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تقديم

باعتزازمقترنبحمداهللوليكلت�فيق،ت�سعدالم�ؤ�س�سةبماتي�سرلهامنوفاءبالتزامها،
وهيت�ا�سلال�سيرعلىدرباالنفتاح،لت�سعبينيديقرائهاالعددالخام�صمنمجلتها.

واالأبعاد المقا�سد على وقف قد اإ�سدارات، من العدد هذا �سبق لما المتتبع، اأن واأكيد
المت�خاةمنالمجلة،ومناأهمهاتداولالمعل�مة،واإ�ساعةمار�ستعليهالم�ؤ�س�سةمنم�اقف،
على�سبيلالمثال،اإزاءماوردعليهامنت�سكيات،اأوماوقفتعليهمنتجاوزات،كلذلكمن
اأجلتعزيزمايجبت�فيرهمنحمايةلالأفرادوالجماعات،لمالهممنحق�قعلىاالإدارات،
وللت�ثيقلماتراكمهالم�ؤ�س�سةمنق�اعد،ت�سيغهاعلى�سكلمقرراتاأوت��سيات،مناأجل
اإ�سالحماقدوقعتفيهاالإدارةمناأخطاءاأوانزالقات،وتك�نفيذاتال�قتنبرا�سايهتدى

بهلمعالجةمايماثلهامنالحاالت،فينطاقماتحر�صعليهمنت�حيدللممار�سات.

تلك من الم�ؤ�س�سة اأ�سدرته مما عينة �سفحاته بين العدد هذا ي�سم ال�سياق، هذا وفي
المقرراتوالت��سياتخاللال�سنةالفارطة.

المغربية المجلة اأبت االأول، عقدها �سمعة الم�ؤ�س�سة اأطفاأت وعندما ذلك، جانب واإلى
اأنت�ؤرخلهذاالحدث،منخاللتنظيمندوةب�سراكة اإال لالإدارةالمحليةوالتنمية»ريمالد«
وتعاونمعها،فكانتهذهالتظاهرةمنا�سبةقدمفيهاو�سيطالمملكةعر�سابخ�س��صح�سيلة

ال��ساطةالم�ؤ�س�ساتيةبالمغربواآفاقها.والأهميةالم��س�ع،ارتـاأتاإدارةالمجلةتعميمه.
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االأحكام، تنفيذ في وتاأخر تعثر من االإدارة في �سعف م�طن ي�سكل يزال لما واعتبارا
اإحدى في البي�ساء بالدار االإدارية المحكمة رئي�ص ال�سيد عنها عبر التي الخ�اطر ول�جاهة

كتاباته،تمتالمبادرةاإلىن�سرم�ساهمتهفيهذاالعدد.

وارتباطابالنقا�صالدائربخ�س��صم�سروعالقان�نالمتعلقبالحقفيالمعل�مة،ولماكان
للم�ؤ�س�سةمنم�قفتمب�سطهفياإحدىاللقاءات،عملتاإدارةالمجلةعلىت�سمينهاأي�سافي

هذاالعدد،لكلغايةمفيدة.

والماأم�له�اأنيفيهذااالإ�سداربالمق�س�د،واأنيلبياأكثرالحاجةالمعرفيةبالم�ؤ�س�سة
لبنات، من يمكن ما اإ�سافة في وي�سعف الت�ساوؤالت، عن ويجيب به، تق�م الذي وبالدور
لتح�سينت�سريفال�ساأنالعامبمختلفاالإدارات،ويزيدويق�يثقةالمرتفقينوالمرتفقات.

والتف�تنيالفر�سةدوناأناأت�جهبال�سكرالجزيللكلمن�ساهمفياإعدادهذااالإنجاز،
وكذالكلمنوافانااأو�سي�افيناباآرائهوارت�ساماته.

و�شيط المملكة
النقيبعبدالعزيزبنزاك�ر



درا�ســات واأبحاث 
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من ديوان المظالم اإلى موؤ�ش�شة و�شيط المملكة : 
  ح�شيلة واآفاق الو�شاطة الإدارية بالمغرب)1(

ذ.النقيبعبدالعزيـزبنزاكـ�ر
و�سيطالمملكة

الفارط،منخالل العقد اأوائل ال��ساطةاالإدارية،في�سكلهاالجديد، اإحداث اأن الغرو
»م�ؤ�س�سة خالل من الحالي، القرن من الثاني العقد اأوائل في المظالم«،والمتجدد »دي�ان
الديمقراطي البناء وتعزيز والقان�ن الحق اإر�ساءدولة في هامة ن�عية طفرة ي�سكل ال��سيط«،
فيبالدنا،وذلكبعدماكانتقدعرفتهمناإرها�ساتتاريخيةاأ�سيلةواكبتتط�رتدابيررفع

المظالمخاللالقرونالما�سية،خا�سةفياالأقطاراالإ�سالمية.

اإنتقييممايناهزع�سر�سن�اتمنعملالم�ؤ�س�سةيجعلنااأمامح�سيلةاليليقح�سرمداهافي
مجردر�سدلتط�رالم�ؤ�سراتوالمعطياتاالإح�سائية،واإنمايتعلقاالأمربر�سدمكامنالتغيير
والتح�لفيتعاملاالإدارةمعالمرتفقينمنجهة،وفيتعاملهامعتدخالتالم�ؤ�س�سةمنجهة
اأخرى،ومناق�سةمختلفج�انبالتجربةفياتجاهاالرتقاءبها،وتعزيزمكانتهافيم�ساف
التجاربالرائدةفيمجالال��ساطةالم�ؤ�س�ساتية،خا�سةواأنهذاالتقييمياأتيفيظلد�ست�ر
جديد،ِق�اُمهتكري�صحق�قاالإن�سان،وت�طيددولةالحقوالقان�ن،واإقرارال�سماناتالكفيلة

ب�سيانةالحق�قوالحرياتاالأ�سا�سية.
من المنظمة الندوة خالل المملكة، و�سيط ال�سيد قدمه الذي العر�ص م��س�ع اأ�سا�ص الدرا�سة هذه ت�سكل  )1(
االثنين ي�م لالإدارة، ال�طنية بالمدر�سة والتنمية، المحلية لالإدارة المجلةالمغربية مع بتعاون الم�ؤ�س�سة طرف

23مار�ص2015 بالرباط.

درا�ســات واأبحاث
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وهكذا،اأرىمنالمنا�سب:
.اإلقاءنظرةتاريخية،ول�جزئيةح�لتط�رها؛

ثما�ستعرا�صاأهمالم�ستجداتالتياأتىبهاالظهيرالمحدثلم�ؤ�س�ستهاالراهنة؛ 
واأخيرا،ال�ق�فعلىالح�سيلةاالإجمالية،واآفاقالعمل. 

اأول: نظرة تاريخية حول تطور الو�شاطة الموؤ�ش�شاتية
غنيعنالبيان،اأنالحر�صعلى�سيانةالحق�قورفعالمظالموجبرال�سررعنالم�اطنين
فيعالقاتهممعدواليباالإدارة،كانمنبيناهتماماتالدولالمتعاقبةعلىحكمالمغرب،
المثال، �سبيل التاريخ،على اأهمما�سجله اإنمن ال�سريفة،حيث العل�ية الدولة وخا�سةمنها
حر�صال�سلطانم�الياإ�سماعيلال�سديدعلىتتبع�س�ؤونالمظالم،مخ�س�سالذلكي�مينمن

كلاأ�سب�ع.

تحت ق�س�رهم، م�ساوير داخل يتم�قع وزاري، كيان باعتماد ال�سالطين باقي قام كما
اأع�ان وت�سرفات اأعمال من والقبائل االأفراد بتظلمات للعناية »وزارةال�سكايات«، ا�سم

وم�ظفيالمخزن.

وكانتمهمةالمكلفبتلكال�زارةتكمنفيفح�صال�سكاياتوتلخي�سها،ثمعر�سها
علىال�سلطان،الذييت�لىبنف�سهالف�سلفيهاب��سعت�قيعهعليهامناأجلاإجراءالبحثب�ساأنها،

اأواأخذالحقواالأمربالزجر،اأواإلغاءال�سكايةاإنكانمايدعيه�ساحبهاباطال.

وكانمنبينماي�سملهنطاقاخت�سا�سها:
فح�ص�سططالعمالفيا�ستعمالال�سلطةاتجاهاالأفرادالمتعاملينمعاالإدارة؛ -

مراقبةاالإدارةالماليةلمختلفالُقبا�ص؛ -
مراقبةح�سابم�ظفيالمالية؛ -

النظرفيال�سكاياتالمقدمةمنلدنالم�ستفيدينمناالعتماداتالمالية؛ -
النظرفيال�سكاياتالمقدمةالأجلاإرجاعاالأ�سياءالتياْنُتزَعتبالق�ة. -
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»مكتب اإن�ساء تم الما�سي، القرن منت�سف في المغت�سبة ل�سيادتها البالد ا�سترجاع وبعد
على مظالم من يقع ما تعك�ص مراآة ل �سكَّ متخ�س�ص،حيث االأبحاثواالإر�سادات«كجهاز
الرعايا،وكانيت�لىرئي�سه،اأومنين�بعنه،َتَلّقي�سكاياتهموتحليلها،واإجراءاالت�سالمع
االإداراتالمعنيةق�سداتخاذمايلزمب�ساأنها،واإطالعالملكمنخاللمذكراتدوريةو�سن�ية

بماراجمنق�سايا،وماتمت�سجيلهمنمالحظاتبخ�س��سها.

  *   * 

المظالم« »دي�ان اإحداث الحالي، القرن مطلع في ذلك، بعد تقرر معل�م، ه� وكما
بين الت�ا�سل بتنمية ُمَكلََّفة والق�سائية، والت�سريعية التنفيذية عناالأجهزة م�ستقلة كم�ؤ�س�سة
الم�اطنين،اأفراداوجماعات،وبيناالإداراتاأواأيهيئةتمار�ص�سالحياتال�سلطةالعم�مية،

وِبَحثهاعلىااللتزامبمبادئ�سيادةالقان�نواالإن�ساف.

وال�اقعاأنالظهيرال�سريفال�سادرفي09دجنبر2001،المحدثلدي�انالمظالم،الذيلم
ي�سرعفيممار�سةمهامهعمليااإالفي�سنة2004،ِلَع�املب�سريةول�ج�ستيكية،لمي�سر�سراحة
اإلىال��ساطة،بلن�صفقطعلىمهمتهاالت�ا�سلية،رغماأن�سلبعملهذهالم�ؤ�س�سةوطبيعته،
بالتدخلق�سد بال��ساطةالمتعارفعليها،وذلك القيام يتمثلفي اعتبارالمامايحالعليها،
التقريببينوجهاتنظرالمرتفقينواالإدارة،والبحثعناإيجادحل�لمالئمةتحفظ،فياآن

واحد،حق�قالمتظلم،وتراعيالق�اعدالقان�نيةوالتنظيميةالمعم�لبها.

  *   * 

للمكت�سبات وتعزيزا ق�سرها، رغم المظالم دي�ان م�ؤ�س�سة تجربة اأفرزته ما �س�ء وفي
المحدث ال�سريف الظهير 2011، مار�ص 17 في �سدر وت��سيعاالخت�سا�ساتها، التيحققتها
»لم�ؤ�س�سةال��سيط«،والذيين�صب��س�حعلىمهمةال��ساطة،حيثجاءاختيارالم�سرعلهذا
النم�ذجعنق�سد،باأناأرادلهااأنت�ستفيدمنالتجاربالدوليةال�سائدة،مناأجلاالرتقاءبها

اإلىم�سافم�ؤ�س�ساتالدولالديمقراطيةالع�سرية.
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ذات متعددة لها�سالحيات اأخرى نماذج تختلفعن بحثة، اإدارية ب��ساطة االأمر يتعلق
ارتباطبال�سلطاتالت�سريعيةاأوالق�سائية،كماه�الحالعندبع�صاالأمب�د�سماناتفي�سمال

اأوروبا،و�سبهالجزيرةاالإيبيرية،اأوفيدولاإ�سالميةباآ�سيا.

 *        *    * 

ثانيا: اأهم الم�شتجدات التي اأتى بها الظهير  المحدث للموؤ�ش�شة الراهنة  
منبيناأهمالم�ستجداتالتياأتىبهاالظهيرالمحدثللم�ؤ�س�سةالراهنة،يمكناالإ�سارة

اإلىمايلي:
اإقراراالأهليةالقان�نيةللم�ؤ�س�سة،وتمتيعهاباال�ستقاللالماليالتام؛ 

للدولة،وفقمعيار المالية للمراقبة الخا�سعة المرافق لي�سم اخت�سا�سها، ت��سيعنطاق 
الخدمةالعم�مية؛

ف�سحالمجاللالأجانبلال�ستفادةمنتدخالتها؛ 
من المرتفقين ت�سرر لها تبين كلما المبا�سر، بالتدخل تلقائيا المبادرة اإمكانية منحها 

ت�سرفاتاالإدارةالمخالفةللقان�ناأوالمنافيةللعدلواالإن�ساف؛
اإمكانيةاإحالةتظلماتعليها،من اأتاحالظهيرالجديد عالوةعلىال��ساطةالمبا�سرة، 
طرفاأع�ساءالبرلمان،وروؤ�ساءاالإدارات،وروؤ�ساءالمجل�صال�طنيلحق�قاالإن�سان،
واللجنةال�طنيةلمراقبةحمايةالمعطياتذاتالطابعال�سخ�سي،والهيئةالعليالالت�سال
وغيرها المناف�سة، الر�س�ة،ومجل�ص من لل�قاية المركزية والهيئة الب�سري، ال�سمعي
طبقا والم�سيرة قان�ني ب�سكل المحدثة الجمعيات وكذا والهيئات، الم�ؤ�س�سات من

الأنظمتهاالخا�سة،ممايف�سحالمجاللخلقن�عمنالتعاونلفائدةالمتظلمين؛
واهتمامابالق�ساياالكبرى،تماإقرارتعيينثالثةمندوبينخا�سينعلىال�سعيدال�طني: .

-اأولهم،مكلفبتي�سيرال�ل�جاإلىالمعل�ماتاالإدارية؛
-وثانيهم،مكلفبتتبعتب�سيطالم�ساطراالإداريةوول�جالخدماتالعم�مية؛
-وثالثهم،مكلفبتتبعتنفيذاالأحكـامالق�سـائيةال�سـادرةفيم�اجهةاالإدارة.
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الق�سائية الم�ساعدة بمنح المخت�سة الق�سائية الجهة اإلى ت��سية ت�جيه اإمكانية اإقرار 
للمتظلمين،الذيني�جدونفيو�سعية�سعبةاأوه�سة،الأ�سبابمادية،بناءعلىطلبهم،

وطبقالماتماال�ستداللبهمنوثائقوم�ستندات؛
الجديد الظهير ن�ص الم�ؤ�س�سةواالإدارة، بين القائم التعاون فعالية الرفعمن اأجل ومن .

علىتعيينال�زاراتوغيرهامنمك�ناتالقطاعاالإداريالعم�ميلمخاطبيندائمين
لدىم�سالحالم�ؤ�س�سة،يتمتع�نب�سلطةاتخاذالقرار،االأمرالذيمن�ساأنهاأني�ساهمفي

ت�سريعت�سفيةالق�سايا؛
ال�سابق المقت�سى تزكية تمت الم�ستع�سية، الحاالت وتتبع التن�سيق لح�سن و�سمانا .

الم�ؤ�س�سةومختلف بين م�ستركة والتتبع، للتن�سيق دائمة لجان بالتن�سي�صعلىتك�ين
االإدارات،ق�سددرا�سةالق�ساياالعالقة؛

والتظلمات ال�سكايات عن ق�سير، اأجل داخل االإدارة ج�اب باإلزامية الظهير اإقرار .

المحالةعليها،معاإتاحةاإمكانيةطلبتمديدهبناءعلىمايعللذلك،عنداالقت�ساء؛
تخ�يلال��سيط�سالحيةاإ�سعاررئي�صالحك�مة،باعتبارهرئي�سالالإدارة،بحاالتامتناع .

هذهاالأخيرةعنتفعيلت��سياته؛
اإقراراإمكانيةاإ�سدارال��سيطلت��سيةبالمتابعةالتاأديبية،اأوحتىالجنائية،عنداالقت�ساء، .

ب�ساأنحاالتالتهاونالَبّيناأواالإخاللبم�سالحالم�اطنين؛
على يت�سمن، �سن�يا تقريرا الملك اإلىجاللة ال��سيط يرفع �سبق، ما علىكل وعالوة .

االإدارية، واالختالالت اإليها، المت��سل والنتائج الم�ؤ�س�سة، ن�ساط الخ�س��ص،
والمقترحاتوالت��سياتالمقدمةمنطرفه،والن�س��صالت�سريعيةوالتنظيميةالمقترح

اإ�سالحهاومراجعتها،وماآلتلكالمقترحاتوالت��سيات.
ويتمن�سرالتقريرال�سن�يبالجريدةالر�سمية،وتعميمهعلىنطاقوا�سع؛ 

كمايقدمال��سيطملخ�ساتركيبيالم�سامينهاأمامالبرلمان،فيجل�سةعامة. .

 *        *    * 
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ثالثا: الح�شيلة والآفاق
اإنالحديثعنالجزءالثالثواالأخيرمنهذاالعر�ص،يق�دنااإلىتقديمم�ؤ�سراتعامة،
ثماإلىاإبداءبع�صالمالحظاتواال�ستنتاجات،وفيالنهايةاإلىعر�صمالمحن�ساطالم�ؤ�س�سة

علىال�سعيدالدولي.

الموؤ�شرات العامة:    (1 

تجدراالإ�سارة،بدايةفيهذاال�سدد،اإلىاأنالح�سيلةاالإجماليةلن�ساطالم�ؤ�س�سة،�س�اءفي
عهدهاال�سابق»دي�انالمظالم«اأوفيعهدهاالحالي»م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة«،خاللمدة
الع�سر�سن�اتالما�سية،قدظلتتعملبالمقاربةالتيتتناولبهااالأم�رعبرتخ�سي�صاأهمية
بالغةال�ستقبالالمتظلمين،وتن�يعو�سائلات�سالهمبها،واالإ�سغاءلهم،ودرا�سةق�ساياهم،وعند
عدمدخ�لهافياخت�سا�صالم�ؤ�س�سةاإر�سادهموت�جيههماإلىالجهاتالمعنية،والعملعلى
التعرفعلىم�قفاالإدارةمنالق�ساياالمندرجة�سمناخت�سا�صالم�ؤ�س�سة،بق�سدالنظرفيها

بمايقت�سيهالتطبيقال�سليمللقان�نوماي�ستدعيهاإعمالمبادئالعدلواالإن�ساف.

التيتدخلفينطاقاخت�سا�سها،مقابل ال�سكايات ن�سبة المدة ارتفعتخاللهذه وقد
انخفا�صملم��صلمااليندرج�سمن�سالحياتها.

من الممتدة الفترة خالل والحالي، ال�سابق �سكليها في الم�ؤ�س�سة، ت��سلت وهكذا،
اأي منها، 75 %  اأن ات�سح �سكاية، 104.354 مجم�عه بما 2013، حدود�سنة اإلى 2004 �سنة
78271�سكاية،التندرج�سمن�سالحياتها،واأن25 % فقطمنها،اأي26083�سكاية،اعتبرت

�سمناخت�سا�سها.

  *   * 

ومنالمالحظاأنال�سكاياتوالتظلماتالتيالتندرج�سمناخت�سا�صالم�ؤ�س�سةعرفت
انخفا�سام�ستمرامنحيثالعدد،خاللال�سن�اتاالأخيرة.وقديك�نمردذلكاإلىتعرف
الم�ستكيناأكثرعلى�سالحياتالم�ؤ�س�سة،حيثَكثََّفتمنتنظيم،فيعدةمناطقمنالمملكة،
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لقاءاتهاالت�ا�سليةالهادفةاإلىالتعريفبها،وبمايخ�لهالقان�نللمرتفقينمناإمكانياتللدفاع
ب�ا�سطتهاعنالم�سروعمنتظلماتهماأوطلباتهم.

وعم�ما،فاإنتلكالتظلمات،الخارجةعناخت�سا�صالم�ؤ�س�سة،يتمت�سجيلهافيم�اجهة
عدةقطاعات،منهاالعدل،والداخلية،وال�سكنى،واالقت�سادوالمالية،...

من واال�ستفادة واالإدماج، الت�ظيف بطلبات �سلة ذات فهي م�ا�سيعها، يخ�ص وفيما
ماأذونيات،والتظلممنر�س�مجبائية،ومنخدماتاجتماعية،...

  *   * 

اأمابالن�سبةلل�سكاياتوالتظلماتالتيتندرج�سمناخت�سا�صالم�ؤ�س�سة،فقدظلتالق�سايا
ذاتالطبيعةاالإدارية،طيلةال�سن�اتالما�سية،تحتل�سدارةالترتيبمنمجم�عماتمت�سجيله

بالم�ؤ�س�سة،وتاأتيفيالمرتبةالثانيةالق�ساياذاتالطبيعةالعقارية.

ولالإ�سارة،فاإنهذينال�سنفيني�سكالنمايقاربثلثيمجم�عال�سكاياتوالتظلماتالتي
تدخلفينطاقاخت�سا�صالم�ؤ�س�سة.

وتحتلالق�ساياذاتالطبيعةالماليةالمرتبةالثالثة،تليهاق�ساياعدمتنفيذاالأحكامالق�سائية
االإن�سان حق�ق بمجال المرتبطة الق�سايا ثم االإدارات، بع�ص م�اجهة في ال�سادرة النهائية

بمفه�مهاالعام،فالق�ساياالمتعلقةبال�سرائبوالجباياتوالت�سجيل.

وبالن�سبةللت�زيعالعاملل�سكاياتوالتظلماتالتيتندرجفياخت�سا�صالم�ؤ�س�سةح�سب
ن�عالقطاعاالإداريالمعنيبها،فاإنقطاعالداخلية،وخا�سةمنهالجماعاتالترابيةت�ستاأثر
بالن�سيباالأوفر،يليهابالتتابعقطاعالتربيةال�طنية،وقطاعاالقت�سادوالمالية،فقطاعالت�سغيل
وال�س�ؤوناالجتماعية،ثمقطاعالفالحةوال�سيدالبحري،فقطاعالدفاعال�طني،الذييتمركز

فيالمرتبةال�ساد�سة.

االإجمالي، المجم�ع من 64,9  %  ن�سبة مجتمعة اآنفا المذك�رة ال�ستة القطاعات وتمثل
وتهمزهاء43اإدارةاأوقطاعاعم�ميا.
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وهكذا،فاإنارتفاععددالق�ساياالتيتدخلفينطاقاخت�سا�صالم�ؤ�س�سة،خا�سةخالل
محف�فة اأج�اء ظل في للتظلمات الر�سينة الدرا�سة لمنهجية تبنيها مقابل ال�سنيناالأخيرة،
من يرجى الم�ؤ�س�ساتية،ال ال��ساطة اأن منطلق من واالإقناع،وذلك واالقتناع والثقة بالت�افق
ورائهامجردالت�سريحبالحقواالأحقية،بلاإناأَْبَعادهاترمياإلىاال�ستجابةالفعليةللم�سروع
منالطلبات،وذلكمايقت�سي،فيبع�صالحاالت،اتخاذمايكفيمنال�قتالإيجادحل�لقد
الت�سعفالن�س��صفيحدذاتهااأوالتعقيداتاالإداريةعلىاالإجابةعنهابماتقت�سيهمتطلبات

العدلواالإن�ساف.

ومنهذاالمنطلق،فاإنالم�ؤ�س�سة،فيبع�صاالأحيان،الت�ستعجلكثيرااالإداراتبقدرما
تحاورهابخ�س��صتلكالحاالت،وتبحثمعهاعنم�سلكمقب�لالإر�ساءالمتظلمالمحق.

ونجدبالتالياأن:

 34  % منال�سكاياتتمتاال�ستجابةفيهاللطلبات،بناءعلىتدخالتالم�ؤ�س�سة؛

 13  % منال�سكاياتمازالتفيط�رالدرا�سةوالتحريمعاالإداراتالمعنية،تتبادل
فيهابمعيةالمتظلمينوجهاتالنظرومختلفالمقترحات،وتعقدبمنا�سبتهاجل�سات
م�ستركةال�ستعرا�صوالتعرفعلىعمقاالإ�سكالياتومكمنالتعثرات،ومايمكناأن

يك�نبديالاأواإر�ساءلحلماعلقمنتظلمات؛

 42  % منال�سكاياتتعذرتت�س�يتهات�فيقيا،لمبرراتمختلفة،وقدكانتم��س�ع
مقرراتبردالطلبات،اأواإ�سدارت��سيات؛

 8  % منال�سكاياتتمت�جيهاأ�سحابهامنطرفاالإداراتنح�الم�سارال�سائب؛

 3  % تمرفعاليدعنها،بعدماات�سحاأنالق�ساءو�سعيدهعلىالنزاع،اأو�سبقالبتفيه
اإثرلج�ءاأ�سحابهااإليه.

 *        *    * 
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مالحظات وا�شتنتاجات:    (2 

مناأهمالمالحظاتالتي�سجلتهاالم�ؤ�س�سة،فينطاقتعاملهامعمختلفاالإدارات،نجد:
دفع مما االإدارات، لبع�ص الم�جهة والتظلمات ال�سكايات على اأحيانا الرد عدم  •

بالم�ؤ�س�سةاإلىالنظرفيهاعلىحالتها؛
مما لها، الم�جهة والتظلمات لل�سكايات االإدارات بع�ص ومعالجة درا�سة في تاأخر  •

ينعك�صعلىمعدلالبتفيها؛
عدمت�فربع�صالمخاطبينالدائمينللم�ؤ�س�سةعلى�سلطةاتخاذالقرارفعليا،خالفالما  •
ين�صعليهالقان�ن،واقت�ساردورهمعلىاالإحالةعلىالمديرياتوالم�سالحالمخت�سة؛
الحك�مية القطاعات مختلف بين اأحيانا، وانعدامه والت�ا�سل، التن�سيق �سعف  •
اأكثر تدخل ت�س�يتها تتطلب التي والتظلمات، المعنيةبال�سكايات االإدارية واالأجهزة

منقطاعاإداري؛
تك�ن التي ال�سحيحة، والم�اقف الحل�ل اإعمال دون االإدارية التعقيدات حيل�لة  •

االإدارةمقتنعةبها؛
تاأخربع�صاالإداراتفياالإفادةبماتمتخ�سي�سهللت��سياتالتياأ�سدرتهاالم�ؤ�س�سة،  •
مقب�لة، غير باأ�سباب التذرع اأو عنه، والج�اب اإثارته بما�سبقت مناق�ستها اإعادة اأو

لتبريرالتاأخرفيالتنفيذ.

وقدكانالنظرفيماتمعر�سهعلىالم�ؤ�س�سةمنا�سبةالتخاذم�اقفدعااإليهاحر�سهاعلى
للقان�ن، ال�سليم بالتطبيق االإدارة واإلزام االإداري، ال�ساأن ت�سريف العدلواالن�ساف يطبع اأن

ودع�تهااإلىتداركماوقعتفيهمناأخطاء،والعملعلىتع�ي�صالمت�سررين.

الق�اعد على تعليلها ا�ستند الت��سيات، من العديد اإ�سدار اإلى بالم�ؤ�س�سة اأدى ما وذلك
العمل في تر�ّسخ وما واالإن�ساف، العدل مبادئ وعلى روحهاومقا�سدها، في القان�نية،
وبين الف�سلى تطبيقاتها في العامة بينالم�سلحة ت�ازن من مراعاته وجبت وما الق�سائي،

االإعمالالم�س�ؤولوالر�سينللحق�قالخا�سةالم�سروعة.
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واإذالم�ؤ�س�سةتنتهزهافر�سةللتن�يهبمايق�مبهعددالباأ�صبهمنالمخاطبينالدائمينمن
جه�دومناأعمالاإيجابية،فاإنهالي�سعهااإالاأنت�سجلفيذاتال�قت،معاالأ�سف،ماتنهجه
بع�صاالإداراتمنم�قف�سلبي،اأوالمباالةوعجزعناال�ستجابةللت��سياتالمتعلقةبها.

اإ�سكاليةعدمتنفيذاالأحكامال�سادرةفيم�اجهة اأي�سا، هذا،ومنبيناأوجهاالختالالت
االإداراتالعم�ميةوالجماعاتالترابية،بخ�س��صنزعالملكية،اأواالعتداءالمادي،والتاأخر
واالعتمادات المالية المنا�سب ومحدودية والفردية، االإداريةوالمالية ال��سعيات ت�س�ية في
المر�س�دةللقطاعاتالحك�ميةمناأجلت�سديدم�ستحقاتالمعا�سات،وعدماحترامم�سطرة
المرتبطةبال�سرائب االختالالت بع�ص وكذا ت�سفيتها، اأو العم�مية ال�سفقات بع�ص اإبرام

وبقيمتها،واالإ�سكالياتالمرتبطةبق�سايااإعادةاإ�سكانقاطنيدورال�سفيح.

تقاريرها �سمن االختالالت تلك اإلى ت�سير اأن الم�ؤ�س�سة يفت لم فاإنه الحال، وبطبيعة
اإلىجاللةالملك،وتعملعلىن�سرهابالجريدةالر�سمية،كما التيمافتئتترفعها ال�سن�ية،
بق�سد النم�ذجية القراراتوالت��سيات الخا�سة،بع�ص ن�سر،�سمنمجلتها اإلى بادرت اأنها
في المحدثة وفاءلمهامها ت�سرفاتها، في االإدارة لدن من خا�سة واعتمادها ف�ائدها، تعميم

خدمةالمرتفقين.

 *        *    * 

اأهم مالمح ن�شاط الموؤ�ش�شة على ال�شعيد الدولي:    (3 

عملتالم�ؤ�س�سةمنذاإن�سائهاعلىاإبرازدورهاعلىال�سعيدالدوليعبرم�ساركتهافياإن�ساء
�سبكاتعدة،ت�سمم�ؤ�س�ساتال��سيطواالأمب�د�سمانمنمختلفالقارات،والم�ساهمةب�سكل

دائمفيلقاءاتدوريةمخ�س�سةلدرا�سةج�انبتقنيةمنعملهذهالم�ؤ�س�سات.

كمااأنهاتعملعلىتنظيمدوراتتك�ينية،بالمعهدالعاليللق�ساءبالرباط،فياإطارمركز
التك�ينوتبادلالخبرات،الذيت�سرفعليهلفائدةاأطرالم�ؤ�س�ساتاالأجنبيةالمماثلة،عالوة
علىعقدهاعدةاتفاقياتتعاونو�سراكةمعالبع�صمنهافيالعالمالعربيواإفريقياواأوروبا،
اإيمانامنهاباأهميةالعملالم�ستركمعنظرائهامناأجلتقديمالم�ساعدةالمتبادلةلم�اطنيالدول
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زبم�جبالم�سادقةعلى»اإعالنمراك�ص المعنيةكلماكان�افيخالفمعاإداراتهم،وه�ماَتَعزَّ
ح�لال��ساطةالم�ؤ�س�ساتية«،الذيتماقتراحه،بمبادرةمنطرفو�سيطالمملكة،فيخ�سم
فعالياتالندوةالدوليةالتيقامتبتنظيمهاالم�ؤ�س�سة،خاللالمنتدىالعالميالثانيلحق�ق
»ال��ساطة م��س�ع: وذلكح�ل الما�سي، ن�نبر �سهر نهاية في المنعقدبمراك�ص االإن�سان،
الم�ؤ�س�ساتيةدعامةلحمايةحق�قاالإن�سان«.كمادعااالإعالناإلىالتفكيرم�ستقبالفياإحداث
هيئةلتن�سيقاأن�سطةالجمعياتالجه�يةلالأمب�د�سمانات،واإحداثمركزدوليللتك�ينمتعدد
اللغات،معاإن�ساءملحقاتجه�يةله،وكذااإعداد»مدونةعالميةللفقهوالممار�ساتالجيدة«،
والتي�ستمكنمنجعلحدلت�ستتالجه�دوالمعطياتوالمعل�ماتالمرتبطةمبا�سرةبالمهام

التقليديةلل��سيطواالأمب�د�سمان.

ولقدتاأتىبالفعلللم�ؤ�س�سةالمغربيةم�ؤخرا،واإ�سافةاإلىتقلدم�س�ؤولياتعليافيمنظمات
دولية،تهييئدرا�سةمقارنةللتجاربالمختلفةق�سدال�ق�فعلىالممار�ساتالجيدةفياإطار
م�ؤ�س�سة بمعية ال��ساطة« »فقه ا�سم تحت الفرنك�ف�نيين« االأمب�د�سمانوال��سطاء »جمعية

»حاميالم�اطن«الكندية،وذلكمنخاللاإبرازالبع�صمنتلكالممار�ساتالمتبعة.

واأمامالنجاحالذيعرفههذاالعمل،بادرو�سيطالمملكة،اإبانرئا�سته»لجمعيةاالأمب�د�سمان
المنظمة الن�س��ص بين مقارنة بدرا�سة تميزت والتي ثانية، مدونة اإنجاز المت��سطيين«،اإلى
للم�ؤ�س�ساتالمت��سطية،وبمااأنتجتهبع�سها،وخا�سةالم�ؤ�س�سةالمغربية،منممار�ساتجيدة.

