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تقديم
باعتزاز مقترن بحمد اهلل ولي كل توفيق ،ت�سعد الم�ؤ�س�سة بما تي�سر لها من وفاء بالتزامها،

وهي توا�صل ال�سير على درب االنفتاح ،لت�ضع بين يدي قرائها العدد الخام�س من مجلتها.

و�أكيد �أن المتتبع ،لما �سبق هذا العدد من �إ�صدارات ،قد وقف على المقا�صد والأبعاد

المتوخاةمن المجلة ،ومن �أهمها تداول المعلومة ،و�إ�شاعة ما ر�ست عليه الم�ؤ�س�سة من مواقف،

على �سبيلالمثال� ،إزاء ما ورد عليها من ت�شكيات� ،أو ما وقفت عليه من تجاوزات ،كل ذلك من
�أجل تعزيزما يجب توفيره من حماية للأفراد والجماعات ،لما لهم من حقوق على الإدارات،

وللتوثيق لما تراكمه الم�ؤ�س�سة من قواعد ،ت�صيغها على �شكل مقررات �أو تو�صيات ،من �أجل
�إ�صالح ما قد وقعت فيهالإدارة من �أخطاء �أو انزالقات ،وتكون في ذات الوقت نبرا�سا يهتدى

به لمعالجة ما يماثلها منالحاالت ،في نطاق ما تحر�ص عليه من توحيد للممار�سات.

وفي هذا ال�سياق ،ي�ضم هذا العدد بين �صفحاته عينة مما �أ�صدرته الم�ؤ�س�سة من تلك

المقرراتوالتو�صيات خالل ال�سنة الفارطة.

و�إلى جانب ذلك ،وعندما �أطف�أت الم�ؤ�س�سة �شمعة عقدها الأول� ،أبت المجلة المغربية

للإدارة المحلية والتنمية «ريمالد» �إال �أن ت�ؤرخ لهذا الحدث ،من خالل تنظيم ندوة ب�شراكة
وتعاون معها ،فكانت هذه التظاهرة منا�سبة قدمفيها و�سيط المملكة عر�ضا بخ�صو�ص ح�صيلة

الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية بالمغرب و�آفاقها .ولأهمية المو�ضوع ،ارتـ�أت�إدارة المجلة تعميمه.
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واعتبارا لما يزال ي�شكل موطن �ضعف في الإدارة من تعثر وت�أخر في تنفيذ الأحكام،

ولوجاهة الخواطر التي عبر عنها ال�سيد رئي�س  المحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء في �إحدى
كتاباته،تمت المبادرة �إلى ن�شر م�ساهمته في هذا العدد.

وارتباطا بالنقا�ش الدائر بخ�صو�ص م�شروع القانون المتعلق بالحق في المعلومة ،ولما كان

للم�ؤ�س�سة من موقفتم ب�سطه في �إحدى اللقاءات ،عملت �إدارة المجلة على ت�ضمينه �أي�ضا في
هذا العدد ،لكل غاية مفيدة.

والم�أمول هو �أن يفي هذا الإ�صدار بالمق�صود ،و�أن يلبي �أكثر الحاجة المعرفية بالم�ؤ�س�سة

وبالدور الذي تقوم به ،ويجيب عن الت�سا�ؤالت ،وي�سعف في �إ�ضافة ما يمكن من لبنات،
لتح�سينت�صريف ال�ش�أن العام بمختلف الإدارات ،ويزيد ويقوي ثقة المرتفقين والمرتفقات.

وال تفوتني الفر�صة دون �أن �أتوجه بال�شكر الجزيل لكل من �ساهم في �إعداد هذا الإنجاز،

وكذا لكل من وافانا �أو �سيوافينا ب�آرائه وارت�ساماته.

و�سيط المملكة

النقيب عبد العزيز بنزاكور
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درا�ســات و�أبحاث

من ديوان المظالم �إلى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة :
( )
 ح�صيلة و�آفاق الو�ساطة الإدارية بالمغرب
1

ذ .النقيب عبد العزيـز بنزاكـور

و�سيط المملكة

ال غرو �أن �إحداث الو�ساطة الإدارية ،في �شكلها الجديد� ،أوائل العقد الفارط ،من خالل
«ديوان المظالم» ،والمتجدد في �أوائل العقد الثاني من القرن الحالي ،من خالل «م�ؤ�س�سة
الو�سيط» ،ي�شكل طفرة نوعية هامة في �إر�ساء دولة الحق والقانون وتعزيز البناء الديمقراطي
في بالدنا ،وذلك بعدما كانت قد عرفته من �إرها�صات تاريخية �أ�صيلةواكبت تطور تدابير رفع
المظالم خالل القرون الما�ضية ،خا�صة في الأقطار الإ�سالمية.
�إن تقييم ما يناهز ع�شر �سنوات من عمل الم�ؤ�س�سة يجعلنا �أمام ح�صيلة ال يليق ح�صر مداها في
مجرد ر�صدلتطور الم�ؤ�شرات والمعطيات الإح�صائية ،و�إنما يتعلق الأمر بر�صد مكامن التغيير
والتحول في تعامل الإدارة معالمرتفقين من جهة ،وفي تعاملها مع تدخالت الم�ؤ�س�سة من جهة
�أخرى ،ومناق�شة مختلف جوانب التجربة في اتجاه االرتقاء بها ،وتعزيز مكانتها في م�صاف
التجارب الرائدة في مجال الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية ،خا�صة و�أن هذا التقييم ي�أتي في ظل د�ستور
جديدِ ،قوا ُمه تكري�س حقوق الإن�سان ،وتوطيد دولة الحق والقانون ،و�إقرار ال�ضمانات الكفيلة
ب�صيانة الحقوق والحريات الأ�سا�سية.
( )1ت�شكل هذه الدرا�سة �أ�سا�س  مو�ضوع العر�ض  الذي قدمه ال�سيد و�سيط المملكة ،خالل الندوة المنظمة من
طرف الم�ؤ�س�سة بتعاون مع المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ،بالمدر�سة الوطنية للإدارة ،يوم االثنين
 23مار�س 2015 بالرباط.
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وهكذا� ،أرى من المنا�سب:
� .إلقاء نظرة تاريخية ،ولو جزئية حول تطورها؛

 ثم ا�ستعرا�ض �أهم الم�ستجدات التي �أتى بها الظهير المحدث لم�ؤ�س�ستها الراهنة؛
.
 .و�أخيرا ،الوقوف على الح�صيلة الإجمالية ،و�آفاق العمل.

�أوال :نظرة تاريخية حول تطور الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية
غني عن البيان� ،أن الحر�ص على �صيانة الحقوق ورفع المظالم وجبر ال�ضرر عن المواطنين
في عالقاتهم معدواليب الإدارة ،كان من بين اهتمامات الدول المتعاقبة على حكم المغرب،
وخا�صة منها الدولة العلوية ال�شريفة ،حيث �إن من �أهم ما �سجله التاريخ ،على �سبيل المثال،
حر�ص ال�سلطان موالي �إ�سماعيل ال�شديد على تتبع �ش�ؤونالمظالم ،مخ�ص�صا لذلك يومين من
كل �أ�سبوع.
كما قام باقي ال�سالطين باعتماد كيان وزاري ،يتموقع داخل م�شاوير ق�صورهم ،تحت
ا�سم «وزارة ال�شكايات» ،للعناية بتظلمات الأفراد والقبائل من �أعمال وت�صرفات �أعوان
وموظفي المخزن.
وكانت مهمة المكلف بتلك الوزارة تكمن في فح�ص ال�شكايات وتلخي�صها ،ثم عر�ضها
على ال�سلطان،الذي يتولى بنف�سه الف�صل فيها بو�ضع توقيعه عليها من �أجل �إجراء البحث ب�ش�أنها،
�أو �أخذ الحق والأمر بالزجر� ،أو�إلغاء ال�شكاية �إن كان ما يدعيه �صاحبها باطال.
وكان من بين ما ي�شمله نطاق اخت�صا�صها:
- .فح�ص �شطط العمال في ا�ستعمال ال�سلطة اتجاه الأفراد المتعاملين مع الإدارة؛
- .مراقبة الإدارة المالية لمختلف القُبا�ض؛
- .مراقبة ح�ساب موظفي المالية؛
- .النظر في ال�شكايات المقدمة من لدن الم�ستفيدين من االعتمادات المالية؛
زعت بالقوة.
- .النظر في ال�شكايات المقدمة لأجل �إرجاع الأ�شياء التي ا ْن ُت َ
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وبعد ا�سترجاع البالد ل�سيادتها المغت�صبة في منت�صف القرن الما�ضي ،تم �إن�شاء «مكتب
الأبحاث والإر�شادات» كجهاز متخ�ص�ص ،حيث َّ
�شكل مر�آة تعك�س ما يقع من مظالم على
الرعايا ،وكان يتولى رئي�سه ،�أو من ينوب عنهَ ،ت َلقّي �شكاياتهم وتحليلها ،و�إجراء االت�صال مع
الإدارات المعنية ق�صد اتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها ،و�إطالعالملك من خالل مذكرات دورية و�سنوية
بما راج من ق�ضايا ،وما تم ت�سجيله من مالحظات بخ�صو�صها.
* *

وكما هو  معلوم ،تقرر بعد ذلك ،في مطلع القرن الحالي� ،إحداث «ديوان المظالم»
كم�ؤ�س�سة م�ستقلة عن الأجهزة التنفيذية والت�شريعية والق�ضائيةُ ،م َك َّلفَة بتنمية التوا�صل بين
المواطنين� ،أفرادا وجماعات ،وبين الإدارات �أو�أي هيئة تمار�س �صالحيات ال�سلطة العمومية،
وب َِحثها على االلتزام بمبادئ �سيادة القانون والإن�صاف.
والواقع �أن الظهير ال�شريف ال�صادر في  09دجنبر  ،2001المحدث لديوان المظالم ،الذي لم
ي�شرع في ممار�سةمهامه عمليا �إال في �سنة ِ ،2004ل َعوامل ب�شرية ولوج�ستيكية ،لم ي�شر �صراحة
�إلى الو�ساطة ،بل ن�ص فقط علىمهمتها التوا�صلية ،رغم �أن �صلب عمل هذه الم�ؤ�س�سة وطبيعته،
اعتبارا لما ما يحال عليها ،يتمثل في القيام بالو�ساطة المتعارف عليها ،وذلك بالتدخل ق�صد
التقريب بين وجهات نظر المرتفقين والإدارة ،والبحث عن �إيجاد حلولمالئمة تحفظ ،في �آن
واحد ،حقوق المتظلم ،وتراعي القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.
* *

وفي �ضوء ما �أفرزته تجربة م�ؤ�س�سة ديوان المظالم رغم ق�صرها ،وتعزيزا للمكت�سبات
التي حققتها وتو�سيعا الخت�صا�صاتها� ،صدر في  17مار�س   ،2011الظهير ال�شريف المحدث
«لم�ؤ�س�سة الو�سيط» ،والذي ين�ص بو�ضوحعلى مهمة الو�ساطة ،حيث جاء اختيار الم�شرع لهذا
النموذج عن ق�صد ،ب�أن �أراد لها �أن ت�ستفيد من التجاربالدولية ال�سائدة ،من �أجل االرتقاء بها
�إلى م�صاف م�ؤ�س�سات الدول الديمقراطية الع�صرية.
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يتعلق الأمر بو�ساطة �إدارية بحثة ،تختلف عن نماذج �أخرى لها �صالحيات متعددة ذات
ارتباط بال�سلطات الت�شريعية �أو الق�ضائية ،كما هو الحال عند بع�ض الأمبود�سمانات في �شمال
�أوروبا ،و�شبه الجزيرة الإيبيرية� ،أو في دول�إ�سالمية ب�آ�سيا.
*

* * 

ثانيا� :أهم الم�ستجدات التي �أتى بها الظهي ر المحدث للم�ؤ�س�سة الراهنة
من بين �أهم الم�ستجدات التي �أتى بها الظهير المحدث للم�ؤ�س�سة الراهنة ،  يمكن الإ�شارة
�إلى ما يلي:
�. إقرار الأهلية القانونية للم�ؤ�س�سة ،وتمتيعها باال�ستقالل المالي التام؛
 . تو�سيع نطاق اخت�صا�صها ،لي�ضم المرافق الخا�ضعة للمراقبة المالية للدولة ،وفق معيار
الخدمةالعمومية؛
 . ف�سح المجال للأجانب لال�ستفادة من تدخالتها؛
 . منحها �إمكانية المبادرة تلقائيا بالتدخل المبا�شر ،كلما تبين لها ت�ضرر المرتفقين من
ت�صرفات الإدارةالمخالفة للقانون �أو المنافية للعدل والإن�صاف؛
 .عالوة على الو�ساطة المبا�شرة� ،أتاح الظهير الجديد �إمكانية �إحالة تظلمات عليها ،من
طرف�أع�ضاء البرلمان ،ور�ؤ�ساء الإدارات ،ور�ؤ�ساء المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان،
واللجنة الوطنية لمراقبة حمايةالمعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي ،والهيئة العليا لالت�صال
ال�سمعي الب�صري ،والهيئة المركزية للوقاية من الر�شوة ،ومجل�س  المناف�سة ،وغيرها
من الم�ؤ�س�سات والهيئات ،وكذا الجمعيات المحدثة ب�شكل قانوني والم�سيرة طبقا
لأنظمتهاالخا�صة ،مما يف�سح المجال لخلق نوع من التعاون لفائدة المتظلمين؛
.

واهتماما بالق�ضايا الكبرى ،تم �إقرار تعيين ثالثة مندوبين خا�صين على ال�صعيد الوطني:
� -أولهم ،مكلف بتي�سير الولوج �إلى المعلومات الإدارية؛
 -وثانيهم ،مكلف بتتبع تب�سيط الم�ساطر الإدارية وولوج الخدمات العمومية؛
 -وثالثهم ،مكلف بتتبع تنفيذ الأحكـام الق�ضـائية ال�صـادرة في مواجهة الإدارة.
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�.إقرار �إمكانية توجيه تو�صية �إلى الجهة الق�ضائية المخت�صة بمنح الم�ساعدة الق�ضائية
للمتظلمين ،الذين يوجدون في و�ضعية �صعبة �أو ه�شة ،لأ�سباب مادية ،بناء على طلبهم،
وطبقا لما تم اال�ستداللبه من وثائق وم�ستندات؛
.

.

.

.

.

.

.

ومن �أجل الرفع من فعالية التعاون القائم بين الم�ؤ�س�سة والإدارة ،ن�ص الظهير الجديد
على تعيينالوزارات وغيرها من مكونات القطاع الإداري العمومي لمخاطبين دائمين
لدى م�صالح الم�ؤ�س�سة ،يتمتعونب�سلطة اتخاذ القرار ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ساهم في
ت�سريع ت�صفية الق�ضايا؛
و�ضمانا لح�سن التن�سيق وتتبع الحاالت الم�ستع�صية ،تمت تزكية المقت�ضى ال�سابق
بالتن�صي�ص على تكوين لجان دائمة للتن�سيق والتتبع ،م�شتركة بين الم�ؤ�س�سة ومختلف
الإدارات ،ق�صد درا�سة الق�ضايا العالقة؛
�إقرار الظهير ب�إلزامية جواب الإدارة داخل �أجل ق�صير ،عن ال�شكايات والتظلمات
المحالة عليها،مع �إتاحة �إمكانية طلب تمديده بناء على ما يعلل ذلك ،عند االقت�ضاء؛
تخويل الو�سيط �صالحية �إ�شعار رئي�س الحكومة ،باعتباره رئي�سا للإدارة ،بحاالت امتناع
هذهالأخيرة عن تفعيل تو�صياته؛
�إقرار �إمكانية �إ�صدار الو�سيط لتو�صية بالمتابعة الت�أديبية� ،أو حتى الجنائية ،عند االقت�ضاء،
الب ّين �أو الإخالل بم�صالح المواطنين؛
ب�ش�أنحاالت التهاون َ

وعالوة على كل ما �سبق ،يرفع الو�سيط �إلى جاللة الملك تقريرا �سنويا يت�ضمن ،على
الخ�صو�ص ،ن�شاط الم�ؤ�س�سة ،والنتائج المتو�صل �إليها ،واالختالالت الإدارية،
والمقترحات والتو�صيات المقدمة من طرفه،والن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية المقترح
�إ�صالحها ومراجعتها ،وم�آل تلك المقترحات والتو�صيات.
ويتم ن�شر التقرير ال�سنوي بالجريدة الر�سمية ،وتعميمه على نطاق وا�سع؛

.

كما يقدم الو�سيط ملخ�صا تركيبيا لم�ضامينه �أمام البرلمان ،في جل�سة عامة.
*

*  * 
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ثالثا :الح�صيلة والآفاق
�إن الحديث عن الجزء الثالث والأخير من هذا العر�ض ،يقودنا �إلى تقديم م�ؤ�شرات عامة،
ثم �إلى �إبداءبع�ض المالحظات واال�ستنتاجات ،وفي النهاية �إلى عر�ض مالمح ن�شاط الم�ؤ�س�سة
على ال�صعيد الدولي.

)1 .الم�ؤ�شرات العامة:
تجدر الإ�شارة ،بداية في هذا ال�صدد� ،إلى �أن الح�صيلة الإجمالية لن�شاط الم�ؤ�س�سة� ،سواء في
عهدها ال�سابق «ديوان المظالم» �أو في عهدها الحالي «م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة» ،خالل مدة
الع�شر �سنوات الما�ضية ،قد ظلت تعمل بالمقاربة التي تتناول بها الأمور عبر تخ�صي�ص �أهمية
بالغة ال�ستقبال المتظلمين ،وتنويع و�سائل ات�صالهم بها،والإ�صغاء لهم ،ودرا�سة ق�ضاياهم ،وعند
عدم دخولها في اخت�صا�ص الم�ؤ�س�سة �إر�شادهم وتوجيههم �إلى الجهات المعنية ،والعمل على
التعرف على موقف الإدارة من الق�ضايا المندرجة �ضمن اخت�صا�ص الم�ؤ�س�سة ،بق�صد النظرفيها
بما يقت�ضيه التطبيق ال�سليم للقانون وما ي�ستدعيه �إعمال مبادئ العدل والإن�صاف.
وقد ارتفعت خالل هذه المدة ن�سبة ال�شكايات التي تدخل في نطاق اخت�صا�صها ،مقابل
انخفا�ض ملمو�س لماال يندرج �ضمن �صالحياتها.
وهكذا ،تو�صلت الم�ؤ�س�سة ،في �شكليها ال�سابق والحالي ،خالل الفترة الممتدة من
 %منها� ،أي
�سنة � 2004إلى حدود �سنة  ،2013بما مجموعه � 104.354شكاية ،ات�ضح �أن 75 
� 78271شكاية ،ال تندرج �ضمن�صالحياتها ،و�أن 2 5% فقط منها� ،أي � 26083شكاية ،اعتبرت
�ضمن اخت�صا�صها.
* *

ومن المالحظ �أن ال�شكايات والتظلمات التي ال تندرج �ضمن اخت�صا�ص الم�ؤ�س�سة عرفت
انخفا�ضا م�ستمرا من حيث العدد ،خالل ال�سنوات الأخيرة .وقد يكون مرد ذلك �إلى تعرف
الم�شتكين �أكثر على �صالحياتالم�ؤ�س�سة ،حيث َك َّثفَت من تنظيم ،في عدة مناطق من المملكة،
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لقاءاتها التوا�صلية الهادفة �إلى التعريف بها ،وبمايخوله القانون للمرتفقين من �إمكانيات للدفاع
بوا�سطتها عن الم�شروع من تظلماتهم �أو طلباتهم.
وعموما ،ف�إن تلك التظلمات ،الخارجة عن اخت�صا�ص الم�ؤ�س�سة ،يتم ت�سجيلها في مواجهة
عدة قطاعات،منها العدل ،والداخلية ،وال�سكنى ،واالقت�صاد والمالية...،
وفيما يخ�ص موا�ضيعها ،فهي ذات �صلة بطلبات التوظيف والإدماج ،واال�ستفادة من
م�أذونيات ،والتظلممن ر�سوم جبائية ،ومن خدمات اجتماعية... ،
* *

�أما بالن�سبة لل�شكايات والتظلمات التي تندرج �ضمن اخت�صا�ص الم�ؤ�س�سة ،فقد ظلت الق�ضايا
ذات الطبيعةالإدارية ،طيلة ال�سنوات الما�ضية ،تحتل �صدارة الترتيب من مجموع ما تم ت�سجيله
بالم�ؤ�س�سة ،وت�أتي في المرتبة الثانيةالق�ضايا ذات الطبيعة العقاري ة.
وللإ�شارة ،ف�إن هذين ال�صنفين ي�شكالن ما يقارب ثلثي مجموع ال�شكايات والتظلمات التي
تدخل فينطاق اخت�صا�ص الم�ؤ�س�سة.
وتحتل الق�ضايا ذات الطبيعة المالية المرتبة الثالثة ،تليها ق�ضايا عدم تنفيذ الأحكام الق�ضائية
النهائية ال�صادرة في مواجهة بع�ض  الإدارات ،ثم الق�ضايا المرتبطة بمجال حقوق الإن�سان
بمفهومهاالعام ،فالق�ضايا المتعلقة بال�ضرائب والجبايات والت�سجيل.
وبالن�سبة للتوزيع العام لل�شكايات والتظلمات التي تندرج في اخت�صا�ص الم�ؤ�س�سة ح�سب
نوع القطاع الإداري المعني بها ،ف�إن قطاع الداخلية ،وخا�صة منه الجماعات الترابية ت�ست�أثر
بالن�صيب الأوفر ،يليها بالتتابع قطاعالتربية الوطنية ،وقطاع االقت�صاد والمالية ،فقطاع الت�شغيل
وال�ش�ؤون االجتماعية ،ثم قطاع الفالحة وال�صيد البحري،فقطاع الدفاع الوطني ،الذي يتمركز
في المرتبة ال�ساد�سة.
 %من المجموع الإجمالي،
وتمثل القطاعات ال�ستة المذكورة �آنفا مجتمعة ن�سبة  64,9 
وتهم زهاء � 43إدارة �أوقطاعا عموميا.
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وهكذا ،ف�إن ارتفاع عدد الق�ضايا التي تدخل في نطاق اخت�صا�ص الم�ؤ�س�سة ،خا�صة خالل

ال�سنين الأخيرة ،مقابل تبنيها لمنهجية الدرا�سة الر�صينة للتظلمات في ظل �أجواء محفوفة
بالتوافق والثقة واالقتناع والإقناع ،وذلك من منطلق �أن الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية ،ال يرجى من
ورائها مجرد الت�صريح بالحق والأحقية ،بل �إن �أَ ْب َعادها ترمي �إلى اال�ستجابة الفعلية للم�شروع
من الطلبات ،وذلك ما يقت�ضي ،في بع�ض الحاالت ،اتخاذ ما يكفي منالوقت لإيجاد حلول قد

ال ت�سعف الن�صو�ص في حد ذاتها �أو التعقيدات الإدارية على الإجابة عنها بما تقت�ضيهمتطلبات

العدل والإن�صاف.

ومن هذا المنطلق ،ف�إن الم�ؤ�س�سة ،في بع�ض الأحيان ،ال ت�ستعجل كثيرا الإدارات بقدر ما

تحاورهابخ�صو�ص تلك الحاالت ،وتبحث معها عن م�سلك مقبول لإر�ضاء المتظلم المحق.
ونجد بالتالي �أن:
 %من ال�شكايات تمت اال�ستجابة فيها للطلبات ،بناء على تدخالت الم�ؤ�س�سة؛
 . 34 

 . 13% من ال�شكايات مازالت في طور الدرا�سة والتحري مع الإدارات المعنية ،تتبادل
فيها بمعيةالمتظلمين وجهات النظر ومختلف المقترحات ،وتعقد بمنا�سبتها جل�سات

م�شتركة ال�ستعرا�ض والتعرف على عمق الإ�شكاليات ومكمن التعثرات ،وما يمكن �أن

يكون بديال �أو �إر�ضاء لحل ماعلق من تظلمات؛

 . 42% من ال�شكايات تعذرت ت�سويتها توفيقيا ،لمبررات مختلفة ،وقد كانت مو�ضوع
مقررات بردالطلبات� ،أو �إ�صدار تو�صيات؛

 %من ال�شكايات تم توجيه �أ�صحابها من طرف الإدارات نحو الم�سار ال�صائب؛
 . 8 
 %تم رفع اليد عنها ،بعدما ات�ضح �أن الق�ضاء و�ضع يده على النزاع� ،أو �سبق البت فيه
 . 3 
�إثر لجوء �أ�صحابها �إليه.

*

*  * 
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)2 .مالحظات وا�ستنتاجات:
من �أهم المالحظات التي �سجلتها الم�ؤ�س�سة ،في نطاق تعاملها مع مختلف الإدارات ،نجد:
• .عدم الرد �أحيانا على ال�شكايات والتظلمات الموجهة لبع�ض  الإدارات ،مما دفع
بالم�ؤ�س�سة �إلى النظر فيها على حالتها؛
• .ت�أخر في درا�سة ومعالجة بع�ض  الإدارات لل�شكايات والتظلمات الموجهة لها ،مما
ينعك�س على معدل البتفيها؛
• .عدم توفر بع�ض المخاطبين الدائمين للم�ؤ�س�سة على �سلطة اتخاذ القرار فعليا ،خالفا لما
ين�ص عليه القانون،واقت�صار دورهم على الإحالة على المديريات والم�صالح المخت�صة؛
•� .ضعف التن�سيق والتوا�صل ،وانعدامه �أحيانا ،بين مختلف القطاعات الحكومية
والأجهزة الإدارية المعنية بال�شكايات والتظلمات ،التي تتطلب ت�سويتها تدخل �أكثر
من قطاع �إداري؛
• .حيلولة التعقيدات الإدارية دون �إعمال الحلول والمواقف ال�صحيحة ،التي تكون
الإدارة مقتنعة بها؛
• .ت�أخر بع�ض الإدارات في الإفادة بما تم تخ�صي�صه للتو�صيات التي �أ�صدرتها الم�ؤ�س�سة،
�أو �إعادة مناق�شتها بما �سبقت �إثارته والجواب عنه� ،أو التذرع ب�أ�سباب غير مقبولة،
لتبرير الت�أخر في التنفيذ.
وقد كان النظر فيما تم عر�ضه على الم�ؤ�س�سة منا�سبة التخاذ مواقف دعا �إليها حر�صها على
�أن يطبع العدل واالن�صاف ت�صريف ال�ش�أن الإداري ،و�إلزام الإدارة بالتطبيق ال�سليم للقانون،
ودعوتها �إلى تدارك ما وقعت فيه من�أخطاء ،والعمل على تعوي�ض المت�ضررين.
وذلك ما �أدى بالم�ؤ�س�سة �إلى �إ�صدار العديد من التو�صيات ،ا�ستند تعليلها على القواعد
تر�سخ في العمل
القانونية ،في روحها ومقا�صدها ،وعلى مبادئ العدل والإن�صاف ،وما ّ
الق�ضائي ،وما وجبت مراعاته من توازن بين الم�صلحة العامة في تطبيقاتها الف�ضلى وبين
الإعمال الم�س�ؤول والر�صين للحقوق الخا�صة الم�شروعة.
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و�إذ الم�ؤ�س�سة تنتهزها فر�صة للتنويه بما يقوم به عدد ال ب�أ�س به من المخاطبين الدائمين من
جهود ومن �أعمال�إيجابية ،ف�إنه ال ي�سعها �إال �أن ت�سجل في ذات الوقت ،مع الأ�سف ،ما تنهجه
بع�ض الإدارات من موقف �سلبي� ،أوال مباالة وعجز عن اال�ستجابة للتو�صيات المتعلقة بها.
هذا ،ومن بين �أوجه االختالالت �أي�ضا� ،إ�شكالية عدم تنفيذ الأحكام ال�صادرة في مواجهة
الإداراتالعمومية والجماعات الترابية ،بخ�صو�ص نزع الملكية� ،أو االعتداء المادي ،والت�أخر
في ت�سوية الو�ضعيات الإدارية والمالية والفردية ،ومحدودية المنا�صب المالية واالعتمادات
المر�صودة للقطاعات الحكومية من �أجل ت�سديد م�ستحقاتالمعا�شات ،وعدم احترام م�سطرة
�إبرام بع�ض  ال�صفقات العمومية �أو ت�صفيتها ،وكذا بع�ض  االختالالت المرتبطة بال�ضرائب
وبقيمتها ،والإ�شكاليات المرتبطة بق�ضايا �إعادة �إ�سكان قاطني دور ال�صفيح.
وبطبيعة الحال ،ف�إنه لم يفت الم�ؤ�س�سة �أن ت�شير �إلى تلك االختالالت �ضمن تقاريرها
ال�سنوية ،التي ما فتئت ترفعها �إلى جاللة الملك ،وتعمل على ن�شرها بالجريدة الر�سمية ،كما
�أنها بادرت �إلى ن�شر� ،ضمن مجلتها الخا�صة ،بع�ض القرارات والتو�صيات النموذجية بق�صد
تعميم فوائدها ،واعتمادها خا�صة من لدن الإدارة في ت�صرفاتها ،وفاء لمهامها المحدثة في
خدمة المرتفقين.
*

* *

)3�.أهم مالمح ن�شاط الم�ؤ�س�سة على ال�صعيد الدولي:
عملت الم�ؤ�س�سة منذ �إن�شائها على �إبراز دورها على ال�صعيد الدولي عبر م�شاركتها في �إن�شاء
�شبكاتعدة ،ت�ضم م�ؤ�س�سات الو�سيط والأمبود�سمان من مختلف القارات ،والم�ساهمة ب�شكل
دائم في لقاءات دورية مخ�ص�صةلدرا�سة جوانب تقنية من عمل هذه الم�ؤ�س�سات.
كما �أنها تعمل على تنظيم دورات تكوينية ،بالمعهد العالي للق�ضاء بالرباط ،في �إطار مركز
التكوينوتبادل الخبرات ،الذي ت�شرف عليه لفائدة �أطر الم�ؤ�س�سات الأجنبية المماثلة ،عالوة
على عقدها عدة اتفاقيات تعاون و�شراكة مع البع�ض منها في العالم العربي و�إفريقيا و�أوروبا،
�إيمانا منها ب�أهمية العمل الم�شترك مع نظرائها من�أجل تقديم الم�ساعدة المتبادلة لمواطني الدول
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المعنية كلما كانوا في خالف مع �إداراتهم ،وهو ما َت َع َّزز بموجبالم�صادقة على «�إعالن مراك�ش 
حول الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية» ،الذي تم اقتراحه ،بمبادرة من طرف و�سيط المملكة،في خ�ضم
فعاليات الندوة الدولية التي قامت بتنظيمها الم�ؤ�س�سة ،خالل المنتدى العالمي الثاني لحقوق
الإن�سان ،المنعقد بمراك�ش في نهاية �شهر نونبر الما�ضي ،وذلك حول مو�ضوع« :الو�ساطة
الم�ؤ�س�ساتية دعامة لحماية حقوقالإن�سان» .كما دعا الإعالن �إلى التفكير م�ستقبال في �إحداث
هيئة لتن�سيق �أن�شطة الجمعيات الجهويةللأمبود�سمانات ،و�إحداث مركز دولي للتكوين متعدد
اللغات ،مع �إن�شاء ملحقات جهوية له ،وكذا �إعداد «مدونةعالمية للفقه والممار�سات الجيدة»،
والتي �ستمكن من جعل حد لت�شتت الجهود والمعطيات والمعلومات المرتبطةمبا�شرة بالمهام
التقليدية للو�سيط والأمبود�سمان.
ولقد ت�أتى بالفعل للم�ؤ�س�سة المغربية م�ؤخرا ،و�إ�ضافة �إلى تقلد م�س�ؤوليات عليا في منظمات
دولية،تهييئ درا�سة مقارنة للتجارب المختلفة ق�صد الوقوف على الممار�سات الجيدة في �إطار
«جمعية الأمبود�سمان والو�سطاء الفرنكوفونيين» تحت ا�سم «فقه الو�ساطة» بمعية م�ؤ�س�سة
«حامي المواطن» الكندية ،وذلك من خالل�إبراز البع�ض من تلك الممار�سات المتبعة.
و�أمام النجاح الذي عرفه هذا العمل ،بادر و�سيط المملكة� ،إبان رئا�سته «لجمعية الأمبود�سمان
المتو�سطيين» ،�إلى �إنجاز مدونة ثانية ،والتي تميزت بدرا�سة مقارنة بين الن�صو�ص المنظمة
للم�ؤ�س�سات المتو�سطية ،وبما �أنتجته بع�ضها،وخا�صة الم�ؤ�س�سة المغربية ،من ممار�سات جيدة.
*

*  * 

)4 .الآفـاق:
في ما يرجع �إلى الآفاق ،ودون الدخول في التفا�صيل وباقي الأعمال والمنجزات في
مختلف المجاالت ،الداخلية منها �أو الخارجية ،ف�إن م�ؤ�س�سة الو�سيط تعكف ،بعد الكثير
مما بذلته من الجهود ،على التعجيل ب�إنهاء جميع الملفات التي ظل بع�ضها ،ل�سبب �أو �آخر،
رهن المعالجة طيلة �سنوات ،وذلك ليت�سنى لها التفرغ كليا للإنكباب على التظلمات الحديثة
والمقبلة ،وت�سوية الم�شروع منها� ،أوال ب�أول ،وفي �أق�صر وقت ممكن.
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تكيف الإدارات خا�صة مع ال�صالحيات الجديدة
هذا ،ويظهر �أنه مر ما يكفي من الوقت على ُّ
المخولةللم�ؤ�س�سة ،رغم ما كانت تتعامل معها به من مرونة .ولذلك� ،ست�سعى �إلى دعوة المعنية
من الإدارات �إلى �ضرورةالتقيد فعليا بكل ما عليها من التزامات.
وبالطبع� ،ستوا�صل الم�ؤ�س�سة بذل جهودها من �أجل مزيد تح�سي�س  المرتفقين ،وخا�صة
المواطنين منهم،ب�أهمية دورها ال�سترجاع ثقتهم وتعزيزها في الإدارة الوطنية.
كما �أنها �ست�ستمر في انفتاحها على المحيط الدولي ،لما يكون في خدمة م�صلحة الوطن.

