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تقديم
�إنه لمن دواعي الحمد �أن تتوالى فر�ص اللقاء مع قراء هذا المنبر التوا�صلي ،الذي �أبت
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة من خالله تعميم المعلومة بخ�صو�ص ما تهتدي �إليه ،وهي على درب
الوفاءبالر�سالة التي طوقت بها ،مدركة حجم التحديات ،و�أهمية الرهانات ،في وقت تتعالى فيه
النداءات،ب�ضرورة ا�ستجابة مختلف الإدارات ،لما للأفراد والجماعات من حاجيات ،ت�ؤمن ما
هم محقون فيهمن خدمات.
وفي �سياق الخط الذي ارتكنت �إليه هذه المجلة ،وعلى هدي ما �أَ ِل َف ْت ُه ،انتقت �ضمن
موادهذا العدد بع�ضا من تو�صياتها ،التي كان لها فيها ر�أي ،تعتبر �أنه خيار انتهجته من منطلق
منظورها لروح القانون في بعده ال�سامي ،و�أنه جواب عما يقت�ضيه العدل واالن�صاف لتمكين
المتظلم مما هو محق فيه.
كما �أن المقررات التي تج�سد ،ل�سبب �أو لآخر ،عدم اال�ستجابة لمطالب م�شتكين ،والتي
ت�ضمنها �أي�ضا هذا العدد ،كانت نتيجة درا�سة وتمحي�ص لمواقف الإدارة ،التي لم يتجل فيها
�إخالل،�سواء في تطبيقها للقانون� ،أو انحراف في �إعمالها لما تملكه �أحيانا من �سلطة تقديرية
في التعامل.
�أما المقترحات التي بعثت بها �إلى ال�سيد رئي�س الحكومة ،ف�إنها انطلقت من قناعات تر�سخت
لدى الم�ؤ�س�سة بوجوب العمل على التدخل الت�شريعي �أو التنظيمي لتدارك الأمور و�إعادتها �إلى
ن�صابها ،اعتبارا لما طر�أ من م�ستجدات� ،أو ما تجلى من نق�ص لم يعد يواكب التغيير الذي �أ�صبح
المرتفقون والبالد في حاجة �إليه.
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ورعيا لما للم�ؤ�س�سة من دور هام في تعزيز حقوق الإن�سان ،كان من المنا�سب �إ�شراك العموم
في منظورها للم�ساواة في الولوج للحقوق ،من خالل ورقة عمل �ساهمت بها في تظاهرة تم
تنظيمهامع م�ؤ�س�سات د�ستورية �أخرى.
وارتباطا بما يطبع الحقوق من �شمولية وكونية ،و�إيمانا بااللتزام الوطني بالمتوافق عليه
دوليا ،تمت معالجة مو�ضوع موقع االتفاقيات الدولية في مجال الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية ،من
خالل طرح يمكن �أن يكون منطلقا لنقا�ش حقوقي ،تتو�ضح من خالله الر�ؤى لر�سم حدود
هذا االلتزام.
وتحليال لما د�أبت الم�ؤ�س�سة على �إ�صداره من مقررات وتو�صيات ،يتعزز هذا العدد بدرا�سة
قيمة لها ،كنماذج ملمو�سة للم�ساهمة في �إ�شاعة مبادئ العدل واالن�صاف.
وكيفما كان ال�شعور الذي ينتاب الم�ؤ�س�سة ،وهي تف�صح عما اهتدت �إليه في خال�صاتها،
ف�إنها على قناعة ب�أن الم�سار طويل ،و�أن المنتظر كثير ،و�أنه من الواجب البحث دوما عن
الأف�ضل،الذي يلتقي مع الم�أمول ،وي�ستجيب لالنتظارات ،ويزيد من فاعلية الإدارات.
ولتت�أتى موا�صلة االخبار بما انبثق عن الملتقى العالمي الثاني حول حقوق االن�سان ،المنعقد
بمراك�ش من نتائج ذات ال�صلة بالو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية،يليق ،في البداية ،الإفادة بما تال ذلك من
مبادرات في اتجاه �إحداث الآلية الدولية للتن�سيق ما بين ال�شبكات العاملة في المجال.
ومرة �أخرى ،ف�إن ال�شكر مو�صول لكل من �ساهم في الإعداد ،ومن اهتم بالإ�صدار ،ود�أب
على االطالع ،ووافى الم�ؤ�س�سة بما تراءى له من تعليقات �أو درا�سات ،لال�ستفادة من ن�شرها
وفتحالحوار ب�ش�أنها.

و�سيط المملكة

النقيب عبد العزيز بنزاكور
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التقرير الختامي حول اللقاء المنعقد
بالرباط يومي  6و 7يوليوز 2015
بين ر�ؤ�ساء ال�شبكات الجهوية والدولية
لم�ؤ�س�سات الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية
ب�ش�أن تفعيل �إعالن مراك�ش

التقـــريــر الخـــتامــي حول اللقاء المنعقد بالرباط
يومي  6و 7يوليوز 2015 بين ر�ؤ�ساء ال�شبكات الجهويةوالدولية
لم�ؤ�س�سات الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية ب�ش�أن تفعيل �إعالن مراك�ش
بقرار من اللجنة الثالثية المنبثقة عن االجتماع المو�ضوعاتي المنظم بمنا�سبة الملتقى العالمي
الثانيحول حقوق الإن�سان في نهاية نونبر  2014بمراك�ش(1) ،المكونة من ال�سيدة ريموند �سان
جرمان ،حاميةالمواطن بالكبيك ورئي�سة جمعية الأمبد�سمان والو�سطاء الفرانكفونيين ،وال�سيد
جون والترز� ،أمبد�سمان ناميبيا ورئي�س  المعهد الدولي للأمبد�سمان بفييــــنا ،والتي يتر�أ�سها
النقيب عبد العزيز بنزاكور ،و�سيط المملكة المغربية والرئي�س ال�شرفي لجمعية �أمبد�سمانات
البحر الأبي�ض المتو�سط؛
اجتمعت بدعوة من هذا الأخير ،في الرباط يومي  6و 7يوليوز  ،2015الجمعيات الجهوية
والدولية لم�ؤ�س�سات الو�سطاء والأمبد�سمانات ،ق�صد الت�شاور وتدار�س �أف�ضل الو�سائل لإقامة
�آلية ب�سيطةفاعلة للتعاون والتن�سيق على ال�صعيد الدولي بين جميع هيئات الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية،
وذلك بهدف تفعيل«�إعالن مراك�ش» حول هذا النوع من الو�ساطة بغية النهو�ض وتعزيز جهود
الجمعيات العاملة في هذا الحقل ،لتمكينها من المكانة الم�ستحقة عالميا في مجال حماية
حقوق الإن�سان اتجاه الإدارة ،هذه الحمايةالتي تبرر �أ�صال �إحداثها ووجودها.
* * *

( )1انظر �أ�شغال الندوة الدولية حول الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية المنظمة من طرف م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بمنا�سبة هذا
الملتقى ،في العدد �( 4أبريل  )2015من هذه المجلة.
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التقرير الختامي حول اللقاء المنعقد بالرباط يومي  6و 7يوليوز 2015

ووعيا ب�ضرورة بلوغ الأهداف المر�سومة �ضمن الإعالن المذكور ،في �أح�سن الظروف
الممكنة لتحقيقها ولنجاحها ،اتفقت كافة الجمعيات الحا�ضرة في االجتماع الآنف الذكر،
في ختام مناق�شاتهاالغنية ،على ما يلي:
 .ال�شروع ،من الآن ،في القيام بالم�ساعي ال�ضرورية لإحداث �آلية تن�سيق فيما بين مختلف
الجمعيات المتواجدة حاليا على ال�ساحة ،لأجل ت�سهيل التبادل الم�ستمر للأفكار
والتجارب والخبرات المرتبطة بالمهمة الرئي�سية للو�ساطة والتوفيق لفائدة مرتفقي الدول
التي توجد بها م�ؤ�س�سات الأمبد�سمانات والو�سطاء المنخرطة في تلك الجمعيات؛
 االلتزام ،من الآن ،بم�ساعدة مواطني �سائر دول الم�ؤ�س�سات �سالفة الذكر ،خالل
.
م�ساعيهم المو�ضوعية لدى الم�صالح الإدارية المحلية ،وذلك في حدود ما ت�سمح به
ت�شريعاتها وتنظيماتها الجاري بها العمل بالن�سبة للق�ضايا النزاعية المماثلة؛
 االطالع على �أح�سن الممار�سات المعتمدة من لدن بع�ض  الم�ؤ�س�سات الع�ضوة من
.
�أجل ا�ستلهام ما يوافق الأو�ضاع المحلية لكل بلد ،بغية تح�سين الخدمات التي ي�أملها
المرتفقونفي القطاع العام و�سائر مكوناته والهيئات التابعة له؛
�.إحداث مركز للتكوين وتبادل التجارب والخبرات متعدد اللغات ،مفتوح �أمام العاملين
بمختلف الم�ؤ�س�سات الأع�ضاءُ ،ي ِل ُّمون فيه بالأمور الأ�سا�سية لمهامهم ،و ُيق َِّربهم �أكثر
منالم�ساطر والآليات التي �أبانت عن فاعليتها في معالجة ال�شكايات والتظلمات ذات
الطبيعةالإدارية؛
 دعم المبادرة الرامية �إلى توفير تكوين جامعي ،بمالطا ،متخ�ص�ص في الو�ساطة ،ي�ستفيد
.
منه مجموع الو�سطاء والأمبد�سمانات؛
�.أ�سوة بما قامت به الجمعيات الفرانكفونية والمتو�سطية للو�سطاء والأمبد�سمانات،
وغيرهامن الجمعيات� ،إعداد درا�سات مقارنة لأو�ضاعها القانونية وطرق عملها ،تمكن
منا�ستيعابها جيدا ،واال�ستفادة من المكت�سبات المحققة والنتائج المح�صل عليها؛
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 متابعة الم�شاورات لتنزيل التدابير المجمع عليها �أثناء هذا اللقاء في �أح�سن الآجال
.
الممكنة ،بوا�سطة اللجنة الثالثية المكلفة �أي�ضا بتهييئ ر�ؤية توافقية حول م�شروع
القانون الأ�سا�سي لجهاز التن�سيق الم�أمول� ،إ�ضافة �إلى ت�صور �أولي للمركز الدولي
للتكوين المزمع�إن�شا�ؤه.
* * *

وفي نهاية هذا اللقاء� ،أكدت الجمعيات الحا�ضرة على �إرادتها في العمل �سويا على
توحيد مجهوداتها للح�صول على اعتراف منظمة الأمم المتحدة و�أجهزتها المتخ�ص�صة في
مجال حقوق الإن�سان ،بدور الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية الفعال وااليجابي للغاية في حماية حقوق
الإن�سان والنهو�ض بها ،ومن ثمة اعتماد ر�سمي ًا ،الجمعية الدولية المزمع �إن�شا�ؤها ،من لدن
هيئاتها اال�ست�شارية.
الرباط ،في  7يوليوز .2015

*

*

*
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درا�ســات و�أبحاث

الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية والم�ساواة
( )
في الولوج �إلى الحقوق
1

ذ .النقيب عبد العزيـز بنزاكـور

و�سيط المملكة

�إنه لمن دواعي الم�سرة� ،أن يلتئم هذا الجمع في �إطار �أيام م�شهودة يحتفل فيها العالم بالمر�أة،
�إكبارا وتقديرا للدور المتميز الذي تلعبه في حياة الأمم ،وعربون وفاء لعهد قطع المنتظم الدولي
علىنف�سه الدفع ب�إن�صاف المر�أة لتتبو�أ المكانة الالئقة بها.
فهذا اللقاء ،الذي ينظم بتعاون بين الم�ؤ�س�سات الد�ستورية الأربع(2) ،يندرج �ضمن التعبير،
والت�أكيد ،والإعالن على ر�سم م�سار يدعو �إليه الإيمان الرا�سخ الذي نتقا�سمه والم ْن َبعث من
ر�سالتناومن قناعاتنا ب�أهمية الدفاع عن الحقوق والنهو�ض بها.
ومما ال �شك فيه �أن الم�ساواة ،وال�سيما بين الجن�سين ،تعتبر ق�ضية جوهرية؛
فهي في �صلب ان�شغاالتنا ،ونوليها من الأهمية ما هي جديرة به؛
وهي تعبير ،من لدننا ،عن وجوب تناول المو�ضوع بالجدية التي تقت�ضيها الظروف لبلورة
االختيار المنا�سب لمقت�ضى د�ستوري هام� ،أال وهو �إحداث هيئة المنا�صفة ومكافحة كل
( )1ت�شكل هذه الدرا�سة �أ�سا�س مو�ضوع العر�ض الذي قدمه ال�سيد و�سيط المملكة ،خالل اللقاء المنعقد حول «الم�ساواة
والمنا�صفة في ان�شغاالتالم�ؤ�س�سات الد�ستورية» ،بتاريخ  25مار�س .2015
( )2تتمثل هذه الم�ؤ�س�سات الد�ستورية في المجل�س الوطني لحقوق االن�سان ،وم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،والهيئة العليا
للإت�صال ال�سمعي الب�صري ،والمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي.
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�أ�شكال التمييز ،لتكون فعال �آلية تتجمع فيها ،تعددية فكرية وثقافية وحقوقية ،كفيلة وم�ؤهلة
لرفعالتحديات وتحقيق المبتغيات؛
وهي ت�أكيد ،وعزم على العمل ،للق�ضاء على كل المعيقات التي تحول دون بلوغ الم�ساواة،
وتجاوز كل تمييز يقوم على النوع؛
وهي ت�أكيد ،لحق المر�أة في �أن تنعم بما هي �أهل له ،لي�س كعطاء �أو هبة ،بل كحق طبيعي
ا�ستطاعت نزع االعتراف به لها ،نتيجة ن�ضاالتها ،وبف�ضل ما �أبانت عنه من قدرات؛
وهي ت�أكيد �أي�ضا ،ب�أن تكون في من�آى وفي ح�صن من كل عنف ب�أي �شكل من الأ�شكال،و�أن
يفتح لها المجال القتحام كل ما كان حكرا على الرجل بحكم القانون �أو كواقع �أفرزه ما عرفته
من تهمي�ش؛
وهي كذلك �إعالن عن م�سار ،تلتقي فيه المبادرات نحو  هدف واحد هو  الدفاع عن
المنا�صفة ،كل م�ؤ�س�سة في �إطار ما لها من �صالحيات ،بمنهج يقر بالت�شاركية في �أبهى
تطبيقاتها ،وبمقاربة تت�سع فيها الم�شاورات ،وبخطوات ُي ْع َت َمد فيها التكامل بين كل الفاعلين
للمزيد مناالنجازات.
فالأمر لم يعد مجرد خيار �أو ترف ،بل �أ�صبح من باب الواجب �أن يعالجه ب�شكل �شمولي،
كل من موقعه؛
وهكذا ،يبدو لي من المنا�سب� ،أثناء هذا اللقاء المبارك:
 -ب�سط بع�ض الأفكار التي ن�ؤكد من خاللها على �أن تحقيق الم�ساواة والمنا�صفة م�س�ؤولية
م�شتركة؛
 -ثم التطرق �إلى ال�صالحيات المنوطة بم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة في مجال الدفاع عن
حقوقالن�ساء؛
 -و�أخيرا ا�ستعرا�ض الم�ؤ�شرات الإح�صائية العامة المتعلقة بال�شكايات والتظلمات المقدمة
منطرفهن �إلى هذه الم�ؤ�س�سة.
* * *
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�أوال :تحقيق الم�ساواة والمنا�صفة م�س�ؤولية م�شتركة
�إن الدفاع والعمل من �أجل الم�ساواة لي�س واجب كفاية� ،إذا قام به البع�ض ي�سقط عنالآخر،
�إذ يجب �أن يتم التعامل معه ب�شكل ت�ضامني.
لقد بات لزاما على هيئات الحكامة� ،أن ت�شتغل على المو�ضوع في نطاق تعاون وتكامل

للإحاطة بالإ�شكالية ككل ،لئال يقت�صر ما تقوم به من خطوات في حدود تخ�ص�ص كل واحدة
منها ،واالكتفاء بالر�صد والإدانة ،بل ال بد من ال�سعي �إلى �إ�ضافة لبنات بالإ�سهام الم�شترك في
والم َمهِ دة لغد �أف�ضل.
الم� ِّؤ�س َ�سة ُ
الم�شاريع ُ
�إن الأمر ي�ستدعي بلورة التوجهات� ،سيما و�أن هناك جوانب عديدة من المو�ضوع �أ�صبحت
محل �إجماع.
فبالرجوع �إلى مختلف الوثائق التي ُ
 �أ ِع َّدت منذ م�ؤتمر بكين ،وكذا تقرير الخم�سينية،
الذي ت�ضمن تقويما�شامال لل�سيا�سات العمومية ،والتو�صيات التي خل�صت �إليها الخطة الوطنية
للديمقراطية وحقوق الإن�سان ،وغيرها مما تراكم في المجال الحقوقي ،نجدها تحفل
وح َّق للن�ساء �أن َي ُق ْل َن كفى من االنتظار.
بالتطلعاتَ ،
علينا �أن ندفع �إلى تعزيز الثقة في ن�صف هذا المجتمع ،في اقتدار المر�أة في ح�سن �صنيعها،
فيكفاءاتها ،في تملكها كل �شروط النجاح� ،ش�أنها �ش�أن الرجل.
لم يعد لنا الحق في التعثر والت�أخر ،وبالأحرى الخط�أ .و�أعتقد �أن �أكثر عنف تتعر�ض له المر�أة
في مجتمعنا هذا ،هو الت�أخير الغير مبرر لكل تغيير �أو انتقال ،ال�سيما و�أن �صاحب الجاللة،
حفظه اهلل و�أيده ،في كلمته ال�سامية خالل الملتقى العالمي الثاني لحقوق الإن�سان بمراك�ش،
بارك و�أعلن عنقرب تن�صيب هيئة المنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز.
�أكيد �أن المو�ضوع يوجد في مقدمة الأجندة ،وطبيعي جدا �أن تكون هناك وجهات نظر
متباينة في ال�شكل �أو ال�صيغة ،لكن الأ�سا�سي هو �أن نكون على موعد مع التاريخ ،لئال ُن ْخ ِلفَه
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فياالهتداء �إلى االختيار الأ�سلم ،الالئق بن�ضاالت ن�ساء هذا البلد ،اللواتي �أغتنمها فر�صة لأحيي
فيهنروح الإيمان بالق�ضية والمثابرة من �أجل �ضمان كامل كرامتهن ورفعة �ش�أنهن.
* * *

ثانيا� :صالحيات و�سيط المملكة في مجال الدفاع عن حقوق الن�ساء
الكل يعلم �أن و�سيط المملكة م�ؤ�س�سة د�ستورية تم التعر�ض لها في الباب المتعلق بالحكامة

الجيدة ،لتكون كما �أراده الظهير المحدث لها ،جهة وطنية م�ستقلة ،متخ�ص�صة في الدفاع عن
الحقوقفي عالقة المرتفقين بالإدارة .فلها من ال�صالحيات ما يخولها العمل على �إيجاد حلول
ِل َـما ين�ش�أ في هذا ال�صدد من خالفات ،على �أن تدفع �إلى التقيد بالتطبيق ال�سليم للقانون ،و�أن
تنظر في الأمور بما يحقق العدل والإن�صاف ،و�أن ت�سعى كذلك �إلى الحر�ص على الم�ساواة

وتكاف�ؤ الفر�ص.

والمنا�سبة �شرط ،فهي تقت�ضي �أن يقت�صر الحديث هنا عن دور الم�ؤ�س�سة ،وعملها فيما له

عالقة بالنوع.

فالظهير المحدث لها يت�ضمن مقت�ضيات ب�ش�أن الم�ساواة ب�صفة عامة ،و�أخرى ب�ش�أن الن�ساء

ب�صفة خا�صة.

وبالرجوع �إلى المادة ال�سابعة من الظهير يتبين �أن الم�شرع �أورد ما يلي:
«يمكن للو�سيط رفع تو�صية �إلى الجهة الق�ضائية المخت�صة ،لتمتيع الم�شتكين الذين يوجدون في و�ضعية
�صعبة لأ�سباب مادية ،وال�سيما منهم الن�ساء الأرامل والمطلقات واليتامى والأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة،
و�سائر فئات الأ�شخا�ص في و�ضعية ه�شة ،منالم�ساعدة الق�ضائية»...
وت�أكيدا الن�شغال الم�شرع بالم�ساواة وتخويل هذه ال�صالحية للو�سيط ،ف�إن الإ�شارة �إليها

وردت �ضمن المادة الرابعة والثالثين ،التي تن�ص على:
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«�إذا تبين للو�سيط �أن مرفقا من المرافق العمومية ال يراعي مبادئ الم�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ،وعدم
التمييز بين المرتفقين الذينيتوفرون على نف�س ال�شروط المطلوبة ،فيما يتخذه من �إجراءات وقرارات� ،أو
ما يقوم به من ت�صرفات و�أعمال� ،أو فيما يقدمه منخدمات ،وجه �إلى �إدارة المرفق المعني مذكرة تنبيه ق�صد
�إثارة انتباهها �إلى الإخالل الحا�صل في معاملتها مع المرتفقين ،ومطالبتها باتخاذجميع الإجراءات والتدابير
العاجلة الكفيلة بت�صحيح الو�ضع ،وفق ما تقت�ضيه المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل والإن�صاف».
كما ورد في المادة الرابعة والع�شرين من النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من

طرف جاللة الملك ،ما ن�صه:

«�سهر المندوب الخا�ص المعني ،من خالل الأعمال المتعلقة بت�سهيل الولوج �إلى الخدمات العمومية،
على احترام مبد�أ الم�ساواة بين المرتفقين ،وعلى �أن ال يكون في اال�ستفادة من تلك الخدمات �أي
تمييز بينهم».
و�إ�ضافة �إلى ذلك ،فقد ن�ص النظام الداخلي �ضمن المادة الواحدة والثالثين منه على �أن

من بين �صالحيات اللجانالدائمة للتن�سيق والتتبع الم�شتركة ،التن�سيق مع الم�ؤ�س�سة بخ�صو�ص
«�ضمان تحقيق الم�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص».
* *  *

ثالثا .:الم�ؤ�شرات الإح�صائية العامة المتعلقة بال�شكايات المقدمة �إلى الم�ؤ�س�سة من
طرف الن�ساء
�إذا كان ال�سند القانوني ،الذي بموجبه تقوم الم�ؤ�س�سة بت�صريف الق�ضايا ،يعطي لها هذا

االخت�صا�ص ،ف�إن الممار�سة ،على امتداد فترة ا�شتغال ديوان المظالم ثم م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة،
قد �أفرزت �أن اللجوء �إليها للتظلم من المواقف التي ا�س ُت ْه ِدفَت من خاللها الن�ساء ،مردها �إلى
تعاملانطوى على تمييز يخ�ص النوع كان ،في الواقع ،قليال ن�سبيا.
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لقد تو�صلت م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،خالل الفترة الممتدة من �سنة � 2011إلى �سنة ،2014

من الجن�سين معا ،بما مجموعه � 7400شكاية تندرج فعليا �ضمن اخت�صا�صات الم�ؤ�س�سة.

فبنف�س  االهتمام الذي يحظى به الم�شتكون من الذكور ،من حيث ا�ستقبالهم ،وت�سلم

�شكاياتهم ،ودرا�ستها ،وال�سهر على تتبعها ،والعمل على البت فيها ،تحظى الن�ساء بنف�س العناية.
والجدير بالإ�شارة� ،أن الم�ؤ�س�سة تتلقى كذلك تظلمات و�شكايات من لدن �إناث مقيمات

بالخارج ،ق�صد �إن�صافهن من ظلم لحق بهن من �إدارة مغربية ما ،فتوليها الم�ؤ�س�سة كذلك العناية
التيت�ستحقها ،وكذا الحال بالن�سبة للإدارات الأجنبية في �إطار ما يربط الم�ؤ�س�سة بنظيراتها من
اتفاقياتتعاون.

ومما تم تح�صيله في هذا ال�ش�أن ،هو �أن ن�سبة الذكور المتظلمين ناهزت %80 من بين

.%
مجموع الأ�شخا�ص الذاتيين ،و�أن ن�سبة الإناث �شكلت حوالي 20 

وقد لوحظ �أن ت�شكي الن�ساء المتظلمات في ارتفاع م�ستمر خالل كل �سنة من نف�س المدة،

حيث بلغت ن�سبته حوالي 13� ،%إذ انتقل عددهن من  236م�شتكية في �سنة 2011وحدها ،لي�صل
�أخيرا �إلى  340م�شتكية في �سنة .2014

�أما فيما يتعلق بتوزيع ال�شكايات ح�سب مو�ضوعها ،فقد تبين �أن الق�ضايا ذات الطبيعةالإدارية

تحتل ال�صدارة .ومن �أبرز الق�ضايا التي تندرج �ضمن هذه الفئة ،تلك المتعلقة بالمعا�شات،

وت�سوية الو�ضعيات الإدارية �أو المالية.

بالإ�ضافة �إلى ذلك ،وبن�سبة �أقل ،هناك �شكايات ذات طبيعة عقارية ،و�أخرى مالية،ف�ضال عن

�شكايات مرتبطة بتنفيذ �أحكام ق�ضائية.

ومن �أهم ما تمت معالجته من طرف الم�ؤ�س�سة ،والذي يعتبر من �صميم انتهاك مقاربة

النوع ،ق�ضيةالن�ساء ال�سالليات ،المرتبطة بو�ضعية �أرا�ضي الجموع ب�صفة عامة ،والتي احتاجت

�إلى درا�سة وتحليل معمقين.
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وقد ا�ستقبلت الم�ؤ�س�سة بع�ض  مكونات المجتمع المدني التي تدافع عن مطالب ه�ؤالء

الن�ساء ،المتجلية في�إق�صاء هذه الفئة من حقهن في االنتفاع من الأرا�ضي المذكورة؛ وما تزال
في توا�صل مع تلك المكونات.

وكان قد �سبق للم�ؤ�س�سة �أن تقدمت بمقترح يرمي �إلى رفع الحيف الالحق بهن .وهو 

المقترح الذي لقي اال�ستجابة� ،إذ �أ�صدرت وزارة الداخلية ،الو�صية على القطاع ،مذكرتين في
اتجاها�ستفادة الن�ساء من ا�ستغالل الأرا�ضي ال�ساللية.
* *  *

�إن الم�ساواة بين كافة المرتفقين والمرتفقات تعتبر من �أهم ان�شغاالت م�ؤ�س�سة و�سيطالمملكة.
لذلك ،و�إ�ضافة �إلى ما �سبق �أن قامت به من تدابير في مجال الدفاع في هذا ال�صدد ،ف�إنها

عازمة ،طبعا ،على موا�صلة الجهود من �أجل �ضمان حقوق الن�ساء ،وهي على �أتم اال�ستعداد
لمزيدالتعاون مع كل معني �أو مهتم بالمو�ضوع.

هذا ،و�إن الم�ؤ�س�سة لتدرك ثقل وج�سامة الأمانة الملقاة على عاتقها من حيث العمل على

�ضمان الم�ساواة بين الجن�سين في تعامل الإدارة مع كل منهما ،وفي تكاف�ؤ الفر�ص بينهما

لال�ستفادة �سويا من خدماتها.

وفي ذات الوقت ،نتج�سم ال�صعوبات التي تعتري م�سار تنقية الأجواء من كل ما يمكن �أن

يعثر تحقيق هذه الأهداف.

وبالفعل ،ف�إن المنظومة الت�شريعية والتنظيمية تحتاج �إلى تنقيح ،وتحيين.
كما �أن الممار�سة اليومية تعي�ش اختالالت ،وت�ستدعي التتبع لتطويق كل انزالق ،و�إرجاع

الأمور �إلى ن�صابها ،خا�صة و�أن الثقافة ال�سائدة لم تتخل�ص بعد من كل معيقات التغيير الذي يفي

ب�أبعاد االنتقال الذي كر�سه الد�ستور.
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غير �أنه مهما عظمت ال�صعوبات ،ف�إن الثبات على المبد�أ ،والت�شبث بالإرادةَ ،ل ِـم ّما يكفل

ك�سب الرهان ،بف�ضل الر�صيد الحقوقي الذي ت ََوفَّر لبالدنا ولم�ؤ�س�ستنا ،وما ي�ستدعيه عملهامن

�إبداع وابتكار ،وهي ت�سعى �إلى �ضمان الم�ساواة ،وتحقيق العدل والإن�صاف.

*

*

*
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االلتزام باالتفاقيات الدولية
في الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية
ذ .محمد ليديدي

الكاتب العام لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

الإجابة عن التزام م�ؤ�س�سات الو�ساطة بالأوفاق الدولية تقت�ضي معالجة المو�ضوع منزاويتين:
�أولهما ،االلتزام بما تبناه المنتظم الدولي من اختيارات في مجال الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية ،مع

الوفاءبما قد يكون هناك من توا�صل �أو تعامل مع الآليات الدولية التي و�ضعت بهذا الخ�صو�ص.
وثانيهما ،التزام الم�ؤ�س�سة ،في مواقفها وتو�صياتها ،بما �أقره المجتمع الدولي من اختيارات،

وال�سيما ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ،في تطبيقاتها الف�ضلى ،وبما �صدر في مجال الحكامة،
وتخليق المرفق العام ،وتعزيز توا�صل الإدارة مع مرتاديها ،وبمدى االلتزام بال�شرعية الدولية

التي تفر�ض نف�سها على كل من انخرط في القيم الأممية ،لأن التوقيع والم�صادقة على

االتفاقيات لي�س مجردت�صرف �سيا�سي ،بل هو قبول باالنخراط في م�ضامين العهود واالتفاقيات
والبروتوكوالت.

فبالن�سبة للحالة الأولى ،ال توجد في ال�ساحة الدولية اتفاقيات �أو عهود ذات االرتباطبالو�ساطة

(الو�سيط ،الأمبود�سمان ،المدافع عن ال�شعب ،)...ما عدا التو�صية التي كانت المملكةالمغربية

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد ال�ساد�س ،دجنبر 2015

محمد ليديدي

30

من بين معديها ومقترحيها ،والم�ؤرخة في  18دجنبر  2008تحترقم ،A/RES/63/169والتي

جاء فيها « :و�إذ ت�ضع (الجمعية العامة) في اعتبارها دور م�ؤ�س�سات �أمناء المظالم والو�سطاء وغيرها من
الم�ؤ�س�سات الوطنية المعنية بحقوق الإن�سان في تعزيز الحكم الر�شيد في الإدارات العامة ،في تح�سين

عالقاتها مع المواطنين وفي تعزيز توفير الخدمات العامة»......

وهذه التو�صية Résolution هي دعوة تهيب بالدول وت�شجعها على �إحداث هذه الآلية،

وتزويدها بالإمكانيات التي ت�ساعدها على الوفاء بر�سالتها ،ومنحها اال�ستقالل التام الذييعتبر

�شرط �صحة وجودها.

ومهما كانت طبيعة هذه التو�صية الأممية ف�إن لها �إلزاما معنويا،ويتعين على الدول �أدبيا

الأخذبها.

وال يكفي �إحداث م�ؤ�س�سة الو�سيط فقط في بلد ما ،بل البد �أن يتجلى في القانون المنظم لها

احترامه للمعايير المتوافق عليها وال�سيما معايير باري�س ،وعلى الأخ�ص مبد أ� الحياد واال�ستقاللية.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،عليها �أن تتقيد بمبادئ بلغراد ،وذلك في عالقتها بالبرلمان.

�أما بالن�سبة للحالة الثانية ،ف�إن الم�ؤ�س�سة وعند نظرها في ال�شكايات المرفوعة �إليها �أو عند

تناولها لمو�ضوع ما ،في نطاق ما قد تملكه من مبادرة تلقائية ،ف�إن المفرو�ض فيها �أن تتقيد
وت�أخذ بعيناالعتبار ما ر�سا عليه المنتظم الدولي من مبادئ وقيم.

و�أكيد �أن الأمر لي�س بالهين ،لأن الو�سيط في بحثه ونظره فيما يقدم �إليه من تظلماتوت�شكيات،

ي�سعى فيما ي�سعى �إليه� ،إلى �إلزام الإدارة باحترام الم�شروعية وبالتطبيق ال�سليم للقانون.

وقد يظهر في بع�ض الأحيان ،من خالل درا�سة ومعالجة الحاالت المعرو�ضة على الم�ؤ�س�سة

�أنهناك تفاوتا بين القانون الوطني واالتفاقيات الدولية.