 *        *    * 

الآفـاق:    (4 

في والمنجزات االأعمال وباقي التفا�سيل في الدخ�ل ودون االآفاق، اإلى يرجع ما في
الكثير بعد تعكف، ال��سيط م�ؤ�س�سة فاإن الخارجية، اأو منها المجاالت،الداخلية مختلف
اآخر، اأو ل�سبب التيظلبع�سها، باإنهاءجميعالملفات التعجيل ممابذلتهمنالجه�د،على
رهنالمعالجةطيلة�سن�ات،وذلكليت�سنىلهاالتفرغكليالالإنكبابعلىالتظلماتالحديثة

والمقبلة،وت�س�يةالم�سروعمنها،اأوالباأول،وفياأق�سروقتممكن.
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هذا،ويظهراأنهمرمايكفيمنال�قتعلىتكيُّفاالإداراتخا�سةمعال�سالحياتالجديدة
المخ�لةللم�ؤ�س�سة،رغمماكانتتتعاملمعهابهمنمرونة.ولذلك،�ست�سعىاإلىدع�ةالمعنية

مناالإداراتاإلى�سرورةالتقيدفعليابكلماعليهامنالتزامات.

وخا�سة المرتفقين، تح�سي�ص مزيد اأجل من جه�دها بذل الم�ؤ�س�سة �ست�ا�سل وبالطبع،
الم�اطنينمنهم،باأهميةدورهاال�سترجاعثقتهموتعزيزهافياالإدارةال�طنية.

كمااأنها�ست�ستمرفيانفتاحهاعلىالمحيطالدولي،لمايك�نفيخدمةم�سلحةال�طن.

 *     * 
 * 
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الو�شاطــة الموؤ�ش�شــاتية ودورهـا
في تي�شير الولوج اإلى المعلومـــة

ذ.محمدليديدي
الكاتبالعاملم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة

اإلىالمعل�مةمكانةخا�سةفيالمنظ�مةالد�ست�ريةوالقان�نية لقدتب�اأالحقفيال��س�ل
والحق�قيةالمغربية،كماتمتمعالجتهفياالإطارالقان�نيوالتنظيميلم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،
مرتفقيها مع االإدارة ت�ا�سل باأن منه �سع�را مندوباخا�سا، الم��س�ع باإفراد الم�سرع قام اإذ

يبتدئبعملهاعلىتمكينمرتاديهامماهممحقينفيهمنمعل�مات.

فاإذاكانمنالم�سلمبهاأنللكلالحقفيالح�س�لعلىالمعل�مة،فاإنماينبغياالنكباب
عليهه�كيفيمكنت�سريفهذاالحق؟وكيفيمكنحلكلاالإ�سكالياتمنلدنمنيجب

عندماتطف�علىال�سطح؟

الحكامة ولتاأمين الحق�ق عن للدفاع  اآليات هناك تك�ن اأن الد�ست�ر وا�سع اختار لقد
الجيدة،وهيطبعاتلتقيفياالأهداف،وتت�زعفيمابينهاال�سالحيات،ولذلكالبدمناأن

تتكامللل�فاءبالمطل�ب.

ففيالد�ست�رالمغربيهناكالبابالثانيع�سر،الذيتمتخ�سي�صجزءمنهلهيئاتحماية
الحق�قوالحرياتوالحكامةالجيدة.

درا�ســات واأبحاث
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واالأكيداأنالحقفيالنفاذاإلىالمعل�مةي�جدفي�سلباهتماماتوان�سغاالتكلهذه
الهيئات،فكيف�ستالم�صهذهاالآلياتالم��س�ع؟

و�ساأقت�سرفيهذاالعر�صعلىم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةودورهافيتاأمينهذاالحق.

ال�ساربةفيعمق الم�ؤ�س�ساتيةمنذزمنبعيد،وذلكبممار�ساتها ال��ساطة المغرب عرف
التاريخ،والتيتجدم�ستندهافيحر�صاأولياالأمرعلىرفعالمظالمعناالأفرادوالجماعات،

فيمايمكناأني�سدرعنالمكلفينباإنفاذالقان�نمنتجاوزات.

الذي المظالم دي�ان باإحداث 2001 �سنة جديدة حلة في المغربي الم�سرع اأقرها ولقد
ط�رها،ثموقعتجديدهابال�سكلالذيزكاهد�ست�ر2011في�سيغةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة

وقدمنحتلهال�سالحيةفيمعالجةالتظلماتذاتال�سلةبهذاالم��س�ع.

فالمادة19منالظهيرال�سريفالمحدثللم�ؤ�س�سةاأكدتعلىاأنال��سيطي�ساعدهفياأداء
مهامهالمندوبالخا�صبتي�سيرال�ل�جاإلىالمعل�ماتاالإدارية،وهذااإ�سناد�سريحالخت�سا�ص

النظرفيكلالت�سكياتذاتاالرتباطبالم��س�ع.

في يعالج �س�ف االأمر هذا تدبير اأن على المحدث الظهير من 21 المادة اأو�سحت ولذا
النظامالداخلي،وهذاتف�ي�صمنلدنالم�سرعالأنيق�مال��سيطبتحديدطرقالمعالجة.

النظام من بعدها، وما ع�سرة الحادية المادة نظمتها مقت�سيات النطاقو�سعت هذا وفي
الداخليللم�ؤ�س�سةوالم�سادقعليهمنطرفجاللةالملكن�سرهاهلل.

ولقدتعاملتالم�ؤ�س�سةباحتياطكبيرعندو�سعهالهذهالمقت�سيات،اإذاأنهاالتزمتال�اقع
ولمترداأنت�ستبقاالأحداث،لتدققفيالعديدمنالجزئيات،تاركةالمجالللم�سرعلتحديد

اختياراتهفيالج�هرعندمايتراءىلهو�سعقان�نخا�صبالم��س�ع.

ومفادماوردفيالنظامالداخليه�:

لكلمنتك�نلهم�سلحة�سخ�سيةم�سروعةالحقفيالح�س�لعلىالمعل�مةوفقاللق�انين
والمقت�سيات،وذلككيفماكانم�سم�نهاومكانحفظهاونقلهااأوحاملهاالمادي.
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حقاللج�ءاإلىال��سيطللح�س�لعلىهذهالمعل�مةممن�حلمنلهم�سلحةمبا�سرة.ويتخذ
ال��سيطجميعالتدابيرالمنا�سبةل�سمانهذاالحق.

يتدخلال��سيطلمطالبةاالإدارة،داخلاأجليحدده،الإلزامهابتمكينالطالبمنالمعل�مة،
ماعدااإذاكانتالمعل�ماتتكت�سي�سيغةال�سريةبمقت�سىالقان�ن.

اإذاتبيناأنت�سرفاالإدارةمعيبوترتبعنه�سررللم�ستكي،طالبال��سيطاالإدارةالمعنية
بجبرال�سرر.

له المحدد الغر�ص غير في ا�ستعمالها عليها،وال المح�سل المعل�مات تحريف يج�ز ال
�سمنالطلب.

التعتبرفيعدادالمعل�ماتاالإدارية:اأعمالالهيئاتالق�سائيةالتيتكت�سي�سبغة�سرية،
االأعمالالتح�سيريةالتخاذالقراراتاالإدارية،المعطياتذاتالطابعال�سخ�سيكماتحددها

الن�س��صالمتعلقةبحمايتها.

ومناالأكيداأنكلهذهاالإجراءاتتبا�سرفينطاقم�سطرةمي�سرةومب�سطة.

في العمل به جرى مما م�ستمدة المملكة ل��سيط المخ�لة ال�سالحية هذه اأن وال�اقع
الم�ؤ�س�ساتالمماثلةفيمختلفاأنحاءالعالم،وعلىاالأخ�صفيالدولاالأكثرديمقراطية.

ولقدكانمنالطبيعياأنيك�نتاأمينالحقفيالح�س�لعلىالمعل�مة،وال�سيمافيغياب
اآليةخا�سة،�سمناخت�سا�ساتال��ساطةالم�ؤ�س�ساتية،التياأوكلاإليهاالم�سرع�سالحيةتنمية

الت�ا�سلبيناالإدارةوالمرتفقين،وتق�يةتطبيقمبادئالعدلواالإن�ساففيتعاملاالإدارة.

فالحقفيال�ل�جاإلىالمعل�مةيعتبرمن�سميمالحق�قاالأ�سا�سية،اإذوردالحديثعنهافي
العديدمناالأوفاقالدولية،ولذلكفاإنالدفاععنهذاالحق،والعملعلىتط�يره،والنه��ص
به،يعتبرمح�ريا�سمناأهدافالعديدمنالهيئاتال�طنية.وبالتالياليمكنالأيكانالتحلل

منم�س�ؤوليةاإقراراهوممار�ستهفيتطبيقاتهالف�سلى،معب�سطرقابةعلىح�سناإعماله.
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وهكذا،يك�نالتعاملمعهذاالم��س�عمنخاللمبادراتا�ستباقيةاأورقابيةاأوعالجية،
منم�قعالدفاععنالحقوحمايته،وكذامنااللتزامبالعملعلىالنه��صبهوتط�يره.

ولذلك،وباالإ�سافةاإلىالقطاعاتالحك�ميةالملزمةبحمايةهذاالحق،نجداأنالهيئات
ال�طنيةلحمايةوالنه��صبحق�قاالإن�سانوكذاهيئاتالحكامة،معنيةكذلكبالم��س�ع،

ولذلكيجبتدبيرهذااالأمروالتن�سيقب�ساأنه.

الدول اأن ت�ؤكد العملية التطبيقات في الم�سترك االن�سغال هذا وترجمة التعامل فبل�رة
تختلففيطرقتداركومعالجةكلت�سكيمناالإخاللبهذاالحق،منحيثاالآليةالم�ك�لة
اإليهااأمرالبتوالف�سلفيكلخالف،اأونزاعبينالمرتفقواالإدارةفينطاقم�سطرةحددها

الم�سرعطبعااإلىجانبالطريقاالأ�سيلالذيه�الق�ساء.

من يجعله من وهناك بالم��س�ع خا�سا و�سيطا ويعين ال��سطاء بتعدد ياأخذ من فهناك
اخت�سا�صالهيئةالمكلفةبحمايةحق�قاالإن�سانواالأغلبيةاأحدثتللم��س�عهيئةخا�سة.

واالآن،والت�جهالمغربيي�سيرنح�اإحداثاآلية،يمكناأنتت�لىالبتفيهذهالمنازعات،
واأطلقعليهاا�سماللجنةال�طنيةل�سمانحقالح�س�لعلىالمعل�مات،فماه�االختيارالذي
ال�طني المجل�ص من لكل تبقى اأن يمكن التي بخ�س��صال�سالحيات الراأي عليه �سي�ستقر
لحق�قاالإن�سانوكذام�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةالتيالزالتواإلىاالآنمخت�سةبالنظرفيكل

ت�سكيمنهذاالقبيل.

وعلىمايبدوالاإ�سارة،فيالم�ساريعالتيتمتداولهالقن�اتالتعاونوالت�ا�سلبينهيئات
الحكامةوالهيئاتال�طنيةللدفاععنحق�قاالإن�سان،با�ستثناءع�س�يةاللجنة.

اأن اأوالمكملة،علما اإلىالم�قفمنالمقت�سياتالقان�نيةاالأخرىالمخالفة اإ�سارة وال
الج�اب�سيك�نفيغيابذلك،اإماباإعمالقاعدةالنا�سخوالمن�س�خ،واإلىاأنالالحقيعدل
اأويلغيال�سابقاأواأنالخا�صيقيدالعام،ولذلكي�ستح�سناتخاذم�قفوا�سحفيالمقت�سيات
الختاميةاأوفيال�سيغةالنهائيةلم�سروعالظهيرالمنظملم�ؤ�س�سةال��سيطعندالم�سادقةعليه.
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ال��سيط �سيرفع اأع�سائها، وتعيين االآلية واإحداث التنفيذ، حيز القان�ن بدخ�ل فهل
والم�ؤ�س�ساتاالأخرىيدهمعنالم��س�ع؟وهلمنجدوىلالإبقاءعلىالمندوبالخا�ص

بال�ل�جاإلىالمعل�مةفيم�ؤ�س�سةال��سيط؟

وهل�سيك�نهناكتعاوناأوتكامل؟وذلكعلىغرارماه�من�س��صعليهفيالمادة6من
الظهيرال�سريفالمحدثللم�ؤ�س�سة،التيجاءفيها:

لحق�ق ال�طني المجل�ص اخت�سا�ص في يدخل التظلم اأن لل��سيط، تبين اإذا ما حالة في
االإن�سان،قامباإحالتهف�راعلىرئي�صالمجل�صالمذك�ر.

فاالإحالةهناطبعام�سروطةباأناالأمراليتعلقبعالقةاالإدارةبالمرتفق.

فماذا�سيك�نالحالبالن�سبةلطلبالح�س�لعلىالمعل�مةوالتيهيمن�سميمالعالقةبين
االإدارةوالمرتفق؟

وكيف�سيتمالتعاملمعهذهاالإحالةاإنكانت؟وم�سروعالقان�نح�سرالحقفيالطعن
اأمامالهيئةللطرفالمت�سرر،الذيلميتاأتلهالح�س�لعلىالمعل�مةوحددلهاأجاللذلك.

ومنجهةاأخرىاليغيبعنالبالاأنو�سيطالمملكةلهحقالمبادرةالتلقائيةفيو�سعيده
علىكلخللاأواختالل.

االإن�سان لحق�ق ال�طني والمجل�ص ال��سيط قطيعة اإلى �سنتجه هل التفكير تعميق فينبغي
في النظر يحتكر اأن يجب اإطاراخا�سا هناك اأن منطلق من المعل�مة في الحق معم��س�ع

التظلماتواإيجادحللالختالالت.

وهل�سيبقىاخت�سا�صاللجنةفيالبتفيالمنازعة،و�سيحتفظال��سيطباالإجراءاتوالت�ا�سل
اال�ستباقيبم�ساءلةاالإدارةعماتفعلهبخ�س��صتمكينمرتاديهامنالمعل�مةالمطل�بة.

الهيئة اأن له اأمامه،ات�سح اأويرفعيدهعنكلق�سيةمثارة اأنال��سيط�س�فيرف�ص، اأكيد
نظرتفيهااأوالزالتتف�سلفيها،وذلكعلىغرارماه�معم�لبهبالن�سبةلمابتفيهالق�ساء.
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االختيار عن بديلة منازعة م�سطرة اإلى واللج�ء يرجع، ال اختار من اأن ه� هذا ومنطلق
الق�سائياليمكنباأيحالاأنيتيحللمعنيالرج�عثانيةفينف�صالنازلةاإلىال��سيط،وذلك

حفاظاعلىم�سداقيةالهيئاتال�طنية.

احتفاظ في االإرادة دافع من لي�ص المناق�سة ب�ساط اأطرحهاعلى اأن اأردت ت�ساوؤالت هذه
الم�ؤ�س�سةب�سالحياتكانتلها،ولكنبالدناانتهجتت�جهامحم�دايكمنفياإ�سراكالكل
فياالختياراتاالأ�سا�سيةوالمهمة،ولذلككانلزاماا�ستح�سارهذهالمالحظاتع�سانااأنيتم

الح�سمفيها.

اإ�سكاليات تفرز �س�ف �ستطرح التي الن�ازل ودرا�سةمختلف الي�مي المرا�ص اأن �سحيح
منطلق من الم�سرع ابتغاها التي الروح �س�ء على لها حل�ل الإيجاد االآلياتالمخت�سة على

ماترومهبالدنابتبنيالخياراتالحق�قيةومنالمتعارفعليهدوليا.

يغذي الذي الهاج�ص وفي الت�سريع، روح عمق في تغ��ص اأن االآلية على فاإن وبذلك،
اإرادةاالإ�سالحواالنتقال،والرغبةفياأنينعمالمغرببف�ساءحقيقيللحرياتواأننلم�صفيه

الممار�سةالكاملةوالعادلةللحق�ق.

االإجماعح�ل نبل�ر ببالدنا، لثقافةجديرة ن�ؤ�س�ص اأن فقدرنا التاريخ مع م�عد على اإننا
الم�س�ؤولةلكلالحق�ق الديمقراطيالذييكرماالإن�سانمنخاللتمتيعهوممار�سته الخيار

االأ�سا�سيةوباالأخ�صالم�ؤكدعليهافيالد�ست�ر.

ولذلك�ساأك�نم�سطرااإلىاإبداءبع�صالمالحظاتالتياأعتبرهااأ�سا�سية.

اإنمايجباإبعادهمنمجالتطبيقالقان�نالخا�صبالحقفيالح�س�لعلىالمعل�مةه�
كلمالهعالقةبالعملالق�سائي،والمق�س�دبهمايدخلفينطاق�سلطةالف�سلوالبتوالتي
يجباأنتبقىبيدالق�ساء،تخ�سعلطرقالمطالبةوالطعنوذلكاحترامالمبداأا�ستقاللالق�ساء.

الم�اطنينفقط المعل�مةفي اإلى النفاذ اال�ستفادةفي النظر،وح�سر تقييد اأن الطبيعي من
الدولي، المنتظم وقناعات قيم في االنخراط في المغرب اإرادة مع ي�ستقيم ال دونغيرهم،
واالنفتاحعلىالعالم،فاليمكنمنعاالأجانبمنالح�س�لعلىالمعل�مة،وال�سيمااإنكانت

لهمم�سلحةخا�سة.واليمكنح�سراالأمرفيالمقيمينبه.
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اأبقيناعلى اإذا نت�قع، اأن يمكن وبالتالي بالمثل، التعامل مبنيعلى الدولي التعاون اإن ثم
اختيارح�سرالم��س�عفيالم�اطنين،حرمانجاليتنابالخارجمنهذاالحق.

المقدمة الخدمات من الر�سا عدم بين للتفريق ال�سياغة اإعادة في التفكير تعميق يجب
منلدنالهيئةوبينالمنازعةفيقراراللجنةبخ�س��صج�هرالخالفذيال�سلةبالح�س�ل

علىالمعل�مة.

Satisfaction de la qualité du service et le bien fondé de la décision

البداأننفكرفيتع�ي�صالمت�سررالذيحالتمبادئال�سريةوالم�سلحةالعامةمنتمكينه
ال�سيادة على اأو االأمن على بالحفاظ تتذرع اأن الدولة حق من الأنه المعل�مةالمطل�بة من

االقت�ساديةاأوماتراءىلهالكنعليهااأنتع��صالمت�سررمنذلك.

هلاأناأ�سبابال�سريةاأودواعيعدمالنفاذاإلىالمعل�مةهياأ�سبابوقتيةاأماأ�سبابيمكن
اأنتك�ندائمةوم�ستمرة؟

اإذاكانمنحقاللجنةاأنت�سعتنظيمهااأوقان�نهاالداخلي،فهل�ستك�نحرةفيتحديدما
تراءىلهااأمالبدمناإخ�ساعذلكلم�سادقةمعينة؟واإذاكاناالأمركذلك،فاأينه�اال�ستقالل،
والأجلهيجبالتفكيرفياإجازتهمنلدنالمحكمةالد�ست�ريةماداماأنالحقد�ست�ري،واأن

من�ساأناالإجراءاتالتنظيميةاأنتالم�ص�سلباروحوا�سعالد�ست�ر.

ماالمغزىمنتحديداأجليظهراأنهق�سيرللمنازعة،وهليج�زللمعنيباالأمرالمطالبةمن
جديدبنف�صالمعل�مةليفتحاأجالجديداللمنازعة؟

العق�باتالتيت�سدرهاالهيئة،ماهيطبيعتها؟هلهيذعائرماليةاأماأنهازجرية؟اإذاكانت
الزجرية العق�بات الأن اإ�سدارها، اللجنة اخت�سا�ص من ولي�ص م�قعها، هذا كذلك،فلي�ص

هيللمحاكم.

�سلطةالم�سرعفيح�سراال�ستثناءاتمحددةبمااأباحهالد�ست�رالأنماوردفيهكانعلى
�سبيلالح�سرالعلى�سبيلالمثال.
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بع�س اإ�شكاليات التنفيذ في مواجهة اأ�شخا�س القانون العام
  وبع�س الحلول المقترحة لها

ذ.محمدلمزوغي
رئي�صالمحكمةاالإداريةبالدارالبي�ساء

فيه تهتم الذي الت�ا�سل اإطار في يندرج م��س�ع لندوةح�ل ال��سيط م�ؤ�س�سة تنظيم اإن
الم�ؤ�س�سةمناأجلخلقح�ارجادوبناءبينالقطاعاتوالهيئاتق�سدالت�ساوروتبادلالخبرات

الإيجادالحل�لالمالئمةلالإ�سكالياتالمطروحةفيعالقةالم�اطنباالإدارة.

الق�سائية لالأحكام العام القان�ن اأ�سخا�ص بع�ص تنفيذ عدم ظاهرة االإ�سكاليات اأهم ومن
ي�ؤثر وكالهما التنفيذ، في بالبطء اأو اأ�سال التنفيذ برف�ص اإما م�اجهتهم في ال�سادرة النهائية
علىثقةالم�اطنبالحمايةالق�سائيةلحق�قهم،ممايجعلالياأ�صيدباإلىنف��سهمب�سببما

ي�سعرونبهمنظلميلحقهمجراءت�سرفاالإدارةغيرالم�سروع.

التنفيذ عن تمتنع ما كثيرا االإدارات بع�ص اأن لنا تبين فقد الق�سائية، تجربتنا ومنخالل
م�ستترةوراءبع�صالذرائعالتيتثيرهابمنا�سبةعمليةالتنفيذ.

ونظرالك�نالمجالالي�سمحبتفعيلكلالمعيقات،فاإنني�ساأقت�سرعلىبع�صالمالحظات
االإدارات طرف من معها التعامل وكيفية المادي، واالعتداء الملكية بق�سايانزع المتعلقة

المتدخلةفيالتنفيذ.

درا�ســات واأبحاث
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I .  بالن�شبة للجماعات المحلية
نالحظاأنجلالجماعاتالمحليةالتحر�صعلىتنفيذاالأحكامال�سادرة�سدهافيال�قت

المنا�سب،ويرجعذلكل�سببيناثنين:

للم�ساطر المحلية الجماعات روؤ�ساء ال�سادة بع�ص فهم �س�ء في جهة من يتجلى اأولهما:
واالإجراءاتالتيينبغي�سل�كهالتنفيذاالأحكام،فاأحيانايطالب�نطالبيالتنفيذباالإدالءب�ثائق
لمتكنمحلمناق�سةفيالحكمالمطل�بتنفيذه،والحالاأناالأمراليتطلبذلكاإذيكفي
المعنيباالأمراالإدالءبالن�سخةالتنفيذيةللحكماأماتبريررف�صالتنفيذاأواالأداءب�سرورةاالإدالء
ب�ثائقجديدةلنيك�نمقب�الاإالعنطريقاإثارةال�سع�بةفيالتنفيذاأمامالمحكمةالم�سدرة
للحكم،واأحيانااأخرىيبررونعدمالتنفيذبرف�صالقاب�صالبلديالتاأ�سيرعلىح�االتاالأداء
التياأ�سدروهالفائدةالمعنيينباالأمر،وبعدالم�سادقةعلىاالعتماداتالخا�سةبهامنطرف

المجل�صالجماعيو�سلطةال��ساية.

ونرىاأنهاإذاكانهناكخالفبينالقاب�صالبلديواالآمربال�سرفالذيه�رئي�صالمجل�ص
يتحمل اأو المذك�ر، الخالف لحل القان�نية الم�سطرة يتبع اأن االأخير هذا الجماعي،فعلى
م�س�ؤوليتهكاملةفي�جهاإلىالقاب�صاأمربالت�سخير،وفيهذهالحالةيك�نالقاب�صملزمابالتنفيذ
وخا�سةعندماتك�ناالعتماداتمت�فرةلدىالجماعة،وعليهالينبغيتحميلطالبالتنفيذ
اآمرابال�سرف، ب�سفته الجماعي المجل�ص ورئي�ص البلدي القاب�ص بين القائم الخالف وزر
علمااأنماليةالجماعةبدورهاقديلحقها�سررب�سببعدمالتنفيذفيال�قتالمنا�سبنتيجة
الخالفال�سالفالذكرال�سيمااإذاكانالحكمم�سم�البالف�ائدالقان�نيةاأوبغراماتالتاأخير

وهذهالف�ائدوالغراماتقدتف�قاأحيانااأ�سلالدينفيحالةط�لمدةعدمالتنفيذ.

ومنجهةثانية،فاإنبع�صالروؤ�ساءالجماعيينيتجاهل�نكليااالأحكامالق�سائية،ويمتنع�ن
عنتنفيذمقت�سياتهابعللغيرم�سروعة،والبع�صاالآخراليعمل�نعلىاإدراجالمبالغالمحك�م
بهافيميزانيةجماعتهم،واأحيانايتحققالفائ�صفيالميزانيةويخ�س�صمنجديدفيميزانية
عن الحديث ي�ست�ساغ ال اإذ االأحكامالق�سائية، لتنفيذ جزئيا اأو كليا تخ�سي�سه بدل التجهيز

الفائ�صفيالميزانية،والحالاأنالجماعةمدينةللمتقا�سينمعها.
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ثانيهما:يتجلىفيم�قفبع�صالقبا�صالمكلفينبالتاأ�سيرعلىاالأوامربال�سرفال�سادرة
عنروؤ�ساءالمجال�صالجماعيةتنفيذالالأحكامالق�سائية،اإذيطالب�نطالبيالتنفيذبمجم�عة
اأدلىبها اأن المعنيباالأمرقد�سبق التنفيذيةللحكموالتييك�ن الن�سخة ال�ثائقبمافيها من
الذي القاب�ص الجماعيولي�ص المجل�ص رئي�ص ال�سيد ه� بها المخاطب اأن علما للجماعة
ينح�سردورهفيمراقبةالملفالذييقدمهاإليهرئي�صالمجل�صق�سدالتاأ�سيرعليه،والينبغيله

اأنيدخلفيعالقةمبا�سرةمعالم�ستفيدطالبالتنفيذ.

للملكة العامة الخزينة وممثلي الجماعات روؤ�ساء ببع�ص ات�سالنا بعد اأنه االإ�سارة وتجدر
بمنا�سبةدرا�سةبع�صملفاتالتنفيذ�سرح�الناباأنهناكدورياتت�سدرعناالإدارةالمركزية
)وزيرالمالية،الخازنالعامللمملكة(تحددال�ثائقالتيينبغيعلىطالبيالتنفيذاالإدالءبها،
اأو الملكية اإطارنزع في �س�اء التع�ي�ص العقارم��س�ع ت�سجيل المثال�سرورة �سبيل وعلى
اإذا التنفيذ طالب�ا ذنب ما اأنه والحال العقارية بالمحافظة الجماعة ا�سم في المادي االعتداء
تتطلب والتي العقاري بالر�سم الت�سجيل باإجراءات القيام عن االإدارة اأو تقاع�ستالجماعة

م�ساريفالينبغيتحميلهاللمحك�ملفائدته.

II . بالن�شبة لإدارة اأمالك الدولة  

التنفيذ اإلىطالبي اليد اأنهات�سترطلت�سليم�سهادةرفع اأبرزمال�حظعلىهذهاالإدارة من
ه� كما الر�سم( هذا على يت�فر ال )قد لفائدته المحك�م اأن والحال بر�سمالملكية، االإدالء
ال�ساأنفيبع�صق�سايانزعالملكيةاإذتبقىالعبرةبالحيازةوالت�سرف،كماي�سترطعدمت�سليم
اأي�سااالإدالءباالإبراء اإالبعدت�سجيلالعقارفيا�سماالإدارةنازعةالملكية،وي�سترط التع�ي�ص
ال�سريبيوهيوثائقتق�لاإن�سندوقاالإيداعوالتدبيره�الذيي�سترطهاحتىيق�مبتح�يل

المبالغالم�دعةاإلى�سندوقالمحكمة.

III . بالن�شبة لإدارة الدولة )الوزارات) 

مناأبرزالمالحظاتالتييمكنت�سجيلهابخ�س��صال�زاراتهي:
عدمتعيين�سخ�صبذاتهمكلفبتنفيذاالأحكامالق�سائية؛ -
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عدمت��سيحاآليةتنفيذاالأحكامبالن�سبةللم�ظفالم�س�ؤولعنالتنفيذوالمف��سين -
الق�سائيينعلىحد�س�اء؛

الق�سائيعلىرئي�ص المف��ص اأو التنفيذ باإحالةع�ن بالتنفيذ المعنية ال�زارة اكتفاء -
الق�سمالقان�نيبال�زارةدوناأنيك�نلهتف�ي�ص�سريححتىيمكنتحريرمح�سر
التهديدية الغرامة اإلى كاللج�ء القان�نيعليه االأثر وترتيب م�اجهته في امتناع

ال�سخ�سية؛
مطالبةطالبالتنفيذباإبرامعقدبيعفيحالةالحكمبالم�س�ؤوليةعناالعتداءالمادي -

خا�سةبالن�سبةل�زارةالتربيةال�طنيةووزارةالتجهيز.

VI . القتراحات

نظراللدورالهامالمن�طبم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةبخ�س��صالبحثفي�سكاياتالم�اطنين
هذه على نقترح فاإننا لها، المالئمة الحل�ل واإيجاد اعتباريين اأو طبيعيين كاأ�سخا�ص �س�اء
الم�ؤ�س�سةاإ�سهامامنهافيحلمع�سلةالتنفيذالتيتظلرغمكلالجه�دالمبذولةبمثابةالعقبة

في�سبيلاإحقاقالحق�قوتكري�صدولةالحقوالقان�نوذلكوفقالنقطالتالية:
العام  الخازن  ال�شيد  لدى  خا�شة  وب�شفة  المالية  وزير  ال�شيد  لدى  الموؤ�ش�شة  تتدخل  اأن   1- 

للمملكةق�سداإ�سداردوريةاإلىال�سادةالقبا�صوالمراقبينالماليينبالمملكةمناأجل
للحكم التنفيذية الن�سخة واعتبار بمرونة الق�سائية تنفيذاالأحكام ملفات مع التعامل

ل�حدهاكافيةللتاأ�سيرعلىالح�الةالتيياأمربهااالآمرونبال�سرف.
الوطنية ووزارة  التربية  المادي وخا�شة وزارة  بق�شايا العتداء  المعروفة  الوزارات  تذكير   2- 

المحك�م المبلغ �سرف في فقط التنفيذية بال�سيغة المذيل الحكم التجهيزباعتبار
المطل�بة ال�ثائق من قيمة اأقل هذاالحكم ي�سير ال حتى اأخرى وثيقة اأي دون به
فت�سيعقد�سيتهوحجتهمعاإ�سراكالمجل�صاالأعلىللح�ساباتحتىاليتذرعالقبا�ص
للح�سابات االأعلى المجل�ص ق�ساة اأن يدع�ن التي بال�سروط المالي�ن والمراقب�ن

يراقب�نهااأثناءالتفتي�ص.
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حث الممثلين القانونيين لالإدارات العمومية�س�اءكان�اوزراءاأومدراءم�ؤ�س�ساتعم�مية  3-

اإلى الق�سائية االأحكام تنفيذ اخت�سا�ص تف�ي�ص على المحلية روؤ�ساءالجماعات اأو
�سخ�صيك�نمعروفابذاتهداخلاالإدارةق�سدالتعاملمعاأع�انالتنفيذوالمف��سين
تنفيذاالأحكام ق�سايا في لها الممثل ال�سخ�ص معرفة اإلى �سي�ؤدي مما الق�سائيين،

الق�سائيةب�سه�لةواتخاذاالإجراءاتالالزمةفيحقهاإنتطلباالأمرذلك؛
محل االإدارة لتحل العقارية المحافظة لدى به لالإدالء كافيا التنفيذ  مح�شر  اعتبار   4-

المحك�ملهبالتع�ي�صبالر�سمالعقاريب�سفتهاالمالكةالجديدة؛
ل�سروط بفر�سه الق�شائية الأحكام  تنفيذ  الإيداع والتدبير على عدم عرقلة  حث �شندوق   5-  

الاأ�سا�صلهافيالقان�نبخ�س��صتح�يلالمبالغالمحك�مبهااإلى�سندوقالمحكمة،
وخا�سةفيمايتعلقب�سرورةاالإدالءباالإبراءال�سريبيمنطرفطالبيالتنفيذ،والحال
اأنهذااالأخيرلميعديملكالعقاربح�زتهعلمااأناالإدارةهيالطرفاالأق�ى،ويمكن
اأ�سبحبينيدها�س�اءعن العقارالذي اأيوثيقةتريدهابخ�س��ص لهاالح�س�لعلى

طريقم�سطرةنقلالملكيةاأواالعتداءالمادي؛
لتنفيذ  الميزانية  فائ�س  تخ�شي�س  على  العمومية  والإدارات  المحلية  الجماعات  حث   6-  

المعنيةمدينة االإدارة اأن بالميزانية،والحال فائ�ص ينبغياعتباروج�د اإذال الأحكام،
الم�ستح�سنبرمجةذلك الق�سائية.وعليهفمن بتنفيذاالأحكام التنفيذوملزمة لطالبي

الفائ�صلتنفيذاالأحكام.