*

*

*
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درا�ســات و�أبحاث

الو�ساطــة الم�ؤ�س�ســاتية ودورهـا
في تي�سير الولوج �إلى المعلومـــة
ذ .محمد ليديدي

الكاتب العام لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

لقد تبو�أ الحق في الو�صول �إلى المعلومة مكانة خا�صة في المنظومة الد�ستورية والقانونية
والحقوقية المغربية،كما تمت معالجته في الإطار القانوني والتنظيمي لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة،
�إذ قام الم�شرع ب�إفراد المو�ضوع مندوبا خا�صا� ،شعورا منه ب�أن توا�صل الإدارة مع مرتفقيها
يبتدئ بعملها على تمكين مرتاديها مما هم محقين فيه منمعلومات.
ف�إذا كان من الم�سلم به �أن للكل الحق في الح�صول على المعلومة ،ف�إن ما ينبغي االنكباب
عليه هو كيف يمكن ت�صريف هذا الحق؟ وكيف يمكن حل كل الإ�شكاليات من لدن من يجب
عندما تطفو على ال�سطح؟
لقد اختار وا�ضع الد�ستور �أن تكون هناك �آليات   للدفاع عن الحقوق ولت�أمين الحكامة
الجيدة ،وهي طبعا تلتقي في الأهداف ،وتتوزع فيما بينها ال�صالحيات ،ولذلك ال بد من �أن
تتكامل للوفاء بالمطلوب.
ففي الد�ستور المغربي هناك الباب الثاني ع�شر ،الذي تم تخ�صي�ص جزء منه لهيئات حماية
الحقوق والحرياتوالحكامة الجيدة.
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والأكيد �أن الحق في النفاذ �إلى المعلومة يوجد في �صلب اهتمامات وان�شغاالت كل هذه
الهيئات ،فكيف�ستالم�س هذه الآليات المو�ضوع؟
و�س�أقت�صر في هذا العر�ض على م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ودورها في ت�أمين هذا الحق.
عرف المغرب الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية منذ زمن بعيد ،وذلك بممار�ساتها ال�ضاربة في عمق
التاريخ ،والتي تجدم�ستندها في حر�ص �أولي الأمر على رفع المظالم عن الأفراد والجماعات،
فيما يمكن �أن ي�صدر عن المكلفين ب�إنفاذالقانون من تجاوزات.
ولقد �أقرها الم�شرع المغربي في حلة جديدة �سنة  2001ب�إحداث ديوان المظالم الذي
طورها ،ثم وقع تجديدها بال�شكل الذي زكاه د�ستور  2011في �صيغة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
وقد منحت له ال�صالحية في معالجةالتظلمات ذات ال�صلة بهذا المو�ضوع.
فالمادة  19من الظهير ال�شريف المحدث للم�ؤ�س�سة �أكدت على �أن الو�سيط ي�ساعده في �أداء
مهامه المندوبالخا�ص بتي�سير الولوج �إلى المعلومات الإدارية ،وهذا �إ�سناد �صريح الخت�صا�ص
النظر في كل الت�شكيات ذاتاالرتباط بالمو�ضوع.
ولذا �أو�ضحت المادة  21من الظهير المحدث على �أن تدبير هذا الأمر �سوف يعالج في
النظام الداخلي،وهذا تفوي�ض من لدن الم�شرع لأن يقوم الو�سيط بتحديد طرق المعالجة.
وفي هذا النطاق و�ضعت مقت�ضيات نظمتها المادة الحادية ع�شرة وما بعدها ،من النظام
الداخلي للم�ؤ�س�سةوالم�صادق عليه من طرف جاللة الملك ن�صره اهلل.
ولقد تعاملت الم�ؤ�س�سة باحتياط كبير عند و�ضعها لهذه المقت�ضيات� ،إذ �أنها التزمت الواقع
ولم ترد �أن ت�ستبقالأحداث ،لتدقق في العديد من الجزئيات ،تاركة المجال للم�شرع لتحديد
اختياراته في الجوهر عندما يتراءى له و�ضعقانون خا�ص بالمو�ضوع.
ومفاد ما ورد في النظام الداخلي هو:
لكل من تكون له م�صلحة �شخ�صية م�شروعة الحق في الح�صول على المعلومة وفقا للقوانين
والمقت�ضيات،وذلك كيفما كان م�ضمونها ومكان حفظها ونقلها �أو حاملها المادي.
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حق اللجوء �إلى الو�سيط للح�صول على هذه المعلومة ممنوح لمن له م�صلحة مبا�شرة .ويتخذ
الو�سيط جميعالتدابير المنا�سبة ل�ضمان هذا الحق.
يتدخل الو�سيط لمطالبة الإدارة ،داخل �أجل يحدده ،لإلزامها بتمكين الطالب من المعلومة،
ما عدا �إذاكانت المعلومات تكت�سي �صيغة ال�سرية بمقت�ضى القانون.
�إذا تبين �أن ت�صرف الإدارة معيب وترتب عنه �ضرر للم�شتكي ،طالب الو�سيط الإدارةالمعنية
بجبر ال�ضرر.
ال يجوز تحريف المعلومات المح�صل عليها ،وال ا�ستعمالها في غير الغر�ض المحدد له
�ضمن الطلب.
ال تعتبر في عداد المعلومات الإدارية� :أعمال الهيئات الق�ضائية التي تكت�سي �صبغة �سرية،
الأعمال التح�ضيريةالتخاذ القرارات الإدارية ،المعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي كما تحددها
الن�صو�ص المتعلقة بحمايتها.
ومن الأكيد �أن كل هذه الإجراءات تبا�شر في نطاق م�سطرة مي�سرة ومب�سطة.
والواقع �أن هذه ال�صالحية المخولة لو�سيط المملكة م�ستمدة مما جرى به العمل في
الم�ؤ�س�سات المماثلة فيمختلف �أنحاء العالم ،وعلى الأخ�ص في الدول الأكثر ديمقراطية.
ولقد كان من الطبيعي �أن يكون ت�أمين الحق في الح�صول على المعلومة ،وال�سيما في غياب
�آلية خا�صة،�ضمن اخت�صا�صات الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية ،التي �أوكل �إليها الم�شرع �صالحية تنمية
التوا�صل بين الإدارة والمرتفقين،وتقوية تطبيق مبادئ العدل والإن�صاف في تعامل الإدارة.
فالحق في الولوج �إلى المعلومة يعتبر من �صميم الحقوق الأ�سا�سية� ،إذ ورد الحديث عنها في
العديد منالأوفاق الدولية ،ولذلك ف�إن الدفاع عن هذا الحق ،والعمل على تطويره ،والنهو�ض 
به ،يعتبر محوريا �ضمن �أهدافالعديد من الهيئات الوطنية .وبالتالي ال يمكن لأي كان التحلل
من م�س�ؤولية �إقراراه وممار�سته في تطبيقاته الف�ضلى،مع ب�سط رقابة على ح�سن �إعماله.
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وهكذا ،يكون التعامل مع هذا المو�ضوع من خالل مبادرات ا�ستباقية �أو رقابية �أو عالجية،
من موقعالدفاع عن الحق وحمايته ،وكذا من االلتزام بالعمل على النهو�ض به وتطويره.
ولذلك ،وبالإ�ضافة �إلى القطاعات الحكومية الملزمة بحماية هذا الحق ،نجد �أن الهيئات
الوطنية لحماية والنهو�ض بحقوق الإن�سان وكذا هيئات الحكامة ،معنية كذلك بالمو�ضوع،
ولذلك يجب تدبيرهذا الأمر والتن�سيق ب�ش�أنه.
فبلورة التعامل وترجمة هذا االن�شغال الم�شترك في التطبيقات العملية ت�ؤكد �أن الدول
تختلففي طرق تدارك ومعالجة كل ت�شكي من الإخالل بهذا الحق ،من حيث الآلية الموكولة
�إليها �أمرالبت والف�صل في كل خالف� ،أو نزاع بين المرتفق والإدارة في نطاق م�سطرة حددها
الم�شرع طبعا�إلى جانب الطريق الأ�صيل الذي هو الق�ضاء.
فهناك من ي�أخذ بتعدد الو�سطاء ويعين و�سيطا خا�صا بالمو�ضوع وهناك من يجعله من
اخت�صا�ص الهيئةالمكلفة بحماية حقوق الإن�سان والأغلبية �أحدثت للمو�ضوع هيئة خا�صة.
والآن ،والتوجه المغربي ي�سير نحو �إحداث �آلية ،يمكن �أن تتولى البت في هذه المنازعات،
و�أطلق عليها ا�سماللجنة الوطنية ل�ضمان حق الح�صول على المعلومات ،فما هو االختيار الذي
�سي�ستقر عليه الر�أي بخ�صو�ص ال�صالحيات التي يمكن �أن تبقى لكل من المجل�س  الوطني
لحقوق الإن�سان وكذا م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة التي ال زالت و�إلى الآن مخت�صة بالنظر في كل
ت�شكي من هذا القبيل.
وعلى ما يبدو ال �إ�شارة ،في الم�شاريع التي تم تداولها لقنوات التعاون والتوا�صل بين هيئات
الحكامة والهيئاتالوطنية للدفاع عن حقوق الإن�سان ،با�ستثناء ع�ضوية اللجنة.
 وال �إ�شارة �إلى الموقف من المقت�ضيات القانونية الأخرى المخالفة �أو المكملة ،علما �أن
الجواب �سيكون فيغياب ذلك� ،إما ب�إعمال قاعدة النا�سخ والمن�سوخ ،و�إلى �أن الالحق يعدل
�أو يلغي ال�سابق �أو �أن الخا�ص يقيد العام،ولذلك ي�ستح�سن اتخاذ موقف وا�ضح في المقت�ضيات
الختامية �أو في ال�صيغة النهائية لم�شروع الظهير المنظم لم�ؤ�س�سة الو�سيطعند الم�صادقة عليه.
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فهل بدخول القانون حيز التنفيذ ،و�إحداث الآلية وتعيين �أع�ضائها� ،سيرفع الو�سيط
والم�ؤ�س�سات الأخرى يدهم عن المو�ضوع؟ وهل من جدوى للإبقاء على المندوب الخا�ص
بالولوج�إلى المعلومة في م�ؤ�س�سة الو�سيط؟
وهل �سيكون هناك تعاون �أو تكامل؟ وذلك على غرار ما هو من�صو�ص عليه في المادة  6من
الظهيرال�شريف المحدث للم�ؤ�س�سة ،التي جاء فيها:
في حالة ما �إذا تبين للو�سيط� ،أن التظلم يدخل في اخت�صا�ص المجل�س  الوطني لحقوق
الإن�سان ،قام ب�إحالتهفورا على رئي�س المجل�س المذكور.
فالإحالة هنا طبعا م�شروطة ب�أن الأمر ال يتعلق بعالقة الإدارة بالمرتفق.
فماذا �سيكون الحال بالن�سبة لطلب الح�صول على المعلومة والتي هي من �صميم العالقة بين
الإدارة والمرتفق؟
وكيف �سيتم التعامل مع هذه الإحالة �إن كانت؟ وم�شروع القانون ح�صر الحق في الطعن
�أمام الهيئةللطرف المت�ضرر ،الذي لم يت�أت له الح�صول على المعلومة وحدد له �أجال لذلك.
ومن جهة �أخرى ال يغيب عن البال �أن و�سيط المملكة له حق المبادرة التلقائية في و�ضع يده
على كل خلل �أو اختالل.
فينبغي تعميق التفكير هل �سنتجه �إلى قطيعة الو�سيط والمجل�س الوطني لحقوق الإن�سان
مع مو�ضوع الحق في المعلومة من منطلق �أن هناك �إطارا خا�صا يجب �أن يحتكر النظر في
التظلماتو�إيجاد حل لالختالالت.
وهل �سيبقى اخت�صا�ص اللجنة في البت في المنازعة ،و�سيحتفظ الو�سيط بالإجراءات والتوا�صل
اال�ستباقيبم�ساءلة الإدارة عما تفعله بخ�صو�ص تمكين مرتاديها من المعلومة المطلوبة.
�أكيد �أن الو�سيط �سوف يرف�ض� ،أو يرفع يده عن كل ق�ضية مثارة �أمامه ،ات�ضح له �أن الهيئة
نظرت فيها �أوالزالت تف�صل فيها ،وذلك على غرار ما هو معمول به بالن�سبة لما بت فيه الق�ضاء.
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ومنطلق هذا هو �أن من اختار ال يرجع ،واللجوء �إلى م�سطرة منازعة بديلة عن االختيار
الق�ضائي ال يمكن ب�أي حال �أن يتيح للمعني الرجوع ثانية في نف�س النازلة �إلى الو�سيط ،وذلك
حفاظا على م�صداقية الهيئات الوطنية.
هذه ت�سا�ؤالت �أردت �أن �أطرحها على ب�ساط المناق�شة لي�س من دافع الإرادة في احتفاظ
الم�ؤ�س�سةب�صالحيات كانت لها ،ولكن بالدنا انتهجت توجها محمودا يكمن في �إ�شراك الكل
في االختيارات الأ�سا�سيةوالمهمة ،ولذلك كان لزاما ا�ستح�ضار هذه المالحظات ع�سانا �أن يتم
الح�سم فيها.
�صحيح �أن المرا�س اليومي ودرا�سة مختلف النوازل التي �ستطرح �سوف تفرز �إ�شكاليات
على الآليات المخت�صة لإيجاد حلول لها على �ضوء الروح التي ابتغاها الم�شرع من منطلق
ما ترومه بالدنا بتبني الخيارات الحقوقيةومن المتعارف عليه دوليا.
وبذلك ،ف�إن على الآلية �أن تغو�ص في عمق روح الت�شريع ،وفي الهاج�س  الذي يغذي
�إرادةالإ�صالح واالنتقال ،والرغبة في �أن ينعم المغرب بف�ضاء حقيقي للحريات و�أن نلم�س فيه
الممار�سةالكاملة والعادلة للحقوق.
�إننا على موعد مع التاريخ فقدرنا �أن ن�ؤ�س�س لثقافة جديرة ببالدنا ،نبلور الإجماع حول
الخيار الديمقراطي الذي يكرم الإن�سان من خالل تمتيعه وممار�سته الم�س�ؤولة لكل الحقوق
الأ�سا�سية وبالأخ�ص الم�ؤكد عليها فيالد�ستور .
ولذلك �س�أكون م�ضطرا �إلى �إبداء بع�ض المالحظات التي �أعتبرها �أ�سا�سية.
�إن ما يجب �إبعاده من مجال تطبيق القانون الخا�ص بالحق في الح�صول على المعلومة هو 
كل ما له عالقة بالعمل الق�ضائي ،والمق�صود به ما يدخل في نطاق �سلطة الف�صل والبت والتي
يجب �أن تبقى بيد الق�ضاء ،تخ�ضعلطرق المطالبة والطعن وذلك احتراما لمبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء.
من الطبيعي �أن تقييد النظر ،وح�صر اال�ستفادة في النفاذ �إلى المعلومة في المواطنين فقط
دون غيرهم ،ال ي�ستقيم مع �إرادة المغرب في االنخراط في قيم وقناعات المنتظم الدولي،
واالنفتاح علىالعالم ،فال يمكن منع الأجانب من الح�صول على المعلومة ،وال�سيما �إن كانت
لهم م�صلحة خا�صة.وال يمكن ح�صر الأمر في المقيمين به.
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ثم �إن التعاون الدولي مبني على التعامل بالمثل ،وبالتالي يمكن �أن نتوقع� ،إذا �أبقينا على
اختيار ح�صر المو�ضوعفي المواطنين ،حرمان جاليتنا بالخارج من هذا الحق.
يجب تعميق التفكير في �إعادة ال�صياغة للتفريق بين عدم الر�ضا من الخدمات المقدمة
من لدن الهيئة وبين المنازعة في قرار اللجنة بخ�صو�ص جوهر الخالف ذي ال�صلة بالح�صول
على المعلومة.
Satisfaction de la qualité du service et le bien fondé de la décision

ال بد �أن نفكر في تعوي�ض المت�ضرر الذي حالت مبادئ ال�سرية والم�صلحة العامة من تمكينه
من المعلومة المطلوبة لأنه من حق الدولة �أن تتذرع بالحفاظ على الأمن �أو على ال�سيادة
االقت�صادية �أو ما تراءى لها لكن عليها �أنتعو�ض المت�ضرر من ذلك.
هل �أن �أ�سباب ال�سرية �أو دواعي عدم النفاذ �إلى المعلومة هي �أ�سباب وقتية �أم �أ�سباب يمكن
�أن تكون دائمةوم�ستمرة؟
�إذا كان من حق اللجنة �أن ت�ضع تنظيمها �أو قانونها الداخلي ،فهل �ستكون حرة في تحديد ما
تراءى لها �أمال بد من �إخ�ضاع ذلك لم�صادقة معينة؟ و�إذا كان الأمر كذلك ،ف�أين هو اال�ستقالل،
ولأجله يجب التفكير في�إجازته من لدن المحكمة الد�ستورية ما دام �أن الحق د�ستوري ،و�أن
من �ش�أن الإجراءات التنظيمية �أن تالم�س �سلباروح وا�ضع الد�ستور.
ما المغزى من تحديد �أجل يظهر �أنه ق�صير للمنازعة ،وهل يجوز للمعني بالأمر المطالبة من
جديد بنف�س المعلومة ليفتح �أجال جديدا للمنازعة؟
العقوبات التي ت�صدرها الهيئة ،ما هي طبيعتها؟ هل هي ذعائر مالية �أم �أنها زجرية؟ �إذا كانت
كذلك ،فلي�س  هذا موقعها ،ولي�س  من اخت�صا�ص اللجنة �إ�صدارها ،لأن العقوبات الزجرية
هي للمحاكم.
�سلطة الم�شرع في ح�صر اال�ستثناءات محددة بما �أباحه الد�ستور لأن ما ورد فيه كان على
�سبيل الح�صر العلى �سبيل المثال.
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رئي�س المحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء

�إن تنظيم م�ؤ�س�سة الو�سيط لندوة حول مو�ضوع يندرج في �إطار التوا�صل الذي تهتم فيه
الم�ؤ�س�سة من �أجلخلق حوار جاد وبناء بين القطاعات والهيئات ق�صد الت�شاور وتبادل الخبرات
لإيجاد الحلول المالئمة للإ�شكالياتالمطروحة في عالقة المواطن بالإدارة.
ومن �أهم الإ�شكاليات ظاهرة عدم تنفيذ بع�ض �أ�شخا�ص القانون العام للأحكام الق�ضائية
النهائية ال�صادرة في مواجهتهم �إما برف�ض  التنفيذ �أ�صال �أو بالبطء في التنفيذ ،وكالهما ي�ؤثر
على ثقة المواطن بالحماية الق�ضائية لحقوقهم ،مما يجعل الي�أ�س يدب �إلى نفو�سهم ب�سبب ما
ي�شعرون به من ظلميلحقهم جراء ت�صرف الإدارة غير الم�شروع.
ومن خالل تجربتنا الق�ضائية ،فقد تبين لنا �أن بع�ض  الإدارات كثيرا ما تمتنع عن التنفيذ
م�ستترة وراء بع�ض الذرائع التي تثيرها بمنا�سبة عملية التنفيذ.
ونظرا لكون المجال ال ي�سمح بتفعيل كل المعيقات ،ف�إنني �س�أقت�صر على بع�ض المالحظات
المتعلقة بق�ضايا نزع الملكية واالعتداء المادي ،وكيفية التعامل معها من طرف الإدارات
المتدخلة في التنفيذ.
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I  .بالن�سبة للجماعات المحلية
نالحظ �أن جل الجماعات المحلية ال تحر�ص على تنفيذ الأحكام ال�صادرة �ضدها في الوقت
المنا�سب،ويرجع ذلك ل�سببين اثنين:
�أولهما :يتجلى من جهة في �سوء فهم بع�ض ال�سادة ر�ؤ�ساء الجماعات المحلية للم�ساطر
والإجراءات التيينبغي �سلوكها لتنفيذ الأحكام ،ف�أحيانا يطالبون طالبي التنفيذ بالإدالء بوثائق
لم تكن محل مناق�شة في الحكم المطلوب تنفيذه ،والحال �أن الأمر ال يتطلب ذلك �إذ يكفي
المعني بالأمر الإدالء بالن�سخة التنفيذية للحكم �أما تبرير رف�ض التنفيذ �أو الأداء ب�ضرورة الإدالء
بوثائق جديدة لن يكون مقبوال �إال عن طريق �إثارة ال�صعوبة في التنفيذ �أمام المحكمة الم�صدرة
للحكم ،و�أحيانا �أخرى يبررون عدم التنفيذ برف�ض القاب�ض البلدي الت�أ�شير على حواالت الأداء
التي �أ�صدروهالفائدة المعنيين بالأمر ،وبعد الم�صادقة على االعتمادات الخا�صة بها من طرف
المجل�س الجماعي و�سلطة الو�صاية.
ونرى �أنه �إذا كان هناك خالف بين القاب�ض البلدي والآمر بال�صرف الذي هو رئي�س المجل�س 
الجماعي ،فعلى هذا الأخير �أن يتبع الم�سطرة القانونية لحل الخالف المذكور� ،أو يتحمل
م�س�ؤوليته كاملة فيوجه �إلى القاب�ض �أمربالت�سخير ،وفي هذه الحالة يكون القاب�ض ملزما بالتنفيذ
وخا�صة عندما تكون االعتمادات متوفرة لدى الجماعة،وعليه ال ينبغي تحميل طالب التنفيذ
وزر الخالف القائم بين القاب�ض  البلدي ورئي�س  المجل�س  الجماعي ب�صفته �آمرا بال�صرف،
علما �أن مالية الجماعة بدورها قد يلحقها �ضرر ب�سبب عدم التنفيذ في الوقت المنا�سب نتيجة
الخالفال�سالف الذكر ال�سيما �إذا كان الحكم م�شموال بالفوائد القانونية �أو بغرامات الت�أخير
وهذه الفوائد والغرامات قدتفوق �أحيانا �أ�صل الدين في حالة طول مدة عدم التنفيذ.
ومن جهة ثانية ،ف�إن بع�ض الر�ؤ�ساء الجماعيين يتجاهلون كليا الأحكام الق�ضائية ،ويمتنعون
عن تنفيذمقت�ضياتها بعلل غير م�شروعة ،والبع�ض الآخر ال يعملون على �إدراج المبالغ المحكوم
بها في ميزانية جماعتهم ،و�أحيانا يتحقق الفائ�ض في الميزانية ويخ�ص�ص من جديد في ميزانية
التجهيز بدل تخ�صي�صه كليا �أو جزئيا لتنفيذ الأحكام الق�ضائية� ،إذ ال ي�ست�ساغ الحديث عن
الفائ�ض في الميزانية ،والحال �أن الجماعة مدينة للمتقا�ضين معها.
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ثانيهما :يتجلى في موقف بع�ض القبا�ض المكلفين بالت�أ�شير على الأوامر بال�صرف ال�صادرة
عن ر�ؤ�ساء المجال�س الجماعية تنفيذا للأحكام الق�ضائية� ،إذ يطالبون طالبي التنفيذ بمجموعة
من الوثائق بما فيها الن�سخة التنفيذية للحكم والتي يكون المعني بالأمر قد �سبق �أن �أدلى بها
للجماعة علما �أن المخاطب بها هو  ال�سيد رئي�س  المجل�س  الجماعي ولي�س  القاب�ض  الذي
ينح�صر دوره في مراقبة الملف الذي يقدمه �إليه رئي�س المجل�س ق�صد الت�أ�شير عليه ،وال ينبغي له
�أن يدخل في عالقة مبا�شرة مع الم�ستفيد طالب التنفيذ.
وتجدر الإ�شارة �أنه بعد ات�صالنا ببع�ض  ر�ؤ�ساء الجماعات وممثلي الخزينة العامة للملكة
بمنا�سبة درا�سة بع�ض ملفاتالتنفيذ �صرحوا لنا ب�أن هناك دوريات ت�صدر عن الإدارة المركزية
(وزير المالية ،الخازن العام للمملكة) تحدد الوثائقالتي ينبغي على طالبي التنفيذ الإدالء بها،
وعلى �سبيل المثال �ضرورة ت�سجيل العقار مو�ضوع التعوي�ض �سواء في �إطار نزع الملكية �أو
االعتداء المادي في ا�سم الجماعة بالمحافظة العقارية والحال �أنه ما ذنب طالبوا التنفيذ �إذا
تقاع�ست الجماعة �أو الإدارة عن القيام ب�إجراءات الت�سجيل بالر�سم العقاري والتي تتطلب
م�صاريف ال ينبغي تحميلها للمحكوملفائدته.

II .بالن�سبة لإدارة �أمالك الدولة
من �أبرز ما لوحظ على هذه الإدارة �أنها ت�شترط لت�سليم �شهادة رفع اليد �إلى طالبي التنفيذ
الإدالء بر�سم الملكية ،والحال �أن المحكوم لفائدته (قد ال يتوفر على هذا الر�سم) كما هو 
ال�ش�أن في بع�ض ق�ضايا نزع الملكية �إذتبقى العبرة بالحيازة والت�صرف ،كما ي�شترط عدم ت�سليم
التعوي�ض �إال بعد ت�سجيل العقار في ا�سم الإدارة نازعة الملكية ،وي�شترط �أي�ضا الإدالء بالإبراء
ال�ضريبي وهي وثائق تقول �إن �صندوق الإيداع والتدبير هو الذي ي�شترطهاحتى يقوم بتحويل
المبالغ المودعة �إلى �صندوق المحكمة.

III .بالن�سبة لإدارة الدولة (الوزارات)
من �أبرز المالحظات التي يمكن ت�سجيلها بخ�صو�ص الوزارات هي:
- عدم تعيين �شخ�ص بذاته مكلف بتنفيذ الأحكام الق�ضائية؛
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- عدم تو�ضيح �آلية تنفيذ الأحكام بالن�سبة للموظف الم�س�ؤول عن التنفيذ والمفو�ضين
الق�ضائيين على حد�سواء؛
- اكتفاء الوزارة المعنية بالتنفيذ ب�إحالة عون التنفيذ �أو المفو�ض الق�ضائي على رئي�س 
الق�سم القانوني بالوزارةدون �أن يكون له تفوي�ض �صريح حتى يمكن تحرير مح�ضر
امتناع في مواجهته وترتيب الأثر القانوني عليه كاللجوء �إلى الغرامة التهديدية
ال�شخ�صية؛
- مطالبة طالب التنفيذ ب�إبرام عقد بيع في حالة الحكم بالم�س�ؤولية عن االعتداء المادي
خا�صة بالن�سبةلوزارة التربية الوطنية ووزارة التجهيز.

VI .االقتراحات
نظرا للدور الهام المنوط بم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بخ�صو�ص البحث في �شكايات المواطنين
�سواء ك�أ�شخا�ص طبيعيين �أو اعتباريين و�إيجاد الحلول المالئمة لها ،ف�إننا نقترح على هذه
الم�ؤ�س�سة�إ�سهاما منها في حل مع�ضلة التنفيذ التي تظل رغم كل الجهود المبذولة بمثابة العقبة
في �سبيل �إحقاقالحقوق وتكري�س دولة الحق والقانون وذلك وفق النقط التالية:

�	- 1أن تتدخل الم�ؤ�س�سة لدى ال�سيد وزير المالية وب�صفة خا�صة لدى ال�سيد الخازن العام
للمملكة ق�صد�إ�صدار دورية �إلى ال�سادة القبا�ض والمراقبين الماليين بالمملكة من �أجل
التعامل مع ملفات تنفيذ الأحكام الق�ضائية بمرونة واعتبار الن�سخة التنفيذية للحكم
لوحدها كافية للت�أ�شير على الحوالةالتي ي�أمر بها الآمرون بال�صرف.