فمن المعلوم �أن الأنظمة الوطنية تختلف في التعامل مع هذا المو�ضوع� ،إذ هناك من يعتبر

�أنالم�صادقة على االتفاقية ،ون�شرها بالجريدة الر�سمية تجعلها من محتويات المنظومة القانونية
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الداخلية ،و�أنها تعلو ب�صفة �آلية على القانون الوطني ،وتعمل بما ي�صطلح عليه بقواعد النا�سخ
والمن�سوخ ،الذيال حاجة بمقت�ضاه للإف�صاح والتن�صي�ص على �أن الالحق يلغي ال�سابق.
وهناك من يعتبر �أن الأمر يحتاج بال�ضرورة �إلى تدخل ت�شريعي لتعديل الن�ص الوطني ومالءمته
مع م�ضامين االتفاقية الدولية الم�صادق عليها .وهذا التوجه يطرح �إ�شكالية تكمن في ا�صطدامه
معتراتبية القواعد القانونية :الد�ستور ثم االتفاقيات الدولية ثم الت�شريع ،وال�ضوابط التنظيمية.
وقد تدخل الق�ضاء في العديد من الدول ليقرر في �سمو االتفاقيات الدولية ،عبر الم�ساطير
الم�سموح بها في كل بلد.
�إال �أن المرا�س العملي بالن�سبة لم�ؤ�س�سات الو�ساطة يختلف بين من يعطي للو�سيط �صالحية
الدفع بعدم الد�ستورية ،والعمل على الجهر ب�سمو االتفاقية ويخوله حق اللجوء �أو رفع الأمر
�إلىالجهة المخت�صة للنظر والت�صريح بذلك ،وهناك من ال يخوله هذا الحق ،ويقت�صر فقط على
منحه�إمكانية رفع مقترح بتعديل القانون.
فالمغرب ،والم�س�ألة قد �أثيرت �أمام المحاكم منذ ما يقارب الثالثة عقود ،كان له جواب
فيالعمل الق�ضائي� ،إذ انتهت المحاكم بما في ذلك المجل�س الأعلى (محكمة النق�ض حاليا)،
�إلى �أن الق�ضاء ملزم بتطبيق االتفاقيات الدولية الم�صادق عليها والمن�شورة بالجريدة الر�سمية
لأنها ت�سمو علىالقانون الوطني بحكم �أن الد�ستور في ديباجته وفي مقت�ضياته �أقر بتعهد بالدنا
بااللتزام بحقوق الإن�سان كما هو متوافق عليها دوليا ،و�أقر كذلك ب�أنه ملزم بما تعهد به من
�أوفاق دولية.
ومن الم�ستجدات في هذا المجال ،هو �أن د�ستور المملكة ل�سنة  2011قد ت�ضمن فيديباجته
فقرة ات�سمت بالو�ضوح ،جاء فيها:
«جعل االتفاقيات الدولية ،كما �صادق عليها المغرب،وفي نطاق �أحكام الد�ستور ،وقوانين المملكة
وهويتها الوطنية الرا�سخة ،ت�سمو ،فور ن�شرها ،على الت�شريعات الوطنية ،والعمل على مالءمة هذه
الت�شريعات مع ما تتطلبه تلك الم�صادقة».
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ومن هذا المنطلق ،يبقى لو�سيط المملكة ،عند تعذر حل الإ�شكالية المطروحة عليه و�إيجاد
ت�سوية ،واقت�ضى الأمر النظر في التظلم� ،أن يعتمد على االتفاقيات الدولية التي �صادق عليها
المغرب،و�أن ي�صدر تو�صية م�ستندا في ذلك على مبد أ� �سموها.
وموجب ذلك� ،أن من م�س�ؤوليته في ال�سهر على تطبيق القانون� ،أن يرتكن �إلى تطبيقهب�شكل
�سليم ،ومن �أولويات ذلك �إعمال المقت�ضى القانوني الواجب التطبيق الذي هو االتفاقيةالدولية،

التي �أ�صبحت بمجرد الم�صادقة عليها ون�شرها جزءا من المنظومة القانونية الوطنية ،وبذلك
�سمت ،ووجب ترجيحها على القانون الوطني ،الذي �أ�صبح متجاوزا بحكم تبني المملكة
لهذهاالتفاقية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن الم�شرع �أباح لو�سيط المملكة عندما يقف على واقعة ،ويت�أكد له
�أن تطبيق مقت�ضى قانوني بال�صيغة التي ورد فيها لم يكن �سليما ويترتب عنه �إجحاف و�إ�ضرار
بحقوق المرتفق،�أو�أن مبادئ العدل والإن�صاف تتعار�ض مع هذا الو�ضع ،فله �أن ي�صدر تو�صية
لرئي�س الحكومة ليتبنىالحل الذي يقترحه،ويعمل على تعديل هذا المقت�ضى القانوني.
وفي هذا ال�سياق ،يمكن �أن ي�صر على تطبيق م�ضامين االتفاقية الدولية الم�صادق عليها،
لي�ساير المنطق الد�ستوري والحقوقي بعدما �أ�صبح الن�ص الأول على �صيغته متجاوزا.
ولذلك� ،سيكون من باب الأولى والأرجح ،وو�سيط المملكة يبحث عن العدل والإن�صاف،
�أن يعمل على تنزيل االتفاقية الدولية ،التي ال�شك و�أن المغرب عندما �صادق عليها بدون تحفظ،
قد ت�أكد من ان�سجامها في جوهرها مع قناعاته الد�ستورية واختياراته الحقوقية ،وموروثه
الثقافي،وارت�ضى تطبيقها على �أر�ض الواقع بما يتالءم مع خ�صو�صيته التي ال تفرغ الم�ضمون من
محتواه ،علما �أن المواطن والموقع الجغرافي ال يمكن �أن يجدا في الخ�صو�صية ذريعة للتخل�ص
من �إقراروتكري�س كونية و�شمولية الحقوق.
�إن هذه المقاربة التي تم ب�سطها ،قد تكون من الأطروحات التي يجب البحث عن موقع
لها في الممار�سات الموجودة على �صعيد التجارب الدولية لم�ؤ�س�سات الو�ساطة .فالو�ساطة
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الم�ؤ�س�ساتية تبقى المتنف�س ،والمالذ المراقب ،والمحاور ،والمدافع والدافع نحو  التغيير
الإيجابي ،الذي يرتقي بالممار�سة اليومية الملمو�سة �إلى ف�ضاء االرتياح واالعتزاز باالنتماء،
و�إلى درع واق من �أي تجاوز مق�صود �أو تراجع مرفو�ض ،ب�سبب خط�أ �أو �إغفال �أو �إهمال �أو

ت�صرف منبوذ.

ولذلك يجب الت�أ�سي�س لها داخل التكتالت الإقليمية �أو ذات الخا�صيات الم�شتركة،وال�سيما

تلك التي انخرطت فيها المملكة وتعد فيها فاعال �أ�سا�سيا ،والتي ت�سعى �إلى الو�صول �إلى توافقات
كبرى يلتئم حولها الفاعلون بالن�سبة لبع�ض  الق�ضايا المو�ضوعاتية ،من خالل الممار�سات
الجيدة ،وبماهو معمول به في الدول الأكثر ديمقراطية.

فالأنظمة قد تختلف من حيث الم�صدر الذي تنهل منه تر�سانتها القانونية� ،إال �أنها تتوحد في

ر�ؤاها ،و�أهدافها ،وجوهر حقوقها،وفي مقا�صد ت�شريعاتها التي ال يمكن �أن تبتعد عن الم�صلحة

الف�ضلى فيما ت�سمح به الموازنة بين الم�صلحة العامة وبين الحقوق الخا�صة وهي معادلة �صعبة.

*

*

*
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م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية
من خالل مقرراتها وتو�صياتها
ذ .محمد �سعيد بناني

القا�ضي ال�شرفي

عندما �أتلم�س ظاهريا نماذج المقررات �أو التو�صيات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة،

من خالل ما ن�شر في �أعداد مجلتها ،وفي تقاريرها ال�سنوية ،فهي ج�سم حكم ق�ضائي :ديباجة؛
وقائع؛ حيثيات؛ منطوق.

لكن عندما �أتمعن في المنطوق ،ف�إن �صياغته رغم كونها في مقررات وتو�صيات الم�ؤ�س�سة

التخلو من تعابير ق�ضائية ،مثل :مقرر بعدم االخت�صا�ص وبحفظ الملف(1) ،ف�إنه قد يختلف عما
يردعادة في �صيغ الأحكام ،مثل« :ف�إن و�سيط المملكة :ي�صرح برد الطلب»� ،أو« :يو�صي بما

يلي:الت�أكيد على �أحقية ال�سيد...؛ الدعوة �إلى العمل على تفعيل هذه التو�صية»...؛ �أو ي�سجل
ب�أن «وزارة  ...هي الم�س�ؤولة عن الأ�ضرار الالحقة بالم�شتكي(.»...2 ) عالوة على �صدور
(3)

مقرراتبالت�سوية ،وبالتوجيه نحو الم�سار المنا�سب .

( )1الملف عدد  .10/27464مجلة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل � ،2014صفحة .81

( )2الملف عدد  11/1059والملف عدد  .1/27755مجلة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،صفحة  100و.103
( )3تقرير م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بر�سم �سنة � ،2013صفحة .34
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ثم �إننا عندما نت�أمل المقررات والتو�صيات ،ونن�ساب بهدوء �إلى ما تت�ضمنه من مبررات ،ف�إننا
ن�ستنتج وجود م�سلكين :الأول ،ج�سم حكم بتقديم كال�سيكي ،والآخر حيثيات تبرز ممار�سة
روح�سيادة م�ؤ�س�سة الو�سيط ،كما هي واردة �أ�سا�سا في المادة الأولى من الظهير الم�ؤ�س�س لها،
حيث مهمة الدفاع عن الحقوق ،والإ�سهام في تر�سيخ �سيادة القانون ،و�إ�شاعة مبادئ العدل
والإن�صاف ،والعمل على ن�شر قيم التخليق وال�شفافية في تدبير المرافق العمومية ،...وكذلك
ما هو م�ضمن فيبيان الأ�سباب الموجبة للظهير ال�شريف المحدث لم�ؤ�س�سة الو�سيط(4 ) .فالبناء
لدى م�ؤ�س�سة الو�سيط،المعتمد على الربط بين الج�سم والروح ،هو الذي ي�ساعدها على االرتقاء
ب�سيادتها نحو النجاعة.
وبالطبع ،عندما ن�ستح�ضر د�ستور  2011وقد �سما بالو�سيط �إلى «م�ؤ�س�سة وطنية م�ستقلة
ومتخ�ص�صة ،مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العالقات بين الإدارة والمرتفقين ،والإ�سهام
فيتر�سيخ �سيادة القانون ،و�إ�شاعة مبادئ العدل والإن�صاف ،وقيم التخليق وال�شفافية في تدبير
الإدارات والم�ؤ�س�سات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمار�س �صالحيات ال�سلطة
العمومية ،».ف�إن التحليل القانوني ،يفرز من جهة ،ب�أن المقت�ضى الد�ستوري وثيقة تنطق بالقيم،
والتيتلب�س و�سيط المملكة �سمة النطق بها .ويبرز من جهة �أخرى� ،أن بيان الأ�سباب الموجبة
للظهير ت�ؤكدعلى �أن الو�سيط م�ؤ�س�سة وطنية ذات ا�ستقالل واخت�صا�ص متميزين ،عن ال�سلطات
الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية .وهذا ما ي�سمح للو�سيط ب�إمكانية التوجه �إلى "المعركة" �ضد
القانون ،وذلكمن خالل اقتحام نوع من الجر�أة في ممار�سة مهامه.
ونعتقد ب�أن تحول الم�شهد ال�سيا�سي والحقوقي في المغرب لعب دوره كامال من �أجل �أن
ت�سمو الم�ؤ�س�سة كفاعل �إيجابي في دولة الحق والقانون .فالم�ساواة اليوم "تفتر�ض عدم معاملة
الجميع بنف�س  الطريقة ،وبنف�س  القواعد�،إذ �أن تعدد التفاوتات في القانون �أدت ،كما يرى
(5 )
الأ�ستاذ� ،Jean RIVEROإلى الم�ساواة بالتمايز... ،وقد ورد ذلك لفائدة الم�صلحة العامة ».
( )4ن�شر الن�ص بالجريدة الر�سمية عدد  6926بتاريخ  12ربيع الثاني  1432الموافق لـ  17مار�س .2011
Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN, et Hugues MOUTOUH, Les deux faces du principe
.d’égalité, In Cinquantième a nniversaire de la Constitution française, Dalloz, 2008, p.212
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وال ن�شك في �أن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة تندرج �ضمن الم�ؤ�س�سات ،التي ت�شتغل لفائدة

الم�صلحة العامة ،فالإ�صالح الد�ستوري يمنح المواطنين ،من خاللها ،ممار�سة حق جديد من
�أجلتحقيق الم�شروعية.

و�إننا �إذ نعمل على بحث عمل و�سيط المملكة المغربية من خالل القرارات والتو�صيات

ال�صادرة عنه ،ف�إن ذلك يقودنا بداية �إلى القول ،ب�أننا �سنقت�صر على بع�ض التو�صيات والمقررات
كنماذج م�ساهمة في دعم مبادئ مرتبطة بالعدل والإن�صاف في مجالها الوا�سع (�أوال)؛ وهي
منطلق لمظلة حا�ضنة للمبادئ الحقوقية والقيم (ثانيا)؛ مبدعة في تطويرها (ثالثا)؛ ت�ؤثر على

الإدارة من خالل تحول الفكر لدى م�ؤ�س�سة الو�سيط (رابعا)؛ �ضمن عمليات دائمة للتفكير

تروم ترميم الأهداف المن�صفة (خام�سا)؛ باعتبار �أن م�ؤ�س�سة الو�سيط تتموقع بين القانون
ومبادئ العدل والإن�صاف ،التي تعتبر قطب رحاها (�ساد�سا)؛ �ساعدها في ذلك منح الم�شرع

لها مقت�ضياتم�سطرية من�صفة ،تن�ساب مع مبادئ العدل والإن�صاف (�سابعا)؛ لتكون التو�صيات
والمقررات ذاتتوجهات �أخالقية (ثامنا) ،ت�سعى �إلى تخليق الإدارة (خاتمة).

�أوال :نماذج من تو�صيات ومقررات م�ؤ�س�سة الو�سيط مرتبطة بالعدل والإن�صاف
 - 1التو�صية ال�صادرة في الملف عدد  ،10/27777علق عليها الأ�ستاذ حميد ولدالبالد(6)،

وقد لخ�ص ال�شكاية في كون �أحد الموردين يتظلم من رف�ض م�صالح والية القنيطرة منتمكينه
من م�ستحقاته ،المترتبة عن تموين عملية الإغاثة� ،إثر الفي�ضانات التي عرفتها منطقة ال�شراردة

خالل �سنة  ،1996وقد كانت �أجوبة الإدارة متركزة حول تقادم الدين ،وعدم وجود ف�صل
في الميزانية لمواجهة الم�صاريف الناتجة عن الإغاثة من الفي�ضانات ،م�ضيفا ب�أنه بعد درا�سة

الم�ؤ�س�سة لل�شكاية ت�أكدت من جديتها ،ف�أ�صدرت تو�صية بتمكين الم�شتكي من م�ستحقاته،
انطالقا من عدة�أ�س�س قام بتلخي�صها� ،أقوم ب�سرد البع�ض منها ،المتعلق بمو�ضوع القراءة.
( )6مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل � ،2014صفحة .37
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لقد ارتكزت التو�صية ،من بين ما ارتكزت عليه ،على -« :الت�أكيد على �أن عدم �إبرام
عقد التوريد وفقا لل�شكليات المتطلبة من �صدور �سند طلب مكتوب وموقع عليه ال يحول
دون ا�ستحقاق المقابل المالي للتوريدات المنجزة فعال والمت�سلمة من طرف �أعوان
الإدارة؛  -الظروف الإ�ستثنائية المتمثلة في وجود كارثة طبيعية (في�ضان) تقت�ضي تدخال
ا�ستعجاليا لمواجهتها ،وت�ستوجب التعبئة والت�ضامن والتكافل ،وتقت�ضي تجاوز ال�شكليات
الإجرائية ،ولذلك ال يمكن تعليق �إنجاز التوريد على �صدور �سند الطلب وفقا لل�شكليات؛
 ال يمكن للإدارة �أن تتم�سك �أمام الم�ؤ�س�سة بتقادم الدين ،لأن التقادم لي�س �سوى قرينة علىالوفاء ،الذي يتم�سك به �أمام الق�ضاء،ولي�س �أمام م�ؤ�س�سة الو�سيط ،وفي جميع الأحوال ال يجوز
�أن تتم�سك به الإدارة كموجب ل�سقوطالحق ما دام �أنها ا�ستفادت من التوريدات ،بالإ�ضافة �إلى
�أن مثل هذه الحاالت اال�ستثنائية ت�ستوجبالوفاء بالعهد ولي�س التنكر له ،لت�أكيد ا�ستمرار الثقة
لدى المتعاملين مع الإدارة».
 - 2التو�صية المرفوعة �إلى ال�سيد رئي�س  الحكومة ،في الملف عدد (08/246307) ،وقد
اعتمدت على ما يلي� -« :إن كان على الطرفين انتهاج م�سطرة خا�صة للقوانين الجاري بها
العمل ،ب�إنجاز ملحق لل�صفقة �أو ا�ست�صدار �إذن خا�ص لمواجهة الأمر الواقع ،والذي يكون
ناتجا عن خط�إ في احت�ساب الأمتار� ،أو عن نق�ص في تقدير حجم ال�صفقة� ،أو عن �إرادة في
�إ�ضافة �أجزاء �أو مرافق �أو موا�صفات كانت �ضرورية للم�شروع ،ف�إن الثابت �أن الإدارة المعنية
ا�ستفادت من �إنجازقامت به المقاولة لفائدتها؛  -كان على الإدارة �إذن �أن تبحث عن مخرج
قانوني لإبراء ذمتها� ،إذال يقبل في دولة الحق والم�ؤ�س�سات �أن تثري الدولة ،وبدون �سبب� ،أو
تغتني على ح�ساب الغير ،وال�سيما ح�سن النية ،وفي �إطار عملية انطلقت من �أر�ضية م�شروعة،
وهي ال�صفقة الموقع عليها؛ -�إن ال�سعي �إلى الإن�صاف ،الذي يعتبر من القيم التي يجب �أن تتقيد
بها الإدارة المواطنة ،هو الذي �أتاح لكل نظام ديمقراطي اللجوء �إلى �أذون خا�صة �أو م�ساطر
لت�سوية و�ضعيات حالت �إجراءات قانونية �شكلية دون التو�صل بما ثبت ا�ستحقاقه ،وال�سيما
عندما تكون الإدارة هي الم�ستفيدة».
( )7مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل � ،2014صفحة   .116
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 - 3التو�صية الموجهة �إلى ال�سيد وزير الداخلية ،في الملف عدد (08/234768) ،وقداعتمدت

من بين ما اعتمدت عليه ما يلي - « :قواعد المحا�سبة العمومية� ،إنما �شرعت لتنظيم م�ساطر
الأمر بالنفقة و�صرفها في الأحوال ،وقيام ظرف ا�ستثنائي وطارئ ناتج عن كارثة طبيعية يبرر

الخروج عنها في مثل تلك الأحوال ،ما دام �أن ح�سن النية مفتر�ض في الإدارة وفي المتعامل

معها ،تحقيقا لقيمة �أ�سمى وهي الحفاظ على �أرواح المواطنين».

 - 4التو�صية الموجهة �إلى ال�سيد وزير الداخلية ،في الملفين عدد 26262و(278529) ،وقد

اعتمدت على« :انتزاع ملكية عقار من �صاحبه ،وعدم تمكينه من الم�ستحقاتالمحكوم بها

كتعوي�ض عما لحقه من �ضرر� ،أمر ال يمكن �أن يجد له مكانة في حا�ضر المغرب الجديد،مغرب

الحق والم�ؤ�س�سات».

 - 5التو�صية الموجهة �إلى ال�سيد الخازن العام للمملكة ،في الملف عدد (12/173610)،

وقد اعتمدت على �أنه« :ال يمكن في دولة الحق والقانون الإحجام عن تنفيذ حكمو�شل قوته

التنفيذية� ،إال في �إطار القانون ،وبناء على مقرر ق�ضائي».

 - 6المقرر ال�صادر في الملف عدد (12/303111) ،وقد اعتمد على �أن« :الحكامة الجيدة

تقت�ضي عند الوقوف على خط�إ مرفقي �أو ت�صرف معيب لموظف� ،أن ت�سعى الإدارة �إلى
جبر خاطر المت�ضرر ،من خالل الإقرار بالت�صرف المعيب وتقديم اعتذار ،لأن ذلك قد يرد

االعتبار �إليه».

�إن كل مبررات م�ؤ�س�سة الو�سيط ،من خالل التو�صيات والمقرر �أعاله ،تندرج �إذن في �صيغ

من�صفة ،تنطلق من مبادئ العدل والإن�صاف كمظلة حا�ضنة للمبادئ الحقوقية والقيم.
( )8مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل � ،2014صفحة .116
( )9مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل � ،2014صفحة .110

( )10مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثاني ،غ�شت � ،2014صفحة .116
( )11مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثاني ،غ�شت � ،2014صفحة .80
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ثانيا :مبادئ العدل والإن�صاف مظلة حا�ضنة للمبادئ الحقوقية والقيم
�إن عمل م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة يبرز وجود منجم من المبادئ القانونية والمفاهيم الحقوقية،
والتي ت�صب في �أهداف �شا�سعة ،ذات مبررات متعددة ،و�إن كان ما راعني في بيان الأ�سباب
الموجبة للظهير ،مقارنة مع ما �صدر من مقررات وتو�صيات ،ما ورد في الفقرة الرابعة من
البيان،التي ن�صت على �أنه« :وا�ستجابة لما يتطلع �إليه المواطنون من تقوية تطبيق مبادئ العدل
والإن�صاف في معامالتهم مع الإدارة و�سائر المرافق العمومية ،بالنظر لما يطبع بع�ض الق�ضايا
المطروحة عليها منتعقيد ،وما تت�سم به من �صعوبات ،قد تحول دون تحقيق متطلبات العدالة
واحترام حقوق الإن�سان».

وعندما نقارن االجتهادات الق�ضائية مع اجتهادات م�ؤ�س�سة الو�سيط من خالل التقاطعات
القائمة بينهما ،ف�إننا نالحظ:
 - 1تمتع م�ؤ�س�سة الو�سيط بهام�ش كبير من المبادئ الحقوقية والمفاهيم في �إطار مبادئ العدل
والإن�صاف ،التي وردت  11مرة من بين  54مادة مكونة للظهير الم�ؤ�س�س للم�ؤ�س�سة ،و�أكثر من
 7مرات في نظامها الداخلي(12) .فالربط بين بيان الأ�سباب الموجبة ون�ص الظهير ،عالوة على
النظام الداخلي لم�ؤ�س�سة الو�سيط(13) من جهة ،وبين المقررات والتو�صيات من جهة �أخرى،
يجعلنانقتنع �أكثر بما عبر عنه تقرير الم�ؤ�س�سة ب�صفة �صريحة ووا�ضحة ،بالقول" :ال عدل وال
(14)
�إن�صاف بمجردالتم�سك الحرفي بالقانون».
� - 2إن كل ما ورد �أ�سا�سا من �إ�شارات في الظهير وفي النظام الداخلي من مبادئ و�أهداف ،مثل
دولة الحق والقانون ،دولة الم�ؤ�س�سات ،الحكامة الجيدة ،احترام حقوق الإن�سان،الإن�صاف،
القيم ،القيمة الأ�سمى ،عالوة على �إ�ضفاء بع�ض ال�سمات من قبل م�ؤ�س�سة الو�سيط ،مثلالإدارة
( )12حميد ولد البالد ،التعليق على التو�صية ال�صادرة في الملف عدد  ،10/27777مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
المغربية ،العدد الأول� ،أبريل ،2014�صفحة  38وما يليها.
( )13حرر النظام الداخلي بتاريخ  17ذي الحجة  ،1432الموافق  14نوفمبر  ،2011المن�شور بالجريدة الر�سمية ،بعد
الموافقة الملكية ال�سامية ،عدد  6033بتاريخ  3جمادى الأولى  ،1433الموافق لـ  26مار�س .2012
( )14تقرير م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بر�سم �سنة � ،2013صفحة .35
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المواطنة ،تجعلنا نعتقد ب�أن عدم قيام الم�ؤ�س�سة ب�إدراج عبارة مبادئ العدل والإن�صاف ب�صفة
�صريحة �ضمن حيثيات التو�صيات �أو المقررات ،ال يفيد �إبعادها لهذه المبادئ و�أهدافها.
� - 3إن مظلة مبادئ العدل والإن�صاف الحا�ضنة للمبادئ والأهداف ،يمكنها �إذن �أن تمدد في
الخيوط الرابطة بين المفاهيم ،وهي تن�سج من قبل و�سيط� ،أكدت المادة الثانية من الظهير،�أنه
«يختار من بين ال�شخ�صيات الم�شهود لها بالنزاهة والكفاءة والتجرد والت�شبث ب�سيادة القانون
وبمبادئ العدل والإن�صاف� ،».أي �أن عمل الو�سيط يقوم على ثقافة تقوي تطبيق مبادئ العدل
والإن�صاف في معامالت المواطنين مع الإدارة و�سائر المرافق العمومية ،وهي ثقافة تن�سلخ ن�سبيا
عماتمتلكه القواعد القانونية من معان.
ونعتقد ب�أن لأول كلمة� ،سطرها و�سيط المملكة ال�سيد النقيب عبد العزيز بنزاكور في مجلة
الم�ؤ�س�سة( 1 5) دالالت تروم �أن «يتم العمل الإداري �ضمن قواعد الحكامة الجيدة ،في نطاق
�أدبيات و�أخالقيات ،تجعل في مقدمة اهتماماتها وان�شغاالتها خدمة المرتفق ...فا�ستقامة
المطوق بالأمانة تقا�س بتقيده بالم�شروعية ،وبمراعاته لل�ضوابط القانونية ،وبت�صريفه للأمور
وفق مبادئ العدل والإن�صاف ،وباحترامه لكرامة المرتفقين» ،وهي دالالت ال ينبغي �أن
يفهم منها �أن الو�سيط يكون من الوهلةالأول محاميا عن هذا الطرف �أو ذاك� ،إذ هو ينظر �إلى
الممار�سات الجيدة ،التي تجعل منه مرجعا وحار�سا لها ،و�ساهرا على احترام الحقوق(1 6)،
وهو مطلع في ذات الوقت على القانون.

ثالثا :م�ؤ�س�سة الو�سيط حار�سة للمفاهيم ومبدعة في تطويرها
�إن الدافع الرامي �إلى �إن�شاء م�ؤ�س�سة الو�سيط ،ينبثق من مقاربة تتج�سد �أ�سا�سا:
 - 1في بيان الأ�سباب الموجبة للظهير ،وهو ما يدفع �إلى القول ب�أن اال�ستلهام لدى الم�ؤ�س�سة،
( )15النقيب عبد العزيز بنزاكور ،و�سيط المملكة ،م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة وتخليق الإدارة ،مجلة و�سيط المملكة
المغربية ،العدد الأول� ،أبريل ،2014�صفحة   .13
(16) Raymonde SAINT-GERMAIN, « La médiation institutionnelle, accompagnatrice de bonne
pratiques au sein de l’administration », revue de l’Institution du Médiateur du Royaume du
Maroc, N° 4, Avril, 2015, p : 17.
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد ال�ساد�س ،دجنبر 2015

محمد �سعيد بناني

42

يتبنى بقوة التحول في منظور كيفية «رفع المظالم التي قد يعانيها المواطنون من جراءالإختالالت

في �سير بع�ض الإدارات ،»...حيث �أبان المغرب في العديد من المبادئ والأهداف انخراطه

الدولي في المنظومة الحقوقية ،وال�سيما من خالل التزاماته المتج�سدة في «مواكبة الإ�صالح

الم�ؤ�س�سي العميق الذي تعرفه بالدنا ،واالن�سجام مع المعايير الدولية» ،و«الإرتقاء بالم�ؤ�س�سة
�إلى م�صاف الهي�آت المماثلة في مجال الديمقراطية والحكامة في ميدان الحقوق» ،و«على
م�ستوى الأممالمتحدة من �أجل تفعيل وتعزيز مكانة ودور م�ؤ�س�سات الأمبود�سمان في حماية
الحقوق ون�شر ثقافةالحكامة».

 - 2وفي �سياق المادة  33من الظهير الم�ؤ�س�س ،حيث «التقيد بقيم حقوق الإن�سان كما هي

متعارف عليها عالميا ،وااللتزام بمراعاتها ،والنهو�ض  بها في عالقة الإدارة بالمرتفقين»،

عالوةعلى ما تتوفر عليه الم�ؤ�س�سة من «قوة اقتراحية» ،ت�سمح لها برفع تقارير خا�صة مت�ضمنة
لتو�صياتومقترحات.

و�إذا كنا نعي ب�أن مالءمة التو�صيات والمقترحات مع المتعارف عليه عالميا لي�س بال�شيء

ال�سهل دائما ،ف�إننا ال نعتقد ب�أن هي�آت الأمبود�سمان �ست�صل دائما �إلى نف�س القناعات عند ت�أويلها
لنف�س المبادئ ،و�إال �أ�صبحنا �أمام عمليات ريا�ضية علمية ،ال عالقة لها بتطور منطق العقالنية،

وهذا �أمر م�ستبعد في مجال حقوق الإن�سان ،فالقيم قد تختلف من منطلق نف�س المبد�أ ،وعن
ح�سن نية� ،أماالحديث عن �سوء النية والكيل بمكيالين فذاك مو�ضوع �آخر.

ونحن نود مع ذلك ب�أال تبدو م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة مجرد حار�سة للمفاهيم كما هي معبر

عنها حرفيا عند الأغيار� ،إذ هي طرف مبدع� ،أي هيئة فاعلة ،ت�سعى ،من خالل بيان الأ�سباب
الموجبة ،والظهير والنظام الداخلي �إلى االرتقاء بالم�ؤ�س�سة �إلى م�صاف الهي�آت المماثلة ،العاملة
بالدولالمتطورة في مجال الديمقراطية والحكامة في ميدان الحقوق.

وفي هذا ال�سياق ،حيث يتعلق الأمر بتطوير المفاهيم� ،أبان الأ�ستاذ  Alain SUPIOTب�أن

«العدل في تنوعه الالنهائي يفر�ض على دول ال�شمال �أن تتخلى عن فر�ضها الدائم ،وفي كل
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مكان ،لت�صوراتها الخا�صة بها ،و�أن ت�شارك مدر�سة الآخرين في عمل م�شترك للت�سا�ؤل حول
الإن�ساننف�سه»(1 7) ،فاالرتقاء �إذن يروم الم�ساهمة في كونية الحلول ما �أمكن.
� - 3إن مقترح م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة في تيرانا بتاريخ  ،2014على هام�ش الملتقىالثامن لجمعية
الأمبود�سمان المتو�سطيين ،والذي تمخ�ض عنه «�إعالن تيرانا من �أجل تعميم الم�ساعدةالمتبادلة»،
وهو يروم الأهداف المر�سومة لجمعيات الأمبود�سمان لعملهم الم�شترك ،التي «تمكن مواطني

كل بلد ع�ضو من المواكبة ال�ضرورية لدى م�صالح الإدارات الوطنية ،لم�ساعدتهم على التو�صل
�إلى ت�سوية مقبولة لمنازعاتهم الإدارية( ».18) ،يجعلنا نقتنع ب�أن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ت�سير
في طريق العملالت�شاركي ،والإ�سهام فيه بالإبداع.
وبذلك ف�إن م�ؤ�س�سة الو�سيط تتموقع �ضمن نظام قانوني يتجاوز حدود القانون الوطني ،وهو 
�أمر ي�ضع الم�ؤ�س�سة في فلك كوني� ،أي �ضمن مكانة ودور م�ؤ�س�سات الأمبود�سمان ب�صفة عامة.

رابعا  :تحول الفكر لدى م�ؤ�س�سة الو�سيط وت�أثيره على الإدارة
�إن منطق الق�ضاء ،باعتماده على الإ�ستدالل القانوني النابع عن معايير ،تنغلق في �إطارم�سطري
وجوهري محكوم بن�صو�ص قانونية و�ضعية(19) ،قد يختلف عن منطق م�ؤ�س�سة الو�سيط،الذي
ينطلق عادة من مفاهيم ملتب�سة ،مثل متطلبات العدالة ،والإن�صاف ،رغم كون هذه الم�ؤ�س�سة
نابعة عن قانون ،لكن ال ي�سمح لها ،طبقا للفقرتين الأولتين من المادة ال�ساد�سة من الظهير
الم�ؤ�س�س لها ،بالنظر في التظلمات الرامية �إلى مراجعة حكم ق�ضائي نهائي ،وال في ال�شكايات
المتعلقة بالق�ضاياالتي �أوكل البت فيها للق�ضاء ليتخذ فيها ما يلزم من �إجراءات �أو مقررات طبقا
للقانون .وبذلك:
(17) A. SUPIOT, Homo JURIDICUS, Essai sur la fonction anthropologique du droit, Seuil, 2004,
.pp.85, 317

( )18راجع الإعالن ،وتعليق الأ�ستاذ محمد ليديدي ،الكاتب العام لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،تحت عنوان :تعليق حول
�إعالن تيرانا من �أجل تعميم الم�ساعدة المتبادلة .مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الخام�س ،غ�شت
� ،2015صفحة  41وما يليها.
.(19) Pierre MIMIN, Le style des jugements, Librairies techniques, 1978, p. 551
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� - 1إن توجه المواطن �إلى م�ؤ�س�سة الو�سيط قد يكون الو�سيلة المثلى ،مقارنة معالتوجه �إلى الق�ضاء،

لوجود قواعد قانونية ،قد ال ت�سعف في الو�صول �إلى مفهوم العدالة� ،أو مبد أ�العدل والإن�صاف.

في حين يمكن العثور على الح�س النقدي للقانون لدى م�ؤ�س�سة الو�سيط ،المطلعةعلى القانون،

وذلك من خالل �إمكانية ا�ستنادها �إلى الأخالق على ح�ساب االبتعاد عن اال�ستدالل بالقاعدة
القانونية ،وهو ما تمت معاينته في المقرر المتعلق بالتقادم(.20)

وفي اعتقادنا� ،أن ذلك يتم من خالل تن�شيط حركة ذهنية م�ستمرة بين القانون وبين مفهوم

العدل والإن�صاف ك�ضوء موجه ،ينير نقط ال�ضعف الكامنة في القانون.

� - 2إن عمل فكر م�ؤ�س�سة الو�سيط ،المنطلق من العدل والإن�صاف قد ال ير�ضيالإدارة ،بعلة تعار�ضه

مع فكر الم�شرع .لكن �أال يكون على الإدارة �أن ت�ستوعب ب�أن الت�أثير القانوني قد ال ين�سجم
مع مفهوم التطور الأخالقي للإدارة والمن�سجم مع مبادئ العدل والإن�صاف ،وب�أن الدعم

الد�ستوري لإن�شاء م�ؤ�س�سة الو�سيط ي�ضع تاريخا جذريا فا�صال بين الإدارة في الأم�س والإدارة

اليوم ،فهذه الأخيرة لم تعد متمتعة بالمناعة التي اكت�سبتها في ظل القانون فقط ،ذلك �أن فل�سفة
م�ؤ�س�سة الو�سيط تقت�ضي الوالء من قبل الإدارة ،التي يكون عليها �أن تطور ذهنيتها مع مقررات

وتو�صيات الم�ؤ�س�سة ،وذلك بالتموقع �إلى جانب هذه الأخيرة ،المت�سمة بالمفاهيم الحقوقية
والأخالقيةوبال�ضرورات االجتماعية.

� - 3إن ال�صعوبة التي قد تواجهها الإدارة تكمن في م�ؤ�س�سة الو�سيط كم�ستجد ،ال�سيما ما ينبع

عنها ب�ش�أن �إ�شاعة مبادئ العدل والإن�صاف� ،إذ �أن هذه الأخيرة هي المنطلق الموجه لتحليل
الوقائع المعتمدة ،ثم ا�ستخراج الأفكار الرئي�سة ،التي �ست�ساعد ،من خالل نماذج المبادئ

والمفاهيم ال�صادرة في القرارات والتو�صيات التي �أ�شرت �إلى �أمثلة منها �أعاله ،وم�ستقبال بعد
�صدور العديد من المقررات والتو�صيات ،في تكوين ما قد ن�سميه بـ «فقه العدل والإن�صاف
لدى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة» كثقافة جديدة لتو�صيات ملزمة معنويا ،لأننا مقتنعون بالتطور

( )20التو�صية ال�صادرة في الملف عدد  ،10/27777الم�شار �إليها �أعاله.
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الحا�صل في المغرب بعد د�سترة م�ؤ�س�سات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة
الجيدة والتنمية الب�شرية والم�ستدامةوالديمقراطية الت�شاركية ،ومن بينها هيئات حماية حقوق
الإن�سان والنهو�ض بها (21) ،وم�ؤ�س�سة الو�سيط�إحداها.
وبذلك ،ف�إننا نعتقد ب�أن حر�ص الم�ؤ�س�سة على تطوير المبادئ والمفاهيم ،ي�ستوجب من
الإدارةالمغربية �أن تحر�ص على تغيير العقليات ب�صفة عامة ،بل حثها على ذلك ،لأننا م�ؤمنون
بانخراط المغرب في الأهداف الم�سطرة في بيان الأ�سباب الموجبة لم�ؤ�س�سة الو�سيط ،والتي
�أ�شرت �إليها �أعاله.