م�اجهة في التنفيذ عرقلة في ت�ساهم التي االأ�سباب عن المالحظات بع�ص هذه كانت
اأ�سخا�صالقان�نالعام،وهياأ�سبابيمكنتجاوزهامنخاللاإ�سداردورياتومنا�سيرتبين
كيفيةالتنفيذواآلياته،ف�سالعنالم�ساطرالق�سائيةالتيينبغي�سل�كهااأمامقا�سيالتنفيذ،والتي
تت�خىاجتهادافيفهمال�اقعوالحل�لالمنا�سبةله،كماتقت�سياأنيك�نال�سادةالمحام�ن،
وخا�سةال�سبابمنهمعلىمعرفةتامةبال��سائلالقان�نيةال�اجبةاالإتباعالإجباراالإدارةعلى
التنفيذ،ومنبينهذهال��سائلا�ست�سداراأوامرق�سائيةت�ساهمفيمعالجةاإ�سكالياتالتنفيذ،ومن
هذهاالأوامراأ�سيرعلى�سبيلالمثالاإلىاالأمرال�سادرعنرئي�صالمحكمةاالإداريةبالدارالبي�ساء

بتاريخ2013/01/17تحتعدد6فيالملفعدد1/12/913.
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اإعالن تيرانا
من اأجل تعميم الم�شاعدة المتبادلة

الحا�سرين المت��سط االأبي�ص بحر اأمبد�سمان جمعية اأع�ساء وال��سطاء االأمبد�سمانات اإن
جمعهاالعامال�سن�يالمنعقدبتيراناي�م  27  ي�ني�2014:

ال��ساطة مجال في و�سراكة تعاون عالقات ن�سج في منهم كل اإرادة ي�ستح�سرون اإذ -
الم�ؤ�س�ساتية،البالغاالأهمية،تلكاالإرادةالمعبرعنهاعنداإحداث�سبكتهم،والم�سمنة

فيالنظاماالأ�سا�سيلجمعيتهم؛

التزامهم بف�سل الحين، التعاونمنذذلك لماطبعهذا ي�سجل�نم�ست�ىاالرتياح واإذ -
الجماعيبالمبادئالمعلنةوباالأهدافالمر�س�مةلعملهمالم�سترك،عبرتبادلالتجارب

والخبراتم�ساهمينبذلكفيتحديدوتعميماأح�سنال��سائلواأج�دالممار�سات؛

واإذيعاين�نوج�داتفاقياتثنائيةبينبع�صاأع�سائهمتبيحالتدخلالمتبادللت�سهيلقدر -
االإمكان،اإر�ساءم�اطنيهمفيمالهممنتظلماتتجاهاالإداراتال�طنية؛

في العم�مية االإدارة لدى المرتفقين لفائدة المبادرات هذه مثل جدوى يثمن�ن واإذ -
المح�سلعليهافي الجيدة النتائج المت��سطوي�ستح�سن�ن االأبي�ص بلدانح��صالبحر

هذااالإطار.

وثيقة
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فاإنهم،بالتالي:
الجمعية اأع�ساء مجم�ع لي�سمل المتبادل التعاون هذا ت��سيع في رغبتهم عن يعرب�ن -
ال�طنية، االإدارات ال�سروريةلدىم�سالح الم�اكبة بلدع�س�من ويمكنم�اطنيكل

لم�ساعدتهمعلىالت��سلاإلىت�س�يةمقب�لةلمنازعاتهماالإدارية؛
وي�ؤكدوناأنهذاااللتزامنابعمننف�صقيمالت�سامنوالتعاونالتيانبثقعنهااإن�ساءجمعية -
االأمبد�سمانالمت��سطيين،واأناأع�ساوؤها�سيعمل�ننتيجةذلك،وفقمبادئدولةالحق
والقان�نوفياإطاراحترامالمقت�سياتالقان�نيةوالتنظيميةال�طنيةالجاريبهاالعمل.
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تعليق حول اإعالن تيرانا
من اأجل تعميم الم�شاعدة المتبادلة

ذ.محمدليديدي
الكاتبالعاملم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة

ي�ني� 27 ي�م بتيرانا المنعقد ال�سن�ي العام للجمع رئا�سته بمنا�سبة المملكة ل��سيط كان
2014، ي�ني� 27-26 المت��سطيين االأمب�د�سمان لجمعية الثامن الملتقى هام�ص على   2014،

الفر�سةلتقديممقترحمتميز،�سجلفي�سحيفةالمملكةالمغربية،التيت�ساهمبمعية�سف�ةمن
البلدانفيالمنتظمالدوليعلىرفعةال��ساطةالم�ؤ�س�ساتية،وذلكمنخاللاالنتظامفياإ�سدار

العديدمنالقراراتالهامة،ذاتال�سلةبالم��س�ععنهيئةاالأممالمتحدة.

ويهدفهذاالمقترحاإلىالح�س�لعلىتعهدمنالهيئاتالع�س�ةفيالجمعيةالمذك�رة،
يندرج�سمنماي�سطلحعليهفيق�امي�صالمعاهداتالدوليةبالت�افقاتالب�سيطةفي�سكليات
مجرد اإلى تحتاج والتي م�سم�نها، حيث من فعالية وذات التنفيذ، حيز ودخ�لها اإعدادها
القيام اأجل بالمثل،وذلكمن بالتعامل االأطراف بمقت�ساه يلتزم عليه، اأوتعهدم�قع ت�سريح

باإجراءات،تفعياللمبداأمنالمبادئوالقيماالإن�سانيةالمت�افقعليهاعالميا.

فمناأ�سبابالنزوللهذاالتعهد،ه�اأنبع�صاالأفراداأوالجماعاتي�سادف�نفيتعاملهم
اأو بها يقيم�ن وهم اإما يحمل�نجن�سيتها، ال اأخرى دولة اإدارة لدى واإ�سكاليات �سع�بات
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وهمي�جدونخارجحدودهاالترابية،ويبتغ�ناإيجادحللهذهاالإ�سكالياتخارجالم�سالك
التقليدية،وهيالق�ساء،ويختاروناللج�ءاإلىاأح�سن�سبيللذلك،وه�ال��ساطةالم�ؤ�س�ساتية.

وقديتعذرعليهمالتما�صخدماتو�سيطاأواأمب�د�سمانتلكالدولة،اإمالل�سع�باتالمادية
وللبعدالجغرافي،اأوالأنقان�نتلكالدولةتح�سرو�سعيدو�سيطهاعلىق�ساياالم�اطنيناأو

المقيمين.

التلقائية،والأن المبادرة اإمكانية مبدئيا لهم ال��سطاءواالأمب�د�سمانات واعتباراالأنغالبية
ان�سغالهمين�سرفاإلى�سمانحكامةجيدةفيبلدانهم،واإلزاماإدارتهمبالم�سروعية،واإعمال
وتكاف�ؤ الم�ساواة فيظل واالنحراف الخطاأ في ال�ق�ع وتجنبها واالإن�ساف، مبادئالعدل
الفر�صاللذينهمادعامةالحق�قاالأ�سا�سيةوالممار�سةالم�س�ؤولةللحريات،فاإنهال�سيرفي
اأنيتبنىال��سيطالدفاععنحق�قاأفراد،وهمطبعاقلةرغماأنهملي�س�امنبينم�اطنيدولته.

ونظراالأنال�سبكاتالدوليةالتيتلتئممناأجلالنظرفيماي�ساعدعلىاالرتقاءنح�االأح�سن
منخاللتبادلالروؤى،واالقتداءباأف�سلالتجارب،واإ�سافةمايمكناإ�سافتهمناأجلاإ�سعاد
االإن�سان،فكانمنالالئقاإيجادحللرفعكلتمييز،من�ساأهالجن�سية،ليتاأتىلم�اطنيح��ص
البحراالأبي�صالمت��سطاأني�ستفيدوا،وعلىقدمالم�ساواةمنخدماتكلم�ؤ�س�ساتال��ساطة.

وفيهذاال�سياق،كانمقترحالمغربيتجهاإلىتبنيخياري�سبفيالت�افقاتالمتعددة
االأطراف،علىاأنتتركالمبادراتالثنائيةلماه�مطب�عبخ�س��سيةاأكثر،�سيماواأنفر�سها

قدتتاأخراإنلمنقلاأحياناتتعثر.

الي�مي المرا�ص في ماالم�سه المقترحه� تقديمهذا اإلى المملكة دافعو�سيط ولقدكان
مناإيجابيات،وذلكمنخاللتعاونهمعنظرائهفيالعديدمنالدول،فيمثلهذاالن�عمن

الق�سايا،وماتمتحقيقهلفائدةالم�اطنينفيالم��س�ع.

نقل لم اإن تعديالت طالتها والتي المملكة، و�سيط قدمها التي ال�سيغة اأن والمالحظ
المبداأكمك�سب،وترتيب العم�مياتركزتعلى ال�ثيقةجاءتبن�عمن اأغنت تح�سينات
ال�سكلياتللممار�سةالي�ميةالتي�ستاأخذبعيناالعتبارخ�س��سيةكلهيئة،تلكالخ�س��سية

التيالتفرغطبعاالت�افقواالإجماعمنمحت�اه.



نماذج من مقررات 
�سادرة عن و�سيط المملكة
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نماذج من مقررات �سادرة عن و�سيط المملكة

التعوي�س عن و�شع اأعمدة كهربائية

اإذا كان من حق المكتب الوطني للكهرباء والماء ال�شالح لل�شرب، كمرفق عام، تثبيت  اأعمدة   
الكهرباء في العقارات دون اأن يلجاأ اإلى نزع الملكية واأداء تعوي�س لمجرد و�شعها،  فاإنه يبقى 
لمالكي العقارات الحق في مطالبة المكتب المذكور بالتعوي�س عما يكون قد ت�شبب  فعال فيه من 

اأ�شرار اأدت اإلى حرمانهم وعدم ا�شتغاللهم لعقاراتهم اأو اأي �شرر اآخر. 

مقرر     برد الطلب
�شادر بتاريخ : 9 يناير 2014 

ملف عدد : 09/25164 

حيثاإنال�سيد..............،القاطنبــ...............،اآ�سفي،بعثب�سكايةلدي�ان
يطلب 2009، يناير 22 بتاريخ �سجلت المملكة، و�سيط م�ؤ�س�سة محله الذيحلت المظالم،
اأعمدةكهربائيةف�ققطعتهاالأر�سية التع�ي�صعنن�سب بمقت�ساهاالتدخلق�سدتمكينهمن
الفالحيةالم�سماة»........«،م��س�عالر�سمالعقاريعدد..../....،الكائنةباإقليماآ�سفي،

والبالغم�ساحتها1هكتاراو30�سنتيارا؛

وحيثاأفادالمكتبال�طنيللكهرباء،بعدمرا�سلتهفيالم��س�ع،ب�ا�سطةكتابهالم�ؤرخ
في23اأبريل2012،اأنالعم�دينالكهربائيينقدتمتثبيتهمافياإطاربرنامجالكهربةالقروية،
وهمامنال�سغطالمنخف�ص،كمااأنهمالميمنعا�ساحباالأر�صمنا�ستغاللهاالأجلالفالحة،
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منها ال�ساد�ص البند احرارةوخا�سة لحد القروية الجماعة مع المبرمة تطبيقالالتفاقية وذلك
الذيين�صعلى:»اأنت�سعرهناإ�سارةالمكتباالأرا�سيالالزمةالإنجازالم�سروع...«؛

وحيثاأكدتالجماعةالقرويةلحداحرارةفيج�ابهاعدد92/جح،ال�اردعلىالم�ؤ�س�سة
بتاريخ21ماي�2013،اأنالمعنيباالأمرلميعتر�صعلىو�سعاالأعمدةالكهربائيةبملكهاأثناء
اأزيدمن�سنتين،ممايف�سر ا�ستغرقت ال�سركةالمخت�سة،والتي التيقامتبها اإنجازاالأ�سغال

ر�ساهوقب�لهحينهاعلىذلك؛

5532 عدد تحت 2013، ي�ني� 26 بتاريخ باالأمر، المعني اأ�سعرت الم�ؤ�س�سة اإن وحيث
ال�سريفلم�ؤ�س�سة الظهير 29من المادة لماتمليهمقت�سيات االإدارة،طبقا بم�سم�نج�اب
و�سيطالمملكة،فلمي�افالم�ؤ�س�سةبمايفيدخالفمااأكدتهاالإدارة،رغممرورعدة�سه�ر

منتاريخالتبليغالمذك�ر؛

باالأمر،ورغممرور المعني اأر�ص اأن للكهرباء، ال�طني المكتب تبينمنج�اب وحيث
اأعمدةكهربائيةبها،فاإنذلكاليمنعمالكهامنا�ستغاللهافياالأغرا�صالفالحيةالمعدةلها؛

تع�ي�سهعما ق�سد للكهرباء ال�طني المكتب لدى التدخل اإلى يهدف الطلب اإن وحيث
لحقهمناأ�سرارب�سببو�سعاأعمدةكهربائيةبقطعتهاالأر�سيةالم�ساراإليهااأعاله؛

وحيثاإنهبالرج�عاإلىالظهيرالمنظمللمكتبال�طنيللكهرباء،يتبيناأنلهذهالم�ؤ�س�سة
طبيعتها، كانت مهما العقارات مختلف في الكهرباء اأعمدة تثبيت في عام، الحق،كمرفق

ودوناأنتلجاأاإلىنزعالملكيةاأواأداءتع�ي�صلمجردو�سعها؛

المكتب مطالبة في الحق العقارات لمالكي يبقى فاإنه االإمكانية بهذه الت�سليم ومع لكن
بالتع�ي�صعمات�سببفيهمناأ�سراراأدتاإلىحرمانهموعدما�ستغاللهملعقاراتهماأواأي�سيء

اآخرنتيجةت�سرفههذا؛

اأمر اأر�سه،فاإنتع�ي�سه اإنهفيهذااالإطار،والمتظلميتم�سكبحرمانهمنزراعة وحيث
على بناء المنا�سب، التع�ي�ص وتحديد االأ�سرار، طبيعة لمعرفة المكان بعين ي�ستلزمال�ق�ف
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الم�ساحةالغيرم�ستغلةمنمجم�عاالأر�صومكانتلكاالأعمدة،وه�اأمريتعذرعلىالم�ؤ�س�سة
القيامبهلعدمت�فرهاعلىالمعطياتالتيت�ساعدهاعلىذلك،ممايتعينمعهالق�لبردالطلب؛

وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادربتاريخ17مار�ص2011باإحداث
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ونظامها
6033 الداخلي،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد

بتاريخ26مار�ص2012؛

لأجله:

فاإن و�شيط المملكة: 
-ي�سرحبردالطلب؛

-وياأمربتبليغهذاالمقرراإلىالطرفين،وبحفظالملف.

وحرربالرباط،فـي:
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نماذج من مقررات �سادرة عن و�سيط المملكة

ال�شعوبة في التنفيذ ل تثني الإدارة عن اإيداع المبالغ 
 المحكوم بها ب�شندوق الإيداع والتدبير

طرف  بها  من  المحكوم  للتعوي�شات  الم�شتحقين  اإلى  الهتداء  في  �شعوبة  هناك  كانت  اإذا   
الم�شدرة  الجهة  الق�شائية  لدن  من  اإل  فيها  الف�شل  يمكن  ل  فاإنه  الملكية،  نزع  عن  المحكمة 

لالأحكام المطلوب تنفيذها؛
غير اأن ال�شعوبة ل يمكن اأن تثني الإدارة عن اإيداع ما تبقى من المبالغ  المحكوم بها ب�شندوق   

الإيداع والتدبير لفائدة الم�شتحقين. 

مقرر برد الطلب  
�شادر بتاريخ : 5 فبراير 2014 

ملف عدد : 05/12749 �شم له الملف عدد 06/16525 

م�ؤ�س�سة اإلى ب�سكاية تقدم ..............،كندا، بـ القاطن ..........، ال�سيد اإن حيث
يتظلم المملكة، و�سيط م�ؤ�س�سة محلها حلت التي 2005، فبراير 11 بتاريخ المظالم دي�ان
لنيابة التابعة »......« اإعدادية عليها �سيدت التي االأر�سية قطعته عن عدمتع�ي�سه من فيها
وزارةالتربيةال�طنيةبتارودانت،واأنهقامبمرا�سلةم�سالحال�زارةالمذك�رة،واأنتدخلههذا
لمي�سفرعناأينتيجة،وقدتمفتحملفلهذهال�سكايةتحتعدد05/12749،واآخرتحت

عدد06/16525،
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ونظرال�حدةاالأطرافوالم��س�عولح�سنت�سريفاالأم�رتقرر�سمالملفين؛

وحيثاإنالم�ؤ�س�سةرا�سلتمخاطبهاالدائمبكلمنوزارةالتربيةال�طنية،والمفت�سيةالعامة
للمالية،فتمالتاأكيدعلى�سع�بةت�س�يةال��سعيةالقان�نيةللقطعاالأر�سية،لتعددالعق�دوالمالك
الم�سترين اجتماعاتمع ال�سلطاتعقدتعدة باأن الت��سيح تم الم�ستكي،كما ومنبينهم
لتحديدالم�ساحةالخا�سةلكلواحدمنهممناأجلتحديدمانابكلواحد،وكذلكمناأجل

ال��س�لاإلىت�افقفيمابينهمبالترا�سي؛

اأناالأحكامال�سادرةفيالم��س�عق�ست اأ�سافتوزارةالتربيةال�طنيةم��سحة وحيث
بنقلالملكيةمقابلتع�ي�صاإجماليقدره993.920درهما،وتماإيداعق�سطمنهبمبلغ673.920
320.000درهما المتبقىوقدره المبلغ اإيداع اأي�سا درهماب�سندوقاالإيداعوالتدبير،و�سيتم
بنف�صال�سندوقطبقالماتن�صعليهالمادة30منالقان�نرقم7-81المتعلقبنزعالملكيةالأجل
المنفعةالعامةوباالحتاللالم�ؤقتاإلىحينثب�تحقالتملكلالأ�سخا�صالمعنييناإمار�سائيا

اأوعنطريقحكمق�سائي؛

وحيثاأ�سارالمخاطبالدائمللم�ؤ�س�سةلدىاالإدارةاإلىاأناالأر�صالتيتمنزعها،كانت
بينهم ومن االأ�سخا�ص، من لمجم�عة تمت بي�عات عدة واأن مربعا، مترا 3172 فيحدود
المقدمة المطالب مجم�ع فكانت االأم الر�سم من م�ستخرجة قطع على الم�ستكي،ان�سبت
لالإدارةمنلدنمقتنيالقطعالم�ستخرجةللح�س�لعلىالتع�ي�صتتعلقبمايقارب15.635مترا
مربعاوهيم�ساحةتف�قبكثيرم�ساحةاالأر�صاالأموالم�ساحةالتيتمنزعهامنطرفاالإدارة؛

وحيثاإنهلهذهاالعتباراتيظهراأنهناك�سع�بةفياالهتداءاإلىالم�ستحقينللتع�ي�سات
المحك�مبهامنطرفالمحكمة،هذهال�سع�بةالتياليمكنالنظروالف�سلفيهااإالمنلدن
الجهةالق�سائيةالم�سدرةلالأحكامالمطل�بتنفيذها.وبالتاليفاإنالم�ؤ�س�سةالترىفيم�قف

االإدارةاأياإخاللي�ستدعيتدخلها؛

المبالغ من تبقى ما اإيداع عن االإدارة تثني اأن يمكن ال ال�سع�بة هذه اإن وحيث لكن،
المحك�مبهاب�سندوقاالإيداعوالتدبيرلفائدةالم�ستحقينمماترىمعهالم�ؤ�س�سةدع�تهااإلى

اإيداعالمبالغالمتبقية؛
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وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادربتاريخ17مار�ص2011باإحداث
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ونظامها
6033 الداخلي،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد

بتاريخ26مار�ص2012؛

لأجـله: 

فاإن و�شيط المملكة: 
ياأمرب�سمالملفعدد:16525/06اإلىالملفعدد:12749/05؛ -

ي�سجلماتذرعتبهاالإدارةمن�سع�باتتح�لدوناال�ستجابةلطلبال�سيد........، -
وي�جههاوالطالباإلىاللج�ءاإلىالمحكمةالم�سدرةللحكم؛

يدع�االإدارةاإلىاإيداعماتبقىمنمبالغبذمتهاتنفيذالالأحكامال�سادرةفيهذاال�ساأن، -
لفائدةالمحك�ملهم،وذلكب�سندوقاالإيداعوالتدبير،لين�سافاإلىالمبلغالم�ؤدىفي

نطاقاالأمربالحيازةال�قتية؛
وياأمربتبليغهذاالمقررللطرفين،وبحفظالملف. -

وحرربالرباط،في:
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الطبيعة القانونية للعمل في الإنعا�س الوطني

الإنعا�س الوطني، اإطار خا�س ذو اأبعاد اجتماعية وتنموية، تاأخذ �شكل عمل مو�شمي،  يتقا�شى   
العاملون به اأجورهم عن الأيام الفعلية للعمل من الميزانية المخ�ش�شة لهذه الغاية،  ول يخ�شعون 
من  في ذلك  ال�شتفادة  بما  يخوله من حقوق،  فيما  العمومية  للوظيفة  الأ�شا�شي  النظام  لقواعد 
معا�س التقاعد، لأن ما ير�شد في كتلة الأجور ل تقتطع منه الواجبات التي قد  تكون م�شتحقة 

لالنخراط في النظام الجماعي، و المفرو�شة على الم�شغل اأو الأجير.

مقــرر برد الطلب  
�شادر بتاريخ : 10 فبراير 2014 

ملف عدد : 13/3103 

اإلى ب�سكاية تقدم بـ...............،ورزازات، القاطن .............، ال�سيد اإن حيث
احت�ساب بمقت�ساهامنعدم يتظلم 2013، يناير 10 بتاريخ المملكة،�سجلت م�ؤ�س�سةو�سيط
الخدماتال�سابقة،التياأداهاوه�فيخدمةاالإدارة،فيراتبمعا�سه،تلكالخدماتالممتدة
منفاتحيناير  1978اإلىغايةفاتحدي�سمبر1999،تاريخاإدماجهكع�نم�ؤقتمنالدرجةالثالثة

بعمالةاإقليمورزازات؛

وحيثتبينمنال�ثائقالمدرجةبالملف،ومنج�ابالنظامالجماعيلمنحرواتبالتقاعد
التي الخدمات اأن 2011، ي�لي�ز 07 بتاريخ اإقليمورزازات لعمالة العامة الكتابة الم�جهاإلى
تدخلفياإطارالت�سحيحهيالتياأنجزتقبل14يناير1978،تاريخدخ�لالنظامالجماعي

نماذج من مقررات �سادرة عن و�سيط المملكة
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لمنحرواتبالتقاعدحيزالتطبيق،اأمابالن�سبةللخدماتالمنجزةبعدهذاالتاريخفهيتدخل
فياإطاراالنخراطالفعليولي�صفياإطارت�سحيحالخدمات؛

وحيثاإنالمعنيباالأمرعملمن�سنة1978اإلىغاية1999فياإطاراالإنعا�صال�طني،ولم
يتمالت�سريحبهلدىالنظامالجماعيلمنحرواتبالتقاعداإالابتداءمندي�سمبر1999تاريخ

اإدماجهكم�ساعدتقنيم�ؤقت؛

وحيثاإناالإنعا�صال�طني،الذييعداإطاراخا�ساذااأبعاداجتماعيةوتنم�ية،يبقىعمال
م��سميا،يتقا�سىالعامل�نبهاأج�رهمعناالأيامالفعليةللعملمنالميزانيةالمخ�س�سةله،وال
فيذلكحق بما يخ�لهمنحق�ق بما العم�مية لل�ظيفة االأ�سا�سي النظام يخ�سع�نلق�اعد
اال�ستفادةمنمعا�صالتقاعدعن�سن�اتالعمل،�سيماواأنماير�سدفيكتلةاالأج�رالمحددة،
التقتطعمنهال�اجباتالتيقدتك�نم�ستحقةلالنخراطفيالنظامالجماعي،والمفرو�سةعلى

الم�سغلاأواالأجير؛

الخدمات باحت�ساب باالأمر المعني تلبيةطلب فيعدم المتمثل االإدارة م�فق اإن وحيث
ال�سابقة،عنالفترةالممتدةمنفاتحيناير1978اإلىغايةفاتحدي�سمبر1999،م�قفاليظهر
اأنفيهاإخالال،وبذلكفاإنالم�ؤ�س�سةالترى،والحالةهذه،ماي�ستدعيتدخلهاممايتعينمعه

الق�لبردالطلبوبحفظالملف؛

وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادربتاريخ17مار�ص2011باإحداث
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ونظامها
6033 الداخلي،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد

بتاريخ26مار�ص2012؛

لأجله: 

فاإن و�شيط المملكة: 
ي�سرحبردالطلب؛ -

ويقررتبليغاالأطرافبهذاالمقرر،وحفظالملف. -

وحرربالرباط،فـي:
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نماذج من مقررات �سادرة عن و�سيط المملكة

الت�شطيب على تقييد بر�شم عقاري

تاريخ �شابق عن اكت�شابها  اإلى  الطالبة،  ل�شان  التفويتات والمعامالت ترجع، ح�شبما ورد على   
 الجن�شية المغربية؛

كل تراجع عن التقييدات التي ت�شمنها الر�شم العقاري، ل بد اأن يتم في نطاق م�شطرة  تواجهية،   
من  القانون  لهم  يخوله  لما  �شونا  لالأغيار،  حقوق  من  اكت�شابه  تم  قد  يكون  ما  على  حفاظا 

 حقوق الدفاع. 

مقرر برد الطلب  
�شادر بتاريخ: 10 فبراير 2014 

ملف عدد: 13/4786 

ب�سكاية بعثت الجديدة، �سال .............، بـ القاطنة ...........، ال�سيدة اإن حيث
اإلىم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،�سجلتبتاريخ11دجنبر2013،تتظلمبمقت�ساهامنالت�سطيب
علىا�سمهامنالر�سمالعقاريعدد......../....،الم�سمى».......«،الكائنبمنطقة�سم
االأرا�سيوال�سقيل�س��صما�سة،ق�سمالخمي�ص،ا�ست�كةاآيتباها،م�ساحته40اآراو66�سنتيارا،
المتك�نمناأر�صزراعيةم�سقية،م�سيفةاأنهاكانتم�سجلةبهقبلاكت�سابهاالجن�سيةالمغربية

�سنة2012،ك�نهام�اطنةجزائريةاالأ�سل؛

الت�سطيب تم الذي �سرائها باعتبار العقارية المحافظة اإلزام اإلى يهدف الطلب اإن وحيث
عليه،بدع�ىاأنهااأجنبية،والحالاأنهاح�سلتعلىالجن�سيةالمغربية؛
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بها، المدلى ال�ثائق في اإليها الم�سار البيانات ح�سب يقع، بعقار يتعلق االأمر اإن وحيث
خارجالمدارالح�سريالذياليمكنتف�يتهلالأجانب؛

وحيثاإنالطالبةا�ستدلتبمقررح�س�لهاعلىالجن�سيةالمغربيةا�ستنادااإلىالفقرةاالأولى
منالف�سلالعا�سرمنقان�نالجن�سية،والذيخ�لهاالجن�سيةالمغربيةابتداءمن4ي�ني�2012؛

التف�يتاتوالمعامالتترجعح�سبماوردعلى اإلىذلك،واعتباراالأن اإنهبالنظر وحيث
ل�سانالطالبة،اإلىتاريخ�سابقعناكت�سابهاالجن�سيةالمغربية،فاإنالم�ؤ�س�سةالترىفيم�قف
المحافظةالعقارية،مايبررتدخلها،ف�سالعناأنكلتراجععنالتقييداتالتيت�سمنهاالر�سم
العقاري،البداأنيتمفينطاقم�سطرةت�اجهية،حفاظاعلىمايك�نقدتماكت�سابهمنحق�ق

لالأغيار،�س�نالمايخ�لهلهمالقان�نمنحقالدفاع،مماترىمعهالم�ؤ�س�سةردالطلب؛

وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادربتاريخ17مار�ص2011باإحداث
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكـة،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ونظامها
6033 الداخلي،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد

بتاريخ26مار�ص2012؛

لأجل ما تقدم: 

فاإن و�شيط المملكة: 
-ي�سرحبردالطلب؛

-ويقررتبليغالطرفينهذاالمقرر،وحفظالملف.

وحرربالرباط،فـي:
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نماذج من مقررات �سادرة عن و�سيط المملكة

الأعوان المحليون المتعاقدون بال�شفارات

مجرد ارتباط الطالب بالم�شالح الإدارية لل�شفارة، في نطاق ما يخول للبعثات  الدبلوما�شية، من   
حق في ت�شغيل الأعوان المياومين، بوا�شطة عقود، ل تخول له كعون  محلي متعاقد، الحق في 

التر�شيم باأ�شالك الوظيفة العمومية. 

مقرر برد الطلب  
�شادر بتاريخ : 17 اأبريل 2014 

ملف عدد : 12/2681 

حيثاإنال�سيد...........،ع�نمحليبالقن�سليةالعامةللمملكةالمغربيةبطرابل�ص،ليبيا
عن�انه...............،تمارة،تقدمب�سكايةاإلىم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،�سجلتبهابتاريخ
10اأكت�بر2012،يتظلمبم�جبهامنرف�صالمراقبالماليل�زارةال�س�ؤونالخارجيةوالتعاون،

التاأ�سيرعلىقرارالتر�سيمالذياأنجزلفائدتهبخ�س��صت�س�يةو�سعيتهاالإداريةوالمالية؛

وحيثتمتمكاتبةوزارةال�س�ؤونالخارجيةوالتعاونفيالم��س�ع،فاأفادتفيج�ابها
ال��سعيةاالإداريةوالماليةللمعني رف�صت�س�ية اأن�سبب 2013، اأبريل 11 بهبتاريخ المت��سل
باالأمر،راجعلك�ناالأع�انالمحليينالمتعاقدين،الت�سريعليهممقت�سياتالظهيرال�سريف
رقم1.83.272ال�سادربتاريخ  05اأكت�بر1984بتنفيذالقان�نرقم28-83،المتعلقبتر�سيمبع�ص
اأع�اناالإدارةفياأ�سالكالم�ظفين،والذييهمفقطاالأع�انالم�ؤقتينوالمياومينوالعر�سيين؛
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وحيثاإنهبعدتبليغالم�ستكيفح�ىج�اباالإدارةالمعنيةبتاريخ26اأبريل2013،تقدم
على العمل ق�سد المذك�رة، ال�زارة م�سالح لدى مجددا التدخل منخالله يطلب بتعقيب
ت�س�يةو�سعيتهاالإدارية،م�ستندافيتعقيبهعلىمقت�سياتالمادةالرابعةمنالعقدالمبرمبينه
وبينوزارةال�س�ؤونالخارجيةوالتعاون،م�ؤ�س�ساكذلكعدالةمطلبهعلىت�س�يةحالةم�سابهة

ل��سعيتهاالإدارية؛

ذات في جديد من المملكة و�سيط لم�ؤ�س�سة الدائم المخاطب مكاتبة تمت وحيث
الم��س�ع،فاأكدماجاءفيج�ابهال�سابق،منك�نرف�صالتاأ�سيرعلىمقترحتر�سيمالم�ستكي
قدتممنطرفالخازنال�زاريالمعتمدلدىوزارةال�س�ؤونالخارجيةوالتعاون،هذاالرف�ص

الذياأكدهالخازنالعامللمملكةفير�سالتهالم�ؤرخةفي4اأكت�بر2012؛

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىالتدخللدىوزارةال�س�ؤونالخارجيةوالتعاونمناأجلت�س�ية
ال��سعيةاالإداريةوالماليةللمعنيباالأمر،وذلكبتر�سيمهفياأ�سالكال�ظيفةالعم�مية؛

الحالي، الطالب ارتباط تم اأنه الملف، اأوراق محت�يات اإلى الرج�ع من ات�سح وحيث
ت�سغيل في حق من الدبل�ما�سية، للبعثات يخ�ل ما نطاق في لل�سفارة بالم�سالحاالإدارية
المذكراتوالدوريات اإلى ا�ستنادا العمل، المياومينب�ا�سطةعق�د،وماجرىعليه االأع�ان

الت�جيهيةالداخلية؛

الحقب�سفة المحليين، المتعاقدين االأع�ان له�ؤالء المقت�سيات،التخ�ل اإنهذه وحيث
قان�نيةواآليةفيالتر�سيمباأ�سالكال�ظيفةالعم�مية،وذلكا�ستنادااإلىمقت�سياتالف�سل6مكرر
العام االأ�سا�سي النظام ب�ساأن 1958، فبراير 24 في ال�سادر 158.008 ال�سريفرقم الظهير من
لل�ظيفةالعم�مية،كماتمتغييرهوتتميمهالذين�صعلىاأنهباإمكاناالإداراتالعم�مية،عند
اأع�انبم�جبعق�دوفقال�سروطوالكيفياتالمحددةبم�جبمر�س�م، االقت�ساء،ت�سغيل

علىاأالينتجعنهذاالت�سغيلفياأيحالمناالأح�ال،حقالتر�سيمفياأطراالإدارة؛
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كاإخالل لالإدارة ين�سب اأن يمكن ما على تقف لم هذه، والحالة الم�ؤ�س�سة، اإن وحيث
ي�ست�جبتدخلالم�ؤ�س�سةمماترىمعهردالطلبوحفظالملف؛

وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادربتاريخ17مار�ص2011باإحداث
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكـة،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ونظامها
6033 الداخلي،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد

بتاريخ26مار�ص2012؛

لأجله:

فاإن و�شيط المملكة: 
-ي�سرحبردالطلب؛

-ويقررتبليغالطرفينهذاالمقرر،وحفظالملف.