 - 2تذكير الوزارات المعروفة بق�ضايا االعتداء المادي وخا�صة وزارة التربية الوطنية ووزارة
التجهيز باعتبار الحكم المذيل بال�صيغة التنفيذية فقط في �صرف المبلغ المحكوم

به دون �أي وثيقة �أخرى حتى ال ي�صير هذا الحكم �أقل قيمة من الوثائق المطلوبة
فت�ضيع قد�سيته وحجته مع �إ�شراك المجل�س الأعلى للح�سابات حتى ال يتذرع القبا�ض 
والمراقبون الماليون بال�شروط التي يدعون �أن ق�ضاة المجل�س  الأعلى للح�سابات
يراقبونها �أثناء التفتي�ش.
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 - 3حث الممثلين القانونيين للإدارات العمومية �سواء كانوا وزراء �أو مدراء م�ؤ�س�سات عمومية
�أو ر�ؤ�ساء الجماعات المحلية على تفوي�ض  اخت�صا�ص تنفيذ الأحكام الق�ضائية �إلى
�شخ�ص يكون معروفا بذاته داخل الإدارة ق�صد التعامل مع �أعوان التنفيذ والمفو�ضين
الق�ضائيين ،مما �سي�ؤدي �إلى معرفة ال�شخ�ص الممثل لها في ق�ضايا تنفيذ الأحكام
الق�ضائية ب�سهولة واتخاذ الإجراءات الالزمة في حقه �إن تطلب الأمر ذلك؛
- 4 اعتبار مح�ضر التنفيذ كافيا للإدالء به لدى المحافظة العقارية لتحل الإدارة محل
المحكوم له بالتعوي�ض بالر�سم العقاري ب�صفتها المالكة الجديدة؛
- 5	 حث �صندوق الإيداع والتدبير على عدم عرقلة تنفيذ الأحكام الق�ضائية بفر�ضه ل�شروط
ال �أ�سا�س لهافي القانون بخ�صو�ص تحويل المبالغ المحكوم بها �إلى �صندوق المحكمة،
وخا�صة فيما يتعلق ب�ضرورة الإدالء بالإبراءال�ضريبي من طرف طالبي التنفيذ ،والحال
�أن هذا الأخير لم يعد يملك العقار بحوزته علما �أن الإدارة هيالطرف الأقوى ،ويمكن
لها الح�صول على �أي وثيقة تريدها بخ�صو�ص العقار الذي �أ�صبح بين يدها �سواء عن
طريق م�سطرة نقل الملكية �أو االعتداء المادي؛

- 6	 حث الجماعات المحلية والإدارات العمومية على تخ�صي�ص فائ�ض الميزانية لتنفيذ
الأحكام� ،إذ ال ينبغي اعتبار وجود فائ�ض بالميزانية ،والحال �أن الإدارة المعنية مدينة
لطالبي التنفيذ وملزمة بتنفيذ الأحكام الق�ضائية .وعليه فمن الم�ستح�سن برمجة ذلك
الفائ�ض لتنفيذ الأحكام.

كانت هذه بع�ض  المالحظات عن الأ�سباب التي ت�ساهم في عرقلة التنفيذ في مواجهة
�أ�شخا�ص القانون العام ،وهي �أ�سباب يمكن تجاوزها من خالل �إ�صدار دوريات ومنا�شير تبين
كيفية التنفيذ و�آلياته ،ف�ضال عن الم�ساطرالق�ضائية التي ينبغي �سلوكها �أمام قا�ضي التنفيذ ،والتي
تتوخى اجتهادا في فهم الواقع والحلول المنا�سبة له ،كماتقت�ضي �أن يكون ال�سادة المحامون،
وخا�صة ال�شباب منهم على معرفة تامة بالو�سائل القانونية الواجبة الإتباع لإجبار الإدارة على
التنفيذ ،ومن بين هذه الو�سائل ا�ست�صدار �أوامر ق�ضائية ت�ساهم في معالجة �إ�شكاليات التنفيذ ،ومن
هذهالأوامر �أ�شير على �سبيل المثال �إلى الأمر ال�صادر عن رئي�س المحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء
بتاريخ 2013/01/17تحت عدد  6في الملف عدد .1/12/913
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�إعالن تيرانا
من �أجل تعميم الم�ساعدة المتبادلة
�إن الأمبد�سمانات والو�سطاء �أع�ضاء جمعية �أمبد�سمان بحر الأبي�ض  المتو�سط الحا�ضرين

جمعها العام ال�سنويالمنعقد بتيرانا يوم27 يونيو :2014

�	-إذ ي�ستح�ضرون �إرادة كل منهم في ن�سج عالقات تعاون و�شراكة في مجال الو�ساطة
الم�ؤ�س�ساتية ،البالغ الأهمية ،تلك الإرادة المعبر عنها عند �إحداث �شبكتهم ،والم�ضمنة

في النظام الأ�سا�سي لجمعيتهم؛

 -و�إذ ي�سجلون م�ستوى االرتياح لما طبع هذا التعاون منذ ذلك الحين ،بف�ضل التزامهم
الجماعيبالمبادئ المعلنة وبالأهداف المر�سومة لعملهم الم�شترك ،عبر تبادل التجارب
والخبرات م�ساهمين بذلك فيتحديد وتعميم �أح�سن الو�سائل و�أجود الممار�سات ؛

 -و�إذ يعاينون وجود اتفاقيات ثنائية بين بع�ض �أع�ضائهم تبيح التدخل المتبادل لت�سهيل قدر
الإمكان،�إر�ضاء مواطنيهم فيما لهم من تظلمات تجاه الإدارات الوطنية؛

 -و�إذ يثمنون جدوى مثل هذه المبادرات لفائدة المرتفقين لدى الإدارة العمومية في
بلدان حو�ض البحر الأبي�ض المتو�سط وي�ستح�سنون النتائج الجيدة المح�صل عليها في
هذا الإطار.
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ف�إنهم ،بالتالي :
 -يعربون عن رغبتهم في تو�سيع هذا التعاون المتبادل لي�شمل مجموع �أع�ضاء الجمعية
ويمكن مواطني كل بلد ع�ضو من المواكبة ال�ضرورية لدى م�صالح الإدارات الوطنية،
لم�ساعدتهم على التو�صل �إلىت�سوية مقبولة لمنازعاتهم الإدارية؛
	 -وي�ؤكدون �أن هذا االلتزام نابع من نف�س قيم الت�ضامن والتعاون التي انبثق عنها �إن�شاء جمعية
الأمبد�سمان المتو�سطيين ،و�أن �أع�ضا�ؤها �سيعملون نتيجة ذلك ،وفق مبادئ دولة الحق
والقانون وفي �إطار احترام المقت�ضياتالقانونية والتنظيمية الوطنية الجاري بها العمل.
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ذ .محمد ليديدي

الكاتب العام لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

كان لو�سيط المملكة بمنا�سبة رئا�سته للجمع العام ال�سنوي المنعقد بتيرانا يوم  27يونيو 
 ،2014على هام�ش  الملتقى الثامن لجمعية الأمبود�سمان المتو�سطيين  27-26يونيو  ،2014
الفر�صةلتقديم مقترح متميز� ،سجل في �صحيفة المملكة المغربية ،التي ت�ساهم بمعية �صفوة من
البلدان فيالمنتظم الدولي على رفعة الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية ،وذلك من خالل االنتظام في �إ�صدار
العديد منالقرارات الهامة ،ذات ال�صلة بالمو�ضوع عن هيئة الأمم المتحدة.
ويهدف هذا المقترح �إلى الح�صول على تعهد من الهيئات الع�ضوة في الجمعية المذكورة،
يندرج �ضمن ما ي�صطلح عليه في قوامي�س المعاهدات الدولية بالتوافقات الب�سيطة في �شكليات
�إعدادها ودخولها حيز التنفيذ ،وذات فعالية من حيث م�ضمونها ،والتي تحتاج �إلى مجرد
ت�صريح �أو تعهد موقع عليه ،يلتزم بمقت�ضاه الأطراف بالتعامل بالمثل ،وذلك من �أجل القيام
ب�إجراءات ،تفعياللمبد�أ من المبادئ والقيم الإن�سانية المتوافق عليها عالميا.
فمن �أ�سباب النزول لهذا التعهد ،هو �أن بع�ض الأفراد �أو الجماعات ي�صادفون في تعاملهم
�صعوبات و�إ�شكاليات لدى �إدارة دولة �أخرى ال يحملون جن�سيتها� ،إما وهم يقيمون بها �أو
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وهميوجدون خارج حدودها الترابية ،ويبتغون �إيجاد حل لهذه الإ�شكاليات خارج الم�سالك
التقليدية،وهي الق�ضاء ،ويختارون اللجوء �إلى �أح�سن �سبيل لذلك ،وهو الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية.
وقد يتعذر عليهم التما�س خدمات و�سيط �أو �أمبود�سمان تلك الدولة� ،إما لل�صعوبات المادية
وللبعد الجغرافي� ،أو لأن قانون تلك الدولة تح�صر و�ضع يد و�سيطها على ق�ضايا المواطنين �أو
المقيمين.
واعتبارا لأن غالبية الو�سطاء والأمبود�سمانات لهم مبدئيا �إمكانية المبادرة التلقائية ،ولأن
ان�شغالهم ين�صرف �إلى �ضمان حكامة جيدة في بلدانهم ،و�إلزام �إدارتهم بالم�شروعية ،و�إعمال
مبادئ العدل والإن�صاف ،وتجنبها الوقوع في الخط أ� واالنحراف في ظل الم�ساواة وتكاف�ؤ
الفر�ص اللذين هما دعامة الحقوق الأ�سا�سية والممار�سة الم�س�ؤولة للحريات ،ف�إنه ال �ضير في
�أن يتبنى الو�سيط الدفاع عنحقوق �أفراد ،وهم طبعا قلة رغم �أنهم لي�سوا من بين مواطني دولته.
ونظرا لأن ال�شبكات الدولية التي تلتئم من �أجل النظر فيما ي�ساعد على االرتقاء نحو الأح�سن
من خالل تبادل الر�ؤى ،واالقتداء ب�أف�ضل التجارب ،و�إ�ضافة ما يمكن �إ�ضافته من �أجل �إ�سعاد
الإن�سان ،فكان من الالئق �إيجاد حل لرفع كل تمييز ،من�ش�أه الجن�سية ،ليت�أتى لمواطني حو�ض 
البحر الأبي�ض المتو�سط �أن ي�ستفيدوا ،وعلى قدم الم�ساواة من خدمات كل م�ؤ�س�سات الو�ساطة.
وفي هذا ال�سياق ،كان مقترح المغرب يتجه �إلى تبني خيار ي�صب في التوافقات المتعددة
الأطراف ،على �أنتترك المبادرات الثنائية لما هو مطبوع بخ�صو�صية �أكثر� ،سيما و�أن فر�صها
قد تت�أخر �إن لم نقل �أحيانا تتعثر.
ولقد كان دافع و�سيط المملكة �إلى تقديم هذا المقترح هو ما الم�سه في المرا�س اليومي
من�إيجابيات ،وذلك من خالل تعاونه مع نظرائه في العديد من الدول ،في مثل هذا النوع من
الق�ضايا،وما تم تحقيقه لفائدة المواطنين في المو�ضوع.
والمالحظ �أن ال�صيغة التي قدمها و�سيط المملكة ،والتي طالتها تعديالت �إن لم نقل
تح�سينات �أغنت الوثيقة جاءت بنوع من العموميات ركزت على المبد أ� كمك�سب ،وترتيب
ال�شكليات للممار�سة اليومية التي �ست�أخذ بعين االعتبار خ�صو�صية كل هيئة ،تلك الخ�صو�صية
التي ال تفرغ طبعا التوافق والإجماع من محتواه.
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التعوي�ض عن و�ضع �أعمدة كهربائية
�	nإذا كان من حق المكتب الوطني للكهرباء والماء ال�صالح لل�شرب ،كمرفق عام ،تثبيت�أعمدة
الكهرباء في العقارات دون �أن يلج�أ �إلى نزع الملكية و�أداء تعوي�ض لمجرد و�ضعها ،ف�إنه يبقى
لمالكي العقارات الحق في مطالبة المكتب المذكور بالتعوي�ض عما يكون قد ت�سببفعال فيه من
�أ�ضرار �أدت �إلى حرمانهم وعدم ا�ستغاللهم لعقاراتهم �أو �أي �ضرر �آخر.

مقر ر برد الطلب
�صادر بتاريخ  9 :يناير 2014
ملف عدد 09/25164 :
حيث �إن ال�سيد  ،..............القاطن بــ � ،...............آ�سفي ،بعث ب�شكاية لديوان
المظالم ،الذي حلت محله م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت بتاريخ  22يناير  ،2009يطلب
بمقت�ضاها التدخل ق�صد تمكينه من التعوي�ض عن ن�صب �أعمدة كهربائية فوق قطعته الأر�ضية
الفالحية الم�سماة« ،»........مو�ضوع الر�سم العقاري عدد  ،..../....الكائنة ب�إقليم �آ�سفي،
والبالغ م�ساحتها  1هكتاراو� 30سنتيارا؛
وحيث �أفاد المكتب الوطني للكهرباء ،بعد مرا�سلته في المو�ضوع ،بوا�سطة كتابه الم�ؤرخ
في 23�أبريل � ،2012أن العمودين الكهربائيين قد تم تثبيتهما في �إطار برنامج الكهربة القروية،
وهما منال�ضغط المنخف�ض ،كما �أنهما لم يمنعا �صاحب الأر�ض من ا�ستغاللها لأجل الفالحة،
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وذلك تطبيقا لالتفاقية المبرمة مع الجماعة القروية لحد احرارة وخا�صة البند ال�ساد�س منها
الذي ين�ص على�« :أن ت�ضعرهن �إ�شارة المكتب الأرا�ضي الالزمة لإنجاز الم�شروع»...؛
وحيث �أكدت الجماعة القروية لحد احرارة في جوابها عدد /92ج ح ،الوارد على الم�ؤ�س�سة
بتاريخ  21مايو  � ،2013أن المعني بالأمر لم يعتر�ض على و�ضع الأعمدة الكهربائية بملكه �أثناء
�إنجاز الأ�شغال التي قامت بها ال�شركة المخت�صة ،والتي ا�ستغرقت �أزيد من �سنتين ،مما يف�سر
ر�ضاه وقبولهحينها على ذلك؛
وحيث �إن الم�ؤ�س�سة �أ�شعرت المعني بالأمر ،بتاريخ  26يونيو   ،2013تحت عدد
بم�ضمون جواب الإدارة ،طبقا لما تمليه مقت�ضيات المادة  29من الظهير ال�شريف لم�ؤ�س�سة
و�سيط المملكة ،فلميواف الم�ؤ�س�سة بما يفيد خالف ما �أكدته الإدارة ،رغم مرور عدة �شهور
من تاريخ التبليغ المذكور؛
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وحيث تبين من جواب المكتب الوطني للكهرباء� ،أن �أر�ض المعني بالأمر ،ورغم مرور
�أعمدةكهربائية بها ،ف�إن ذلك ال يمنع مالكها من ا�ستغاللها في الأغرا�ض الفالحية المعدة لها؛
وحيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل لدى المكتب الوطني للكهرباء ق�صد تعوي�ضه عما
لحقه من�أ�ضرار ب�سبب و�ضع �أعمدة كهربائية بقطعته الأر�ضية الم�شار �إليها �أعاله؛
وحيث �إنه بالرجوع �إلى الظهير المنظم للمكتب الوطني للكهرباء ،يتبين �أن لهذه الم�ؤ�س�سة
الحق ،كمرفق عام ،في تثبيت �أعمدة الكهرباء في مختلف العقارات مهما كانت طبيعتها،
ودون �أن تلج�أ �إلىنزع الملكية �أو �أداء تعوي�ض لمجرد و�ضعها؛
لكن ومع الت�سليم بهذه الإمكانية ف�إنه يبقى لمالكي العقارات الحق في مطالبة المكتب
بالتعوي�ض عما ت�سبب فيه من �أ�ضرار �أدت �إلى حرمانهم وعدم ا�ستغاللهم لعقاراتهم �أو �أي �شيء
�آخر نتيجةت�صرفه هذا؛
وحيث �إنه في هذا الإطار ،والمتظلم يتم�سك بحرمانه من زراعة �أر�ضه ،ف�إن تعوي�ضه �أمر
ي�ستلزم الوقوف بعين المكان لمعرفة طبيعة الأ�ضرار ،وتحديد التعوي�ض المنا�سب ،بناء على
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الم�ساحة الغير م�ستغلةمن مجموع الأر�ض ومكان تلك الأعمدة ،وهو �أمر يتعذر على الم�ؤ�س�سة
القيام به لعدم توفرها علىالمعطيات التي ت�ساعدها على ذلك ،مما يتعين معه القول برد الطلب؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  2011ب�إحداث
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ونظامها
الداخلي ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد 6033
بتاريخ 26مار�س 2012؛

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

وحرر بالرباط ،فـي:
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ال�صعوبة في التنفيذ ال تثني الإدارة عن �إيداع المبالغ
المحكوم بها ب�صندوق الإيداع والتدبير
�	nإذا كانت هناك �صعوبة في االهتداء �إلى الم�ستحقين للتعوي�ضات المحكوم بها من طرف
المحكمة عن نزع الملكية ،ف�إنه ال يمكن الف�صل فيها �إال من لدن الجهة الق�ضائية الم�صدرة
للأحكام المطلوب تنفيذها؛
n

غير �أن ال�صعوبة ال يمكن �أن تثني الإدارة عن �إيداع ما تبقى من المبالغالمحكوم بها ب�صندوق
الإيداع والتدبير لفائدة الم�ستحقين.

مقرر برد الطلب
�صادر بتاريخ  5 :فبراير 2014
ملف عدد � 05/12749 :ضم له الملف عدد 06/16525
حيث �إن ال�سيد  ،..........القاطن بـ  ،..............كندا ،تقدم ب�شكاية �إلى م�ؤ�س�سة
ديوان المظالم بتاريخ  11فبراير  ،2005التي حلت محلها م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،يتظلم
فيها من عدم تعوي�ضه عن قطعته الأر�ضية التي �شيدت عليها �إعدادية « »......التابعة لنيابة
وزارة التربية الوطنية بتارودانت ،و�أنه قام بمرا�سلة م�صالح الوزارة المذكورة ،و�أن تدخله هذا
لم ي�سفر عن �أي نتيجة ،وقد تم فتح ملف لهذه ال�شكاية تحت عدد  ،05/12749و�آخر تحت
عدد ،06/16525
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ونظرا لوحدة الأطراف والمو�ضوع ولح�سن ت�صريف الأمور تقرر �ضم الملفين؛
وحيث �إن الم�ؤ�س�سة را�سلت مخاطبها الدائم بكل من وزارة التربية الوطنية ،والمفت�شية العامة
للمالية ،فتم الت�أكيد على �صعوبة ت�سوية الو�ضعية القانونية للقطع الأر�ضية ،لتعدد العقود والمالك
ومن بينهم الم�شتكي ،كما تم التو�ضيح ب�أن ال�سلطات عقدت عدة اجتماعات مع الم�شترين
لتحديد الم�ساحةالخا�صة لكل واحد منهم من �أجل تحديد ما ناب كل واحد ،وكذلك من �أجل
الو�صول �إلى توافقفيما بينهم بالترا�ضي؛
وحيث �أ�ضافت وزارة التربية الوطنية مو�ضحة �أن الأحكام ال�صادرة في المو�ضوع ق�ضت
بنقلالملكية مقابل تعوي�ض �إجمالي قدره  993.920درهما ،وتم �إيداع ق�سط منه بمبلغ 673.920
درهما ب�صندوق الإيداع والتدبير ،و�سيتم �أي�ضا �إيداع المبلغ المتبقى وقدره  320.000درهما
بنف�س ال�صندوقطبقا لما تن�ص عليه المادة  30من القانون رقم  7-81المتعلق بنزع الملكية لأجل
المنفعة العامةوباالحتالل الم�ؤقت �إلى حين ثبوت حق التملك للأ�شخا�ص المعنيين �إما ر�ضائيا
�أو عن طريق حكمق�ضائي؛
وحيث �أ�شار المخاطب الدائم للم�ؤ�س�سة لدى الإدارة �إلى �أن الأر�ض التي تم نزعها ،كانت
في حدود  3172مترا مربعا ،و�أن عدة بيوعات تمت لمجموعة من الأ�شخا�ص ،ومن بينهم
الم�شتكي ،ان�صبت على قطع م�ستخرجة من الر�سم الأم فكانت مجموع المطالب المقدمة
للإدارة من لدن مقتنيالقطع الم�ستخرجة للح�صول على التعوي�ض تتعلق بما يقارب  15.635مترا
مربعا وهي م�ساحة تفوقبكثير م�ساحة الأر�ض الأم والم�ساحة التي تم نزعها من طرف الإدارة؛
وحيث �إنه لهذه االعتبارات يظهر �أن هناك �صعوبة في االهتداء �إلى الم�ستحقين للتعوي�ضات
المحكومبها من طرف المحكمة ،هذه ال�صعوبة التي ال يمكن النظر والف�صل فيها �إال من لدن
الجهة الق�ضائيةالم�صدرة للأحكام المطلوب تنفيذها .وبالتالي ف�إن الم�ؤ�س�سة ال ترى في موقف
الإدارة �أي �إخاللي�ستدعي تدخلها؛
لكن ،وحيث �إن هذه ال�صعوبة ال يمكن �أن تثني الإدارة عن �إيداع ما تبقى من المبالغ
المحكوم بها ب�صندوق الإيداع والتدبير لفائدة الم�ستحقين مما ترى معه الم�ؤ�س�سة دعوتها �إلى
�إيداع المبالغ المتبقية؛
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وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  2011ب�إحداث
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ونظامها
الداخلي ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد 6033
بتاريخ 26مار�س 2012؛

لأجـله:
ف�إن و�سيط المملكة:
- ي�أمر ب�ضم الملف عدد� 16525/06 :إلى الملف عدد12749/05 :؛
- ي�سجل ما تذرعت به الإدارة من �صعوبات تحول دون اال�ستجابة لطلبال�سيد ،........
ويوجهها والطالب �إلى اللجوء �إلى المحكمة الم�صدرة للحكم؛
- يدعو الإدارة �إلى �إيداع ما تبقى من مبالغ بذمتها تنفيذا للأحكام ال�صادرة في هذاال�ش�أن،
لفائدة المحكوم لهم ،وذلك ب�صندوق الإيداع والتدبير ،لين�ضاف �إلى المبلغ الم�ؤدىفي
نطاق الأمر بالحيازة الوقتية؛
- وي�أمر بتبليغ هذا المقرر للطرفين ،وبحفظ الملف.

وحرر بالرباط ،في:
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الطبيعة القانونية للعمل في الإنعا�ش الوطني
n

الإنعا�ش الوطني� ،إطار خا�ص ذو �أبعاد اجتماعية وتنموية ،ت�أخذ �شكل عمل مو�سمي ،يتقا�ضى
العاملون به �أجورهم عن الأيام الفعلية للعمل من الميزانية المخ�ص�صة لهذه الغاية،وال يخ�ضعون
لقواعد النظام الأ�سا�سي للوظيفة العمومية فيما يخوله من حقوق ،بما في ذلك اال�ستفادة من
معا�ش التقاعد ،لأن ما ير�صد في كتلة الأجور ال تقتطع منه الواجبات التي قد تكون م�ستحقة
لالنخراط في النظام الجماعي ،و المفرو�ضة على الم�شغل �أو الأجير.

مقــرر برد الطلب
�صادر بتاريخ  10 :فبراير 2014
ملف عدد 13/3103 :
حيث �إن ال�سيد  ،.............القاطن بـ ،...............ورزازات ،تقدم ب�شكاية �إلى
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت بتاريخ  10يناير  ،2013يتظلم بمقت�ضاها من عدم احت�ساب
الخدماتال�سابقة ،التي �أداها وهو في خدمة الإدارة ،في راتب معا�شه ،تلك الخدمات الممتدة
من فاتح يناير � 1978إلى غاية فاتح دي�سمبر  ،1999تاريخ �إدماجه كعون م�ؤقت من الدرجة الثالثة
بعمالة �إقليمورزازات؛
وحيث تبين من الوثائق المدرجة بالملف ،ومن جواب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
الموجه �إلى الكتابة العامة لعمالة �إقليم ورزازات بتاريخ  07يوليوز � ،2011أن الخدمات التي
تدخل في �إطار الت�صحيح هي التي �أنجزت قبل  14يناير  ،1978تاريخ دخول النظام الجماعي
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الخام�س ،غ�شت 2015

نماذج من مقررات �صادرة عن و�سيط المملكة

54

لمنح رواتب التقاعدحيز التطبيق� ،أما بالن�سبة للخدمات المنجزة بعد هذا التاريخ فهي تدخل
في �إطار االنخراط الفعليولي�س في �إطار ت�صحيح الخدمات؛
وحيث �إن المعني بالأمر عمل من �سنة � 1978إلى غاية  1999في �إطار الإنعا�ش الوطني ،ولم
يتم الت�صريح به لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد �إال ابتداء من دي�سمبر  1999تاريخ
�إدماجهكم�ساعد تقني م�ؤقت؛
وحيث �إن الإنعا�ش الوطني ،الذي يعد �إطارا خا�صا ذا �أبعاد اجتماعية وتنموية ،يبقى عمال
مو�سميا ،يتقا�ضى العاملون به �أجورهم عن الأيام الفعلية للعمل من الميزانية المخ�ص�صة له ،وال
يخ�ضعون لقواعد النظام الأ�سا�سي للوظيفة العمومية بما يخوله من حقوق بما في ذلك حق
اال�ستفادة من معا�ش التقاعد عن �سنوات العمل� ،سيما و�أن ما ير�صد في كتلة الأجور المحددة،
ال تقتطع منه الواجبات التيقد تكون م�ستحقة لالنخراط في النظام الجماعي ،والمفرو�ضة على
الم�شغل �أو الأجير؛
وحيث �إن موفق الإدارة المتمثل في عدم تلبية طلب المعني بالأمر باحت�ساب الخدمات
ال�سابقة ،عنالفترة الممتدة من فاتح يناير � 1978إلى غاية فاتح دي�سمبر  ،1999موقف ال يظهر
�أن فيه �إخالال،وبذلك ف�إن الم�ؤ�س�سة ال ترى ،والحالة هذه ،ما ي�ستدعي تدخلها مما يتعين معه
القول برد الطلبوبحفظ الملف؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  2011ب�إحداث
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ونظامها
الداخلي ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد 6033
بتاريخ 26مار�س 2012؛

لأجله:
ف�إن و�سيط المملكة:

- ي�صرح برد الطلب؛

- ويقرر تبليغ الأطراف بهذا المقرر ،وحفظ الملف.

وحرر بالرباط ،فـي:
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الت�شطيب على تقييد بر�سم عقاري
 nالتفويتات والمعامالت ترجع ،ح�سبما ورد على ل�سان الطالبة� ،إلى تاريخ �سابق عن اكت�سابها
الجن�سية المغربية؛
 nكل تراجع عن التقييدات التي ت�ضمنها الر�سم العقاري ،ال بد �أن يتم في نطاق م�سطرةتواجهية،
حفاظا على ما يكون قد تم اكت�سابه من حقوق للأغيار� ،صونا لما يخوله لهم القانون من
حقوق الدفاع.

مقرر برد الطلب
�صادر بتاريخ 10 :فبراير 2014
ملف عدد13/4786 :
حيث �إن ال�سيدة  ،...........القاطنة بـ � ،.............سال الجديدة ،بعثت ب�شكاية
�إلى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت بتاريخ  11دجنبر  ،2013تتظلم بمقت�ضاها من الت�شطيب
على ا�سمهامن الر�سم العقاري عدد  ،..../........الم�سمى « ،».......الكائن بمنطقة �ضم
الأرا�ضي وال�سقيل�سو�س ما�سة ،ق�سم الخمي�س ،ا�شتوكة �آيت باها ،م�ساحته � 40آرا و� 66سنتيارا،
المتكون من �أر�ض زراعية م�سقية ،م�ضيفة �أنها كانت م�سجلة به قبل اكت�سابها الجن�سية المغربية
�سنة  ،2012كونها مواطنةجزائرية الأ�صل؛
وحيث �إن الطلب يهدف �إلى �إلزام المحافظة العقارية باعتبار �شرائها الذي تم الت�شطيب
عليه،بدعوى �أنها �أجنبية ،والحال �أنها ح�صلت على الجن�سية المغربية؛
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وحيث �إن الأمر يتعلق بعقار يقع ،ح�سب البيانات الم�شار �إليها في الوثائق المدلى بها،
خارج المدارالح�ضري الذي ال يمكن تفويته للأجانب؛
وحيث �إن الطالبة ا�ستدلت بمقرر ح�صولها على الجن�سية المغربية ا�ستنادا �إلى الفقرة الأولى
منالف�صل العا�شر من قانون الجن�سية ،والذي خولها الجن�سية المغربية ابتداء من  4يونيو 2012؛
وحيث �إنه بالنظر �إلى ذلك ،واعتبارا لأن التفويتات والمعامالت ترجع ح�سبما ورد على
ل�سانالطالبة� ،إلى تاريخ �سابق عن اكت�سابها الجن�سية المغربية ،ف�إن الم�ؤ�س�سة ال ترى في موقف
المحافظةالعقارية ،ما يبرر تدخلها ،ف�ضال عن �أن كل تراجع عن التقييدات التي ت�ضمنها الر�سم
العقاري ،ال بد�أن يتم في نطاق م�سطرة تواجهية ،حفاظا على ما يكون قد تم اكت�سابه من حقوق
للأغيار� ،صونا لمايخوله لهم القانون من حق الدفاع ،مما ترى معه الم�ؤ�س�سة رد الطلب؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  2011ب�إحداث
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكـة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ونظامها
الداخلي ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد 6033
بتاريخ 26مار�س 2012؛

لأجل ما تقدم:
ف�إن و�سيط المملكة:
 -ي�صرح برد الطلب؛
 -ويقرر تبليغ الطرفين هذا المقرر ،وحفظ الملف.

وحرر بالرباط ،فـي:
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الأعوان المحليون المتعاقدون بال�سفارات
n

مجرد ارتباط الطالب بالم�صالح الإدارية لل�سفارة ،في نطاق ما يخول للبعثاتالدبلوما�سية ،من
حق في ت�شغيل الأعوان المياومين ،بوا�سطة عقود ،ال تخول له كعون محلي متعاقد ،الحق في
التر�سيم ب�أ�سالك الوظيفة العمومية.

مقرر برد الطلب
�صادر بتاريخ � 17 :أبريل 2014
ملف عدد 12/2681 :
حيث �إن ال�سيد  ،...........عون محلي بالقن�صلية العامة للمملكة المغربية بطرابل�س ،ليبيا
عنوانه  ،...............تمارة ،تقدم ب�شكاية �إلى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت بها بتاريخ
10�أكتوبر  ،2012يتظلم بموجبها من رف�ض المراقب المالي لوزارة ال�ش�ؤون الخارجية والتعاون،
الت�أ�شيرعلى قرار التر�سيم الذي �أنجز لفائدته بخ�صو�ص ت�سوية و�ضعيته الإدارية والمالية؛
وحيث تمت مكاتبة وزارة ال�ش�ؤون الخارجية والتعاون في المو�ضوع ،ف�أفادت في جوابها
المتو�صل به بتاريخ � 11أبريل � ،2013أن �سبب رف�ض ت�سوية الو�ضعية الإدارية والمالية للمعني
بالأمر ،راجع لكونالأعوان المحليين المتعاقدين ،ال ت�سري عليهم مقت�ضيات الظهير ال�شريف
رقم  1.83.272ال�صادر بتاريخ � 05أكتوبر  1984بتنفيذ القانون رقم  ،28-83المتعلق بتر�سيم بع�ض 
�أعوان الإدارة في �أ�سالكالموظفين ،والذي يهم فقط الأعوان الم�ؤقتين والمياومين والعر�ضيين؛
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وحيث �إنه بعد تبليغ الم�شتكي فحوى جواب الإدارة المعنية بتاريخ � 26أبريل  ،2013تقدم
بتعقيب يطلب من خالله التدخل مجددا لدى م�صالح الوزارة المذكورة ،ق�صد العمل على
ت�سوية و�ضعيته الإدارية ،م�ستندا في تعقيبه على مقت�ضيات المادة الرابعة من العقد المبرم بينه
وبين وزارةال�ش�ؤون الخارجية والتعاون ،م�ؤ�س�سا كذلك عدالة مطلبه على ت�سوية حالة م�شابهة
لو�ضعيته الإدارية؛
وحيث تمت مكاتبة المخاطب الدائم لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة من جديد في ذات
المو�ضوع ،ف�أكدما جاء في جوابه ال�سابق ،من كون رف�ض الت�أ�شير على مقترح تر�سيم الم�شتكي
قد تم من طرف الخازنالوزاري المعتمد لدى وزارة ال�ش�ؤون الخارجية والتعاون ،هذا الرف�ض 
الذي �أكده الخازن العامللمملكة في ر�سالته الم�ؤرخة في � 4أكتوبر 2012؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل لدى وزارة ال�ش�ؤون الخارجية والتعاون من �أجل ت�سوية
الو�ضعية الإدارية والمالية للمعني بالأمر ،وذلك بتر�سيمه في �أ�سالك الوظيفة العمومية؛
وحيث ات�ضح من الرجوع �إلى محتويات �أوراق الملف� ،أنه تم ارتباط الطالب الحالي،
بالم�صالح الإدارية لل�سفارة في نطاق ما يخول للبعثات الدبلوما�سية ،من حق في ت�شغيل
الأعوان المياومين بوا�سطة عقود ،وما جرى عليه العمل ،ا�ستنادا �إلى المذكرات والدوريات
التوجيهية الداخلية؛
وحيث �إن هذه المقت�ضيات ،ال تخول له�ؤالء الأعوان المتعاقدين المحليين ،الحق ب�صفة
قانونية و�آلية فيالتر�سيم ب�أ�سالك الوظيفة العمومية ،وذلك ا�ستنادا �إلى مقت�ضيات الف�صل  6مكرر
من الظهير ال�شريف رقم  158.008ال�صادر في  24فبراير  ،1958ب�ش�أن النظام الأ�سا�سي العام
للوظيفة العمومية ،كما تم تغييره وتتميمه الذي ن�ص على �أنه ب�إمكان الإدارات العمومية ،عند
االقت�ضاء ،ت�شغيل �أعوان بموجب عقود وفق ال�شروط والكيفيات المحددة بموجب مر�سوم،
على �أال ينتج عن هذا الت�شغيل في �أي حالمن الأحوال ،حق التر�سيم في �أطر الإدارة؛
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وحيث �إن الم�ؤ�س�سة ،والحالة هذه ،لم تقف على ما يمكن �أن ين�سب للإدارة ك�إخالل
ي�ستوجبتدخل الم�ؤ�س�سة مما ترى معه رد الطلب وحفظ الملف؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  2011ب�إحداث
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكـة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ونظامها
الداخلي ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد 6033
بتاريخ 26مار�س 2012؛

لأجله:
ف�إن و�سيط المملكة:
 -ي�صرح برد الطلب؛
 -ويقرر تبليغ الطرفين هذا المقرر ،وحفظ الملف.