� - 4إن الظهير الم�ؤ�س�س ،الذي يت�ضمن منطقا مخالفا لمنطق القاعدة القانونية ،ينبغي �أنيدفع بالإدارة
�إلى �أن تت�شبع بمنابع و�أهداف م�ؤ�س�سة الو�سيط ،التي تنبني على االنتقال من فكر �إلى�آخر ،ومن
منطق �إلى �آخر� ،إذ ي�ستطيع هذا الأخير ،من خالل المالحظة واال�ستنتاج� ،أن يح�صلعلى حلول
منطقية ذات قيم كونية ،تدعم �صف م�ؤ�س�سة الو�سيط �ضمن م�صاف الهي�آت المماثلة.
ونعتقد ب�أن العبور من منطق القاعدة المعيارية ال�صرفة �إلى منطق يعتمد مبد أ� العدلوالإن�صاف،
يجعلنا نالحظ االنتقال من الأحكام الق�ضائية التي يبت فيها ق�ضاة ين�شغلون بالوقائعوبالقانون،
�إلى «فقهاء» في م�ؤ�س�سة الو�سيط ،لهم عالقة م�ستمرة ودائمة ب�إيجاد الأفكار المرتبطة بالحياة
االجتماعية ،فالم�ؤ�س�سة تتمتع كما �أ�شرت �إلى ذلك �أعاله ،طبقا للفقرة العا�شرة من بيانالأ�سباب
الموجبة لم�ؤ�س�سة الو�سيط« ،باال�ستقالل الالزم عن ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية،

لتمكينها من التجرد التام ،عند النظر في ال�شكايات والتظلمات المحالة �إليها» .وهي بذلك
في و�ضع منا�سب ي�سمح لها ب�إدراج الم�ستجدات ،التي تفر�ضها الظروف ،كما �أن احتكاكها
بالوقائع المعرو�ضة عليها يجعلها �أمام حلول �أكثر مالءمة مقارنة مع حلول الم�شرع ،الذي قد
اليكترث بالتغيير.

وبذلك ف�إن فكر م�ؤ�س�سة الو�سيط يبحث التوجهات التي تدفع بالمقرر �أو التو�صية �إلى

الأهداف ،التي يرى �ضرورة تحقيقها ،والنابعة عن تطلعات مبادئ العدل والإن�صاف ،وذلك
( )21الف�صل  161وما يليه.
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بعدتحليل الأفكار العامة التي ت�ؤدي �إلى ت�أويل القانون� ،أو اللجوء �إلى هذا المبد�إ �أو ذاك ،ق�صد

تحديدالأ�سباب الكامنة .فم�ضمون المقرر �أو التو�صية يروم و�ضع عالقة محددة بين المفاهيم،

الم�ؤدية �إلىمنطوق منطقي مع الحيثيات المعتمدة.

� - 5إن كل االخت�صا�صات المخولة لو�سيط المملكة ،وهي �شا�سعة جدا ،و�إن كانتتن�صهر �أ�سا�سا

في مبادئ العدل والإن�صاف ،ف�إن ممار�ستها تقت�ضي العبرة بفكر ي�أخذ بالفطرة ال�سليمة ،التي
تعرف كيف توافق الحكمة مع الظروف المتعددة للواقع المعي�ش ،وهذا �أمر ي�ستوجبانفتاح

الفكر للذهاب �أكثر ما يمكن نحو فروقات الأفكار المتعددة( .2 2)

وبذلك ف�إننا �أمام م�ؤ�س�سة �ستت�ضح معالمها �أكثر في الم�ستقبل ،علما ب�أن ما �صدر ب�ش�أنها

قانونا واجتهادا ،ي�سمح لنا مع ذلك بقراءة �أولية لماهيتها ،و�آثارها البارزة في التغا�ضي عن
م�ضامين بع�ض الن�صو�ص القانونية� ،سعيا وراء تر�سيخ مبادئ العدل والإن�صاف ،التي ب�إمكانها �أن

تدعم التوازن بينالقانون والواقع.

ونرى تبعا لذلك ،ب�أنه يكون على الفقه �أن يقوم بم�سح المفاهيم التي يتم تطويرها من قبل

م�ؤ�س�سة الو�سيط ،والتي ت�صب في مبادئ العدل والإن�صاف ،وذلك بر�سم الئحة المبادئ التي
تختلف عن المفاهيم(23) ،باعتبار هذه الأخيرة ،نابعة عن عملية عقلية يقوم بها الفهم لإدراك
المعاني المجردة �أو تكوينها(24) ،لت�صبح ل�صيقة بهوية م�ؤ�س�سة الو�سيط ،علما ب�أن �سمات
المفاهيم ،ال تت�سم عادة بالو�ضوحالتام ،ال�سيما و�أن ال�سيا�سي يمتزج بالمعياري وباالجتماعي

وبالثقافي..الخ ،ويقت�ضي الأمر �أحيانا تحديد قيمة المبد�أ قبل تبريره ،وهذا ما يف�سح للو�سيط

المجال الوا�سع في االجتهاد.

.(22) F. GORPHE, Les décisions de justice, ,Sirey, 1952, p. 41
(23) Stéphane PIERRE-CAPS, La souveraineté, expression de la singularité de la République, in
Cinquantième anniversaire de la Constitution française, Dalloz, 2008, p.161.
( )24المنهل ،دار الآداب ،بيروت ،دار العلم للماليين� ،1980 ،صفحة Petit Larousse, 1980, p. 214 - .229
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خام�سا  :عمليات التفكير لدى م�ؤ�س�سة الو�سيط
�إذا كانت محكمة النق�ض هي المحكمة ال�ضابطة للقانون ،ومهمتها �ضمان وحدة القانون

وانتظام االجتهاد(25) ،ف�إننا نالحظ من قراءة مقررات وتو�صيات م�ؤ�س�سة الو�سيط وجود عمل
كامن في �إدارة الفكر ،وهو ي�سوق اال�ستدالالت الذهنية نحو مبادئ �ضابطة ،كما هو ال�ش�أن
في الق�ضاء ،وهي تروم في الواقع ،التهييء النتظام اجتهادات ،من منطلق عين ناقدة .علما

ب�أن الخروج عنالقواعد القانونية ال يفيد الخروج عن ال�سمة العقالنية ،التي تبرز في حيثيات

و�سيط المملكة� ،إذ رغم كون هذه الأخيرة ال تت�سم ب�سمة حجية ال�شيء المق�ضي به ،ف�إنها مع

ذلك قابلة للمراقبة «المعنوية»من قبل المعنيين مبا�شرة� ،أو غيرهم� ،إذ يفتر�ض فيها �أنها �ستفر�ض 
نف�سها �أخالقيا.

وتبعا لذلك ف�إن المبادئ التي تعتمدها م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة لي�ست �إال الو�سائل الم�ؤدية

�إلىالمقترحات والتو�صيات ال�صادرة عنها ،وبذلك :

� - 1إن ت�أكيد المادة الثانية على الت�شبث ب�سيادة القانون وبمبادئ العدل والإن�صاف،عالوة على المادة

 75من النظام الداخلي ،حيث البت ا�ستنادا �إلى �سيادة القانون ومبادئ العدل والإن�صاف ،هو 

ما قد يخلق االهتزاز �أو التذبذب بين ال�سيادة وبين المبادئ ،للخروج فيما بعدبالر�أي النهائي،
فالتحاليل لي�ست �إال و�سائل ،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة للق�ضاء ،للك�شف عن عنا�صرالحقيقة ،التي

يمكن االرتكاز عليها للتوفيق بين عنا�صر مبد�إ �شامل�« ،إذ �أن الفهم ال ينبغي �أن يختلطبالبراعة
في الحكم :ذلك �أنه ب�إمكاننا �أن نفهم النازلة لكن دون �أن نتوفر على البراعة في حلها(».26)،

وهذا يحيلنا �إلى القول ب�أن م�ؤ�س�سة الو�سيط تتوفر على مجال وا�سع للربط بين الواقعوالقانون،

ثم �إمكانية التوجه بخطى تحرق المراحل ،فهي ال تنتظر �آثار اقتراحها المعرو�ض على رئي�س 

الحكومة ،طبقا للمادة

15

من الظهير الم�ؤ�س�س  لم�ؤ�س�سة الو�سيط ،من �أجل تعديل القاعدة

(25) Jaques BORÉ, La cassation en matière civile, Dalloz, 1997, p. 69.
.(26) François GORPHE, op. cit, p.71
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القانونية ،ما دام ب�إمكانها االعتماد ،في مقرراتها وتو�صياتها ،على مبادئ العدل والإن�صاف،
التي تولد منال�ضمير ،الذي يبحث في المنطق الغائب عن الن�ص القانوني.
� - 2إن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة توجد في قلب ترميم الأهداف المن�صفة ،من خاللجهد كبير ،دائم
وم�ستمر ،ين�صب على اال�ستك�شاف المتطور للمبادئ القانونية ،التي يمكن تمطيطمفاهيمها،
ق�صد الذهاب �إلى ملء النواق�ص .ويكفي الم�ؤ�س�سة �أن تغو�ص في مبادئ العدل والإن�صاف

المن�صو�ص عليها قانونا في قانون الم�سطرة المدنية ،الم�ؤمنة بدورها بعدم التقيد بالقانون� ،أو
في مدونة ال�شغل(27) ،ولكن من منطلقات وتحليالت مختلفة.
� - 3إن م�سل�سل تح�ضير مقررات وتو�صيات م�ؤ�س�سة الو�سيط يج�سد �أ�سا�س المنهجية المتبعة ،وهي
في ر�أينا تكمن في اال�ستنتاج النابع عن قناعة �أخالقية من�صبة على وقائع معينة ،فنحنفي الواقع
�أمام �أحكام ذات قيم �أكثر منها مقررات �أو تو�صيات.
ونعتقد ب�أن و�سيط المملكة ي�شعر ،وهو  ينظر في تطبيقات الإدارة للقانون ،باندفاع
الأحا�سي�س �أمام الفقر الأخالقي لبع�ض المقت�ضيات القانونية التي ال ت�سعف الق�ضاء في �إيجاد
الحلول المر�ضية ،وهو  بذلك مخول ،من خالل بحر مبادئ العدل والإن�صاف� ،أن ي�سلك
الو�سيلة ،التي ت�سمح بموا�ساة المت�ضررين مما قد ي�صيبهم من �أعمال الإدارة �أو �أن�شطتها،
المت�سمة بالتجاوز �أو ال�شطط فيا�ستعمال ال�سلطة .وبذلك ف�إن الو�سيط ي�شتغل في �سياق مبادئ
موجهة ،ت�سمح له بتقفي الإح�سا�س بالعدالة كتوازن معو�ض لـ «االحتبا�س» القانوني.

�ساد�سا :و�سيط المملكة بين القانون ومبادئ العدل والإن�صاف باعتبارها قطب
رحى الم�ؤ�س�سة
يتوجه الم�شرع ،في المادة الأولى من الظهير الم�ؤ�س�س للم�ؤ�س�سة� ،إلى اعتبار هذه الأخيرة

متخ�ص�صة في نطاق العالقة بين الإدارة وفق الم�صطلح الوارد في هذه المادة ،وبين المرتفقين،
( )27الف�صل 18ـ ... ،327تف�صل الهيئة  ...بناء على قواعد العدل والإن�صاف دون التقيد بالقانون...؛ المادة  572من
مدونة ال�شغل.
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لتبت في ال�شكاية �أو التظلم ،طبقا للمادة  75من النظام الداخلي لم�ؤ�س�سة الو�سيط ،ب�إ�صدار

تو�صية ب�ش�أن الحل ،فم�ؤ�س�سة الو�سيط توجد بين القانون وبين مبادئ العدل والإن�صاف،
وليت�ضح ب�أن هذهالمبادئ هي قطب رحى هذه الم�ؤ�س�سة .

 - 1و�سيط المملكة بين القانون ومبادئ العدل والإن�صاف
�إن المقت�ضيات الت�شريعية �أو التنظيمية قد ال ت�سعف في �إن�صاف �أ�صحابها(2 8) ،فهي �أحيانا

ذاتمظاهر ،تت�سم بعدالة «خادعة».

�أ  -بالطبع ،لقد اعتدنا جميعا �أن ن�شتغل تحت �سيادة القانون ،مهما كانت توجهاته

وم�شاربه ،واالجتهاد الق�ضائي ي�سعى عادة �إلى ردم الفراغات �أو التناق�ضات الواردة في القانون،
فالم�ساهمة الجوهرية للق�ضاء تكمن في ولوج المقاربة القانونية .لكن �أ�صبح على الإدارة الآن
�أن تتقبل مقاربة جديدة ت�ستند �إلى بديهيات مفاهيم قانونية غير محددة ،تج�سد فيها م�ؤ�س�سة
الو�سيط مكانة رائدة ،فمبادئ العدل والإن�صاف قائمة من قبل الم�شرع ،وم�ضمونها يملأ من

قبل القا�ضي(، 29) عندما يتعلق الأمر بالق�ضاء ،ومن قبل و�سيط المملكة ،عندما يتعلق الأمر
بم�ؤ�س�سة الو�سيط.
ب � -إن نجاح المغرب في االعتراف لم�ؤ�س�سة الو�سيط بطابع التحدي ،الذي ي�سمح لها

بتجنب الطابع الر�سمي للقاعدة القانونية ،التي لم تعد ت�سعف في �إيجاد الحل «العادل» ،وذلك
بو�ضع«الرقابة» عليها ،من خالل تو�صية �أخالقية� ،سيقود ،في اعتقادنا ،عند اعتمادها من قبل

الإدارةالمعنية ،ويفتر�ض �أن يتم ذلك من قبل بقية الإدارات عند وحدة المو�ضوع� ،إلى القول
با�ستقالل العدل عن ا�ستقالل الق�ضاء .فالعدل لدى م�ؤ�س�سة الو�سيط يختلف مبدئيا عن العدل

لدى الق�ضاء،فالأول يقرن بالإن�صاف كمبد�أ ويتمتع بالقوة الأخالقية ،باعتبارها «مرتبطة بتقليد
( )28تقرير م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بر�سم �سنة � ،2013صفحة .7
(29) Dominique MANAI, Le juge entre la loi et l’équité, CJR, Lausanne, 1985, Préface, Jean-François
PERRIN, p. 6.
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مثالي يميز بين ما هو كائن وبين ما ينبغي �أن يكون»(30) ،والآخر يقرن بالقانون ،بخ�صائ�صه
المعروفة ،ويت�سم بالقوةالتنفيذية.

ج � -إن تموقع الو�سيط ،من منطلق المادة  ،75بين �سيادة القانون ومبادئ العدلوالإن�صاف،

�سيجعله حرا من �أي التزام ال يروم الإ�صالح ،فهو و�إن �أوكل �إليه الم�شرع اال�ستناد �إلىالقانون،
ف�إن الم�شرع هو الذي �أ�سند �إليه في ذات الوقت ،وب�صفة �صريحة ،اللجوء �إلى مبادئ العدل

والإن�صاف� ،أي �سمح له باالنتقال من ال�شرعية �إلى الم�شروعية ،باعتبار

ال�شرعية légalité

مقررة منقبل القانون ،لكن «الم�شروعيةlégitimité لها امتداد �أو�سع من ال�شرعية ،فهي ت�سمح
بمحاكمةالقانون والحق في مجموعه(»...31) ،فالم�شروعية التي �أ�شار �إليها و�سيط المملكة في
كلمته �أعاله ،ت�سمح له بتخفي�ض قيمة القاعدة القانونية ،لت�صبح الم�شروعية ،في هذه الحالة،
بمثابة �إطار ثقافي(32) ،ال يقت�صر على اللجوء �إلى مبادئ العدل والإن�صاف في الحاالت العادية،

التي يكون فيها القانون �صامتا فقط ،ولكن من �أجل اال�ستجابة كذلك ،كما ورد في بيان
الأ�سباب الموجبة للظهير،«لما يتطلع �إليه المواطنون من تقوية تطبيق مبادئ العدل والإن�صاف،

في معامالتهم مع الإدارة و�سائر المرافق العمومية ،بالنظر لما يطبع بع�ض الق�ضايا المطروحة
عليها من تعقيد ،وما تت�سم به من �صعوبات ،قد تحول دون تحقيق متطلبات العدالة واحترام
حقوق الإن�سان.».

وهذا ما ي�ستدعي ،في ر�أينا ،من الإدارة �أن تقتحم هذه الثقافة بعقالنية الم�شروعية المرجحة

على عقالنية ال�شرعية ،و�أن تقتنع ب�أن الم�ؤ�س�سة �ضامنة للقيم الديمقراطية.

(30) Assia BEN SAAD, Responsabilité et éthique, Thèse, Université Mohamed 5, Université Paris 1,
2008-2009, p.32.
(31) Yves-Marie MORISSETTE, Le juge canadien et le rapport entre la légalité, la constitutionnalité
et la légitimité, In La montée en puissance des juges, Institut canadien d’administration de la
justice, Éd Themis, 1999, p.31.
.(32) Dominique MANAI, op. cit, p.165
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 - 2مبادئ العدل والإن�صاف قطب رحى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
�إن حر�ص بيان الأ�سباب الموجبة للظهير« ،على تمتيع هذه الم�ؤ�س�سة الوطنية باال�ستقالل

الالزم عن ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية ،لتمكينها من التجرد التام ،عند النظر
في ال�شكايات والتظلمات المحالة �إليها ،».يجعلنا �أمام قناعة الم�شرع بدعم �سيادة القانون

والإن�صاف ،كمبادئ تنتمي �إلى المجال الفقهي(33) �أكثر منها �إلى الميدان القانوني ،لتكون
م�ؤ�س�سة الو�سيط�أحيانا ،في اعتقادنا� ،أمام ع�سر �إقناع المواطنين من جهة �أولى ،الذين تم الت�صريح
برد طلبهم ،لأن ه�ؤالء ال يلتجئون �إلى قواعد قانونية معروفة م�سبقا� ،أو يفتر�ض معرفتهم بها،

من منطلق ال عذربجهل القانون .والإدارة من جهة �أخرى ،لأنها قد ال تتوفر بدورها على ثقافة

جديدة تقوم علىالإقتناع بنقد القانون غير العادل .ولعلنا ن�ستنتج من ذلك:

�أ � -إذا كان الو�سيط م�ؤهال ،طبقا للمادة  13من الظهير ،للقيام بالتكييف القانوني لطبيعة

ال�ضرر ،الذي تعر�ض له �صاحب ال�شكاية �أو التظلم ،ف�إنه يمكنه ،طبقا للمادة  15من الظهير،

في حالة اقتناعه ب�أن التطبيق ال�صارم لقاعدة قانونية من �ش�أنه خلق �أو�ضاع غير عادلة �أو �ضارة
بالمرتفقين� ،أن يعر�ض على رئي�س الحكومة اقتراح تعديل القاعدة المذكورة.

ب � -إن م�ؤ�س�سة الو�سيط ت�شتغل في �سياق تلطيف ق�ساوة القوانين ال�صادمة من خالل

رجحان مبادئ العدل والإن�صاف ،لإمكانية هذه الأخيرة في �إلهام الم�ؤ�س�سة بمفاهيم خ�صبة،
ت�سمح بالإنت�شار الطبيعي للإح�سا�س بنجاعتها ،وذلك في كل مرة يت�ضح فيها �أن �آثار القواعد

القانونية قد�أ�صبحت متجاوزة ،و�أن الحكمة ت�صب في �أن يجر و�سيط المملكة الحقيقة المعا�شة

�إلى هذه المبادئ.

( )33هي�أت م�ؤ�س�سة الو�سيط بمعية حامي الوطن الكندية درا�سة مقارنة للتجارب المختلفة ،في �إطار جمعية الأمبود�سمان
والو�سطاء الفرنكوفونيين تحت �إ�سم «فقه الو�ساطة» .النقيب عبد العزيز بنزاكور ،و�سيط المملكة« ،من ديوان
المظالم �إلى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة :ح�صيلة و�آفاق الو�ساطة الإدارية يالمغرب» .مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
المغربية ،العدد الخام�س ،غ�شت � ،2015صفحة .13
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ج � -إن عملية الجر� ،إن �صح التعبير ،نحو الحقيقة المعا�شة ،نابعة عن �إنعا�ش مبادئ العدل

والإن�صاف ،وذلك في حالة اقتناع الو�سيط ،طبقا للمادة  15من الظهير الم�شار �إليها �أعاله،
«ب�أنالتطبيق ال�صارم لقاعدة قانونية من �ش�أنه خلق �أو�ضاع غير عادلة �أو �ضارة بالمرتفقين،»...

حيث تحثه هذه المادة على عر�ض الأمر على رئي�س الحكومة من �أجل « ...واقتراح تعديل
القاعدةالمذكورة».

 وبذلك ف�إن اخت�صا�صات و�سيط المملكة ال تنح�صر ،فيما ورد في الباب الثاني من الظهير،

حيث النظر في ت�صرفات الإدارة المخالفة للقانون �أو المنافية لمبادئ العدل والإن�صاف ،وفي
تلقيال�شكايات والتظلمات ومعالجتها و�إجراء الأبحاث والتحريات في �ش�أنها ،وفي الو�ساطة
والتوفيق بين الإدارة والمرتفقين ،بل �إنه يمتلك بالإ�ضافة �إلى ذلك ،طبقا للمادة  ،30قوة
اقتراحية ،تت�ضمن عدة تو�صيات ومقترحات موجهة �إلى رئي�س الحكومة ،تروم عدة �أهداف،

ت�صب �أ�سا�سا في تح�سين �أداءالإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها ،عالوة

على اقتراح ما قد ي�ساهم في بحث�سبل تعديل بع�ض المواد القانونية(34) .

�سابعا :الإن�صاف الم�سطري لدى م�ؤ�س�سة الو�سيط واالن�سياب مع مبادئ العدل
والإن�صاف
�إن ما يالحظ بداية في م�ؤ�س�سة الو�سيط� ،أن الم�سطرة �أمامها تنطلق مما يمكن ت�سميته

بالإن�صاف الم�سطري ،الذي ال يقت�صر على تقديم ال�شكاية �أو التظلم ،ولكن يتجاوزه �إلى
الم�سطرة الإ�ستق�صائية ،ثم من االقتناع بالوقائع �إلى القناعة بعدم ان�سياب القاعدة القانونية مع
مبادئ العدلوالإن�صاف.

( )34من مقترحات موجهة من قبل و�سيط المملكة �إلى رئي�س الحكومة ،الأول من �أجل التدخل ت�شريعيا في مو�ضوع
المعا�ش الذي ي�صرف للأبناءالم�صابين ب�إعاقة ،والآخر ب�ش�أن تعميم اال�ستفادة من التعوي�ض عن المخاطر المخ�ص�ص
للممر�ضين .مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العددالخام�س ،غ�شت � ،2015صفحة  134وما يليها.
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 - 1الإن�صاف الم�سطري لدى م�ؤ�س�سة الو�سيط
لقد ات�ضح ب�أن الم�شرع نهج م�سطرة من�صفة لدى م�ؤ�س�سة الو�سيط� ،إذ هي تختلف عن

الم�ساطر المعمول بها مبدئيا �أمام الق�ضاء.

�أ � -إن �شروط تقديم ال�شكايات والتظلمات وردت ي�سيرة و�سهلة ،فهذه الأخيرة يمكن �أن

توجه ،طبقا للمادة  56من النظام الداخلي� ،إلى الو�سيط� ،أو الو�سيط الجهوي� ،أو المندوب
المحليعند االقت�ضاء� ،سواء بالبريد العادي �أو الم�ضمون� ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى لالت�صال ،كما
يجوز �إيداعهالديهم مبا�شرة بمقرات عملهم .بل ذهبت المادة  62من النظام الداخلي �أبعد من

ذلك� ،إذ �سمحت للم�شتكي �أو المتظلم الذي تعذرت عليه الكتابة� ،أن يقدم ال�شكاية �شفويا،
حيث تحرر �آنذاك فيمح�ضر خا�ص من طرف الم�صالح المخت�صة بالم�ؤ�س�سة.

ثم �إنه ال �شيء يمنع الم�شتكي �أو المتظلم ،طبقا للمادة  60من النظام الداخلي ،من �أن ينيب

عنه غيره بمقت�ضى وكالة خا�صة ،عدا �إذا تعلق الأمر بمحام .فالنتيجة �أن المحامي لي�س �إلزاميا.

�إن هذه المقت�ضيات الخا�صة بتقديم ال�شكايات �أو التظلمات تبرز ب�صفة وا�ضحة مدى ابتعاد

الم�شرع عن الم�ساطر القانونية العادية ،المعمول بها �أمام المحاكم �أو الإدارات ب�صفة عامة،
والتوجه �إلىم�سطرة خا�صة تنبثق من مبد�أ الإن�صاف.

ب � -إن عمل و�سيط المملكة ال يتوقف عند تلقي ال�شكايات والتظلمات و�إدالء�أ�صحابها

بما قد يتوفرون عليه من وثائق ومعلومات ،بل �إن الظهير الم�ؤ�س�س �أ�ضفى على م�ؤ�س�سةالو�سيط
طابع الم�سطرة اال�ستق�صائية(35) ،التي يتعين فيها على الإدارة ،طبقا للمادة �« ،28أن تقدمالدعم
الالزم للو�سيط ولمندوبيه الخا�صين وللو�سطاء الجهويين في الم�ساعي التي يقومون بها ،و�أن
( )35باعتبارها تتوفر على مرونة كبيرة ،تو�سع من دينامية الو�صول �إلى الحق ،وتي�سر على الطالب ،من خالل الم�ؤ�س�سة
المعنية ،الت�أثير على ظرفية الطلب ،وكيفية الو�صول �إلى تحقيق �أهدافه .راجع الم�سطرة اال�ستق�صائية في :هيئة
التحكيم الم�ستقلة لتعوي�ض �ضحايا االختفاء الق�سري واالعتقالالتع�سفي ،اللبنة الأولى في م�سار العدالة االنتقالية
بالمغرب ،من�شورات المجل�س اال�ست�شاري لحقوق الإن�سان� ،2010 ،صفحة  47وما يليها.
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تقوم بالتعاون الوثيق معهم من �أجل ذلك ،من خالل تي�سير م�أموريتهم ،فيما يقومون به من

�أبحاث وتحريات ،ومدهم بجميع الوثائق والمعلومات المتعلق بال�شكايات �أو التظلمات
المحالة عليها ،با�ستثناءما يعتبر �سريا بحكم القوانين الجاري بها العمل»(36) .وهذا ين�سجم مع
الف�صل  27من الد�ستور،وال �سيما الفقرة الثانية منه ،حيث «ال يمكن تقييد الحق في المعلومة
�إال بمقت�ضى القانون ،بهدفحماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني ،وحماية �أمن الدولة الداخلي

والخارجي ،والحياة الخا�صة للأفراد ،وكذا الوقاية من الم�س بالحريات والحقوق الأ�سا�سية
المن�صو�ص عليها في هذا الد�ستور ،وحماية م�صادر المعلومات والمجاالت التي يحددها

القانون بدقة» .فــ «حق اللجوء �إلى الو�سيطللح�صول على هذه المعلومة ممنوح لمن له م�صلحة
مبا�شرة .ويتخذ الو�سيط جميع التدابير المنا�سبةل�ضمان هذا الحق(».37) .

ج � -إن م�ؤ�س�سة الو�سيط تتوفر على �سلطة تقديرية للتدقيق في عنا�صر ال�شكاية �أو التظلم،

وبالتالي �إبراز التقدم في �إعادة ت�أ�سي�س الوقائع ،فالجمع بين المعرفة والقانون ومبادئ العدل

والإن�صاف كلها عوامل تتحرك ب�شكل متكامل في �سياق دولة الحق والقانون ،وال يقت�صر الأمر
على مبد�أ دولة القانون فقط ،وذلك بفعل العقلية المهنية والقانونية والحقوقية لدى الو�سيط،
حيثتت�سم المقررات والتو�صيات �آنذاك ب�شيم القيم.

د � -إن الإن�صاف الم�سطري ورد ل�صالح المواطن ،وهو ي�صب في مبادئ العدلوالإن�صاف،

التي ي�سمح لها ب�أن تترك القواعد القانونية الم�سطرية المعمول بها جانبا ،وهذا قد يجعلالإدارة
تح�س ب�أنها �أمام نوع من المحاباة �أو التحيز ل�صالح المواطن ،لكنه �إح�سا�س خاطئ في هذه

الحالة ،لأنه لن يكون مبنيا على الوعي بمرامي م�ؤ�س�سة الو�سيط ،البارزة �أ�سا�سا في الظهير وبيان

�أ�سبابه الموجبة ،والنظام الداخلي ،حيث يكون من حق الو�سيط �أن ي�شير في التقرير الخا�ص،
طبقاللمادة  31من الظهير ،الموجه �إلى رئي�س الحكومة �إلى كل عرقلة للأبحاث والتحريات،

(� )36سارت المادة  11من النظام الداخلي في نف�س ال�سياق.

( )37محمد ليديدي ،الكاتب العام لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة« ،الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية ودورها في تي�سير الولوج �إلى
المعلومة» ،مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكةالمغربية ،العدد الخام�س ،غ�شت � ،2015صفحة   .27
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�أو اعترا�ض على القيام بها من لدن م�س�ؤول �أو موظف �أو �شخ�ص يعمل في خدمة الإدارة ب�أي
�شكل منالأ�شكال.

 - 2من االقتناع بالوقائع �إلى القناعة بعدم ان�سياب القاعدة القانونية مع مبادئ العدل
والإن�صاف
�إن اتباع الم�سطرة اال�ستق�صائية المو�صلة �إلى قبول الحجج المقنعة لم�ؤ�س�سة الو�سيط ب�ش�أن
حقيقة الوقائع المدعى بها ال يقود بال�ضرورة �إلى قبول الم�ؤ�س�سة لنف�س الحل المعتمد قانونا،
فالمنطق القانوني قد ال يعني �شيئا بالن�سبة لمبادئ العدل والإن�صاف ،لأن المفهوم العقالني
لدى الم�ؤ�س�سة ،من خاللالوقائع الثابتة ،ينبغي �أن يكون نتيجة معالجة للوقائع ،وتحليل نقدي
لجميع الظروف المحيطة بالنازلة(، 3 8) والتي ترد ل�صالح �أو �ضد القاعدة القانونية القائمة ،لينتقل
التحليل بعد ذلك من النازلة ال�شخ�صية �إلى التحليل المو�ضوعي ،الذي ينبغي ،في اعتقادنا
كما �أ�شرت �إلى ذلك� ،أن يكون موجها �إلى جميع الإدارات ،ولي�س الإدارة مو�ضوع النازلة
فقط .وبذلك:
�أ � -إن مبادئ العدل والإن�صاف ،ت�سمح للو�سيط بتكملة القانون و�أن�سنته ،وفي دعم دولة
القانون والقيم(39) .فاالقتناع برجحان هذه المبادئ ،ي�سمح ب�إبعاد مفعول القاعدة القانونية
في م�ضمونها المعياري ،فالو�سيط يوجد ،في ر�أينا ،مت�شبعا بالإيمان الأخالقي لمبادئ العدل
والإن�صاف في مواجهة �إدارة قد تكون بعيدة عن الإيمان بمفهوم العدالة في محيطه ال�شا�سع،

والذي قد يبدو لهامفهوما عائما ال يرتقي �إلى م�ستوى الغو�ص الذي تقوم به م�ؤ�س�سة الو�سيط،
مما يجعل الإدارة �أحيانا غير م�ساهمة في �أهداف الظهير الم�ؤ�س�س لم�ؤ�س�سة الو�سيط ،فتكون
هذه الأخيرة م�ضطرة ،طبقالمقت�ضيات المادة  31من الظهير� ،إلى توجيه تقرير خا�ص �إلى رئي�س 
الحكومة ق�صد اتخاذ الإجراءاتالالزمة والتدابير ال�ضرورية في مواجهة كل �سلوك من الإدارة
يحول دون قيام م�ؤ�س�سة الو�سيطبمهامها.

( )38راجع مثال :ق�ضية الفي�ضان ،الم�شار �إليها في التو�صية �أعاله ،الملف عدد .10/27777
(39) Le protecteur du citoyen, Québec, L’intervention en équité, 2013, p.22 et 24. www.protecteurducitoyen.qc.ca
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ب � -إن المقرر �أو التو�صية ،يعبران عن ثقافة ،ف�إذا كان الف�صل الثالث من الظهيرالم�ؤ�س�س 
لو�سيط المملكة ،الذي يحمل عنوان« :دور الو�سيط في تر�سيخ مبادئ الحكامة الإدارية
وتح�سين �أداء الإدارة» ،يت�ضمن العديد من المبادئ الحقوقية ،الواردة �أ�سا�سا في المادة ،33
وهيذات عالقة بقيم ال�شفافية والتخليق وقيم حقوق الإن�سان كما هي متعارف عليها عالميا،
ف�إن و�سيطالمملكة ي�ستلهم حلوله من هذه التوجهات ،ال �سيما �أنها ت�ستند �إلى الإن�صاف ،الذي
اعتبره البع�ض كالزيت الذي ي�صب في دواليب الآلة لتالفي النق�ص القائم في العقالنية العالقة
القائمة بين القانونوالواقع(40).