وحرربالرباط،فـي:
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نماذج من مقررات �سادرة عن و�سيط المملكة

تفويت الم�شاكن لمن ي�شغلها من الموظفين

اإن تفويت م�شاكن الدولة لمن ي�شغلها من الموظفين يخ�شع لمعايير، اأهمها عدم حاجة الإدارة   
اإليها  ل�شتغاللها فيما اأعدت له، وهو اأمر ترجع �شالحية تحديده لالإدارة نف�شها، ول يمكن باأي 

حال اإجبارها على  التخلي عنها في وقت هي اأعرف باحتياجاتها. 

مقرر برد الطلب  
�شادر بتاريخ : 4 يوليوز 2014 

مـــلف عدد : 11/14 

حيثاإنجمعية........،عن�انمرا�سلتها،...........،بنيمالل،تقدمتب�ا�سطةرئي�سها
مار�ص  2011، 30 بتاريخ بها �سجلت المملكة، و�سيط م�ؤ�س�سة اإلى ب�سكاية .........، ال�سيد
قرب االداري، بالحي المت�اجدة المخزنية الم�ساكن تف�يت من اال�ستفادة منخاللها تطلب
ثان�ية».....«ببنيمالل،والتيي�ستغلها�ساكن�هاالبالغعددهم28وذلكمنذاأكثرمن20�سنة؛

وحيثاأفادتمديريةاأمالكالدولة،فيج�ابهاالم�ؤرخفي31ماي2011،باأناالأمريتعلق
بم�ساكنتمت�سييدهاف�قوعاءعقاريمخ�س�صلفائدةوزارةالداخلية،ي�سغلهااأفرادمتقاعدون
منالق�اتالم�ساعدة،واأنهعمالبمقت�سياتالمادةاالأولىمنالمر�س�معدد2-99-243بتاريخ
30ي�ني�  1999،بتغييرالمر�س�معدد2-83-659الم�ؤرخفي18غ�ست1987،والمتعلقبتف�يت

م�ساكنالدولةلمني�سغلهامنالم�ظفين،قامتبمرا�سلةوزارةالداخلية،ق�سدح�سرالئحة
الم�ساكنال�ظيفيةغيرالقابلةللبيعالتابعةلها،اإالاأنهالمتت��سلبعدمنهابهذهالالئحة؛
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وحيثقامتالم�ؤ�س�سةبمكاتبةوزارةالداخليةفيالم��س�ع،فاأكدتفيج�ابهاالم�ؤرخ
في13دجنبر2012،اأنالمر�س�مرقم2.99.243ال�سادربتاريخ30ي�ني�1999،المتعلقبتف�يت
هذا في لالإدارة تقديرية �سلطة يعطي الم�ظفين، من ي�سغلها لمن للدولة الم�ساكنالممل�كة

المجالتاأخذبعيناالعتبارحاجياتها؛

وحيثتمتبليغم�سامينج�اباالإدارةللم�ستكية،بتاريخ6فبراير2013،طبقالماتمليه
مقت�سياتالمادة29منالظهيرال�سريفالمحدثللم�ؤ�س�سة،فلمتت��سلمنهابج�اب؛

وبناء على ما تقدم؛

وحيثاإنالطلبيهدفاإلىالتدخللدىم�سالحمديريةاأمالكالدولةووزارةالداخليةمن
اأجلتف�يتالعقارالمذك�راإلىالطالبين؛

اأهمها لمعايير الم�ظفينيخ�سع ي�سغلهامن لمن الدولة تف�يتم�ساكن اإن لكن،وحيث
اأمرترجع�سالحيةتحديدهلالإدارة له،وه� اأعدت فيما اإليهاال�ستغاللها االإدارة عدمحاجة
نف�سها،فياإطارماتعدهمنبرامج،وماتخططلهمنم�ساريع،واليمكنباأيحالاإجبارها

علىالتخليعنهافيوقتهياأعرفمنهباحتياجاتها؛

ونظرالهذهاالعتبارات،فاإنالم�ؤ�س�سةلمتقفعلىاأياإخاللمنطرفاالدارةي�ست�جب
تدخلهامماترىمعهردالطلب؛

وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25،ال�سادربتاريخ17مار�ص2011باإحداث
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكـة،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ونظامها
6033 الداخلي،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد

بتاريخ26مار�ص2012؛

لأجله:
فاإن و�شيط المملكة: 

-ي�سرحبردالطلب؛
-ويقررتبليغالطرفينهذاالمقرر،وبحفظالملف.

وحرربالرباط،في:
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نماذج من مقررات �سادرة عن و�سيط المملكة

البناء فوق عقار واحترام �شوابط التعمير

اإذا كان من حق كل مالك اإنجاز ما يراه من بناءات ومن�شاآت فوق عقار يملكه، فاإن هذا  الحق   
القوانين والأنظمة من  التزام  بما تفر�شه  التقيد  اأن ممار�شته م�شروطة بوجوب  اإذ  لي�س مطلقاً، 

ب�شوابط التعمير يتم اإعدادها من اأجل تهيئ مجال عمراني يراعي م�شلحة ال�شاكنة؛
كل من تم الم�س بحق ملكيته اأو الت�شييق عليه في ا�شتعمالها محق في تعوي�س.   

مقـرر برد الطلب  
�شادر بتاريخ : 7 غ�شت 2014 

ملف عدد :   1302  /  11 ، وعدد 12/2194 

م�ؤ�س�سة اإلى ب�سكاية بعث البي�ساء، الدار ...........، عن�انه .......، ال�سيد اإن حيث
له الترخي�ص يتظلمبمقت�ساهامنعدم 2011،  15دجنبر بتاريخ  بها و�سيطالمملكة،�سجلت
ببناءقطعتهاالأر�سيةذاتالر�سمالعقاريعدد....../...،م�ؤكداًاأنها�ست�سدرحكمال�سالحه
الملف في 309 عدد تحت 2006، مار�ص 20 بتاريخ البي�ساء، بالدار المحكمةاالإدارية عن
رقم878/2005ت،ق�سىبرفعالمنعالمتخذمنطرفالجماعةالح�سريةلمدي�نةعلىعقاره،
وباأدائهالهتع�ي�ساعنالحرمانمنالت�سرففيعقارهقدره  10.000.00  درهم،م�سيفااأنهرغم

ذلكلميتمكنمنمبا�سرةاأ�سغالالبناءاإلىغايةتاريخه؛

في ال�سادر الحكم تنفيذ فاأكدت، الم��س�ع، في الداخلية وزارة مكاتبة تمت وحيث
الم��س�ع،وذلكبرفعالمنعالمتخذمنطرفالجماعةالح�سريةلمدي�نةعلىالبقعةاالأر�سية
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م��س�عالتظلم،اإالاأنهبعددرا�سةم�سروعالمعنيباالأمرمنطرفلجنةدرا�سةم�ساريعالبناء،
تبيناأنهيخالفمقت�سياتت�سميماإعادةالهيكلةالم�سادقعليه،والياأخذبعيناالعتبارالطريق
المت�قعاإحداثهابعر�ص08اأمتار،م�سيفةاأنالم�ستكيرف�صالقيامبالتعديالتالمقترحةوفق

ت�سميماإعادةالهيكلة،مماحالدونالم�افقةعلىم�سروعه؛

وحيثاإنالمعنيباالأمرلجاأاإلىالمجل�صال�طنيلحق�قاالإن�سان،وتقدمب�سكايةاأخرى
نيابةعنابنهال�سيد.....،اأحيلتعلىم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،لالخت�سا�ص،�سجلتبهابتاريخ
13ي�ني�  2012تحتعدد2194  /  12،تبينمندرا�ستهااأنهامطابقةللتظلمالمعرو�صعليها؛

وحيثاإنهبالنظراإلىوحدةاالأطراف،والم��س�عبالن�سبةللملفين11/1302و12/2194،
فاإنالم�ؤ�س�سةترى�سمهما؛

12/2194، الملفعدد فيم��س�ع البي�ساء للدار الح�سرية ال�كالة مكاتبة تمت وحيث
فاأكدتماجاءفيج�ابوزارةالداخليةالمذك�راأعاله،م��سحةاأي�سااأن�سببعدمالم�افقة
علىم�سروعالمعنيباالأمريرجعلعدمتقيدهبمقت�سياتت�سميماإعادةهيكلةالتجزئة،الذي

يت�سمناإحداثبع�صاالأزقةالتي�سملتجزئياالقطعةاالأر�سيةالمتظلمب�ساأنها؛

وحيثتمتبليغالمعنيباالأمرج�ابيكلمنوزارةالداخليةوال�كالةالح�سريةللدارالبي�ساء،
طبقالماتمليهمقت�سياتالمادة29منالظهيرال�سريف،فلمي�افالم�ؤ�س�سةبمايفيدخالف
مااأكدتهالجهتاناالإدارتيانالمذك�رتان،رغممرورعدة�سه�رمنتاريخالتبليغالمذك�ر؛

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىاإلزاماالإدارةبالترخي�صللطالبباإنجازم�سروعالبناءالذياأعده
وذلكف�قالعقارالذييملكه،وذلكبناءعلىماتمالحكملهق�سائيا؛

وحيثتبينمنج�اباالإدارةاأنهانفدتالحكمالم�ساراإليهاأعاله،ورفعتالمنعبالبناء
علىالقطعةاالأر�سية،اإالاأنهاتملكقان�ناحقمراقبةمدىمطابقةالم�سروعلل�س�ابطالجاري

بهاالعمل؛
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وحيثاإنه،اإذاكانمنحقكلمالكاإنجازمايراهمنبناءاتومن�ساآتف�قعقاريملكه،
فاإنهذاالحقلي�صمطلقًا،اإذاأنممار�ستهم�سروطةب�ج�بالتقيدبماتفر�سهالق�انينواالأنظمة
تهيئمجال اأجل تعدمن التي التعمير ت�ساميم اإكراهات التعمير،واحترام التزامب�س�ابط من
عمرانييراعيم�سلحةال�ساكنة،تحتطائلةتع�ي�صكلمنتمالم�صبحقملكيتهاأوالت�سييق

عليهفيا�ستعمالها؛

وحيثاإنهاأمامهذهالحالة،ومادامتاالإدارةفينطاقماتملكهمنحقمراقبةم�ساريع
ت�ساميمالبناء،والتاأكدمناحترامهالل�س�ابطالمنظمةللم��س�ع،قدعللتم�قفها؛

وحيثاإنهفيغيابمايفندرداالإدارة،فاإنالم�ؤ�س�سةالترىماي�ست�جبتدخلها،مما
يتعينمعهردالطلب؛

وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25،ال�سادربتاريخ17مار�ص2011باإحداث
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكـة،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ونظامها
6033 الداخلي،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد

بتاريخ26مار�ص2012؛

لأجـله: 

فاإن و�شيط المملكة: 
-ياأمرب�سمالملفينعدد11/1302،وعدد12/2194؛

-ي�سرحبردالطلب؛
-ويقرر،تبعالذلك،تبليغالطرفينبهذاالمقرر،وحفظالملف.

وحرربالرباط،فـي:
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نماذج من مقررات �سادرة عن و�سيط المملكة

الم�شاواة في ال�شتفادة من التعوي�س لمواجهة نف�س المخاطر
اعتماد الإدارة في رف�س �شرف التعوي�س، يجد �شنده في ح�شرية الن�س، وعدم  قابلية تمديده   

لي�شمل غير موظفي وزارة ال�شحة؛  
اإذا كانت هذه المقاربة، تعطي لموقف الإدارة نوعا من ال�شوابية، بمفهوم التقيد  الحرفي بالن�س،   
وعدم التو�شع في تف�شيره، اعتبارا لأن الأمر مرتبط بنفقات، فاإن المنظور  العادل الذي يجب اأن 
الإدارية،  التبعية  العمل،  واختالف  األ تكون مواقع  يقت�شي  المو�شوع،  التعامل مع هذا  به  يتم 

موجبين للتمييز بين المكلفين بنف�س المهام، والمواجهين بنف�س  المخاطر؛
ما  دفع  وهو  الممر�شين،  كل  لي�شمل  التعوي�س،  هذا  تعميم  والإن�شاف،  العدل  باب  من  كان   
اإياها  مقت�شيات  تخولها  من �شالحية  تملكه  ما  اإطار  في   ،2014 يوليوز   04 بتاريخ  الموؤ�ش�شة، 
مار�س   17(   1432 الآخر  ربيع   12 في  ال�شادر   1.11.25 رقم  ال�شريف  الظهير  من   33 المادة 
على  هذا  لالنكباب  الحكومة،  رئي�س  ال�شيد  اإلى  مقترح  رفع  اإلى  لها،  المحدث   (2011
المخاطر  كل  التعوي�س عن  من  ي�شتفيد  باأن  الأو�شاع، وذلك  ت�شوية  �شبل  المو�شوع، وبحث 

الممر�شين العاملين بالإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والموؤ�ش�شات العمومية. 

مقـــــرر برد الطلب  
�شادر بتاريخ : 25 غ�شت 2014 

ملف عدد : 08/24221 

حيثاإنال�سيد........ومنمعهمنالممر�سينالمجازينمنالدولة،والعاملينبم�سلحة
اإلى حفظال�سحة،الجاعلينعن�انالمرا�سلةمعهمب......،بلديةالرباط،تقدم�اب�سكاية



نماذجمنمقررات�سادرةعنو�سيطالمملكة66

مجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةالمغربية،العددالخام�ص،غ�ست2015

دي�انالمظالمالذيحلتمحلهم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،�سجلتبهبتاريخ8ي�لي�ز2008،
ال�قاية تخ�س�ص الدولة، من مجاز ممر�ص دبل�م على اأنهمحا�سل�ن بمقت�ساها يعر�س�ن
المر�س�م �سدور وبعد اأنهم، اإال الرباط، لبلدية ال�سحيالتابع بالمكتب ويعمل�ن والتطهير،
رقم2.99.649بتاريخ6اأكت�بر1999،المتعلقبالتع�ي�صعناالأخطارالمهنيةلفئةاالأطر�سبه
الطبيةالتابعينل�زارةال�سحة،تماإق�سائهممناال�ستفادةمنهذهالتع�ي�سات،باعتبارهمتابعين
للجماعاتالترابية،وح�سراال�ستفادةبالن�سبةللممر�سينالمجازينمنالدولةالتابعينل�زارة
ال�سحة،والممر�سينالملحقين،الذينت�ؤدىاأج�رهممنميزانيةالجماعاتالترابية،رغماأنهم

يزاول�ننف�صالمهام،ومعر�سينلنف�صاالأخطارالمهنية؛

منها تت��سل لم الم�ؤ�س�سة اأن اإال الم��س�ع، في الداخلية وزارة مرا�سلة تمت وحيث
بالج�اب،رغمالتذكيراتالم�جهةفيهذاال�ساأن؛

وحيثاإنهاأمامعدمج�ابوزارةالداخلية،فاإنهالي�سعالم�ؤ�س�سةاإالالبتفيالق�سيةعلى
�س�ءمالديهامنمعطيات؛

وبناء على ما تقدم؛

ت�سرف التي التع�ي�سات من الطالبين تمكين ق�سد التدخل اإلى يهدف الطلب اإن حيث
للم�ظفينعناالأخطارالمهنية،المن�س��صعليهافيمر�س�م6اأكت�بر1999؛

التابعين واالأع�ان الم�ظفين على تطبيقه ينح�سر به، المتم�سك المر�س�م اإن وحيث
ل�زارةال�سحة؛

وحيثاإناعتماداالإدارةفيرف�ص�سرفالتع�ي�ص،يجد�سندهفيح�سريةالن�ص،وعدم
قابليةتمديدهلي�سملغيرم�ظفيوزارةال�سحة؛

التقيد ال�س�ابية،بمفه�م ن�عامن االإدارة المقاربة،تعطيلم�قف اإنكانتهذه وحيث
الحرفيبالن�ص،وعدمالت��سعفيتف�سيره،اعتباراالأناالأمرمرتبطبنفقات،فاإنالمنظ�رالعادل
الذييجباأنيتمبهالتعاملمعهذاالم��س�ع،يقت�سياأنالتك�نم�اقعالعمل،واختالف
التبعيةاالإدارية،م�جبينللتمييزبينالمكلفينبنف�صالمهام،والم�اجهينبنف�صالمخاطر،الأن
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الممر�سين،لميكنالهدف لفائدة الدولةخيارتخ�سي�صتع�ي�صعنالمخاطر تبني اأ�سباب
منهمجردبل�رةالتفاتة،ومكافاأةالعاملينب�زارةال�سحة،واإنماه�عرفانوتع�ي�صل�سريحة

ت�اجههممخاطربحكمطبيعةعملهمكممر�سين؛

وحيثكانمنبابالعدلواالإن�ساف،اأنيعمهمهذاالتع�ي�ص،لي�سملكلالممر�سين،
اإياها اإطارماتملكهمن�سالحيةتخ�لها 2014،في 4ي�لي�ز بتاريخ الم�ؤ�س�سة، وه�مادفع
1432 االآخر ربيع 12 في ال�سادر 1.11.25 رقم ال�سريف الظهير من المادة  33 مقت�سيات
)17مار�ص2011(المحدثلها،اإلىرفعمقترحلل�سيدرئي�صالحك�مة،لالنكبابعلىهذا
الم��س�ع،وبحث�سبلت�س�يةاالأو�ساع،وذلكباأني�ستفيدمنالتع�ي�صعنالمخاطر،كل

الممر�سينالعاملينباالإداراتالعم�مية،والجماعاتالترابية،والم�ؤ�س�ساتالعم�مية؛

وحيثاإنهاعتبارالك�نم�قفاالإدارةانطالقامنتم�سكهابالمقت�سياتالقان�نيةالحاليةال
يحملاإخالال،فاإنالم�ؤ�س�سة،منمنظ�رهاللم��س�ع،ترىحفظالملف،علمااأنها�ست�ا�سل

م�ساعيهاالإن�سافكلالممر�سينالتابعينللجماعاتالترابية؛

وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25،ال�سادربتاريخ17مار�ص2011باإحداث
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكـة،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ونظامها
6033 الداخلي،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد

بتاريخ26مار�ص2012؛

لأجـــله: 

فاإن و�شيط المملكة: 
ي�سرحبحفظالطلب،بعدماتمرفعمقترحاإلىال�سيدرئي�صالحك�مة)1(باإعادةالنظر -

فيال��سعياتالمماثلة،ذاتال�سلةبالممر�سينالتابعينللجماعاتالترابية؛
وياأمربتبليغهذاالمقرراإلىالطرفين. -

وحرربالرباط،فـي:

انظرال�سفحة137منهذاالعدد.  )1(
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نماذج من مقررات �سادرة عن و�سيط المملكة

الم�شاهمة في التكاليف الجتماعية
في  به،  ويدخل  م�شلم  اأمر  الكهربائي  بالتيار  منازلهم  ربط  اأجل  من  مالية  لمبالغ  الطالبين  اأداء   
اإطار التحمالت التي تقع على الأفراد، من اأجل ال�شتفادة من كل ما يعتبر من  المرافق العامة، 
هذه التكاليف التي يجب اأن تكون في نطاق الم�شاواة التي تج�شد قيم  التكافل والت�شامن، من 
غير اأن تكون مرهقة، وفي اإطار التعادلية الجتماعية، التي تاأخذ  بعدة اعتبارات، منها البعد عن 
هذه  من  الفعلية  وكذا  الحتياجات  الم�شتغلة،  والم�شاحات  الم�شتركة  الجماعية  التجهيزات 

المادة، وكذا طبيعة ونوعية ال�شتعمال الذي ر�شدت له  المحالت. 

مـقـرر برد الطلب  
�شادر بتاريخ : 3 دجنبر 2014 

ملف عدد : 11/844 

حيثاإنال�سيد.............،عن�انه.............،عمالةاإقليماآ�سفي،تقدمب�سكايةاإلى
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،�سجلتلديهابتاريخ18غ�ست2011،يتظلمبمقت�ساهامنعدمربط

م�سكنهب�سبكةالكهرباءفياإطارالبرنامجال�طنيلكهربةالعالمالقروي؛

الداخلية،بحكمو�سايتهاعلى الم��س�عمعوزارة المرا�سالتوالردودفي تبادل وبعد
المعنيباالأمرلمي�سملهبرنامجالكهربة باأن اآخرج�ابلها، اأفادتفي الجماعاتالترابية،
القرويةفي�سنة  2002،ب�سبببعدمنزلهباأكثرمن400مترعنالدوار،االأمرالذييخالفمعايير
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البرنامجالمذك�ر،واأنال�سلطةالمحلية�ستعملبتن�سيقمعالمجل�صالجماعيلم�سابيحعلى
ربطمنزلهب�سبكةالكهرباءفياأقربت��سعةلبرنامجالكهربةالقرويةال�سامل؛

وحيثت��سلتالم�ؤ�س�سةبكتابمنالمعنيباالأمربعدتبليغهج�ابوزارةالداخلية،ي�ؤكد
رئي�ص ال�سيد اإلى به تقدم الذي للطلب اال�ستجابة لعدم نظرا به، الالحق ال�سرر فيها�ستمرار

الجماعةالقرويةلم�سابيحفي�سنة2005؛

معر�ص في اأكد الذي لم�سابيح، القروي المجل�ص رئي�ص ال�سيد تمتمكاتبة عليه، وبناء
ج�ابه،باأنهلمي�سبقلل�سيد...........اأنتقدمبطلباال�ستفادةمنبرنامجالكهربةالقروية،
واأن�سقيقتهال�سيدة.........هيمنتقدمتبطلبفيالم��س�عبتاريخ22ي�لي�ز2013،
حيثوقفالمجل�صالجماعيلم�سابيح،علىاأنالم�سافةالفا�سلةبيناالأعمدةوم�سكنهاتبعد
باأكثرمن400مترخالفالماجاءفيطلبهاالذيت�سرحفيهبـ120مترا،وعليهتقررعر�صطلبها
النهائية، االإجراءات ت�لي له المخ�ل لل�سرب ال�سالح للكهرباءوالماء ال�طني المكتب على
باعتباراأنعمليةاال�ستفادةمنالكهرباءتق�سمبح�سبمااإذاكانتالمنازلقريبةمناالأعمدة
فيها تق�م االأعمدة، بعيدةمن منازل اأو اإلىرخ�سةمنالجماعة، التيالتحتاج الكهربائية،
الجماعةبعر�صالطلباتعلىالمكتبالمذك�ر،الذييق�مبدورهبدرا�سةميدانيةمناأجل
تقديرالمبلغال�اجباأداوؤهلكيتتمعمليةاال�ستفادة،هذاالمبلغالذييحددبناءعلىالم�سافة

الفا�سلةبينال�سكنوم�قعاالأعمدة؛

ال�سالح والماء للكهرباء ال�طني المكتب مكاتبة اإلى الم�ؤ�س�سة عمدت االإطار هذا وفي
طلب ماآل معرفة اأجل من الداخلية، وزارة فيج�اب ال�اردة المعطيات بناءعلى لل�سرب،

اأختالمعنيباالأمر،فلمتت��سلمنهباأيج�ابفيالم��س�عاإلىغايةتاريخه؛

وبناء على ما تقدم؛

بالتيارالكهربائي،الذيقام اإلىتمكينالم�ستكيمنربطمنزله اإنالطلبيهدف حيث
المكتبال�طنيللكهرباءوالماءال�سالحلل�سرببتقريبهمنالدوارالذييقطنبهالم�ستكي؛
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وحيثاإنمجل�صالجماعةالينكرعلىالم�ستكيحقهفياال�ستفادةمنالتيارالكهربائي،
واإنماي�سترط،لتمكينهمنذلك،اأداءال�اجبالم�ستحقالذيي�ساهمبهاالأفراد،وذلكح�سب

م�اقعمحالت�سكناهم،وبعدهاعنالتجهيزاتالعم�مية؛

وحيثاإنالم�ؤ�س�سة،وهيت�سجلعلىمجل�صالجماعةهذاالقرار،الذيتعتبرهتعهدامن
قبلها،لترىاأناأداءالطالبينلمبالغماليةمناأجلربطمنازلهمبالتيارالكهربائياأمرم�سلمبه،
ويدخلفياإطارالتحمالتالتيتقععلىاالأفراد،مناأجلاال�ستفادةمنكلمايعتبرمنالمرافق
تك�ن اأن غير من الت�سامنية، الم�ساواة نطاق في تك�ن اأن التييجب العامة،هذهالتكاليف
مرهقة،وفياإطارالتعادليةاالجتماعية،التيتاأخذبعدةاعتبارات،منهاالبعدعنالتجهيزات
الجماعيةالم�ستركةوالم�ساحاتالم�ستغلة،وكذااالحتياجاتالفعليةمنهذهالمادة،وكذا

طبيعةون�عيةاال�ستعمالالذير�سدتلهالمحالتالتي�ستزودبالتيارالكهربائي؛

وحيثيتعين،والحالةهذهالتاأكيدعلىاأحقيةالطالبفياال�ستفادةمنالتيارالكهربائي،
علىاأني�ؤدي،�ساأنه�ساأنباقي�ساكنةالدوارالذييقيمبه،تكاليفعمليةالربط؛

وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25،ال�سادربتاريخ17مار�ص2011باإحداث
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكـة،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ونظامها
6033 الداخلي،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد

بتاريخ26مار�ص2012؛

لأجـلـه؛

فاإن و�شيط المملكة: 
ي�ؤدي اأن على الكهربائي، التيار ب�سبكة م�سكنه ربط في باالأمر المعني اأحقية ي�سجل -

تكاليفذلك؛
ويقررتبليغالطرفينهذاالمقرر،وحفظالملف. -

وحرربالرباط،في:
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نماذج من مقررات �سادرة عن و�سيط المملكة

التعوي�س عن نزع الملكية
الإدارة ل تنكر ت�شرفها با�شتغالل القطعة الأر�شية للم�شتكين، اإل اأنها ترجع عدم تعوي�شهم اإلى   

عدة اأ�شباب،
منها اإقدامهم على اقتناء اأر�س خالفا للمقت�شيات القانونية المنظمة للتجزئات، ف�شال عما تدعو   

اإليه الحاجة من ر�شد  العتمادات المالية الكافية؛
هذه المبررات ل تنفي م�شوؤولية الإدارة في وجوب تعوي�س المالكين عن اأر�شهم، وتمكينهم من   

م�شتحقاتهم  كاملة، والتي يجب اأن تغطي كل الأ�شرار الالحقة بهم. 

مقرر بالتوجيه
�شادر بتاريخ : 22 دجنبر 2014 

ملف عدد : 06/17003 

حيثاإنال�سيدة.........،القاطنةبـ.............،�سال،بعثتاأ�سالةعننف�سهاونيابة
عناأبنائها،ب�سكايةاإلىدي�انالمظالمالذيحلتمحلهم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،�سجلتبه
اإقدامالجماعةالح�سريةل�س�قال�سبتاأوالد اأبريل  2006،يتظلم�نمنخاللهامن 4 بتاريخ
مالل، بني ال�سبت، �س�ق ......،جماعة بـ الكائنة االأر�سية ملكيةقطعتهم نزع على النمة

وا�ستغاللهافيتمريرطريقعم�مي،دونتمكينهممناأيتع�ي�ص؛

حيثتمتمكاتبةوزارةالداخليةفيالم��س�ع،فت��سلتمنهاالم�ؤ�س�سةبج�ابمفاده
اأنالمجل�صالبلديل�س�قال�سبتاليمانعفيتع�ي�صالمعنيينباالأمر،غيراأنمقررت�سفيف
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اأجل من با�ستدعائهم �ستق�م الجماعة واأن بعد، ي�سدر لم التهيئة ال�اردةبت�سميم الطرقات
انتظار في وذلك التظلم، م��س�ع االأر�سية بالقطعة التع�ي�صالخا�سة م�سطرة في ال�سروع
ت�فراالعتماداتالماليةالالزمة،كمااأكدتفيكتاباآخراأنم�سطرةتع�ي�صالمعنيينباالأمر
اإلىاتخاذاالإجراءاتاالإدارية جارية،واأنهتمتدع�ةرئي�صالمجل�صالبلديل�س�قال�سبت

والقان�نيةلر�سداالعتماداتالماليةالالزمةلتع�ي�سهم؛

تعذر اإلى فيه ت�سير الذكر، �سالفة ال�زارة بعدذلكبكتابمن الم�ؤ�س�سة وحيثت��سلت
ال�سبت،لك�نغالبية ل�س�ق البلدي المجل�ص اأعمال باالأمرفيجدول المعنيين اإدراجملف
االأع�ساءيطالب�نبتع�ي�صعنقطعاأر�سيةفيملكيتهمتما�ستغاللهالنف�صالغر�ص،كمااأ�سار
اإداريةمن اإلىعدماحترامالمعنيينباالأمرلقان�نالتعميرالذييق�سيبالح�س�لعلى�سهادة

الجماعةقبلعمليةاالقتناء؛

منه فت��سلت التظلم، م��س�ع في ال�سبت ل�س�ق البلدي المجل�ص مكاتبة تمت وحيث
على ال�اردة الطلبات لتعدد نظرا باالأمر المعنيين تع�ي�ص تعذر فيه ي�ؤكد الم�ؤ�س�سةبكتاب
الجماعةفينف�صال�ساأن،مقترحابت�جيههمباللج�ءاإلىالق�ساءمناأجلا�ست�سدارحكمتلتزم

الجماعةبتنفيذه.

وبناء على ما تقدم؛

عما باالأمر المعنيين تع�ي�ص اأجل من االإدارة لدى التدخل اإلى يهدف الطلب اإن حيث
اأ�سابهممناأ�سرارنتيجةا�ستغاللالقطعةاالأر�سيةالتييملك�نهافيتمريرطريقعم�مية؛

وحيثاإناالإدارةالتنكرت�سرفهابا�ستغاللالقطعةاالأر�سيةللم�ستكين،اإالاأنهاترجععدم
تع�ي�سهماإلىعدةاأ�سبابمنهااإقدامهمعلىاقتناءاأر�صخالفاللمقت�سياتالقان�نيةالمنظمة

للتجزئات،ف�سالعماتدع�اإليهالحاجةمنر�سداالعتماداتالماليةالكافية؛

ولكن،حيثاإنهذهالمبرراتالتنفيم�س�ؤوليةاالإدارةفيوج�بتع�ي�صالمالكينعن
اأر�سهم،وتمكينهممنم�ستحقاتهمكاملة،والتييجباأنتغطيكلاالأ�سرارالالحقةبهم؛
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وحيثاأنالم�ؤ�س�سةالتت�فرعلىكلالمعطياتالتيتمكنهامنتحديدالتع�ي�صالم�ستحق
اعتماداعلىالم�ساحةالم�ستغلة،وطبيعةاالأر�صوماكانبهامنمن�ساآتاأواأغرا�صاأوبنايات،

باالإ�سافةاإلىعدمتحديدقيمتهابالنظراإلىمثيالتهامناالأرا�سيالمجاورة؛

وحيثاإنهاأمامهذهالحالة،فاإنالم�ؤ�س�سةترىوج�بتع�ي�صالم�ستكينوالدخ�لمعهم
من القان�ن يخ�لهم ما ممار�سة اإلى المت�سررين تدع� ذلك، تعذر وعند ر�سائي، فيت�افق
حق�ق،باللج�ءاإلىالق�ساءالمخت�صالذيباإمكانهتحديدالتع�ي�صبمايراهمنا�سبامنو�سائل؛

وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25،ال�سادربتاريخ17مار�ص2011باإحداث
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكـة،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ونظامها
6033 الداخلي،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد

بتاريخ26مار�ص2012؛

لأجـلـه:

فاإن و�شيط المملكة: 
ي�سرحب�ج�بتع�ي�صالم�ستكين،والدخ�لمعهمفيت�افقر�سائي؛ -

ي�جهالم�ستكين،عندتعذرذلك،اإلىممار�سةمايخ�لهمالقان�نمنحق�ق؛ -
وياأمربتبليغهذاالمقرر،وبحفظالملف. -

وحرربالرباط،فـي:

 





نماذج من ت��سيات
�سادرة عن و�سيط المملكة
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نماذج من ت��سيات �سادرة عن و�سيط المملكة

الم�شوؤولية عن و�شع التجهيزات
ال�شالح  والماء  للكهرباء  الوطني  المكتب  مع  وتلتزم  تتعهد  اأن  قبل  الجماعة،  على  لزاما  كان   
لل�شرب  اأن تعمل على ت�شوية و�شعية الأرا�شي التي �شت�شتعمل في تمرير القنوات، واأن ت�شعى 
اأو  الأرا�شي  مع مالك  التفاقي  القتناء  الأ�شغال، وذلك من خالل  ال�شروع  في  قبل  اإلى ذلك 
اإيداع  بعد  الوقتية،  الحيازة  الق�شائية في  ال�شلطة  ثم  ا�شتئذان  الملكية،  نزع  اإجراءات  بمبا�شرة 
مبلغ التعوي�س المحدد من طرف اللجنة الموؤهلة  لذلك، طبقا للقانون المتعلق بنزع الملكية من 

اأجل المنفعة العامة؛
اإن تخلي الإدارة عن نهج هذا الم�شار القانوني، يجعل ت�شرفها يندرج �شمن ما يعرف بالعتداء   

 المادي، الذي يلزم من قام به بتعوي�س المت�شرر.