وحرر بالرباط ،فـي:
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تفويت الم�ساكن لمن ي�شغلها من الموظفين
�	nإن تفويت م�ساكن الدولة لمن ي�شغلها من الموظفين يخ�ضع لمعايير� ،أهمها عدم حاجة الإدارة
�إليهاال�ستغاللها فيما �أعدت له ،وهو �أمر ترجع �صالحية تحديده للإدارة نف�سها ،وال يمكن ب�أي
حال �إجبارها علىالتخلي عنها في وقت هي �أعرف باحتياجاتها.

مقرر برد الطلب
�صادر بتاريخ  4 :يوليوز 2014
مـــلف عدد 11/14 :
حيث �إن جمعية  ،........عنوان مرا�سلتها ،........... ،بني مالل ،تقدمت بوا�سطةرئي�سها
ال�سيد  ،.........ب�شكاية �إلى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت بها بتاريخ  30مار�س  ،2011
تطلب من خاللها اال�ستفادة من تفويت الم�ساكن المخزنية المتواجدة بالحي االداري ،قرب
ثانوية « ».....ببني مالل ،والتي ي�ستغلها �ساكنوها البالغ عددهم  28وذلك منذ �أكثر من � 20سنة؛
وحيث �أفادت مديرية �أمالك الدولة ،في جوابها الم�ؤرخ في  31ماي  ،2011ب�أن الأمر يتعلق
بم�ساكن تم ت�شييدها فوق وعاء عقاري مخ�ص�ص لفائدة وزارة الداخلية ،ي�شغلها �أفراد متقاعدون
منالقوات الم�ساعدة ،و�أنه عمال بمقت�ضيات المادة الأولى من المر�سوم عدد  2-99-243بتاريخ
 30يونيو  ،1999بتغيير المر�سوم عدد  2-83-659الم�ؤرخ في  18غ�شت  ،1987والمتعلق بتفويت
م�ساكن الدولة لمن ي�شغلها من الموظفين ،قامت بمرا�سلة وزارة الداخلية ،ق�صد ح�صر الئحة
الم�ساكن الوظيفيةغير القابلة للبيع التابعة لها� ،إال �أنها لم تتو�صل بعد منها بهذه الالئحة؛
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وحيث قامت الم�ؤ�س�سة بمكاتبة وزارة الداخلية في المو�ضوع ،ف�أكدت في جوابها الم�ؤرخ
في 13دجنبر � ،2012أن المر�سوم رقم  2.99.243ال�صادر بتاريخ  30يونيو  ،1999المتعلق بتفويت
الم�ساكن المملوكة للدولة لمن ي�شغلها من الموظفين ،يعطي �سلطة تقديرية للإدارة في هذا
المجال ت�أخذ بعيناالعتبار حاجياتها؛
وحيث تم تبليغ م�ضامين جواب الإدارة للم�شتكية ،بتاريخ  6فبراير  ،2013طبقا لما تمليه
مقت�ضيات المادة  29من الظهير ال�شريف المحدث للم�ؤ�س�سة ،فلم تتو�صل منها بجواب؛
وبناء على ما تقدم؛
وحيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل لدى م�صالح مديرية �أمالك الدولة ووزارة الداخلية من
�أجلتفويت العقار المذكور �إلى الطالبين؛
لكن ،وحيث �إن تفويت م�ساكن الدولة لمن ي�شغلها من الموظفين يخ�ضع لمعايير �أهمها
عدم حاجة الإدارة �إليها ال�ستغاللها فيما �أعدت له ،وهو �أمر ترجع �صالحية تحديده للإدارة
نف�سها ،في �إطار ما تعده من برامج ،وما تخطط له من م�شاريع ،وال يمكن ب�أي حال �إجبارها
على التخلي عنها في وقت هي �أعرف منه باحتياجاتها؛
ونظرا لهذه االعتبارات ،ف�إن الم�ؤ�س�سة لم تقف على �أي �إخالل من طرف االدارة ي�ستوجب
تدخلها مما ترى معه رد الطلب؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  ،1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  2011ب�إحداث
م�ؤ�س�سةو�سيط المملكـة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ونظامها
الداخلي ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد 6033
بتاريخ  26مار�س 2012؛

لأجله:
ف�إن و�سيط المملكة:

 -ي�صرح برد الطلب؛

 -ويقرر تبليغ الطرفين هذا المقرر ،وبحفظ الملف.

وحرر بالرباط ،في:
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البناء فوق عقار واحترام �ضوابط التعمير
�	nإذا كان من حق كل مالك �إنجاز ما يراه من بناءات ومن�ش�آت فوق عقار يملكه ،ف�إن هذا الحق
لي�س مطلقاً� ،إذ �أن ممار�سته م�شروطة بوجوب التقيد بما تفر�ضه القوانين والأنظمة من التزام
ب�ضوابط التعمير يتم �إعدادها من �أجل تهيئ مجال عمراني يراعي م�صلحة ال�ساكنة؛
 nكل من تم الم�س بحق ملكيته �أو الت�ضييق عليه في ا�ستعمالها محق في تعوي�ض.

مقـرر برد الطلب
�صادر بتاريخ  7 :غ�شت 2014
ملف عدد : 302/1 ،11وعدد 12/2194
حيث �إن ال�سيد  ،.......عنوانه  ،...........الدار البي�ضاء ،بعث ب�شكاية �إلى م�ؤ�س�سة
و�سيط المملكة� ،سجلت بها بتاريخ   15دجنبر  ،2011يتظلم بمقت�ضاها من عدم الترخي�ص له
ببناء قطعتهالأر�ضية ذات الر�سم العقاري عدد  ،.../......م�ؤكداً �أنه ا�ست�صدر حكما ل�صالحه
عن المحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء ،بتاريخ  20مار�س   ،2006تحت عدد  309في الملف
رقم  878/2005ت،ق�ضى برفع المنع المتخذ من طرف الجماعة الح�ضرية لمديونة على عقاره،
وب�أدائها له تعوي�ضا عنالحرمان من الت�صرف في عقاره قدره10.000.00 درهم ،م�ضيفا �أنه رغم
ذلك لم يتمكن من مبا�شرة�أ�شغال البناء �إلى غاية تاريخه؛
وحيث تمت مكاتبة وزارة الداخلية في المو�ضوع ،ف�أكدت ،تنفيذ الحكم ال�صادر في
المو�ضوع،وذلك برفع المنع المتخذ من طرف الجماعة الح�ضرية لمديونة على البقعة الأر�ضية
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مو�ضوع التظلم� ،إال�أنه بعد درا�سة م�شروع المعني بالأمر من طرف لجنة درا�سة م�شاريع البناء،
تبين �أنه يخالف مقت�ضياتت�صميم �إعادة الهيكلة الم�صادق عليه ،وال ي�أخذ بعين االعتبار الطريق
المتوقع �إحداثها بعر�ض � 08أمتار،م�ضيفة �أن الم�شتكي رف�ض القيام بالتعديالت المقترحة وفق
ت�صميم �إعادة الهيكلة ،مما حال دون الموافقةعلى م�شروعه؛
وحيث �إن المعني بالأمر لج�أ �إلى المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان ،وتقدم ب�شكاية �أخرى
نيابة عنابنه ال�سيد � ،.....أحيلت على م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،لالخت�صا�ص� ،سجلت بها بتاريخ
 13يونيو  2012تحت عدد 2 194/ ،12تبين من درا�ستها �أنها مطابقة للتظلم المعرو�ض عليها؛
وحيث �إنه بالنظر �إلى وحدة الأطراف ،والمو�ضوع بالن�سبة للملفين  11/1302و،12/2194
ف�إنالم�ؤ�س�سة ترى �ضمهما؛
وحيث تمت مكاتبة الوكالة الح�ضرية للدار البي�ضاء في مو�ضوع الملف عدد ،12/2194
ف�أكدتما جاء في جواب وزارة الداخلية المذكور �أعاله ،مو�ضحة �أي�ضا �أن �سبب عدم الموافقة
على م�شروع المعني بالأمر يرجع لعدم تقيده بمقت�ضيات ت�صميم �إعادة هيكلة التجزئة ،الذي
يت�ضمن �إحداث بع�ض الأزقة التي �شملت جزئيا القطعة الأر�ضية المتظلم ب�ش�أنها؛
وحيث تم تبليغ المعني بالأمر جوابي كل من وزارة الداخلية والوكالة الح�ضرية للدار البي�ضاء،
طبقالما تمليه مقت�ضيات المادة  29من الظهير ال�شريف ،فلم يواف الم�ؤ�س�سة بما يفيد خالف
ما �أكدته الجهتانالإدارتيان المذكورتان ،رغم مرور عدة �شهور من تاريخ التبليغ المذكور؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى �إلزام الإدارة بالترخي�ص للطالب ب�إنجاز م�شروع البناء الذي �أعده
وذلك فوق العقار الذي يملكه ،وذلك بناء على ما تم الحكم له ق�ضائيا؛
وحيث تبين من جواب الإدارة �أنها نفدت الحكم الم�شار �إليه �أعاله ،ورفعت المنع بالبناء
علىالقطعة الأر�ضية� ،إال �أنها تملك قانونا حق مراقبة مدى مطابقة الم�شروع لل�ضوابط الجاري
بها العمل؛
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وحيث �إنه� ،إذا كان من حق كل مالك �إنجاز ما يراه من بناءات ومن�ش�آت فوق عقار يملكه،
ف�إنهذا الحق لي�س مطلق ًا� ،إذ �أن ممار�سته م�شروطة بوجوب التقيد بما تفر�ضه القوانين والأنظمة
من التزام ب�ضوابط التعمير ،واحترام �إكراهات ت�صاميم التعمير التي تعد من �أجل تهيئ مجال
عمراني يراعيم�صلحة ال�ساكنة ،تحت طائلة تعوي�ض كل من تم الم�س بحق ملكيته �أو الت�ضييق
عليه في ا�ستعمالها؛
وحيث �إنه �أمام هذه الحالة ،وما دامت الإدارة في نطاق ما تملكه من حق مراقبة م�شاريع
ت�صاميمالبناء ،والت�أكد من احترامها لل�ضوابط المنظمة للمو�ضوع ،قد عللت موقفها؛
وحيث �إنه في غياب ما يفند رد الإدارة ،ف�إن الم�ؤ�س�سة ال ترى ما ي�ستوجب تدخلها ،مما
يتعينمعه رد الطلب؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  ،1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  2011ب�إحداث
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكـة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ونظامها
الداخلي ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد 6033
بتاريخ 26مار�س 2012؛

لأجـله:
ف�إن و�سيط المملكة:
 -ي�أمر ب�ضم الملفين عدد  ،11/1302وعدد 12/2194؛
 -ي�صرح برد الطلب؛
 -ويقرر ،تبعا لذلك ،تبليغ الطرفين بهذا المقرر ،وحفظ الملف.

وحرر بالرباط ،فـي:
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الم�ساواة في اال�ستفادة من التعوي�ض لمواجهة نف�س المخاطر
 nاعتماد الإدارة في رف�ض �صرف التعوي�ض ،يجد �سنده في ح�صرية الن�ص ،وعدم قابلية تمديده
لي�شمل غير موظفي وزارة ال�صحة؛
�	nإذا كانت هذه المقاربة ،تعطي لموقف الإدارة نوعا من ال�صوابية ،بمفهوم التقيدالحرفي بالن�ص،
وعدم التو�سع في تف�سيره ،اعتبارا لأن الأمر مرتبط بنفقات ،ف�إن المنظورالعادل الذي يجب �أن
يتم به التعامل مع هذا المو�ضوع ،يقت�ضي �أال تكون مواقع العمل ،واختالف التبعية الإدارية،
موجبين للتمييز بين المكلفين بنف�س المهام ،والمواجهين بنف�سالمخاطر؛
 nكان من باب العدل والإن�صاف ،تعميم هذا التعوي�ض ،لي�شمل كل الممر�ضين ،وهو ما دفع
الم�ؤ�س�سة ،بتاريخ  04يوليوز  ،2014في �إطار ما تملكه من �صالحية تخولها �إياها مقت�ضيات
المادة  33من الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر في  12ربيع الآخر  1432( 17مار�س
 )2011المحدث لها� ،إلى رفع مقترح �إلى ال�سيد رئي�س الحكومة ،لالنكباب على هذا
المو�ضوع ،وبحث �سبل ت�سوية الأو�ضاع ،وذلك ب�أن ي�ستفيد من التعوي�ض عن المخاطر كل
الممر�ضين العاملين بالإدارات العمومية ،والجماعات الترابية ،والم�ؤ�س�سات العمومية.

مقـــــرر برد الطلب
�صادر بتاريخ  25 :غ�شت 2014
ملف عدد 08/24221 :
حيث �إن ال�سيد  ........ومن معه من الممر�ضين المجازين من الدولة ،والعاملين بم�صلحة
حفظ ال�صحة ،الجاعلين عنوان المرا�سلة معهم ب  ،......بلدية الرباط ،تقدموا ب�شكاية �إلى
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ديوان المظالم الذي حلت محله م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت به بتاريخ  8يوليوز ،2008
يعر�ضون بمقت�ضاها �أنهم حا�صلون على دبلوم ممر�ض  مجاز من الدولة ،تخ�ص�ص الوقاية
والتطهير ،ويعملون بالمكتب ال�صحي التابع لبلدية الرباط� ،إال �أنهم ،وبعد �صدور المر�سوم
رقم  2.99.649بتاريخ � 6أكتوبر  ،1999المتعلق بالتعوي�ض عن الأخطار المهنية لفئة الأطر �شبه
الطبية التابعين لوزارة ال�صحة ،تم �إق�صائهم من اال�ستفادةمن هذه التعوي�ضات ،باعتبارهم تابعين
للجماعات الترابية ،وح�صر اال�ستفادة بالن�سبة للممر�ضينالمجازين من الدولة التابعين لوزارة
ال�صحة ،والممر�ضين الملحقين ،الذين ت�ؤدى �أجورهم من ميزانيةالجماعات الترابية ،رغم �أنهم
يزاولون نف�س المهام ،ومعر�ضين لنف�س الأخطار المهنية ؛
وحيث تمت مرا�سلة وزارة الداخلية في المو�ضوع� ،إال �أن الم�ؤ�س�سة لم تتو�صل منها
بالجواب ،رغمالتذكيرات الموجهة في هذا ال�ش�أن؛
وحيث �إنه �أمام عدم جواب وزارة الداخلية ،ف�إنه ال ي�سع الم�ؤ�س�سة �إال البت في الق�ضية على
�ضوءما لديها من معطيات؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل ق�صد تمكين الطالبين من التعوي�ضات التي ت�صرف
للموظفينعن الأخطار المهنية ،المن�صو�ص عليها في مر�سوم � 6أكتوبر 1999؛
وحيث �إن المر�سوم المتم�سك به ،ينح�صر تطبيقه على الموظفين والأعوان التابعين
لوزارة ال�صحة؛
وحيث �إن اعتماد الإدارة في رف�ض �صرف التعوي�ض ،يجد �سنده في ح�صرية الن�ص ،وعدم
قابليةتمديده لي�شمل غير موظفي وزارة ال�صحة؛
وحيث �إن كانت هذه المقاربة ،تعطي لموقف الإدارة نوعا من ال�صوابية ،بمفهوم التقيد
الحرفيبالن�ص ،وعدم التو�سع في تف�سيره ،اعتبارا لأن الأمر مرتبط بنفقات ،ف�إن المنظور العادل
الذي يجب �أنيتم به التعامل مع هذا المو�ضوع ،يقت�ضي �أن ال تكون مواقع العمل ،واختالف
التبعية الإدارية ،موجبينللتمييز بين المكلفين بنف�س المهام ،والمواجهين بنف�س المخاطر ،لأن
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�أ�سباب تبني الدولة خيار تخ�صي�ص تعوي�ض عن المخاطر لفائدة الممر�ضين ،لم يكن الهدف
منه مجرد بلورة التفاتة ،ومكاف�أة العاملين بوزارة ال�صحة ،و�إنما هو عرفان وتعوي�ض ل�شريحة
تواجههم مخاطر بحكم طبيعة عملهم كممر�ضين؛
وحيث كان من باب العدل والإن�صاف� ،أن يعمهم هذا التعوي�ض ،لي�شمل كل الممر�ضين،
وهو ما دفع الم�ؤ�س�سة ،بتاريخ  4يوليوز  ،2014في �إطار ما تملكه من �صالحية تخولها �إياها
مقت�ضيات المادة  33من الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر في  12ربيع الآخر 1432
( 17مار�س   )2011المحدث لها� ،إلى رفع مقترح لل�سيد رئي�س الحكومة ،لالنكباب على هذا
المو�ضوع ،وبحث �سبل ت�سوية الأو�ضاع ،وذلك ب�أن ي�ستفيد من التعوي�ض عن المخاطر ،كل
الممر�ضين العاملين بالإدارات العمومية،والجماعات الترابية ،والم�ؤ�س�سات العمومية؛
وحيث �إنه اعتبارا لكون موقف الإدارة انطالقا من تم�سكها بالمقت�ضيات القانونية الحالية ال
يحمل�إخالال ،ف�إن الم�ؤ�س�سة ،من منظورها للمو�ضوع ،ترى حفظ الملف ،علما �أنها �ستوا�صل
م�ساعيهالإن�صاف كل الممر�ضين التابعين للجماعات الترابية؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  ،1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  2011ب�إحداث
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكـة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ونظامها
الداخلي ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد 6033
بتاريخ 26مار�س 2012؛

لأجـــله:
ف�إن و�سيط المملكة:

-  ي�صرح بحفظ الطلب ،بعدما تم رفع مقترح �إلى ال�سيد رئي�س الحكومة( 1) ب�إعادة النظر
في الو�ضعيات المماثلة ،ذات ال�صلة بالممر�ضين التابعين للجماعات الترابية؛
- وي�أمر بتبليغ هذا المقرر �إلى الطرفين.

وحرر بالرباط ،فـي:
( )1انظر ال�صفحة  137من هذا العدد.
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الم�ساهمة في التكاليف االجتماعية
�	nأداء الطالبين لمبالغ مالية من �أجل ربط منازلهم بالتيار الكهربائي �أمر م�سلم به ،ويدخل في
�إطار التحمالت التي تقع على الأفراد ،من �أجل اال�ستفادة من كل ما يعتبر من المرافق العامة،
هذه التكاليف التي يجب �أن تكون في نطاق الم�ساواة التي تج�سد قيمالتكافل والت�ضامن ،من
غير �أن تكون مرهقة ،وفي �إطار التعادلية االجتماعية ،التي ت�أخذبعدة اعتبارات ،منها البعد عن
التجهيزات الجماعية الم�شتركة والم�ساحات الم�ستغلة ،وكذا االحتياجات الفعلية من هذه
المادة ،وكذا طبيعة ونوعية اال�ستعمال الذي ر�صدت لهالمحالت.

مـقـرر برد الطلب
�صادر بتاريخ  3 :دجنبر 2014
ملف عدد 11/844 :
حيث �إن ال�سيد  ،.............عنوانه  ،.............عمالة �إقليم �آ�سفي ،تقدم ب�شكاية �إلى
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت لديها بتاريخ  18غ�شت  ،2011يتظلم بمقت�ضاها من عدم ربط
م�سكنه ب�شبكة الكهرباء في �إطار البرنامج الوطني لكهربة العالم القروي؛
وبعد تبادل المرا�سالت والردود في المو�ضوع مع وزارة الداخلية ،بحكم و�صايتها على
الجماعات الترابية� ،أفادت في �آخر جواب لها ،ب�أن المعني بالأمر لم ي�شمله برنامج الكهربة
القروية في �سنة  ،2002ب�سبب بعد منزله ب�أكثر من  400متر عن الدوار ،الأمر الذي يخالف معايير
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البرنامج المذكور ،و�أن ال�سلطة المحلية �ستعمل بتن�سيق مع المجل�س الجماعي لم�صابيح على
ربط منزله ب�شبكة الكهرباء في�أقرب تو�سعة لبرنامج الكهربة القروية ال�شامل؛
وحيث تو�صلت الم�ؤ�س�سة بكتاب من المعني بالأمر بعد تبليغه جواب وزارة الداخلية ،ي�ؤكد
فيه ا�ستمرار ال�ضرر الالحق به ،نظرا لعدم اال�ستجابة للطلب الذي تقدم به �إلى ال�سيد رئي�س 
الجماعةالقروية لم�صابيح في �سنة 2005؛
وبناء عليه ،تمت مكاتبة ال�سيد رئي�س المجل�س القروي لم�صابيح ،الذي �أكد في معر�ض 
جوابه ،ب�أنهلم ي�سبق لل�سيد� ...........أن تقدم بطلب اال�ستفادة من برنامج الكهربة القروية،
و�أن �شقيقته ال�سيدة  .........هي من تقدمت بطلب في المو�ضوع بتاريخ  22يوليوز ،2013
حيث وقف المجل�س الجماعي لم�صابيح ،على �أن الم�سافة الفا�صلة بين الأعمدة وم�سكنها تبعد
ب�أكثر من  400متر خالفا لماجاء في طلبها الذي ت�صرح فيه بـ  120مترا ،وعليه تقرر عر�ض طلبها
على المكتب الوطني للكهرباء والماء ال�صالح لل�شرب المخول له تولي الإجراءات النهائية،
باعتبار �أن عملية اال�ستفادة من الكهرباءتق�سم بح�سب ما �إذا كانت المنازل قريبة من الأعمدة
الكهربائية ،التي ال تحتاج �إلى رخ�صة من الجماعة� ،أو منازل بعيدة من الأعمدة ،تقوم فيها
الجماعة بعر�ض الطلبات على المكتب المذكور ،الذي يقوم بدوره بدرا�سة ميدانية من �أجل
تقدير المبلغ الواجب �أدا�ؤه لكي تتم عملية اال�ستفادة ،هذا المبلغالذي يحدد بناء على الم�سافة
الفا�صلة بين ال�سكن وموقع الأعمدة؛
وفي هذا الإطار عمدت الم�ؤ�س�سة �إلى مكاتبة المكتب الوطني للكهرباء والماء ال�صالح
لل�شرب ،بناء على المعطيات الواردة في جواب وزارة الداخلية ،من �أجل معرفة م�آل طلب
�أخت المعني بالأمر ،فلمتتو�صل منه ب�أي جواب في المو�ضوع �إلى غاية تاريخه؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى تمكين الم�شتكي من ربط منزله بالتيار الكهربائي ،الذي قام
المكتبالوطني للكهرباء والماء ال�صالح لل�شرب بتقريبه من الدوار الذي يقطن به الم�شتكي؛
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وحيث �إن مجل�س الجماعة ال ينكر على الم�شتكي حقه في اال�ستفادة من التيار الكهربائي،
و�إنماي�شترط ،لتمكينه من ذلك� ،أداء الواجب الم�ستحق الذي ي�ساهم به الأفراد ،وذلك ح�سب
مواقعمحالت �سكناهم ،وبعدها عن التجهيزات العمومية؛
وحيث �إن الم�ؤ�س�سة ،وهي ت�سجل على مجل�س الجماعة هذا القرار ،الذي تعتبره تعهدا من
قبلها،لترى �أن �أداء الطالبين لمبالغ مالية من �أجل ربط منازلهم بالتيار الكهربائي �أمر م�سلم به،
ويدخل في�إطار التحمالت التي تقع على الأفراد ،من �أجل اال�ستفادة من كل ما يعتبر من المرافق
العامة ،هذه التكاليف التي يجب �أن تكون في نطاق الم�ساواة الت�ضامنية ،من غير �أن تكون
مرهقة ،وفي �إطار التعادلية االجتماعية ،التي ت�أخذ بعدة اعتبارات ،منها البعد عن التجهيزات
الجماعية الم�شتركة والم�ساحات الم�ستغلة ،وكذا االحتياجات الفعلية من هذه المادة ،وكذا
طبيعة ونوعية اال�ستعمال الذير�صدت له المحالت التي �ستزود بالتيار الكهربائي؛
وحيث يتعين ،والحالة هذه الت�أكيد على �أحقية الطالب في اال�ستفادة من التيار الكهربائي،
على�أن ي�ؤدي� ،ش�أنه �ش�أن باقي �ساكنة الدوار الذي يقيم به ،تكاليف عملية الربط؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  ،1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  2011ب�إحداث
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكـة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ونظامها
الداخلي ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد 6033
بتاريخ 26مار�س 2012؛

لأجـلـه؛
ف�إن و�سيط المملكة:
- ي�سجل �أحقية المعني بالأمر في ربط م�سكنه ب�شبكة التيار الكهربائي ،على �أن ي�ؤدي
تكاليف ذلك؛
- ويقرر تبليغ الطرفين هذا المقرر ،وحفظ الملف.

وحرر بالرباط ،في:
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الإدارة ال تنكر ت�صرفها با�ستغالل القطعة الأر�ضية للم�شتكين� ،إال �أنها ترجع عدم تعوي�ضهم �إلى
عدة �أ�سباب،
منها �إقدامهم على اقتناء �أر�ض خالفا للمقت�ضيات القانونية المنظمة للتجزئات ،ف�ضال عما تدعو
�إليه الحاجة من ر�صداالعتمادات المالية الكافية؛
هذه المبررات ال تنفي م�س�ؤولية الإدارة في وجوب تعوي�ض المالكين عن �أر�ضهم ،وتمكينهم من
م�ستحقاتهمكاملة ،والتي يجب �أن تغطي كل الأ�ضرار الالحقة بهم.

مقرر بالتوجيه
�صادر بتاريخ  22 :دجنبر 2014
ملف عدد 06/17003 :
حيث �إن ال�سيدة ،.........القاطنة بـ � ،.............سال ،بعثت �أ�صالة عن نف�سها ونيابة
عن �أبنائها ،ب�شكاية �إلى ديوان المظالم الذي حلت محله م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت به
بتاريخ � 4أبريل  ،2006يتظلمون من خاللها من �إقدام الجماعة الح�ضرية ل�سوق ال�سبت �أوالد
النمة على نزع ملكية قطعتهم الأر�ضية الكائنة بـ  ،......جماعة �سوق ال�سبت ،بني مالل،
وا�ستغاللها في تمرير طريقعمومي ،دون تمكينهم من �أي تعوي�ض؛
حيث تمت مكاتبة وزارة الداخلية في المو�ضوع ،فتو�صلت منها الم�ؤ�س�سة بجواب مفاده
�أن المجل�س البلدي ل�سوق ال�سبت ال يمانع في تعوي�ض المعنيين بالأمر ،غير �أن مقرر ت�صفيف
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الطرقات الواردة بت�صميم التهيئة لم ي�صدر بعد ،و�أن الجماعة �ستقوم با�ستدعائهم من �أجل
ال�شروع في م�سطرة التعوي�ض الخا�صة بالقطعة الأر�ضية مو�ضوع التظلم ،وذلك في انتظار
توفر االعتمادات المالية الالزمة ،كما�أكدت في كتاب �آخر �أن م�سطرة تعوي�ض المعنيين بالأمر
جارية ،و�أنه تمت دعوة رئي�س المجل�س البلدي ل�سوق ال�سبت �إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية
والقانونية لر�صد االعتمادات المالية الالزمة لتعوي�ضهم؛
وحيث تو�صلت الم�ؤ�س�سة بعد ذلك بكتاب من الوزارة �سالفة الذكر ،ت�شير فيه �إلى تعذر
�إدراج ملف المعنيين بالأمر في جدول �أعمال المجل�س البلدي ل�سوق ال�سبت ،لكون غالبية
الأع�ضاء يطالبون بتعوي�ض عن قطع �أر�ضية في ملكيتهم تم ا�ستغاللها لنف�س الغر�ض ،كما �أ�شار
�إلى عدم احترام المعنيين بالأمر لقانون التعمير الذي يق�ضي بالح�صول على �شهادة �إدارية من
الجماعة قبل عملية االقتناء؛
وحيث تمت مكاتبة المجل�س البلدي ل�سوق ال�سبت في مو�ضوع التظلم ،فتو�صلت منه
الم�ؤ�س�سة بكتاب ي�ؤكد فيه تعذر تعوي�ض  المعنيين بالأمر نظرا لتعدد الطلبات الواردة على
الجماعة في نف�س ال�ش�أن ،مقترحا بتوجيههم باللجوء �إلى الق�ضاء من �أجل ا�ست�صدار حكم تلتزم
الجماعة بتنفيذه.
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل لدى الإدارة من �أجل تعوي�ض  المعنيين بالأمر عما
�أ�صابهم من�أ�ضرار نتيجة ا�ستغالل القطعة الأر�ضية التي يملكونها في تمرير طريق عمومية؛
وحيث �إن الإدارة ال تنكر ت�صرفها با�ستغالل القطعة الأر�ضية للم�شتكين� ،إال �أنها ترجع عدم
تعوي�ضهم �إلى عدة �أ�سباب منها �إقدامهم على اقتناء �أر�ض خالفا للمقت�ضيات القانونية المنظمة
للتجزئات ،ف�ضال عما تدعو �إليه الحاجة من ر�صد االعتمادات المالية الكافية؛
ولكن ،حيث �إن هذه المبررات ال تنفي م�س�ؤولية الإدارة في وجوب تعوي�ض المالكين عن

�أر�ضهم،وتمكينهم من م�ستحقاتهم كاملة ،والتي يجب �أن تغطي كل الأ�ضرار الالحقة بهم؛
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وحيث �أن الم�ؤ�س�سة ال تتوفر على كل المعطيات التي تمكنها من تحديد التعوي�ض الم�ستحق
اعتماداعلى الم�ساحة الم�ستغلة ،وطبيعة الأر�ض وما كان بها من من�ش�آت �أو �أغرا�س �أو بنايات،
بالإ�ضافة �إلىعدم تحديد قيمتها بالنظر �إلى مثيالتها من الأرا�ضي المجاورة؛
وحيث �إنه �أمام هذه الحالة ،ف�إن الم�ؤ�س�سة ترى وجوب تعوي�ض الم�شتكين والدخول معهم
في توافق ر�ضائي ،وعند تعذر ذلك ،تدعو المت�ضررين �إلى ممار�سة ما يخولهم القانون من
حقوق ،باللجوء�إلى الق�ضاء المخت�ص الذي ب�إمكانه تحديد التعوي�ض بما يراه منا�سبا من و�سائل؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  ،1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  2011ب�إحداث
م�ؤ�س�سةو�سيط المملكـة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ونظامها
الداخلي ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد 6033
بتاريخ  26مار�س 2012؛

لأجـلـه:
ف�إن و�سيط المملكة:
- ي�صرح بوجوب تعوي�ض الم�شتكين ،والدخول معهم في توافق ر�ضائي؛
- يوجه الم�شتكين ،عند تعذر ذلك� ،إلى ممار�سة ما يخولهم القانون من حقوق؛
- وي�أمر بتبليغ هذا المقرر ،وبحفظ الملف.