ثامنا :االنطالقة نحو توجهات �أخالقية لمقررات وتو�صيات م�ؤ�س�سة الو�سيط
�إذا كان الد�ستور قد اهتم بمهام ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية ،كما هو �ش�أن
العديد من الد�ساتير المتقدمة ،ووزع اخت�صا�صاتها كنتاج �ضروري لد�ستور جيد ،وذلك من
خاللتوزيع متوازن لل�سلط ،يحدد المهام ،حتى ال تدو�س �سلطة �سلطة �أخرى� ،إذ ال�سلطة توقف
ال�سلطة(41) ،ف�إن مبد�أ «التوازن» الذي ن�ص عليه الف�صل الأول من د�ستور  2011كم�ستجد،
يجعلنا نح�س ب�أن هذا الأخير عند رفع م�ؤ�س�سة الو�سيط �إلى م�صاف الم�ؤ�س�سات الد�ستورية ،طبقا
للف�صل ،162وك�أننا �أمام توازن �آخر بين �أحكام الق�ضاء المتوفرة على القوة التنفيذية ،وبين القوة
المعنوية لتو�صياتم�ؤ�س�سة الو�سيط .فهذه الأخيرة تج�سد في اعتقادنا ما يلي:
� - 1إن م�ؤ�س�سة الو�سيط تنخرط في �سيا�سة الإ�صالح ال�شمولي ،من خالل مبد�أ عام للعدل
والإن�صاف ،في �سياق تقنية تروم حل فر�ضيات متعددة ،ينبغي على الإدارة ب�صفة عامة �أنتت�شبع
بها ،لأنها نابعة في الأ�سا�س عن توجه للدولة ،يفتر�ض في الإدارة ،كما ورد في �إحدىتو�صيات
الم�ؤ�س�سة(42)� ،أن تكون �إدارة مواطنة� ،أي مواطنة اجتماعية ،ت�ستوعب كل المفاهيم ذاتالعالقة
بالأهداف المرتبطة بمرامي �إن�شاء الم�ؤ�س�سة ،والتي تتجاوز القيم القانونية �إلى القيم الأخالقية.
.(40) François GORPHE, op. cit, p. 140
(41) François SAINT-BONNET, Les ascendances inopinées de la 5e république. In Cinquantième
anniversaire de la C
 onstitution Française, Dalloz, 2008, p. 87,

( )42التو�صية ال�صادرة في الملف عدد  ،08/24630الم�شار �إليها �أعاله.
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�إن الإدارة ينبغي �أن تعي ب�أن مبد�أ �إن�شاء م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة يكمن في االعتماد على
محاولة ر�سم حلول متنا�سقة تعالج حاالت ،قد تتكرر في العديد من الإدارات ،التي اعتمدت
قوانين بفكر ذي عقالنية في فترة معينة ،وهي مغايرة لما ينبغي �أن تكون عليه في ظل تغير
الظروف ،حيث�ضرورة الأخذ بعين االعتبار رجحان الجانب الأخالقي.
� - 2إن مبادئ العدل والإن�صاف ك�أ�سا�س لهدم قاعدة قانونية ،يبقى �ضمن التحديات،التي ت�ستوجب

�إقناع الإدارة بطبيعة الرباط االجتماعي والتعاون المتبادل مع المواطنين ،فالأمر يتعلق بت�شبع
الإدارة بالجانب الأخالقي� ،سواء تعلق ذلك ب�أ�س�سه �أو بممار�ساته ،فتمل�صها من ذلك�سيجعل
مبادئ العدل والإن�صاف� ،أو بعبارة �أخرى تو�صيات م�ؤ�س�سة الو�سيط غير ذات نفع �أو قيمة.
علما ب�أنه يفتر�ض في الإدارة اقتناعها ببعد الم�ؤ�س�سة الفل�سفي ،وهو االبتعاد ،عند ال�ضرورة،
عن منطق �آلة الق�ضاء الناطقة بالقانون ،والت�صاقها بالتالي بمنطلق قرينة م�س�ؤولية الإدارة ،المبنية
على التوفيق بين القانون والواقع من جهة ،وبين المفهوم المتطور لم�ؤ�س�سة الو�سيط ،حيث
تقوم هذهالأخيرة ب�صياغة المبادئ وتطويرها ،وفق نهج قد ال يخلو من �صعوبات ،لت�ضعها في
بوتقة المقرر �أوالتو�صية ،من جهة �أخرى ،وال نقول كاجتهاد ق�ضائي ،وذلك ق�صد االبتعاد عن
عمل الق�ضاء.
� - 3إن م�سل�سل التفكير قد يكون واحدا لدى م�ؤ�س�سة الو�سيط والق�ضاء� ،إال �أنهيختلف من حيث
المنابع والم�آالت ،فهذه الأخيرة لدى الم�ؤ�س�سة تروم �إ�صالح ال�ضرر الذي ي�صيبالمواطنين،
والذي قد ال ينتج فقط ،كما ورد في المادة الخام�سة من الظهير ،عن عمل �أو ن�شاط الإدارة

المت�سم بالتجاوز �أو ال�شطط في ا�ستعمال ال�سلطة ،بل يتجاوزه �إلى كل ما ينافي مبادئ العدل
والإن�صاف .ونعتقد ب�أن هذا المجال الأخير هو الحقل الخ�صب لإبداع م�ؤ�س�سة الو�سيط ،لأنه
يردم الهوة القائمة في القاعدة القانونية ،التي ال ت�ساير �ضروريات الم�ستجدات �أو المنطق
العقالني ،وذلكب�إعادة خلق منطق مخالف للمنطق القانوني.
فالدولة �إذن� ،أن�ش�أت م�ؤ�س�سة الو�سيط كم�ؤ�س�سة قانونية وحقوقية لت�سمح لها بالتمرد على

القواعد القانونية ب�إ�صدار تو�صيات ،ت�ستوجب االحترام الأخالقي من قبل الإدارة.
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� - 4إن التو�صية ،التي تعتبر كالقرار المبدئي لدى الق�ضاء ،باعتبار هذا الأخير «يروم مابعد الحل

الخا�ص الذي ينظر فيه� ،أي فر�ض ت�أويل في الم�ستقبل على القاعدة القانونية»(43) ،ت�ستطيع

�أن تلعب دورها �أمام باقي الإدارات في الق�ضايا المماثلة ،كما هو  ال�ش�أن بالن�سبة للق�ضية
المتعلقة بالتقادم مثال ،الم�شار �إليها �أعاله ،وذلك دون �أن تزيغ الحالة الجديدة عن م�ضمون
االنطالقة الأولى للتو�صية ،حيث نرى ب�أن القيمة المعنوية والأخالقية المتج�سدة في تطبيق

الإدارة الأولى لتو�صيةالم�ؤ�س�سة ،ال يعقل �أخالقيا �أن تبقى اختيارية بالن�سبة للإدارات الأخرى،

فالتو�صية المنفذة تت�سم بقيمةالمنفعة الإيجابية ،وينبغي بالتالي �أن تنت�شر بين الإدارات ،ما دامت

واحدة في العلل التي انطلقت منها .فالإدارة المواطنة ،التي انطلقت من توجهات م�ؤ�س�سة
الو�سيط(44) ،ال نعتقد ب�أنها وردتكاجتهاد منبعث من العبث ،و�إنما جاء لحث جميع الإدارات

ب�أن تكون مواكبة لتوجه �إرادة الظهير ،كعن�صر هوياتي ،ي�ستخرج من بيان الأ�سباب الموجبة
لهذا الظهير ،في مجال تفعيل وتعزيز مكانةودور م�ؤ�س�سات الأمبود�سمان في حماية الحقوق

ون�شر ثقافة الحكامة.

� - 5إن تنفيذ التو�صية بداية من قبل �إدارة معنية بها ك�أ�سا�س ،ثم احترامها من بقية الإدارات

�سي�ساهم ،دون �شك ،في ر�سم هوية جماعية للإدارات ب�صفة عامة ،لأننا ال نرغب في ح�صر
التو�صية في مجال تقني �ضيق ،ولكن �أن تكون منطوقا ذي حموالت قيمية م�شتركة ،لفائدة

كل الإدارات والمواطنين ،بل وللم�شرع في �أن يتقدم بما ي�ساهم في �أن ت�صبح قانونا نافذا عند

الإقت�ضاء ،فالبرلمان على علم بتقرير الم�ؤ�س�سة ،الذي يرفع �إليه مرة في ال�سنة على الأقل ،ويناق�شه،
طبقا للف�صل  160من الد�ستور ،والمادة  39من الظهير المحدث لم�ؤ�س�سة الو�سيط ،والبرلمان
ب�إمكانه ،في هذه الحالة� ،أن يقوم بالإجراءات ،التي تعترف لم�ؤ�س�سة الو�سيط بعمل ذي وقع
ت�ضامنيلمواطنة جماعية من قبل الإدارات� ،إذ الت�ضامن هنا يت�سم بالقيمة الجماعية للإدارات،

التي ينبغي �أنتقتنع ب�أن الم�ؤ�س�سة تنتقل �أ�سا�سا من المفهوم التقني �إلى مفهوم المبادئ الوا�سعة،
 (43) R. MENDEGRIS, G. VERMELLE, Le commentaire d’arrêt en droit privé, Dalloz, 4è éd, p. 79.

( )44التو�صية ال�صادرة في الملف عدد  ،08/24630الم�شار �إليها �أعاله.
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المتج�سدة �أ�سا�سا فيالعدل والإن�صاف ،فالفكرة العامة تقود نحو مجموعة من المفاهيم ،ت�أخذ
بما تمت الإ�شارة �إليه �أعاله،من تخليق وحقوق �إن�سان ومواطنة..الخ.

فمبادئ العدل والإن�صاف هي اللحمة التي تقوي التعاي�ش بين المفاهيم وتطورها ،علما

ب�أنهاقد تن�ساب بين ال�ضرورات المتناق�ضة.

خاتمة
�إننا في م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة �إذن� ،أمام فل�سفة جديدة مدعمة ،بالطبع ،ببيان الأ�سباب

الموجبة ،الوارد في الظهير الم�ؤ�س�س ،وما يبرزه من انتقال من م�ؤ�س�سة ديوان المظالم �إلى
م�ؤ�س�سة الو�سيط لمواكبة الإ�صالح الم�ؤ�س�سي العميق الذي تعرفه بالدنا ،واالن�سجام مع
المعايير الدولية ،والإرتقاء �إلى م�صاف الهي�آت المماثلة ،العاملة بالدول المتطورة في مجال
الديمقراطية والحكامة في ميدان الحقوق ،ق�صد االن�سجام مع الدور الفاعل الذي ت�ضطلع به
المملكة المغربية على م�ستوى الأمم المتحدة من �أجل تفعيل وتعزيز مكانة ودور م�ؤ�س�سات

الأمبود�سمان في حماية الحقوق ون�شرثقافة الحكامة.

ولعل العن�صر الذي نعتبره جوهريا وبارزا لدعم هذه الفل�سفة الجديدة هو مبد�أ ن�شر قيم

التخليق ،الوارد بداية في المادة الأولى من ظهير م�ؤ�س�سة الو�سيط ،والم�ؤكد كمبد�أ د�ستوري في

الف�صل  ،162حيث �إ�شاعة قيم التخليق وال�شفافية في تدبير الإدارة ،وفي المادة الثالثة من النظام

الداخلي ،التي تبنت نف�س ما تم الن�ص عليه في المادة الأولى �أعاله.

و�إذا كان المغرب قد �سبق له �أن التج�أ �إلى العدالة االنتقالية كم�ؤ�س�سة مرغوب فيها للإجابة

عن �ضرورات محددة في الزمان ،ومن منطلق ظروف معينة ،انتهت م�ساطرها ،ومن بينها
الم�سطرة الإ�ستق�صائية الل�صيقة بها ،وذلك بانتهاء الق�ضايا التي بتت فيها ،ف�إن الأمر يختلف
بالن�سبة لم�ؤ�س�سة الو�سيط ،التي لي�ست ذات مهمة محددة في الزمان ،وهي بذلك �ستبقى على

الدوام �أمام حرية البحث والتق�صي ،ودون �أن تتوقف في حدود �صرامة الم�ساطر القانونية في
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مجال الإثبات �أمامالمحاكم ،فدورها �إذن يت�سم بفح�ص كل الو�سائل المتاحة ،با�ستثناء ما يعتبر
�سريا بحكم القوانينالجاري بها العمل ،وبالتالي االنتقال �إلى حرية �أو�سع في مجال التق�صي،
الذي ال يحد بالحدود الم�سطرة قانونا .فمبادئ العدل والإن�صاف وردت ل�صالح المواطنين
على ح�ساب الإدارة ،والأخذ بها من قبل الم�شرع ت�أكيد على الأخذ بالمفهوم الأخالقي في
القاعدة القانونية� ،أي الذهاب �إلى مبد�أالم�شروعية عو�ض ال�شرعية ،وينبغي ،في ر�أينا� ،أن يكون
رئي�س  الحكومة م�ساهما فعليا في تر�سيخ ثقافة الم�شروعية لدى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة،
وحار�سا �أمينا لمراميها.
و�إذا كانت مكانة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة �ستتدعم من خالل تو�صياتها على الخ�صو�ص ،ف�إن
اعتزازنا وطنيا ب�إبداعاتها ال ينبغي �أن يبخ�س من قبل الإدارة ،حيث ال يعقل �أن تبقى التو�صيات
مجرد حبر على ورق� ،إذ يكون على الإدارة �أن تقتنع ،كما ورد في التقرير المرفوع �إلى جاللة
الملك ،ب�أن م�ؤ�س�سة الو�سيط «تتوجه نحو ر�سم قواعد و�سلوك التدبير الإداري الم�ستمد من
التطبيقال�سليم للقانون ،ومن الم�ستقر عليه في االجتهاد الق�ضائي ،ومن التطلعات والتو�صيات
التي تنبثق عن اللقاءات العلمية القانونية والحقوقية ،والتواقة �إلى طبع الت�صرف الإداري
بال�سال�سة ،والتوقعية ،وال�شفافية ،والتخليق ،والم�صداقية« ،».فالمهم لي�س هو التو�صيات في
حد ذاتها ،بل هو �إعمالها(».45).
وبذلك ،ف�إن الإدارة �أمام �ضرورة ن�شر قيم التخليق حتى تكون قدوة للمواطنين� ،إذ ال يعقل
�أال تثق الإدارة في م�ؤ�س�سة الو�سيط كحار�سة للم�شروعية� ،أو �أن تمتنع عن اال�ستجابة لتو�صياتها،
�أو�أن تعرقل الأبحاث والتحريات التي تقوم بها ،ولو كان القانون بجانبها ،فمقررات الو�سيط
�أو تو�صياته تخل�ص ،من خالل مبادئ العدل والإن�صاف� ،إلى نتائج �أخالقية ذات ارتباط وثيق
بقيمالعدالة ،وتن�سجم في ذات الوقت مع روح المرفق العام ،ومع الم�صلحة العامة.
و�أختم ،في هذا ال�سياق ،بما قاله الفقيه الداودي رحمه اهلل في �إحدى حلقات ركن المفتي،

التي كانت تبث على �شا�شة التلفزة المغربية ،بعد �أن �س�ألته �سائلة« :لقد ا�ستبد والدي بحقي في
( )45تقرير م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بر�سم �سنة  ،2013ال�صفحتان  7و.67
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الإرث من �أمي ،فهل يجوز لي �أن �أقا�ضيه �أمام المحكمة؟» ،ف�أجابها« :لعنة اهلل عليك ،والحق
بجانبك في �أن تقا�ضيه» .لقد رجح الفقيه الأخالق على القانون ،فهل تقتنع الإدارة برجحان

الأخالق مخافةلعنة المواطنين؟ �أم �أنها لن تكترث بذلك؟

ال �شك �أن ثقة الإدارة في م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة رهان جوهري لنجاعة عمل الم�ؤ�س�سة

وم�صداقيتها ،ال �سيما و�أنها ال تبعد �إعمال القواعد القانونية ال�صرفة في مقرراتها وتو�صياتها� ،إال
�إذاخالفت هذه القواعد مبادئ العدل والإن�صاف.

*

*

*
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درا�سات و�أبحاث

تــــو�صـيـــــة
�إلى ال�سيد رئي�س الحكومة
�صادرة بتاريخ� 17 :أبريل 2014
�شكايات �ضحايا الزيوت الم�سمومة
 -ال�سيد  ،.........ب�صفته رئي�سا للع�صبة المغربية ل�ضحايا الزيوت الم�سمومة ،مو�ضوع

الملفات عدد  ،11/6969وعدد  ،13/9192وعدد 13/11991؛
 -ال�سيد  .............مو�ضوع الملف عدد 11/2018؛

حيث �إن ديوان المظالم ،الذي حلت محله م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،تو�صل ب�شكايات

من مواطنين ،الواردة �أ�سما�ؤهم �أعاله ،ي�ؤكدون فيها �أنهم من بين �ضحايا الزيوت الم�سمومة
ل�سنة � ،1959إذ خلفت لهم عدة �أعرا�ض مر�ضية على م�ستوى الأطراف ال�سفلية ،و�أن الدولة

خ�ص�صت لهم �آنذاك� ،ضمن باقي ال�ضحايا �إعانة �شهرية م�ؤقتة في حدود  50درهما ،تمت
مراجعتها في عقدالت�سعينات لت�صبح  75درهما بالإ�ضافة �إلى  10دراهم لكل طفل �شهريا ،ت�ؤدى

لهم على �شكل �إيراد عمري �سنوي ،و�أن الم�صالح الإدارية كانت تقدم لهم وعودا بمراجعة
التعوي�ض لكن بدونجدوى ،والتم�سوا التدخل ق�صد تح�سين و�ضعيتهم االجتماعية؛
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تو�صـية �إلى ال�سيد رئي�س الحكومة �صادرة بتاريخ� 17 :أبريل 2014

واعتبارا لوحدة المو�ضوع ولتح�سين ت�صريف هذه الملفات ،ارت�أت الم�ؤ�س�سة �ضمها؛
وحيث تم الإدالء بما يفيد �أن كال من وزارة ال�صحة ووزارة االقت�صاد والمالية تناولتا
المو�ضوع ،في نطاق ما ي�ستدعيه الأمر من وجوب تح�سين و�ضعية �ضحايا الزيوت الم�سمومة،
وتماالتفاق على معالجة الأمور ،كما تم ت�ضمين ذلك في اتفاقية وقعت بتاريخ � 15أبريل 2010؛
وحيث �إن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،التي حلت محل ديوان المظالم ،را�سلت كال من
الوزارتين المذكورتين في المو�ضوع ،للتعرف على المجهودات التي قامت بها الدولة في هذا
االتجاه،ف�أكدتا �أن القطاعات الحكومية المعنية بق�ضية �ضحايا الزيوت الم�سمومة وقفت على
�أو�ضاعهم،واقت�ضى الحال ،لجدية مطالبهم ،التدخل للإجابة عن انتظاراتهم الملحة ،وانتهت
الحكومة �إلى رفع الإعانة ال�شهرية المخ�ص�صة لهم �إلى مبلغ �ألف درهم لكل �شخ�ص م�صاب،
مع تعوي�ض قدره مائتي درهم عن كل طفل ال يتجاوز عمره � 21سنة ،بالإ�ضافة �إلى اال�ستفادة
من العالجاتال�صحية بالمجان ،و�أن القطاعات المعنية جادة في بحث �سبل ت�سهيل ولوجهم
�إلى ال�سكن؛
واعتبارا لأن معالجة و�سيط المملكة للمو�ضوع في نطاقه الوا�سع ،الذي ال يجب �أن ينح�صر
مداه في الق�ضايا المعرو�ضة حاليا ،تندرج �ضمن الواجب الملقى عليه بالدفاع عن الحقوق،
وكذا �ضمن ما طوق به من �أمانة رفع المظالم وتحقيق العدل والإن�صاف ،وال �سيما فيما له
عالقة بالتزام الدولة بتعوي�ض ال�ضحايا ،ف�إن الم�ؤ�س�سة ت�سجل بادرة الوزارات الو�صية المكلفة
بهذا المو�ضوعبمراجعة التعوي�ضات ،وتعتبرها ذات داللة تترجم ما ينبغي �أن تحيط به الإدارة
�ضحايا مثل هذهالأحداث والكوارث من عناية واهتمام؛

لكن ،حيث �إن م�س�ؤولية الدولة ال يمكن �أن تتوقف في حدود هذه المبادرة بل ،ومن منطلق
الواجب الملقى على عاتقها ،بالتكفل بهم وم�ساعدتهم ،يجب �أن تتوا�صل ،وذلك لترجمة
ما تم التعبير عنه منذ وقوع الحادث ،ب�إجماع كل مكونات المجتمع ،من مقاربات تترجم
الت�ضامن والت�آزر مع ال�ضحايا ،عبر عطاءات وتحمالت جبائية ،هدفها بحث �سبل �إ�سعادهم،
ورفع المعاناةعنهم ،بما يحفظ ،طبعا ،كرامتهم؛
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وحيث �إن الأمر يقت�ضي �أن يظل اهتمام الإدارة بهذه الفئة من ال�ضحايا مو�صوال ،و�أن تعمل

على مراجعة ما يمكن �أن ي�صرف ويخ�ص�ص لهم ب�شكل دوري ،في اتجاه االرتقاء والتح�سين،
بمايكفل العي�ش الكريم� ،سيما و�أن عدد المعنيين بالمو�ضوع محدود ومتجه نحو الزوال.
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر في  12من ربيع الآخر

1432

(موافق  17مار�س  ،)2011والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،وعلى

مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور
بالجريدةالر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س 2012؛

لأجله:
ف�إن و�سيط المملكة:
 -يقرر �ضم ملفات ال�شكايات الم�سجلة تحت الأرقام الم�شار �إليها �أعاله؛
 -ي�سجل مبادرة القطاعات الو�صية على م�ساعدة و�صرف الإيراد والتعوي�ض لفائدة �ضحايا
الزيوت الم�سمومة ،بمراجعة ما كانت ت�سدده لهم الدولة من م�ساعدات والذي ت�ضمنته
االتفاقيةالموقعة بتاريخ � 15أبريل 2010؛

 -يو�صي بموا�صلة دعم وم�ساعدة ه�ؤالء ال�ضحايا والعمل على مراجعة ما قد يخ�ص�ص لهم،
وذلك ب�شكل دوري ليظل في م�ستوى ما يكفل لهم العي�ش الكريم؛

 -ي�أمر بتبليغ فحوى هذه التو�صية �إلى ال�سيد رئي�س الحكومة و�إلى كل واحد من الم�شتكين.

وحرر بالرباط ،في:
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تعليق حول هذه التو�صية
ذ .محمد ليديدي

الكاتب العام لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

عرف المغرب نهاية الخم�سينات حادثا م�ؤلما تجلى في �إ�صابة العديد من الأ�شخا�ص
ب�إعاقات حركية ،نتيجة ا�ستهالكهم لزيوت م�سمومة ،ت�سربت �إلى هذه المادة الغذائية ،بفعل
�إجرامي منلدن بع�ض الم�صنعين والتجار.
فهذا الحادث ،تحتفظ به الذاكرة الحقوقية في المغرب لأنه ي�ؤرخ ل�صدور �أول قانون
زجري،تم تطبيقه ،وب�إرادة الم�شرع المغربي ،ب�أثر رجعي ،لت�أكيد �إدانة المجتمع لفعل خطير،
ولمعاقبة مرتكبيه .وقد كان ذلك من خالل ظهير � 29أكتوبر  1959المتعلق بالزجر عن الجرائم
الما�سة ب�صحة الأمة ،والذي ن�ص في ف�صله الثاني على �أنه «يعاقب على الجرائم المبينة في الف�صل
الأول ،ولو �سبق اقترافها تاريخ�صدور الظهير ال�شريف».
�أكيد �أن الم�شرع المغربي لما رام ،وفي �سابقة تاريخية ،الأخذ بهذا اال�ستثناء ،خالفا لمبد أ�
�أ�صلي ،كان يجيب عن �إرادة �شعبية لم تكن لتقبل الإفالت من العقاب عن الإتيان بفعل �ضار
بالعديد من الأ�شخا�ص ،والت�سبب في الإيذاء الج�سدي لهم ،و�إلحاق عاهات م�ستديمة بهم،
هذه الأفعال التي تجد ركنها المعنوي في نية الغ�ش في المواد الغذائية ،والمخاطرة بالأمن
ال�صحيللم�ستهلكين.
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و�إلى جانب ذلك� ،أرخ الحادث لتعبئة جماعية ،ولمبادرة ت�ضامنية� ،أبى من خاللها المغاربة
�إال �أن يبرهنوا عما يتملكهم من روح الت�آزر ،والتكافل بتحمل ر�سوم جبائية خا�صة ،على �شكل
دمغة (تمبر) ،ت�ضاف �إلى و�صوالت الت�صريح بالعربات ذات المحرك (الورقة الرمادية) .وقد
�صدر بذلك قرار م�شترك لوزير االقت�صاد الوطني والمالية ،ووزير الأ�شغال العمومية بتاريخ
 7دجنبر  ،1960وكانت مداخيل هذه الر�سوم الغير مبا�شرة تر�صد لم�ساعدة ال�ضحايا.
لقد كان عدد ال�ضحايا مرتفعا ،وكانت الم�ضاعفات بليغة ومت�صاعدة ،وكلفة العالج،
ومواجهة المتطلبات اليومية ملحوظة وعالية ومتزايدة ،مما انعك�س  ب�شكل جد �سلبي على
المعي�ش اليومي له�ؤالء ال�ضحايا.
وهكذا� ،أ�صبح ما ي�صل �إلى ال�ضحايا كم�ساعدات رمزيا ،ومن ال�صعب �أن يفي بالمق�صد
النبيل ،من �صرفها لتلبية حاجيات �ضرورية.
ورغم حدة المعاناة التي عا�شها ال�ضحايا ،فقد كان الجواب عنها بتحدي الإعاقة� ،إذ �أبان
الكثير منهم ،وخا�صة الأطفال ال�ضحايا ،عن قدرات خارقة ،تغلبوا بها على كل المطبات،
وك�سببع�ضهم الرهان باتخاذ مواقع اجتماعية هامة ،بف�ضل مثابرتهم ،وكدهم وح�صولهم على
�شهاداتجامعية� ،أو على م�ؤهالت علمية وتقنية عالية.
لكن ،هناك جانب �آخر من ال�ضحايا �أو �أبنائهم ،لم يتمكنوا من تحقيق مبتغاهم .ولذلك ،لم
يكن من ال�شيم المغربية �أن يقع التخلي عنهم ،واالكتفاء بما ي�صلهم من م�ساعدات جد ب�سيطة.
ولقد تم الإ�صغاء �إلى وجاهة مطالبهم من طرف القطاعات الحكومية المعنية ،وتمت
مراجعة التعوي�ضات �أو الم�ساعدات المخ�ص�صة لهم بما �سمحت به الظروف من �إمكانيات،
وتم رفعها �إلى �ألفدرهم �شهريا بالن�سبة لكل م�ستحق.
وفي هذه الأجواء ،و�ضع و�سيط المملكة يده على �شكايات بع�ضهم ،وبعد تبادل المرا�سالت
والردود مع القطاعات الحكومية المعنية ،وبعد الوقوف على م�ضامين االتفاقية المبرمة في
النازلة ،وال �سيما برفع مبلغ الم�ساعدة المالية الممنوحة لل�ضحايا ،تم الت�أكيد من طرفه في
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التو�صية التي �أ�صدرها على �أن تقوم القطاعات الإدارية المعنية بتعميم اال�ستفادة على كل
المت�ضررين عبر مراجعة ملفاتهم.
ومن منطلق ما تعرفه الحياة من تطور اقت�صادي ،ولتقدم �سن المعنيين ،لكون جلهم قد تجاوز
ال�ستين �سنة من عمره ،وهي مرحلة تتقل�ص فيها الموارد ،وتزداد فيها المتطلبات العالجية ،ف�ضال
عنثقل التحمالت ،فقد �أو�صى الو�سيط ،وهو يعرف �أن ما وقع االتفاق عليه ،وتم ت�ضمينه في
االتفاقيةالمذكورة ،ب�أال يكون ذلك المبلغ نهائيا ،بل يجب �أن يخ�ضع للتحيين ،بال�شكل الذي
ي�ساير التطوراالقت�صادي والحركية االجتماعية التي تعرفها �أو �ستعرفها الحياة.

واعتبارا لما يملكه و�سيط المملكة من �صالحيات ،وخا�صة تلك الم�ستمدة من المبادرة
التلقائيةالتي خوله �إياها الم�شرع ،وتج�سيدا للرغبة في تحقيق الم�ساواة ،والعمل على معالجة
االختالالتومواطن النق�ص ب�صفة �شمولية ،ف�إن تو�صيته لم ينح�صر مداها على الم�شتكين ،بل
اتجهت �إلى تعميماال�ستفادة منها لتطال كل �ضحايا الزيوت الم�سمومة.
�إن ما ذهب �إليه و�سيط المملكة ،انطلق مما كان يعلمه من ح�سن طبع وعلو �أخالق
المغاربة،التي جعلتهم متعاطفين مع ال�ضحايا ،وعلى �أتم ا�ستعداد للمزيد من الدعم والت�ضامن،
وينخرطون فيكل خطوة تج�سد قيم التكافل ،وهو ما دفع �إلى �أن تتجه التو�صية �إلى ما خل�صت
�إليه الم�ؤ�س�سة.

*

*

*
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مـقـرر برد الطلب ب�ش�أن ال�سكن الوظيفي
�صادر بتاريخ � 20أبريل

2015

ملف عدد 11/894 :

 nتفويت ال�سكن الوظيفي لمن ي�شغله ،ال يمكن اعتباره حقا ،بل هو �إمكانية قد ت�سمح بها الإدارة،
متى توفرت ال�شروط.

حيث �إن ال�سيد…….. متقاعد ،ال�ساكن ب ،........بعث ب�شكاية �إلى م�ؤ�س�سة و�سيط

المملكة� ،سجلت بها بتاريخ  30غ�شت  ،2011يعر�ض بمقت�ضاها ال�ضرر الالحق به ،نتيجة عدم

تمكينه من اال�ستفادة من عملية تفويت الم�سكن المخزني الم�شار �إليه �أعاله ،والذي ي�شغله
منذ �سنة  ،1977م�ؤكدا �أنه تو�صل بمرا�سلة من مديرية �أمالك الدولة بالح�سيمة بتاريخ  13غ�شت

2003تحت عدد ،…….تخبره بمقت�ضاها �أن اللجنة الإدارية للخبرة ،حددت ثمن العقار في

مبلغ  328.500,00درهم ،و�أن عليه الح�ضور ق�صد ت�سديد الثمن و�إبرام عقد البيع ،وذلك بناء

على الموافقة المبدئية لمندوبية وزارة ال�صحة على طلب التفويت الذي تقدم به في � 4أبريل
 ،2000م�ضيفا�أن الم�ساعي التي با�شرها مع الجهة المعنية لم ت�سفر عن �أي نتيجة ،طالبا التدخل

ق�صد الموافقة على عملية تفويت ال�سكن الوظيفي الذي ي�شغله منذ عدة �سنوات �أ�سوة بباقي
الم�ستفيدين؛
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وحيث تم تبادل المرا�سالت والردود في المو�ضوع مع وزارة ال�صحة التي �أفادت في �آخر
جواب لها� ،أن ال�سكن الإداري مو�ضوع طلب التفويت ،يوجد داخل �أ�سوار المركز ال�صحي
الح�ضري لتارجي�ست ،و�أنه طبقا لمقت�ضيات المر�سوم رقم  2.83.659الم�ؤرخ في  18غ�شت
،1987المتعلق بالإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن ي�شغلها من الموظفين ،ف�إنه ت�ستثنى
من عملية التفويت ،الم�ساكن التي تقع داخل مبنى �أو مجمع �إداري �أو ت�شكل جزءا ال يتجز�أ
من مرافقه؛
وحيث �أ�ضافت وزارة ال�صحة� ،أنه لم ي�سبق لها �أن �أعطت موافقتها على تفويت ال�سكن
الذي ي�شغله المعني بالأمر ،و�أنها وجهت ر�سالة �إلى ال�سيد وزير االقت�صاد والمالية (مديرية
�أمالكالدولة) بتاريخ � 24شتنبر  2003بغر�ض تجميد م�سطرة تفويت الم�ساكن الإدارية بالإقليم؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل من �أجل تمكين المعني بالأمر من اال�ستفادة من عملية
تفويت ال�سكن الوظيفي الذي ي�شغله منذ عدة �سنوات ،والذي حددت اللجنة الإدارية للخبرة
ثمنبيعه في مبلغ  328.500,00درهم؛
وحيث �أكدت الإدارة المعنية في جوابها �أن ال�سكن مو�ضوع طلب التفويت ،يوجد داخل
�أ�سوار المركز ال�صحي الح�ضري لتارجي�ست؛
وحيث �إن ما اعتمده الم�شتكي من ح�صوله على الموافقة المبدئية لإتمام عملية البيع،
ال يرقى،ح�سبما توفر حاليا من عنا�صر� ،إلى الم�ستوى الذي ي�صبغ عليه ال�صبغة الإلزامية� ،سيما
و�أن تفويت ال�سكن الوظيفي لمن ي�شغله ،ال يمكن اعتباره حقا ،بل هو �إمكانية قد ت�سمح بها
الإدارة ،متى توفرت ال�شروط المن�صو�ص عليها في مر�سوم  18غ�شت  ،1987كما يبقى من
حقها الرف�ض ،كلما اعتبرت �أن هناك حاجة �إلى االحتفاظ بها لر�صدها لما فيه م�صلحة ح�سن
�سير المرفق؛
وحيث �إن الم�ؤ�س�سة ال ترى ما ي�ستوجب موا�صلة تدخلها ،مما يتعين معه رد الطلب،
وحفظالملف؛
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وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر في  12ربيع الأول 1432(موافق
 17مار�س   )2011ب�إحداث م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد 5926
بنف�س التاريخ �أعاله ،ونظامها الداخلي ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور
بالجريدةالر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س 2012؛

لأجـله:
ف�إن و�سيط المملكة:
 -ي�صرح برد الطلب؛
 -وي�أمر ،تبعا لذلك ،بتبليغ هذا المقرر �إلى كل من وزارة ال�صحة والم�شتكي ،وبحفظ الملف.

وحرر بالرباط ،في:
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م�ست�شار لدى و�سيط المملكة
يتعلق الأمر ب�شكاية تقدم بها موظف �سابق  ،يعر�ض فيها �أنه كان ي�شغل �سكنا �إداريا منذعدة

�سنوات ،باعتباره م�ستخدما مع الإدارة و�أنه بعد تقاعده ،تقدم بطلب اقتنائه ،فتو�صل على�إثره
بمرا�سلة من المندوب الإقليمي لأمالك الدولة بالح�سيمة يخبره بمقت�ضاها �أن اللجنة الإدارية

للخبرة ،قد حددت ثمن العقار ،وذلك بناء على الموافقة المبدئية لمندوبية وزارة ال�صحة
بالح�سيمة،�إال �أن الوزارة ارت�أت بعد ذلك توقيف الم�سطرة لكونها لم تعط موافقتها من جهة،
ولأن العقار غير قابل للتفويت من جهة ثانية ،وبناء عليه �أ�صدر ال�سيد و�سيط المملكة مقررا
برد الطلب؛

�إن ال�س�ؤال الذي يطرح ب�ش�أن هذه النازلة ،هل تقديم طلب االقتناء يعطي الحق ل�صاحبه

الكت�ساب �صفة الم�شتري؟

للإجابة على هذا الت�سا�ؤل البد من التطرق �إلى الن�صو�ص القانونية المنظمة لهذا الإجراء،

وكذا االجتهاد الق�ضائي ال�صادر في المو�ضوع.