تـو�شيــــة 
اإلى ال�شيد رئي�س مجل�س  الجماعة   القروية   لبني   ا�شمير

�شادرة بتاريخ: 11 فبراير 2014 
ملف عدد: 11/27867 

حيثاإنال�سيد.............،الكائنبـ...........،القنيطرة14000،بعثب�سكايةاإلى
دي�انالمظالم،الذيحلتمحلهم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،�سجلتبهبتاريخ14يناير2011،
يتظلمبمقت�ساهامنال�سررالالحقبه،جراءعدمتمكينهمنتع�ي�صعنا�ستغاللقطعتهاالأر�سية
الم�سماة».........«،م��س�عالر�سمالعقاريعدد...../...،الكائنةبجماعةبنيا�سمير،
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والبالغم�ساحتها26اآراو2�سنتيار،والتيتما�ستغاللهافيتمريرقن�اتالماءال�سالحلل�سرب،
دوناإعالمهودون�سابقاإ�سعار،م�سيرااإلىاأنهقامبمرا�سلةالجهاتالمعنيةبم��س�عتظلمه،

اإالاأنهلميت��سلالأينتيجةاإلىغايةتاريخه؛

اأن اأفاد الذي لل�سرب، ال�سالح والماء للكهرباء ال�طني المكتب مرا�سلة تمت وحيث
ا�سمير، لبني القروية الجماعة وبين م�سالحه بين المبرمة االتفاقية اإطار في الم�سروعيندرج
االأرا�سي المكتب اإ�سارة تلتزمب��سعرهن الجماعة تن�صفيف�سلهاالثامنعلى:»اأن حيث
الأجل العقارية الملكية نزع مبا�سرة ي�ؤكد بما له االإدالء اأو من�ساآتالت�زيع، الإنجاز الالزمة
اإنجازهذاالم�سروع«،واأناأيةمطالبةبالتع�ي�صعنذلك،ه�مناخت�سا�صالجماعةالمعنية؛

انتقلت مختلطة لجنة اأن اأفادت التي ا�سمير لبني القروية الجماعة مكاتبة تمت وحيث
اإلىعينالمكانللتاأكدمنتمريرقناةالماءال�سالحلل�سربباأر�صالمعنيباالأمر،م�ؤكدةاأنها
ب�سفتها�ساحبةالم�سروع،وفيحالةثب�تتمريرالقن�اتف�قاأر�صالم�ستكي،علىا�ستعداد

لت�س�يةو�سعيتهوبرمجةاعتماداتماليةلتع�ي�سه؛

اأنم�سالحهاقامتبا�ستدعاء كمااأكدتالجماعةفياآخرج�ابت��سلتبهالم�ؤ�س�سة،
المعني ملف في نهائيا للبت 2014 �ستنبر 30 بتاريخ لالجتماع المختلطة المحلية اللجنة
باالأمر،غيراأنبع�صاأع�سائهاتخلف�اعنالح�س�ر،واأنها�ستق�مقريبابتحديدتاريخالجتماع

اللجنةالمذك�رة؛

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىالتدخللدىاالإدارةمناأجلتمكينالمعنيباالأمرمنالتع�ي�ص
عنا�ستغاللقطعتهاالأر�سيةق�سدتمريرقن�اتالماءال�سالحلل�سرب؛

وحيثاإنالجماعةتقربهذهال�اقعة،لكنهااكتفتبالق�لباأنهاجادةفياإيجادحلللملف،
وباأناللجنةالمحليةالمختلطة�ستعقداجتماعاتلبحث�سبلللت�س�ية؛

ال�طنيللكهرباء المكتب تتعهدوتلتزممع اأن لزاماعلىالجماعة،قبل لكن،حيثكان
والماءال�سالحلل�سرباأنتعملعلىت�س�يةو�سعيةاالأرا�سيالتي�ست�ستعملفيتمريرالقن�ات،
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اأنت�سعىاإلىذلكقبلال�سروعفياالأ�سغال،ب�سل�كالم�ساطرالمعم�لبهاقان�نا،وذلكمن
خاللاالقتناءاالتفاقيمعمالكاالأرا�سياأوبمبا�سرةاإجراءاتنزعالملكية،ثما�ستئذانال�سلطة
الق�سائيةفيالحيازةال�قتية،بعداإيداعمبلغالتع�ي�صالمحددمنطرفاللجنةالم�ؤهلةلذلك،

طبقاللقان�نالمتعلقبنزعالملكيةمناأجلالمنفعةالعامة؛

يعرف ما يندرج�سمن ت�سرفها يجعل القان�ني، الم�سار نهجهذا تخليهاعن اإن وحيث
باالعتداءالمادي،الذييلزممنقامبهبتع�ي�صالمت�سرر؛

التع�ي�ص لبنيا�سمير،منحالم�ستكي وحيثيتعين،والحالةهذه،علىالمجل�صالقروي
المنا�سب،الذيمن�ساأنهاأنيغطيمالحقهمن�سررب�سببفقدانهجزءامنقطعتهاالأر�سية،

وا�ستغاللهفيتمريرقن�اتالماءال�سالحلل�سرب؛

2011، مار�ص 17 بتاريخ ال�سادر 1.11.25، رقم ال�سريف الظهير لمقت�سيات وتطبيقا
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926،بنف�صالتاريخاأعاله،ال�سيماالمادة29منه؛

وبناءعلىمقت�سياتالنظامالداخليللم�ؤ�س�سة،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد6033،بتاريخ26مار�ص2012،ال�سيماالمادة75منه؛

لأجله:

فاإن و�شيط المملكة: 
-ي�سجلاأحقيةالمعنيباالأمرفيالح�س�لعلىالتع�ي�صعنا�ستغاللقطعتهاالأر�سية؛

-ي��سيال�سيدرئي�صالجماعةالقرويةلبنيا�سميربالعملعلىالتعجيلبتمكينالم�ستكي
منم�ستحقاتهالمالية؛

-يدع�هاإلىاإخبارهذهالم�ؤ�س�سةبماتمتخ�سي�سهلهذهالت��سية،داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛
-وياأمربتبليغهذهالت��سيةاإلىكلمنال�سيدوزيرالداخلية،وال�سيدرئي�صالجماعةالقروية
لبنيا�سمير،وال�سيدمديرالمكتبال�طنيللكهرباءوالماءال�سالحلل�سرب،والم�ستكي.

وحرربالرباط،في:
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نماذج من ت��سيات �سادرة عن و�سيط المملكة

 م�شوؤولية الإدارة عن التوظيف عند عدم مراعاتها  ل�شروطه
اإذا كان موقف امل�شوؤول عن مراقبة اللتزام بالنفقات بالقطاع املايل برف�س التاأ�شري على  مقرر توظيف   
مقررا  قد  اتخذت  ال�شحة  وزارة  اأن  الثابت  فاإن  لعملياته،  املوؤطرة  املقت�شيات  يف  مربره  يجد  قد 
بناء على  اإليها  منها، يف عدة مواقع،  انتقل  باأمر  با�رشها  اإليه مهمة،  واأ�شندت  امل�شتكي احلايل،  لفائدة 

مقررات اتخذتها؛
بالأمر  على  املعني  توفر  من  تتاأكد  اأن  الإجراءات،  هذه  على  الإقدام  قبل  ال�شحة،  وزارة  على  كان   
التي  يفرت�س يف من  املواطنني  ب�شحة  يتعلق مبهام ذات �شلة  الأمر  واأن  �شيما  قانونا،  املتطلبة  ال�رشوط 

اأوكلت اإليه التوفر على املوؤهالت الالزمة؛
اإن الإدارة بعدم قيامها بذلك، تتحمل م�شوؤولية ت�رشفها، مبا فيها متكني امل�شتكي من مقابل  عمله، من   
منطلق احلق يف اأجر عادل عن كل خدمة قدمت يف نطاق م�شطرة اأطلقتها الإدارة  املفرت�س فيها امل�شداقية؛
امتدت  لثالث  التي  الفرتة  طيلة  امل�شتكي  خدمات  مقابل  ت�شديد  على  تعمل  اأن  ال�شحة  وزارة  على   
�شنوات وثالثة اأ�شهر و15 يوماً، على اأ�شا�س الأجر الذي كان من املفرو�س اأن ي�رشف له ا�شتنادا اإىل 

 قرار تعيينه؛

تو�شيــــــــــــة  
اإلى ال�شيد وزير ال�شحة

�شادرة بتاريخ: 20 فبراير 2014 
ملف عدد: 12/2444 

حيثاإنال�سيد.........،القاطنبـ...........،عمالةجرادة،تقدمب�سكايةاإلىم�ؤ�س�سة
تك�ين بمدر�سة التحق اأنه فيها يعر�ص 2012، غ�ست 13 بتاريخ �سجلت المملكة، و�سيط
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الممر�سيناالإعداديين،ونجحفيامتحاناتال�سنةاالأولىبتف�ق،اإالاأنهلمي�ستطعالم�ساركة
فياالمتحانالنهائيب�سبباإ�سابتهبداءالتهابال�سحايا،واأنهبعدتماثلهلل�سفاءربطاالت�سال
باإدارةالمدر�سةالتياأخبرتهبعدماإمكانيةاجتيازامتحانالتخرج،لك�نالمدر�سة�ستغلقنهائيا،
ت�سغيل على �ستحر�ص االإدارة واأن االأخير، الف�ج ه� �سمنه م�سجال كان الف�جالذي واأن
بجرادة ال�سحة وزارة بمندوبية ذلك على بناء تعيينه تم اأنه م�سيفا الطلبةالم�سجلين، جميع
اإلىالمركزال�سحي�سيدييحيىب�جدةق�سدالتدريب اإر�ساله 1995،ووقع 8مار�ص بتاريخ
لمدة�ستةاأ�سهر،ليتمتعيينهمنطرفالمندوبية�سالفةالذكربالمركزال�سحيعينبنيمطهر،
الذيق�سىبه�سنة،ثمبالمركزال�سحياأوالدغزيل،الذيعملبهح�الي�سنتين،اإلىاأنتقرر
المدة التخرج،دونتمكينهمنم�ستحقاتهعن دبل�م ت�فرهعلى بعلةعدم العمل ت�قيفهعن
التيق�ساهابالعمللفائدةوزارةال�سحة،والمقدرةبثالث�سن�اتوثالثةاأ�سهرو15ي�ما،وقد
مدةعمله م�ستحقاتهعن الذيلحقهوتمكينهمن ال�سرر رفع ق�سد التدخل الم�ستكي طلب

ب�زارةال�سحة؛

وحيثتمتمكاتبةوزارةال�سحةفيالم��س�ع،فاأفادتاأنهتمتعيينالمعنيباالأمرعلى
اأ�سا�صاأنيق�مباإتمامملفت�ظيفهلعر�سهعلىاأنظارالمراقبةالماليةق�سدالتاأ�سير،غيراأنهلم
يناير 15 بتاريخ 1603 اإليه،االأولتحتعدد الم�جهة ال�زارية التذكيرات يمتثللذلكرغم
م�سطرة وقف اإلى ا�سطرها مما 1996، ن�نبر 15 بتاريخ 38739 عدد تحت 1996،والثاني

ت�ظيفه،م�سيفةاأنالتحرياتالتيتمالقيامبهالدىق�سمالتك�يناأفادتاأنالمعنيباالأمرتم
طردهنهائياخاللال�سنةالثانيةمنتك�ينم�ساعديال�سحةبر�سمال�سنةالدرا�سية1985-1986؛

وحيثاإنالطلبيهدفاإلىتمكينالمعنيباالأمرمنتع�ي�صعنال�سررالذيلحقهجراء
ت�قيفهعنعملهبم�سالحمندوبيةوزارةال�سحةبجرادةالتيعملبهامدةثالث�سن�اتوثالثة

اأ�سهرو15ي�مًا،دوناأنيت��سلبم�ستحقاتهالمترتبةعنذلك؛

وحيثاإنالمذكرةال�زاريةعدد8373،بتاريخ8مار�ص1995،تفيدباأنالمعنيباالأمرتم
تعيينهبمندوبيةوزارةال�سحةبجرادة،كماتمنقلهبم�جبمذكرةمنالمركزال�سحيعينبني
مطهر،اإلىالمركزال�سحياأوالدغزيل،اإذيت�سحمنخاللذلكاأنهكانيبا�سرعمله،بطريقة

فعليةعلىاأ�سا�صاأنهمناالأطرالتيتمتعيينهامنطرفوزارةال�سحة؛
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برف�ص المالي بالقطاع بالنفقات االلتزام مراقبة الم�س�ؤولعن م�قف كان اإذا اإنه وحيث
فاإن الت�ظيف، لعمليات الم�ؤطرة المقت�سيات في مبرره يجد قد ت�ظيفه مقرر على التاأ�سير
الثابتاأنوزارةال�سحةقداتخذتمقررافيحقالم�ستكيالحالي،واأنهااأ�سندتاإليهمهمة

با�سرهاباأمرمنهافيعدةم�اقعانتقلاإليهابناءعلىمقرراتاتخذتها؛
وحيثكاناإذنعلىوزارةال�سحة،قبلاالإقدامعلىهذهاالإجراءات،اأنتتاأكدمنت�فر
ب�سحة �سلة ذات بمهام يتعلق االأمر واأن �سيما قان�نا، المتطلبة ال�سروط على باالأمر المعني
الت�فرعلىالم�ؤهالتالالزمة،واأنهبعدمقيامها اإليه اأوكلت الم�اطنينالذييفتر�صفيمن
بذلكتتحملم�س�ؤوليةت�سرفها،بمافيهاتمكينالم�ستكيمنمقابلعمله،منمنطلقالحق
فياأجرعادلعنكلخدمةقدمتفينطاقم�سطرةاأطلقتهااالإدارةالمفتر�صفيهاالم�سداقية؛
الم�ستكي ت�سديدمقابلخدمات اأنتعملعلى ال�سحة اأمامهذا،فعلىوزارة اإنه وحيث
طيلةالفترةالتيامتدتلثالث�سن�اتوثالثةاأ�سهرو15ي�مًا،علىاأ�سا�صاالأجرالذيكانمن

المفرو�صاأني�سرفلها�ستنادااإلىقرارتعيينه؛
2011، مار�ص 17 بتاريخ ال�سادر 1.11.25، رقم ال�سريف الظهير لمقت�سيات وتطبيقا

والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ال�سيماالمادة29منه؛
وبناءعلىمقت�سياتالنظامالداخليللم�ؤ�س�سة،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،

والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012،ال�سيماالمادة75منه؛

لأجله:

فاإن و�شيط المملكة: 
ال�سرر رفع اأجل من ال�سحة لدنوزارة الالزمةمن االإدارية االإجراءات باتخاذ ي��سي -
الذيلحقال�سيد....،وذلكبتمكينهمناأجرا�ستغالهلمدةثالث�سن�اتوثالثةاأ�سهر

و15ي�مًا؛
اأجل داخل للم��س�ع، تخ�سي�سه تم بما الم�ؤ�س�سة اإخبار اإلى ال�سحة وزارة يدع� -

ثالثةاأ�سهر؛
-وياأمربتبليغهذهالت��سيةاإلىكلمنوزارةال�سحة،والم�ستكي.

وحرربالرباط،فـي:
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التعيين في الم�شوؤولية والحق المكت�شب
بتعيين الم�شتكي رئي�شا للم�شلحة تولد له مركز قانوني ل يمكن لالإدارة تجاهله؛  

اأجل الإلغاء، والإدارة تكون قد خرقت  اإل داخل  اإداري م�شروع  لحق لالإدارة ب�شحب قرار   
هذه القاعدة  عند �شحب القرار بعدما اأ�شبح مح�شنا؛

التذرع بعدم وجود من�شب مالي ل يبرر �شحب قرراها خارج الأجل، ولذلك فمن باب العدل   
 والإن�شاف اأن ت�شرف له م�شتحقاته عن الفترة التي زاول خاللها مهام رئي�س الم�شلحة. 

تو�شيــــــــــة
اإلى ال�شيد رئي�س مجل�س الم�شت�شارين

�شادرة بتاريخ: 9 اأبريل 2014 
ملف عدد: 11/674  

بتاريخ18ي�لي�ز2011تقدمال�سيد......ب�سكايةاإلىهذهالم�ؤ�س�سةيعر�صفيهااأنه�سبق
لرئي�صمجل�صالم�ست�ساريناأناأ�سدرقراراًبتعيينهرئي�سًالم�سلحةاالإعالمباإدارةالمجل�صابتداء
من02دجنبر2002،واأنهمار�صمهمتهبهذهال�سفةاعتباراًمنالتاريخالمذك�ردوناأنيتقا�سى
ال�سيد ال�سابق المجل�ص محا�سب واأن ون�سف، �سن�ات بثالث تقدر لمدة ذلك تع�ي�سًاعن
لم الذي التنقل عن تع�ي�ص �سكل في الم�سلحة مهام عن التع�ي�ص على�سرف وافق .....
يجده�االآخرطريقهللتنفيذ،واأنالرئا�سة،في�سخ�صالخليفةالثانيللرئي�صاالأ�ستاذ.......،
بادرتباإدراجحيثيةفيقراراإعادةالتعيينفيذاتالم�سلحةبتاريخفاتحمار�ص2006م�ؤداها
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اأربع ان�سرام بعد 705/02، عدد تحت 2002 دي�سمبر 09 بـ االأولالم�ؤرخ التعيين قرار اإلغاء
ال�سلطة، ا�ستعمال في �سطط ينط�يعلى الذي ال�سيء االأول اتخاذالقرار تاريخ �سن�اتعن
علمًااأنالجهةالم�سدرةللقرارلمتبلغهبقرار�سحبقرارالتعيين،وتركتهيمار�صمهامهب�سكل
لم�سلحة الإ�سمهو�سفتهكرئي�ص الحامل الطابع من االإدارةمكنته اإلىك�ن باالإ�سافة عادي،

االإعالم،ملتم�سًاالتدخلالإيجاد�سيغةعادلةومن�سفةلهذهالق�سية؛

وبعدتبادلالمرا�سالتبينالم�ؤ�س�سةومجل�صالم�ست�سارين،كاناآخرهاالمرا�سلةالم�جهة
اإلىهذااالأخيـر،بتاريخ10اأبريل2013تحتعدد3402والمرا�سلةالتاأكيديةبتاريخ22غ�ست

  2013تحتعدد:7403،والمت�سمنتينللمالحظاتواالقتراحاتالتالية:

اأنهذهالم�ؤ�س�سةتدركاأنرفعالمظالميعتبرفي�سلبان�سغاالتمجل�صالم�ست�سارين؛ 
خا�سةاإذاكاناالأمريتعلقباأحدالعاملينبه،مثلماه�الحالبالن�سبةلهذهالنازلة،كما
اأنهاعلىيقينباأنالمجل�صالم�قر�سينت�سرالمحالةلكلخط�ةترمياإلىاإرجاعاالأم�ر
اإلىن�سابها،�سيماعندماينتابمنينت�سباإلىاأطرهاالإدارية�سع�ربالت�سررناتجعنخطاأ

فيالم�ساطر،اأوفراغقان�ني،اأوتعقيداإداري.
اأنهذاالمنحىه�ماجعلالم�ؤ�س�سةتدع�المجل�صفي�سخ�صال�سيدرئي�سهاإلىبحث 
كلاإمكانيةلجبرخاطرالم�ستكي،بعدماا�ستقرراأيهماعلىاأنعدمت�س�يةو�سعيتهيع�د
اإلىعدمالهيكلةاالإداريةلمن�سبالم�س�ؤوليةالذيكانقدعينفيه،فيوقت�سابق،تلك

الهيكلة،التياليدللم�ستكيالمذك�رقطفيعدمالقيامبها.
اأنالم�ؤ�س�سةتقترحعلىالمجل�صالتف�سلباتخاذكلمبادرةمن�ساأنهاالت��سلاإلىت�س�ية 

ال��سعية،بالطريقةالتييراهاكفيلةباإر�ساءالم�ستكي،وبالتالياإلىطيهذاالملف.

على اأ�سهر ت�سعة يناهز ما م�سي رغم رد، دون االأ�سف مع بقيتا المرا�سلتين هاتين اأن اإال
االأخيرة،و�سنةعلىالتيقبلها.

اإن و�شيـط المملكـة: 

2011، مار�ص 17 بتاريخ ال�سادر 1.11.25، رقم ال�سريف الظهير لمقت�سيات وتطبيقا
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ال�سيماالمادة29منه؛
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وبناءعلىمقت�سياتالنظامالداخليللم�ؤ�س�سة،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012،ال�سيماالمادة75منه؛

تحت 2013 مار�ص 14 في الم�ؤرخ رئي�سه ال�سيد �سخ�ص في المجل�ص ج�اب اإن حيث
عدد  115/13يتلخ�صفياالآتـي:

التاأكيدعلىاأنال�سيد......،كانقدعينفعاًلرئي�سًالم�سلحةاالإعالمبتاريخ2دجنبر -
2002،ولكنم�سالحالخزينةالعامةرف�ستالتاأ�سيرعلىاالأوامرباالأداءالمتعلقةبتنفيذ

اإدارية هيكلة على اآنذاك الم�ست�سارين مجل�ص ت�فر بعدم ذلك معللة المذك�ر، القرار
تحددمنا�سبالم�س�ؤولية؛

اإلغاءقرارالتعييناالأول،و�سدورقرارجديدبتعيينالمعنيباالأمر،ابتداءمنفاتح�ستنبر -
  2005،م�س�ؤواًلبنف�صالم�سلحة،يتقا�سىبمقت�ساهال�سيد......تع�ي�ساتهالتيينظمها

القان�ن،دوناأياإ�سكالُيذكر؛
عدمالعث�رفياأر�سيفمداوالتمكتبالمجل�صعلىاأياأثرلمايدعيهال�سيد......من -

اأنمحا�سبالمجل�صوعدهب�سرف»م�ستحقاته«في�سكلتع�ي�ساتعنالتنقل.

وحيثاإنمات�سمنههذاالج�ابغيرمقنع،بالنظراإلىاأنالقرارالذياأ�سدرهال�سيدرئي�ص
...... ال�سيد الم�ستكي بتعيين والقا�سي 2002 دجنبر 9 بتاريخ ال�سابق الم�ست�سارين مجل�ص
رئي�سًالم�سلحةاالإعالم،ين�صف�سلهالثانيعلىاأنهذااالأخيريتقا�سىتع�ي�سًاعنمهامرئي�ص
الم�سلحةابتداءمننف�صالتاريخ)الم�ساراإليهفيالف�سلاالأولوه�2دجنبر2002(،وبالتالي
المعنية القرارمركزقان�نيقاراليمكنلالإدارة فقدت�لدلدىالمعنيباالأمر،بمقت�سىهذا
اإليه،اإالاأنهذهاالأخيرةمعاالأ�سفتعمدت تجاهله،الأنهاأ�سبحي�سكلحقًامكت�سبًابالن�سبة
اأن مع المالي«، المن�سب ت�فر »عدم بعلة بالالغي القرار ذات منخاللو�سفها به الم�ص
االإدارةالحقلهاعلىاالإطالقفي�سحبقراراإداريم�سروعاإالاإذاتمذلكداخلاأجل60
ي�مًامنتاريخاإ�سداره،والحالاأنرئا�سةمجل�صالم�ست�سارينقدخرقتهذهالقاعدةالقارة
�سمنالمبادئالعامةللقان�ن،وعملتعلى�سحبقرارتعيينالمعنيباالأمربعداأناأ�سبحقراراً
يتناق�صكليةمعمبداأ المذك�ر،واأنالتذرعبعدموج�دمن�سبمالي مح�سنًابمروراالأجل
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التعيين؛اإذاليت�س�رتعيين�سخ�صدونت�فرالمن�سبالمالي،�سيماواأنهلميكنتعيينالمعني
باالأمرفيمهامهكرئي�صم�سلحةمبنيًاعلىتدلي�صاأوغ�صمنجانبهحتىيك�نلالإدارةالمعنية

مبررم�سروعل�سحبقرارهاالمذك�رول�خارجاأجلال�سحبالم�ساراإليهاأعــاله.

هذه في الم�ست�سارين مجل�ص اإدارة ت�سرف اأن الذكر �سالفة المعطيات من يظهر وهكذا
الق�سيةينمعنمخالفةلمبداأالم�سروعيةو�سيادةالقان�نمنخاللاإلغائهالقرارهااالأولبتعيين
الم�ستكيال�سيد.....،وبالتاليحرمانهمنالتع�ي�ساتعنمهامرئي�صم�سلحةالتيمار�سها
تعديل اأو تغيير اأي يطراأ لم اأنه مع 2002، دجنبر 9 بتاريخ المذك�ر القرار منذ�سدور فعليًا
علىالقان�نرقم  32.98المتعلقبالنظاماالأ�سا�سيالخا�صبم�ظفياإدارةمجل�صالم�ست�سارين
ال�سادربتنفيذهالظهيرال�سريفرقم1.98.170بتاريخ26منرم�سان1419)14يناير1999(،
بدليلاأننف�صهذهالمقت�سياتهيالتياعتمدتهااالإدارةالمذك�رة�سمنبناءاتهاللقرارالثاني
ال�سادربتاريخفاتحمار�ص  2006،وبالتاليفاإنمنبابالعدلواالإن�سافاأنتعملهذهاالإدارة
على�سرفم�ستحقاتالمعنيباالأمرعنالفترةال�سابقةالتيزاولخاللهامهامرئي�صم�سلحة

فيظلقرارهااالأول.

لأجله:

فاإن و�شيط المملكة يو�شي: 
الفترة عن باالأمر المعني م�ستحقات ب�سرف تق�م اأن الم�ست�سارين مجل�ص اإدارة على -
ال�سابقةالتيزاولخاللهاال�سيد......مهامرئي�صم�سلحةفيظلقرارهااالأول،والتي

تبتدئمن2دجنبر2002،وتنتهيفي31اأكت�بر2005.
الت��سل تاريخ اأ�سهر،من اأجلثالثة القيامبه،داخل الم�ؤ�س�سةبماتم اإفادةهذه عليها -

بهذهالت��سية.
االأمـربتبليـغالت��سيـةاإلىكلمنال�سيدرئي�صمجل�صالم�ست�سارين،والم�ستكي. -

وحرربالرباط،فـي:
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التن�شيق بين القطاعات الإدارية
اإن الإدارة بمختلف مكوناتها من م�شالح، ولو اأنها تابعة لقطاعات مختلفة، ملزمة  بالتن�شيق فيما   
بينها لإيجاد حل فتم بمقت�شاه ت�شوية و�شعيات اإدارية يخولها القانون  لأ�شحابها، ومن �شمنها 

الم�شتحقات المالية.

تو�شيــــــــــــة  
اإلى ال�شيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

�شادرة بتاريخ: فاتح يونيو 2014 
ملف عدد: 10/27596  

حيثاإنال�سيد..........،عن�انه......،تط�ان،بعثب�سكايةاإلىدي�انالمظالمالذي
من بم�جبها يتظلم 2010، اأكت�بر 15 بتاريخ �سجلت المملكة، و�سيط م�ؤ�س�سة محله حلت
ال�سررالذيلحقهجراءعدمتمكينهمنكاملالتع�ي�صالمخ�للهعنمهمةحار�صعام،طبقا
اإلىغاية 2002 �ستنبر فاتح ابتداءمن 2003،وذلك فبراير 10 بتاريخ 2.02.858 للمر�س�مرقم
تاريخاإحالتهعلىالمعا�صبتاريخ31دجنبر2007،حيثاإنها�ستفادمنمبلغ1680درهمفقط،

بدل3120درهمالمن�س��صعليهافيالمر�س�م؛

فت��سلت الم��س�ع، في المهني والتك�ين ال�طنية التربية وزارة مكاتبة تمت وحيث
التع�ي�ص اال�ستفادةمن قرار ن�سخةمن باإحالة قامت باأنها فيه بكتابتخبرها الم�ؤ�س�سةمنها
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عنالحرا�سةالعامةلفائدةالمعنيباالأمرعلىاأنظارال�سيدالخازنال�زاريالمعتمدلدىهذه
ال�زارةبتاريخ18يناير2011،ق�سدالتاأ�سيرعليها؛

وحيثاإنهبعداإبالغالمعنيباالأمرم�سم�نج�اباالإدارةالمعنية،وافىالم�ؤ�س�سةبتعقيب
ي�ؤكدفيهعدمت�س�يةو�سعيتهالمادية؛

وحيثاإنال�زارةفيا�ستر�سالهافيالج�ابعنالتظلم،اأو�سحتاأنهاعملتعلىتدارك
الم�قف،ووجهتاالأمربت�س�يةماتخلدبذمةاالإدارةمنم�ستحقاتق�سدالتاأ�سيرعليهمنلدن
الخازنال�زاري،وا�ستدلتبمايفيدهذهالمرا�سلة،اإالاأنهالمتدلبمايفيدتنفيذذلكبالت�س�ية

النهائيةللم��س�ع؛

منها ت��سلت جديد، من المهني والتك�ين ال�طنية التربية وزارة مكاتبة بعد اإنه وحيث
الم�ؤ�س�سةبج�اباأكدتفيهاأنالمعنيباالأمريتقا�سىالتع�ي�ساتالمطل�بة،اأرفقتهب�س�رةمن

�سهادةاالأجرةللمعنيباالأمر؛

وبناء على ما تقدم: 

بالتع�ي�ص المتعلقة باقيم�ستحقاته باالأمرمن المعني اإلىتمكين الطلبيهدف اإن حيث
المخ�لالأطراالإدارةالترب�يةالمكلفينبمهامت�سييرم�ؤ�س�ساتالتربيةوالتعليمالعم�ميطبقا

للمر�س�مرقم2.02.858بتاريخ10فبراير2003؛

وحيثاإنالمعنيباالأمر،وباإقرارال�زارةالمعنية،ت�لىالقيامبمهمةالحرا�سةالعامةالم�كلة
اإليهفيالفترةالمذك�رةاأعاله؛

مهمة عن التع�ي�ص مبلغ 2003حدد فبراير 10 بتاريخ 202858 رقم المر�س�م اإن وحيث
الحرا�سةالعامةفيمبلغ  3.120,00  درهم�سن�يا،اأيبمعدل 260,00 درهمفيال�سهر،فيحين
اأنالمعنيباالأمري�ؤكدفيتظلمهاأنهت��سلفقطبمبلغ  140,00  درهمفيال�سهراأيمامجم�عه

  1.680,00  درهم�سن�يا؛

وحيثاإنع�دةال�زارةاإلىالق�لباأنالمعنيباالأمريتقا�سىالتع�ي�صالمطالببه،تفنده
�سهادةاالأجرالتياأدلتبها،اإذاأنهبالرج�عاإليهايت�سحاأنهيتقا�سىفقط  140,00  درهم�سهريا،
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والحالاأنالتع�ي�صالكامله�  260,00  درهم،مايفيداأنهالزالدائنابماقدره  120,00  درهم
فيال�سهر؛

وحيثاإنالمعنيباالأمرلميت��سلاإلىغايةتاريخهبباقيم�ستحقاتهالمتعلقةبالتع�ي�صعن
مهمةالحرا�سةالعامةالم�ك�لةاإليهخاللالفترةالممتدةمنفاتح�ستنبر2002اإلىغايةتاريخ

اإحالتهاإلىالمعا�صبتاريخ31دجنبر2007،المخ�لةلهبمقت�سىالمر�س�م�سالفالذكر؛

وحيثاإناالإدارةبمختلفمك�ناتهامنم�سالح،ول�اأنهاتابعةلقطاعاتمختلفة،ملزمة
بالتن�سيقفيمابينهاالإيجادحلت�س�ىبمقت�ساهو�سعياتاإداريةيخ�لهاالقان�نالأ�سحابها،ومن
�سمنهاالم�ستحقاتالمالية،مماترىمعهالم�ؤ�س�سة�سرورةالتزاماالإدارةباتخاذاالإجراءات

الالزمةمناأجلتمكينالمعنيباالأمرمنباقيم�ستحقاته؛

2011، مار�ص 17 بتاريخ ال�سادر 1.11.25، رقم ال�سريف الظهير لمقت�سيات وتطبيقا
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ال�سيماالمادة29منه؛

وبناءعلىمقت�سياتالنظامالداخليللم�ؤ�س�سة،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012،ال�سيماالمادة75منه؛

لأجله:

فاإن و�شيط المملكة: 
الأطر المخ�ل بالتع�ي�ص المتعلقة م�ستحقاته باقي من ........ ال�سيد بتمكين ي��سي -
االإدارةالترب�يةالمكلفينبمهامت�سييرم�ؤ�س�ساتالتربيةوالتعليمالعم�ميطبقاللمر�س�م
رقم2.02.858بتاريخ10فبراير2003،ابتداءمنفاتح�ستنبر2002اإلىغايةتاريخاإحالته

علىالمعا�صبتاريخ31دجنبر2007؛
تخ�سي�سه تم بما الم�ؤ�س�سة اإخبار اإلى المهني والتك�ين ال�طنية التربية وزارة يدع� -

للم��س�ع،داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛
-وياأمربتبليغهذهالت��سيةاإلىالطرفينالمعنيين.