وحرر بالرباط ،فـي:
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الم�س�ؤولية عن و�ضع التجهيزات
 nكان لزاما على الجماعة ،قبل �أن تتعهد وتلتزم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء ال�صالح
لل�شرب �أن تعمل على ت�سوية و�ضعية الأرا�ضي التي �ست�ستعمل في تمرير القنوات ،و�أن ت�سعى
�إلى ذلك قبل ال�شروع في الأ�شغال ،وذلك من خالل االقتناء االتفاقي مع مالك الأرا�ضي �أو
بمبا�شرة �إجراءات نزع الملكية ،ثم ا�ستئذان ال�سلطة الق�ضائية في الحيازة الوقتية ،بعد �إيداع
مبلغ التعوي�ض المحدد من طرف اللجنة الم�ؤهلةلذلك ،طبقا للقانون المتعلق بنزع الملكية من
�أجل المنفعة العامة؛
�	nإن تخلي الإدارة عن نهج هذا الم�سار القانوني ،يجعل ت�صرفها يندرج �ضمن ما يعرف باالعتداء
المادي ،الذي يلزم من قام به بتعوي�ض المت�ضرر.

تـو�صيــــ ة
�إلى ال�سيد رئي�س مجل�سالجماع ةالقروي ةلبن يا�سمير
�صادرة بتاريخ 11 :فبراير 2014
ملف عدد11/27867 :
حيث �إن ال�سيد  ،.............الكائن بـ  ،...........القنيطرة  ،14000بعث ب�شكاية�إلى
ديوان المظالم ،الذي حلت محله م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت به بتاريخ  14يناير ،2011
يتظلم بمقت�ضاها من ال�ضرر الالحق به ،جراء عدم تمكينه من تعوي�ض عن ا�ستغالل قطعته الأر�ضية
الم�سماة « ،».........مو�ضوع الر�سم العقاري عدد  ،.../.....الكائنة بجماعة بني ا�سمير،
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والبالغم�ساحتها � 26آرا و� 2سنتيار ،والتي تم ا�ستغاللها في تمرير قنوات الماء ال�صالح لل�شرب،
دون �إعالمهودون �سابق �إ�شعار ،م�شيرا �إلى �أنه قام بمرا�سلة الجهات المعنية بمو�ضوع تظلمه،
�إال �أنه لم يتو�صللأي نتيجة �إلى غاية تاريخه؛
وحيث تمت مرا�سلة المكتب الوطني للكهرباء والماء ال�صالح لل�شرب ،الذي �أفاد �أن
الم�شروع يندرج في �إطار االتفاقية المبرمة بين م�صالحه وبين الجماعة القروية لبني ا�سمير،
حيث تن�ص في ف�صلها الثامن على�« :أن الجماعة تلتزم بو�ضع رهن �إ�شارة المكتب الأرا�ضي
الالزمة لإنجاز من�ش�آت التوزيع� ،أو الإدالء له بما ي�ؤكد مبا�شرة نزع الملكية العقارية لأجل
�إنجاز هذا الم�شروع» ،و�أن �أيةمطالبة بالتعوي�ض عن ذلك ،هو من اخت�صا�ص الجماعة المعنية؛
وحيث تمت مكاتبة الجماعة القروية لبني ا�سمير التي �أفادت �أن لجنة مختلطة انتقلت
�إلى عينالمكان للت�أكد من تمرير قناة الماء ال�صالح لل�شرب ب�أر�ض المعني بالأمر ،م�ؤكدة �أنها
ب�صفتها �صاحبةالم�شروع ،وفي حالة ثبوت تمرير القنوات فوق �أر�ض الم�شتكي ،على ا�ستعداد
لت�سوية و�ضعيته وبرمجةاعتمادات مالية لتعوي�ضه؛
كما �أكدت الجماعة في �آخر جواب تو�صلت به الم�ؤ�س�سة� ،أن م�صالحها قامت با�ستدعاء
اللجنة المحلية المختلطة لالجتماع بتاريخ � 30شتنبر  2014للبت نهائيا في ملف المعني
بالأمر ،غير �أنبع�ض �أع�ضائها تخلفوا عن الح�ضور ،و�أنها �ستقوم قريبا بتحديد تاريخ الجتماع
اللجنة المذكورة؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل لدى الإدارة من �أجل تمكين المعني بالأمر من التعوي�ض 
عن ا�ستغالل قطعته الأر�ضية ق�صد تمرير قنوات الماء ال�صالح لل�شرب؛
وحيث �إن الجماعة تقر بهذه الواقعة ،لكنها اكتفت بالقول ب�أنها جادة في �إيجاد حل للملف،
وب�أن اللجنة المحلية المختلطة �ستعقد اجتماعات لبحث �سبل للت�سوية؛
لكن ،حيث كان لزاما على الجماعة ،قبل �أن تتعهد وتلتزم مع المكتب الوطني للكهرباء
والماء ال�صالح لل�شرب �أن تعمل على ت�سوية و�ضعية الأرا�ضي التي �ست�ستعمل في تمرير القنوات،
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�أنت�سعى �إلى ذلك قبل ال�شروع في الأ�شغال ،ب�سلوك الم�ساطر المعمول بها قانونا ،وذلك من
خاللاالقتناء االتفاقي مع مالك الأرا�ضي �أو بمبا�شرة �إجراءات نزع الملكية ،ثم ا�ستئذان ال�سلطة
الق�ضائيةفي الحيازة الوقتية ،بعد �إيداع مبلغ التعوي�ض المحدد من طرف اللجنة الم�ؤهلة لذلك،
طبقا للقانونالمتعلق بنزع الملكية من �أجل المنفعة العامة؛
وحيث �إن تخليها عن نهج هذا الم�سار القانوني ،يجعل ت�صرفها يندرج �ضمن ما يعرف
باالعتداء المادي ،الذي يلزم من قام به بتعوي�ض المت�ضرر؛
وحيث يتعين ،والحالة هذه ،على المجل�س القروي لبني ا�سمير ،منح الم�شتكي التعوي�ض 
المنا�سب ،الذي من �ش�أنه �أن يغطي ما لحقه من �ضرر ب�سبب فقدانه جزءا من قطعته الأر�ضية،
وا�ستغالله في تمرير قنوات الماء ال�صالح لل�شرب؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  ،1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  ،5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال�سيما المادة  29منه؛
وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  ،6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال�سيما المادة  75منه؛

لأجله:
ف�إن و�سيط المملكة:
 -ي�سجل �أحقية المعني بالأمر في الح�صول على التعوي�ض عن ا�ستغالل قطعته الأر�ضية؛
 -يو�صي ال�سيد رئي�س الجماعة القروية لبني ا�سمير بالعمل على التعجيل بتمكين الم�شتكي
منم�ستحقاته المالية؛
 -يدعوه �إلى �إخبار هذه الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه لهذه التو�صية ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛
 -وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إلى كل من ال�سيد وزير الداخلية ،وال�سيد رئي�س الجماعة القروية
لبني ا�سمير ،وال�سيد مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء ال�صالح لل�شرب ،والم�شتكي.

وحرر بالرباط ،في:
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م�س�ؤولية الإدارة عن التوظيف عند عدم مراعاتهال�شروطه
�	nإذا كان موقف امل�س�ؤول عن مراقبة االلتزام بالنفقات بالقطاع املايل برف�ض الت�أ�شري علىمقرر توظيف
قد يجد مربره يف املقت�ضيات امل�ؤطرة لعملياته ،ف�إن الثابت �أن وزارة ال�صحة قد اتخذت مقررا
لفائدة امل�شتكي احلايل ،و�أ�سندت �إليه مهمة ،با�رشها ب�أمر منها ،يف عدة مواقع ،انتقل �إليها بناء على
مقررات اتخذتها؛
 nكان على وزارة ال�صحة ،قبل الإقدام على هذه الإجراءات� ،أن تت�أكد من توفر املعني بالأمر على
ال�رشوط املتطلبة قانونا� ،سيما و�أن الأمر يتعلق مبهام ذات �صلة ب�صحة املواطنني التي يفرت�ض يف من
�أوكلت �إليه التوفر على امل�ؤهالت الالزمة؛
�	nإن الإدارة بعدم قيامها بذلك ،تتحمل م�س�ؤولية ت�رصفها ،مبا فيها متكني امل�شتكي من مقابل عمله ،من
منطلق احلق يف �أجر عادل عن كل خدمة قدمت يف نطاق م�سطرة �أطلقتها الإدارةاملفرت�ض فيها امل�صداقية؛
 nعلى وزارة ال�صحة �أن تعمل على ت�سديد مقابل خدمات امل�شتكي طيلة الفرتة التي امتدت لثالث
�سنوات وثالثة �أ�شهر و 15يوماً ،على �أ�سا�س الأجر الذي كان من املفرو�ض �أن ي�رصف له ا�ستنادا �إىل
قرار تعيينه؛

تو�صيــــــــــــة
�إلى ال�سيد وزير ال�صحة
�صادرة بتاريخ 20 :فبراير 2014
ملف عدد12/2444 :
حيث �إن ال�سيد  ،.........القاطن بـ  ،...........عمالة جرادة ،تقدم ب�شكاية �إلىم�ؤ�س�سة
و�سيط المملكة� ،سجلت بتاريخ  13غ�شت  ،2012يعر�ض  فيها �أنه التحق بمدر�سة تكوين
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الممر�ضين الإعداديين ،ونجح في امتحانات ال�سنة الأولى بتفوق� ،إال �أنه لم ي�ستطع الم�شاركة
فياالمتحان النهائي ب�سبب �إ�صابته بداء التهاب ال�سحايا ،و�أنه بعد تماثله لل�شفاء ربط االت�صال
ب�إدارةالمدر�سة التي �أخبرته بعدم �إمكانية اجتياز امتحان التخرج ،لكون المدر�سة �ستغلق نهائيا،
و�أن الفوج الذي كان م�سجال �ضمنه هو  الفوج الأخير ،و�أن الإدارة �ستحر�ص على ت�شغيل
جميع الطلبة الم�سجلين ،م�ضيفا �أنه تم تعيينه بناء على ذلك بمندوبية وزارة ال�صحة بجرادة
بتاريخ  8مار�س   ،1995ووقع �إر�ساله �إلى المركز ال�صحي �سيدي يحيى بوجدة ق�صد التدريب
لمدة �ستة �أ�شهر ،ليتم تعيينه منطرف المندوبية �سالفة الذكر بالمركز ال�صحي عين بني مطهر،
الذي ق�ضى به �سنة ،ثم بالمركزال�صحي �أوالد غزيل ،الذي عمل به حوالي �سنتين� ،إلى �أن تقرر
توقيفه عن العمل بعلة عدم توفره على دبلوم التخرج ،دون تمكينه من م�ستحقاته عن المدة
التي ق�ضاها بالعمل لفائدة وزارة ال�صحة،والمقدرة بثالث �سنوات وثالثة �أ�شهر و 15يوما ،وقد
طلب الم�شتكي التدخل ق�صد رفع ال�ضرر الذي لحقه وتمكينه من م�ستحقاته عن مدة عمله
بوزارة ال�صحة؛
وحيث تمت مكاتبة وزارة ال�صحة في المو�ضوع ،ف�أفادت �أنه تم تعيين المعني بالأمر على
�أ�سا�س �أن يقوم ب�إتمام ملف توظيفه لعر�ضه على �أنظار المراقبة المالية ق�صد الت�أ�شير ،غير �أنه لم
يمتثل لذلك رغم التذكيرات الوزارية الموجهة �إليه ،الأول تحت عدد  1603بتاريخ  15يناير
 ،1996والثاني تحت عدد  38739بتاريخ  15نونبر  ،1996مما ا�ضطرها �إلى وقف م�سطرة
توظيفه ،م�ضيفة�أن التحريات التي تم القيام بها لدى ق�سم التكوين �أفادت �أن المعني بالأمر تم
طرده نهائيا خالل ال�سنةالثانية من تكوين م�ساعدي ال�صحة بر�سم ال�سنة الدرا�سية 1986-1985؛
وحيث �إن الطلب يهدف �إلى تمكين المعني بالأمر من تعوي�ض عن ال�ضرر الذي لحقه جراء
توقيفه عن عمله بم�صالح مندوبية وزارة ال�صحة بجرادة التي عمل بها مدة ثالث �سنوات وثالثة
�أ�شهر و 15يوم ًا ،دون �أن يتو�صل بم�ستحقاته المترتبة عن ذلك؛
وحيث �إن المذكرة الوزارية عدد  ،8373بتاريخ  8مار�س  ،1995تفيد ب�أن المعني بالأمرتم
تعيينه بمندوبية وزارة ال�صحة بجرادة ،كما تم نقله بموجب مذكرة من المركز ال�صحي عين بني
مطهر� ،إلى المركز ال�صحي �أوالد غزيل� ،إذ يت�ضح من خالل ذلك �أنه كان يبا�شر عمله ،بطريقة
فعلية على �أ�سا�س �أنه من الأطر التي تم تعيينها من طرف وزارة ال�صحة؛
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وحيث �إنه �إذا كان موقف الم�س�ؤول عن مراقبة االلتزام بالنفقات بالقطاع المالي برف�ض 
الت�أ�شير على مقرر توظيفه قد يجد مبرره في المقت�ضيات الم�ؤطرة لعمليات التوظيف ،ف�إن
الثابت �أنوزارة ال�صحة قد اتخذت مقررا في حق الم�شتكي الحالي ،و�أنها �أ�سندت �إليه مهمة
با�شرها ب�أمر منهافي عدة مواقع انتقل �إليها بناء على مقررات اتخذتها؛
وحيث كان �إذن على وزارة ال�صحة ،قبل الإقدام على هذه الإجراءات� ،أن تت�أكد من توفر
المعني بالأمر على ال�شروط المتطلبة قانونا� ،سيما و�أن الأمر يتعلق بمهام ذات �صلة ب�صحة
المواطنين الذي يفتر�ض في من �أوكلت �إليه التوفر على الم�ؤهالت الالزمة ،و�أنه بعدم قيامها
بذلك تتحمل م�س�ؤولية ت�صرفها ،بما فيها تمكين الم�شتكي من مقابل عمله ،من منطلق الحق
في �أجر عادلعن كل خدمة قدمت في نطاق م�سطرة �أطلقتها الإدارة المفتر�ض فيها الم�صداقية؛
وحيث �إنه �أمام هذا ،فعلى وزارة ال�صحة �أن تعمل على ت�سديد مقابل خدمات الم�شتكي
طيلة الفترة التي امتدت لثالث �سنوات وثالثة �أ�شهر و 15يوم ًا ،على �أ�سا�س الأجر الذي كان من
المفرو�ض �أني�صرف له ا�ستنادا �إلى قرار تعيينه؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  ،1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال�سيما المادة  29منه؛
وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال�سيما المادة  75منه؛

لأجله:
ف�إن و�سيط المملكة :
 -يو�صي باتخاذ الإجراءات الإدارية الالزمة من لدن وزارة ال�صحة من �أجل رفع ال�ضرر
الذي لحق ال�سيد  ،....وذلك بتمكينه من �أجر ا�شتغاله لمدة ثالث �سنوات وثالثة �أ�شهر
و 15يوم ًا؛
 -يدعو  وزارة ال�صحة �إلى �إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل
ثالثة�أ�شهر؛
 -وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إلى كل من وزارة ال�صحة ،والم�شتكي.

وحرر بالرباط ،فـي:
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التعيين في الم�س�ؤولية والحق المكت�سب
 nبتعيين الم�شتكي رئي�سا للم�صلحة تولد له مركز قانوني ال يمكن للإدارة تجاهله؛
	nالحق للإدارة ب�سحب قرار �إداري م�شروع �إال داخل �أجل الإلغاء ،والإدارة تكون قد خرقت
هذه القاعدةعند �سحب القرار بعدما �أ�صبح مح�صنا؛
 nالتذرع بعدم وجود من�صب مالي ال يبرر �سحب قرراها خارج الأجل ،ولذلك فمن باب العدل
والإن�صاف �أن ت�صرف له م�ستحقاته عن الفترة التي زاول خاللها مهام رئي�س الم�صلحة.

تو�صيــــــــــة
�إلى ال�سيد رئي�س مجل�س الم�ست�شارين
�صادرة بتاريخ� 9 :أبريل 2014
ملف عدد11/674 :
بتاريخ  18يوليوز  2011تقدم ال�سيد  ......ب�شكاية �إلى هذه الم�ؤ�س�سة يعر�ض فيها �أنه �سبق
لرئي�س مجل�س الم�ست�شارين �أن �أ�صدر قراراً بتعيينه رئي�س ًا لم�صلحة الإعالم ب�إدارة المجل�س ابتداء
من 02دجنبر  ،2002و�أنه مار�س مهمته بهذه ال�صفة اعتباراً من التاريخ المذكور دون �أن يتقا�ضى
تعوي�ض ًا عن ذلك لمدة تقدر بثالث �سنوات ون�صف ،و�أن محا�سب المجل�س  ال�سابق ال�سيد
 .....وافق على �صرف التعوي�ض عن مهام الم�صلحة في �شكل تعوي�ض عن التنقل الذي لم
يجد هو الآخر طريقهللتنفيذ ،و�أن الرئا�سة ،في �شخ�ص الخليفة الثاني للرئي�س الأ�ستاذ ،.......
بادرت ب�إدراج حيثية فيقرار �إعادة التعيين في ذات الم�صلحة بتاريخ فاتح مار�س  2006م�ؤداها
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�إلغاء قرار التعيين الأول الم�ؤرخ بـ  09دي�سمبر  2002تحت عدد  ،705/02بعد ان�صرام �أربع
�سنوات عن تاريخ اتخاذ القرار الأول ال�شيء الذي ينطوي على �شطط في ا�ستعمال ال�سلطة،
علم ًا �أن الجهة الم�صدرة للقرارلم تبلغه بقرار �سحب قرار التعيين ،وتركته يمار�س مهامه ب�شكل
عادي ،بالإ�ضافة �إلى كون الإدارة مكنته من الطابع الحامل لإ�سمه و�صفته كرئي�س لم�صلحة
الإعالم ،ملتم�س ًا التدخل لإيجاد �صيغة عادلةومن�صفة لهذه الق�ضية؛
وبعد تبادل المرا�سالت بين الم�ؤ�س�سة ومجل�س الم�ست�شارين ،كان �آخرها المرا�سلة الموجهة
�إلىهذا الأخيـر ،بتاريخ � 10أبريل  2013تحت عدد  3402والمرا�سلة الت�أكيدية بتاريخ  22غ�شت
 2013تحت عدد ،7403 :والمت�ضمنتين للمالحظات واالقتراحات التالية:
�	أن هذه الم�ؤ�س�سة تدرك �أن رفع المظالم يعتبر في �صلب ان�شغاالت مجل�س الم�ست�شارين؛
خا�صة �إذا كان الأمر يتعلق ب�أحد العاملين به ،مثلما هو الحال بالن�سبة لهذه النازلة ،كما
�أنها على يقين ب�أن المجل�س الموقر �سينت�صر ال محالة لكل خطوة ترمي �إلى �إرجاع الأمور
�إلى ن�صابها� ،سيما عندما ينتاب من ينت�سب �إلى �أطره الإدارية �شعور بالت�ضرر ناتج عنخط�أ
في الم�ساطر� ،أو فراغ قانوني� ،أو تعقيد �إداري.
�	أن هذا المنحى هو ما جعل الم�ؤ�س�سة تدعو المجل�س في �شخ�ص ال�سيد رئي�سه �إلى بحث
كل�إمكانية لجبر خاطر الم�شتكي ،بعدما ا�ستقر ر�أيهما على �أن عدم ت�سوية و�ضعيته يعود
�إلىعدم الهيكلة الإدارية لمن�صب الم�س�ؤولية الذي كان قد عين فيه ،في وقت �سابق ،تلك
الهيكلة ،التي ال يد للم�شتكي المذكور قط في عدم القيام بها.
�	أن الم�ؤ�س�سة تقترح على المجل�س التف�ضل باتخاذ كل مبادرة من �ش�أنها التو�صل �إلى ت�سوية
الو�ضعية ،بالطريقة التي يراها كفيلة ب�إر�ضاء الم�شتكي ،وبالتالي �إلى طي هذا الملف.
�إال �أن هاتين المرا�سلتين بقيتا مع الأ�سف دون رد ،رغم م�ضي ما يناهز ت�سعة �أ�شهر على
الأخيرة ،و�سنة على التي قبلها.
�إن و�سيـط المملكـة:
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  ،1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال�سيما المادة  29منه؛
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وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال�سيما المادة  75منه؛
حيث �إن جواب المجل�س  في �شخ�ص ال�سيد رئي�سه الم�ؤرخ في  14مار�س   2013تحت
عدد  115/13يتلخ�ص في الآتـي:
 -الت�أكيد على �أن ال�سيد ،......كان قد عين فع ً
ال رئي�س ًا لم�صلحة الإعالم بتاريخ 2دجنبر
 ،2002ولكن م�صالح الخزينة العامة رف�ضت الت�أ�شير على الأوامر بالأداء المتعلقة بتنفيذ
القرار المذكور ،معللة ذلك بعدم توفر مجل�س  الم�ست�شارين �آنذاك على هيكلة �إدارية
تحدد منا�صب الم�س�ؤولية؛
�	-إلغاء قرار التعيين الأول ،و�صدور قرار جديد بتعيين المعني بالأمر ،ابتداء من فاتح �شتنبر
 ،2005م�س�ؤو ًال بنف�س الم�صلحة ،يتقا�ضى بمقت�ضاه ال�سيد  ......تعوي�ضاته التي ينظمها
القانون ،دون �أي �إ�شكال ُيذكر؛

 -عدم العثور في �أر�شيف مداوالت مكتب المجل�س على �أي �أثر لما يدعيه ال�سيد  ......من
�أن محا�سب المجل�س وعده ب�صرف «م�ستحقاته» في �شكل تعوي�ضات عن التنقل.
وحيث �إن ما ت�ضمنه هذا الجواب غير مقنع ،بالنظر �إلى �أن القرار الذي �أ�صدره ال�سيد رئي�س 
مجل�س الم�ست�شارين ال�سابق بتاريخ  9دجنبر  2002والقا�ضي بتعيين الم�شتكي ال�سيد ......
رئي�س ًالم�صلحة الإعالم ،ين�ص ف�صله الثاني على �أن هذا الأخير يتقا�ضى تعوي�ض ًا عن مهام رئي�س 
الم�صلحةابتداء من نف�س التاريخ (الم�شار �إليه في الف�صل الأول وهو  2دجنبر  ،)2002وبالتالي
فقد تولد لدى المعني بالأمر ،بمقت�ضى هذا القرار مركز قانوني قار ال يمكن للإدارة المعنية
تجاهله ،لأنه �أ�صبح ي�شكل حق ًا مكت�سب ًا بالن�سبة �إليه� ،إال �أن هذه الأخيرة مع الأ�سف تعمدت
الم�س  به من خالل و�صفها ذات القرار بالالغي بعلة «عدم توفر المن�صب المالي» ،مع �أن
الإدارة ال حق لها علىالإطالق في �سحب قرار �إداري م�شروع �إال �إذا تم ذلك داخل �أجل 60
يوم ًا من تاريخ �إ�صداره ،والحال �أن رئا�سة مجل�س الم�ست�شارين قد خرقت هذه القاعدة القارة
�ضمن المبادئ العامة للقانون،وعملت على �سحب قرار تعيين المعني بالأمر بعد �أن �أ�صبح قراراً
مح�صن ًا بمرور الأجل المذكور ،و�أن التذرع بعدم وجود من�صب مالي يتناق�ض كلية مع مبد�أ
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التعيين؛ �إذ ال يت�صور تعيين �شخ�ص دونتوفر المن�صب المالي� ،سيما و�أنه لم يكن تعيين المعني
بالأمر في مهامه كرئي�س م�صلحة مبني ًا علىتدلي�س �أو غ�ش من جانبه حتى يكون للإدارة المعنية
مبرر م�شروع ل�سحب قرارها المذكور ولو خارج �أجل ال�سحب الم�شار �إليه �أعــاله.
وهكذا يظهر من المعطيات �سالفة الذكر �أن ت�صرف �إدارة مجل�س الم�ست�شارين في هذه
الق�ضيةينم عن مخالفة لمبد�أ الم�شروعية و�سيادة القانون من خالل �إلغائها لقرارها الأول بتعيين
الم�شتكي ال�سيد  ،.....وبالتالي حرمانه من التعوي�ضات عن مهام رئي�س م�صلحة التي مار�سها
فعلي ًا منذ �صدور القرار المذكور بتاريخ  9دجنبر  ،2002مع �أنه لم يطر�أ �أي تغيير �أو تعديل
على القانون رقم  32.98المتعلق بالنظام الأ�سا�سي الخا�ص بموظفي �إدارة مجل�س الم�ست�شارين
ال�صادر بتنفيذه الظهير ال�شريف رقم  1.98.170بتاريخ  26من رم�ضان  14( 1419يناير ،)1999
بدليل �أن نف�س هذهالمقت�ضيات هي التي اعتمدتها الإدارة المذكورة �ضمن بناءاتها للقرار الثاني
ال�صادر بتاريخ فاتح مار�س  ،2006وبالتالي ف�إن من باب العدل والإن�صاف �أن تعمل هذه الإدارة
على �صرف م�ستحقاتالمعني بالأمر عن الفترة ال�سابقة التي زاول خاللها مهام رئي�س م�صلحة
في ظل قرارها الأول.

لأجله:
ف�إن و�سيط المملكة يو�صي:
- على �إدارة مجل�س  الم�ست�شارين �أن تقوم ب�صرف م�ستحقات المعني بالأمر عن الفترة
ال�سابقة التي زاول خاللها ال�سيد ......مهام رئي�س م�صلحة في ظل قرارها الأول،والتي
تبتدئ من  2دجنبر  ،2002وتنتهي في � 31أكتوبر .2005
- عليها �إفادة هذه الم�ؤ�س�سة بما تم القيام به ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر ،من تاريخ التو�صل
بهذه التو�صية.
- الأمـر بتبليـغ التو�صيـة �إلى كل من ال�سيد رئي�س مجل�س الم�ست�شارين ،والم�شتكي.

وحرر بالرباط ،فـي:
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التن�سيق بين القطاعات الإدارية
�	nإن الإدارة بمختلف مكوناتها من م�صالح ،ولو �أنها تابعة لقطاعات مختلفة ،ملزمةبالتن�سيق فيما
بينها لإيجاد حل فتم بمقت�ضاه ت�سوية و�ضعيات �إدارية يخولها القانون لأ�صحابها ،ومن �ضمنها
الم�ستحقات المالية.

تو�صيــــــــــــة
�إلى ال�سيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
�صادرة بتاريخ :فاتح يونيو 2014
ملف عدد10/27596 :
حيث �إن ال�سيد  ،..........عنوانه  ،......تطوان ،بعث ب�شكاية �إلى ديوان المظالمالذي
حلت محله م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت بتاريخ � 15أكتوبر  ،2010يتظلم بموجبها من
ال�ضرر الذي لحقه جراء عدم تمكينه من كامل التعوي�ض المخول له عن مهمة حار�س عام ،طبقا
للمر�سوم رقم  2.02.858بتاريخ  10فبراير  ،2003وذلك ابتداء من فاتح �شتنبر � 2002إلى غاية
تاريخ �إحالته على المعا�ش بتاريخ  31دجنبر  ،2007حيث �إنه ا�ستفاد من مبلغ  1680درهم فقط،
بدل  3120درهم المن�صو�ص عليها في المر�سوم؛
وحيث تمت مكاتبة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المو�ضوع ،فتو�صلت
الم�ؤ�س�سة منها بكتاب تخبرها فيه ب�أنها قامت ب�إحالة ن�سخة من قرار اال�ستفادة من التعوي�ض 
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عن الحرا�سة العامةلفائدة المعني بالأمر على �أنظار ال�سيد الخازن الوزاري المعتمد لدى هذه
الوزارة بتاريخ  18يناير  ،2011ق�صدالت�أ�شير عليها؛
وحيث �إنه بعد �إبالغ المعني بالأمر م�ضمون جواب الإدارة المعنية ،وافى الم�ؤ�س�سة بتعقيب
ي�ؤكد فيه عدم ت�سوية و�ضعيته المادية؛
وحيث �إن الوزارة في ا�ستر�سالها في الجواب عن التظلم� ،أو�ضحت �أنها عملت على تدارك
الموقف ،ووجهت الأمر بت�سوية ما تخلد بذمة الإدارة من م�ستحقات ق�صد الت�أ�شير عليه من لدن
الخازن الوزاري ،وا�ستدلت بما يفيد هذه المرا�سلة� ،إال �أنها لم تدل بما يفيد تنفيذ ذلك بالت�سوية
النهائية للمو�ضوع؛
وحيث �إنه بعد مكاتبة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من جديد ،تو�صلت منها
الم�ؤ�س�سة بجواب�أكدت فيه �أن المعني بالأمر يتقا�ضى التعوي�ضات المطلوبة� ،أرفقته ب�صورة من
�شهادة الأجرة للمعني بالأمر؛
وبناء على ما تقدم:
حيث �إن الطلب يهدف �إلى تمكين المعني بالأمر من باقي م�ستحقاته المتعلقة بالتعوي�ض 
المخول لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام ت�سيير م�ؤ�س�سات التربية والتعليم العمومي طبقا
للمر�سومرقم  2.02.858بتاريخ  10فبراير 2003؛
وحيث �إن المعني بالأمر ،وب�إقرار الوزارة المعنية ،تولى القيام بمهمة الحرا�سة العامة الموكلة
�إليه في الفترة المذكورة �أعاله؛
وحيث �إن المر�سوم رقم  202858بتاريخ  10فبراير  2003حدد مبلغ التعوي�ض عن مهمة
الحرا�سةالعامة في مبلغ3.120,00 درهم �سنويا� ،أي بمعدل260,00  درهم في ال�شهر ،في حين
�أن المعني بالأمر ي�ؤكد فيتظلمه �أنه تو�صل فقط بمبلغ 140,00درهم في ال�شهر �أي ما مجموعه
1.680,00 درهم �سنويا؛
وحيث �إن عودة الوزارة �إلى القول ب�أن المعني بالأمر يتقا�ضى التعوي�ض المطالب به ،تفنده
�شهادة الأجرالتي �أدلت بها� ،إذ �أنه بالرجوع �إليها يت�ضح �أنه يتقا�ضى فقط140,00 درهم �شهريا،
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والحال �أن التعوي�ض الكاملهو 260,00 درهم ،ما يفيد �أنه الزال دائنا بما قدره120,00 درهم
في ال�شهر؛
وحيث �إن المعني بالأمر لم يتو�صل �إلى غاية تاريخه بباقي م�ستحقاته المتعلقة بالتعوي�ض عن
مهمة الحرا�سة العامة الموكولة �إليه خالل الفترة الممتدة من فاتح �شتنبر � 2002إلى غاية تاريخ
�إحالته�إلى المعا�ش بتاريخ  31دجنبر  ،2007المخولة له بمقت�ضى المر�سوم �سالف الذكر؛
وحيث �إن الإدارة بمختلف مكوناتها من م�صالح ،ولو �أنها تابعة لقطاعات مختلفة ،ملزمة
بالتن�سيق فيما بينها لإيجاد حل ت�سوى بمقت�ضاه و�ضعيات �إدارية يخولها القانون لأ�صحابها ،ومن
�ضمنها الم�ستحقات المالية ،مما ترى معه الم�ؤ�س�سة �ضرورة التزام الإدارة باتخاذ الإجراءات
الالزمةمن �أجل تمكين المعني بالأمر من باقي م�ستحقاته؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  ،1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال�سيما المادة  29منه؛
وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال�سيما المادة  75منه؛

لأجله:
ف�إن و�سيط المملكة:

 -يو�صي بتمكين ال�سيد  ........من باقي م�ستحقاته المتعلقة بالتعوي�ض المخول لأطر
الإدارة التربويةالمكلفين بمهام ت�سيير م�ؤ�س�سات التربية والتعليم العمومي طبقا للمر�سوم
رقم  2.02.858بتاريخ  10فبراير ،2003ابتداء من فاتح �شتنبر � 2002إلى غاية تاريخ �إحالته
على المعا�ش بتاريخ  31دجنبر 2007؛
 -يدعو  وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني �إلى �إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه
للمو�ضوع ،داخل �أجلثالثة �أ�شهر؛

 -وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إلى الطرفين المعنيين.