�إن الإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة -الملك الخا�ص -لمن ي�شغلها من الموظفين

قد نظمه ظهير

17

يونيو   ،1963ثم تاله المر�سوم عدد

02.83.659

الم�ؤرخ في

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد ال�ساد�س ،دجنبر 2015

18

غ�شت

محمد ال�سنو�سي

76

،1987المغير بالمر�سوم عدد 2.99.2430 الم�ؤرخ في  30يونيو (19991) ،وبذلك ف�إن الم�شرع
المغربي،كان يرمي �إلى الت�أكيد على �أن هذا النوع من التفويتات يدخل في �إطار المعامالت التي
تحكمهاقوانين خا�صة(2 ) ،وقد �أكد المجل�س الأعلى على هذه الخا�صية في قراره ال�صادر تحت
عدد 714في  2005/01/27في الملف الإداري عدد  2233بتاريخ  4يناير  2005الذي ورد فيه :
«لكن حيث �إن هذه الو�سيلة لي�س من �ش�أنها �أن تنال من �سالمة الحكم الذي اعتبر العقدمدار

النزاع عقدا خا�صا ي�سري عليه القانون الخا�ص ،يبرر هذا �أن المر�سوم رقم  243الم�ستدل به�إنما
يتحدث عن التفويت بالترا�ضي وهو عمل ل�صيق ب�أعمال الإدارة الخا�صة التي تختلف كلية عن
�أعمالها الإدارية مما يكون الحكم المطعون فيه والحالة هاته جديرا بالت�أييد» «قرار غير من�شور»
وقد واكبت مديرية �أمالك الدولة هذه العملية ب�إ�صدارها للدورية رقم  5/182بتاريخ  5نونبر
 1999الموجهة �إلى �أطرها العاملين بالإدارة المركزية والم�صالح الخارجية ،تو�ضح كيفية تطبيق
المقت�ضيات التنظيمية الواردة في المر�سوم المذكور.
وبالرجوع �إلى الإطار القانوني المذكور ،نجد �أن الف�صل الأول منه حدد الأ�شخا�ص
الم�ستفيدين من تطبيق هذا المر�سوم وهم:
 موظفو الدولة؛
�	أعوان الجماعات المحلية؛
 الم�ستخدمون بالم�ؤ�س�سات العمومية؛
 الم�ستخدمون العاملون في �إدارات الدولة بموجب عقود.
وي�شترط لتقديم طلب االقتناء� ،أن يثبت الطالب ق�ضاءه ثالث �سنوات من العمل في �إدارات
الدولة ،و�أن يكون �إما من طرفه� ،أو �أرامله� ،أو �أبنائه في حالة وفاته� ،سواء قبل الإحالة على
التقاعد� ،أو بعد ح�صوله ،وي�شكل �إيجابا بالمفهوم القانوني للكلمة ،ما دام �أنه ينطوي على
( )1الجريدة الر�سمية عدد  4704ال�صادرة في فاتح يوليوز 1999.

( )2د .العربي محمد مياد« ،بيع الم�ساكن المملوكة للدولة لمن ي�شغلها من الموظفين ومن في حكمهم» ،طبعة ،2005
�ص.5 :
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جميع ال�شروط المتطلبة من دعوة �إلى التعاقد ،بحيث �إذا لقي قبوال من طرف الإدارة كنا �أمام
(3 )
عقد بيعتام ومنتج لكافة �آثاره القانونية؛
كما �أن الف�صل الثاني ا�ستثنى الم�ساكن التالية من عملية التفويت وهي:
 الم�ساكن المخ�ص�صة لأع�ضاء الحكومة و�أع�ضاء الدواوين الوزارية؛
 الم�ساكن المخ�ص�صة للموظفين بحكم مهامهم �أو منا�صبهم ،وتح�صر قائمة هذه الم�ساكن
الم�سماة (الم�ساكن الوظيفية) -باتفاق م�شترك بين وزير المالية والوزير المعني بالأمر؛ الم�ساكن التي تقع داخل مبنى �أو مجمع �إداري �أو تكون جزءا ال يتجز�أ من مرافقه ب�صورة
ال جدال فيها؛
 الم�ساكن التي ي�شغلها موظفون يملكون منزال لل�سكنى داخل المدينة التي يزاولون
عملهم فيها؛
 الم�ساكن التي ي�شغلها موظفون �سبق �أن ا�ستفادوا من �أحكام الظهير ال�شريف رقم
 1.61.301بتاريخ 24من محرم  17( 1383يونيو � ،)1963أو منحتهم الدولة قطعة �أر�ضية
من �أمالكها الخا�صة لبناء م�سكنعليها؛
 الم�ساكن الواقعة بعمارة توجد بها مكاتب �إدارية.
هذا ،وب�صدور مر�سوم تحت رقم  2.99.243بتاريخ  30يونيو   1999الذي يغير بموجبه
المر�سوم رقم  2.83.659ال�صادر في  18غ�شت  ،1987يكون الم�شرع قد و�سع من قاعدة
الم�ستفيدين ،لأنه رفع قيد مهلة الخم�س  �سنوات على التفويت للغير ،وذلك ق�صد تحقيق
مداخيل�إ�ضافية للميزانية العامة(4)؛
وقد يثار الت�سا�ؤل في حالة ما �إذا لم تحدد الإدارة قائمة الم�ساكن القابلة للتفويت ،فهل يعتبر
عدم �إعدادها لهذه القائمة بمثابة قبول تفويت هذه الم�ساكن ،لأن مر�سوم  30يونيو  1999خول
( )3ذ .عمر الأزمي الإدري�سي« ،مبد أ� حرية الإدارة في تفويت الم�ساكن المخزنية لمن ي�شغلها من الموظفين» المجلة
المغربية للإدارة المحلية والتنميةعدد  ،74ماي/يونيو � ،2007ص .223
( )4د .العربي محمد مياد ،مرجع �سابق� ،ص.6 :
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كل وزارة مدة ثالثة �أ�شهر فقط لإعداد الالئحة ،وبالتالي ف�إن عدم قيامها بذلك يعتبر تنازال منها،
ومن تم يجب اعتماد القاعدة العامة وهي قابلية هذه الم�ساكن للتفويت؛

وحيث �إن توفر �شروط البيع ،ال يجعل هذه العملية ناجزة ب�صفة �آنية ،بل �إن الم�س�ألة تخ�ضع

للترا�ضي ،لأنها لي�ست مطلقة لكونها تخ�ضع لن�صو�ص خا�صة ،ولي�س  لمقت�ضيات قانون
االلتزاماتوالعقود وقد �أكد الق�ضاء هذه القاعدة ،ومن ذلك ما جاء في قرار المجل�س الأعلى
عدد 55ال�صادر في الملف رقم  1/10079بتاريخ  6فبراير  ،1992الذي جاء فيه:

«وحيث �إنه ف�ضال عن ذلك ،ف�إن الإدارة لي�ست ملزمة بالبيع له�ؤالء الموظفين ،و�أن لها كامل

الحرية ما دام البيع بالترا�ضي هو �أن توافق �أو ترف�ض تفويت الم�ساكن الإدارية ،مما يكون معه

القرار المطعون فيه غير مت�سم ب�أي �شطط في ا�ستعمال ال�سلطة»؛

واعتمادا على ما �سبق ،ف�إن طلب االقتناء ال يعطي ل�صاحبه �صفة م�شتري ،كما �أنه اليترتب

عنه تلقائيا �إنجاز عملية التفويت حتى و�إن لم يتو�صل بجواب الإدارة ،وقد �صدر في هذا

المنحى قرار عن المجل�س الأعلى تحت رقم  3405بتاريخ  22فبراير  1995في الملف المدني
رقم  ،91/1743رتب ما يلي:

«مجرد تقديم طلب بال�شراء ال يخول الطالب �صفة الم�شتري»
وقد تعزز هذا المبد�أ بقرار �آخر �صدر عن نف�س الجهة بتاريخ  21ماي  ،1998تحت عدد 3366

في الملف المدني رقم  96/14243ورد فيه:

«ان النية بالتفويت على فر�ض وجودها ال يمكن اعتبارها اال �إذا حرر ب�ش�أنها عقد ين�ص على

التفويت ويقع االتفاق فيه على �شروط البيع ومن �ضمنها الثمن ،والملف ال يتوفر على وثيقة
تفيد ذلك ،لذلك ف�إن المحكمة تكون قد عللت قرارها تعليال فا�سدا يوازي انعدامه ومخالفا
لمقت�ضياتالف�صل  345ال�شيء الذي يعر�ضه للنق�ض».
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ويجدر التذكير هنا ،ب�أنه �سبق �أن عر�ضت على ال�سيد و�سيط المملكة �شكاية مماثلة �صدر
فيها مقرر بتاريخ � 19شتنبر  2013برد الطلب(5 ) ،كما �صدر في نف�س  المنحى مقرر(6 ) في
4يوليوز  ،2014وهي نف�س القاعدة التي �ضمنها التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة لعام  ،2014في الباب
المخ�ص�ص لح�صيلة عمل الم�ؤ�س�سة في معالجة ال�شكايات والتظلمات وطلبات الت�سوية(7)� ،إذ
وردفيه:
«�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،
وال يمكن ب�أيحال �إجبارها على التخلي عنها في وقت هي �أعرف باحتياجاتها»؛
وهكذا ،يت�ضح ب�أن التواجد بال�سكنى الإدارية لمدة تفوق ثالث �سنوات ،غير كاف للقول
ب�إتمام عملية تفويت الم�سكن ،لأن ذلك مرتبط -كما �سبق ذكره -بكون الجهة الإدارية تكون
قابلة لإجراء عملية البيع ،و�أن ال�سكنى قابلة للتفويت ،بعد تقويم ثمن العقار مو�ضوع االقتناء
وتحرير مح�ضر بذلك ،من طرف لجنة �إدارية �أ�سندت رئا�ستها للعامل� ،أو من يقوم مقامه ،وذلك
طبقا لدورية الوزير الأول الم�ؤرخة في  26يونيو  ،1976و�أن عدم انعقاد اللجنة يعتبر قرارا م�شوبا
بتجاوز ال�سلطة لعيب مخالفة القانون ،ويتعين �إلغا�ؤه ،كما ذهب �إلى ذلك المجل�س الأعلى في
قراره عدد  651ال�صادر في  16يوليوز  2008في الملفين الإداريين الم�ضمومين 2003/4/1683
و2004/1/4/1831؛
هذا ،ويطرح �س�ؤال بمنا�سبة تقديم طلب التفويت فيما �إذا كان المق�صود منها ت�أجيل الإفراغ
خ�صو�صا ،و�أن من�شور الوزير الأول رقم  35/95الم�ؤرخ في  17غ�شت  1995ين�ص على تعليق
م�سطرة افراغ الموظف المحال على التقاعد� ،إذا ما تقدم بطلب االقتناء طبقا لمقت�ضيات
الف�صل  3من المر�سوم الم�ؤرخ في  18غ�شت  ،1987وبالتالي فهل هذه الو�سيلة مطية لربح
( )5مقرر �صادر في � 19شتنبر  ،2013من�شور بالعدد  01من مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،ص .84

( )6مقرر �صادر في   04يوليوز  ،2014من�شور بالعدد  05من مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،ص 60.
( )7التقرير ال�سنوي لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بر�سم �سنة  ،2014ج.ر .عدد � ،6400ص .4084
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الوقت(8) ،وااللتفاف على القرار الم�ؤرخ في  19غ�شت  1951الذي يلزم بالإفراغ في حالة
التوقف عنالعمل؛
�إن الإجابة عن ال�س�ؤال المطروح ،قد �أوردها المجل�س الأعلى في قراريه المب�سوطين �أعاله
رقمي  3405و ،3366اذ اعتبر �أن مجرد تقديم طلب بال�شراء ال يعطي الحق للطالب في احتالل
ال�سكن الإداري ،وبالتالي يتعين عليه �إفراغه لأنه لم يكت�سب �صفة م�شتري.
وهكذا ،يت�ضح ب�أن ما تم�سك به الم�شتكي بح�صوله على الموافقة المبدئية لإتمام عملية
البيع ال يعطيه �صفة م�شتري ،لأنه �أمر ال يمكن �أن ي�صبغ القوة الإلزامية على هذه العملية،
لكون تفويت الم�سكن لي�س حقا ،بل هو �إمكانية قد ت�سمح بها الإدارة ،متى توفرت ال�شروط
المن�صو�ص عليها فيمر�سوم  18غ�شت  ،1987المغير بمر�سوم  30يونيو .1999 

( )8محمد الزياتي «�إ�شكالية �إفراغ المحالت الإدارية بين القانون واالجتهاد» ،المجلة المغربية للإدارة المحلية
والتنمية،عدد مزدوج    39/38ماي  -غ�شت � ،2001ص.120 :
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المنازعة في مقررات المحافظ على الأمالك العقارية
 nالمحافظ ،ال يت�صرف دائما ك�إدارة �إزاء المرتفقين ،بل كم�ؤتمن على حقوق المالك ،تحت
م�س�ؤوليته؛
	�إذا كان الأمر له �صلة بحقوق الأغيار ،ف�إن الم�شرع المغربي حدد لهام�سارا خا�صا بالمنازعة فيها
�أمام المحكمة االبتدائية ،بم�سطرة تواجهية يبديفيها الأطراف المعنيون وجهة نظرهم.


مقرر بعدم االخت�صا�ص
 �صادر بتاريخ 6 :غ�شت 2014
ملف عدد13/4536 :

حيث �إن ال�سادة ورثة المرحوم  ،......بعثوا بوا�سطة دفاعهم الأ�ستاذ  ،.......محام
بهيئةالرباط ،الجاعل محل المخابرة معه ب  ،...........الرباط ،ب�شكاية �إلى م�ؤ�س�سة و�سيط
المملكة،�سجلت لديها بتاريخ  11نونبر  ،2013يطلبون من خاللها التدخل لدى ال�سيد المحافظ
على الأمالكالعقارية ببطانة �سال ق�صد القيام بالإجراءات الالزمة لتحفيظ العقار العائد �إليهم �إرثا
مو�ضوع المطلبعدد  ،..../.....الكائن بباب �شعفة �سيدي مو�سى �سال ،وذلك بعد �أن �صدر
قرار عن محكمةاال�ستئناف بالرباط بتاريخ � 28أبريل  2011تحت عدد  ،....تم ت�أييده من طرف
محكمة النق�ض،ق�ضى ب�صحة التعر�ض الذي تقدموا به والمقيد بتاريخ  10نونبر 2000؛
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وحيث تمت مكاتبة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والم�سح العقاري والخرائطية التي
�أفادت في معر�ض جوابها الم�ؤرخ في  26دجنبر � ،2013أن المحافظ على الأمالك العقارية
ب�سال المدينة �أحالالمطلب المذكور على المحكمة االبتدائية ب�سال ،بناء على طلب من كتابة
ال�ضبط لدى نف�س المحكمة،وذلك ل�ضمه للملف العقاري عدد ...... /..../..المتعلق بق�ضية
خ�صومهم ال�سادة ورثة .....؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى �إلزام ال�سيد المحافظ بتنفيذ حكم �صدر في مو�ضوع تعر�ض 
علىمطلب تحفيظ قطعة �أر�ضية؛
وحيث �إن الأمر يقت�ضي تكييف طبيعة موقف ال�سيد المحافظ على الأمالك العقارية ،هل هو 
ت�صرف �إداري مح�ض ،يدخل عند المنازعة فيه ،فيما �أوكل للمحاكم الإدارية من اخت�صا�صات،
�أم �أنالأمر يتعلق بمنازعة في موقف المحافظ ،الذي ال يت�صرف ك�إدارة �إزاء مرتفق بل كم�ؤتمن
على حقوقالمالك ،وتحت م�س�ؤوليته ،وبالتالي ف�إن الأمر له �صلة بحقوق الأغيار التي حدد لها
الم�شرع المغربي م�ساراخا�صا بالطعن فيها �أمام المحكمة االبتدائية ،بداية من م�سطرة تواجهية
يبدي فيها الأطراف المعنيونوجهة نظرهم؛
وحيث �إن موقف المحاكم الإدارية را�سخ ومتواتر في هذا المجال بالقول بعدم اخت�صا�صها؛
وحيث �إن النزاع ب�ش�أن تعر�ض الورثة مازال معرو�ضا على الق�ضاء (ملف عدد� )../../..أمام
ابتدائية �سال ،من طرف ورثة ......؛
وحيث �إنه لهذه المعطيات تعتبر المنازعة خارج �إطار ما �أ�شار �إليه الم�شرع في المادة
ال�ساد�سة منالظهير المحدث للم�ؤ�س�سة ،والتي تتحدث عن تنفيذ الأحكام ال�صادرة في مواجهة
الإدارة� ،سيما و�أنال�صعوبات التي اعترت تنفيذها الزالت مطروحة على الق�ضاء؛
وحيث ،اعتبارا لما ذكر ،وتطبيقا للمادة �سالفة الذكر من الظهير ال�شريف ،ف�إن الأمر ي�ستدعي
القول بعدم االخت�صا�ص؛
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وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س 2011ب�إحـــــداث
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكـة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ�أعاله ،ونظامها
الداخلي ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد 6033
بتاريخ  26مار�س 2012؛

لأجـله:
ف�إن و�سيط المملكة:
 -ي�صرح بعدم االخت�صا�ص؛
 -ويقرر تبليغ الطرفين هذا المقرر ،وبحفظ الملف.

وحرر بالرباط ،فـي :
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المغادرة الطوعية
n

n

مهما كانت الأ�سباب والدوافع التي جعلت الم�شتكي يرتكن �إلى خيار المغادرة الطوعية ،ف�إن
طبيعتها تبقى في نطاقها الذي ت�سمح به المقت�ضيات القانونية المنظمة لها والتوافقات ،�سواء
الفردية �أو الجماعية؛
من نتائج المغادرة الطوعية التي تم الخال�ص �إليها :ت�صفية كل ح�ساب ،و�إنهاء كل مطالبة،
ال�سيما و�أن الأجير الذي وقع عليها ،وارت�ضى ما تم تحديده له كمقابل مادي ،لم يبد�أي تحفظ
على و�صل �إنهاء الح�ساب.

مقرر برد الطلب
�صادر بتاريخ � 28أكتوبر 2014
ملف عدد12/1977 :
حيث �إن ال�سيد  ،............بحار ،رقم دفتره البحري . ...../ ،..الجاعل عنوان المرا�سلة
معهب  ،..............مكنا�س ،تقدم ب�شكاية �إلى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت بها بتاريخ
 2ماي  ،2012يعر�ض فيها �أنه عمل لدى �شركة  .........التابعة لمجموعة المكتب ال�شريف
للفو�سفاطكبحار لمدة � 22سنة ،ابتداء من �سنة � 1988إلى حين ا�ستفادته من المغادرة الطوعية من
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العمل ،نتيجةللظروف المادية ال�صعبة التي كانت تعي�شها ال�شركة ،م�ؤكدا �أنه تم تمكينه من مبلغ
744.104,62درهم كتعوي�ض في �إطار �إنهاء عالقة ال�شغل التي كانت تربطه بم�شغلته ،وفق ما تم
االتفاق عليه بينممثل ال�شركة ،ونقابة العمال� ،إال �أنه لم يتم تمكينه من التعوي�ضات الممنوحة
كمكاف�أة لفائدة م�ساعدي الإطفاء ،م�ضيفا �أن الم�ساعي التي بذلها في المو�ضوع لم ت�سفر عن
�أي نتيجة ،طالبا من الم�ؤ�س�سة التدخلق�صد تمكينه من كافة م�ستحقاته ؛
وحيث تمت مرا�سلة المدير العام للمجمع ال�شريف للفو�سفاط في المو�ضوع ،ف�أفاد في
جوابه �أنالتعوي�ضات المطالب بها من طرف المعني بالأمر ،تمنح عادة للعاملين الذين ي�شغلون
مهام لها عالقةبالمواد الكيميائية المنقولة� ،أو م�س�ؤولية درء الأخطار كم�ساعدي الإطفاء ،و�أن
الم�شتكي ،كان يزاول مهمة نادل في �شركة  ،.........الأمر الذي ال ي�ؤهله لال�ستفادة من
هذه التعوي�ضات؛
وحيث تم تبليغ جواب الإدارة للمعني بالأمر ،طبقا لمقت�ضيات المادة  29من الظهير ال�شريف
المحدث للم�ؤ�س�سة ،فتو�صلت منه بكتاب �أكد فيه �أن المهام التي كان يزاولها على متن الباخرة،
التنح�صر في مهمته كنادل ،بل كان ي�ساهم كذلك في عملية �إخماد الحرائق كم�ساعد �إطفاء،
كما كانيتدخل في حال حدوث تلوث لمواد الكيماوية ،م�ؤكدا �أن ال�صفحة  7من االتفاقية التي
تم �إبرامها معنقابة العمال ،في �إطار المغادرة الطوعية ،تن�ص على ا�ستحقاقه لهذه التعوي�ضات،
�إال �أنه يتعذر عليهالإدالء بن�سخة منها؛
وحيث تمت مرا�سلة المدير العام للمجمع ال�شريف للفو�سفاط من جديد في المو�ضوع ،بناء
على المعطيات التي �أدلى بها المعني بالأمر ،طالبين منه موافاة الم�ؤ�س�سة بن�سخة من االتفاقية
التي �أبرمت معنقابة العمال ،ليت�أتى تو�ضيح الر�ؤى� ،إال �أن الم�ؤ�س�سة لم تتو�صل منه بالجواب،
رغم التذكيرات الموجهةله في هذا ال�ش�أن؛
وحيث �إنه� ،أمام عدم جواب المجمع ال�شريف للفو�سفاط ،ف�إنه ال ي�سع الم�ؤ�س�سة �إال النظر
في الملف على حالته؛
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وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل ق�صد تمكين الم�شتكي من باقي م�ستحقاته المتخلدة
بذمة �شركة  ،........في �إطار �إنهاء عالقة ال�شغل ،والمتمثلة في المكاف�أة الممنوحة لفائدة
م�ساعدي الإطفاء،باعتباره ينتمي لهذه الفئة من العمال؛
وحيث ات�ضح �أن و�ضع حد لعالقة العمل التي كانت تربط الم�شتكي ب�شركة  .......التابعة
لمجموعة المكتب ال�شريف للفو�سفاط ،جاء في �إطار المغادرة الطوعية؛
وحيث �إنه ،مهما كانت الأ�سباب والدوافع التي جعلت الم�شتكي يرتكن �إلى هذا الخيار،
ف�إن الطبيعة القانونية لهذه المغادرة ،تبقى في نطاقها الذي ت�سمح به المقت�ضيات القانونية
والتوافقات �سواءالأحادية �أو الجماعية؛
وحيث �إنه من نتائج المغادرة الطوعية ت�صفية كل ح�ساب ،و�إنهاء كل مطالبة ،ال�سيما و�أن
الأجيرالذي وقع عليها ،وارت�ضى ما تم تحديده له كمقابل مادي للمغادرة الطوعية ،لم يبد �أي
تحفظ علىو�صل �إنهاء الح�ساب؛
وحيث �إنه� ،أمام هذه المعطيات لم تقف الم�ؤ�س�سة على �أي �إخالل من جانب الإدارة يبرر
موا�صلةتدخلها ،مما ترى معه رد الطلب وحفظ الملف؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر في  12ربيع الأول ( 1432موافق
 17مار�س   )2011ب�إحداث م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد 5926
بنف�س التاريخ �أعاله ،ونظامها الداخلي ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور
بالجريدة الر�سميةعدد  6033بتاريخ  26مار�س 2012؛

لأجله؛
ف�إن و�سيط المملكة:
- ي�صرح برد الطلب؛
- ويقرر تبليغ الطرفين هذا المقرر ،وحفظ الملف.
وحرر بالرباط ،في: 
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مجال اخت�صا�ص و�سيط المملكة
بالن�سبة لعمل الجامعات الريا�ضية
n

الرا�سخ في العمل الق�ضائي ال�صادر عن المجل�س الأعلى (محكمة النق�ض حاليا) �أن ما يتعلق
بالقرارات الت�أديبية ذات ال�صلة بالممار�سة الريا�ضية التي تتخذها الهيئات الم�سيرة للمجال
الريا�ضي ،بناء على �صالحيات ال�سلطة العامة الممنوحة لها فيما له �صلة بالتنظيموالت�أديب ،هي
التي تتمتع بالطابع الإداري وتكون بذلك قابلة للطعن �أمام الق�ضاء الإداري؛

�	nإن طبيعة الخالف الذي �صدر على �إثره الحكم لفائدة الم�شتكية بالتعوي�ض ،كان في�إطار عالقة
ال�شغل التي كانت تجمع بين الطرفين ،والذي �أ�سند الم�شرع البت فيه �إلى المحاكمذات الوالية
العامة ،مما كان يقت�ضي اللجوء �إلى الطرق الجبرية؛
n

لهذا االعتبار ،طلب الم�شتكية ال يندرج �ضمن االخت�صا�ص الموكول لو�سيط المملكة ،الذي
ح�صر الم�شرع نطاقه في النظر فيما له عالقة بتنفيذ الأحكام ال�صادرة في مواجهةالإدارة.

مقرر بعدم االخت�صا�ص
�صادر بتاريخ  22دجنبر 2014
ملف عدد08/24167 :
حيث �إن ال�سيدة  ......تقدمت ،بوا�سطة دفاعها الأ�ستاذ  ......محام بهيئة الدار البي�ضاء،
الجاعل محل المخابرة معه ب  ،.........الدار البي�ضاء ،ب�شكاية �إلى ديوان المظالم ،الذي
حلت محله م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت به بتاريخ  25يونيو   ،2008في مواجهة الجامعة
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الملكية المغربية لكرة ال�سلة ،تتظلم بمقت�ضاها من عدم تنفيذها للقرار ال�صادر عن محكمة
اال�ستئناف بالدار البي�ضاءعدد  ...../....بتاريخ  20نونبر  2007والقا�ضي على الجامعة ب�أدائها
للطالبة تعوي�ضات عن الطردالتع�سفي؛
وحيث تمت ،بتاريخ  5غ�شت  ،2008مرا�سلة وزارة ال�شباب والريا�ضة وذلك ب�صفتها الجهة
الإدارية الو�صية على الجامعات الريا�ضية ،وتم تذكيرها للمرة الأولى بتاريخ � 3أكتوبر ،2008
وللمرةالثانية بتاريخ  17دي�سمبر  ،2008فلم تتو�صل الم�ؤ�س�سة منها ب�أي جواب في المو�ضوع؛
وحيث تقدمت ال�سيدة  ......بر�سالة موجهة �إلى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،بتاريخ � 9شتنبر
 ،2014تذكر فيها ب�شكايتها الم�شار �إليها �أعاله؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل ،لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة ال�سلة ،ق�صد
تمكينالم�شتكية من التعوي�ضات المحكوم بها ،لفائدتها عن الطرد التع�سفي ،بموجب القرار
ال�صادر عن محكمةاال�ستئناف بالدار البي�ضاء تحت عدد  .../.....بتاريخ  20نونبر 2007؛
وحيث �إن الرا�سخ في العمل الق�ضائي ال�صادر عن المجل�س الأعلى (محكمة النق�ض حاليا)،
�أن ما يتعلق بالقرارات الت�أديبية ذات ال�صلة بالممار�سة الريا�ضية التي تتخذها الهيئات الم�سيرة
للمجال الريا�ضي ،بناء على �صالحيات ال�سلطة العامة الممنوحة لها فيما له �صلة بالتنظيم
والت�أديب ،هي التي تتمتع بالطابع الإداري وتكون بذلك قابلة للطعن �أمام الق�ضاء الإداري
ب�سبب التجاوز في ا�ستعمالال�سلطة ،و�أن ما عدا ذلك يعتبر من الأمور التي عند المنازعة فيها
يخ�ضع للوالية العامة للمحاكمالعادية؛
وحيث �إن طبيعة الخالف الذي �صدر على �إثره الحكم لفائدة الم�شتكية بالتعوي�ض ،كان في
�إطارعالقة ال�شغل التي كانت تجمع بين الطرفين ،والذي �أ�سند الم�شرع البت فيه �إلى المحاكم
ذات الوالية العامة كما هو الحال في النازلة ،مما كان يقت�ضي اللجوء �إلى الطرق الجبرية التي
يتيحها القانون في هذاالمجال؛
وحيث �إنه لهذا االعتبار ،ف�إن الجواب عن طلب الم�شتكية ال يندرج �ضمن االخت�صا�ص
الموكوللو�سيط المملكة الذي ح�صر الم�شرع �صالحيته في النظر فيما له عالقة بتنفيذ الأحكام
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد ال�ساد�س ،دجنبر 2015

مجال اخت�صا�ص و�سيط المملكة بالن�سبة لعمل الجامعات الريا�ضية

91

ال�صادرة فيمواجهة الإدارة بمفهوم المادة الأولى من الظهير ال�شريف ب�إحداث م�ؤ�س�سة و�سيط
المملكة ال�شيء الذيترى معه الت�صريح بعدم االخت�صا�ص؛
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�صرح بعدم اخت�صا�ص م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بالنظر في طلب الم�شتكية؛
 -ويقرر تبليغ هذا المقرر وحفظ الملف.

وحرر بالرباط ،فـي :
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التعوي�ض عن الع�ضوية في هيئة منتخبة
n

n

الع�ضوية في المجل�س الوطني للتجارة الخارجية –المف�ضية �إلى رئا�سته عن طريق االنتخاب
بتلك ال�صفة -ال ي�ستحق عنها �أي تعوي�ض بموجب المر�سوم رقم  2.93.415المطبق للقانون
رقم 13.89؛
لئن كانت هذه الم�ؤ�س�سة تملك �إمكانية االقتراح على رئي�س الحكومة لتعديل قاعدة قانونية،
متى تبين �أن تطبيقها ال�صارم يخلق �أو�ضاعا غير عادلة �أو �ضارة بالمرتفقين ،ف�إن هذا ال ينطبق
على نازلة الحال� ،سيما و�أنه جعل التعوي�ض ذا �أثر رجعي ،يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة.

مقررت�ســـويـة جزئية وبرد الطلب في الباقي
�صادر بتاريخ  18مار�س 2015
ملف عدد13/4149 :
حيث �إن ال�سيدة ،.......ب�صفتها رئي�سة المجل�س الوطني للتجارة الخارجية ،تقدمت بتاريخ
 19يوليوز  2013بتظلم من توقف رواتبها ك�أ�ستاذة بالمعهد العالي للتجارة و�إدارة المقاوالت
�إثر انتهاء مهامها كرئي�سة لل�شركة المغربية لت�أمين ال�صادرات نهاية يونيو   ،2012مو�ضحة �أنها
كانت ملحقة لدى تلك ال�شركة منذ  ،2005كما �أنها كانت تمار�س مهام رئي�سة المجل�س الوطني
للتجارة الخارجية ،و�أن المر�سوم المحدث لهذا الأخير ال ين�ص على تلقي رئي�سه لأي �أجر �أو
تعوي�ض ،و�أنه �إثر انتهاء مهامها كرئي�سة لل�شركة المغربية لت�أمين ال�صادرات ،عند نهاية يونيو 
 ،2012توقفت رواتبها بتلك ال�صفة ،كما �أنها لم تتو�صل منذ ذلك التاريخ برواتبها عن �إطارها
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الأ�صلي(�أ�ستاذة بالمعهد العالي للتجارة و�إدارة المقاوالت) ،والتم�ست التدخل لدى الإدارات
المعنية ولدى ال�سيد رئي�س الحكومة للعمل على ت�سوية و�ضعيتها و�إ�صدار ن�ص تنظيمي يمكنها
كرئي�سة للمجل�س الوطني للتجارة الخارجية من تعوي�ضات عن هذه المهمة؛
وحيث تمت مكاتبة الإدارات المعنية ،ف�أجابت كل من وزارة ال�صناعة والتجارة
والتكنولوجيا الحديثة ووزارة االقت�صاد والمالية ،م�ؤكدتين �أنه تقرر اتخاذ قرار م�شترك لتحمل
م�ستحقات رواتب المعنية بالأمر ك�أ�ستاذة بالمعهد العالي للتجارة و�إدارة المقاوالت ابتداء من
 28يونيو � 2012إلى غاية  31دجنبر ( 2012تاريخ �إحالتها على التقاعد)من جهة ،و�أنه لي�س هناك
ن�ص ي�سمح بمنح تعوي�ضات عن مهام رئي�س المجل�س الوطني للتجارة الخارجية من جهة ثانية.
وبناء على الر�سالة المقدمة من طرف الم�شتكية بتاريخ  19نونبر  2013م�ؤكدة فيها على
فعالية المجهودات التي قامت بها الم�ؤ�س�سة ،والتي �آلت �إلى ت�سوية و�ضعيتها الإدارية والمالية
بخ�صو�ص �أجورها �ضمن �إطارها الأ�صلي ،مع ا�ستمرار مطالبتها  بالتدخل لدى رئي�س  الحكومة
لإيجاد حل ت�شريعي ي�أذن بمنح رئي�س المجل�س الوطني للتجارة الخارجية تعوي�ضات عن المهام.
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إنه فيما يخ�ص ت�سوية الو�ضعية الإدارية والمالية للم�شتكية �ضمن �إطارها الأ�صلي،
فقد ت�أكد ب�أن م�ساعي الم�ؤ�س�سة لدى الإدارات المعنية �أف�ضت �إلى ت�سوية تلك الو�ضعية� ،أقرت
الم�شتكية بوقوعها ،مما ي�ستوجب الإ�شهاد بت�سوية هذا ال�شق من ال�شكاية.
وحيث فيما يرجع �إلى التدخل لدى رئا�سة الحكومة للعمل على �إ�صدار ن�ص تنظيمي يمكن
رئي�س المجل�س الوطني للتجارة الخارجية من الح�صول على تعوي�ض عن ممار�سة هذه المهام؛
فمن جهة ،لم ين�ص المر�سوم عدد  2.93.415المطبق للقانون  13.89على ا�ستحقاق رئي�س 
المجل�س الوطني للتجارة الخارجية �أي تعوي�ض عن تلك المهام ،ومن جهة �أخرى ،ف�إنه يتم
انتخابه من طرف �أع�ضاء المجل�س ،و�أن انتخاب الم�شتكية تم على �أ�سا�س ع�ضويتها فيه كرئي�سة
مديرة عامة  لل�شركة المغربية لت�أمين ال�صادرات ،ومن ثمة ،ف�إن الع�ضوية في المجل�س –المف�ضية
�إلى رئا�سته عن طريق االنتخاب بتلك ال�صفة -ال ي�ستحق عنها �أي تعوي�ض بموجب المر�سوم
الم�شار �إليه �أعاله.
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حيث �إنه ،لئن كانت هذه الم�ؤ�س�سة تملك �إمكانية االقتراح على رئي�س الحكومة تعديل
القاعدة القانونية في نطاق المادة 15 من الظهير المحدث لها ،متى تبين �أن تطبيقها ال�صارم
يخلق �أو�ضاعا غير عادلة �أو �ضارة بالمرتفقين ،وهو ما ال ينطبق على ال�شكاية ،ما دام �أن المهام
المطلوب الح�صول على تعوي�ض عنها ،كانت في �إطار االنتخاب المذكور ،ف�ضال عن كون
المطالبة بجعل التعوي�ض ذي �أثر رجعي يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة.
وحيث �إنه لم يقم من بين معطيات ال�شكاية ما يفيد وجود حاجة ملحة �أو و�ضع غير عادل
ي�ستوجب التدخل لحث رئي�س الحكومة على تعديل المر�سوم المذكور من �أجل �إقرار التعوي�ض 
عن المهام المعنية ،مما يتعين معه رد هذا ال�شق من ال�شكاية.

لأجـله:
ف�إن و�سيط المملكة:
ي�ؤكد على:
�أوال :ت�سوية ال�شق المتعلق بالو�ضعية المادية والإدارية للم�شتكية بخ�صو�ص �أجورها �ضمن
�إطارها الأ�صلي.
ثانيا :رد الطلب في ال�شق المتعلق بالتدخل لدى رئا�سة الحكومة ال�ست�صدار ن�ص تنظيمي
بمنح التعوي�ض عن مهام رئي�س المجل�س الوطني للتجارة الخارجية.
ثالثا :ي�أمر بتبليغ هذا المقرر �إلى الأطراف.