وحرربالرباط،في:
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نماذج من ت��سيات �سادرة عن و�سيط المملكة

تاأخر الإدارة في الوفاء بديونها
على الإدارة الم�شتفيدة من التوريدات اأن توؤدي مقابلها، واإن ما دفعت به من وجوب رفع  التقادم   
داخلي  اإداري  �شاأن   ،2002 �شنة  قبل  الإقليمية  النيابة  على  المترتبة  الدرا�شية  المنح  مبالغ  عن 

 عليها اأن تتدبر اأمر حله، واأن تجد الو�شيلة الكفيلة باأدائها للم�شتكي كل م�شتحقاته. 

تو�شيــــــــــــة  
اإلى ال�شيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

�شادرة بتاريخ: 8 يوليوز 2014 
ملف عدد: 10/26822  

حيثاإنال�سيد.........،عن�انه................،با�س�يةطاطا،بعثب�سكايةاإلىدي�ان
المظالمالذيحلتمحلهم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،�سجلتبهبتاريخ16مار�ص2010،يتظلم
بمقت�ساهامنعدمتمكينهمنم�ستحقاتهالماليةالمتبقيةبذمةالم�ؤ�س�سةالتعليمية».........«
باإقليمطاطاالبالغقدرها29257,50درهم،والمترتبةعنتم�ينالق�سمالداخليللم�ؤ�س�سةبمادة
الخ�سروالف�اكه،م��سحااأنهتقدمبعدةطلباتفيالم��س�عاإلىالم�سالحالمعنية،اإالاأنها
لمتعملعلىاتخاذالمتعين،طالبامنالم�ؤ�س�سةالتدخلق�سدتمكينهمنم�ستحقاتهليت�سنىله

ال�فاءبتعهداتهوالتزاماتهالتجارية؛

وبعدتبادلالمرا�سالتفيهذاال�ساأنمعالمخاطبالدائمب�زارةالتربيةال�طنيةوالتك�ين
المهني،ت��سلتالم�ؤ�س�سةبج�ابمفادهاأناالأكاديميةالجه�يةللتربيةوالتك�ينلجهةكلميم
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على المترتبة الدرا�سية المنح مبالغ ت�سفية لعدم الدينالمذك�ر ت�س�ية عليها تعذر ال�سمارة،
النيابةاالإقليميةلل�زارةبطاطاقبل�سنة2002،واأنم�سالحهذهالنيابة،را�سلتم�سالحالخزينة
الت��سل ليتاأتىلها التقادم برفع المرتبطة االإجراءات لت�سريع الم��س�ع في باأكادير الجه�ية

بالمتاأخرات،وبالتاليت�س�يةم�ستحقاتجميعالدائنين؛

اأنالم�ؤ�س�سةلمتت��سلمنهابج�اب اإال وحيثتمتمرا�سلةال�زارةفيعدةمنا�سبات،
من�ساأنهاأني��سحنتائجاالإجراءاتالمتخذةلت�سريعالم�سطرةالمرتبطةبرفعالتقادمليتاأتىلها

الت��سلبمبالغالمتاأخرات؛

بناء على ما تقدم: 

وحيثاإنالدينالمطالببهمنطرفالم�ستكيثابت،اإذاأنهذااالأخيرعززمطلبهب�س�رة
من�سندت�سليمهذهالم�ادلفائدةالثان�ية،مماتك�نمعهعالقةالمدي�نيةقائمةبينالطرفين،

وه�االأمرالذيلمتنازعهاالإدارة؛

مقابلها، ت�ؤدي اأن الت�ريدات الم�ستفيدةمنهذه االإدارة الالزمعلى اإنهكانمن وحيث
واإنمادفعتبهمنوج�برفعالتقادمعنمبالغالمنحالدرا�سيةالمترتبةعلىالنيابةاالإقليمية
باأدائها الكفيلة ال��سيلة اأمرحلهواأنتجد تتدبر اأن اإداريداخليعليها �ساأن 2002، قبل�سنة

للم�ستكيكلم�ستحقاته؛

لي�ص الطالبمنذمايزيدعنع�سر�سن�ات ال�فاءبم�ستحقات التاأخيرفي اإنهذا وحيث
م�ست�ساغامهماكانتالمبررات،فالمفرو�صفيالقطاعال��سياأنيبحثعنو�سيلةلحلهذه
المتعاملينمعها،وحفاظا للثقةفياالإدارةمنلدن االإ�سكاليةوال�فاءبماتخلذبذمته،�س�نا
علىم�سداقيتهاوهيبتها،الذيني�سكالناأ�سا�صاالإلزامللمتعاملينمعها،واأخذتعهداتهاماأخذ
الجد،الأنهاتنطلقمنم�قعالحري�سةعلىالتطبيقال�سليمللقان�ن،وعلىالتعاملبح�سننية،

وحيثيتعين،والحالةهذه،التاأكيدعلىوج�بتمكينالم�ستكيمنحق�قه؛

2011، مار�ص 17 بتاريخ ال�سادر 1.11.25، رقم ال�سريف الظهير لمقت�سيات وتطبيقا
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ال�سيماالمادة29منه؛
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وبناءعلىمقت�سياتالنظامالداخليللم�ؤ�س�سة،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012،ال�سيماالمادة75منه؛

لأجله:

فاإن و�شيط المملكة: 
-ي�سجلحقالم�ستكيفيالح�س�لعلىم�ستحقاتهالمترتبةفيذمةالم�ؤ�س�سةالتعليمية

»..........«بطاطاعنالت�ريداتالتيت��سلتبها؛
من باالأمر المعني تمكين على بالعمل المهني والتك�ين ال�طنية التربية وزارة ي��سي -
ال�سبل كل وبحث التعليمية، الم�ؤ�س�سة بها ت��سلت التي الت�ريدات عن م�ستحقاته

الممكنةلت�س�يةهذهال��سعية؛
-يدع�اإلىالعملعلىتفعيلهذهالت��سية،واإخبارالم�ؤ�س�سةبماتمتخ�سي�سهللم��س�ع

داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛
-وياأمربتبليغهذهالت��سيةلكلمنال�سيدوزيرالتربيةال�طنيةوالتك�ينالمهني،والم�ستكي.

وحرربالرباط،في:
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نماذج من ت��سيات �سادرة عن و�سيط المملكة

ترقية الأعوان المتعاقدين في اإطار القانون العام
اإن نظام العمل وعالقة ال�شغل تفر�س اأن تكون هناك محفزات للفئات العاملة، واأن يكون  الإطار   

الذي يو�شع فيه كل م�شتخدم ي�شمح بالتدرج والرتقاء في ال�شالليم الإدارية؛  
اإن الزيادة في الأجور التي ا�شتفاد منها المعنيون بالأمر اأ�شوة بباقي الموظفين اأو الأطر الإدارية   
اأن  يمكن  الحوار الجتماعي، ول  اقت�شاه  لما  الحكومة  اتخذتها  مبادرة عامة  نطاق  في   تدخل 

تكون بديال  عن الترقي في الإطار؛
اإن الترقية، قبل اأن تكون امتيازا ي�شتفيد منه الم�شتخدم، فاإنها اآلية من اآليات النظام العام  للوظيفة   
لتحقيق  العام،  القطاع  م�شتخدمو  يبذلها  التي  للمجهودات  كتقدير  اعتمادها  تم  العمومية، 
 طموحهم في تح�شين و�شعيتهم الإدارية والمادية، من اأجل حثهم على التفاني والخلق والإبداع 

في  العمل، �شمانا لجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية. 

تو�شيــــــــــــة  
اإلى ال�شيد وزير الداخلية

�شادرة بتاريخ: 8 يوليوز 2014 
ملف عدد: 10/26888  

نف�سه عن اأ�سالة بعث طنجة، بـ............، القاطن ..............، ال�سيد اإن حيث
الذيحلت المظالم دي�ان اإلى ب�سكاية بلديةطنجة، مع المتعاقدين االأع�ان ونيابةعنباقي
محلهم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،�سجلتبتاريخ6اأبريل2010،يعر�س�نمنخاللهاال�سررالذي
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لحقهمجراءعدمت�س�يةو�سعيتهماالإداريةوالماليةكاأع�انمتعاقدينمنال�سنفاالأولوالثاني
والثالثمعبلديةطنجة،منذاإدماجهمبها�سنة1991،اإثرحلال�كالةالح�سريةالم�ستقلةللنقل
الح�سريالتيكان�ايعمل�نبها،م��سحيناأنهميتقا�س�نرواتبهزيلة،ومقبل�نعلىالتقاعد

فيال�سن�اتالقليلةالقادمة؛

اأن ج�ابه في فاأفاد الم��س�ع، في طنجة–تط�ان واليجهة ال�سيد مكاتبة تمت وحيث
المعنيينباالأمرمناالأع�انالتابعينلل�كالةالم�ستقلةللنقلالح�سريبطنجة،تماإعادةاإدماجهم
ببلديةطنجة،بعدحلال�كالةالمذك�رة،وقدوافقتم�سالحوزارةالداخلية،علىذلك،عن
طريقعق�دالتزام،نظرالتجاوزهمال�سنالقان�نيللت�ظيف،وتمالتاأ�سيرعليهامنطرفوزارة
الماليةوال�زارةالمكلفةبال�س�ؤوناالإدارية،حيثتمت�سنيفهمفي�سالليماالأج�رالتيتنا�سب
رواتبهمال�سهريةالتيكان�ايتقا�س�نهابال�كالةالح�سرية،دوناالإ�سارةاإلىال�سلموالرتبةوالرقم
اال�ستداللي،وبمااأنهذهالمعطياتُتعتمدمناأجلاال�ستفادةمنالترقيةفيالرتبةوالدرجة،
فقدترتبعنذلكتجميدو�سعياتهمفيال�سالليمالمرتبينفيها،وعدما�ستفادتهممناأيترقية

منذت�ظيفهم�سنة1991؛

منها يعاني التي المجحفة بال��سعية االإدارة من وعيا اأنه، ذاكرا المجيب اأ�ساف وحيث
ه�ؤالءاالأع�ان،قامتالجماعاتالح�سريةبعدةمحاوالتلت�سحيحهذهال��سعية،وعقدت
والمديرية المالية ووزارة العامة القطاعات تحديث منوزارة م�س�ؤولين مع اجتماعات عدة
العامةللجماعاتالمحليةمناأجلت�س�يةو�سعيتهماالإدارية،دوناأنت�سفرهذهالمحاوالت
عناأينتيجة،كماقامتالجماعةالح�سريةلطنجةباقتراحزيادةاإجماليةفياأج�رهذهالفئة
مناالأع�ان،واأحالتملحقاتتت�سمنهذهالزيادةعلىم�سالحوزارةالداخليةق�سدالتاأ�سير
الزياداتفي ا�ستفادوامن اأن �سبقلهم الذكر، �سالفي االأع�ان اأن فتمرف�سهابدع�ى عليها،

االأج�روالتع�ي�ساتالعائليةالتياأقرتهاالحك�مة؛

وحيثقامتالم�ؤ�س�سةبمكاتبةال�سيدال�زيراالأولفيالم��س�ع،فت��سلتمنهبن�سخة
2011،يطلب يناير 6 15م�ؤرخفي منكتابم�جهاإلىم�سالحوزارةالداخلية،تحتعدد
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منخاللهمنالم�سالحالتابعةلهذاالقطاعالعملعلىدرا�سةهذاالملفبتن�سيقمعالجهات
المعنية،الإيجادحلمن�سفل��سعيةالمعنيينباالأمر؛

وحيثعلى�س�ءذلك،تمتمكاتبةالمفت�سيةالعامةلالإدارةالترابيةفيالم��س�ع،ف�افت
الم�ؤ�س�سةبج�ابلمي�سفجديدا،ولمي�سراإلىاأيتقدممناأجلحلهذهاالإ�سكالية؛

في المتخذة االإجراءات معرفة اأجل من جديد، من الداخلية وزارة مكاتبة تمت وحيث
الم��س�عبناءعلىالتعليماتال�اردةفيكتابال�سيدال�زيراالأول�سالفالذكر،فاأو�سحت
الراتبالجزافيالذييتقا�س�نهحاليا اأنالمعنيينباالأمراليت�فرونعلىم�ؤهلعلمي،واأن
ميدان في العمل بها الجاري الق�انينواالأنظمة ح�سب اإياه منحهم يمكن ما اأق�سى ه�

ال�ظيفةالعم�مية؛

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىت�س�يةو�سعيةالمعنيينباالأمراالإداريةوالمالية،وذلكبتمكينهم
مناال�ستفادةمنالترقيةفيالرتبةوالدرجةالتيي�ستفيدمنهاالم�ظف�نوالم�ستخدم�نالتابع�ن

للقطاعالعام؛

وحيثاإننظامالعملوعالقةال�سغلتفر�صاأنتك�نهناكمحفزاتللفئاتالعاملة،واأن
يك�ناالإطارالذيي��سعفيهكلم�ستخدمي�سمحبالتدرجواالرتقاءفيال�سالليماالإدارية؛

اأو الم�ظفين بباقي اأ�س�ة باالأمر المعني�ن منها ا�ستفاد التي االأج�ر في الزيادة اإن وحيث
االأطراالإداريةتدخلفينطاقمبادرةاتخذتهاالحك�مةلمااقت�ساهالح�اراالجتماعي،وال

يمكناأنتك�نبديالعنالترقيفياالإطار؛

وحيثاإنالترقية،قبلاأنتك�نامتيازاي�ستفيدمنهالم�ستخدم،فاإنهااآليةمناآلياتالنظام
العاملل�ظيفةالعم�مية،تماعتمادهاكتقديرللمجه�داتالتييبذلهام�ستخدم�القطاعالعام،
منخاللتحقيقطم�حهمفيتح�سينو�سعيتهماالإداريةوالمادية،مناأجلحثهمعلىالتفاني
نظرا العم�مية، المرافق تقدمها التي لج�دةالخدمات �سمانا العمل، في واالإبداع والخلق

لدورهاالحي�يداخلالمجتمع؛
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وحيثاإنه،بالرغممناأنعددامنالمعنيينباالأمرقداأحيل�ااإلىالتقاعد،واآخرونمقبل�ن
اإيجابي انعكا�ص لها �سيك�ن االإدارية ت�س�يةو�سعيتهم فاإن القادمة، القليلة فيال�سن�ات عليه
والعدل باالأمان االإح�سا�ص تعزيز خالل من وذلك االإداريواالجتماعي، محيطهم داخل
والم�ساواةداخلاالإدارة،وتاأكيدالثقةفياالإ�سالحاتالتيتعرفهاالمرافقالعم�ميةال�طنية

ب�سفةعامة؛

االأع�ان ترقية ح�ل 2009 ي�ني� 25 بتاريخ ال�سادر و.ع 9 رقم المن�س�ر اإن وحيث
والمتعاقدينفياإطارالقان�نالعام،لميحددفئةاالأع�انالم�سم�لةباال�ستفادةمنالترقية،ولم
ي�ستثناأيفئةمنهم،ولمي�سترط�سرورةت�فرهمعلىم�ؤهلعلميمناأجلهذهاال�ستفادة؛

وحيثاإنتجميدو�سعيةالمعنيينباالأمراالإداريةمنذتاريخاإدماجهم�سنة1991،وحرمانهم
العام، للقطاع التابع�ن الم�ظف�نوالم�ستخدم�ن منها ي�ستفيد التي الترقية مناال�ستفادةمن
والتيلهاتاأثيركذلكعلىتك�ينر�سيدالتقاعد،يعدمخالفاللق�انينواالأنظمةالجاريبها

العملفيمجالال�ظيفةالعم�مية؛

وحيثيتعين،والحالةهذه،اإن�سافهذهالفئة،وذلكبحملوزارةالداخليةبمعيةالقطاعات
المعنيةعلىت�س�يةهذهال��سعية،وتمكينالم�ستكينمنالترقياتالم�ستحقة،بماي�ازيما
ي�ستفيدمنهنظراوؤهمفياالإدارةالعم�ميةمعماي�ستتبعذلكمنتك�ينر�سيدالتقاعد،هذاالحق
بتنفيذ 2004، اأبريل 21 104.10ال�سادرفي ال�سريفرقم التقادم،طبقاللظهير الذياليطاله
القان�نرقم56.03ب�ساأنتقادمالدي�نالم�ستحقةعلىالدولةوالجماعاتالمحليةالعم�مية؛

2011، مار�ص 17 بتاريخ ال�سادر 1.11.25، رقم ال�سريف الظهير لمقت�سيات وتطبيقا
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ال�سيماالمادة29منه؛

وبناءعلىمقت�سياتالنظامالداخليللم�ؤ�س�سة،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012،ال�سيماالمادة75منه؛
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لأجله:

فاإن و�شيط المملكة: 
-ي��سيباتخاذجميعاالإجراءاتاالإداريةالالزمةمنلدنوزارةالداخليةمناأجلت�س�ية
الذينما اأو التقاعد اأحيل�اعلى الذين �س�اء باالأمر، للمعنيين االإداريةوالمالية ال��سعية
الم�ستحقة،واحت�سابها الترقيات اال�ستفادةمن بتمكينهممن فيالخدمة،وذلك زال�ا

اأي�سافيتك�ينر�سيدالتقاعد؛
اأجل داخل للم��س�ع، تخ�سي�سه تم بما الم�ؤ�س�سة اإخبار اإلى الداخلية وزارة يدع� -

ثالثةاأ�سهر؛
-وياأمربتبليغهذهالت��سيةاإلىوزارةالداخلية،وواليةطنجة-تط�ان،والم�ستكين.

وحرربالرباط،في:
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نماذج من ت��سيات �سادرة عن و�سيط المملكة

اختال�س مبالغ مالية من لدن الموظف 
ل ينفي م�شوؤولية  الإدارة عن تمكينها لم�شتحقيها

اإن واقعة الختال�س، مع التحفظ ب�شاأن ما �شتنتهي اإليه الم�شطرة، يبقى �شاأنا داخليا ل يد  للطالب   
فيه واأن الإدارة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها ما دام الثابت اأن الم�شتكي لم يتو�شل بما ينوبه كدين 
 على الإدارة واأن الأموال التي ا�شتحوذ عليها الموظف كانت ح�شب طبيعتها اأموال عامة، رغم 

اأنها  كانت مر�شودة لفائدة اأحد الخوا�س، وبالتالي ل مجال لتعليق ت�شديد الدين؛  
لي�س  المو�شوع،  في  ق�شائي  حكم  �شدور  حين  اإلى  الطالب  بم�شتحقات  الوفاء  في  التاأخر  اإن   
 م�شت�شاغا مهما كانت المبررات، ذلك اأن الق�شية المعرو�شة اأمام النيابة العامة، قائمة بين نيابة 
وزارة  التربية الوطنية والتكوين المهني بميدلت من جهة، وبين المقت�شد الذي قام بمجموعة 
من الختال�شات  من جهة اأخرى، واأن الم�شتكي لي�س طرفا في هذه الق�شية ويبقى دائنا للثانوية 
باأداء ما بذمتها، لأن  عالقة المديونية هي في مواجهة الإدارة التي تظل مدينة اإلى حين ا�شتخال�س 

الدائن لدينه. 

تو�شيــة  
اإلى ال�شيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني  

�شادرة بتاريخ: 4 غ�شت 2014 
ملف عدد: 14/5212  

لدى ب�سكاية تقدم ميدلت، اإقليم ..........، بـ القاطن ..........، ال�سيد اإن حيث
2014، فبراير 12 بتاريخ �سجلت تافياللت، المملكةبجهةمكنا�ص- م�ؤ�س�سةو�سيط مندوبية
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ب�ساأنعدمتمكينهمنم�ستحقاتهالماليةالمتخلذةبذمةثان�ية»........«بميدلت،والمقدرة
بمبلغ  167.868,25درهم،وذلكفياإطار�سفقةت�ريدالم�ادالغذائية؛

والتك�ين ال�طنية التربية وزارة نيابة مع ال�ساأن هذا في والردود المرا�سالت تبادل وبعد
المهنيبميدلت،ت��سلتالمندوبيةبج�ابمفادهاأنم��س�عال�سكايةيع�داإلىالفترةماقبل
اإحداثنيابةوزارةالتربيةال�طنيةوالتك�ينالمهنيبميدلت،واأننيابةخنيفرة�سلمت�سيكا
بمبلغ  85.000.00درهمًالمقت�سدثان�ية»..........«،مناأجلت�س�يةم�ستحقاتالمزودين
اأ�سا�صا�ستكمالباقيالم�ستحقاتبعد�سرفال�سيكاالأول، بمنفيهمالمعنيباالأمر،على
اإالاأنالمقت�سدقامبمجم�عةمناالختال�ساتوي�جدفيحالةفرارمنذ�سنة2011اإلىغاية
والتك�ين للتربية الجه�ية االأكاديمية لجنةم�فدةمن تمت�سميعمكتبهمنطرف اإذ تاريخه،

لجهةمكنا�صتافياللت؛

بجهة والتك�ين للتربية الجه�ية االأكاديمية ممثلي مع بحث جل�سة عقد تم اإنه وحيث
مكنا�صتافياللت،بتاريخ9اأبريل2014،الإيجادت�س�يةلم��س�عالنزاع؛

ج�ابه في بميدلت، المهني والتك�ين ال�طنية التربية وزارة نائب ال�سيد اأكد وحيث
الم�ؤرخفي24اأبريل2014،اأنهتمت�جيهكتاباإلىاالأكاديميةالجه�يةللتربيةوالتك�ينلجهة
مكنا�ص-تافياللتمناأجلفتحمكتبم�سيرالم�سالحالماديةوالمالية،الذيتمت�سميعهبتاريخ
14�ستنبر  2011منلدنلجنةجه�ية،معاإحالةالملفبرمتهعلىال�سيدوكيلالملكبتاريخ

فاتحن�نبر  2011تحتعدد156/11،حيثا�ستمعتال�سرطةالق�سائيةللم�ستكيفيم��س�ع
االختال�سات،التيقامبهاال�سيداأحمداأ�سارالمكلفبت�سييرالم�سالحالماديةوالماليةبالثان�ية
المذك�رة،وذلكتنفيذالتعليماتالنيابةالعامةعدد1160�ص11بتاريخ2ن�نبر2011،والتي
قامتبدورهاباإحالةالملفعلىال�سيدال�كيلالعامللملكلدىمحكمةاال�ستئنافبمكنا�ص
لالخت�سا�ص،بتاريخ19اأبريل2011تحتعدد1357م/12،لك�نم�ستحقاتالم�ستكيت�جد
بح�زةالمقت�سدالذيتمعزلهمناأ�سالكال�ظيفةالعم�مية،والذيي�جدفيحالةفرار،مما
تتعذرمعهحاليااال�ستجابةلمطلبالمتظلماإلىحين�سدورحكمق�سائينهائيفيالم��س�ع؛
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وبناء على ما تقدم؛

بها قام التي الت�ريدات م�ستحقاتهعن الم�ستكيمن تمكين اإلى يهدف الطلب اإن حيث
لفائدةثان�ية»..........«بميدلت؛

بك�ن بذلك القيام عن تاأخيرها تعلل اأنها اإال الطالب، باأحقية تقر االإدارة اإن وحيث
ال�سلة ذات النفقات لم�اجهة ر�سدت قد كانت التي المبالغ اختل�ص م�ظفيها اأحد

بم�ستحقاتالطالب؛

وحيثاإنواقعةاالختال�ص،معالتحفظب�ساأنما�ستنتهياإليهالم�سطرة،يبقى�ساأناداخلياال
يدللطالبفيه،واأناالإدارةملزمةبال�فاءبالتزاماتهامادامالثابتاأنالم�ستكيلميت��سلبما
ين�بهكدينعلىاالإدارة،واأناالأم�الالتيا�ستح�ذعليهاالم�ظفكانتح�سبطبيعتهااأم�اال
عامة،رغماأنهاكانتمر�س�دةلفائدةاأحدالخ�ا�ص،وبالتاليالمجاللتعليقت�سديدالدين؛

في ق�سائي اإلىحين�سدورحكم الطالب بم�ستحقات ال�فاء في التاأخير اإنهذا وحيث
الم��س�ع،لي�صم�ست�ساغامهماكانتالمبررات،ذلكاأنالق�سيةالمعرو�سةاأمامالنيابةالعامة
بمحكمةاال�ستئنافبمكنا�ص،قائمةبيننيابةوزارةالتربيةال�طنيةوالتك�ينالمهنيبميدلت
منجهة،وبينالمقت�سدالذيقامبمجم�عةمناالختال�ساتمنجهةاأخرى،واأنالم�ستكي
لي�صطرفافيهذهالق�سيةويبقىمدينالثان�ية»...............«بميدلتباأداءمابذمتها،الأن

عالقةالمدي�نيةهيفيم�اجهةاالإدارةالتيتظلمدينةاإلىحينا�ستخال�صالدائنلدينه؛

2011، مار�ص 17 بتاريخ ال�سادر 1.11.25، رقم ال�سريف الظهير لمقت�سيات وتطبيقا
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ال�سيماالمادة29منه؛

وبناءعلىمقت�سياتالنظامالداخليللم�ؤ�س�سة،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012،ال�سيماالمادة75منه؛
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لأجله:

فاإن و�شيط المملكة: 
-ي�ؤكدعلىاأحقيةالم�ستكيفيالح�س�لعلىم�ستحقاتهالمقدرةفيمبلغ167.868,25درهما؛
-ي��سيال�سيدنائبوزارةالتربيةال�طنيةوالتك�ينالمهنيبميدلتووزارةالتربيةال�طنية
والتك�ينالمهنيبت�س�يةواأداءالم�ستحقاتالماليةللمعنيباالأمر،واإخبارالم�ؤ�س�سةبما

تمتخ�سي�سهللم��س�ع،داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛
-وياأمربتبليغهذهالت��سيةلكلمنال�سيدوزيرالتربيةال�طنيةوالتك�ينالمهنيوال�سيد

مديراالأكاديميةالجه�يةللتربيةوالتك�ينبجهةمكنا�صتافياللت،واإلىالم�ستكي.

وحرربالرباط،في:
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نماذج من ت��سيات �سادرة عن و�سيط المملكة

م�شوؤولية الإدارة عن ر�شد العتمادات 
عند مبادرتها  اإلى اإنجاز م�شروع

اإن الدفع بعدم توفر العتمادات الكافية،ل يمكن باأي حال اأن يبرر عدم تعوي�س المالك، اإذ اأن   
 الجماعة كان عليها قبل الإقدام على ر�شد الأمالك الخا�شة للمواطنين، لما يحقق النفع العام، 
اأن تعمل  على �شلوك الم�شاطر الخا�شة بنزع الملكية اأو القتناء بالترا�شي، كما كان عليها، وفي 

جميع الحالت، اأن  تخ�ش�س احتياطيا ماليا لمواجهة ما �شيترتب عن ت�شرفها من اأ�شرار؛
اإن التعوي�س ل يمكن اأن يبقى في حدود النوايا، بل كان على الجماعة اأن تحر�س على اإيجاد   
الأمر  واأن  �شيما  بذمتها، ول  ترتب  ما  ت�شديد  من  تمكنها  قرو�شا  تطلب  اأو  اإ�شافية   اعتمادات 

يتعلق  بالترامي والعتداء على ملك الغير؛

تو�شية
اإلى ال�شيد رئي�س الجماعة الح�شرية لمريرت

�شادرة بتاريخ: 7 غ�شت 2014 
ملف عدد: 13/3693  

حيثاإنال�سيد.........ومنمعه،القاطنبـ...........،اإقليمخنيفرة،اأ�سالةعننف�سه
ونيابةعنورثةالمرح�م».........«،بمقت�سىال�كالةالمدرجةبالملف،بعثب�سكايةاإلى
مكنا�ص جهة مندوبية على واأحيلت 2013 ماي 7 بتاريخ �سجلت المملكة، و�سيط م�ؤ�س�سة
تافياللت،ب�ساأنالتظلممنعدمتع�ي�سهمعننزعقطعهماالأر�سيةالبالغمجم�عم�ساحتها
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تم والتي مريرت، باإقليم واأدارو�ص مريرت بين الرابطة الطريق الكائنةعلى مربع، متر   2700

تخ�سي�سهالم�ساحةخ�سراء؛

وحيثاإنمندوبيةالم�ؤ�س�سةبجهةمكنا�صتافياللتقامتبمرا�سلةال�سيدرئي�صالجماعة
الح�سريةلمريرتفيالم��س�ع،فاأفاداأنمحدوديةميزانيةالجماعةالت�سمحبت�س�يةجميع
ملفاتالتع�ي�صفياآنواحد،واأنهناكاأحكامانهائية�سادرةل�سالحمدعيناآخرين،تق�سي
بتع�ي�سهمعناأرا�سيهموتنتظرالت�س�ية،واأنم�سالحه�ستعملعلىمعالجةهذهالملفاتف�ر

ت�فراالعتماداتالماليةالالزمة؛

وا�ستر�ساالفيبحث�سبلاإيجادحللهذهالق�سية،قامتالم�ؤ�س�سةبمرا�سلةال�سيدرئي�ص
في الم�ؤرخ 76 عدد ج�ابه على التعقيب �س�ء في جديد، من لمريرت الح�سرية الجماعة
24يناير  2014،بخ�س��صعدمتحديدالجماعةالمذك�رةتاريخبرمجةتع�ي�صالمعنيينباالأمر

النفقات �سمن تدخل ملكيتهم المنزوعة تع�ي�سات ك�ن اإلى ا�ستنادا ميزانيةم�سالحها، في
االإجباريةالتييتعينت�سديدها،اإالاأنهلميفعل؛

وبناء على ما تقدم؛  

حيثاإنالطلبيهدفاإلىتمكينالم�ستكينمنالتع�ي�صعمالحقهممناأ�سرارنتيجة
تخ�سي�صجزءمنقطعتهماالأر�سيةكم�ساحةخ�سراء؛

وحيثاإنالجماعةتقرباأنهافعالقامتبالتخ�سي�صالمذك�ر،وعللتتاأخرهافيالتع�ي�ص
بعدمت�فراالعتماداتالكافية؛

لكنحيثاإنهذاالدفعاليمكنباأيحالاأنيبررعدمتع�ي�صالمالك،اإذاأنالجماعة
كانعليهاقبلاالإقدامعلىر�سداالأمالكالخا�سةللم�اطنين،فيمايحقق،ح�سبروؤيتها،النفع
العام،اأنتعملعلى�سل�كالم�ساطرالخا�سةبنزعالملكيةاأواالقتناءبالترا�سي،كماكانعليها،
وفيجميعالحاالت،اأنتخ�س�صاحتياطياماليالم�اجهةما�سيترتبعنت�سرفهامناأ�سرار؛

وحيثاإنالتع�ي�صاليمكناأنيبقىفيحدودالن�ايا،بلكانعلىالجماعةاأنتحر�ص
علىاإيجاداعتماداتاإ�سافيةاأوتطلبقرو�ساتمكنهامنت�سديدماترتببذمتها،ال�سيماواأن

االأمريتعلقبالتراميواالعتداءعلىملكالغير؛
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وحيثيتعينوالحالةهذهاإلزامالجماعةبالعملعلىتعجيلم�سطرةالتع�ي�ص،كماترى
بجدولة الميزانية على الم�سادقة ربط اإلى ال��ساية �سلطة دع�ة ال�قت ذات في الم�ؤ�س�سة

التع�ي�ساتالم�ستحقةللم�ستكين؛

2011، مار�ص 17 بتاريخ ال�سادر 1.11.25، رقم ال�سريف الظهير لمقت�سيات وتطبيقا
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ال�سيماالمادة29منه؛

وبناءعلىمقت�سياتالنظامالداخليللم�ؤ�س�سة،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012،ال�سيماالمادة75منه؛

لأجله:

فاإن و�شيط المملكة: 
-ي�ؤكدعلىاأحقيةالم�ستكينفيالح�س�لعلىم�ستحقاتهمالتيبذمةالجماعة؛

-يدع�الجماعةالح�سريةلمريرتفي�سخ�صرئي�سهااإلىتمكينالم�ستكيومنمعهمن
التع�ي�ساتالم�ستحقةعنحرمانهممنقطعهماالأر�سية؛

-يدع��سلطةال��سايةاإلىتعليقالم�سادقةعلىالميزانيةعلىبرمجةاالعتماداتلت�سديد
التع�ي�صالعادلللم�ستكي؛

-يدع�اإلىالعملعلىتفعيلهذهالت��سية،واإخبارالم�ؤ�س�سةبماتمتخ�سي�سهللم��س�ع،
داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛

-ياأمربتبليغهذهالت��سيةاإلىكلاالأطراف.