وحرر بالرباط ،في:
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ت�أخر الإدارة في الوفاء بديونها
 nعلى الإدارة الم�ستفيدة من التوريدات �أن ت�ؤدي مقابلها ،و�إن ما دفعت به من وجوب رفعالتقادم
عن مبالغ المنح الدرا�سية المترتبة على النيابة الإقليمية قبل �سنة � ،2002ش�أن �إداري داخلي
عليها �أن تتدبر �أمر حله ،و�أن تجد الو�سيلة الكفيلة ب�أدائها للم�شتكي كل م�ستحقاته.

تو�صيــــــــــــة
�إلى ال�سيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
�صادرة بتاريخ 8 :يوليوز 2014
ملف عدد10/26822 :
حيث �إن ال�سيد  ،.........عنوانه  ،................با�شوية طاطا ،بعث ب�شكاية �إلىديوان
المظالم الذي حلت محله م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت به بتاريخ  16مار�س ،2010يتظلم
بمقت�ضاها من عدم تمكينه من م�ستحقاته المالية المتبقية بذمة الم�ؤ�س�سة التعليمية «».........
ب�إقليم طاطا البالغ قدرها  29257,50درهم ،والمترتبة عن تموين الق�سم الداخلي للم�ؤ�س�سة بمادة
الخ�ضر والفواكه ،مو�ضحا �أنه تقدم بعدة طلبات في المو�ضوع �إلى الم�صالح المعنية� ،إال �أنها
لم تعملعلى اتخاذ المتعين ،طالبا من الم�ؤ�س�سة التدخل ق�صد تمكينه من م�ستحقاته ليت�سنى له
الوفاءبتعهداته والتزاماته التجارية؛
وبعد تبادل المرا�سالت في هذا ال�ش�أن مع المخاطب الدائم بوزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني ،تو�صلتالم�ؤ�س�سة بجواب مفاده �أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم
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ال�سمارة ،تعذر عليها ت�سوية الدين المذكور لعدم ت�صفية مبالغ المنح الدرا�سية المترتبة على
النيابة الإقليمية للوزارة بطاطا قبل �سنة  ،2002و�أن م�صالحهذه النيابة ،را�سلت م�صالح الخزينة
الجهوية ب�أكادير في المو�ضوع لت�سريع الإجراءات المرتبطة برفع التقادم ليت�أتى لها التو�صل
بالمت�أخرات ،وبالتالي ت�سوية م�ستحقات جميع الدائنين؛
وحيث تمت مرا�سلة الوزارة في عدة منا�سبات� ،إال �أن الم�ؤ�س�سة لم تتو�صل منها بجواب
من �ش�أنه �أنيو�ضح نتائج الإجراءات المتخذة لت�سريع الم�سطرة المرتبطة برفع التقادم ليت�أتى لها
التو�صل بمبالغ المت�أخرات؛
بناء على ما تقدم:
وحيث �إن الدين المطالب به من طرف الم�شتكي ثابت� ،إذ �أن هذا الأخير عزز مطلبهب�صورة
من �سند ت�سليم هذه المواد لفائدة الثانوية ،مما تكون معه عالقة المديونية قائمة بين الطرفين،
وهو الأمر الذي لم تنازعه الإدارة؛
وحيث �إنه كان من الالزم على الإدارة الم�ستفيدة من هذه التوريدات �أن ت�ؤدي مقابلها،
و�إن ما دفعت به من وجوب رفع التقادم عن مبالغ المنح الدرا�سية المترتبة على النيابة الإقليمية
قبل �سنة � ،2002ش�أن �إداري داخلي عليها �أن تتدبر �أمر حله و�أن تجد الو�سيلة الكفيلة ب�أدائها
للم�شتكي كل م�ستحقاته؛
وحيث �إن هذا الت�أخير في الوفاء بم�ستحقات الطالب منذ ما يزيد عن ع�شر �سنوات لي�س 
م�ست�ساغا مهما كانت المبررات ،فالمفرو�ض في القطاع الو�صي �أن يبحث عن و�سيلة لحل هذه
الإ�شكالية والوفاء بما تخلذ بذمته� ،صونا للثقة في الإدارة من لدن المتعاملين معها ،وحفاظا
علىم�صداقيتها وهيبتها ،الذين ي�شكالن �أ�سا�س الإلزام للمتعاملين معها ،و�أخذ تعهداتها م�أخذ
الجد،لأنها تنطلق من موقع الحري�صة على التطبيق ال�سليم للقانون ،وعلى التعامل بح�سن نية،
وحيث يتعين ،والحالة هذه ،الت�أكيد على وجوب تمكين الم�شتكي من حقوقه؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  ،1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال�سيما المادة  29منه؛
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وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال�سيما المادة  75منه؛

لأجله:
ف�إن و�سيط المملكة:
 -ي�سجل حق الم�شتكي في الح�صول على م�ستحقاته المترتبة في ذمة الم�ؤ�س�سة التعليمية
« »..........بطاطا عن التوريدات التي تو�صلت بها؛
 -يو�صي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالعمل على تمكين المعني بالأمر من
م�ستحقاته عن التوريدات التي تو�صلت بها الم�ؤ�س�سة التعليمية ،وبحث كل ال�سبل
الممكنة لت�سويةهذه الو�ضعية؛
 -يدعو �إلى العمل على تفعيل هذه التو�صية ،و�إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع
داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛
 -وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية لكل من ال�سيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني،والم�شتكي.

وحرر بالرباط ،في:
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ترقية الأعوان المتعاقدين في �إطار القانون العام
�	nإن نظام العمل وعالقة ال�شغل تفر�ض �أن تكون هناك محفزات للفئات العاملة ،و�أن يكونالإطار
الذي يو�ضع فيه كل م�ستخدم ي�سمح بالتدرج واالرتقاء في ال�سالليم الإدارية؛
�	nإن الزيادة في الأجور التي ا�ستفاد منها المعنيون بالأمر �أ�سوة بباقي الموظفين �أو الأطر الإدارية
تدخل في نطاق مبادرة عامة اتخذتها الحكومة لما اقت�ضاه الحوار االجتماعي ،وال يمكن �أن
تكون بديالعن الترقي في الإطار؛
�	nإن الترقية ،قبل �أن تكون امتيازا ي�ستفيد منه الم�ستخدم ،ف�إنها �آلية من �آليات النظام العامللوظيفة
العمومية ،تم اعتمادها كتقدير للمجهودات التي يبذلها م�ستخدمو القطاع العام ،لتحقيق
طموحهم في تح�سين و�ضعيتهم الإدارية والمادية ،من �أجل حثهم على التفاني والخلق والإبداع
فيالعمل� ،ضمانا لجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية.

تو�صيــــــــــــة
�إلى ال�سيد وزير الداخلية
�صادرة بتاريخ 8 :يوليوز 2014
ملف عدد10/26888 :
حيث �إن ال�سيد  ،..............القاطن بـ ،............طنجة ،بعث �أ�صالة عن نف�سه
ونيابة عن باقي الأعوان المتعاقدين مع بلدية طنجة ،ب�شكاية �إلى ديوان المظالم الذي حلت
محله م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة،�سجلت بتاريخ � 6أبريل  ،2010يعر�ضون من خاللها ال�ضرر الذي
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لحقهم جراء عدم ت�سوية و�ضعيتهم الإداريةوالمالية ك�أعوان متعاقدين من ال�صنف الأول والثاني
والثالث مع بلدية طنجة ،منذ �إدماجهم بها �سنة � ،1991إثرحل الوكالة الح�ضرية الم�ستقلة للنقل
الح�ضري التي كانوا يعملون بها ،مو�ضحين �أنهم يتقا�ضون رواتب هزيلة،ومقبلون على التقاعد
في ال�سنوات القليلة القادمة؛
وحيث تمت مكاتبة ال�سيد والي جهة طنجة–تطوان في المو�ضوع ،ف�أفاد في جوابه �أن
المعنيين بالأمر منالأعوان التابعين للوكالة الم�ستقلة للنقل الح�ضري بطنجة ،تم �إعادة �إدماجهم
ببلدية طنجة ،بعد حل الوكالةالمذكورة ،وقد وافقت م�صالح وزارة الداخلية ،على ذلك ،عن
طريق عقود التزام ،نظرا لتجاوزهم ال�سنالقانوني للتوظيف ،وتم الت�أ�شير عليها من طرف وزارة
المالية والوزارة المكلفة بال�ش�ؤون الإدارية ،حيث تمت�صنيفهم في �سالليم الأجور التي تنا�سب
رواتبهم ال�شهرية التي كانوا يتقا�ضونها بالوكالة الح�ضرية ،دون الإ�شارة�إلى ال�سلم والرتبة والرقم
اال�ستداللي ،وبما �أن هذه المعطيات تُعتمد من �أجل اال�ستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة،
فقد ترتب عن ذلك تجميد و�ضعياتهم في ال�سالليم المرتبين فيها ،وعدم ا�ستفادتهم من �أي ترقية
منذتوظيفهم �سنة 1991؛
وحيث �أ�ضاف المجيب ذاكرا �أنه ،وعيا من الإدارة بالو�ضعية المجحفة التي يعاني منها
ه�ؤالء الأعوان،قامت الجماعات الح�ضرية بعدة محاوالت لت�صحيح هذه الو�ضعية ،وعقدت
عدة اجتماعات مع م�س�ؤولين من وزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة المالية والمديرية
العامة للجماعات المحلية من �أجل ت�سوية و�ضعيتهمالإدارية ،دون �أن ت�سفر هذه المحاوالت
عن �أي نتيجة ،كما قامت الجماعة الح�ضرية لطنجة باقتراح زيادة�إجمالية في �أجور هذه الفئة
من الأعوان ،و�أحالت ملحقات تت�ضمن هذه الزيادة على م�صالح وزارة الداخلية ق�صد الت�أ�شير
عليها ،فتم رف�ضها بدعوى �أن الأعوان �سالفي الذكر� ،سبق لهم �أن ا�ستفادوا من الزيادات في
الأجور والتعوي�ضات العائلية التي �أقرتها الحكومة؛
وحيث قامت الم�ؤ�س�سة بمكاتبة ال�سيد الوزير الأول في المو�ضوع ،فتو�صلت منه بن�سخة

من كتاب موجه �إلى م�صالح وزارة الداخلية ،تحت عدد  15م�ؤرخ في  6يناير  ،2011يطلب
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من خالله من الم�صالح التابعة لهذاالقطاع العمل على درا�سة هذا الملف بتن�سيق مع الجهات
المعنية ،لإيجاد حل من�صف لو�ضعية المعنيين بالأمر؛
وحيث على �ضوء ذلك ،تمت مكاتبة المفت�شية العامة للإدارة الترابية في المو�ضوع ،فوافت
الم�ؤ�س�سةبجواب لم ي�ضف جديدا ،ولم ي�شر �إلى �أي تقدم من �أجل حل هذه الإ�شكالية؛
وحيث تمت مكاتبة وزارة الداخلية من جديد ،من �أجل معرفة الإجراءات المتخذة في
المو�ضوع بناءعلى التعليمات الواردة في كتاب ال�سيد الوزير الأول �سالف الذكر ،ف�أو�ضحت
�أن المعنيين بالأمر ال يتوفرون على م�ؤهل علمي ،و�أن الراتب الجزافي الذي يتقا�ضونه حاليا
هو �أق�صى ما يمكن منحهم �إياه ح�سب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في ميدان
الوظيفة العمومية؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى ت�سوية و�ضعية المعنيين بالأمر الإدارية والمالية ،وذلك بتمكينهم
مناال�ستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة التي ي�ستفيد منها الموظفون والم�ستخدمون التابعون
للقطاع العام؛
وحيث �إن نظام العمل وعالقة ال�شغل تفر�ض �أن تكون هناك محفزات للفئات العاملة ،و�أن
يكون الإطارالذي يو�ضع فيه كل م�ستخدم ي�سمح بالتدرج واالرتقاء في ال�سالليم الإدارية؛
وحيث �إن الزيادة في الأجور التي ا�ستفاد منها المعنيون بالأمر �أ�سوة بباقي الموظفين �أو
الأطر الإدارية تدخل في نطاق مبادرة اتخذتها الحكومة لما اقت�ضاه الحوار االجتماعي ،وال
يمكن �أن تكون بديال عن الترقي فيالإطار؛
وحيث �إن الترقية ،قبل �أن تكون امتيازا ي�ستفيد منه الم�ستخدم ،ف�إنها �آلية من �آليات النظام
العام للوظيفةالعمومية ،تم اعتمادها كتقدير للمجهودات التي يبذلها م�ستخدمو القطاع العام،
من خالل تحقيق طموحهم فيتح�سين و�ضعيتهم الإدارية والمادية ،من �أجل حثهم على التفاني
والخلق والإبداع في العمل� ،ضمانا لجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية ،نظرا
لدورها الحيوي داخل المجتمع؛
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وحيث �إنه ،بالرغم من �أن عددا من المعنيين بالأمر قد �أحيلوا �إلى التقاعد ،و�آخرون مقبلون
عليه في ال�سنوات القليلة القادمة ،ف�إن ت�سوية و�ضعيتهم الإدارية �سيكون لها انعكا�س �إيجابي
داخل محيطهم الإداري واالجتماعي ،وذلك من خالل تعزيز الإح�سا�س  بالأمان والعدل
والم�ساواة داخل الإدارة ،وت�أكيد الثقة في الإ�صالحات التي تعرفها المرافق العمومية الوطنية
ب�صفة عامة؛
وحيث �إن المن�شور رقم  9و.ع ال�صادر بتاريخ  25يونيو   2009حول ترقية الأعوان
والمتعاقدين في �إطارالقانون العام ،لم يحدد فئة الأعوان الم�شمولة باال�ستفادة من الترقية ،ولم
ي�ستثن �أي فئة منهم ،ولم ي�شترط �ضرورةتوفرهم على م�ؤهل علمي من �أجل هذه اال�ستفادة؛
وحيث �إن تجميد و�ضعية المعنيين بالأمر الإدارية منذ تاريخ �إدماجهم �سنة  ،1991وحرمانهم
من اال�ستفادة من الترقية التي ي�ستفيد منها الموظفون والم�ستخدمون التابعون للقطاع العام،
والتي لها ت�أثير كذلك على تكوين ر�صيد التقاعد ،يعد مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها
العمل في مجال الوظيفة العمومية؛
وحيث يتعين ،والحالة هذه� ،إن�صاف هذه الفئة ،وذلك بحمل وزارة الداخلية بمعية القطاعات
المعنية على ت�سوية هذه الو�ضعية ،وتمكين الم�شتكين من الترقيات الم�ستحقة ،بما يوازي ما
ي�ستفيد منه نظرا�ؤهم في الإدارةالعمومية مع ما ي�ستتبع ذلك من تكوين ر�صيد التقاعد ،هذا الحق
الذي ال يطاله التقادم ،طبقا للظهير ال�شريف رقم  104.10ال�صادر في � 21أبريل  ،2004بتنفيذ
القانون رقم  56.03ب�ش�أن تقادم الديون الم�ستحقة علىالدولة والجماعات المحلية العمومية؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  ،1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال�سيما المادة  29منه؛
وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال�سيما المادة  75منه؛
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لأجله:
ف�إن و�سيط المملكة:
 -يو�صي باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية الالزمة من لدن وزارة الداخلية من �أجل ت�سوية
الو�ضعية الإدارية والمالية للمعنيين بالأمر� ،سواء الذين �أحيلوا على التقاعد �أو الذين ما
زالوا في الخدمة ،وذلك بتمكينهم من اال�ستفادة من الترقيات الم�ستحقة ،واحت�سابها
�أي�ضا في تكوين ر�صيدالتقاعد؛
 -يدعو  وزارة الداخلية �إلى �إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل
ثالثة�أ�شهر؛
 -وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إلى وزارة الداخلية ،ووالية طنجة-تطوان ،والم�شتكين.

وحرر بالرباط ،في:
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اختال�س مبالغ مالية من لدن الموظف
ال ينفي م�س�ؤوليةالإدارة عن تمكينها لم�ستحقيها
�	nإن واقعة االختال�س ،مع التحفظ ب�ش�أن ما �ستنتهي �إليه الم�سطرة ،يبقى �ش�أنا داخليا ال يدللطالب
فيه و�أن الإدارة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها ما دام الثابت �أن الم�شتكي لم يتو�صل بما ينوبه كدين
على الإدارة و�أن الأموال التي ا�ستحوذ عليها الموظف كانت ح�سب طبيعتها �أمواال عامة ،رغم
�أنهاكانت مر�صودة لفائدة �أحد الخوا�ص ،وبالتالي ال مجال لتعليق ت�سديد الدين؛
�	nإن الت�أخر في الوفاء بم�ستحقات الطالب �إلى حين �صدور حكم ق�ضائي في المو�ضوع ،لي�س
م�ست�ساغا مهما كانت المبررات ،ذلك �أن الق�ضية المعرو�ضة �أمام النيابة العامة ،قائمة بين نيابة
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بميدلت من جهة ،وبين المقت�صد الذي قام بمجموعة
من االختال�ساتمن جهة �أخرى ،و�أن الم�شتكي لي�س طرفا في هذه الق�ضية ويبقى دائنا للثانوية
ب�أداء ما بذمتها ،لأنعالقة المديونية هي في مواجهة الإدارة التي تظل مدينة �إلى حين ا�ستخال�ص
الدائن لدينه.

تو�صيــة
�إلى ال�سيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
�صادرة بتاريخ 4 :غ�شت 2014
ملف عدد14/5212 :
حيث �إن ال�سيد  ،..........القاطن بـ � ،..........إقليم ميدلت ،تقدم ب�شكاية لدى
مندوبية م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بجهة مكنا�س -تافياللت� ،سجلت بتاريخ  12فبراير ،2014
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ب�ش�أن عدم تمكينه من م�ستحقاته المالية المتخلذة بذمة ثانوية « »........بميدلت ،والمقدرة
بمبلغ  167.868,25درهم ،وذلك في �إطار �صفقة توريد المواد الغذائية؛
وبعد تبادل المرا�سالت والردود في هذا ال�ش�أن مع نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني بميدلت ،تو�صلت المندوبية بجواب مفاده �أن مو�ضوع ال�شكاية يعود �إلى الفترة ما قبل
�إحداث نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بميدلت ،و�أن نيابة خنيفرة �سلمت �شيكا
بمبلغ  85.000.00درهم ًا لمقت�صد ثانوية « ،»..........من �أجل ت�سوية م�ستحقات المزودين
بمن فيهم المعني بالأمر ،على �أ�سا�س ا�ستكمال باقي الم�ستحقات بعد �صرف ال�شيك الأول،
�إال �أن المقت�صد قام بمجموعة من االختال�سات ويوجد في حالة فرار منذ �سنة � 2011إلى غاية
تاريخه� ،إذ تم ت�شميع مكتبه من طرف لجنة موفدة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة مكنا�س تافياللت؛
وحيث �إنه تم عقد جل�سة بحث مع ممثلي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة
مكنا�س تافياللت ،بتاريخ � 9أبريل  ،2014لإيجاد ت�سوية لمو�ضوع النزاع؛
وحيث �أكد ال�سيد نائب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بميدلت ،في جوابه
الم�ؤرخفي � 24أبريل � ،2014أنه تم توجيه كتاب �إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة
مكنا�س-تافياللت من �أجل فتح مكتب م�سير الم�صالح المادية والمالية ،الذي تم ت�شميعه بتاريخ
� 14شتنبر  2011من لدن لجنة جهوية ،مع �إحالة الملف برمته على ال�سيد وكيل الملك بتاريخ
فاتح نونبر  2011تحت عدد  ،156/11حيث ا�ستمعت ال�شرطة الق�ضائية للم�شتكي في مو�ضوع
االختال�سات ،التي قام بها ال�سيد �أحمد �أ�ضار المكلف بت�سيير الم�صالح المادية والمالية بالثانوية
المذكورة ،وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة عدد � 1160ش  11بتاريخ  2نونبر ،2011والتي
قامت بدورها ب�إحالة الملف على ال�سيد الوكيل العام للملك لدى محكمة اال�ستئنافبمكنا�س 
لالخت�صا�ص ،بتاريخ � 19أبريل  2011تحت عدد 1357م ،12/لكون م�ستحقاتالم�شتكي توجد
بحوزة المقت�صد الذي تم عزله من �أ�سالك الوظيفة العمومية ،والذي يوجد فيحالة فرار ،مما
تتعذر معه حاليا اال�ستجابة لمطلب المتظلم �إلى حين �صدور حكم ق�ضائي نهائيفي المو�ضوع؛
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وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى تمكين الم�شتكي من م�ستحقاته عن التوريدات التي قام بها

لفائدة ثانوية « »..........بميدلت؛

وحيث �إن الإدارة تقر ب�أحقية الطالب� ،إال �أنها تعلل ت�أخيرها عن القيام بذلك بكون

�أحد موظفيها اختل�س  المبالغ التي كانت قد ر�صدت لمواجهة النفقات ذات ال�صلة
بم�ستحقاتالطالب؛

وحيث �إن واقعة االختال�س ،مع التحفظ ب�ش�أن ما �ستنتهي �إليه الم�سطرة ،يبقى �ش�أناداخليا ال

يد للطالب فيه ،و�أن الإدارة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها ما دام الثابت �أن الم�شتكي لميتو�صل بما

ينوبه كدين على الإدارة ،و�أن الأموال التي ا�ستحوذ عليها الموظف كانت ح�سبطبيعتها �أمواال
عامة ،رغم �أنها كانت مر�صودة لفائدة �أحد الخوا�ص ،وبالتالي ال مجال لتعليقت�سديد الدين؛

وحيث �إن هذا الت�أخير في الوفاء بم�ستحقات الطالب �إلى حين �صدور حكم ق�ضائي في

المو�ضوع ،لي�س م�ست�ساغا مهما كانت المبررات ،ذلك �أن الق�ضية المعرو�ضة �أمام النيابة العامة

بمحكمة اال�ستئناف بمكنا�س ،قائمة بين نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بميدلت
منجهة ،وبين المقت�صد الذي قام بمجموعة من االختال�سات من جهة �أخرى ،و�أن الم�شتكي

لي�س طرفا في هذه الق�ضية ويبقى مدينا لثانوية « »...............بميدلت ب�أداء ما بذمتها ،لأن

عالقة المديونية هي في مواجهة الإدارة التي تظل مدينة �إلى حين ا�ستخال�ص الدائن لدينه؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  ،1.11.25ال�صادر بتاريخ

17

مار�س  ،2011

والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال�سيما المادة  29منه؛

وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،

والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال�سيما المادة 75منه؛
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لأجله:
ف�إن و�سيط المملكة:
 -ي�ؤكد على �أحقية الم�شتكي في الح�صول على م�ستحقاته المقدرة في مبلغ  167.868,25درهما؛
 -يو�صي ال�سيد نائب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بميدلت ووزارة التربية الوطنية
والتكوين المهنيبت�سوية و�أداء الم�ستحقات المالية للمعني بالأمر ،و�إخبار الم�ؤ�س�سة بما
تم تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة�أ�شهر؛
 -وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية لكل من ال�سيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وال�سيد
مدير الأكاديميةالجهوية للتربية والتكوين بجهة مكنا�س تافياللت ،و�إلى الم�شتكي.

وحرر بالرباط ،في:
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م�س�ؤولية الإدارة عن ر�صد االعتمادات
عند مبادرتها�إلى �إنجاز م�شروع
�	nإن الدفع بعدم توفر االعتمادات الكافية،ال يمكن ب�أي حال �أن يبرر عدم تعوي�ض المالك� ،إذ �أن
الجماعة كان عليها قبل الإقدام على ر�صد الأمالك الخا�صة للمواطنين ،لما يحقق النفع العام،
�أن تعملعلى �سلوك الم�ساطر الخا�صة بنزع الملكية �أو االقتناء بالترا�ضي ،كما كان عليها ،وفي
جميع الحاالت� ،أنتخ�ص�ص احتياطيا ماليا لمواجهة ما �سيترتب عن ت�صرفها من �أ�ضرار؛
�	nإن التعوي�ض ال يمكن �أن يبقى في حدود النوايا ،بل كان على الجماعة �أن تحر�ص على �إيجاد
اعتمادات �إ�ضافية �أو تطلب قرو�ضا تمكنها من ت�سديد ما ترتب بذمتها ،وال �سيما و�أن الأمر
يتعلقبالترامي واالعتداء على ملك الغير؛

تو�صية
�إلى ال�سيد رئي�س الجماعة الح�ضرية لمريرت
�صادرة بتاريخ 7 :غ�شت 2014
ملف عدد13/3693 :
حيث �إن ال�سيد  .........ومن معه ،القاطن بـ � ،...........إقليم خنيفرة� ،أ�صالة عننف�سه
ونيابة عن ورثة المرحوم « ،».........بمقت�ضى الوكالة المدرجة بالملف ،بعث ب�شكاية �إلى
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت بتاريخ  7ماي  2013و�أحيلت على مندوبية جهة مكنا�س 
تافياللت ،ب�ش�أن التظلم من عدم تعوي�ضهم عن نزع قطعهم الأر�ضية البالغ مجموع م�ساحتها
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 2700متر مربع ،الكائنة على الطريق الرابطة بين مريرت و�أدارو�ش ب�إقليم مريرت ،والتي تم
تخ�صي�صها لم�ساحة خ�ضراء؛
وحيث �إن مندوبية الم�ؤ�س�سة بجهة مكنا�س تافياللت قامت بمرا�سلة ال�سيد رئي�س الجماعة
الح�ضرية لمريرت في المو�ضوع ،ف�أفاد �أن محدودية ميزانية الجماعة ال ت�سمح بت�سوية جميع
ملفات التعوي�ض في �آن واحد ،و�أن هناك �أحكاما نهائية �صادرة ل�صالح مدعين �آخرين ،تق�ضي
بتعوي�ضهمعن �أرا�ضيهم وتنتظر الت�سوية ،و�أن م�صالحه �ستعمل على معالجة هذه الملفات فور
توفراالعتمادات المالية الالزمة؛
وا�ستر�ساال في بحث �سبل �إيجاد حل لهذه الق�ضية ،قامت الم�ؤ�س�سة بمرا�سلة ال�سيد رئي�س 
الجماعة الح�ضرية لمريرت من جديد ،في �ضوء التعقيب على جوابه عدد  76الم�ؤرخ في
 24يناير  ،2014بخ�صو�ص عدم تحديد الجماعة المذكورة تاريخ برمجة تعوي�ض المعنيين بالأمر
في ميزانية م�صالحها ،ا�ستنادا �إلى كون تعوي�ضات المنزوعة ملكيتهم تدخل �ضمن النفقات
الإجبارية التييتعين ت�سديدها� ،إال �أنه لم يفعل؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى تمكين الم�شتكين من التعوي�ض عما لحقهم من �أ�ضرار نتيجة
تخ�صي�ص جزء من قطعتهم الأر�ضية كم�ساحة خ�ضراء؛
وحيث �إن الجماعة تقر ب�أنها فعال قامت بالتخ�صي�ص المذكور ،وعللت ت�أخرها في التعوي�ض 
بعدم توفر االعتمادات الكافية؛
لكن حيث �إن هذا الدفع ال يمكن ب�أي حال �أن يبرر عدم تعوي�ض المالك� ،إذ �أن الجماعة
كان عليها قبل الإقدام على ر�صد الأمالك الخا�صة للمواطنين ،فيما يحقق ،ح�سب ر�ؤيتها ،النفع
العام� ،أن تعمل على �سلوك الم�ساطر الخا�صة بنزع الملكية �أو االقتناء بالترا�ضي ،كما كان عليها،
وفي جميع الحاالت� ،أن تخ�ص�ص احتياطيا ماليا لمواجهة ما �سيترتب عن ت�صرفها من �أ�ضرار؛
وحيث �إن التعوي�ض ال يمكن �أن يبقى في حدود النوايا ،بل كان على الجماعة �أن تحر�ص
على �إيجاد اعتمادات �إ�ضافية �أو تطلب قرو�ضا تمكنها من ت�سديد ما ترتب بذمتها ،ال �سيما و�أن
الأمر يتعلق بالترامي واالعتداء على ملك الغير؛
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وحيث يتعين والحالة هذه �إلزام الجماعة بالعمل على تعجيل م�سطرة التعوي�ض ،كما ترى
الم�ؤ�س�سة في ذات الوقت دعوة �سلطة الو�صاية �إلى ربط الم�صادقة على الميزانية بجدولة
التعوي�ضاتالم�ستحقة للم�شتكين؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  ،1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال�سيما المادة  29منه؛
وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال�سيما المادة  75منه؛

لأجله:
ف�إن و�سيط المملكة:
 -ي�ؤكد على �أحقية الم�شتكين في الح�صول على م�ستحقاتهم التي بذمة الجماعة؛
 -يدعو الجماعة الح�ضرية لمريرت في �شخ�ص رئي�سها �إلى تمكين الم�شتكي ومن معه من
التعوي�ضات الم�ستحقة عن حرمانهم من قطعهم الأر�ضية؛
 -يدعو �سلطة الو�صاية �إلى تعليق الم�صادقة على الميزانية على برمجة االعتمادات لت�سديد
التعوي�ض العادل للم�شتكي؛
 -يدعو �إلى العمل على تفعيل هذه التو�صية ،و�إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع،
داخل�أجل ثالثة �أ�شهر؛
 -ي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إلى كل الأطراف.

وحرر بالرباط ،في:
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عدم الوفاء بااللتزام و�إرجاع الأمور �إلى ن�صابها
�	nإن �أداء المبالغ المالية من طرف الم�شتكي كان في نطاق التزام تعهدت الإدارة بمقت�ضاه ،وفي
�إطاربرامج �إعادة الإ�سكان ،بتمكين المعني بالأمر من �سكن الئق مقابل هدم م�سكنه ال�صفيحي؛
 nالإدارة التي لم تـف بالتزامها ،ال يمكن لها �أن ت�ستبيح االحتفاظ بالمبالغ المدفوعة لها وتتمل�ص
من�إرجاعها؛
�	nإن الم�سلم به �أن عدم الوفاء بااللتزام ي�ؤدي �إلى ف�سخ االتفاق و�إرجاع الأمور والأو�ضاع �إلى ما
كانت عليه من ذي قبل.