وحرر بالرباط ،فـي :
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الو�ضع الخا�ص للإنعا�ش الوطني
n

الإنعا�ش الوطني يبقى �إطارا خا�صا ذا �أبعاد اجتماعية وتنموية ،وعمال مو�سميا ،غالبا ما ينتهي
بانتهاء الم�شروع الذي خ�ص�ص له ،ويتقا�ضى العاملون به �أجورهم عن الأيام الفعلية للعمل من
الميزانية المر�صودة له ،وال يخ�ضعون لقواعد النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية ،لما
يخوله هذا النظاممن حقوق ومنها اال�ستفادة من معا�ش التقاعد� ،أو التعوي�ض عن �سنوات العمل؛

مقرر بحفظ الملف
�صادر بتاريخ  15يونيو 2015
ملف عدد 15/7443:
حيث �إن ال�سيد  ،.......عنوانه  ،........بوعرفة ،بعث ب�شكاية �إلى م�ؤ�س�سة و�سيط
المملكة ،�سجلت بها بتاريخ  23فبراير  ،2015يعر�ض فيها ال�ضرر الالحق به من جراء عدم
تمكينه من معا�ش التقاعد �أو التعوي�ض عن فقدان عمله بالم�صالح التابعة للمجل�س البلدي لبني
وكيل ،مو�ضحا �أنه ا�شتغل لمدة � 13سنة ك�سائق ،و�أنه كان يتقا�ضى �أجرته ال�شهرية من ميزانية
الإنعا�ش الوطني؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل لدى الإدارة من �أجل تمكين الم�شتكي من معا�ش 
التقاعد �أوالتعوي�ض عن �إيقافه من العمل ،باعتباره م�ستخدما في �إطار الإنعا�ش الوطني؛
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وحيث �إن الإنعا�ش الوطني ،وارتكازا على ال�ضوابط القانونية والتنظيمية ذات ال�صلة به،
يبقى �إطارا خا�صا ذا �أبعاد اجتماعية وتنموية ،وعمال مو�سميا غالبا ما ينتهي بانتهاء الم�شروع
الذي خ�ص�صله ،يتقا�ضى العاملون به �أجورهم عن الأيام الفعلية للعمل من الميزانية المر�صودة
له ،وال يخ�ضعونلقواعد النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية ،وما يخوله من حقوق بما في
ذلك حق اال�ستفادة منمعا�ش التقاعد �أو التعوي�ض عن �سنوات العمل؛
و�شعورا من الم�ؤ�س�سة ب�أهمية تمكين العاملين بالإنعا�ش الوطني من اال�ستفادة من الحقوق
المن�صو�ص عليها في القوانين المنظمة لمجال التوظيف �أو الت�شغيل ،فقد �سبق و�أن وجهت
مرا�سلة �إلى ال�سيد رئي�س الحكومة في المو�ضوع ،ت�ؤكد من خاللها على �ضرورة �إيالء عناية
خا�صة به ،وذلك من خالل �إحداث الآلية القانونية التي من �ش�أنها �أن ت�ساهم في تح�سين
و�ضعيتهم ،وتمكينهم من الحقوق الأ�سا�سية في مجالال�شغل؛
وحيث �إن الم�ؤ�س�سة لهذه االعتبارات ،وفي ظل الن�صو�ص القانونية الحالية والخا�صة بفئة
العاملين بالإنعا�ش الوطني،ترى حفظ الملف ،علما �أنها �ستواكب م�ستجدات مقترحها الموجه
�إلى ال�سيد رئي�س الحكومة بهذا ال�صدد؛
وا�ستنادا لمقت�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 بحفظ الملف؛
 -وي�أمر تبعا لذلك ،بتبليغ هذا المقرر �إلى الم�شتكي.

وحرر بالرباط ،فـي :
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التزام الإدارة ب�إعطاء المعلومة
n

n

�إذا كان الطلب يندرج �ضمن االلتزامات التي تقع على كاهل الإدارة ،ف�إنه يتوجب عليها ،تبعا
لذلك ،الرد على الكتب وال�شكايات المرفوعة �إليها من طرف المواطنين ،وال�سيما �إذا تعلق
الأمر ب�أ�شياء لهم فيها م�صلحة �أو لحقهم منها �ضرر؛
كان على الإدارة ،وهي ال تنكر تو�صلها بال�شكاية� ،أن ترد عليها ،وتخبرالطالب ذا الم�صلحة،
بما انتهت �إليه تحرياتها ،وبما اتخذته في المو�ضوع ،وعند االقت�ضاء بتبرير وتعليل كل
موقف تتخذه.

مقرر بحفظ الملف
�صادر بتاريخ  18يونيو 2015
ملف عدد 15/7355 :
حيث �إن ال�سيد  ،........عنوانه  ،....................الدار البي�ضاء ،تقدم ب�شكاية �إلى

مندوبية م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بجهة الدار البي�ضاء الكبرى� ،سجلت بها بتاريخ  16فبراير
 ،2015يتظلم بمقت�ضاها من التماطل وعدم الرد على ال�شكاية التي تقدم بها �إلى م�صالح والية

جهة الدار البي�ضاء الكبرى ،والمحالة على م�صالح عمالة مقاطعات الفداء مر�س  ال�سلطان،
بخ�صو�ص ا�ستغالل م�ستودع �سري ،كائنبالطابق الأول بالعنوان �أعاله؛
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وحيث تمت مكاتبة عمالة مقاطعات الفداء مر�س ال�سلطان في المو�ضوع ،ف�أفادت بوا�سطة
كتابها بتاريخ � 23أبريل � ،2015أنه بعد معاينة م�صالحها المخت�صة للعقار مو�ضوع ال�شكاية،
تبين لها �أن الم�ستودع لي�س �سري ًا ،و�إنما هو عبارة عن �شقة �سكنية ل�صاحب مخبزة مرخ�صة
قانونا ،ي�ستعملها مالكهام�سكن ًا لعماله ،وبها بع�ض �أغرا�ضه ،مما ينفي عنه حيازة منتوجات �أو
ب�ضائع ب�شكل �سري ق�صدالم�ضاربة فيها ،بح�سب المواد الم�ضمنة بالقانون الجاري به العمل،
والمتعلق بحرية الأ�سعار والمناف�سة؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل لدى م�صالح عمالة مقاطعات الفداء مر�س ال�سلطان،
لمعرفة م�آل ال�شكاية التي رفعها �إليها المعني بالأمر ،بخ�صو�ص الأ�ضرار الالحقة به ،والناتجة
عن ا�ستغالل �شقةفي ملكية �صاحب مخبزة توجد �أ�سفل العمارة التي يقطن بها؛
وحيث �إن الطلب يندرج �ضمن االلتزامات التي تقع على كاهل الإدارة ،وذلك بالرد على
الكتب وال�شكايات المرفوعة �إليها من طرف المواطنين ،وال �سيما �إذا تعلق الأمر ب�أ�شياء لهم فيها
م�صلحة �أو لحقهم منها �أ�ضرار؛
وحيث كان على الإدارة ،وهي ال تنكر تو�صلها بال�شكاية� ،أن ترد عليها ،وتخبر الطالب ذي
الم�صلحة ،بما انتهت �إليه تحرياتها ،وبما اتخذته في المو�ضوع ،وعند االقت�ضاء بتبرير وتعليل
كل موقفتتخذه� ،سيما و�أنها �أ�شعرته ب�إحالة ال�شكاية على عمالة �أخرى لالخت�صا�ص؛
وحيث بالرغم من ت�سجيل هذا الإخالل ف�إنها ،عبر تدخل و�سيط المملكة ،قد وفرت
للم�شتكيكافة المعطيات ليت�أتى له ترتيب الآثار القانونية ،مما ترى معه الم�ؤ�س�سة حفظ الملف؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  2011ب�إحداث
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،المن�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
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لأجله
ف�إن و�سيط المملكة:
 -ي�سجل عدم جواب الإدارة عن مرا�سلة ال�سيد  ......في الإبان؛
 -ويعتبر ما �أخبرت به الإدارة هذه الم�ؤ�س�سة هو �إفادة للم�شتكي يمكنه اال�ستدالل بها لكل
غايةيراها؛
 -ي�صرح بحفظ الملف؛
 -وي�أمر بتبليغ هذا المقرر لكل من عمالة مقاطعات الفداء مر�س ال�سلطان ،والم�شتكي.

وحرر بالرباط ،فـي :
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�شروط فتح رو�ض للأطفال
n

n

فتح رو�ض للأطفال يخ�ضع لعدة �ضوابط تقت�ضيها الر�سالة الموكولة �إلى�صاحب الم�شروع ،على
اعتبار �أنها ذات �صلة بنا�شئة يتعين �أن يكون الإطار التربوي ،وكذا الف�ضاء المجالي ،كفيلين
وم�ؤهلين لأداء هذه الوظيفة التربوية؛
فتح م�ؤ�س�سة تربوية قد يكون له �آثار وانعكا�سات على ال�ساكنة المجاورة.لذا ينبغي الأخذ بعين
االعتبار ما يكون لهذه الأخيرة من اعترا�ضات وجيهة.

مقرر بالتوجيه
�صادر بتاريخ  26 :يونيو 2015
ملف عدد 14/5167:
حيث �إن ال�سيدة  ،...........ال�ساكنة ب  ،..........القنيطرة ،بعثت ب�شكاية �إلى هذه
الم�ؤ�س�سة� ،سجلت بها بتاريخ  5فبراير  ،2014تطلب من خاللها التدخل لدى ال�سيد رئي�س 
المجل�س البلدي للقنيطرة ق�صد تمكينها من رخ�صة لإن�شاء رو�ض للأطفال بالملك الم�شاع
الم�سمى «،»......مو�ضوع الر�سم العقاري عدد  ،..../....الكائن بالعنوان المذكور �أعاله،
وقد �أو�ضحت �أنها تقدمتبطلب في المو�ضوع �إلى المجل�س البلدي للقنيطرة �إال �أنها تفاجئت
برف�ضه بدعوى وجود �شكاية منطرف ال�سكان المجاورين تحت عدد  .....بتاريخ � 23أكتوبر
 ،2012في حين �أنها �سبق و�أن ح�صلتعلى موافقتهم ،وذكرت �أنها قامت بعدة م�ساع لم ت�سفر
عن �أي نتيجة؛
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وحيث وجد �ضمن الوثائق المدلى بها كتاب من رئي�س الجماعة الح�ضرية لمدينة القنيطرة
تحتعدد  ،......موجه للم�شتكية بتاريخ  21نونبر  ،2012مفاده �أن لجنة قامت بمعاينة البناية،
و�أبدتعدم موافقتها على منحها �شهادة �إدارية لإن�شاء رو�ض للأطفال ،لوجود �شكاية من طرف
ال�سكانالمجاورين تحت عدد  ......بتاريخ � 23أكتوبر 2012؛
وحيث وجد كذلك �ضمن هذه الوثائق �إ�شهاد لمجموعة من الجيران ،يبلغ عددهم الع�شرين،
يبدون فيه موافقتهم على �إن�شاء هذا الرو�ض؛
وحيث �إن الم�ؤ�س�سة كاتبت المجل�س البلدي للقنيطرة بتاريخ  4مار�س   ،2014كما طالبته
ب�إفادتها بم�ستجدات النازلة ،مرتين الأولى بتاريخ  8دجنبر  ،2014والثانية بتاريخ  20فبراير
� ،2015إال �أنهالم تتو�صل ب�أي رد ،وقررت النظر في الملف على حالته؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى تدخل و�سيط المملكة ق�صد تمكين الم�شتكية من الح�صول على
رخ�صةلإن�شاء رو�ض للأطفال؛
وحيث �إن الترخي�ص بفتح رو�ض للأطفال يخ�ضع لعدة �ضوابط تقت�ضيها الر�سالة الموكولة
�إلى�صاحب الم�شروع ،على اعتبار �أنها ذات �صلة بنا�شئة يتعين �أن يكون الإطار التربوي وكذا
الف�ضاءالمجالي كفيلين وم�ؤهلين لأداء هذه المهمة؛
وحيث من جهة �أخرى ،ف�إن فتح م�ؤ�س�سة تربوية قد يكون له �آثار وانعكا�سات على ال�ساكنة
المجاورة� ،إذ ينبغي الأخذ بعين االعتبار ما لها من اعترا�ضات ،لكن على �أ�سا�س �أن تكون
وجيهة ،ولماقد يكون لها من انعكا�سات على راحتهم وعلى اال�ستعمال العادي لمحالتهم؛
وحيث �إن جواب الإدارة ،بال�شكل الذي �أتى عليه ،غير كاف لمعرفة مدى �صوابية وجدية
التعر�ض؛
وحيث ترى الم�ؤ�س�سة دعوة المجل�س  الجماعي �إلى �إعادة النظر في الطلب وفي �أوجه
اعترا�ض ال�ساكنة ،مع تعليل كل مقرر يمكن اتخاذه ب�ش�أن طلب الم�شتكية؛
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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 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:
 -يدعو الجماعة الح�ضرية لمدينة القنيطرة �إلى �إعادة النظر في الطلب وفي �أوجه اعترا�ض 
ال�ساكنة،مع تعليل كل مقرر يمكن اتخاذه ب�ش�أن طلب الم�شتكية؛
 -يوجه الم�شتكية �إلى تتبع طلبها مع الم�صالح المعنية ،وعند االقت�ضاء �سلوك ما يخولها
القانون منحق المنازعة في قرار الإدارة؛
 -وي�أمر بتبليغ كل من الجماعة الح�ضرية لمدينة القنيطرة ،والم�شتكية هذا المقرر.

وحرر بالرباط ،فـي :
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م�أذونيات النقل
n

م�أذونيات النقل ،تعتبر من االمتيازات التي تخولها الإدارة لفئات منالأ�شخا�ص� ،إما مكاف�أة لهم
على ما قدموه من خدمات� ،أو م�ساعدة لمن يوجدمنهم في و�ضعيات �صعبة ،ويحتاج �إلى عون
ودعم ،ومن ثمة ف�إن الم�أذونيةتعتبر حقا �شخ�صيا مرتبطا ب�صاحبه ،وال تعتبر �ضمن الذمة المالية
التي تنتقلب�صفة �آلية �إلى الورثة.

مقرر برد الطلب
�صادر بتاريخ  21يوليوز 2015
ملف عدد 13/4009 :
حيث �إن ال�سيد  ،..........القاطن ،ب  ،...............وجدة ،بعث ب�شكاية �إلى م�ؤ�س�سة
و�سيط المملكة� ،سجلت بها بتاريخ  24يونيو  ،2013يتظلم بمقت�ضاها من ال�ضرر الالحق به جراء
عدم تحويل م�أذونية �سيارة �أجرة من ال�صنف الثاني عدد  .......الم�ؤرخة في  28ماي ،1979
ذات الرقمالترتيبي  ......في ا�سمه ال�شخ�صي بعد وفاة والده الم�سمى قيد حياته ...........؛
وحيث تمت مكاتبة المفت�شية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية في المو�ضوع ،ف�أفادت
فيجوابها الم�ؤرخ في  17مار�س � ،2014أنه تم �إلغاء الم�أذونية المذكورة بموجب القرار العاملي
عدد  631بتاريخ  28نونبر  ،2011وذلك النعدام ال�شروط المطلوبة ،طبقا لمقت�ضيات الدورية
الوزارية عدد656/DCAS/ST الم�ؤرخة في  24يونيو 2002؛
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وحيث �أ�ضافت المجيبة �أن تحويل رخ�ص �سيارات الأجرة ،ال يتم ب�شكل تلقائي� ،إذ يتطلب

الأمر�إجراء درا�سة على الم�ستويين المحلي والمركزي للطلبات المقدمة ،والت�أكد من ا�ستيفائها

لل�شروط المحددةفي الأنظمة المعمول بها في هذا ال�ش�أن؛

وحيث �إن الم�ؤ�س�سة قامت ب�إ�شعار الم�شتكي بم�ضمون جواب الإدارة المعنية بتاريخ  14ماي

 ،2014فلم تتو�صل منه ب�أي رد في المو�ضوع؛
وبناء على ما تقدم؛

حيث �إن الطلب يهدف �إلى تحويل م�أذونية �سيارة �أجرة في ا�سم الم�شتكي بعد وفاة والده

الم�سمىقيد حياته .................؛

وحيث �إن م�أذونيات النقل ،هي من االمتيازات التي تخولها الإدارة لفئات من الأ�شخا�ص،

�إما مكاف�أة لهم على ما قدموه من خدمات� ،أو م�ساعدة لبع�ض الأ�شخا�ص الذين يوجدون في

و�ضعيات �صعبة ،ويحتاجون �إلى عون ودعم ،ومن ثمة ،ف�إن الم�أذونية تعتبر حقا �شخ�صيا
مرتبطا ب�صاحبه ،وال تعتبر من �ضمن الذمة المالية التي تنتقل ب�صفة �آلية �إلى الورثة� ،إذ البد في
هذه الحالة ،من عر�ض الأمر على الجهة المكلفة بمنح الم�أذونيات ،لترى ما �إذا توافرت في

الورثة ال�شروط المعتمدة ال�ستحقاق مثل هذهاالمتيازات؛

وحيث �إنه �أمام هذه الحالة ،ف�إن الم�ؤ�س�سة ال ترى في موقف الإدارة هذا �إخالال ي�ستوجب

موا�صلة تدخلها ،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 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

بتاريخ  26مار�س 2012؛
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لأجـــله:
ف�إن و�سيط المملكة:
 -ي�صرح برد الطلب؛
 -وي�أمر بتبليغ هذا المقرر �إلى كل من وزارة الداخلية والم�شتكي.

وحرر بالرباط ،فـي :
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تعديل نظام التقاعد
يجب �أن ينقل الم�ستفيد منه �إلى و�ضع�أ�صلح
n

n

التعديل الذي طال نظام التقاعد كان يهدف �إلى تح�سين و�ضعية المعنيين به وذلك في �إطار
�شمولي ،وهو ما اقت�ضى �إدخال تعديالت على محتوياته �أ�سفرت في خال�صاتها النهائية،
كا�ستحقاق كلي ،عن ا�ستفادة وو�ضع �أف�ضل للمعنيين به� ،أدى �إلى ارتفاع الناتج ال�صافي
الم�ستخل�ص فيمتم كل �شهر؛
الم�ؤ�س�سة ال ترى في دخول اال�صالح الجديد لنظام التقاعد �أيم�سا�س بالحقوق المكت�سبة �أو
خ�ضوع لو�ضع لم يكن هو الأ�صلح ،ما دام �أنالطالب لم يثبت �أن ما �أ�صبح يتقا�ضاه كم�ستحق
كلي �صاف� ،أقل مما كانعليه الأمر في ال�سابق.

مقرر برد الطلب
�صادر بتاريخ  31غ�شت 2015
ملف عدد 11/27966 :
حيث �إن ال�سيد  ،...........القاطن ب� ،..............آ�سفي ،تقدم ب�شكاية لديوان
المظالمالذي حلت محله م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت بها ،بتاريخ  3فبراير  ،2011يتظلم
فيها من عدم احتفاظه بالحقوق المكت�سبة التي كانت تخولها له مقت�ضيات القانون الأ�سا�سي
ل�صندوق التقاعد الداخلي للمكتب الوطني لل�سكك الحديدية بعد �إحالته على التقاعد بتاريخ
 1يوليوز  ،1998وال �سيما مايخ�ص بتعلية المعا�ش المتعلقة بالأطفال؛
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وحيث �إنه ،بعد تبادل الردود والمرا�سالت� ،أفاد المكتب الوطني لل�سكك الحديدية من
خالل �أجوبته للم�ؤ�س�سة ،ب�أن التعلية في المعا�ش  المتعلقة بالأطفال لم تبق �سارية المفعول
منذ تاريخ تحويل ال�صندوق الداخلي للتقاعد للمكتب الوطني لل�سكك الحديدية �إلى النظام
الجماعي لمنح رواتب التقاعدابتداء من فاتح يناير  ،2002حيث �أ�صبح كل متقاعدي المكتب
الوطني يخ�ضعون للقوانين المنظمة للنظام الجماعي ،الذي ال ين�ص على التعلية بل ي�ضمن
امتيازات �أخرى ي�ستفيد منها جميع المتقاعدين ،من بينها الزيادة ال�سنوية للمعا�شات ،وقد
�أ�ضاف المجيب في كتابه الأخير ،بتاريخ � 24شتنبر  ،2013ب�أن ق�ضية �إعادة احت�ساب تقاعد
الم�شتكي على �أ�سا�س النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ال يمكن �أنتطبق ب�أثر رجعي؛
وحيث تم تبليغ م�ضامين جواب الإدارة للم�شتكي ،بتاريخ  20نونبر  ،2012طبقا لما تمليه
مقت�ضيات المادة  29من الظهير ال�شريف المحدث للم�ؤ�س�سة ،ف�أكد في تعقيبه ،بتاريخ  21فبراير
� ،2014أن بلوغ �أبنائه الثالثة �سن  16يمكنه من تعلية في راتب المعا�ش بن�سبة  1 0 ،%وهو ما
اليمكنه �إياه النظام الجديد للتقاعد؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل لدى االدارة من �أجل ا�ستفادة المعني مما كان القانون
يخوله له من حقوق قبل ان�ضمام م�ستخدمي ال�سكك الحديدية لل�صندوق الجماعي لمنح
رواتب التقاعد؛
وحيث �إن الأمر يندرج �ضمن ما ي�صطلح عليه بتنازع قوانين المو�ضوع في الزمان؛
وحيث �إن التعديل الذي طال نظام التقاعد كان يهدف �إلى تح�سين و�ضعية المعنيين به في
�إطار�شمولي ،مما كان يلزم ب�إدخال تعديالت لمحتوياته بالزيادة والتقويم بال�شكل الذي �أ�سفر،
في خال�صاتهالنهائية كا�ستحقاق كلي ،عن ا�ستفادة وو�ضع �أف�ضل للمعنيين به� ،أدى �إلى ارتفاع
الناتج ال�صافيالم�ستخل�ص عنه متم كل �شهر؛
وحيث �إن الم�ؤ�س�سة ال ترى في دخول اال�صالح الجديد لنظام التقاعد �أي م�سا�س بالحقوق
المكت�سبة �أو خ�ضوع لو�ضع لم يكن هو الأ�صلح ،ما دام �أن الطالب لم يثبت �أن ما �أ�صبح يتقا�ضاه
كم�ستحق كلي �صاف� ،أقل مما كان عليه الأمر في ال�سابق؛
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وحيث بالتالي ،ف�إنه يتعين وقف تدخل الم�ؤ�س�سة ،ورد الطلب؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،وا�ستنادا �إلى مقت�ضيات النظام
الداخليللم�ؤ�س�سة الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد
 6033بتاريخ 26مار�س  ،2012ال�سيما المادة  75منه؛

لأجـــله:
ف�إن و�سيط المملكة:
 -ي�صرح برد الطلب؛
 -وي�أمر ،تبعا لذلك ،تبليغ هذا المقرر �إلى المكتب الوطني لل�سكك الحديدية ،و�إلى
الم�شتكي.

وحرر بالرباط ،في:
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عدم اخت�صا�ص و�سيط المملكة
بالنظر في المنازعات االنتخابية
n

n

n

المنازعات االنتخابية ،و�إن كان مو�ضوع االخالل ب�ش�أنها من�سوب للإدارة ،ف�إن النظر فيها ال
يمكن �أن يندرج �ضمن �صالحيات م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،التي بالرجوع �إلىمقت�ضيات الظهير
المحدث لها يتبين �أن ما �أوكل �إليها ب�صفة عامة من مهام ،هو الدفاع عن الحقوق في نطاق
العالقة بين الإدارة والمرتفق؛
مفهوم المرتفق ينطبق على كل طالب خدمة تندرج �ضمن مهام ال�شخ�ص العام مبا�شرة� ،أو
بانتداب� ،أو تحت �إ�شرافه� ،أو و�صايته ،وذلك من �أجل �إ�شباع حاجة تعتبر ذاتنفع عام؛
الم�شرع ،عند و�ضعه مدونة االنتخابات ،خ�ص�ص لكل مرحلة من مراحلها طرقالطعن ،بتحديد
جهة اخت�صا�ص النظر فيه و�آجال تقديمه ،وما يترتب عن ذلك ،ليخل�ص �إلى معالجة المنازعة
في نتائجها؛

مقرر بعدم االخت�صا�ص
�صادر بتاريخ � 3شتنبر 2015
ملف عدد15/7929 :
حيث �إن نقابة مفت�شي التعليم بالمغرب ،الجاعلة محل المخابرة معها� ،.......... ،سال،
تقدمت بوا�سطة كاتبها العام ال�سيد  .......ب�شكاية �إلى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت بها
بتاريخ  5ماي  ،2015تطلب من خاللها التدخل ق�صد اعتماد لوائح جهوية ومركزية لتمكين
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هيئة الت�أطير والمراقبةالتربوية من التمثيلية في اللجان الثنائية الإدارية المت�ساوية الأع�ضاء ،وذلك
وفقا لما تم العمل به بر�سمانتخابات اللجان ال�سابقة  2003و2004؛
وحيث تمت مكاتبة المفت�شية العامة لل�ش�ؤون الإدارية بوزارة التربية الوطنية ،التي �أفادت في
جوابهاالم�ؤرخ في  2يونيو � ،2015أن �سبب عدم تمكين المفت�شين العاملين بالجهات والأقاليم
من تمثيلية جهوية ،يرجع �إلى �أن مقت�ضيات الفقرة الرابعة من الف�صل الثاني من المر�سوم رقم

2.59.0200ال�صادر في  26من �شوال  5( 1378ماي  )1959المتعلق ب�إحداث اللجان المت�ساوية
الأع�ضاء،تق�ضي بجواز �إحداث لجان �إدارية مت�ساوية الأع�ضاء مخت�صة �إزاء �إطارين �أو �أكثر على
�صعيد كل عمالة �أو �إقليم �أو على �صعيد كل �إدارة مركزية ،وذلك �إذا كان عدد الموظفين غير
كاف لإحداث لجنة خا�صة ،غير �أن عدد الممثلين الر�سميين والنواب للموظفين ال يمكن �أن
يتعدى �ألف ممثل بالن�سبة لمجموعاللجان الإدارية المحدثة على �صعيد كل وزارة ،م�ؤكدة �أن
اعتماد معيار �آخر غير معيار العدد في�إحداث هذه اللجان يعد خرقا لمقت�ضيات الف�صلين الثاني
والرابع من المر�سوم المذكور ،ومن �ش�أنه �أنيم�س بمبدئي الم�شروعية واالن�صاف ،خا�صة و�أن
هناك فئات �أخرى من موظفي الوزارة ممثلة فقطبلجان مركزية بناء على معيار العدد؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل لدى الإدارة من �أجل ثنيها عن اعتماد اللوائح المركزية
لهيئةالمفت�شين وحدها ،وحثها على تطبيق القانون باعتماد اللوائح الجهوية والمركزية معا؛
وحيث �إن طبيعة التظلم الحالي تعتبر من �صميم المنازعات االنتخابية التي تثار بمنا�سبة
اال�ستحقاقات الدورية؛
وحيث �إن المنازعات االنتخابية ،و�إن كان مو�ضوع االخالل ب�ش�أنها من�سوب للإدارة ،ف�إن
النظر فيها ال يمكن �أن يندرج �ضمن �صالحيات م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،التي بالرجوع �إلى
مقت�ضيات الظهير المحدث لها يتبين �أن ما �أوكل �إليها ب�صفة عامة من مهام ،هو الدفاع عن
الحقوق في نطاق العالقة بينالإدارة والمرتفق؛
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وحيث �إن مفهوم المرتفق ينطبق على كل طالب خدمة تندرج �ضمن مهام ال�شخ�ص العام
مبا�شرة� ،أو بانتداب� ،أو تحت �إ�شرافه� ،أو و�صايته ،وذلك من �أجل �إ�شباع حاجة تعتبر ذات
نفع عام؛
وحيث� ،إلى جانب ذلك ،ف�إن الم�شرع عند و�ضعه مدونة االنتخابات ،خ�ص�ص لكل مرحلة
من مراحلها طرق الطعن ،بتحديد جهة اخت�صا�ص النظر فيه و�آجال تقديمه ،وما يترتب عن
ذلك،ليخل�ص في نهاية المطاف �إلى معالجة المنازعة في نتائجها ،كلما تمت خالفا لما ارت�ضاه
لها الم�شرع؛
وحيث لذلك ،ف�إن الم�ؤ�س�سة ترى الت�صريح بعدم اخت�صا�صها؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،وا�ستنادا �إلى مقت�ضيات النظام
الداخليللم�ؤ�س�سة الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد
 6033بتاريخ 26مار�س  ،2012ال�سيما المادة  75منه؛

لأجـــله:
ف�إن و�سيط المملكة:
 -ي�صرح بعدم االخت�صا�ص؛
 -وي�أمر بتبليغ هذا المقرر �إلى كل من ال�سيد المفت�ش العام لل�ش�ؤون الإدارية بوزارة التربية
الوطنيةوالتكوين المهني ،والم�شتكية.

وحرر بالرباط ،في:
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اخت�صا�صات الوحدات داخل نف�س القطاع الإداري
�ش�أن داخلي
n

مادام الحكم �صدر في مواجهة قاب�ض �إدارة ال�ضرائب بدار الدبيبغ بفا�س ،ف�إنت�سوية ذلك �إداريا،
ح�سبما تقت�ضيه الهيكلة التنظيمية للإدارة ،واخت�صا�صات و�صالحياتمختلف م�صالحها ،يبقى
دوما �ش�أنا داخليا ،يتعين على الإدارة ،في �أعلى هرمهاالرئا�سي ،ح�سمه وتجاوزه ،وو�ضع الأمر
في الم�سار الحقيقي ،للخال�ص �إلى طي هذاالملف بالتنفيذ الفعلي للجزء المتعلق بال�صائر� ،إذ
من غير المقبول �أن يظل المحكوم له في ت�أرجح و�إحاالت بين م�صالح ذات الإدارة المحكوم
عليها ،التي تعتبر مختلف�أق�سامها وم�صالحها وحدة ال تتجز�أ.

تـــــو�صـــيــــة
�إلـى ال�سيد المدير العام لل�ضرائب
�صادرة بتاريخ  25دجنبر 2014
ملف عدد13/4659 :
حيث �إن ال�سيد  ،.......بعث بوا�سطة دفاعه الأ�ستاذ  ،......المحامي بهيئة فا�س،
الجاعلمحل المخابرة معه ب  ،........فا�س ،ب�شكاية �إلى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت
بها بتاريخ  27نونبر  ،2013يتظلم فيها من عدم تنفيذ الحكم ال�صادر لفائدته عن المحكمة
الإدارية بفا�س تحتعدد  .....بتاريخ  11ماي  2011في الملف رقم  ،..../..../...في �شقه
المتعلق بتحميل المدعى عليها ،قاب�ض �إدارة ال�ضرائب بدار الدبيبغ بفا�س ،ال�صائر ،م�ؤكدا �أن
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المحكمة م�صدرة الحكم ،ق�ضتفي نف�س ال�سياق ب�سقوط حق هذا الأخير في تح�صيل ال�ضريبة
على القيمة الم�ضافة مو�ضع جدول المكلفين عدد  ،118039المفرو�ضة عليه بر�سم �سنوات
 ،2006/2003للتقادم؛
وحيث تمت مكاتبة المديرية العامة لل�ضرائب في المو�ضوع ،ف�أفادت ب�أن تنفيذ الحكم
المتظلمب�ش�أنه في الجانب المتعلق بالتح�صيل من طرف قاب�ض الإدارة الجبائية ،ينح�صر الآن في
وقف الإجراءات� ،إلى حين تقديم طلب �إلغاء الدين من طرف الم�ستفيد� ،إلى المدير الجهوي
لل�ضرائب،على اعتبار �أن التقادم ي�سقط حق القاب�ض في التح�صيل وال يلغي الدين؛
وحيث تم تبليغ فحوى جواب الإدارة �إلى دفاع الم�شتكي بتاريخ  23يوليوز  ،2014طبقا لما
تمليه مقت�ضيات المادة  29من الظهير ال�شريف المحدث لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل لدى المديرية العامة لل�ضرائب ،من �أجل تنفيذ الحكم
ال�صادر لفائدة المعني بالأمر في �شقه المتعلق بتحميل قاب�ض �إدارة ال�ضرائب بدار الدبيبغ بفا�س 
م�صاريف الدعوى؛
وحيث �إن نقطة الخالف بين الم�شتكي ،طالب التنفيذ والجانب المواجه به ،تتمحور حول
الم�صلحة �أو الق�سم الإداري الموكول �إليه تنفيذ الأحكام؛
حيث �إنه ،مادام الحكم �صدر في مواجهة قاب�ض �إدارة ال�ضرائب بدار الدبيبغ بفا�س ،ف�إن
ت�سوية ذلك �إداريا ،ح�سبما تقت�ضيه الهيكلة التنظيمية للإدارة ،و�صالحيات واخت�صا�صات كل
منها ،يبقى دوما �ش�أنا داخليا ،يتعين على الإدارة ،في �أعلى هرمها الرئا�سي ،ح�سمه وتجاوزه،
وو�ضعالأمر في الم�سار الحقيقي ،للخال�ص �إلى طي هذا الملف بالتنفيذ الفعلي للجزء المتعلق
بال�صائر� ،إذ منغير المقبول �أن يظل المحكوم له في ت�أرجح و�إحاالت بين م�صالح ذات الإدارة
المحكوم عليها ،التيتعتبر مختلف �أق�سامها وم�صالحها وحدة ال تتجز�أ؛
وحيث �إن الثابت �أن المحكمة حملت الجانب المدعى عليه م�صاريف الدعوى؛
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وحيث يتعين والحالة هذه ،دعوة �إدارة ال�ضرائب �إلى العمل على التعجيل بتنفيذ هذا الحكم
في �شقه المتعلق بال�صائر ،وذلك في �أقرب الآجال ،من لدن من تراه هي م�ؤهال لذلك ،وبال�صيغة
التي ي�سمح بها تنظيمها الهيكلي ،وكذا القواعد المحا�سباتية 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:
 -يدعو ال�سيد المدير العام لل�ضرائب �إلى العمل على التعجيل بتنفيذ الحكم ال�صادر لفائدة
المعني بالأمر في �شقه المتعلق بال�صائر ،من طرف من يراه منا�سبا؛
 -ويدعوه �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 ال�سيد المدير العام لل�ضرائب ،وال�سيد قاب�ض �إدارة
ال�ضرائب بدار الدبيبغ بفا�س ،ودفاع الم�شتكي.