وحرربالرباط،في:
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نماذج من ت��سيات �سادرة عن و�سيط المملكة

عدم الوفاء باللتزام واإرجاع الأمور اإلى ن�شابها
اإن اأداء المبالغ المالية من طرف الم�شتكي كان في نطاق التزام تعهدت الإدارة بمقت�شاه، وفي   
اإطار  برامج اإعادة الإ�شكان، بتمكين المعني بالأمر من �شكن لئق مقابل هدم م�شكنه ال�شفيحي؛
الإدارة التي لم تـف بالتزامها، ل يمكن لها اأن ت�شتبيح الحتفاظ بالمبالغ المدفوعة لها وتتمل�س   

من  اإرجاعها؛
اإن الم�شلم به اأن عدم الوفاء باللتزام يوؤدي اإلى ف�شخ التفاق واإرجاع الأمور والأو�شاع اإلى ما   

 كانت عليه من ذي قبل. 

تو�شيــــــــــــة  
اإلى ال�شيد وزير الداخلية

�شادرة بتاريخ: 18 غ�شت 2014 
ملف عدد: 09/26207  

دي�ان اإلى ب�سكاية بعث تمارة، ..............، بـ القاطن ........، ال�سيد اإن حيث
يتظلم 2009، �ستنبر 09 بتاريخ �سجلت المملكة، و�سيط م�ؤ�س�سة محله الذيحلت المظالم
بمقت�ساهامنال�سررالذيلحقه،جراءعدمتمكينهمناال�ستفادةمن�سكناجتماعيبدالمن
ال�سكنال�سفيحيرقم......الكائنبالدوارالجديدبتمارة،الذيكاني�ستغلهمدة30�سنة،
مطالبا 1990، �سنة في تم اآخرها دفعات �سكلثالث على درهم مبلغ  15.000,00   اأدائه رغم

بتمكينهمناال�ستفادةمنم�سكنكباقيالم�ستفيدينفيهذااالإطار؛
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وحيثاأ�سافالم�ستكيفيمرا�سلةبعثبهااإلىهذهالم�ؤ�س�سةبتاريخ23ي�لي�ز2010،
من تمكينه اأجل من التدخل منخاللها يطلب اأعاله، اإليه الم�سار الملف اإلىنف�ص �سمت
ا�ستردادالمبلغالذي�سبقواأن�سدده،وقيمته  15.000,00  درهم،وذلكبعدتعذرا�ستفادتهمن

�سكناجتماعي؛

وحيثتمتمكاتبةوزارةالداخليةبخ�س��ص�سكايتهاالأولىالمتعلقةبعدما�ستفادتهمن
بالم�سكن مقيما يكن لم باالأمر المعني اأن مفاده بج�اب الم�ؤ�س�سة ف�افت �سكناجتماعي،
ال�سفيحي�سالفالذكرب�سفةدائمة،واأنهكانفقطيترددبينالفينةواالأخرىعلىمنزل�سقيقه
الم�سمىمحمدلخي�ط،والذيثبتللجنةالمختلطةالمكلفةبعمليةاالإح�ساءاأنهه�منيقطن
الم�سكنم��س�عالتع�ي�ص،ويت�اجدفيهب�سفةفعليةودائمة،وبناءعليهفقدتمتع�ي�سهبدال
منالم�ستكيلعدمت�فرهعلىال�سروطالم�جبةلال�ستفادة،كمااأفادتاأناأداءاالأق�ساطالمتعلقة
باقتناء�سكناجتماعيفياإطارمحاربةال�سكنغيرالالئقاليلزماالإدارةبتمكينالمعنيباالأمر

منهذاال�سكن،واأنهباإمكانها�سترجاعالمبالغالم�ؤداةفيحالعدما�ستفادتهمتى�ساء؛

بعد الم�ؤ�س�سة به وافى والذي اأعاله، اإليه الم�سار باالأمر، المعني تعقيب من تبين وحيث
تبليغهم�سم�نج�اباالإدارةبتاريخ20اأبريل2010،اأنهح�سرطلبهفيا�ستردادالمبلغالذي
�سبقواأنقامباأدائه،والمقدربـ  15.000,00  درهم،واأنهربطاالت�سالبالم�سالحالمعنيةمناأجل

ذلكاإالاأنهلميتمتمكينهمنم�ستحقاته؛

وحيثتمتمكاتبةوزارةالداخليةمنجديدمناأجلتمكينالمعنيباالأمرمنا�سترجاع
باالأمر المعني باأدائها قام التي المبالغ اأن مفاده منهابج�اب الم�ؤ�س�سة م�ستحقاته،فت��سلت
علىدفعاتفيح�ساببلديةال�سخيرات-تمارةتخ�صعمليات�سابقةالإعادةاإ�سكانقاطني
دورال�سفيح،وتمت�سديدهابناءعلىاأذوناتباالأداءمحدودةاالآجال،كت�سبيقللثمنالم�ؤقت
انتهاء بعد واأنه بتمارة، الم�سيرة  2 لحي االجتماعي ال�سكني البرنامج اإطار في �سكن القتناء
التيعرفها االإ�سكان اإعادة عملية في معتمدة غير االأذونات هذه اأ�سبحت الم�سروع، هذا
دوارالجديد،واأنهاقامتفيوقت�سابقباإرجاعالمبالغالم�ؤداةاإلىاالأ�سخا�صالذينظل�ا
مقيمينباأحياءال�سفيح،فيحيناأناالأ�سخا�صالذينغادروهالميتملحداالآناتخاذاأياإجراء
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باعتبارها بالبلدية المخت�سة بالم�سالح االت�سال ربط باالأمر علىالمعني يتعين واأنه ب�ساأنهم،
�ساحبةاالخت�سا�صفيالم��س�ع؛

وحيثتمبتاريخ12دجنبر2012عقدجل�سةبحثبمقرالم�ؤ�س�سةبخ�س��صهذاالتظلم،
ح�سرهاالمعنيباالأمرالذياأفاداأنهلميتمت�سجيلهباالإح�ساءاالأخيرالذيتمالقيامبهمنطرف
ال�سلطةالمحلية،وذلكلتعذرت�اجدهبعينالمكانب�سببظروفعمله،حيثتماإح�ساءاأخيه
الذيا�ستفادبدالمنه،كمااأكداأنهات�سلعدةمراتببلديةتمارةمناأجلا�سترجاعالمبلغالذي

قامباأدائهدوناأنيتاأتىلهذلك،بعلةاأنهذهاالأخيرةالتت�فرعلىال�سي�لةالالزمةلذلك،

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىتمكينالمعنيباالأمرمنا�سترجاعالمبلغالماليالذيقامباأدائه
مناأجلاال�ستفادةمن�سكناجتماعيبدالمنم�سكنهال�سفيحيبدوارالجديدبتمارة،بعداأن

تعذرتمكينهمنذلك؛

وحيثاإنالمعنيباالأمرلمي�ستفدمناأيم�سكنفياإطارعمليةاإعادةاإ�سكانقاطنيالدوار
ثمناالقتناء اأق�ساطمن ثالثة واأدائه ...... ال�سفيحيرقم بتمارة،رغمهدمم�سكنه الجديد
فيح�ساببلديةتمارة،وذلكبعلةعدمت�فرهعلىال�سروطالم�جبةلال�ستفادة،المتمثلةفي
االإقامةالفعليةوالدائمةبالم�سكنال�سفيحيم��س�عالتع�ي�ص،والحالاأنهتماإرجاعالمبالغ

الم�ؤداةاإلىاالأ�سخا�صالذينظل�امقيمينباأحياءال�سفيح؛

وحيثمنالثابتاأناأداءالمبالغالماليةمنطرفالم�ستكيكانفينطاقالتزامتعهدت
االإدارةبمقت�ساه،وفياإطاربرامجاإعادةاالإ�سكان،بتمكينالمعنيباالأمرمن�سكنالئقمقابل

هدمم�سكنهال�سفيحي؛

اأنه يفيد ما ي�جد وال �سكن، اأي من ي�ستفد لم الم�ستكي اأن كذلك الثابت من وحيث
�سي�ستفيدفياإطاربرنامجاآخر؛

اإنهاأمامهذهالحالة،واالإدارةلمتفبالتزامها،اليمكنلهااأنت�ستبيحاالحتفاظ وحيث
بالمبالغالمدف�عةلهاوتتمل�صمناإرجاعها،والم�سلمبهاأنعدمال�فاءبااللتزامي�ؤدياإلىف�سخ

الت�افقواإرجاعاالأم�رواالأو�ساعاإلىماكانتعليهمنذيقبل؛
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عمالة لم�سالح دفعها التي المبالغ با�سترجاع المطالبة في محق الم�ستكي اإن وحيث
ال�سخيرات-تمارةفيح�سابهاالمفت�حلدىالخزينةالعامة؛

2011، مار�ص 17 بتاريخ ال�سادر 1.11.25، رقم ال�سريف الظهير لمقت�سيات وتطبيقا
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ال�سيماالمادة29منه؛

وبناءعلىمقت�سياتالنظامالداخليللم�ؤ�س�سة،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012،ال�سيماالمادة75منه؛

 لأجله:

فاإن و�شيط المملكة: 
-ي��سيبتمكينال�سيد.......منمبلغ  15.000,00  درهم،الذيقامباأدائهلم�سالحعمالة
ال�سخيرات-تمارة،مناأجلاال�ستفادةمن�سكنفياإطارالبرنامجال�سكنياالجتماعي

بحيالم�سيرة2بتمارة،دوناأنيتاأتىلهذلك؛
اأجل داخل للم��س�ع، تخ�سي�سه تم بما الم�ؤ�س�سة اإخبار اإلى الداخلية وزارة يدع� -

ثالثةاأ�سهر؛
-وياأمربتبليغهذهالت��سيةاإلىالطرفينالمعنيين.

وحرربالرباط،في:
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نماذج من ت��سيات �سادرة عن و�سيط المملكة

مفعول م�شروع ت�شميم التهيئة
اإن ت�شميم التهيئة لمنطقة الفوارات، هو مجرد م�شروع لم تتم بلورته على ال�شيغة، وطبقا للم�شار   

 الذي ارت�شاه الم�شرع من خالل الم�شادقة عليه ون�شره؛
وبالتالي،  لل�شرعية،  مجانبا  العقار  مالكي  تجاه  لالإدارة  موقف  كل  يبقى  الإطار،  هذا  خارج   
فتم�شك  الإدارة بالتخ�شي�س الذي اقترحته في غياب تاأ�شيله وتج�شيده بمقت�شى قانوني، يعتبر 

اإخالل وانحرافا عن  الم�شروعية ؛
كان حريا بالإدارة المعنية، وفي ظل غياب الم�شادقة ون�شر الت�شميم، اأن تبادر اإلى اللجوء اإلى   
م�شطرة  القتناء بالترا�شي، اأو مبا�شرة م�شطرة نزع الملكية من اأجل المنفعة العامة، حتى ل تكون 

في و�شعية  المعتدي ماديا، وذلك حفاظا على حقوق المالكين، والتزاما بالم�شروعية. 

تـو�شيـة
اإلـى ال�شيد وزير ال�شباب والريا�شة
�شادرة بتاريخ: 22 غ�شت 2014 

ملف عدد: 11/300  

......................، بـ المرا�سلة عن�ان الجاعل .............، ال�سيد اإن حيث
الرباط،تقدمب�سكايةلدىهذهالم�ؤ�س�سة،�سجلتبهابتاريخ19ماي2011،يعر�صفيهاما
لحقبهمن�سرر،نتيجةو�سعاليدعلىقطعتهاالأر�سيةذاتالر�سمالعقاريعدد...../...،
البالغم�ساحتهاهكتارو66اآرو3�سنتيار،الكائنةبدواراأوالدعقبة،م�ؤكدااأنت�سميمالتهيئة
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الجماعيلمنطقةالف�اراتالتييت�اجدبهاالعقار،والتياألحقتبتمارةخاللالتق�سيماالإداري
ل�سنة2005،والذيخ�س�سهاالإحداثتجهيزريا�سيمرم�زلهب».....«،اليعدواأنيك�ن
التيقامبهامعاالإدارةالمعنيةلم اأنالم�ساعي مجردم�سروعلمتتمالم�سادقةعليه،م�سيفا

ت�سفرعناأينتيجة،طالبامنالم�ؤ�س�سةالتدخلق�سدتمكينهمنقطعتهاالأر�سية؛

ف�افى الم��س�ع، في والريا�سة ال�سباب ب�زارة الدائم المخاطب مرا�سلة تمت وحيث
الم�ؤ�س�سةبكتاباأكدفيهاأنال�زارة،طلبتمنالم�ستكي،م�افاتهابمذكرةالمعل�ماتحديثة
العهدعنذاتالعقار،منم�سالحال�كالةالح�سريةلل�سخيرات–تمارة،وذلكبعدماتبيناأن

ت�سميمالتهيئةلمنطقةالف�اراتلمتتمالم�سادقةعليه؛

والإيجادحلللتظلم،تمعقدجل�سةبحثبتاريخ20يناير2014،ح�سرهاجميعاالأطراف
ذاتال�سلةبالم��س�ع،وبعداال�ستماعلهم،تماقتراحعقدجل�ساتفيمابينهم،بغيةاإيجاد
�سيغةت�افقيةتر�سيالجميع،بمايحققالم�سلحةالعامةويراعيكذلكماللمالكمنحق�ق
اأومبا�سرةاإجراءات اإمابالتخليعنهذهالعقاراتلفائدةالمالكين، محميةد�ست�ريا،وذلك

االقتناءبالترا�سيكماتن�صعلىذلكالم�ساطروالق�انينالمعم�لبها؛

التذكيرات رغم االجتماعات، هذه اإليه خل�ست بما تت��سل لم الم�ؤ�س�سة اإن وحيث
الم�جهةفيهذاال�سدد؛

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىتمكينالم�ستكيمنالت�سرففيقطعتهاالأر�سيةالتيخ�س�سها
الم�سادقةعليه،الإحداث تتم لم الف�ارات،والذي التهيئةالجماعيلمنطقة م�سروعت�سميم

تجهيزريا�سيمرم�زلهبـ».....«؛

مدى ح�ل تتمح�ر الح�سرية، وال�كالة المالكين بين الخالف نقطة اأن ات�سح وحيث
�سالحيةالم�سروعالمذك�ر؛
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وحيثتبيناأنت�سميمالتهيئةلمنطقةالف�ارات،ه�مجردم�سروعتمو�سعهله،ولمتتم
بل�رتهعلىال�سيغة،وطبقاللم�سارالذيارت�ساهالم�سرعمنخاللالم�سادقةعليهون�سره؛

وحيثاإنهخارجهذااالإطار،يبقىكلم�قفلالإدارةتجاهمالكيالعقارمجانبالل�سرعية،
وتج�سيدهبمقت�سى تاأ�سيله غياب في اقترحته الذي بالتخ�سي�ص االإدارة فتم�سك وبالتالي،

قان�ني،يعتبراإخالالوانحرافاعنالم�سروعية؛

وحيثاإنهكانحرياباالإدارةالمعنية،وفيظلغيابالم�سادقةون�سرالت�سميم،اأنتبادر
المنفعة اأجل من الملكية نزع م�سطرة مبا�سرة اأو بالترا�سي، االقتناء م�سطرة اإلى اللج�ء اإلى
المالكين، حق�ق على حفاظا وذلك ماديا، المعتدي و�سعية في تك�ن ال حتى العامة،

والتزامابالم�سروعية؛

وحيثاإنهبعدمااأعطيتفر�سةلالإدارة،منطرفالم�ؤ�س�سة،لت�س�يةو�سعيةالعقارب�سكل
وديوت�افقي،ولمتنتهفيذلكاإلىحلمعالمالكين،فاإنهمنالالزمتداركاالأمر،واإرجاعه
اإلىن�سابه،وذلكبالق�لباأنقراراالإدارةمجانبلل�س�اب،وبالتاليينبغي�سدهاعنم�قفها،
الذييتجلىفياالعترا�ص،ب�سكلمنافللقان�ن،منخاللالحر�صعلىالتم�سكبم�سم�ن

م�سروعت�سميماأ�سبحغيرالزمالتطبيق،لعدمالم�سادقةعليه؛

مايخ�له اعترا�صعلى يدهاعنكل اإلىرفع االإدارة يتعين،والحالةهذه،دع�ة وحيث
القان�نلمالكيالعقار،هذااالعترا�صالذيي�ستندعلىادعاءلهارتباطبارتفاقاإداريكانمن

المفتر�صاأنيك�نمر�س�داللمنفعةالعامة؛

2011، مار�ص 17 بتاريخ ال�سادر 1.11.25، رقم ال�سريف الظهير لمقت�سيات وتطبيقا
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ال�سيماالمادة29منه؛

وبناءعلىمقت�سياتالنظامالداخليللم�ؤ�س�سة،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012،ال�سيماالمادة75منه؛
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لأجـله: 

فاإن و�شيط المملكة:  
ي�سجلعدمالم�سادقةعلىم�سروعتهيئةمنطقةالف�ارات؛ -

للمنفعة تخ�سي�ص مناأىعنكل في ملكه، في الت�سرف في الطالب اأحقية على ي�ؤكد -
العامة�سبقو�سعه،وت�سمينهفيم�سروعت�سميمتهيئةلمتتمالم�سادقةعليهون�سره؛

والجماعة لل�سخيرات–تمارة، الح�سرية وال�كالة والريا�سة، ال�سباب وزارة ي��سي -
كاأن المذك�ر الت�سميم م�سروع والتغا�سيعن المقت�سى، هذا بتنفيذ لتمارة الح�سرية

لميكن؛
يدع�اإلىاإخبارالم�ؤ�س�سةبماتمتخ�سي�سهللم��س�ع،داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛ -

الح�سرية وال�كالة والريا�سة، ال�سباب وزير ال�سيد من لكل الت��سية هذه بتبليغ وياأمر -
لل�سخيرات–تمارة،والجماعةالح�سريةلتمارة،والم�ستكي.

وحرربالرباط،في:
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الدفع بال�شعوبة في التنفيذ يجب طرحه اأمام الق�شاء
اإن ما تتذرع به الإدارة لتبرير اإحجامها عن منح الرخ�شة، �شبق لها اأن تم�شكت به اأمام المحكمة،   

 وتم رده، واإن اإثارته من جديد من �شانه اأن يم�س بما لالأحكام من حجية؛
اإن تنفيذ الأحكام الق�شائية هو مناط جدوى اللجوء اإلى الق�شاء، اإذ ل معنى لحكم ل نفاذ له؛  

اإن الإدارة هي الأجدر بالمبادرة والإ�شراع اإلى تنفيذ الأحكام، لتج�شيد ال�شوا�شية اأمام القانون،   
 وبلورة �شموه، والإبقاء على م�شداقيتها وحر�شها على الم�شروعية ؛

اإذا كانت لالإدارة قناعة باأن التنفيذ العيني لما تم الحكم به، قد يكون م�شتع�شيا، اأو مرهقا، اأو من   
 �شاأنه اأن يلحق اأ�شرارا اأو تهديدا لالأمن وال�شالمة، اأو الإخالل بالنظام العام، فاإن لها، في نطاق 
المبادئ  العامة، اأن ت�شعى اإلى ال�شتعا�شة عن ذلك، بتعوي�س كامل لجميع الأ�شرار التي ت�شيب 

الم�شتفيد من  الحكم جراء ذلك. 

تـو�شيـة  
اإلـى ال�شيدة رئي�شة المجل�س الجماعي لمراك�س

�شادرة بتاريخ: 25 غ�شت 2014 
ملف عدد: 08/24077  

المظالم، دي�ان اإلى تقدم مراك�ص، .............، بـ القاطن ........، ال�سيد اإن حيث
2008،يعر�ص 9ي�ني� الذيحلتمحلهم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،ب�سكاية�سجلتبهبتاريخ
بمقت�ساهااأنها�ست�سدرحكماعنالمحكمةاالإداريةبمراك�صعدد141بتاريخ7دجنبر2004،

نماذج من ت��سيات �سادرة عن و�سيط المملكة
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الم�ؤيدبمقت�سىالقرارال�سادرعنالغرفةاالإداريةبالمجل�صاالأعلى)�سابقا(،محكمةالنق�ص
المجل�ص رئي�ص عن ال�سادر القرار باإلغاء والقا�سي 2006، �ستنبر 6 بتاريخ 675 )حاليا(عدد
الحاملة »....«، الم�سماة االأر�سية قطعته بناء رخ�سة منحه برف�ص جليز، المنارة–  البلدي
للرقم...،ذاتالر�سمالعقاريعدد..../....،والكائنةبتجزئة»معطىاهلل«،م�ؤكدااأنهبا�سر
من تمكينه ق�سد التدخل طالبا نتيجة، الأي يت��سل لم اأنه اإال المعم�لبها، التنفيذ م�سطرة

رخ�سةالبناء،تنفيذاللحكمال�سادرلفائدته؛

الداخلية،بحكمو�سايتها الم��س�عمعوزارة المرا�سالتوالردودفي تبادل وحيثتم
البناءراجع الم�ستكيرخ�ص اأنرف�صمنح اأفادتفيج�ابها التي الترابية، علىالجماعات
لك�نجزءمنالقطعةاالأر�سيةيدخل�سمنمنطقةاالرتفاقبج�ارمطارمراك�صالمنارة،واأن
هذااالإجراءيهدفالحفاظعلى�سالمةالتجمعاتال�سكنيةالمجاورةللمطار،وكذاالحفاظ
اإليها خل�ص التي النتائج رغم اأنه المجيبة اأ�سافت وقد الج�ية، و�سالمةالمالحة اأمن على
االجتماعالذيعقدب�اليةمراك�صبتاريخ11اأكت�بر2008،وح�سرتهكلاالإداراتالمعنية،
والمتمثلةفيتقلي�صم�سافةاالرتفاق،االأمرالذي�سيمكنمنتقلي�صعددالبقعالممن�عةمن
البناء،اإالاأنهومعذلك،يتعذرتمكينالم�ستكيمنرخ�سةالبناء،لك�نقطعتهاالأر�سيةت�جد

بالممررقم»اأ«،الذييحرمفيهالبناء؛

المجل�ص رئي�سة ال�سيدة الق�سية،تمتمرا�سلة لهذه اإيجادحل �سبل بحث وا�ستر�ساالفي
الجماعيلمراك�صفيالم��س�ع،بغيةال��س�لاإلىحلت�افقيينهيالخالف،فاأكدتفي

ج�ابهاما�سبقواأندفعتبهوزارةالداخلية؛

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىاإلزاماالإدارةبتنفيذالحكمالنهائيالذيق�سىباإلغاءقراررف�ص
منحرخ�سةالبناء؛

وحيثاإنماتتذرعبهاالإدارةلتبريراإحجامهاعنمنحالرخ�سة،�سبقلهااأنتم�سكتبه
اأمامالمحكمة،وتمرده،واأناإثارتهمنجديدلمن�سانهاأنيم�صبمالالأحكاممنحجية؛
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وحيثاإنتنفيذاالأحكامالق�سائيةه�مناطجدوىاللج�ءاإلىالق�ساء،اإذالمعنىلحكم
النفاذله،وهذاماكر�سهالد�ست�رفيف�سله126،عندمااأكدعلىاأناالأحكامالنهائيةال�سادرة

عنالق�ساءملزمةللجميع؛

تنفيذ اإلى واالإ�سراع بالمبادرة االأجدر هي االإدارة فاإن اأخرى، جهة من وحيث
القان�ن،وبل�رة�سم�ه،واالإبقاءعلىم�سداقيتهاوحر�سها اأمام ال�س�ا�سية االأحكام،لتج�سيد

علىالم�سروعية؛

العينيلماتمالحكمبه،قديك�نم�ستع�سيا، التنفيذ باأن اإذاكانتلهاقناعة اإنه، وحيث
اأومرهقا،اأومن�ساأنهاأنيلحقاأ�سرارااأوتهديدالالأمنوال�سالمة،اأواالإخاللبالنظامالعام،
فاإنلها،فينطاقالمبادئالعامة،اأنت�سعىاإلىاال�ستعا�سةعنذلك،بتع�ي�صكامللجميع

االأ�سرارالتيت�سيبالم�ستفيدمنالحكمجراءذلك؛

وحيثماداماأناالإدارةقداأبدتا�ستعدادهالدرا�سةتع�ي�صالمعني،فاإنالم�ؤ�س�سةفيهذا
ال�سياق،ترىبداية،اإلزامالمجل�صالجماعيبتنفيذالحكم،وذلكبمنحالمحك�ملهرخ�سة

البناء،وعندتعذرذلك،العملعلىتع�ي�سهتع�ي�ساكامالعنكلاالأ�سرارالالحقةبه؛

2011، مار�ص 17 بتاريخ ال�سادر 1.11.25، رقم ال�سريف الظهير لمقت�سيات وتطبيقا
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ال�سيماالمادة29منه؛

وبناءعلىمقت�سياتالنظامالداخليللم�ؤ�س�سة،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012،ال�سيماالمادة75منه؛

لأجـله: 

فاإن و�شيط المملكة:  
والقا�سي الم�ستكي لفائدة ال�سادر الحكم بتنفيذ لمراك�ص الجماعي المجل�ص ي��سي -

بمنحهرخ�سةالبناء؛
ويدع�المجل�صالمذك�ر،فيحالةتعذرتنفيذالحكم،اإلىتمكينالم�ستكي،فياأقرب -

االآجال،منتع�ي�صكاملعنكافةاالأ�سرارالالحقةبه؛
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وياأمرباإفادةهذهالم�ؤ�س�سةبماتمتخ�سي�سهللم��س�ع،داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛ -
المجل�ص رئي�سة وال�سيدة الداخلية، وزير ال�سيد من لكل الت��سية هذه بتبليغ ياأمر كما -

الجماعيلمراك�ص،والم�ستكي.

وحرربالرباط،في:
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تحرير العقار من التخ�شي�س بمرور ع�شر �شنوات 
على ن�شر مقرر  الم�شادقة على ت�شميم التهيئة

مقت�شيات الف�شل 28 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير، تن�س ب�شكل �شريح على اأن  مالك   
التهيئة،  ت�شاميم  في  المبرمجة  العامة  والتجهيزات  والف�شاءات  للمرافق  المخ�ش�شة  الأرا�شي 
العامة  المنفعة  اإعالن  عن  المترتبة  الآثار  فترة  انتهاء  فور  اأرا�شيهم  في  الت�شرف   ي�شتعيدون 

المرتبطة بها،  والمحددة في ع�شر �شنوات؛
مفعول التخ�شي�س الذي تم ر�شده للمنفعة العامة ح�شب الت�شميم، ل يمكن باأي حال اأن  يتجاوز   
الجديد  الت�شميم  تحميل  بالإمكان  اأنه  علما  المر�شوم،  ن�شر  تاريخ  من  اعتبارا  �شنوات،  ع�شر 

 تخ�شي�شات عدا التي ت�شمنها الت�شميم الأول؛
بعد مرور اأزيد من ع�شر �شنوات على تاريخ ن�شر ت�شميم التهيئة، ي�شبح عقار الم�شتكي، بقوة   
الت�شميم المذكور، ودونما حاجة  اآلية، محررا من التخ�شي�س الذي ت�شمنه   القانون، وب�شورة 

اإلى اإ�شهاد اأو  ترخي�س اإداري، ويكون بذلك المالك محقا في الت�شرف فيه. 

تـو�شيـة
اإلـى ال�شيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

�شادرة بتاريخ: 31 دجنبر 2014 
ملف عدد: 14/5822  

حيثاإنال�سيد............،القاطنبـ............،طنجة،تقدمب�سكايةاإلىمندوبية
يطلب 2014، ماي 15 بتاريخ بها �سجلت طنجة-تط�ان، بجهة المملكة و�سيط م�ؤ�س�سة

نماذج من ت��سيات �سادرة عن و�سيط المملكة
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بمقت�ساهاالتدخلق�سدتمكينهمنا�سترجاعقطعتهاالأر�سيةال�اقعةبمحارثمد�سرالرهراه،
التهيئة ت�سميم اأجل انق�ساء بعد مربع،وذلك متر 100 م�ساحتها البالغ اأ�سيلة، جماعةطنجة
ي�ني� 6 بتاريخ ال�سادر 2.03.264 عدد بالمر�س�م عليه الم�سادق طنجة، الح�سرية للجماعة
خ�س�سها الذي 2003، ي�لي�ز 3 بتاريخ 5122 عدد الر�سمية الجريدة في والمن�س�ر   2003،

الإحداثم�ؤ�س�سةتعليميةدوناأنيتماإنجازها،م�سيفااأنالم�ساعيالتيقامبهالمت�سفرعناأي
نتيجة،طالباالتدخلق�سدتمكينهمنقطعتهاالأر�سية؛

للتربية للم�ؤ�س�سةعلىمرا�سلةمديراالأكاديميةالجه�ية المندوبيةالجه�ية وحيثعملت
والتك�ينلجهةطنجة-تط�انفيالم��س�ع،فت��سلتمنهبج�اباأكدمنخاللهاأنالقطعة
االأر�سية،وح�سبت�سميمالتهيئةلطنجةالمدينة،هيجزءمنال�عاءالعقاري....المخ�س�ص
الختيار االإقليمية اللجنة مح�سر اإنجاز تم اأنه المجيب اأ�ساف وقد تعليمية، م�ؤ�س�سة الإي�اء

االأرا�سيبتاريخ14�ستنبر2004،و�سيخ�س�صالحقاكملحقةلمدر�سة»........«؛

وحيثتمتمرا�سلةاالإدارةمنجديدق�سدحثهاعلىالتقيدبال�س�ابطالقان�نية،�سيماواأن
ت�سميمالتهيئةالذيخ�س�صالعقارالحت�سانم�ؤ�س�سةتعليميةقدانتهتمدة�سالحيته،اإالاأن

المندوبيةالجه�يةللم�ؤ�س�سةلمتت��سلبالج�اب؛

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىالتدخلق�سدتمكينالمعنيباالأمرمنا�سترجاعقطعتهاالأر�سية،
بعدانق�ساءمدة�سالحيةت�سميمالتهيئةلمدينةطنجةالذيخ�س�سهاالإحداثم�ؤ�س�سةتعليمية؛

وحيثاأكدتاالإدارة،فيج�ابهااأنالقطعةاالأر�سية،تمر�سدهاح�سبت�سميمالتهيئة
خ�س�ستها االأرا�سي الختيار االإقليمية اللجنة واأن تعليمية، م�ؤ�س�سة طنجة،الحت�سان لمدينة

كملحقةلمدر�سة».......«؛

المتعلق 12-90 القان�ن من 28 الف�سل لمقت�سيات مخالف االإدارة م�قف اإن وحيث
والف�ساءات للمرافق المخ�س�سة االأرا�سي مالك اأن على �سريح ب�سكل ن�ص الذي بالتعمير،
والتجهيزاتالعامةالمبرمجةفيت�ساميمالتهيئة،ي�ستعيدونالت�سرففياأرا�سيهمف�رانتهاء
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االآثارالمترتبةعناإعالنالمنفعةالعامةالمرتبطةبها،المحددةفيع�سر�سن�ات،تحت�سبمن
تاريخن�سرالن�صالقا�سيبالم�سادقةعلىهذهالت�ساميمفيالجريدةالر�سمية،واليج�زالقيام
باإعالنالمنفعةالعامةللغر�صنف�سه،فيمايتعلقبالمناطقالمخ�س�سةللتجهيزاتاالآنفةالذكر

قبلان�سراماأجلع�سر�سن�ات؛

وحيثتبيناأناللجنةاالإقليميةالختياراالأرا�سي،فياجتماعهاالمنعقدبتاريخ14�ستنبر
تحديد على تعمل لم ».......«، لمدر�سة كملحقة العقار فيه خ�س�ست والذي   2004،

تاريخلذلك؛

وحيثاإنه،اإذاكانمنحقاالإدارة،ح�سبمايخ�لهاقان�نالتعمير،اأنت�سعت�سميمتهيئة
ي�ستجيبللحاجياتالتيي�ستدعيهات��سيعالن�سيجالعمراني،بمايفر�سهذلكمنطرقومرافق
ع�سر في القان�ن ح�سرها التي المدة طيلة المعنية العقارات مالكي يلزم ت�سميما عم�مية،
�سن�ات،فاإنمفع�لالتخ�سي�صالذيتمر�سدهللمنفعةالعامةح�سبالت�سميم،اليمكنباأي
حالاأنيتجاوزع�سر�سن�ات،اعتبارامنتاريخن�سرالمر�س�م،مالميحددالت�سميمالجديد
تخ�سي�ساتعداالتيت�سمنهااالأول،وه�االأمرالذي�سارتفياتجاههكذلكمذكرةال�سيد

وزيرال�سكنىوالتعميرو�سيا�سةالمدينةالم�ؤرخةفي10دجنبر2012تحتعدد20469؛

تاريخ على �سن�ات ع�سر من اأزيد لمرور واعتبارا اأعاله، تقدم ما اإلى باال�ستناد وحيث،
من اآلية،محررا وب�س�رة القان�ن، بق�ة اأ�سبح، قد الم�ستكي عقار فاإن ت�سميمالتهيئة، ن�سر
اإداري، ترخي�ص اأو اإ�سهاد اإلى حاجة ودونما الت�سميمالمذك�ر، ت�سمنه الذي التخ�سي�ص

ويك�نبذلكمحقافيالت�سرففيه؛

2011، مار�ص 17 بتاريخ ال�سادر 1.11.25، رقم ال�سريف الظهير لمقت�سيات وتطبيقا
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ال�سيماالمادة29منه؛

وبناءعلىمقت�سياتالنظامالداخليللم�ؤ�س�سة،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012،ال�سيماالمادة75منه؛
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لأجـله: 

فاإن و�شيط المملكة:  
عقار خ�س�ص الذي طنجة، لمدينة التهيئة ت�سميم على �سن�ات ع�سر مرور ي�سجل -

الم�ستكيالإحداثم�ؤ�س�سةتعليمية؛
ي�ؤكدعلىاأحقيةالم�ستكيفيالت�سرففيعقارهوفقمات�سمحبهالمقت�سياتالقان�نية -
الجاريبهاالعمل،دوناعتبارللتخ�سي�صال�اردفيالت�سميمالمذك�ر،فيمالهعالقة

بالمنفعةالعامة،وماتفر�سهمنتحمالت؛
بالدائرة المخت�سة االإدارية ال�سلطة لدن من بها والتقيد الت��سية هذه تفعيل اإلى يدع� -

الترابيةللعقارم��س�عالنزاع؛
يدع�اإلىاإخبارالم�ؤ�س�سةبماتمتخ�سي�سهللم��س�ع،داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛ -

وياأمربتبليغهذهالت��سيةلكلمنال�سيدوزيرالتربيةال�طنيةوالتك�ينالمهني،وال�سيد -
ال�كالة مدير وال�سيد طنجة-تط�ان، بجهة والتك�ين للتربية االأكاديميةالجه�ية مدير

الح�سريةبطنجة،والم�ستكي.