تو�صيــــــــــــة
�إلى ال�سيد وزير الداخلية
�صادرة بتاريخ 18 :غ�شت 2014
ملف عدد09/26207 :
حيث �إن ال�سيد  ،........القاطن بـ  ،..............تمارة ،بعث ب�شكاية �إلى ديوان
المظالم الذي حلت محله م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت بتاريخ � 09شتنبر  ،2009يتظلم
بمقت�ضاها من ال�ضرر الذيلحقه ،جراء عدم تمكينه من اال�ستفادة من �سكن اجتماعي بدال من
ال�سكن ال�صفيحي رقم  ......الكائن بالدوار الجديد بتمارة ،الذي كان ي�ستغله مدة � 30سنة،
رغم �أدائه مبلغ 15.000,00 درهم على �شكل ثالث دفعات �آخرها تم في �سنة  ،1990مطالبا
بتمكينه من اال�ستفادة من م�سكن كباقي الم�ستفيدين في هذاالإطار؛
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وحيث �أ�ضاف الم�شتكي في مرا�سلة بعث بها �إلى هذه الم�ؤ�س�سة بتاريخ  23يوليوز ،2010
�ضمت �إلى نف�س الملف الم�شار �إليه �أعاله ،يطلب من خاللها التدخل من �أجل تمكينه من
ا�سترداد المبلغ الذي �سبق و�أن�سدده ،وقيمته15.000,00 درهم ،وذلك بعد تعذر ا�ستفادته من
�سكن اجتماعي؛
وحيث تمت مكاتبة وزارة الداخلية بخ�صو�ص �شكايته الأولى المتعلقة بعدم ا�ستفادته من
�سكن اجتماعي ،فوافت الم�ؤ�س�سة بجواب مفاده �أن المعني بالأمر لم يكن مقيما بالم�سكن
ال�صفيحي �سالف الذكرب�صفة دائمة ،و�أنه كان فقط يتردد بين الفينة والأخرى على منزل �شقيقه
الم�سمى محمد لخيوط ،والذي ثبتللجنة المختلطة المكلفة بعملية الإح�صاء �أنه هو من يقطن
الم�سكن مو�ضوع التعوي�ض ،ويتواجد فيه ب�صفة فعلية ودائمة ،وبناء عليه فقد تم تعوي�ضه بدال
من الم�شتكي لعدم توفره على ال�شروط الموجبة لال�ستفادة ،كما �أفادت�أن �أداء الأق�ساط المتعلقة
باقتناء �سكن اجتماعي في �إطار محاربة ال�سكن غير الالئق ال يلزم الإدارة بتمكين المعنيبالأمر
من هذا ال�سكن ،و�أنه ب�إمكانه ا�سترجاع المبالغ الم�ؤداة في حال عدم ا�ستفادته متى �شاء؛
وحيث تبين من تعقيب المعني بالأمر ،الم�شار �إليه �أعاله ،والذي وافى به الم�ؤ�س�سة بعد
تبليغه م�ضمون جواب الإدارة بتاريخ � 20أبريل � ،2010أنه ح�صر طلبه في ا�سترداد المبلغ الذي
�سبق و�أن قام ب�أدائه ،والمقدربـ15.000,00 درهم ،و�أنه ربط االت�صال بالم�صالح المعنية من �أجل
ذلك �إال �أنه لم يتم تمكينه منم�ستحقاته؛
وحيث تمت مكاتبة وزارة الداخلية من جديد من �أجل تمكين المعني بالأمر من ا�سترجاع
م�ستحقاته ،فتو�صلت الم�ؤ�س�سة منها بجواب مفاده �أن المبالغ التي قام ب�أدائها المعني بالأمر
على دفعات في ح�ساب بلدية ال�صخيرات-تمارة تخ�ص عمليات �سابقة لإعادة �إ�سكان قاطني
دور ال�صفيح ،وتم ت�سديدها بناء على �أذوناتبالأداء محدودة الآجال ،كت�سبيق للثمن الم�ؤقت
القتناء �سكن في �إطار البرنامج ال�سكني االجتماعي لحي الم�سيرة  2بتمارة ،و�أنه بعد انتهاء
هذا الم�شروع� ،أ�صبحت هذه الأذونات غير معتمدة في عملية �إعادة الإ�سكان التي عرفها
دوار الجديد ،و�أنها قامت في وقت �سابق ب�إرجاع المبالغ الم�ؤداة �إلى الأ�شخا�ص الذين ظلوا
مقيمين ب�أحياءال�صفيح ،في حين �أن الأ�شخا�ص الذين غادروها لم يتم لحد الآن اتخاذ �أي �إجراء
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ب�ش�أنهم ،و�أنه يتعين على المعني بالأمر ربط االت�صال بالم�صالح المخت�صة بالبلدية باعتبارها
�صاحبة االخت�صا�ص في المو�ضوع؛
وحيث تم بتاريخ  12دجنبر  2012عقد جل�سة بحث بمقر الم�ؤ�س�سة بخ�صو�ص هذا التظلم،
ح�ضرهاالمعني بالأمر الذي �أفاد �أنه لم يتم ت�سجيله بالإح�صاء الأخير الذي تم القيام به من طرف
ال�سلطة المحلية ،وذلكلتعذر تواجده بعين المكان ب�سبب ظروف عمله ،حيث تم �إح�صاء �أخيه
الذي ا�ستفاد بدال منه ،كما �أكد �أنهات�صل عدة مرات ببلدية تمارة من �أجل ا�سترجاع المبلغ الذي
قام ب�أدائه دون �أن يت�أتى له ذلك ،بعلة �أن هذهالأخيرة ال تتوفر على ال�سيولة الالزمة لذلك،
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى تمكين المعني بالأمر من ا�سترجاع المبلغ المالي الذي قامب�أدائه
من �أجل اال�ستفادة من �سكن اجتماعي بدال من م�سكنه ال�صفيحي بدوار الجديد بتمارة،بعد �أن
تعذر تمكينه من ذلك؛
وحيث �إن المعني بالأمر لم ي�ستفد من �أي م�سكن في �إطار عملية �إعادة �إ�سكان قاطنيالدوار
الجديد بتمارة ،رغم هدم م�سكنه ال�صفيحي رقم  ......و�أدائه ثالثة �أق�ساط من ثمن االقتناء
في ح�ساب بلدية تمارة ،وذلك بعلة عدم توفره على ال�شروط الموجبة لال�ستفادة ،المتمثلةفي
الإقامة الفعلية والدائمة بالم�سكن ال�صفيحي مو�ضوع التعوي�ض ،والحال �أنه تم �إرجاع المبالغ
الم�ؤداة �إلى الأ�شخا�ص الذين ظلوا مقيمين ب�أحياء ال�صفيح؛
وحيث من الثابت �أن �أداء المبالغ المالية من طرف الم�شتكي كان في نطاق التزام تعهدت
الإدارة بمقت�ضاه ،وفي �إطار برامج �إعادة الإ�سكان ،بتمكين المعني بالأمر من �سكن الئق مقابل
هدم م�سكنه ال�صفيحي؛
وحيث من الثابت كذلك �أن الم�شتكي لم ي�ستفد من �أي �سكن ،وال يوجد ما يفيد �أنه
�سي�ستفيد في �إطار برنامج �آخر؛
وحيث �إنه �أمام هذه الحالة ،والإدارة لم تف بالتزامها ،ال يمكن لها �أن ت�ستبيح االحتفاظ
بالمبالغ المدفوعةلها وتتمل�ص من �إرجاعها ،والم�سلم به �أن عدم الوفاء بااللتزام ي�ؤدي �إلى ف�سخ
التوافق و�إرجاع الأموروالأو�ضاع �إلى ما كانت عليه من ذي قبل؛
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وحيث �إن الم�شتكي محق في المطالبة با�سترجاع المبالغ التي دفعها لم�صالح عمالة
ال�صخيرات-تمارة فيح�سابها المفتوح لدى الخزينة العامة؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  ،1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال�سيما المادة  29منه؛
وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال�سيما المادة 75منه؛

لأجله:
ف�إن و�سيط المملكة:
 -يو�صي بتمكين ال�سيد  .......من مبلغ15.000,00 درهم ،الذي قام ب�أدائه لم�صالح عمالة
ال�صخيرات-تمارة ،من �أجل اال�ستفادة من �سكن في �إطار البرنامج ال�سكني االجتماعي
بحي الم�سيرة  2بتمارة،دون �أن يت�أتى له ذلك؛
 -يدعو  وزارة الداخلية �إلى �إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل
ثالثة �أ�شهر؛
 -وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إلى الطرفين المعنيين.

وحرر بالرباط ،في:
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مفعول م�شروع ت�صميم التهيئة
�	nإن ت�صميم التهيئة لمنطقة الفوارات ،هو مجرد م�شروع لم تتم بلورته على ال�صيغة ،وطبقا للم�سار
الذي ارت�ضاه الم�شرع من خالل الم�صادقة عليه ون�شره؛
 nخارج هذا الإطار ،يبقى كل موقف للإدارة تجاه مالكي العقار مجانبا لل�شرعية ،وبالتالي،
فتم�سك الإدارة بالتخ�صي�ص الذي اقترحته في غياب ت�أ�صيله وتج�سيده بمقت�ضى قانوني ،يعتبر
�إخالال وانحرافا عنالم�شروعية ؛
 nكان حريا بالإدارة المعنية ،وفي ظل غياب الم�صادقة ون�شر الت�صميم� ،أن تبادر �إلى اللجوء �إلى
م�سطرةاالقتناء بالترا�ضي� ،أو مبا�شرة م�سطرة نزع الملكية من �أجل المنفعة العامة ،حتى ال تكون
في و�ضعيةالمعتدي ماديا ،وذلك حفاظا على حقوق المالكين ،والتزاما بالم�شروعية.

تـو�صيـة
�إلـى ال�سيد وزير ال�شباب والريا�ضة
�صادرة بتاريخ 22 :غ�شت 2014
ملف عدد11/300 :
حيث �إن ال�سيد  ،.............الجاعل عنوان المرا�سلة بـ ،......................
الرباط ،تقدم ب�شكاية لدى هذه الم�ؤ�س�سة� ،سجلت بها بتاريخ  19ماي  ،2011يعر�ض فيها ما
لحق به من �ضرر ،نتيجة و�ضع اليد على قطعته الأر�ضية ذات الر�سم العقاري عدد ،.../.....
البالغ م�ساحتها هكتار و� 66آر و� 3سنتيار ،الكائنة بدوار �أوالد عقبة ،م�ؤكدا �أن ت�صميم التهيئة
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الجماعي لمنطقة الفوارات التي يتواجد بها العقار ،والتي �ألحقت بتمارة خالل التق�سيم الإداري

ل�سنة  ،2005والذي خ�ص�صها لإحداث تجهيز ريا�ضي مرموز له ب « ،».....ال يعدو �أن يكون

مجرد م�شروع لم تتم الم�صادقة عليه ،م�ضيفا �أن الم�ساعي التي قام بها مع الإدارة المعنية لم
ت�سفرعن �أي نتيجة ،طالبا من الم�ؤ�س�سة التدخل ق�صد تمكينه من قطعته الأر�ضية؛

وحيث تمت مرا�سلة المخاطب الدائم بوزارة ال�شباب والريا�ضة في المو�ضوع ،فوافى

الم�ؤ�س�سة بكتاب �أكد فيه �أن الوزارة ،طلبت من الم�شتكي ،موافاتها بمذكرة المعلومات حديثة

العهد عن ذات العقار ،من م�صالح الوكالة الح�ضرية لل�صخيرات–تمارة ،وذلك بعدما تبين �أن
ت�صميم التهيئة لمنطقة الفوارات لم تتم الم�صادقة عليه ؛

ولإيجاد حل للتظلم ،تم عقد جل�سة بحث بتاريخ  20يناير  ،2014ح�ضرها جميعالأطراف

ذات ال�صلة بالمو�ضوع ،وبعد اال�ستماع لهم ،تم اقتراح عقد جل�سات فيما بينهم ،بغية �إيجاد
�صيغة توافقية تر�ضي الجميع ،بما يحقق الم�صلحة العامة ويراعي كذلك ما للمالك منحقوق
محمية د�ستوريا ،وذلك �إما بالتخلي عن هذه العقارات لفائدة المالكين� ،أو مبا�شرة �إجراءات
االقتناء بالترا�ضي كما تن�ص على ذلك الم�ساطر والقوانين المعمول بها؛

وحيث �إن الم�ؤ�س�سة لم تتو�صل بما خل�صت �إليه هذه االجتماعات ،رغم التذكيرات

الموجهة في هذا ال�صدد؛
وبناء على ما تقدم؛

حيث �إن الطلب يهدف �إلى تمكين الم�شتكي من الت�صرف في قطعته الأر�ضية التيخ�ص�صها

م�شروع ت�صميم التهيئة الجماعي لمنطقة الفوارات ،والذي لم تتم الم�صادقة عليه ،لإحداث

تجهيز ريا�ضي مرموز له بـ «».....؛

وحيث ات�ضح �أن نقطة الخالف بين المالكين والوكالة الح�ضرية ،تتمحور حول مدى

�صالحية الم�شروع المذكور؛

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الخام�س ،غ�شت 2015

مفعول م�شروع ت�صميم التهيئة

111

وحيث تبين �أن ت�صميم التهيئة لمنطقة الفوارات ،هو مجرد م�شروع تم و�ضعه له ،ولم تتم

بلورته على ال�صيغة ،وطبقا للم�سار الذي ارت�ضاه الم�شرع من خالل الم�صادقة عليه ون�شره؛

وحيث �إنه خارج هذا الإطار ،يبقى كل موقف للإدارة تجاه مالكي العقار مجانبالل�شرعية،

وبالتالي ،فتم�سك الإدارة بالتخ�صي�ص الذي اقترحته في غياب ت�أ�صيله وتج�سيده بمقت�ضى

قانوني ،يعتبر �إخالال وانحرافا عن الم�شروعية ؛

وحيث �إنه كان حريا بالإدارة المعنية ،وفي ظل غياب الم�صادقة ون�شر الت�صميم� ،أن تبادر

�إلى اللجوء �إلى م�سطرة االقتناء بالترا�ضي� ،أو مبا�شرة م�سطرة نزع الملكية من �أجل المنفعة

العامة ،حتى ال تكون في و�ضعية المعتدي ماديا ،وذلك حفاظا على حقوق المالكين،
والتزامابالم�شروعية؛

وحيث �إنه بعدما �أعطيت فر�صة للإدارة ،من طرف الم�ؤ�س�سة ،لت�سوية و�ضعية العقارب�شكل

ودي وتوافقي ،ولم تنته في ذلك �إلى حل مع المالكين ،ف�إنه من الالزم تدارك الأمر،و�إرجاعه
�إلى ن�صابه ،وذلك بالقول ب�أن قرار الإدارة مجانب لل�صواب ،وبالتالي ينبغي �صدها عنموقفها،

الذي يتجلى في االعترا�ض ،ب�شكل مناف للقانون ،من خالل الحر�ص على التم�سكبم�ضمون

م�شروع ت�صميم �أ�صبح غير الزم التطبيق ،لعدم الم�صادقة عليه؛

وحيث يتعين ،والحالة هذه ،دعوة الإدارة �إلى رفع يدها عن كل اعترا�ض على ما يخوله

القانون لمالكي العقار ،هذا االعترا�ض الذي ي�ستند على ادعاء له ارتباط بارتفاق �إداري كانمن
المفتر�ض �أن يكون مر�صودا للمنفعة العامة ؛

وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  ،1.11.25ال�صادر بتاريخ

17

مار�س  ،2011

والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال�سيما المادة  29منه؛

وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،

والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال�سيما المادة  75منه؛
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لأجـله:
ف�إن و�سيط المملكة:

- ي�سجل عدم الم�صادقة على م�شروع تهيئة منطقة الفوارات؛
- ي�ؤكد على �أحقية الطالب في الت�صرف في ملكه ،في من�أى عن كل تخ�صي�ص للمنفعة
العامة �سبق و�ضعه ،وت�ضمينه في م�شروع ت�صميم تهيئة لم تتم الم�صادقة عليه ون�شره؛
- يو�صي وزارة ال�شباب والريا�ضة ،والوكالة الح�ضرية لل�صخيرات–تمارة ،والجماعة
الح�ضرية لتمارة بتنفيذ هذا المقت�ضى ،والتغا�ضي عن م�شروع الت�صميم المذكور ك�أن
لميكن؛
- يدعو �إلى �إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛
- وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية لكل من ال�سيد وزير ال�شباب والريا�ضة ،والوكالة الح�ضرية
لل�صخيرات–تمارة ،والجماعة الح�ضرية لتمارة ،والم�شتكي.

وحرر بالرباط ،في:
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الدفع بال�صعوبة في التنفيذ يجب طرحه �أمام الق�ضاء
�	nإن ما تتذرع به الإدارة لتبرير �إحجامها عن منح الرخ�صة� ،سبق لها �أن تم�سكت به �أمام المحكمة،
وتم رده ،و�إن �إثارته من جديد من �شانه �أن يم�س بما للأحكام من حجية؛
�	nإن تنفيذ الأحكام الق�ضائية هو مناط جدوى اللجوء �إلى الق�ضاء� ،إذ ال معنى لحكم ال نفاذ له؛
�	nإن الإدارة هي الأجدر بالمبادرة والإ�سراع �إلى تنفيذ الأحكام ،لتج�سيد ال�سوا�سية �أمام القانون،
وبلورة �سموه ،والإبقاء على م�صداقيتها وحر�صها على الم�شروعية ؛
�	nإذا كانت للإدارة قناعة ب�أن التنفيذ العيني لما تم الحكم به ،قد يكون م�ستع�صيا� ،أو مرهقا� ،أو من
�ش�أنه �أن يلحق �أ�ضرارا �أو تهديدا للأمن وال�سالمة� ،أو الإخالل بالنظام العام ،ف�إن لها ،في نطاق
المبادئالعامة� ،أن ت�سعى �إلى اال�ستعا�ضة عن ذلك ،بتعوي�ض كامل لجميع الأ�ضرار التي ت�صيب
الم�ستفيد منالحكم جراء ذلك.

تـو�صيـة
�إلـى ال�سيدة رئي�سة المجل�س الجماعي لمراك�ش
�صادرة بتاريخ 25 :غ�شت 2014
ملف عدد08/24077 :
حيث �إن ال�سيد  ،........القاطن بـ  ،.............مراك�ش ،تقدم �إلى ديوان المظالم،
الذي حلت محله م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،ب�شكاية �سجلت به بتاريخ  9يونيو   ،2008يعر�ض 
بمقت�ضاها �أنه ا�ست�صدر حكما عن المحكمة الإدارية بمراك�ش عدد  141بتاريخ  7دجنبر ،2004
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الم�ؤيد بمقت�ضى القرار ال�صادر عن الغرفة الإدارية بالمجل�س الأعلى (�سابقا) ،محكمة النق�ض 
(حاليا) عدد  675بتاريخ � 6شتنبر  ،2006والقا�ضي ب�إلغاء القرار ال�صادر عن رئي�س المجل�س 
البلدي المنارة – جليز ،برف�ض  منحه رخ�صة بناء قطعته الأر�ضية الم�سماة « ،»....الحاملة
للرقم  ،...ذات الر�سمالعقاري عدد  ،..../....والكائنة بتجزئة «معطى اهلل» ،م�ؤكدا �أنه با�شر
م�سطرة التنفيذ المعمول بها� ،إال �أنه لم يتو�صل لأي نتيجة ،طالبا التدخل ق�صد تمكينه من
رخ�صة البناء ،تنفيذا للحكمال�صادر لفائدته؛
وحيث تم تبادل المرا�سالت والردود في المو�ضوع مع وزارة الداخلية ،بحكم و�صايتها
على الجماعات الترابية ،التي �أفادت في جوابها �أن رف�ض منح الم�شتكي رخ�ص البناء راجع
لكون جزءمن القطعة الأر�ضية يدخل �ضمن منطقة االرتفاق بجوار مطار مراك�ش المنارة ،و�أن
هذا الإجراء يهدف الحفاظ على �سالمة التجمعات ال�سكنية المجاورة للمطار ،وكذا الحفاظ
على �أمن و�سالمة المالحة الجوية ،وقد �أ�ضافت المجيبة �أنه رغم النتائج التي خل�ص �إليها
االجتماع الذي عقد بوالية مراك�ش بتاريخ � 11أكتوبر  ،2008وح�ضرته كل الإدارات المعنية،
والمتمثلة في تقلي�ص م�سافةاالرتفاق ،الأمر الذي �سيمكن من تقلي�ص عدد البقع الممنوعة من
البناء� ،إال �أنه ومع ذلك ،يتعذرتمكين الم�شتكي من رخ�صة البناء ،لكون قطعته الأر�ضية توجد
بالممر رقم «�أ» ،الذي يحرم فيه البناء؛
وا�ستر�ساال في بحث �سبل �إيجاد حل لهذه الق�ضية ،تمت مرا�سلة ال�سيدة رئي�سة المجل�س 
الجماعي لمراك�ش في المو�ضوع ،بغية الو�صول �إلى حل توافقي ينهي الخالف ،ف�أكدت في
جوابها ما �سبق و�أندفعت به وزارة الداخلية؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى �إلزام الإدارة بتنفيذ الحكم النهائي الذي ق�ضى ب�إلغاء قرار رف�ض 
منح رخ�صة البناء؛
وحيث �إن ما تتذرع به الإدارة لتبرير �إحجامها عن منح الرخ�صة� ،سبق لها �أن تم�سكت به
�أمام المحكمة ،وتم رده ،و�أن �إثارته من جديد لمن �شانه �أن يم�س بما للأحكام من حجية؛
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وحيث �إن تنفيذ الأحكام الق�ضائية هو مناط جدوى اللجوء �إلى الق�ضاء� ،إذ ال معنى لحكم
النفاذ له ،وهذا ما كر�سه الد�ستور في ف�صله  ،126عندما �أكد على �أن الأحكام النهائية ال�صادرة
عن الق�ضاء ملزمة للجميع؛
وحيث من جهة �أخرى ،ف�إن الإدارة هي الأجدر بالمبادرة والإ�سراع �إلى تنفيذ
الأحكام ،لتج�سيد ال�سوا�سية �أمام القانون ،وبلورة �سموه ،والإبقاء على م�صداقيتها وحر�صها
على الم�شروعية؛
وحيث �إنه� ،إذا كانت لها قناعة ب�أن التنفيذ العيني لما تم الحكم به ،قد يكون م�ستع�صيا،
�أو مرهقا� ،أو من �ش�أنه �أن يلحق �أ�ضرارا �أو تهديدا للأمن وال�سالمة� ،أو الإخالل بالنظام العام،
ف�إن لها ،في نطاق المبادئ العامة� ،أن ت�سعى �إلى اال�ستعا�ضة عن ذلك ،بتعوي�ض كامل لجميع
الأ�ضرار التيت�صيب الم�ستفيد من الحكم جراء ذلك؛
وحيث مادام �أن الإدارة قد �أبدت ا�ستعدادها لدرا�سة تعوي�ض المعني ،ف�إن الم�ؤ�س�سة في هذا
ال�سياق ،ترى بداية� ،إلزام المجل�س الجماعي بتنفيذ الحكم ،وذلك بمنح المحكوم له رخ�صة
البناء،وعند تعذر ذلك ،العمل على تعوي�ضه تعوي�ضا كامال عن كل الأ�ضرار الالحقة به؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  ،1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال�سيما المادة  29منه؛
وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال�سيما المادة  75منه؛

لأجـله:
ف�إن و�سيط المملكة:
- يو�صي المجل�س الجماعي لمراك�ش بتنفيذ الحكم ال�صادر لفائدة الم�شتكي والقا�ضي
بمنحهرخ�صة البناء؛
- ويدعو المجل�س المذكور ،في حالة تعذر تنفيذ الحكم� ،إلى تمكين الم�شتكي ،في �أقرب
الآجال،من تعوي�ض كامل عن كافة الأ�ضرار الالحقة به؛
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الخام�س ،غ�شت 2015

116

نماذج من تو�صيات �صادرة عن و�سيط المملكة

- وي�أمر ب�إفادة هذه الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛
- كما ي�أمر بتبليغ هذه التو�صية لكل من ال�سيد وزير الداخلية ،وال�سيدة رئي�سة المجل�س 
الجماعي لمراك�ش ،والم�شتكي.

وحرر بالرباط ،في:
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تحرير العقار من التخ�صي�ص بمرور ع�شر �سنوات
على ن�شر مقررالم�صادقة على ت�صميم التهيئة
 nمقت�ضيات الف�صل  28من القانون  12-90المتعلق بالتعمير ،تن�ص ب�شكل �صريح على �أن مالك
الأرا�ضي المخ�ص�صة للمرافق والف�ضاءات والتجهيزات العامة المبرمجة في ت�صاميم التهيئة،
ي�ستعيدون الت�صرف في �أرا�ضيهم فور انتهاء فترة الآثار المترتبة عن �إعالن المنفعة العامة
المرتبطة بها،والمحددة في ع�شر �سنوات؛
 nمفعول التخ�صي�ص الذي تم ر�صده للمنفعة العامة ح�سب الت�صميم ،ال يمكن ب�أي حال �أنيتجاوز
ع�شر �سنوات ،اعتبارا من تاريخ ن�شر المر�سوم ،علما �أنه بالإمكان تحميل الت�صميم الجديد
تخ�صي�صات عدا التي ت�ضمنها الت�صميم الأول؛
 nبعد مرور �أزيد من ع�شر �سنوات على تاريخ ن�شر ت�صميم التهيئة ،ي�صبح عقار الم�شتكي ،بقوة
القانون ،وب�صورة �آلية ،محررا من التخ�صي�ص الذي ت�ضمنه الت�صميم المذكور ،ودونما حاجة
�إلى �إ�شهاد �أوترخي�ص �إداري ،ويكون بذلك المالك محقا في الت�صرف فيه.

تـو�صيـة
�إلـى ال�سيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
�صادرة بتاريخ 31 :دجنبر 2014
ملف عدد14/5822 :
حيث �إن ال�سيد  ،............القاطن بـ  ،............طنجة ،تقدم ب�شكاية �إلى مندوبية
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بجهة طنجة-تطوان� ،سجلت بها بتاريخ  15ماي  ،2014يطلب
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بمقت�ضاها التدخل ق�صد تمكينه من ا�سترجاع قطعته الأر�ضية الواقعة بمحارث مد�شر الرهراه،
جماعة طنجة �أ�صيلة ،البالغ م�ساحتها  100متر مربع ،وذلك بعد انق�ضاء �أجل ت�صميم التهيئة
للجماعة الح�ضرية طنجة ،الم�صادق عليه بالمر�سوم عدد  2.03.264ال�صادر بتاريخ  6يونيو 
 ،2003والمن�شور في الجريدة الر�سمية عدد  5122بتاريخ  3يوليوز  ،2003الذي خ�ص�صها
لإحداث م�ؤ�س�سة تعليمية دون �أن يتم �إنجازها ،م�ضيفا �أن الم�ساعي التي قام بها لم ت�سفر عن �أي
نتيجة ،طالبا التدخل ق�صد تمكينه من قطعته الأر�ضية؛
وحيث عملت المندوبية الجهوية للم�ؤ�س�سة على مرا�سلة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين لجهة طنجة  -تطوان في المو�ضوع ،فتو�صلت منه بجواب �أكد من خالله �أن القطعة
الأر�ضية ،وح�سب ت�صميم التهيئة لطنجة المدينة ،هي جزء من الوعاء العقاري  ....المخ�ص�ص
لإيواء م�ؤ�س�سة تعليمية ،وقد �أ�ضاف المجيب �أنه تم �إنجاز مح�ضر اللجنة الإقليمية الختيار
الأرا�ضيبتاريخ � 14شتنبر  ،2004و�سيخ�ص�ص الحقا كملحقة لمدر�سة «»........؛
وحيث تمت مرا�سلة الإدارة من جديد ق�صد حثها على التقيد بال�ضوابط القانونية� ،سيماو�أن
ت�صميم التهيئة الذي خ�ص�ص العقار الحت�ضان م�ؤ�س�سة تعليمية قد انتهت مدة �صالحيته� ،إال�أن
المندوبية الجهوية للم�ؤ�س�سة لم تتو�صل بالجواب؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل ق�صد تمكين المعني بالأمر من ا�سترجاع قطعتهالأر�ضية،
بعد انق�ضاء مدة �صالحية ت�صميم التهيئة لمدينة طنجة الذي خ�ص�صها لإحداث م�ؤ�س�سةتعليمية؛
وحيث �أكدت الإدارة ،في جوابها �أن القطعة الأر�ضية ،تم ر�صدها ح�سب ت�صميم التهيئة
لمدينة طنجة ،الحت�ضان م�ؤ�س�سة تعليمية ،و�أن اللجنة الإقليمية الختيار الأرا�ضي خ�ص�صتها
كملحقة لمدر�سة «».......؛
وحيث �إن موقف الإدارة مخالف لمقت�ضيات الف�صل  28من القانون  12-90المتعلق
بالتعمير ،الذي ن�ص ب�شكل �صريح على �أن مالك الأرا�ضي المخ�ص�صة للمرافق والف�ضاءات
والتجهيزات العامة المبرمجة في ت�صاميم التهيئة ،ي�ستعيدون الت�صرف في �أرا�ضيهم فور انتهاء
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الآثارالمترتبة عن �إعالن المنفعة العامة المرتبطة بها ،المحددة في ع�شر �سنوات ،تحت�سب من
تاريخ ن�شرالن�ص القا�ضي بالم�صادقة على هذه الت�صاميم في الجريدة الر�سمية ،وال يجوز القيام
ب�إعالن المنفعة العامة للغر�ض نف�سه ،فيما يتعلق بالمناطق المخ�ص�صة للتجهيزات الآنفة الذكر
قبل ان�صرام �أجلع�شر �سنوات؛
وحيث تبين �أن اللجنة الإقليمية الختيار الأرا�ضي ،في اجتماعها المنعقد بتاريخ � 14شتنبر
 ،2004والذي خ�ص�صت فيه العقار كملحقة لمدر�سة « ،».......لم تعمل على تحديد
تاريخلذلك؛
وحيث �إنه� ،إذا كان من حق الإدارة ،ح�سبما يخولها قانون التعمير� ،أن ت�ضع ت�صميم تهيئة
ي�ستجيب للحاجيات التي ي�ستدعيها تو�سيع الن�سيج العمراني ،بما يفر�ضه ذلك من طرق ومرافق
عمومية ،ت�صميما يلزم مالكي العقارات المعنية طيلة المدة التي ح�صرها القانون في ع�شر
�سنوات،ف�إن مفعول التخ�صي�ص الذي تم ر�صده للمنفعة العامة ح�سب الت�صميم ،ال يمكن ب�أي
حال �أن يتجاوز ع�شر �سنوات ،اعتبارا من تاريخ ن�شر المر�سوم ،ما لم يحدد الت�صميم الجديد
تخ�صي�صاتعدا التي ت�ضمنها الأول ،وهو الأمر الذي �سارت في اتجاهه كذلك مذكرة ال�سيد
وزير ال�سكنىوالتعمير و�سيا�سة المدينة الم�ؤرخة في  10دجنبر  2012تحت عدد 20469؛
وحيث ،باال�ستناد �إلى ما تقدم �أعاله ،واعتبارا لمرور �أزيد من ع�شر �سنوات على تاريخ
ن�شر ت�صميم التهيئة ،ف�إن عقار الم�شتكي قد �أ�صبح ،بقوة القانون ،وب�صورة �آلية ،محررا من
التخ�صي�ص الذي ت�ضمنه الت�صميم المذكور ،ودونما حاجة �إلى �إ�شهاد �أو ترخي�ص �إداري،
ويكون بذلك محقا في الت�صرف فيه؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  ،1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال�سيما المادة  29منه؛
وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال�سيما المادة  75منه؛
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لأجـله:
ف�إن و�سيط المملكة:
- ي�سجل مرور ع�شر �سنوات على ت�صميم التهيئة لمدينة طنجة ،الذي خ�ص�ص عقار
الم�شتكي لإحداث م�ؤ�س�سة تعليمية؛
- ي�ؤكد على �أحقية الم�شتكي في الت�صرف في عقاره وفق ما ت�سمح به المقت�ضيات القانونية
الجاري بها العمل ،دون اعتبار للتخ�صي�ص الوارد في الت�صميم المذكور ،فيما له عالقة
بالمنفعة العامة ،وما تفر�ضه من تحمالت؛
- يدعو �إلى تفعيل هذه التو�صية والتقيد بها من لدن ال�سلطة الإدارية المخت�صة بالدائرة
الترابية للعقار مو�ضوع النزاع؛
- يدعو �إلى �إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛
- وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية لكل من ال�سيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ،وال�سيد
مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة-تطوان ،وال�سيد مدير الوكالة
الح�ضرية بطنجة ،والم�شتكي.