وحرر بالرباط ،في:
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تعديل التنظيم الإداري ال يمكن �أن يم�س
بما للأ�شخا�ص من حقوق على الجماعات ال�سابقة
n

�إذا كان التنظيم الإداري قد اقت�ضى �إحداث جماعات ترابية جديدة �أو تق�سيم �أو تغيير لدوائر
نفوذ بع�ض الجماعات الترابية ،ف�إن هذا ال يمكن ب�أي حال �أن يم�س بما كان للأ�شخا�ص من
حقوق مكت�سبة على تلك الجماعات� ،إذ كان من الالزم تدبيركل ما من �ش�أنه �أن يترتب عن ذلك
من �آثار؛

تـــــو�صـــيــــة
�إلـى ال�سيد وزير الداخلية
�صادرة بتاريخ  28يناير 2015
ملف عدد13/4123 :
حيث �إن ال�سيد  ،..........ال�ساكن ب ،...........الرباط ،بعث ب�شكاية �إلى هذه
الم�ؤ�س�سة� ،سجلت بها بتاريخ  15يوليوز  ،2013يطلب من خاللها التدخل ق�صد رفع ال�ضرر
الالحق به ،نتيجة حذف ا�سمه من الئحة الم�ستفيدين من بقعة �أر�ضية بتجزئة ال�سالم ال�صباح،
في �إطار محاربة دور ال�صفيح ،مو�ضحا �أنه �سبق و�أن خ�ص�صت له القطعة الأر�ضية رقم ،39
بالتجزئةالمذكورة �سنة � ،2000إذ �أدى الدفعة الأولى من مبلغ اال�ستفادة المقدر بــــ30.000.00
درهم ،ذاكرا �أنه قام بعدة م�ساع لم ت�سفر عن �أي نتيجة؛
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وحيث �أفاد المجل�س البلدي لل�صخيرات ،بوا�سطة جوابه الم�ؤرخ في  18فبراير � ،2014أن
ملف القطعة الأر�ضية المذكورة والمتواجدة بتجزئة «ال�سالم» ،تابعة للنفوذ الترابي لجماعة
�صباح،التي تعتبر الم�س�ؤولة الأولى والوحيدة عن ت�سيير ملفات هذه التجزئة؛
وا�ستر�ساال في بحث �سبل �إيجاد حل لهذا الملف ،تمت مكاتبة رئي�س المجل�س الجماعي
لل�صباح ،الذي �أفاد في جوابه الم�ؤرخ في � 16شتنبر � ،2014أن تدبير ملفات تجزئة ال�سالم كان
يتم من طرف بلدية ال�صخيرات ،التي قامت بت�سليم جماعة ال�صباح الئحة مح�صورة ب�أ�سماء
الم�ستفيدين ،لم يتم العثور فيها على �إ�سم الم�شتكي ،كما �أن ت�صميم تجزئة ال�سالم ال�صباح
ال يت�ضمن البقعة الأر�ضيةرقم 39؛
وال�ستجالء حقيقة الأمر ،تم ا�ستدعاء رئي�سي الجماعتين المذكورتين لح�ضور جل�سة
بحث مرتين� ،إال �أنهما تخلفا عن الح�ضور ،وبذلك اعتبر الملف جاهزا للنظر فيه على �ضوء
المعطياتالمتوفرة؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى تمكين الم�شتكي من القطعة الأر�ضية رقم  39التي ا�ستفادمنها،
و�أدى جزءا من ثمنها؛
وحيث �إن الم�شتكي �أدلى ب�إذن باال�ستفادة مختوم وموقع من طرف رئي�س المجل�س البلدي

لل�صخيرات ،وبو�صل �أداء الدفعة الأولى من مبلغ اال�ستفادة ،وذلك بقبا�ضة تمارة؛

وحيث يتبين �أن كال من المجل�سين اللذين تم االت�صال بهما من لدن الم�ؤ�س�سة لإيجاد حل
يمكن من ت�سوية هذه الق�ضية يت�شبث بعدم م�س�ؤوليته؛
وحيث �إنه� ،إذا كان التنظيم الإداري قد اقت�ضى �إحداث جماعات ترابية جديدة �أو تق�سيم�أو
تغيير لدائرة نفوذ بع�ض الجماعات ،ف�إن هذا ال يمكن ب�أي حال �أن يم�س بما للأفراد والجماعات
من حقوق مكت�سبة� ،إذ كان من الالزم تدبير ما كان من �ش�أنه �أن يترتب عن ذلك من �آثار؛
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وحيث ،والحالة هذه ،يتعين دعوة ال�سيد وزير الداخلية ،ب�صفته و�صيا على الإدارةالترابية،
�إلى �إ�صدار الأمر ،لمن يجب ،ق�صد اتخاذ كافة الإجراءات المنا�سبة وذلك بتمكين الم�شتكي
من القطعة التي ا�ستفاد منها� ،أو عند االقت�ضاء �إيجاد ال�صيغة المالئمة لتعوي�ضه� ،إما بتمكينه من
بقعة�أر�ضية �أخرى بنف�س الموا�صفات �أو تعوي�ضه ماديا عن كافة الأ�ضرار الالحقة به مع الأخذ
بعيناالعتبار الت�أخر في الإنجاز؛
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 ال�سيد وزير الداخلية ،ب�صفته و�صيا على الإدارة الترابية ،ب�إ�صدار الأمر ،لمن
يجب ،ق�صد اتخاذ كافة الإجراءات المنا�سبة ،وذلك بتمكين الم�شتكي من القطعة التي
ا�ستفاد منها ،�أو عند االقت�ضاء �إيجاد ال�صيغة المالئمة لتعوي�ضه� ،إما بتمكينه من قطعة
�أر�ضية �أخرى بنف�س الموا�صفات �أو تعوي�ضه ماديا عن كافة الأ�ضرار الالحقة به؛
 -يدعوه �إلى �إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛
 -ي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إلى ال�سيد وزير الداخلية ،وال�سيد رئي�س  المجل�س  البلدي
لل�صخيرات ،وال�سيد رئي�س المجل�س الجماعي لل�صباح ،والم�شتكي.

وحرر بالرباط ،فـي :
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ال�شهادات الم�سلمة من معاهد التكوين المرخ�صلها
والمعتمدة من طرف وزارة الت�شغيل والتكوينالمهني
n

n

n

n

الهدف من �إحداث م�ؤ�س�سات خا�صة للتكوين المهني� ،إلى جانب م�ؤ�س�سات القطاعالعمومي،
هو تو�سيع فر�ص التكوين لال�ستجابة لحاجيات �سوق العمل ،بتخرج متخ�ص�صينم�ؤهلين تخول
لهم نف�س الحقوق دون تمييز فيما بينهم؛
معاهد التكوين المهني الخا�صة ،مرخ�ص لها ومعترف بها ومعتمدة من طرف وزارة الت�شغيل
والتكوين المهني ،وبالتالي ف�إن ال�شهادات التي تمنحها يجب �أن تتيح للحا�صلينعليها �إمكانية
ولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأ�سا�سية.
من العبث �أن ترخ�ص الإدارة بفتح م�ؤ�س�سة للتعليم ،وت�شهد بقانونيتها ويقبل عليها الأفراد،
لينتهي بهم المطاف �إلى الح�صول على �شهادة ال قيمة لها.
من المنطق وال�صواب والإن�صاف� ،أال ترخ�ص الإدارة بفتح م�ؤ�س�سة تعليمية �أو تكوينية ،دون�أن
يكون مقررها مبنيا على معايير ،و�أن تمار�س رقابتها لتفر�ض برنامج تدري�س وتعليم،و�أن يكون
لها تقييم لما يتم تتويج الدرا�سة به ك�شهادة.

تـــــو�صـــيــــة
�إلــى ال�سيد وزير ال�صحة
�صادرة بتاريخ  11فبراير 2015
ملف عدد13/4469 :
حيث �إن ال�سيدة  ،.........الجاعلة عنوان المرا�سلة معها ب  ،...........الرا�شيدية،
تقدمت �أ�صالة عن نف�سها ونيابة عن خريجي المعاهد المعتمدة من طرف الدولة في التكوين �شبه
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الطبي ب�شكاية �إلى هذه الم�ؤ�س�سة� ،سجلت بها بتاريخ � 25أكتوبر  ،2013تعر�ض بمقت�ضاها ال�ضرر

الالحق بهم ،جراء �إق�صائهم من اجتياز المباراة التي �سينظمها المركز اال�ست�شفائي الجامعي
«ابن �سينا»يوم  3نونبر  ،2013لتوظيف ممر�ضين مجازين من الدولة من الدرجة الثانية ،م�ؤكدة

�أنهم يحملوندبلوم التقني المتخ�ص�ص ،م�سلمة لهم من معاهد خا�صة معتمدة من طرف وزارة
الت�شغيل وال�ش�ؤوناالجتماعية ،كما �أنهم ي�ستجيبون لل�شروط المحددة بموجب المر�سوم رقم

 2.12.380ال�صادر بتاريخ � 13أبريل  ،2007الخا�ص بهيئة الممر�ضين بوزارة ال�صحة ،الذي ي�ؤكد
على �أن التوظيف ،يتم بعد اجتياز مباراة تفتح في وجه المر�شحين الحا�صلين �أي�ضا على دبلوم

«التقني المتخ�ص�ص» في �إحدى �شعب التكوين �شبه الطبي ،الم�سلمة من �إحدى م�ؤ�س�سات

التكوين المهني الخا�ص المعتمدة طبقالأحكام القانون رقم  ،13.00م�ضيفة �أن الم�ساعي التي
قاموا بها لم ت�سفر عن �أي نتيجة ،طالبين منالم�ؤ�س�سة التدخل ق�صد تمكينهم من اجتياز مباريات

التوظيف المنظمة من طرف م�ؤ�س�سات الدولة�أ�سوة بباقي الخريجين؛

وحيث تم تبادل الردود والتعقيبات في المو�ضوع مع المخاطب الدائم بوزارة ال�صحة،

الذي �أكد في جوابه على �أنه يحق للحا�صلين على دبلوم التقني المتخ�ص�ص في �إحدى �شعب
التكوين �شبهالطبي من طرف �إحدى م�ؤ�س�سات التكوين المهني الخا�صة ،المعتمدة من طرف

الدولة طبقا لأحكامالقانون رقم  13.00بمثابة النظام الأ�سا�سي للتكوين المهني الخا�ص ،اجتياز

مباريات ولوج التوظيفوالتعيين في من�صب ممر�ض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية ،و�أن
الدبلومات الم�سلمة من هذه الم�ؤ�س�سات الخا�صة ،تخول لحامليها نف�س  الحقوق المخولة

لحاملي الدبلومات المماثلة الم�سلمة منطرف م�ؤ�س�سات التكوين المهني بالقطاع العمومي؛

وحيث زاد المجيب م�ؤكدا �أن المركز اال�ست�شفائي «ابن �سينا» ،لم يعمل على �إق�صاء المعنية

بالأمر ومن معها من الم�شاركة في المباراة التي نظمت يوم  3نونبر  ،2013و�أن عدم ا�ستدعائهم

راجع لكون ملفات تر�شيحهم ،لم ت�ستوف ال�شروط المطلوبة� ،أو تنق�صها وثيقة من الوثائق
المن�صو�صعليها في الإعالن� ،أو �أنه تم �إيداع ملفاتهم خارج الآجال المحددة لذلك؛
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وحيث تمت مرا�سلة المخاطب الدائم بوزارة ال�صحة من جديد في المو�ضوع ،على اعتبار
�أن المعنية بالأمر ومن معها �أكدوا في معر�ض �شكايتهم �أنه لم تتح لهم فر�صة �إيداع ملفات
تر�شيحهم،حتى تتم درا�ستها من طرف اللجنة لمعرفة مدى ا�ستيفائها لل�شروط المطلوبة ،وذلك
راجع لكونالإعالن عن المباراة ،ا�شترط لقبول التر�شيح بالن�سبة لخريجي المعاهد الخا�صة في
التكوين �شبه الطبي ،�أن يدلوا �ضمن وثائق ملفاتهم بقرار معادلة الدبلوم المح�صل عليه ،وهي
الوثيقة التي ا�ستع�صى عليهم الح�صول عليها من طرف م�صالح وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي وتكوين الأطر ،التي �صنفت هذه ال�شهادة �ضمن الدبلومات الوطنية التي ال تتطلب
معادلة� ،إال �أن الم�ؤ�س�سة لم تتو�صل بالجوابرغم التذكيرات الموجهة له في هذا ال�ش�أن ؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل ق�صد تمكين المعنية بالأمر ومن معها من اجتياز المباراة
التي �سينظمها المركز اال�ست�شفائي «ابن �سينا» يوم  3نونبر  ،2013لتوظيف ممر�ضين مجازين من
الدولة من الدرجة الثانية؛
وحيث �إن فوات تاريخ المباراة ال يمكن �أن يثني عن معالجة الإ�شكالية في �إطارها العام
لتو�ضيح الم�سار الذي يمكن التعامل به م�ستقبال مع نف�س المو�ضوع؛
وحيث ات�ضح �أن نقطة الخالف بين الم�شتكين والمركز اال�ست�شفائي «ابن �سينا» ،تكمن
فيا�شتراط هذا الأخير �إثر �إعالن المباراة لقبول التر�شح بالن�سبة لخريجي المعاهد الخا�صة في
التكوين �شبهالطبي� ،أن يدلوا �ضمن وثائق ملفاتهم بقرار معادلة الدبلوم المح�صل عليه؛
وحيث تم الإدالء في الملف ،ب�صورة من �شهادة الدبلوم المعني وب�صورة من الإعالن عن
�إجراء مباراة لتوظيف ممر�ضين مجازين من الدولة من الدرجة الثانية بالمركز اال�ست�شفائي المعني
بالتاريخ المذكور ،والذي ن�ص من بين ما ن�ص عليه على �ضرورة �أن يحتوي ملف التر�شح على
قرار معادلة الدبلوم المح�صل عليه ،بالن�سبة للمتر�شحين الحا�صلين على دبلومات غير م�سلمة
من معاهدت�أهيل الأطر في الميدان ال�صحي؛
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وحيث تبين �أن �شرط الإدالء بالمعادلة الوارد في الإعالن ،غير من�صو�ص عليه �ضمن
مقت�ضيات المر�سوم رقم  2.12.380الم�ؤرخ في � 3أكتوبر  ،2012ب�ش�أن النظام الأ�سا�سي الخا�ص
بهيئة الممر�ضين بوزارة ال�صحة ،الذي ين�ص في المادة  17منه على �أن توظيف وتعيين ممر�ضين
مجازين من الدولة من الدرجة الثانية يتم بعد نجاحهم في مباراة تفتح في وجه الحا�صلين
�أي�ضا على دبلوم التقني المتخ�ص�ص في �إحدى �شعب التكوين �شبه الطبي ،الم�سلم من طرف
�إحدى م�ؤ�س�سات التكوين المهني الخا�ص المعتمدة طبقا لأحكام القانون رقم  ،13.00وهو 
ما �أكدته وزارة ال�صحة في ردهاالم�ؤرخ في  18مار�س  ،2014والذي يتوافق والقراءة والت�أويل
ال�صحيحين للمادة  33منه ،التي تن�ص على �أن الدبلومات المعترف بها من قبل الدولة ،تخول
لحامليها نف�س الحقوق المخولة لحاملي الدبلومات المماثلة ،الم�سلمة من طرف م�ؤ�س�سات
التكوين المهني بالقطاع العمومي؛
وحيث ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن الهدف من �إحداث م�ؤ�س�سات خا�صة للتكوين المهني،
�إلىجانب م�ؤ�س�سات القطاع العمومي ،هو التكوين لال�ستجابة لحاجيات �سوق العمل ،بتخرج
متخ�ص�صين م�ؤهلين لمزاولة العمل بمختلف القطاعات االقت�صادية واالجتماعية ،على �أن تخول
لهمنف�س الحقوق دون تمييز فيما بينهم؛
وحيث �إن معاهد التكوين المهني الخا�صة ،التي تابع بها المعنيون بالأمر درا�ستهم ،التي
توجت بح�صولهم على دبلوم التقني المتخ�ص�ص ،مرخ�ص لها ومعترف بها ومعتمدة من
طرف وزارة الت�شغيلوالتكوين المهني �آنذاك ،وبالتالي ف�إن ال�شهادات التي ت�سلهما ،يجب �أن

تتيح للحا�صلين عليها �إمكانية ولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأ�سا�سية،
وفق ما ين�ص عليه المر�سوم رقم  2.12.90بتاريخ � 30أبريل  2012المتعلق بال�شهادات المطلوبة
في المجال؛
وحيث �إن الم�س�ألة المحورية في هذه الق�ضية ،تكمن في المق�صود من �شهادة �أو دبلوم
معترفبه� ،إذ البد من الوقوف عند مفهوم م�ؤ�س�سة �أو معهد مرخ�ص له من طرف الإدارة� ،أو
معترف بهمن لدنها؛
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وحيث �إنه من العبث �أن ترخ�ص الإدارة بفتح م�ؤ�س�سة للتعليم ،وت�شهد بقانونيتها ويقبل
عليها الأفراد ،لينتهي بهم المطاف �إلى الح�صول على �شهادة ال قيمة لها ،لأن المنطق وال�صواب
والإن�صاف �أال ترخ�ص الإدارة بفتح م�ؤ�س�سة تعليمية �أو تكوينية ،من غير �أن يكون مقررها مبنيا
على معايير ،و�أن تمار�س الدولة رقابتها لتفر�ض برنامج تدري�س وتعليم ،و�أن يكون لها تقييم لما
تتوجبه الدرا�سة ك�شهادة ،وبعدها معادلة �إن تم طلبها؛
وحيث �إن ذلك لمما يجب �أن يتم ب�شكل علني من �أجل �أن يتعرف عليه كل من يرغب في
الت�سجيل بالمراكز �أو المعاهد المعنية؛
وحيث �إنه بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن المباراة هي وحدها الكفيلة بتحديد مدى �أهلية
المتر�شحين ل�شغل المنا�صب المتبارى ب�ش�أنها� ،سواء كانوا حا�صلين على دبلومات م�سلمة
منم�ؤ�س�سات التكوين المهني بالقطاع العمومي �أو بالقطاع الخا�ص ،احتراما لمبد أ� الم�ساواة
وتكاف�ؤالفر�ص المن�صو�ص عليه في الف�صل  31من الد�ستور؛
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:
 -يعاين عدم تمكين المعنية بالأمر ومن معها من �إيداع ملفات تر�شحهم الجتياز المباراة
التينظمها المركز اال�ست�شفائي «ابن �سينا» يوم  3نونبر  2013لتوظيف ممر�ضين مجازين
من الدولة منالدرجة الثانية؛
 -ي�سجل مرور تاريخ �إجراء المباراة التي نظمها المركز المذكور؛
 -يو�صي ال�سيد وزير ال�صحة ،بالعمل على ال�سماح للم�شتكين الحاليين ،ومن هم في مثل
و�ضعيتهم ،من اجتياز المباريات التي �ستنظم م�ستقبال؛
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 -ويدعو �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 ال�سيد وزير ال�صحة ،وال�سيد وزير التربية الوطنية
والتكوين المهني ،وال�سيد مدير المركز اال�ست�شفائي «ابن �سينا» ،والم�شتكين.

وحرر بالرباط ،فـي :
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حل الوكاالت الح�ضرية للنقل والتزام �سلطة الو�صاية
بتعوي�ض دائنيها
n

n

n

وجود الوكاالت الح�ضرية للنقل تحت و�صاية وزارة الداخلية تم لما اقت�ضاه الأمر من نهج
اختيارات تروم غايات اجتماعية وتنموية يتطلبها ت�أمين النقل داخل الو�سط الح�ضري بتكلفة
في م�ستوى القدرة ال�شرائية لل�ساكنة .وهذه الو�صاية تعد من ال�ضمانات التي كان الموردون
والمتعاملون مع الوكاالت ي�أخذونها بعين االعتبار؛
حل الوكاالت من طرف وزارة الداخلية ،ب�صفتها و�صية على القطاع ،لماتر�آى لها من وجوب
خو�ص�صة النقل الح�ضري ،ي�ستدعي القول بوجوب تحميلهاالم�س�ؤولية عن تبعات ذلك؛
الدفع بوجوب اللجوء �إلى الق�ضاء ،بدل و�ضع الم�ؤ�س�سة يدها على النازلة مردود والحال �أن
هذه الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية ،مالذ له �سنده في الد�ستور ،ويعتبر من مقومات الحكامة الجيدة،
والممار�سة الف�ضلى في البناء الديمقراطي.

تـــــو�صـــيــــة
�إلى ال�سيد رئي�س الجماعة الح�ضرية لفا�س
�صادرة بتاريخ  12فبراير 2015
ملف عدد13/3745 :
حيث �إن �شركة « ،».........الكائن مقرها االجتماعي بــ  ،........فا�س ،بعثتب�شكاية
�إلى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بوا�سطة مديرها ال�سيد � ،..........سجلت بها بتاريخ  13ماي
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 ،2013تتظلم بمقت�ضاها من ال�ضرر الالحق بها ،جراء عدم تمكينها من م�ستحقاتها القانونية في
�إطار ال�صفقة المبرمة مع الوكالة الم�ستقلة للنقل الح�ضري بمدينة فا�س ،والمقدرةبـــ  101.723,60
درهما ،م�شيرة �أنها قامت بعدة م�ساع في المو�ضوع ،دون التو�صل لأي نتيجة�إلى غاية تاريخه؛
وحيث تمت مرا�سلة المفت�شية العامة بوزارة الداخلية في المو�ضوع ،بحكم و�صايتها
على الوكاالت ،التي �أفادت� ،أن الوكالة الم�ستقلة للنقل الح�ضري بفا�س  خلفت بعد قرار
حلها �سنة  2012من طرف الجماعة الح�ضرية لفا�س عدة ديون ناتجة عن التزامات اجتماعية،
وتجارية ،وجبائية ،و�أنه تم �إعداد بروتوكول اتفاق لح�صر هذه الديون ،م�ؤكدة �أن الجماعة
الترابية المعنية ال تتوفر حاليا على الموارد المالية لتغطية تلك الديون ،و�أن الحل يبقى في
�إمكانية اللجوء �إلى الق�ضاء؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل لدى الإدارة من �أجل تمكين ال�شركة من الح�صولعلى
م�ستحقاتها المالية؛
وحيث �إن الإدارة تقر بمديونة الوكالة الم�ستقلة للنقل الح�ضري لفائدة الم�شتكية وكل ما في
الأمر �أنها تتذرع بعدم توفر الجماعة الترابية التي كانت تعمل الوكالة في دائرتها على اعتمادات
ت�سدد بها الديون؛
لكن ،حيث ات�ضح �أن قرار حل الوكاالت تم اتخاذه من طرف وزارة الداخلية ب�صفتهاو�صية
على القطاع ،مما ترا�آى لها وجوب خو�ص�صة النقل الح�ضري؛
وحيث �إن وجود الوكاالت الح�ضرية للنقل تحت و�صاية وزارة الداخلية كان لما اقت�ضاه
الأمر من نهج اختيارات تروم غايات اجتماعية وتنموية يتطلبها ت�أمين النقل داخل الو�سط
الح�ضري بتكلفة في م�ستوى القدرة ال�شرائية لل�ساكنة ،و�أن هذه الو�صاية من ال�ضمانات التي
كان الموردونوالمتعاملون مع الوكاالت ي�أخذونها بعين االعتبار؛
وحيث �إن قرارات من هذا النوع ت�ستدعي القول بوجوب تحمل الم�س�ؤولية عن التبعات التي
يمكن �أن تنجم عنها ،وذلك بتحمل كل ما قد نتج عنها من ديون كانت مترتبة في ذمة الوكالة؛
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وحيث �إن كثرة الديون وقلة االعتمادات المتوفرة ال يمكن �أن يعتبر مبررا لدفع الدائن
�إلى اللجوء �إلى الق�ضاء وقد �آثر رفع �أمره �إلى و�سيط المملكة الذي �أحدث من �أجل الدفاع
عن الأ�شخا�ص فيما لهم من حقوق م�شروعة لدى الإدارة ،ولذلك ال يليق بالإدارة ،في نطاق
م�سطرةو�ساطة م�ؤ�س�ساتية ،الدفع بوجوب اللجوء �إلى الق�ضاء ،والحال �أن هذه الو�ساطة ،مالذ له
�أ�سا�س د�ستوري ،ويعتبر من مقومات الحكامة الجيدة والممار�سة الف�ضلى في البناء الديمقراطي؛
وحيث ما دام قد تم جعل �أمر ت�صفية ديون وكالة النقل الح�ضري تحت عهدة الجماعة
الح�ضرية ،ف�إنه يتعين دعوتها �إلى التعجيل بت�سديد الدين؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س ،2011والمن�شور
بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال�سيما 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 الجماعة الح�ضرية لفا�س  بالتعجيل بتمكين ال�شركة الم�شتكية من م�ستحقاتها
المالية؛
 -يدعو �سلطة الو�صاية �إلى تعليق الم�صادقة على ميزانية الجماعة الح�ضرية لفا�س على �إدراج
المبلغ الم�ستحق ل�شركة « ».......في ميزانيتها ،وعند االقت�ضاء� ،إعمال ما يخوله لها
القانون منحلول؛
 -ويدعو �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
الح�ضريةلفا�س ،والم�شتكية.

وحرر بالرباط ،فـي :
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�إثارة ال�صعوبة في التنفيذ
البد �أن يندرج �ضمن م�سطرة ق�ضائية
n

ال يمكن التذرع باال�ست�شكال في تنفيذ حكم لتبرير رف�ض تنفيذه� ،إذ البد لترتيب الآثار عن
الدفع به من خالل طرحه في نطاق م�سطرة ق�ضائية لتقدير مدىجديته ،والأمر بما يجب اتخاذه.

تـــــو�صـــيــــة
�إلـى ال�سيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
�صادرة بتاريخ  17فبراير 2015
ملف عدد12/1854 :
حيث �إن ال�سيد � ،..........أ�ستاذ التعليم االبتدائي ،ر ت  ،...........تقدم بوا�سطةدفاعه
الأ�ستاذ  ،........محامي بهيئة �أكادير ،الجاعل محل المخابرة معه  ،.............العيون،
ب�شكاية �إلى هذه الم�ؤ�س�سة �سجلت بها بتاريخ � 2أبريل  ،2012يتظلم بمقت�ضاها من عدم تنفيذ
الحكم ال�صادر لفائدته عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ  16مار�س   2006الم�ؤيد بقرار
�صادر عن محكمة النق�ض في الملف عدد  ،...../.../...والقا�ضي ب�أداء �أجرته ال�شهرية عن
الفترة الممتدة من �شهر نونبر � 1998إلى غاية �شهر �أكتوبر 1999؛
وحيث تم تبادل المرا�سالت والردود مع كل من ال�سيد رئي�س ق�سم التفتي�ش بالخزينةالعامة
للمملكة ،و ال�سيد المفت�ش العام لل�ش�ؤون الإدارية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهنيالذي
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�أفاد في �آخر جواب له �أنه تم �إنجاز القرار القا�ضي بتنفيذ مقت�ضيات الحكم المتظلم ب�ش�أنه،وتم
ت�أ�شير عليه من طرف ال�سيد الخازن الوزاري� ،إال �أن الخازن الوزاري الرئي�سي رف�ض الت�أ�شير
عليه بدعوى عدم مطابقة فترة توقيف الأجرة مع تواريخ منطوق الحكم المراد تنفيذه،وبالتالي
ف�إن ت�سوية ملف المعني بالأمر رهينة بت�صحيح الخط�أ الوارد في منطوق الحكم ،وذلكبجعل
فترة �صرف �أجرته هي المدة المتراوحة ما بين تاريخ  5يناير  1998و 31غ�شت  1999ولي�س 
المدة المتراوحة ما بين فاتح نونبر  1998و� 31أكتوبر  1999الواردة بمنطوق الحكم؛
وبناء على ما تقدم:
حيث �إن طلب المعني بالأمر يهدف �إلى تدخل م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،ق�صد �إلزامالإدارة
بتنفيذ القرار الق�ضائي ال�صادر لفائدته ب�أداء �أجرته ال�شهرية عن الفترة الممتدة بين �شهر نونبر
� 1998إلى غاية �شهر �أكتوبر 1999؛
وحيث �إن الجهة المطلوبة في التنفيذ �أكدت على �أن تنفيذ الحكم رهين بت�صحيح الخط�أ
الوارد بمنطوق الحكم؛
وحيث �إن طلب المعني بالأمر وكما ي�ستفاد ذلك من حيثيات الحكم المراد تنفيذه ،ان�صب
على الفترةالتي عملت خاللها الإدارة على توقيف �صرف راتبه ال�شهري ،والممتدة ما بين فاتح
� 1998إلى غاية 31�أكتوبر  1999وهي الفترة التي كان خاللها يعمل كمدر�س مجموعة مدار�س 
الحوزة ب�إقليم الرا�شيدية؛
وحيث �إن تم�سك الإدارة ب�ضرورة ت�صحيح الخط�أ الوارد بمنطوق الحكم ال يمكن مجاراته،
نظرا ل�سبق �إثارته خالل �سريان الدعوى ،و�إثره اعتبرت المحكمة �أن الفترة التي �شملها االقتطاع
كان المتظلم يعمل خاللها وبالتالي ي�ستحق عنها �أجرته كاملة؛
وحيث �إن اال�ست�شكال في الحكم المراد تنفيذه ال يمكن التذرع به لتبرير رف�ض التنفيذ،
�إذ البد لترتيبالآثار عند طرحه في نطاق م�سطرة ق�ضائية لتقدير مدى جديته ،والأمر تبعا بما
يجب اتخاذه ،وبالتالي يتعين فيغياب ذلك ا�ستبعاد كل دفع بوجوب مطابقة منطوق الحكم
مع فترة توقيف الأجرة؛
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وحيث �إن ت�أخر الإدارة في التنفيذ ،عطل القوة التنفيذية للحكم النهائي ل�سنوات عديدة،
وهو �شيء ال يمكن الت�سليم به ،وال ي�ستقيم مع دولة الحق والقانون ،خا�صة في ظل مقت�ضيات
الد�ستور الذي ن�ص في ف�صله  126على �أن «الأحكام الق�ضائية النهائية ال�صادرة عن الق�ضاء
ملزمة للجميع»؛
وحيث �إن على الإدارات وللحفاظ على م�صداقيتها �أن ت�سارع �إلى التنفيذ ،دعماللم�شروعية،
واحتراما للحقوق؛
وحيث �إنه� ،أمام هذا الو�ضع ،ف�إن الم�ؤ�س�سة تدعو المطلوبة� ،إلى العمل على ت�سريع وثيرة
�إجراءات تنفيذ الحكم الق�ضائي النهائي ،فيما ق�ضى به من �أداء �أجرته ال�شهرية ،وبذل كل ما
يتطلبه الأمر من جهود لإنهاء هذه الو�ضعية ،في �أقرب الآجال؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س ،2011والمن�شور
بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال�سيما المادتين  29و 32منه؛
وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال�سيما المادة  75منه؛

لأجله؛
ف�إن و�سيط المملكة:
 ي�سجل �أحقية المعني بالأمر في الح�صول على م�ستحقاته؛
	 -يو�صي وزارة التربية الوطنية والخازن الوزاري الرئي�سي بت�سريع تنفيذ الحكم الق�ضائي
ال�صادر لفائدة الطالب؛
	 -ويدعو �إلى �إفادة هذه 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 ال�سيد وزير التربية الوطنية والتكوينالمهني وال�سيد
الخازن العام للمملكة ،ودفاع الم�شتكي.

وحرر بالرباط ،في:
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عدم التم�سك بحكم نزع الملكية
يعد تنازال عنه
n

n

n

ال يمكن للإدارة �أن تلج�أ �إلى تفعيل حكم� ،أ�صبح غير ذي مو�ضوع بعد تنازلها عنم�سطرة نزع
الملكية التي انتهى بها؛
كان على الإدارة ،وهي الأجدر بالتطبيق ال�سليم للقانون بالتقيد بالم�شروعية� ،أنت�ست�صدر مقررا
�آخرا بنزع الملكية ،يعد فتح الم�سطرة من جديد ،و�أال ت�ستعمل معطيات �أ�صبحت متجاوزة
بمح�ض �إرادتها؛
الإدارة بعدم التزامها بالتطبيق ال�سليم لم�سطرة ا�ستمالكها لأر�ض ،قد �ألحقت �ضررابالمعنيين
بالأمر ،الذين اطم�أنوا على احتفاظهم بملكية عقارهم عقب �إخبارهم بتنازلها عن مقرر
نزع الملكية.