وحرربالرباط،في:
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م�شوؤولية الإدارة عن حفظ الوثائق والم�شتندات 
المتعلقة  بالموظفين

ما تم�شكت به الوزارة من وجوب اإدلء الم�شتكي ب�شهادة توقيف الراتب، ل يمكن مجاراته،   
فيها حفظ  المفرو�س  اتخاذه من قرارات، ولأن  تم  ما  بناء على  التي ت�شدرها  لأن  الإدارة هي 

الوثائق والم�شتندات  المتعلقة بالموظفين ق�شد الرجوع اإليها عند الحاجة. 

تو�شيــــــــــــة  
اإلى ال�شيد وزير ال�شحة

�شادرة بتاريخ: 31 دجنبر 2014 
ملف عدد: 10/26904  

هذه اإلى ب�سكاية بعث فرن�سا، بـ............، القاطن ...........، ال�سيد اإن حيث
الم�ؤ�س�سة،�سجلتبهابتاريخ13اأبريل2010،يطلبمنخاللهاالتدخلق�سدت��سيحو�سعيته
والتع�ي�سات 5، �سلم كممر�ص ق�ساها التي المدة عن العمل �سهادة من وتمكينه االإدارية،
اإلىغايةعزلهمنمن�سبهواإيقاف 1976، ي�لي�ز فاتح بتاريخ تعيينه المترتبةعنها،وذلكمنذ
اأنه م��سحا النقابي، انتمائه ب�سبب 1979 �سنة �سهرين لمدة اعتقاله تم اأن بعد �سرفراتبه،
الملكي العف� من و�سعيته مثل في كان�ا الذين الم�ظفين ا�ستفادة اإثر اإ�سعار يت��سلباأي لم
�سنة1980،وقدزادم��سحااأنهطالبالم�سالحالمخت�سةب�زارةال�سحةعدةمراتبتمكينه

نماذج من ت��سيات �سادرة عن و�سيط المملكة
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العمل، اإلىعزلهعن اإ�سارة اأي يت�سمن باأنملفهال اإخباره فتم من�سهادةعن�سن�اتعمله،
ال�سيءالذييتعذرمعهتمكينهمنال�سهادةالمطل�بة؛

وحيثتمتمكاتبةوزارةال�سحةفيالم��س�ع،فت��سلتمنهاالم�ؤ�س�سةبكتابمفادهاأن
مديريةالم�اردالب�سريةالتت�فرعلىمايفيداأنالمعنيباالأمركانمعتقال،واأنهاقامتبمكاتبة
�سببحذفهمن لمعرفة االأجرة، اأداء انتهاء ب�سهادة اأجلم�افاتها ال�زاريمن الخازن ال�سيد
االأ�سالك،غيراأنهات��سلتبج�ابمنالمركزال�طنيللمعالجات،يفيدباأنهاليت�فرعلىاأي

وثيقةتتعلقبالم�ستكي؛

2013، اأكت�بر 30 وحيثتمتدار�صملفالمعنيباالأمرخاللاالجتماعالمنعقدبتاريخ
بمقرالم�ؤ�س�سة،فياإطاراللجنةالدائمةللتن�سيقوالتتبعمعوزارةال�سحة،فاأفادممثل�ال�زارة
اأنملفالمعنيباالأمراليت�سمنوثيقةت�قيفالراتب،ونظرالك�نهذهال�ثيقةهيالتييتم
اعتمادهافيمنح�سهادةالعمل،فاإنهيتعذرتمكينهمنال�سهادةالمطل�بة،هذا،وقدتماالتفاق

علىدرا�سةالحل�لالممكنةلتمكينالم�ستكيمنال�سهادةالمطالببها؛

وحيثبعثتوزارةال�سحةاإلىالم�ؤ�س�سةبكتابم�ؤرخفي4ن�نبر2014،اكتفتفيهبما
�سبقاإثارتهمنك�ناالأمرالزالرهيناباالإدالءب�سهادةوقفالراتب؛

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىالتدخللدىوزارةال�سحةمناأجلتمكينالمعنيباالأمرمن
�سهادةالعمل،معت��سيحو�سعيتهاالإدارية؛

وحيثاإنم�سالحوزارةال�سحةتتذرع،لعدمت�سليمهال�سهادةالتييطالببها،بعدموج�د
�سهادةوقفالراتب؛

وحيثتماالإدالء�سمنوثائقالملفب�س�رةمنقرارلل�سيدوزيرال�سحةم�ؤرخفي20�ستنبر
1976،بتعيينالمعنيباالأمركممر�ص�سلم5،ابتداءمنفاتحي�لي�ز1976؛
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الرئي�ص الطبيب منطرف له م�سلمة �سهادة من ب�س�رة اأي�سا باالأمر المعني اأدلى وحيث
ل�زارة تابع كممر�ص ا�ستغل الم�ستكي اأن بمقت�ساها ي�سهد البي�ساء، بالدار الطبية بالعمالة

ال�سحةمنفاتحي�لي�ز1976،اإلىغاية10اأبريل1979؛

الراتب، ت�قيف ب�سهادة الم�ستكي اإدالء وج�ب من ال�زارة به تم�سكت ما اإن وحيث
والأن قرارات، من اتخاذه تم ما على بناء ت�سدرها التي هي االإدارة الأن مجاراته، اليمكن
المفرو�صفيهاحفظال�ثائقوالم�ستنداتالمتعلقةبالم�ظفينق�سدالرج�عاإليهاعندالحاجة؛

وحيثلذلك،فاإنالم�ؤ�س�سةترىاأنالطالبمحقفيالح�س�لعلى�سهادةالعملخالل
الفترةالمذك�رةاأعاله،معالتحفظب�ساأنماقديترتبعنانقطاعهعنالعملمناإجراءات،

علمااأنالم�سالحاالإداريةالحك�ميةلهااأنتتفقفيمابينهابخ�س��ص�سهادةوقفالراتب؛

2011، مار�ص 17 بتاريخ ال�سادر 1.11.25، رقم ال�سريف الظهير لمقت�سيات وتطبيقا
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ال�سيماالمادة29منه؛

وبناءعلىمقت�سياتالنظامالداخليللم�ؤ�س�سة،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012،ال�سيماالمادة75منه؛

لأجـله: 

فاإن و�شيط المملكة:  
يدع�ال�سيدوزيرال�سحةاإلىالعملعلىالتعجيلبتمكينالطالبمن�سهادةالعملخالل -

الفترةالمذك�رةاأعاله،تت�سمنماين�سجمقان�نامعو�سعيتهاالإدارية؛
كمايدع�هاإلىاإخبارالم�ؤ�س�سةبماتمتخ�سي�سهللم��س�ع،داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛ -

وياأمربتبليغهذهالت��سيةاإلىكلمنوزارةال�سحة،والم�ستكي. -

وحرربالرباط،في:
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الرباطفي:26فبراير2013

اإلـــــــى  
ال�شيد رئي�س الحكومة المحترم  

 .  (Opticien(   المو�شوع: الممار�شة الغير قانونية لمهنة مب�شاري

�شــــــالم تام بوجود مولنا الإمـــــــام؛  

ي�سرفني،ال�سيدرئي�صالحك�مة،اأناأخبركمباأنم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةت��سلتب�سكاية
منجمعيةمب�سارييمكنا�صتعر�صفيهااأنجماعةمنالتجارفتح�اعدةدكاكينببابجديد
يتعاط�نفيهابيعالنظاراتالقديمةللب�سر،واأنهذهالعملية،وبهذهالكيفية،تتمخالفاالإرادة

الم�سرعالذي�سنمنذ�سنة1954ت�سريعاينظمالتعاطيلبيعالنظاراتبالتق�سيط.

وقدالتم�صالم�ستك�نتدخلال��سيطالإرجاعال��سعيةاإلىطبيعتهاالعادية،وذلكبتدخل
ال�سلطةمناأجلمنعغيرالمرخ�صلهممنالمب�ساريين) opticiens (منالقيامبهذاالن�ساط.

وقدوجهتالم�ؤ�س�سةمرا�سلةاإلىال�سيدواليجهةمكنا�ص-تافياللت،فاأكدفيمعر�ص
واأنه الت�سعينات، منذ الجديد باب بج�طية النظارات اإ�سالح بمهنة يتعلق االأمر اأن ج�ابه
بالنظراإلىالظرفاالجتماعيالمت�ا�سعالأغلبه�ؤالء،فاإناأيتدخلمحتملمن�ساأنهتاأجيج
االحتقاناالجتماعي،م�سيفافيج�ابثاناأناالأمراليقت�سرعلىجهةمكنا�ص– تافياللت،

بليخ�صجميعجهاتالمملكة.

من مقترحات الم�ؤ�س�سة
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م�ستمر، تزايد في الن�ساط من الن�ع هذا اأن تحرياتها خالل من الم�ؤ�س�سة تاأكدت وقد
يمار�صبدونترخي�صمناالأمانةالعامةللحك�مة،واأنالمحالتمجهزةب�اجهاتوباآليات

وبمعداتونظاراتت�ساهياأحيانامايت�فرعليهالمب�ساري�ن.

ولخط�رته، الأهميته، الم��س�ع في مكاتبتكم الم�ؤ�س�سة ارتاأت االعتبارات، ولهذه
والنعكا�ساتهالمتعددةوال�سلبيةعلىال��سعال�سحيللم�اطنين،وعلىالمحيطالمهنيوكذلك
الم�سارالجامعي،ف�سالعمايقت�سيهاالأمرمنمعالجةمتاأنية،ت�سعفيالح�سبانكلمايمكناأن

يل�حفياالأفقمنمخاطراأوردودفعلاجتماعية�سيئة.

ال�شيد رئي�س الحكومة،

بالرج�عاإلىظهير4اأكت�بر1954،المتعلقب�سن�سابطلتعاطيمهنةبيعالنظاراتبالتق�سيط
) détaillants (،نجدهي�ردتعريفالبائعالنظارات،وي�ؤكداأنهه�الذييبيعللعم�م.

ويتبيناأنالعنا�سرالتياعتمدهاالم�سرعفيهذهالتجارةهي:
-البيعللعم�ملالآالتال�سالحةلتق�يمالب�سرمجهزةطبقالق�انينعلمالب�سر؛

-ت�س�يراأ�سكالاإطاراتالنظارات؛
-ت�س�يرزجاجالنظارات؛
-تقديرحجمالنظارات؛

-�سنعاأو�سراء،واإناقت�سىالحال،تح�يل�سكلالنظارات.

نخل�صمنهذااأنهيدخلفيمهاممهنييبيعالنظاراتكلمالهعالقةبتق�يمالب�سر،طبقا
يقدر الذي ه� المب�ساري فاإن ذلك، اإلى وباالإ�سافة وزجاج. واإطارات، اآليات، من للعلم:

حجمالزجاجطبقالحاجياتالمعني.

ونجدكذلكفيالن�صاأنهذهالمهنةاليزاولهااإالمنيحملاإجازةاأو�سهادةمنالدولة
اأوال�سهادة اأنتك�نالجهةالتيت�سلمهذهاالإجازة تخ�للهحقممار�سةهذهالمهنة،على

مقيدةب�س�ابطلت�سليمهذهال�سهادات.
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والمالحظاأنظاهرةالقيامببيعالنظاراتقدانت�سرت،وجهةمكنا�صلي�ستوحدهاالتي
تعرفها،اإذعلمتهذهالم�ؤ�س�سةب�ج�دحاالتمماثلةبجهاتاأخرىمنالمملكة.

ولذلك،ينبغياالنكبابعلىاالأمربماي�سعففياإيجادالحلالإرجاعاالأم�راإلىن�سابها
اإلى لل�ساحة�سع�بات بالتدرج،وبال�سكلالذيالي�سيف اقت�سىالحال ب�سكلهادئ،واإن

جانباالحتجاجاتالتياأ�سبحتتمالأال�سارع،بن�عمنالته�رواالندفاعواالنفعال.

اأي�سامعالجتهمنجهةالحر�صعلىاالأمنال�سحيللم�اطنين. ينبغي اأناالأمر ف�سالعن
الأناإعدادالنظاراتالطبيةالخا�سةبتق�يمالب�سراليمكنالت�ساهلفيه،والأنالثابتفيكل
الدولالمتقدمةاأنالمب�ساري)Opticien(ه�ال�سخ�صالذيتمتاأهيلهعلميالترجمةت�جهات
بالطرق و�سفه، ما والإعداد العي�ن)Ophtalmologue(، اأمرا�ص في الطبيباالخت�سا�سي

العلمية،معالبحثعنان�سجامفيفزي�ل�جيةوجهال�سخ�صالمعنيبالنظارات.

فاإذاكانمنواجبناجميعااال�سهامفياإقراراأمن�سحي،فعلينااأننتعباألتجنبكلاإنزالق
واأنن�سعىاإلىتط�يقكلظاهرةتخرجعن�سياقالم�سارالعلميالذيخططتلهبالدنامنذ

اأزيدعنن�سفقرن.

التق�يم نظارات لكن ال�سم�ص، ونظارات االإطارات بيع في الت�ساهل باالإمكان يك�ن قد
يجباأنتتخذفيهاكلاالحتياطات.

ولذلك،فبالن�سبةله�ؤالءالباعة،اأيغيرالمب�ساريين،فاإنهمنالالزمال�ق�فعلىن�ساطهم
والتعرفعلىالعنا�سرالتالية:

هليفح�س�نالنا�صوي�سف�نلهمالنظاراتويعدونهالهم؟  1-

هليعدوننظاراتطبقالم�ا�سفاتاالأطباء؟  2-

هليبيع�نمجرداإطاراتونظاراتال�سم�ص؟  3-

هليق�م�نباإ�سالحاالإطاراتوالنظاراتالطبية؟  4-
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بها والتي الطبية للنظارات �سناعي اإنتاج من ن�ساهده اأ�سبحنا ما تجارة يمار�س�ن هل  5-

مقا�ساتمحددةم�سبقا1+،2+،3+؟،وهلهذهالنظاراتم�سجلةوغيرمعتر�صعليها؟

بائع اأو نظاراتي ا�سم في المحليةرخ�سا ال�سلطات من ي�ست�سدرون الباعة ه�ؤالء هل  6-

النظاراتالإعطاءعملهم�سفةالم�سروعية؟،والحالاأناالأمرلي�صكذلك،الأنهيجب
التفريقبينبائعالنظارات،والمب�ساري)Vendeur de lunettes et Opticien(.

لذا،فاإنمايجبعلىالجهاتالمخت�سةتط�يقه،ه�مراقبةمااإذاكانه�ؤالءالباعةيت�فرون
علىمعداتلت�سنيعالزجاجوتق�يمهلي�ستجيبلم�ا�سفاتاالأطباء؟،وهلي�ستعمل�نمعدات

فح�صالعي�نوو�سفمايحتاجاإليهالمري�صمننظاراتالتق�يم؟.

القان�ن طائلة تحت تقع باأفعال تتعلق الأنها ال��سائل، بكل محاربتها يتعين اأول�ية فهذه
الجنائيوال�سيماانتحالمهنةنظمهاالقان�ن.

كمااأنالتماديفيعدمترتيباالآثارعنهذهالظاهرة�سي�ؤديحتمااإلى�سل،والعزوفعن
ت�جيهالطلبةاإلى�سعبةالمب�ساريين،الأنالح�س�لعلى�سهادةجامعيةفيالم��س�علني�سيف
�سيئالحاملهامادامتممار�ستها،تحتا�سمبائعالنظارات،ممكنة،وبدون�سهادةاأورخ�سة،

اأواإلزاماأوالتقيدب�س�ابطو�سل�كياتالمهنة،والخ�س�علرقابةالمجال�صالمهنيةلالأطباء.

ين�سافاإلىهذااأن�سحةالم�اطنين،و�سالمةب�سرهم،�س�فلنتك�نبيناأيادياآمنة.

الم��س�ع اأن المنجزة، والتحريات الملف وثائق ح�سب يظهر، الحالية للنازلة فبالن�سبة
يجباأنيحظىبالعنايةالالزمة،وينبغياتخاذمايمكناتخاذهلح�سرنزيفهذاال�اقع،�سيما

واأنهناكتدمرامنلدنالمهنيينبمختلفرب�عالمملكة.

فالبدمنمعالجةاالأمر،بمايتطلبهمنحكمةوتب�سر،اعتبارالخ�س��سيةهذهالحالة،التي
تعاي�صمعهاالكلفي�سمت،وخالفاللقان�ن،وات�سعتفيهارقعةالممار�سينلهذهالمهنة،

وباالأحرىالتجارة،علىامتدادعدةعق�د.
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الحك�مة، رئي�ص ال�سيد تدخلكم الم�ؤ�س�سة، هذه اعتقاد في ال�سروري من بات ولذلك
الإيجادحللهذهالظاهرةالتيت�سيءلبلدنا،وتنعك�ص�سلباعلى�سحةالم�اطنين،حلت�سارك
والحريات، العدل ووزارة للحك�مة، العامة واالأمانة الداخلية ووزارة ال�سحة فيهوزارة
بحكماأناالأمريخ�صانتحالمهنةينظمهاالقان�ن،علىاأنتن�سملع�س�يةهذهاللجنةالجهة

الممثلةللمب�ساريين.

وتف�سل�ا،ال�سيدرئي�صالحك�مةالمحترم،بقب�لاأزكىتحياتيواأ�سمىعباراتتقديري.
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الرباطفي:31دجنبر2013

اإلـــــــى  
ال�شيد رئي�س الحكومة المحترم  

المو�شوع: مراجعة الحد الأدنى للمعا�شات. 

�شــــــالم تام بوجود مولنا الإمـــــــام

ي�سرفني،ال�سيدرئي�صالحك�مة،اأناأخبركمباأنهذهالم�ؤ�س�سةتت��سل،وبا�ستمرار،بعدة
الم�ستحقينمنذوي اأو المعنيين�سخ�سيا �س�اء المعا�سات الم�ستفيدينمن بع�ص طلباتمن
حق�قهم،يلتم�صاأ�سحابهاالتدخلمناأجلالعملعلىرفعم�ستحقاتهم،الأنهامحددةح�سب

ال�س�ابطالحاليةفيمبالغجدهزيلة.

ك�ن من المنا�سبات، من كثير في ل�سانكم على ورد ما االرتياح، دواعي من كان ولقد
حك�متكمعازمةعلىمراجعةماي�سرف�سهريالهذهال�سريحةاإلىمااليقلعناألفدرهم.

ومنالم�سلمبهاأنهذهنظرةثاقبة،تترجممدىالعنايةالتيت�ل�نهاللم�ستفيدينمنمعا�سات،
وه�مايقت�سياالإ�سراعبتفعيلهذهاالإرادة.

الذي المعا�ص واأبعاد فل�سفة من انطالقا الت�جه هذا تنزيل على العمل يقت�سي فال�اجب
في الحياة، تكاليف م�اجهة من م�ستحقيه يمكن الدخل، من اأدنى �سمانحد وراءه يرجى

من مقترحات الم�ؤ�س�سة
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م�ست�ىيراعيالكرامةاالإن�سانية.وال�سكاأناإ�سالحنظامالتقاعديحتلمكانةمتقدمة�سمن
ان�سغاالتحك�متكم.

اإنماانتظمفيهالم�اطن�نمنعطاءات�سخيةفينطاقطرحت�سامني،يعك�صاأ�سالتهم،
برمجتم�ه الذي االإ�سالح في االأ�سبقيات، اأ�سبق من ويجعل التكافلي، اختيارهم و�سادق
اإلى اإيجادال�سبلالإعادةالنظرفعالفيالحداالأدنىللتقاعدبرفعه اأنيتم بخ�س��صالتقاعد،

الحداالأن�سب،اأخذابعيناالعتباركلالظروفاالقت�سادية.

وفيهذاال�سياق،وفينطاقماتخ�لهالمادة15منالظهيرال�سريفالمحدثلهذهالم�ؤ�س�سة؛

واعتبارالمالم�ستهفيكم،ال�سيدرئي�صالحك�مةالمحترم،وفيمنا�سباتمتعددةمنتفهم
وكبيرتجاوب،اأرفعاإليكمنداءكلمت�سررمنهذهال��سعية،واأحيلعليكممايعتبرونهغبنافي
حقهم،فيم�سارمغربيعي�صانتقاالديمقراطيا،وي�سهدمبادرةتنميةب�سرية،وي�اجهب�سكل

متميزاالأو�ساعاله�سة،فياتجاهاإخراجهامنوطاأةالع�زوالخ�سا�ص.

معالجة باالأمر المعنيين رجاء م�ؤكدا واإن�ساف، وعدل حق بمطلب اإليكم اأت�جه كما
ال��سعية،برفعحدمعا�ساتهماالأ�سرية.

الم�سار في االأمر �ست�سع�ن اأنكم من ل�اثق بالم��س�ع، من�سغل�ن اأنكم اأعلم واإذ واإني،
الت�سريعيوالتنظيميالحق،الإن�سافهذهالفئة؛

وفيانتظارذلك؛

تف�سل�ا،ال�سيدرئي�صالحك�مة،بقب�لاأ�سمىعباراتالتقديرواالحترام.
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الرباطفي:06مار�ص2014

اإلــــى
ال�شيد رئي�س الحكومة المحترم

المو�شوع: مقترح تدخل ت�شريعي في مو�شوع المعا�س الذي ي�شرف لالأبناء الم�شابين باإعاقة. 

�شـــــالم تام بوجود مولنا الإمـــــام؛

ي�سرفني،ال�سيدرئي�صالحك�مةالمحترم،اأناأعر�صعليكمو�سعية�سادفتهام�ؤ�س�سةو�سيط
اإليها،واأناعلىيقينباأنكم�ست�ل�نهاما المملكة،وهيتنظرفياإحدىال�سكاياتالمرف�عة

ت�ستحقهمنعناية.

رقم القان�ن من 34 )الف�سل بالتقاعد الخا�ص القان�ن في مقت�سيات هناك اأن ل�حظ لقد
  011.71،ال�سادربتاريخ30دجنبر1971،المحدثبم�جبهنظامالمعا�ساتالمدنية،والف�سل

37منالقان�نرقم13.71،ال�سادربتاريخ30دجنبر1971،المحدثبم�جبهنظامالمعا�سات

من ي�ستفيدون كان�ا الذين المت�فى، الم�ظف فروع يجعل الذي بال�سكل الع�سكرية(تطبق
المعا�ص،يفقدونهذاالحقبمجردمايتزوج�ن.وهكذا،يتذرعه�ؤالء،وهميب�سط�ناأوجه
تظلمهمالمرف�عاإلىم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،بك�نهذاالف�سلالمذك�ري�سربم�سالحهم،

ويلتم�س�نالتدخلالإن�سافهم.

من مقترحات الم�ؤ�س�سة
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لالبن المعا�ص من اال�ستفادة في الحق اإبقاء اإلىخيار ارتكن،عن�س�اب، الن�ص ف�ا�سع
المعاقاإعاقةم�ستديمة،وذلكمنمنطلقاأنهفيو�سعيةيتعذرعليهمعهاإعالةنف�سه.

الزواج على المعاق اإقدام ك�ن المعا�ص هذا ا�ستحقاق الإيقاف كمبرر اتخذ يك�ن وقد
قرينةعلىاأنهقادرعلىاالإنفاقعلىنف�سه،وعلىاأ�سرتهمندخلغيرذلكالذييتقا�ساهمن

�سندوقالتقاعد.

اإالاأنهذاالتعليلالي�ستقيمدوماوالمنطقوال�اقع،الأنالزواج،اإلىجانبك�نه�سنةقال
عنهاالنبيj»فمنرغبعن�سنتيفلي�صمني«،فاإنهتح�سينللذات،وتكاملوت�ازننف�سي.
كمااأنالزواجخلية�سرعيةلتلبيةحاجياتطبيعية،وه�بالن�سبةلل�سخ�صالمعاقيك�ن�سرورة

ملحة،اإذاإلىجانبك�نهميثاقترابطوتما�سك�سرعيفاإنهرعايةوتكفلوم�ساعدة.

ومنهذاالمنظ�ر،اليمكناأنين�سافالزواجلقائمةالمعيقاتالتيت�سلحركيةالمعاق،
وتح�لدونممار�سةماه�مخ�لوممكنبالن�سبةلالأ�سخا�صالعاديين.

التيتنتهجهاالدولةبالن�سبةلل�سخ�صالمعاقت�سيرفياتجاهرفعالمعاناة، فاال�ستراتيجية
وتط�يقكلاإق�ساء،والخروجمناأيتهمي�صيطالهبحكماالإعاقة.

فحرماناالأبناءالمعاقين،وال�سيماالذك�ر،منمعا�صالتقاعدلمجرداأنهمتزوج�ا،يفتقد
اإلىالحكمة،واليندرج�سمنالمقا�سدالف�سلىلفل�سفةالتقاعد،الأنا�ستفادةاأبناءالمتقاعد
ه� اال�ستفادة وقف وم�جب اأنف�سهم، اإعالة على قدرتهم عدم في �سندها المعا�صتجد من

القدرةعلىالك�سب.

حقيقةاأنمناأهليةالزواجالقدرةعلىاالإنفاق،واإذاكانذلكالمبلغالذييتقا�ساهكافيا،
اإليهالمادة اأ�سارت معمايمكناأنت�ساعدبهالزوجة،انطالقامناأنمناأهدافالزواجكما
الرابعةمنالمدونةاإن�ساءاأ�سرةم�ستقرةبرعايةالزوجين،فلماذاي�اجهالمعاقب�سحبا�ستفادته

منالمعا�ص؟

وتلبية لم�ساعدته ثالث �سخ�ص اإلى يحتاج ما غالبا االأخير هذا فاإن اأخرى، جهة ومن
احتياجاتهالي�مية،واأح�سنمنيت�لىذلكه�منتك�نلهبهعالقة،والزوجةالتيتربطهابه
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ميثاق�سرعيعلىوجهالدواماأ�سا�سهاالإح�سانهياالأولىبه.ولذلكاليمكناأنيقفنظام
التقاعدحائالدونالدفعاإلىاالرتباطب�سخ�صاآخربميثاقالزواج.

ين�سافاإلىهذااأنمدونةاالأ�سرةفيالمادة23اهتمتبزواجالمعاقواأفردتلهمقت�سيات
خا�سةبه،اإيمانامنهااأنهذااالأخيراليمكنباأيحالاأنيحرممنهذاالحقالطبيعي.

اإناإطاللةعلىالت�سريعالمقارنفيهذاالمجالت�ؤكداأنالعديدمنالدوللمترهناال�ستفادة
منالمعا�صبالعزوبة،ولمتجعلالزواجم�جباللحرمانمنهذااال�ستحقاق.

لذلك،فاإن�سياغةالن�صالحاليلمتكنم�فقةالأنالتمعنفيمق�سدالم�سرعي�ؤكداأننيته
ان�سرفتاإلىالقا�سرين.

وا�ستنادابالتالي،علىالمادة33منالظهيرال�سريفرقم1.11.25،ال�سادربتاريخ17مار�ص
2011،الم�افقلـ12ربيعالثاني1432،باإحداثم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكـة،والمن�س�ربالجريدة

الر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخ؛

واعتبارالمااأعربتمعنهفيمنا�سباتعديدةمنعزمعلىاإ�سالحنظامالتقاعد،ومااأولته
حك�متكممنان�سغالباأو�ساعالفئاتاله�سة؛

ي�سرفنياأناأطلبمنكمبحث�سبلتعديلهاتينالمادتين،وعدماالأخذبالزواجكم�جب
الإ�سقاطحقال�لدالمعاقفياال�ستفادةمنمعا�صتقاعدمعيلهالمت�فى.

وتف�سل�ا،ال�سيدرئي�صالحك�مةالمحترم،بقب�لخال�صعباراتتحياتيوفائقتقديري.
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الرباطفي:04ي�لي�2014

اإلـــــى  
ال�شيد رئي�س الحكومة المحترم  

المو�شوع: تعميم ال�شتفادة من التعوي�س عن المخاطر المخ�ش�س للممر�شين. 

�شــــالم تام بوجود مولنا الإمــــام؛

ي�سرفني،ال�سيدرئي�صالحك�مة،اأناأعر�صعلىاأنظاركمو�سعاوقفتعليهالم�ؤ�س�سةوهي
ب�سددالنظرفياإحدىال�سكايات؛

بمقت�سى وذلك الممر�سين، لفائدة تع�ي�سا خ�س�ست عندما �سنعا االإدارة اأح�سنت لقد
المر�س�معدد2.99.649ال�سادربتاريخ25جمادىاالآخرة1420م�افق6اأكت�بر1999،اإالاأن
�سياغةهذاالمر�س�متمتبال�سكلالذيح�سرتطبيقهعلىم�ظفيوزارةال�سحة،ممااأدىاإلى
ا�ستثناءالممر�سينالتابعيـنللجماعاتالترابيـةمناال�ستفادةمنه،والحالاأنهمي�اجه�ننف�ص
بمثابة 1977 �ستنبر 27 1357م�افق 13�س�ال بتاريخ 2.77.738 المر�س�مرقم المخاطر،واأن
النظاماالأ�سا�سيلم�ظفيالجماعاتين�صفيف�سلهالثامنعلىاأناأجرةه�ؤالءت�سملالمرتب
بالن�س��ص المقررة االأخرى والمنافع المكافاآت اأو التع�ي�سات العائليةوجميع والتع�ي�سات

الت�سريعيةاأوالتنظيميةلفائدةم�ظفيالدولة؛

من مقترحات الم�ؤ�س�سة
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عن تع�ي�ص تخ�سي�ص اختيار االإدارة تبني اإلى الداعية االأ�سباب اأن هذا، اإلى ين�ساف
المخاطرلفائدةالممر�سينلميكنالهدفمنهمجردتج�سيدمكافاأةالعاملينب�زارةال�سحة
به يق�م قد الذي العمل، طبيعة بحكم مخاطر، م�اجهة عن وتع�ي�سا عرفانا، ماكان بقدر
اأي�ساعر�سة الأنهم به، تمتيعهم ينبغي وبالتالي ولذلك، اآخر لقطاع اآخرونتابع�ن م�ظف�ن

لنف�صالمخاطرواالأ�سرار؛

لهامقت�سيات ماتخ�له الم�ؤ�س�سةفينطاق فاإن المحترم، الحك�مة ال�سيدرئي�ص لذلك،
تعط�ا اأن اأجل من المقترح هذا ترفع لها، المحدث ال�سريف الظهير من و33 المادتين  15
لي�سمل فيه، النظر �سبل وبحث الم��س�ع، على االنكباب يجبق�سد لمن تعليماتكم
التابعين الممر�سين ال�سحة ل�زارة التابعين المخ�س�صللممر�سين المخاطر عن التع�ي�ص

للجماعاتالترابية؛

وفيانتظارردكم؛

تف�سل�ا،ال�سيدرئي�صالحك�مةالمحترم،بقب�لاأزكىتحياتيواأ�سمىعباراتتقديري.