وحرر بالرباط ،في:
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م�س�ؤولية الإدارة عن حفظ الوثائق والم�ستندات
المتعلقةبالموظفين
n

ما تم�سكت به الوزارة من وجوب �إدالء الم�شتكي ب�شهادة توقيف الراتب ،ال يمكن مجاراته،
لأن الإدارة هي التي ت�صدرها بناء على ما تم اتخاذه من قرارات ،ولأن المفرو�ض فيها حفظ
الوثائق والم�ستنداتالمتعلقة بالموظفين ق�صد الرجوع �إليها عند الحاجة.

تو�صيــــــــــــة
�إلى ال�سيد وزير ال�صحة
�صادرة بتاريخ 31 :دجنبر 2014
ملف عدد10/26904 :
حيث �إن ال�سيد  ،...........القاطن بـ ،............فرن�سا ،بعث ب�شكاية �إلى هذه
الم�ؤ�س�سة� ،سجلت بها بتاريخ � 13أبريل  ،2010يطلب من خاللها التدخل ق�صد تو�ضيح و�ضعيته
الإدارية ،وتمكينه من �شهادة العمل عن المدة التي ق�ضاها كممر�ض  �سلم  ،5والتعوي�ضات
المترتبة عنها ،وذلك منذ تعيينه بتاريخ فاتح يوليوز � ،1976إلى غاية عزله من من�صبه و�إيقاف
�صرف راتبه ،بعد �أن تم اعتقاله لمدة �شهرين �سنة  1979ب�سبب انتمائه النقابي ،مو�ضحا �أنه
لم يتو�صل ب�أي �إ�شعار �إثر ا�ستفادة الموظفين الذين كانوا في مثل و�ضعيته من العفو الملكي
�سنة  ،1980وقد زاد مو�ضحا �أنه طالب الم�صالح المخت�صة بوزارة ال�صحة عدة مرات بتمكينه
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من �شهادة عن �سنوات عمله ،فتم �إخباره ب�أن ملفه ال يت�ضمن �أي �إ�شارة �إلى عزله عن العمل،
ال�شيء الذييتعذر معه تمكينه من ال�شهادة المطلوبة؛
وحيث تمت مكاتبة وزارة ال�صحة في المو�ضوع ،فتو�صلت منها الم�ؤ�س�سة بكتاب مفاده �أن
مديرية الموارد الب�شرية ال تتوفر على ما يفيد �أن المعني بالأمر كان معتقال ،و�أنها قامت بمكاتبة
ال�سيد الخازن الوزاري من �أجل موافاتها ب�شهادة انتهاء �أداء الأجرة ،لمعرفة �سبب حذفه من
الأ�سالك ،غير �أنها تو�صلت بجواب من المركز الوطني للمعالجات ،يفيد ب�أنه ال يتوفر على �أي
وثيقة تتعلق بالم�شتكي؛
وحيث تم تدار�س ملف المعني بالأمر خالل االجتماع المنعقد بتاريخ � 30أكتوبر ،2013
بمقر الم�ؤ�س�سة ،في �إطار اللجنة الدائمة للتن�سيق والتتبع مع وزارة ال�صحة ،ف�أفاد ممثلو الوزارة
�أن ملف المعني بالأمر ال يت�ضمن وثيقة توقيف الراتب ،ونظرا لكون هذه الوثيقة هي التي يتم
اعتمادها في منح �شهادة العمل ،ف�إنه يتعذر تمكينه من ال�شهادة المطلوبة ،هذا ،وقد تم االتفاق
على درا�سة الحلول الممكنة لتمكين الم�شتكي من ال�شهادة المطالب بها؛
وحيث بعثت وزارة ال�صحة �إلى الم�ؤ�س�سة بكتاب م�ؤرخ في  4نونبر  ،2014اكتفت فيه بما
�سبق �إثارته من كون الأمر الزال رهينا بالإدالء ب�شهادة وقف الراتب؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل لدى وزارة ال�صحة من �أجل تمكين المعني بالأمر من
�شهادة العمل ،مع تو�ضيح و�ضعيته الإدارية؛
وحيث �إن م�صالح وزارة ال�صحة تتذرع ،لعدم ت�سليمه ال�شهادة التي يطالب بها ،بعدموجود
�شهادة وقف الراتب؛
وحيث تم الإدالء �ضمن وثائق الملف ب�صورة من قرار لل�سيد وزير ال�صحة م�ؤرخ في 20�شتنبر
 ،1976بتعيين المعني بالأمر كممر�ض �سلم  ،5ابتداء من فاتح يوليوز 1976؛
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وحيث �أدلى المعني بالأمر �أي�ضا ب�صورة من �شهادة م�سلمة له من طرف الطبيب الرئي�س 
بالعمالة الطبية بالدار البي�ضاء ،ي�شهد بمقت�ضاها �أن الم�شتكي ا�شتغل كممر�ض  تابع لوزارة
ال�صحةمن فاتح يوليوز � ،1976إلى غاية � 10أبريل 1979؛
وحيث �إن ما تم�سكت به الوزارة من وجوب �إدالء الم�شتكي ب�شهادة توقيف الراتب،
ال يمكن مجاراته ،لأن الإدارة هي التي ت�صدرها بناء على ما تم اتخاذه من قرارات ،ولأن
المفرو�ض فيها حفظ الوثائق والم�ستندات المتعلقة بالموظفين ق�صد الرجوع �إليها عند الحاجة؛
وحيث لذلك ،ف�إن الم�ؤ�س�سة ترى �أن الطالب محق في الح�صول على �شهادة العمل خالل
الفترة المذكورة �أعاله ،مع التحفظ ب�ش�أن ما قد يترتب عن انقطاعه عن العمل من �إجراءات،
علما �أن الم�صالح الإدارية الحكومية لها �أن تتفق فيما بينها بخ�صو�ص �شهادة وقف الراتب؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  ،1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال�سيما المادة  29منه؛
وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال�سيما المادة  75منه؛

لأجـله:
ف�إن و�سيط المملكة:
- يدعو ال�سيد وزير ال�صحة �إلى العمل على التعجيل بتمكين الطالب من �شهادة العملخالل
الفترة المذكورة �أعاله ،تت�ضمن ما ين�سجم قانونا مع و�ضعيته الإدارية؛
- كما يدعوه �إلى �إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛
- وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إلى كل من وزارة ال�صحة ،والم�شتكي.

وحرر بالرباط ،في:
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الرباط في:  26فبراير 2013

�إلـــــــى
ال�سيد رئي�س الحكومة المحترم
المو�ضوع :الممار�سة الغير قانونية لمهنة مب�صاري(Opticien).
�ســــــالم تام بوجود موالنا الإمـــــــام؛
ي�شرفني ،ال�سيد رئي�س الحكومة� ،أن �أخبركم ب�أن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة تو�صلت ب�شكاية
من جمعية مب�صاريي مكنا�س تعر�ض فيها �أن جماعة من التجار فتحوا عدة دكاكين بباب جديد
يتعاطون فيها بيع النظارات القديمة للب�صر ،و�أن هذه العملية ،وبهذه الكيفية ،تتم خالفا لإرادة
الم�شرع الذي �سن منذ �سنة  1954ت�شريعا ينظم التعاطي لبيع النظارات بالتق�سيط.
وقد التم�س الم�شتكون تدخل الو�سيط لإرجاع الو�ضعية �إلى طبيعتها العادية ،وذلك بتدخل
ال�سلطة من �أجل منع غير المرخ�ص لهم من المب�صاريين (opticiens) من القيام بهذا الن�شاط.
وقد وجهت الم�ؤ�س�سة مرا�سلة �إلى ال�سيد والي جهة مكنا�س  -تافياللت ،ف�أكد في معر�ض 
جوابه �أن الأمر يتعلق بمهنة �إ�صالح النظارات بجوطية باب الجديد منذ الت�سعينات ،و�أنه
بالنظر �إلىالظرف االجتماعي المتوا�ضع لأغلب ه�ؤالء ،ف�إن �أي تدخل محتمل من �ش�أنه ت�أجيج
االحتقاناالجتماعي ،م�ضيفا في جواب ثان �أن الأمر ال يقت�صر على جهة مكنا�س – تافياللت،
بل يخ�صجميع جهات المملكة.
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وقد ت�أكدت الم�ؤ�س�سة من خالل تحرياتها �أن هذا النوع من الن�شاط في تزايد م�ستمر،
يمار�س بدون ترخي�ص من الأمانة العامة للحكومة ،و�أن المحالت مجهزة بواجهات وب�آليات
وبمعداتونظارات ت�ضاهي �أحيانا ما يتوفر عليه المب�صاريون.
ولهذه االعتبارات ،ارت�أت الم�ؤ�س�سة مكاتبتكم في المو�ضوع لأهميته ،ولخطورته،
والنعكا�ساتهالمتعددة وال�سلبية على الو�ضع ال�صحي للمواطنين ،وعلى المحيط المهني وكذلك
الم�سار الجامعي،ف�ضال عما يقت�ضيه الأمر من معالجة مت�أنية ،ت�ضع في الح�سبان كل ما يمكن �أن
يلوح في الأفق منمخاطر �أو ردود فعل اجتماعية �سيئة.

ال�سيد رئي�س الحكومة،
بالرجوع �إلى ظهير � 4أكتوبر  ،1954المتعلق ب�سن �ضابط لتعاطي مهنة بيع النظاراتبالتق�سيط
(détaillants) ،نجده يورد تعريفا لبائع النظارات ،وي�ؤكد �أنه هو الذي يبيع للعموم.
ويتبين �أن العنا�صر التي اعتمدها الم�شرع في هذه التجارة هي:
 -البيع للعموم للآالت ال�صالحة لتقويم الب�صر مجهزة طبقا لقوانين علم الب�صر؛
 -ت�صوير �أ�شكال �إطارات النظارات؛
 -ت�صوير زجاج النظارات؛
 -تقدير حجم النظارات؛
� -صنع �أو �شراء ،و�إن اقت�ضى الحال ،تحويل �شكل النظارات.
نخل�ص من هذا �أنه يدخل في مهام مهنيي بيع النظارات كل ما له عالقة بتقويم الب�صر ،طبقا
للعلم :من �آليات ،و�إطارات ،وزجاج .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن المب�صاري هو الذي يقدر
حجمالزجاج طبقا لحاجيات المعني.
ونجد كذلك في الن�ص �أن هذه المهنة ال يزاولها �إال من يحمل �إجازة �أو �شهادة من الدولة
تخول له حق ممار�سة هذه المهنة ،على �أن تكون الجهة التي ت�سلم هذه الإجازة �أو ال�شهادة
مقيدةب�ضوابط لت�سليم هذه ال�شهادات.
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والمالحظ �أن ظاهرة القيام ببيع النظارات قد انت�شرت ،وجهة مكنا�س لي�ست وحدها التي

تعرفها� ،إذ علمت هذه الم�ؤ�س�سة بوجود حاالت مماثلة بجهات �أخرى من المملكة.

ولذلك ،ينبغي االنكباب على الأمر بما ي�سعف في �إيجاد الحل لإرجاع الأمور �إلى ن�صابها

ب�شكل هادئ ،و�إن اقت�ضى الحال بالتدرج ،وبال�شكل الذي ال ي�ضيف لل�ساحة �صعوبات �إلى
جانباالحتجاجات التي �أ�صبحت تملأ ال�شارع ،بنوع من التهور واالندفاع واالنفعال.

ف�ضال عن �أن الأمر ينبغي �أي�ضا معالجته من جهة الحر�ص على الأمن ال�صحي للمواطنين.

لأن �إعداد النظارات الطبية الخا�صة بتقويم الب�صر ال يمكن الت�ساهل فيه ،ولأن الثابت في كل
الدولالمتقدمة �أن المب�صاري(Opticien) هو ال�شخ�ص الذي تم ت�أهيله علميا لترجمة توجهات
الطبيب االخت�صا�صي في �أمرا�ض  العيون (Ophtalmologue) ،ولإعداد ما و�صفه ،بالطرق

العلمية ،معالبحث عن ان�سجام في فزيولوجية وجه ال�شخ�ص المعني بالنظارات.

ف�إذا كان من واجبنا جميعا اال�سهام في �إقرار �أمن �صحي ،فعلينا �أن نتعب�أ لتجنب كل �إنزالق

و�أن ن�سعى �إلى تطويق كل ظاهرة تخرج عن �سياق الم�سار العلمي الذي خططت له بالدنا منذ
�أزيدعن ن�صف قرن.

قد يكون بالإمكان الت�ساهل في بيع الإطارات ونظارات ال�شم�س ،لكن نظارات التقويم

يجب �أن تتخذ فيها كل االحتياطات .

ولذلك ،فبالن�سبة له�ؤالء الباعة� ،أي غير المب�صاريين ،ف�إنه من الالزم الوقوف على ن�شاطهم

والتعرف على العنا�صر التالية :

 - 1هل يفح�صون النا�س وي�صفون لهم النظارات ويعدونها لهم ؟
 - 2هل يعدون نظارات طبقا لموا�صفات الأطباء ؟
 - 3هل يبيعون مجرد �إطارات ونظارات ال�شم�س ؟
 - 4هل يقومون ب�إ�صالح الإطارات والنظارات الطبية ؟
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 - 5هل يمار�سون تجارة ما �أ�صبحنا ن�شاهده من �إنتاج �صناعي للنظارات الطبية والتي بها

مقا�سات محددة م�سبقا  +3 ،+2 ،+1؟ ،وهل هذه النظارات م�سجلة وغير معتر�ض عليها ؟

 - 6هل ه�ؤالء الباعة ي�ست�صدرون من ال�سلطات المحلية رخ�صا في ا�سم نظاراتي �أو بائع
النظارات لإعطاء عملهم �صفة الم�شروعية؟ ،والحال �أن الأمر لي�س كذلك ،لأنه يجب
التفريق بينبائع النظارات ،والمب�صاري(Vendeur de lunettes et Opticien).

لذا ،ف�إن ما يجب على الجهات المخت�صة تطويقه ،هو مراقبة ما �إذا كان ه�ؤالء الباعةيتوفرون

على معدات لت�صنيع الزجاج وتقويمه لي�ستجيب لموا�صفات الأطباء ؟ ،وهل ي�ستعملونمعدات

فح�ص العيون وو�صف ما يحتاج �إليه المري�ض من نظارات التقويم ؟.

فهذه �أولوية يتعين محاربتها بكل الو�سائل ،لأنها تتعلق ب�أفعال تقع تحت طائلة القانون

الجنائي وال�سيما انتحال مهنة نظمها القانون.

كما �أن التمادي في عدم ترتيب الآثار عن هذه الظاهرة �سي�ؤدي حتما �إلى �شل ،والعزوفعن

توجيه الطلبة �إلى �شعبة المب�صاريين ،لأن الح�صول على �شهادة جامعية في المو�ضوع لن ي�ضيف

�شيئا لحاملها ما دامت ممار�ستها ،تحت ا�سم بائع النظارات ،ممكنة ،وبدون �شهادة �أو رخ�صة،
�أو�إلزام �أو التقيد ب�ضوابط و�سلوكيات المهنة ،والخ�ضوع لرقابة المجال�س المهنية للأطباء.

ين�ضاف �إلى هذا �أن �صحة المواطنين ،و�سالمة ب�صرهم� ،سوف لن تكون بين �أيادي �آمنة.
فبالن�سبة للنازلة الحالية يظهر ،ح�سب وثائق الملف والتحريات المنجزة� ،أن المو�ضوع

يجب�أن يحظى بالعناية الالزمة ،وينبغي اتخاذ ما يمكن اتخاذه لح�صر نزيف هذا الواقع� ،سيما

و�أن هناكتدمرا من لدن المهنيين بمختلف ربوع المملكة.

فالبد من معالجة الأمر ،بما يتطلبه من حكمة وتب�صر ،اعتبارا لخ�صو�صية هذه الحالة ،التي

تعاي�ش معها الكل في �صمت ،وخالفا للقانون ،وات�سعت فيها رقعة الممار�سين لهذه المهنة،
وبالأحرى التجارة ،على امتداد عدة عقود.
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ولذلك بات من ال�ضروري في اعتقاد هذه الم�ؤ�س�سة ،تدخلكم ال�سيد رئي�س  الحكومة،

لإيجاد حل لهذه الظاهرة التي ت�سيء لبلدنا ،وتنعك�س �سلبا على �صحة المواطنين ،حل ت�شارك
فيه وزارة ال�صحة ووزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة ،ووزارة العدل والحريات،
بحكم �أن الأمر يخ�ص انتحال مهنة ينظمها القانون ،على �أن تن�ضم لع�ضوية هذه اللجنة الجهة
الممثلة للمب�صاريين.

وتف�ضلوا ،ال�سيد رئي�س الحكومة المحترم ،بقبول �أزكى تحياتي و�أ�سمى عبارات تقديري .
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الرباط في:  31دجنبر 2013

�إلـــــــى
ال�سيد رئي�س الحكومة المحترم
المو�ضوع :مراجعة الحد الأدنى للمعا�شات.
�ســــــالم تام بوجود موالنا الإمـــــــام
ي�شرفني ،ال�سيد رئي�س الحكومة� ،أن �أخبركم ب�أن هذه الم�ؤ�س�سة تتو�صل ،وبا�ستمرار ،بعدة
طلبات من بع�ض الم�ستفيدين من المعا�شات �سواء المعنيين �شخ�صيا �أو الم�ستحقين من ذوي
حقوقهم،يلتم�س �أ�صحابها التدخل من �أجل العمل على رفع م�ستحقاتهم ،لأنها محددة ح�سب
ال�ضوابطالحالية في مبالغ جد هزيلة.
ولقد كان من دواعي االرتياح ،ما ورد على ل�سانكم في كثير من المنا�سبات ،من كون
حكومتكم عازمة على مراجعة ما ي�صرف �شهريا لهذه ال�شريحة �إلى ما ال يقل عن �ألف درهم.
ومن الم�سلم به �أن هذه نظرة ثاقبة ،تترجم مدى العناية التي تولونها للم�ستفيدين منمعا�شات،
وهو ما يقت�ضي الإ�سراع بتفعيل هذه الإرادة.
فالواجب يقت�ضي العمل على تنزيل هذا التوجه انطالقا من فل�سفة و�أبعاد المعا�ش  الذي
يرجى وراءه �ضمان حد �أدنى من الدخل ،يمكن م�ستحقيه من مواجهة تكاليف الحياة ،في
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م�ستوىيراعي الكرامة الإن�سانية .وال �شك �أن �إ�صالح نظام التقاعد يحتل مكانة متقدمة �ضمن
ان�شغاالتحكومتكم.
�إن ما انتظم فيه المواطنون من عطاءات �سخية في نطاق طرح ت�ضامني ،يعك�س �أ�صالتهم،
و�صادق اختيارهم التكافلي ،ويجعل من �أ�سبق الأ�سبقيات ،في الإ�صالح الذي برمجتموه
بخ�صو�ص التقاعد� ،أن يتم �إيجاد ال�سبل لإعادة النظر فعال في الحد الأدنى للتقاعد برفعه �إلى
الحد الأن�سب،�أخذا بعين االعتبار كل الظروف االقت�صادية.
وفي هذا ال�سياق ،وفي نطاق ما تخوله المادة  15من الظهير ال�شريف المحدث لهذه الم�ؤ�س�سة؛
واعتبارا لما لم�سته فيكم ،ال�سيد رئي�س الحكومة المحترم ،وفي منا�سبات متعددة من تفهم
وكبير تجاوب� ،أرفع �إليكم نداء كل مت�ضرر من هذه الو�ضعية ،و�أحيل عليكم ما يعتبرونه غبنا في
حقهم ،في م�سار مغرب يعي�ش انتقاال ديمقراطيا ،وي�شهد مبادرة تنمية ب�شرية ،ويواجه ب�شكل
متميزالأو�ضاع اله�شة ،في اتجاه �إخراجها من وط�أة العوز والخ�صا�ص.
كما �أتوجه �إليكم بمطلب حق وعدل و�إن�صاف ،م�ؤكدا رجاء المعنيين بالأمر معالجة
الو�ضعية ،برفع حد معا�شاتهم الأ�سرية.
و�إني ،و�إذ �أعلم �أنكم من�شغلون بالمو�ضوع ،لواثق من �أنكم �ست�ضعون الأمر في الم�سار
الت�شريعي والتنظيمي الحق ،لإن�صاف هذه الفئة ؛
وفي انتظار ذلك؛
تف�ضلوا ،ال�سيد رئي�س الحكومة ،بقبول �أ�سمى عبارات التقدير واالحترام.
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الرباط في:  06مار�س 2014

�إلــــى
ال�سيد رئي�س الحكومة المحترم
المو�ضوع :مقترح تدخل ت�شريعي في مو�ضوع المعا�ش الذي ي�صرف للأبناء الم�صابين ب�إعاقة.
�ســـــالم تام بوجود موالنا الإمـــــام؛
ي�شرفني ،ال�سيد رئي�س الحكومة المحترم� ،أن �أعر�ض عليكم و�ضعية �صادفتها م�ؤ�س�سة و�سيط
المملكة ،وهي تنظر في �إحدى ال�شكايات المرفوعة �إليها ،و�أنا على يقين ب�أنكم �ستولونها ما
ت�ستحقهمن عناية.
لقد لوحظ �أن هناك مقت�ضيات في القانون الخا�ص بالتقاعد (الف�صل  34من القانون رقم
 ،011.71ال�صادر بتاريخ  30دجنبر  ،1971المحدث بموجبه نظام المعا�شات المدنية ،والف�صل
 37منالقانون رقم  ،13.71ال�صادر بتاريخ  30دجنبر  ،1971المحدث بموجبه نظام المعا�شات
الع�سكرية) تطبق بال�شكل الذي يجعل فروع الموظف المتوفى ،الذين كانوا ي�ستفيدون من
المعا�ش ،يفقدون هذاالحق بمجرد ما يتزوجون .وهكذا ،يتذرع ه�ؤالء ،وهم يب�سطون �أوجه
تظلمهم المرفوع �إلى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،بكون هذا الف�صل المذكور ي�ضر بم�صالحهم،
ويلتم�سون التدخل لإن�صافهم.
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فوا�ضع الن�ص ارتكن ،عن �صواب� ،إلى خيار �إبقاء الحق في اال�ستفادة من المعا�ش لالبن
المعاق �إعاقة م�ستديمة ،وذلك من منطلق �أنه في و�ضعية يتعذر عليه معه �إعالة نف�سه.
وقد يكون اتخذ كمبرر لإيقاف ا�ستحقاق هذا المعا�ش  كون �إقدام المعاق على الزواج
قرينةعلى �أنه قادر على الإنفاق على نف�سه ،وعلى �أ�سرته من دخل غير ذلك الذي يتقا�ضاه من
�صندوق التقاعد.
�إال �أن هذا التعليل ال ي�ستقيم دوما والمنطق والواقع ،لأن الزواج� ،إلى جانب كونه �سنة قال
عنها النبي « jفمن رغب عن �سنتي فلي�س مني» ،ف�إنه تح�صين للذات ،وتكاملوتوازن نف�سي.
كما �أن الزواج خلية �شرعية لتلبية حاجيات طبيعية ،وهو بالن�سبة لل�شخ�ص المعاقيكون �ضرورة
ملحة� ،إذ �إلى جانب كونه ميثاق ترابط وتما�سك �شرعي ف�إنه رعاية وتكفلوم�ساعدة.
ومن هذا المنظور ،ال يمكن �أن ين�ضاف الزواج لقائمة المعيقات التي ت�شل حركية المعاق،
وتحول دون ممار�سة ما هو مخول وممكن بالن�سبة للأ�شخا�ص العاديين.
فاال�ستراتيجية التي تنتهجها الدولة بالن�سبة لل�شخ�ص المعاق ت�سير في اتجاه رفع المعاناة،
وتطويق كل �إق�صاء ،والخروج من �أي تهمي�ش يطاله بحكم الإعاقة.
فحرمان الأبناء المعاقين ،وال�سيما الذكور ،من معا�ش التقاعد لمجرد �أنهم تزوجوا ،يفتقد
�إلى الحكمة ،وال يندرج �ضمن المقا�صد الف�ضلى لفل�سفة التقاعد ،لأن ا�ستفادة �أبناء المتقاعد
من المعا�ش تجد �سندها في عدم قدرتهم على �إعالة �أنف�سهم ،وموجب وقف اال�ستفادة هو 
القدرة علىالك�سب.
حقيقة �أن من �أهلية الزواج القدرة على الإنفاق ،و�إذا كان ذلك المبلغ الذي يتقا�ضاهكافيا،
مع ما يمكن �أن ت�ساعد به الزوجة ،انطالقا من �أن من �أهداف الزواج كما �أ�شارت �إليه المادة
الرابعة من المدونة �إن�شاء �أ�سرة م�ستقرة برعاية الزوجين ،فلماذا يواجه المعاق ب�سحبا�ستفادته
من المعا�ش ؟
ومن جهة �أخرى ،ف�إن هذا الأخير غالبا ما يحتاج �إلى �شخ�ص ثالث لم�ساعدته وتلبية
احتياجاته اليومية ،و�أح�سن من يتولى ذلك هو من تكون له به عالقة ،والزوجة التي تربطها به
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ميثاق �شرعي على وجه الدوام �أ�سا�سه الإح�سان هي الأولى به .ولذلك ال يمكن �أن يقف نظام
التقاعد حائال دون الدفع �إلى االرتباط ب�شخ�ص �آخر بميثاق الزواج.
ين�ضاف �إلى هذا �أن مدونة الأ�سرة في المادة  23اهتمت بزواج المعاق و�أفردت له مقت�ضيات
خا�صة به� ،إيمانا منها �أن هذا الأخير ال يمكن ب�أي حال �أن يحرم من هذا الحق الطبيعي.
�إن �إطاللة على الت�شريع المقارن في هذا المجال ت�ؤكد �أن العديد من الدول لم ترهناال�ستفادة
من المعا�ش بالعزوبة ،ولم تجعل الزواج موجبا للحرمان من هذا اال�ستحقاق.
لذلك ،ف�إن �صياغة الن�ص الحالي لم تكن موفقة لأن التمعن في مق�صد الم�شرع ي�ؤكد �أن نيته
ان�صرفت �إلى القا�صرين.
وا�ستنادا بالتالي ،على المادة  33من الظهير ال�شريف رقم  ،1.11.25ال�صادر بتاريخ 17مار�س 
 ،2011الموافق لـ  12ربيع الثاني  ،1432ب�إحداث م�ؤ�س�سة و�سيط المملكـة ،والمن�شوربالجريدة
الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ؛
واعتبارا لما �أعربتم عنه في منا�سبات عديدة من عزم على �إ�صالح نظام التقاعد ،وما �أولته
حكومتكم من ان�شغال ب�أو�ضاع الفئات اله�شة؛
ي�شرفني �أن �أطلب منكم بحث �سبل تعديل هاتين المادتين ،وعدم الأخذ بالزواج كموجب
لإ�سقاط حق الولد المعاق في اال�ستفادة من معا�ش تقاعد معيله المتوفى.
وتف�ضلوا ،ال�سيد رئي�س الحكومة المحترم ،بقبول خال�ص عبارات تحياتي وفائق تقديري.
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الرباط في:  04يوليو 2014

�إلـــــى
ال�سيد رئي�س الحكومة المحترم
المو�ضوع :تعميم اال�ستفادة من التعوي�ض عن المخاطر المخ�ص�ص للممر�ضين.
�ســــالم تام بوجود موالنا الإمــــام؛
ي�شرفني ،ال�سيد رئي�س الحكومة� ،أن �أعر�ض على �أنظاركم و�ضعا وقفت عليه الم�ؤ�س�سة وهي
ب�صدد النظر في �إحدى ال�شكايات؛
لقد �أح�سنت الإدارة �صنعا عندما خ�ص�صت تعوي�ضا لفائدة الممر�ضين ،وذلك بمقت�ضى
المر�سوم عدد  2.99.649ال�صادر بتاريخ  25جمادى الآخرة  1420موافق � 6أكتوبر � ،1999إال�أن
�صياغة هذا المر�سوم تمت بال�شكل الذي ح�صر تطبيقه على موظفي وزارة ال�صحة ،مما �أدى �إلى
ا�ستثناء الممر�ضين التابعيـن للجماعات الترابيـة من اال�ستفادة منه ،والحال �أنهم يواجهون نف�س 
المخاطر ،و�أن المر�سوم رقم  2.77.738بتاريخ � 13شوال  1357موافق � 27شتنبر  1977بمثابة
النظام الأ�سا�سي لموظفي الجماعات ين�ص في ف�صله الثامن على �أن �أجرة ه�ؤالء ت�شمل المرتب
والتعوي�ضات العائلية وجميع التعوي�ضات �أو المكاف�آت والمنافع الأخرى المقررة بالن�صو�ص
الت�شريعية �أوالتنظيمية لفائدة موظفي الدولة؛
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ين�ضاف �إلى هذا� ،أن الأ�سباب الداعية �إلى تبني الإدارة اختيار تخ�صي�ص تعوي�ض  عن
المخاطر لفائدة الممر�ضين لم يكن الهدف منه مجرد تج�سيد مكاف�أة العاملين بوزارة ال�صحة
بقدر ما كان عرفانا ،وتعوي�ضا عن مواجهة مخاطر ،بحكم طبيعة العمل ،الذي قد يقوم به
موظفون �آخرون تابعون لقطاع �آخر ولذلك ،وبالتالي ينبغي تمتيعهم به ،لأنهم �أي�ضا عر�ضة
لنف�س المخاطر والأ�ضرار؛
لذلك ،ال�سيد رئي�س الحكومة المحترم ،ف�إن الم�ؤ�س�سة في نطاق ما تخوله لها مقت�ضيات
المادتين  15و 33من الظهير ال�شريف المحدث لها ،ترفع هذا المقترح من �أجل �أن تعطوا
تعليماتكم لمن يجب ق�صد االنكباب على المو�ضوع ،وبحث �سبل النظر فيه ،لي�شمل
التعوي�ض  عن المخاطر المخ�ص�ص للممر�ضين التابعين لوزارة ال�صحة الممر�ضين التابعين
للجماعات الترابية؛
وفي انتظار ردكم؛
تف�ضلوا ،ال�سيد رئي�س الحكومة المحترم ،بقبول �أزكى تحياتي و�أ�سمى عبارات تقديري.
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