تـــــو�صـــيــــة
�إلى ال�سيد وزير االقت�صاد والمالية
�صادرة بتاريخ  27فبراير 2015
ملف عدد14/5759 :
حيث �إن ال�سادة ورثة  ،......وهم �أبنا�ؤه ،.........القاطنين ب ،..........الدار البي�ضاء،
تقدموا ب�شكاية �إلى المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان ،�أحيلت على م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
لالخت�صا�ص� ،سجلت بها بتاريخ  7ماي  ،2014يعر�ضون من خاللها �أن والدهم كان يملك
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قيد حياته عقارين بمدينة المحمدية� ،أحدهما غير محفظ ،والآخر يحمل ا�سم «بالد ».....
مو�ضوع الر�سم العقاري عدد /.......C .وقد ا�ست�صدرت م�صلحة الأمالك المخزنية �آنذاك
ب�ش�أنهما حكما ابتدائيا بتاريخ � 8أبريل  ،1970في الملف عدد  ،.....ق�ضى بنزع ملكيتهما
لفائدة �أمالك الدولة ،مقابل تعوي�ض قدره120.761,10 درهم ،تم رف�ضه من قبل المالك؛
وحيث �أو�ضح الطالبون �أنه بتاريخ � 28أكتوبر  ،1970تم التراجع عن قرار نزع الملكيةمن �أجل
المنفعة العامة ،والأمر بالت�شطيب على التقييدات الم�ضمنة بالر�سم العقاري عدد/......C .غير
�أنه بتاريخ  4يونيو � ،1985أي بعد مرور حوالي � 15سنة ،طالبت وزارة الماليةمن جديد ب�إعادة
تقييد مقت�ضيات الحكم �سالف الذكر بخ�صو�ص نزع الملكية ،والإبقاء علىنف�س مبلغ التعوي�ض 
الذي �سبق و�أن حدد بعد نزع ملكية العقارين �سالفي الذكر �سنة 1970؛
وحيث التم�س الطالبون تبعا لذلك �إن�صافهم مما تعر�ضوا له؛
وحيث تمت مكاتبة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والم�سح العقاري والخرائطية في
المو�ضوع ،ف�أفادت ب�أنه تم بتاريخ  11ماي  ،1966تقييد م�شروع نزع ملكية جزئي لفائدة
الدولة ،لكن وقع الت�شطيب عليه بتاريخ � 1أكتوبر  ،1970كما تم بتاريخ  8يوليوز 1985
تقييد حكم ق�ضائي �صادر عن المحكمة الإقليمية بالدار البي�ضاء بتاريخ � 8أبريل  ،1970مرفق
بحكم م�ؤرخ في  07ماي  ،1983بنقل ملكية العقارين مو�ضوع التظلم لفائدة الدولة المغربية
(الملك الخا�ص)؛
وحيث تم عقد ثالث جل�سات بحث بمقر الم�ؤ�س�سة ال�ستجماع كل عنا�صر التو�ضيح
بخ�صو�ص هذا الملف ،وح�ضرها الم�شتكون وممثلو مديرية �أمالك الدولة ،انعقدت الأولى
بتاريخ  11يونيو  ،2014وخ�ص�صت لتقديم الإي�ضاحات ال�ضرورية المتعلقة بمو�ضوع التظلم من
قبلطرفي النزاع ،وذلك من �أجل �إيجاد حل ودي للق�ضية؛
وحيث �أو�ضح المعنيون بالأمر �أنهم قاموا برفع دعوى �أمام المحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء،
من �أجل الت�شطيب على التقييدات التي طالت عقاريهم بعد �أن تم التراجع عن اقتنائهما� ،أو�سلوك
م�سطرة نزع الملكية من �أجل المنفعة العامة من جديد� ،صدر ب�ش�أنها حكم رقم.....بتاريخ 12
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يونيو   ،1997ق�ضى برف�ض الطلب ،م�ضيفين �أنهم تلقوا وعودا بت�سوية ق�ضيتهم من طرف عدة
�أ�شخا�ص لم يتم الوفاء بها .وقد �أكد ممثل مديرية �أمالك الدولة خالل هذه الجل�سة� ،أن �إدارته
توجد في و�ضعية قانونية اتجاه ق�ضية المعنيين بالأمر� ،إذ �أن نزع الملكية تم بناءعلى حكم �صادر
في المو�ضوع ،و�أن التعوي�ض المحكوم به تم �إيداعه ب�صندوق الإيداع والتدبير،هذا وقد طلب
منه الإدالء بمراجع �إيداع التعوي�ض الممنوح للمعنيين بالأمر ،والفوائد الناتجة عنه ،وبمذكرة
تو�ضح الو�ضعية القانونية للملف ،كما طلب من المعنيين بالأمر الإدالءبالمرا�سالت التي ا�ستدل
بها دفاعهم الأ�ستاذ  ،........محام بهيئة الدار البي�ضاء ،في كتابه الموجه �إلى وزير االقت�صاد
والمالية بتاريخ  22مار�س 1998؛
وحيث انعقدت الجل�سة الثانية بتاريخ  26يونيو  ،2014وتم خاللها تدار�س مو�ضوعالتظلم
على �ضوء المعطيات والوثائق المدلى بها ،كما تم خاللها مطالبة ممثل مديرية �أمالك الدولة
بتو�ضيح موقف �إدارته من التنازل عن نزع ملكية العقارين مو�ضوع التظلم ،والآثار القانونية
المترتبة عنه ،والت�أكد من �صحة الم�سطرة المتبعة من �أجل نزع ملكيتهما للمرة الثانية ،كما طلب
منه الإدالء باالقتراحات التي يمكن تدار�سها من �أجل ت�سوية هذا الخالف؛
وحيث �أكد ممثل مديرية �أمالك الدولة خالل الجل�سة الثالثة التي انعقدت بتاريخ  2يوليوز
� ،2014أن �إدارته لي�ست لها نية الدخول مع المعنيين بالأمر في ت�سوية ودية ،معتبرا �أن م�سطرة
نزع الملكية تم تطبيقها ب�صورة �سليمة؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل من �أجل تعوي�ض الطالبين عما لحقهم من �أ�ضرارب�سبب
حرمانهم من الأر�ض التي �آلت �إليهم �إرثا ،وتملكها من طرف مديرية �أمالك الدولة،والت�صرف
فيها بعد �أن كانت قد تنازلت عن نزع الملكية؛
وحيث �إن الثابت من �أوراق الملف� ،أن الإدارة با�شرت ،في بداية الأمر ،م�سطرة نزع
الملكية ،والتج�أت �إلى تحديد قيمة الأر�ض عن طريق المحكمة وفق الإجراءات المن�صو�ص
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عليها في قانون نزع الملكية ،ولم تقم ب�إيداع المبلغ المحدد من لدنها ب�صندوق الإيداع
والتدبير �إالبتاريخ  31مار�س  ،1998بعد � 28سنة من �صدور الحكم؛
لكن ،حيث ات�ضح �أن الإدارة ،وعندما ح�صلت على حكم بنقل الملكية بتاريخ � 8أبريل
 ،1970بعثت بتاريخ � 1أكتوبر  ،1970بر�سالة تخبر فيها بتنازلها عن طلب نزع الملكية؛
وحيث �إنه ،وبعد مرور حوالي � 15سنة ،عادت من جديد والتم�ست من المحافظ على
الأمالك العقارية تنفيذ الحكم القا�ضي بنقل الملكية لفائدتها ،وتمكنت من تقييده ب�سجالت
المحافظة العقارية؛
وحيث �إن انتقال الملكية �إلى الإدارة وت�ضمينها ب�سجالت المحافظة العقارية ،كان بناءعلى
حكم ،في �إطار �إجراءات ،لم تبرز فيها للمحافظ وقتئذ ،واقعة ذات �أهمية بالن�سبة لم�سل�سلنزع
الملكية ،وهي �سبق تنازل الم�ستفيد من القرار عن م�سطرة نزع الملكية ،وتبليغ ذلك �إلىالمالك
الأ�صلي للعقار؛
وحيث كان على الإدارة ،و�إن كانت ح�سب ما يتجلى لها م�صلحة في هذا العقار ،اقت�ضته
المنفعة العامة� ،أال تذهب �إلى تفعيل ذلك الحكم ،الذي �أ�صبح غير ذي مو�ضوع بعد تنازلها
عن م�سطرة نزع ملكيته� ،إذ كان عليها ،وهي الأجدر بالتطبيق ال�سليم للقانون في بعدهالأ�سمى
والتقيد بالم�شروعية� ،أن ت�ست�صدر مقررا جديدا بنزع الملكية ،و�أن تبد�أ الم�سطرة من جديد،
و�أال ت�ستعمل معطيات� ،أ�صبحت متجاوزة بمح�ض �إرادتها؛
وحيث �إن الإدارة بعدم التزامها بالتطبيق ال�سليم لم�سطرة ا�ستمالكها لأرا�ض ،قد �ألحقت
�ضررا بالمعنيين بالأمر ،الذين اطم�أنوا على احتفاظهم بملكية عقاريهم عقب �إخبارهم بتنازلها
عن مقرر نزع الملكية ،ف�ضال عن �إبقائها على نف�س مبلغ التعوي�ض المخ�ص�ص لهم بناء على
القيمة العقارية لملكيهم التي تم تحديدها �سنة  ،1970والحال �أنها عادت للتم�سك بنقل الملكية
لفائدتها �سنة 1985؛
وحيث ،بالنظر �إلى ا�ستحالة �إعادة الو�ضع �إلى ما كان عليه قبل عملية اال�ستمالك ،ف�إنهيتعين
�إعادة النظر في التعوي�ض الذي لم يتم �إيداعه لفائدة المالكين �إال في  31مار�س   ،1998وكذا
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تعوي�ضهم عن ال�ضرر الذي لحقهم جراء عدم تقيد الإدارة بالقانون المعمول به في مجالنزع
الملكية بعدما �سبق تنازلها عنه؛
وتطبيقا لمقت�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؛
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 2012؛

لأجله؛
ف�إن و�سيط المملكة:
 -يو�صي ب�إعادة النظر في التعوي�ض المودع لفائدة الم�شتكين عن نزع ملكية عقاريهم،
وذلك باعتماد قيمتهما العقارية في �سنة  ،1985مع منحهم التعوي�ض المنا�سب لل�ضرر
الالحقبهم نتيجة عدم مبا�شرة م�سطرة جديدة لنزع الملكية بعدما كانت قد تنازلت عنه؛
 -يدعو �إلى العمل على تفعيل هذه التو�صية والتقيد بها من لدن وزارة االقت�صادوالماليةومديرية
�أمالك الدولة ،و�إخبار الم�ؤ�س�سة بما تمت خ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة�أ�شهر؛
 -وي�أمر بتبليغ وزارة االقت�صاد والمالية،ومديرية �أمالك الدولة ،والم�شتكين هذه التو�صية.

وحرر بالرباط ،في:
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�صعوبات تقييد التملك في المحافظة العقارية
�ش�أن داخلي ال يبرر عدم �سداد المبالغ المحكوم بها
n

ما واجهته الوزارة من �صعوبات لتقييد تـملكها بالمحافظة العقارية �أمر ال يمكن مجاراته ،وال
ينبغي تحميل الم�شتكي تبعاته ،لأن ذلك �ش�أن داخلي للإدارة ال يد للم�شتكي فيه� ،سيما و�أن
الحكم المراد تنفيذه لم يلزمه ب�أي �إجراء عيني حتى يمكن تعليق تنفيذ الحكمعلى �إنجازه.

تـــــو�صـــيــــة
�إلـى ال�سيدة الوزيرة المنتدبة
 لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء
�صادرة بتاريخ  30يونيو 2015
ملف عدد14/7050 :
حيث �إن ال�سيد  ،........تقدم ب�شكاية لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بوا�سطة دفاعه الأ�ستاذ
 ........المحامي بهيئة الرباط ،الجاعل محل المخابرة معه ب� ...........سال� ،سجلت بها
بتاريخ  26دجنبر  ،2014يتظلم بمقت�ضاها من عدم تنفيذ القرار عدد  ....ال�صادر عن محكمة
اال�ستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ  1فبراير  ،2011والقا�ضي بت�أييد الحكم االبتدائي فيماق�ضى
به مع تعديله برفع التعوي�ض المحكوم به �إلى مبلغ  50درهما للمتر المربع الواحد؛
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وحيث تمت مكاتبة الوزارة المنتدبة لدى ال�سيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
المكلفةبالماء في المو�ضوع ،ف�أفادت في جواب لها بتاريخ  12فبراير � ،2015أنها قامت بر�صد
االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ الحكم مو�ضوع ال�شكاية بر�سم ميزانية �سنة  ،2013و�أنتمكين
الم�شتكي منها رهين برفع مجموعة من ال�صعوبات القانونية والواقعية ،خا�صة و�أنه تعذرعليها
التقيد بمقت�ضيات المر�سوم رقم  2.13.18بتاريخ  14يوليو   2014بالجريدة الر�سمية عدد 6277
بتاريخ  28يوليو  ،2014التي ت�شترط االدالء بالملف التقني الخا�ص بالبقعةالأر�ضيةذات الر�سم
العقاري عدد  ،..../.........وذلك حتى يت�سنى للمحافظة العقارية ل�سال نقل ملكية البقعة
المذكورة في ا�سم الدولة ،مقترحة في معر�ض جوابها �أن يتم العمل على عقداجتماع بمقر هذه
الم�ؤ�س�سة ،وبح�ضور المحافظ على الأمالك العقارية ل�سال الجديدة ،وذلك لدرا�سة الحلول
الممكنة لمعالجة الإ�شكاليات التي تحول دون ت�سوية هذا الملف؛
ولإيجاد حل لهذه الق�ضية ،عملت الم�ؤ�س�سة على عقد جل�سات بحث ،كانت �آخرهابتاريخ
 03يونيو  ،2015ح�ضرها كل من ممثل الوزارة المذكورة والمحافظة العقارية لمدينة�سال ،وبعد
تبادل وجهات النظر� ،أكدت هذه الأخيرة �أنه �سبق و�أن تم عر�ض الأمر على ال�سيد المحافظ
العام ،ف�أبدى ر�أيه ب�أن الإ�شكال المطروح في هذه النازلة يمكن رفعه من خالل الإدالءبالملف
التقني الخا�ص بالجزء الغير المغمور بالمياه؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل لدى االدارة ق�صد تنفيذ الحكم ال�صادر لفائدةالم�شتكي
بتمكينه من تعوي�ض عن نزع ملكية عقاره؛
وحيث تبين �أن الإدارة قد عملت على ر�صد االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ الحكم
مو�ضوع ال�شكاية بر�سم ميزانية �سنة � ،2013إال �أنها واجهت �صعوبات واقعية وقانونية حالت
دون تمكين الم�شتكيمن مطالبه المحكوم له بها ،وهو ما جعلها تت�أخر في تمكين الم�شتكي
من المبالغ المحكوم بها لفائدته؛
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وحيث �إن ما تم�سكت به الوزارة من �أنها �ستعمل على تنفيذ الحكم المذكور فور قيام
المحافظة العقارية ل�سال بتقييده في الر�سم العقاري عدد � ،...../.....أمر ال يمكن مجاراته،
خا�صة و�أنه ال ينبغي تحميل الم�شتكي تبعات ما واجهته الوزارة من �صعوبات ،لأن هذا �ش�أن
داخلي للإدارة ال يد للم�شتكي فيه ،ولم يلزمه الحكم المراد تنفيذه ب�أي �إجراء عيني حتى يمكن
تعليق تنفيذ الحكم على الوفاء به ،ولذلك يتعين على الوزارة التن�سيق مع م�صالح المحافظة ق�صد
�إيجاد حل لهذه الم�س�ألة؛
وحيث �إن واقع الحال ي�ؤكد �أن ت�أخر الوزارة المذكورة في التنفيذ ،عطل القوة التنفيذية
للحكممو�ضوع ال�شكاية ل�سنوات عديدة ،وهو �شيء ال يمكن الت�سليم به ،وال ي�ستقيم مع دولة
الحق والقانون؛
وحيث يتعين ،تبعا لما �سطر �أعاله ،دعوة الوزارة �إلى التعجيل بتمكين الم�شتكي من
م�ستحقاته ،وبذل كل ما يتطلبه الأمر من جهود لإنهاء هذه الو�ضعية ،في �أقرب الآجال؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س 2011ب�إحـــــداث
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكـة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله وال�سيما
المادة  12منه؛
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 الم�شتكي في الح�صول على م�ستحقاته المالية المحكوم له بها؛
	 -يو�صي ال�سيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء
بالتعجيل باتخاذ االجراءات التي تمكن الم�شتكي من الح�صول على الم�ستحقات
المحكوم بها بتاريخ  01فبراير  2011من لدن محكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط في
القرار عدد .....؛
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	 -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 �إلى كل من ال�سيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقةوالمعادن
والماء والبيئة المكلفة بالماء ،والم�شتكي.

وحرر بالرباط ،في:
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�شهادة ال�سكنى حق لكل مواطن
n

n

�شهادة ال�سكنى حق لكل مواطن ،لأنها منطلق الح�صول على عدة وثائق ،من بينها البطاقة
الوطنية للتعريف ،التي يعاقب القانون على عدم التوفرعليها.
ال�سلطة الإدارية المخت�صة ملزمة بتمكين المواطن منها ،بعد الت�أكد منهذه الإقامة الفعلية ،بغ�ض
النظر عن طبيعة التواجد بالمحل ما دامت الإقامة�أ�صلية واعتيادية.

تـــــو�صـــيــــة
�إلى ال�سيد عامل عمالة مقاطعات مر�س ال�سلطان الفداء
�صادرة بتاريخ  30يونيو 2015
ملف عدد14/5349 :
حيث �إن ال�سيدة  ،.........القاطنة ،ب  ،...........الدار البي�ضاء ،تقدمت ب�شكاية �إلى
مندوبية م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بجهة الدار البي�ضاء الكبرى� ،سجلت بها بتاريخ  4مار�س ،2014
تتظلم بمقت�ضاها من ال�ضرر الالحق بها من طرف رئي�س الملحقة الإدارية  ،.....جراء عدم
تمكينها من �شهادة ال�سكنى ق�صد تجديد البطاقة الوطنية للتعريف االلكترونية ،وكذاالح�صول
على بطاقة الم�ساعدة الطبية «الرميد»؛
وحيث تمت مكاتبة ال�سيد عامل عمالة مقاطعات مر�س ال�سلطان الفداء في المو�ضوع،
ف�أفاد في جوابه بتاريخ  14ماي � ،2014أنه �سبق للمعنية بالأمر �أن تقدمت بطلب ا�ستعطافي
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تلتم�س من خالله �إدراج ا�سمها �ضمن الئحة الم�ستفيدين في �إطار برنامج �إعادة �إ�سكان قاطني
دور ال�صفيح بكوري «الحاج �سليمان» ،على اعتبار �أنها تقيم به رفقة زوجها ال�سيد ........
وحماتها ال�سيدة � ،........صاحبة البراكة رقم  ،.....والمدرج ا�سمها �ضمن الئحةالإح�صاء
الر�سمي لقاطني دور ال�صفيح بالنقطة ال�صفيحية المذكورة �أعاله ،وبالتالي ،ف�إن طلبالح�صول
على �شهادة ال�سكنى يرمي �إلى تدوين ا�سم الم�شتكية في الئحة الم�ستفيدين من �إعادة �إ�سكان
قاطني دور ال�صفيح؛
وحيث تم تبليغ الم�شتكية بتاريخ  30ماي  2014بم�ضمون جواب الإدارة ،طبقا لما تمليه
مقت�ضيات المادة  29من الظهير ال�شريف المحدث للم�ؤ�س�سة� ،إال �أنها لم تتو�صل منها بما يفيد
خالف ما �أكدته في كتابها؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى تمكين الم�شتكية من �شهادة ال�سكنى لتجديد البطاقة الوطنية
للتعريف االلكترونية ،وكذا الح�صول على بطاقة الم�ساعدة الطبية «الرميد»؛
وحيث �أدلت المعنية بالأمر ،رفقة �شكايتها ،ب�صورة من بطاقة تعريفها الوطنية التي�ستنتهي
�صالحيتها في � 18أكتوبر  ،2015تحمل نف�س  العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للتعريف
الإلكترونية لزوجها ال�سيد .......؛
وحيث �إنه بموجب القانون  ،35-06الذي ي�ستهدف توثيق هوية المغاربة عبر نظاممتطور،
ف�إن المواطنين ملزمون بالح�صول على البطاقة الإلكترونية ،كما �أنه يق�ضي بغرامة قدرها
200,00 درهم في حق كل من تهاون في ا�ستبدال هذه الوثيقة؛
وحيث �إن �شهادة ال�سكنى حق لكل مواطن ،لأنها منطلق الح�صول على عدة وثائق ،ومن
بينها البطاقة الوطنية للتعريف ،التي يعاقب القانون على عدم التوفر عليها ،وبالتالي ،ف�إنال�سلطة
الإدارية المخت�صة ملزمة بتمكين المواطنين منها ،بعد الت�أكد من �صحة القول ،وثبوت الإقامة
الفعلية ،بغ�ض النظر عن طبيعة التواجد بالمحل ما دامت �إقامة �أ�صلية واعتيادية؛
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وحيث �إنه� ،إذا كانت هناك مخاوف لدى ال�سلطة ،ال�ستدالل الم�شتكية بال�شهادة في �أمور
قد تكون غير محقة فيها ،ف�إن عليها �أن ت�سجل الغاية المر�صودة لها ال�شهادة ،وكل تحفظ تراه
منا�سبا ،بعد الت�أكيد على �صفة الم�شتكية و�سند اعتمارها المحل؛
وحيث �إنه على ال�سلطة الإدارية المخت�صة �أن تمكن الم�شتكية من �شهادة ال�سكنى ،ح�سبما
�ست�سفر عنه الأبحاث والتحريات بخ�صو�ص ال�سكن الفعلي واالعتيادي؛
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،وال�سيما
المادتان  12و 14منه؛
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 الم�شتكية  ......من الح�صول على �شهادة ال�سكنى ،ليت�أتى لها تجديد
البطاقة الوطنية للتعريف االلكترونية؛
	 -يو�صي ب�إفادة هذه الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛
	 -وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إلى ال�سيد عامل عمالة مقاطعات مر�س  ال�سلطان الفداء،
والمعنية بالأمر.

وحرر بالرباط ،في:
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الأ�صل في عقود الخدمات المنجزة لفائدة الدولة �أن تكون مكتوبة ،انطالقا مماتوفره �شكلية
الكتابة من �ضمانات لفائدة المتعامل مع الإدارة وكذا من ظروف مالئمة للتحقق من طرق
�صرف الأموال العامة التي ت�ستوجب الحماية؛
ما تواتر عليه االجتهاد الق�ضائي �أن العبرة بمبد�أ �إنجاز الخدمة لفائدة الإدارة ب�أمر منها ،و�أن
خرق الإدارة لقواعد �إبرام عقود الخدمات المنجزة لفائدتها ال يمكن �أن يكونمبررا لحرمان
المتعامل معها من الم�ستحقات الناتجة عن العمل الفعلي المنجز لفائدتها؛
الدرا�سات لم تنطلق من �أر�ضية مكتملة من حيث تحديد الكلفة المالية للم�شروع وجدولة
اال�ستحقاقات .ولذلك ،ال يمكن تحديد الم�ستحقات ب�شكل دقيق ،مما يبقى معه الم�شتكي
محقا في الح�صول على تعوي�ض جابر لل�ضرر الذي لحقه جراء ما �أنفقه وكلفهمن جهد ،في �سبيل
تلبية طلب الإدارة ب�إنجاز الدرا�سات.

تـو�صـية
�إلى ال�سيدة وزيرة الت�ضامن والمر�أة والأ�سرة والتنمية االجتماعية
�صادرة بتاريخ  16يوليوز 2015
ملف عدد12/2934 :
حيث �إن ال�سيد  ،..........محل المخابرة معه ب ،.............بالدار البي�ضاء ،تقدم�إلى
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ب�شكاية �سجلت لديها بتاريخ  26دجنبر  ،2012يعر�ض فيها �أنهمهند�س 
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معماري ،و�أن وزارة التنمية االجتماعية والأ�سرة والت�ضامن �سابقا كلفته ب�إنجازدرا�سات م�شاريع
لبناء عدة مركبات اجتماعية بمدن مختلفة ،دون التوقيع على �أي عقدة؛ و�أنه �أنجز الت�صاميم
التنفيذية وال�صور التحليلية و�صفقات طلبات العرو�ض وتخمينات الم�شاريع ،وقدرا�سل الإدارة
عدة مرات دون �أن تمكنه من الم�ستحقات ،والتم�س التدخل لتمكينه منالم�ستحقات الناتجة
عن تلك الأعمال؛
وحيث �سعيا من الم�ؤ�س�سة �إلى التحري في مو�ضوع ال�شكاية ،فقد �أجرت بحثا يومي
فبراير  2014و 26مار�س � 2014أفاد خاللهما الم�شتكي �أن الم�س�ؤولين بوزارة التنميةاالجتماعية
والأ�سرة والت�ضامن ات�صلوا به خالل �سنة  2009ق�صد �إنجاز ت�صاميم لم�شاريع بناء مركبات
اجتماعية بعدة مدن ،و�أكد �أن تعامله في البداية كان عن طريق ال�سيد .........مدير الميزانية
والتجهيز بالوزارة ،ثم عن طريق ال�سيد  ......الكاتب العام للوزارة ،وال�سيدة ،........
وال�سيدة  ........م�ست�شارة الوزيرة ،مو�ضحا �أنه لم يتم �إبرام �أي عقد كتابي ،ومع ذلك فقد
�أنجز الت�صاميم والدرا�سات ،و�أن تنفيذ الأ�شغال لم يتحقق �إال بالن�سبة للمركب االجتماعي
ابت�سامة بمكنا�س ،بينما الم�شاريع الأخرى لم يتم تنفيذها بعلة عدم توفر الموارد الماليةالالزمة،
و�أنه عقد اجتماعا مع ال�سيدة وزيرة الت�ضامن والمر�أة والأ�سرة والتنمية االجتماعية،ف�أكدت له
عدم �إمكانية �أداء الم�ستحقات لغياب العقد بينه وبين الوزارة ،وهو نف�س المعطىالذي بررت به
ممثلتا الوزارة ،خالل البحث ،موقفهما من ال�شكاية ،بعدما �أكدتا �أن الم�شتكيكان يتعامل مع
�أ�شخا�ص غير معنيين بالميزانية و�أن العقارات مو�ضوع الم�شاريع ال تدخل �ضمنملكية الوزارة
وال يوجد �أي �أثر للأ�شغال التي قام بها؛

25

وحيث �أجابت وزارة الت�ضامن والمر�أة والأ�سرة والتنمية االجتماعية بر�سالة واردة بتاريخ 17

نونبر � 2014أوردت من خاللها تذكيرا ب�أن �إنجاز الطلبيات العمومية تحكمه �ضوابطوم�ساطر
م�ؤطرة قانونا ،و�أن الأداء يكون من الميزانية العامة ،و�أكدت �أن الم�شتكي لم يدل ب�أي وثيقة
تعاقدية تربطه بها وال يتوفر على ما يثبت ت�سلم م�صالحها لأية درا�سة منجزة من طرفه،ويتعذر
بالتالي االلتزام ب�أي نفقة لفائدته؛
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وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن ال�شكاية تهدف �إلى التدخل لدى وزارة الت�ضامن والمر�أة والأ�سرة والتنمية

االجتماعية لتمكين الم�شتكي من الم�ستحقات الناتجة عن قيامه ب�إنجاز درا�سات م�شاريع
لبناء عدة مركبات اجتماعية بمدن مختلفة ،بما في ذلك من ت�صاميم تنفيذية و�صور تحليلية
و�صفقاتطلبات العرو�ض وتخمينات الم�شاريع؛

وحيث �إن وزارة الت�ضامن والمر�أة والأ�سرة والتنمية االجتماعية تم�سكت ب�أن �إنجازالطلبيات

العمومية تحكمه �ضوابط وم�ساطر م�ؤطرة قانونا ،و�أن الأداء يكون من الميزانية العامة،و�أكدت

�أن الم�شتكي لم يدل ب�أي وثيقة تعاقدية تربطه بها وال يتوفر على ما يثبت ت�سلم م�صالحها لأية

درا�سة منجزة من طرفه ،ويتعذر بالتالي االلتزام ب�أي نفقة لفائدته؛

لكن ،حيث لئن كان الأ�صل في عقود الخدمات المنجزة لفائدة الدولة �أن تكون مكتوبة،

انطالقا مما توفره �شكلية الكتابة من �ضمانات لفائدة المتعامل مع الإدارة وكذا من ظروف
مالئمة للتحقق من طرق �صرف الأموال العامة التي ت�ستوجب الحماية ،ف�إن ما تواتر عليه

االجتهاد الق�ضائي �أن العبرة بمبد�أ �إنجاز الخدمة لفائدة الإدارة وب�أمر منها ،و�أن خرق الإدارة
لقواعد �إبرام عقود الخدمات المنجزة لفائدتها ال يمكن �أن يكون مبررا لحرمان المتعامل معها
منالم�ستحقات الناتجة عن العمل الفعلي المنجز لفائدتها؛

وحيث في نازلة الحال ،ف�إن البين من معطيات ال�شكاية ومرفقاتها �أن هناك ر�سائل�إلكترونية

متبادلة بين الم�شتكي وبين الم�س�ؤولين بوزارة التنمية االجتماعية والأ�سرة والت�ضامن (مدير
الميزانية والتجهيز بالوزارة ،وم�ست�شارة الوزيرة ،ورئي�سة ق�سم الطفولة بالكتابة العامة)،

تتمحور كلها حول تفا�صيل الدرا�سة المطلوبة منه ب�ش�أن الم�شاريع مو�ضوع ال�شكاية ،وهي
ر�سائل ي�ستفاد منها �أن م�صالح الوزارة كلفته ب�إنجاز الدرا�سات المتعلقة بالم�شاريع المذكورة،
و�أنه�أودع لدى كتابتها العامة ر�سالة بتاريخ � 18أكتوبر  2011تحمل ت�أ�شيرة الكتابة العامة لوزارة

التنمية االجتماعية والأ�سرة والت�ضامن ،حول �أتعابه المتعلقة بم�شاريع ورزازات ،وال�صويرة،
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ومكنا�س ،وطنجة .ومن ثمة ،ف�إنه لم يعد من مجال لنفي عالقة الإدارة بالم�شتكي في �إطار

الدرا�سات المذكورة ،التي تبقى منجزة ب�أمر منها ولفائدتها؛

وحيث لئن كانت الإدارة لم تتقيد ولم تقدم على طلب خدمة من الم�شتكي بال�شكلالذي
ين�ص عليه القانون من �إبرام عقد �أو طلب م�أذونية� ،bon de commandeأو �أمربالخدمةordre
 ،de serviceف�إن الثابت مما �أ�شير �إليه �أعاله �أنها كلفته �صراحة ب�إنجاز الدرا�سات و�إعداد

م�شاريع ،وهو موقف تتحمل تبعاته ،لأن الم�شتكي تعامل معها من منطلقما تحمله الإدارة من
ثقة وما يتوقع فيها من م�صداقية ،و�أن عدم تداركها للأمور ب�إ�صالحالم�سطرة وت�سوية عالقتها
به ،يحملها �آثار ذلك ،اعتبارا لما تكبده من م�شاق وقام به من �أعمال وما تطلب ذلك من
�سفريات وانتقاالت �إلى مواقع الم�شاريع المفتر�ضة ،كل ذلك كانت لهكلفته المادية ،ف�ضال عن
المجهود العملي ،وع�صارة الإبداع الفني ،كمهند�س له ر�ؤى وت�صوروتحليل ودرا�سة؛
وحيث� ،إنه مادام �أن الدرا�سات لم تنطلق من �أر�ضية مكتملة من حيث تحديد الكلفةالمالية
للم�شروع وجدولة اال�ستحقاقات� ،إلى غير ذلك ،ف�إنه ال يمكن تحديد الم�ستحقات ب�شكل
دقيق ،مما يبقى معه الم�شتكي محقا في الح�صول على تعوي�ض جابر لل�ضرر الذي لحقه جراء ما
�أنفقه وكلفه من جهد في �سبيل تلبية طلب الإدارة ب�إنجاز الدرا�سات؛
وحيث �إن تحديد ذلك يتطلب التوفر على العديد من المعطيات والقيام بالقيا�سات،وكلها
�أمور ال تتوفر الم�ؤ�س�سة على مجملها ،مما ترى معه في حالة عدم وجود ت�سوية ودية ،توجيه

الم�شتكي �إلى الق�ضاء لتحديده بما يتوفر عليه من و�سائل؛

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،وال�سيما
المادتان  12و 14منه؛
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 �أحقية الم�شتكي في الح�صول على تعوي�ضات عما قام به من خدمات لفائدةوزارة
التنمية االجتماعية والأ�سرة والت�ضامن ،وما ت�سلمته من درا�سات بخ�صو�ص م�شاريع بناء
مركبات اجتماعية بمدن مختلفة؛
 -يو�صي ال�سيدة وزيرة الت�ضامن والمر�أة والأ�سرة والتنمية االجتماعية بجبر ال�ضرر الالحق
بالم�شتكي من خالل تمكينه من تعوي�ض من�صف عن الأعمال التي قام بها؛
 -يوجه الم�شتكي ،في حالة عدم الو�صول �إلى ت�سوية ودية� ،إلى �سلوك ما يخوله القانونمن
حق اللجوء �إلى الق�ضاء لتحديد التعوي�ض الم�ستحق؛
 -وي�أمر بتبليغ ن�سخة من هذه التو�صية �إلى كل من ال�سيدة وزيرة الت�ضامن والمر�أةوالأ�سرة
والتنمية االجتماعية ،والم�شتكي ،وب�إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع،داخل
�أجل ثالثة �أ�شهر.

وحرر بالرباط ،في:
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ما دامت المرتفقة قد اختارت اللجوء �إلى الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية بديال عن الق�ضاء ،ف�إنالإدارة
ملزمة ،بحكم الظهير ال�شريف الم�ؤرخ في  17مار�س  ،2011بالتقيد بهذا االختيار� ،سيماو�أن
مقت�ضيات المادة  38منه تن�ص على ت�ضمين التقرير ال�سنوي المرفوع �إلى جاللة الملك »بيانا
�ضافيا بما تم تحقيقه من �إ�صالحات وتقويمات من طرف ال�سلطات المخت�صة ،لتنفيذتو�صيات
ومقترحات الم�ؤ�س�سة» ،طبعا بعد �إ�صدارها؛
الإدارة �أقرت في النازلة با�ستفادتها من خدمات ال�شركة ،وتعلم �أنها لم ت�سدد لهام�ستحقاتها،
وهي الأولى بتدبر �أمرها في نطاق ما ت�سمح به قواعد المحا�سبة وما يمكن �أن ت�ست�صدره عند
االقت�ضاء من �أذون خا�صة ،لإن الإدارة ال تثرى على ح�ساب الغير ،وال يمكن �أن يقع ت�صنيفها
في خانة غير الملتزمين �أو الذين ال يوفون بتعهداتهم ،ولأن م�صداقيتها وهيبتها وقوتها في
�إبراء ذمتها.

تـــــو�صـــيــــة
�إلى ال�سيد وزير الداخلية
�صادرة بتاريخ  17غ�شت 2015
ملف عدد10/27223 :
حيث �إن �شركة « ،»...........عنوان مقرها االجتماعي  ،..............الدار البي�ضاء،
تقدمت بوا�سطة ممثلها القانوني ال�سيد  ........ب�شكاية �إلى ديوان المظالم ،الذيحلت محله
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت به بتاريخ  28يونيو  ،2010تتظلم بمقت�ضاها منعدم تمكينها
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من م�ستحقاتها المالية عن الأ�شغال التي �أنجزتها لفائدة عمالة �إقليم بن�سليمان،والمتمثلة في بناء
�أربع دور لل�سكن بمبلغ  111.756.90درهما ،وبناء ثالث دور �أخرى بمبلغ  35.362.55درهما،
وت�شييد مقر قيادة بمبلغ  59.436.37درهما ،و�أ�شغال حماية �ضد ال�سيول بمبلغ 44.000.00
درهم ،وبناء م�سجد بمبلغ  90.000.00درهم؛
وحيث ردت المفت�شية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ،في معر�ض جوابها الم�ؤرخ

في � 28أكتوبر � ،2011أنها ت�سعى �إلى ايجاد حل توفيقي ي�ضع حدا لهذه المنازعة ،تم عادت في
جواب الحق بتاريخ  20يونيو  ،2012لت�صرح ب�أنه يتعذر على الم�صالح المعنية �إيجاد حلتوفيقي
لهذا الملف ،وذلك ب�سبب تقادم الدين المطالب به ،و�أنه يتعين على ال�شركة المعنيةاللجوء �إلى
الق�ضاء ال�ست�صدار حكم ل�صالحها؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل لدى الإدارة من �أجل تمكين ال�شركة المذكورة من
م�ستحقاتها المالية المترتبة عن مختلف الأ�شغال التي �أنجزتها؛
وحيث �إن االدارة المطلوبة ال تنكر ا�ستفادتها من خدمات هذه ال�شركة ،و�سعت �إلى�إيجاد
حل توفيقي قبل �أن تتراجع وتدفع بالتقادم ،م�ضيفة �أنه يتعين على الم�شتكية اللجوء �إلىالق�ضاء؛
وحيث �إن ما دعت �إليه الإدارة من لجوء �إلى الق�ضاء ال يمكن قبوله في العهد الجديد

للمغرب ،الذي اختار بما ال رجعة فيه الم�شروعية نهجا ،و�سمو القانون نمطا ،و�إحقاق الحق
هدفا ،علما ب�أن الم�ؤ�س�سات الد�ستورية في �أدائها لر�سالتها ت�شكل �أعمدة للبناء الديمقراطي؛
وحيث �إنه ما دامت المرتفقة قد اختارت اللجوء �إلى الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية بديال عنالق�ضاء،
ف�إن الإدارة ملزمة ،بحكم الظهير ال�شريف الم�ؤرخ في  17مار�س  ،2011بالتقيد بهذااالختيار،
�سيما و�أن مقت�ضيات المادة  38منه تن�ص على ت�ضمين التقرير ال�سنوي المرفوع �إلىجالله الملك
«بيانا �ضافيا بما تم تحقيقه من �إ�صالحات وتقويمات من طرف ال�سلطات المخت�صة ،لتنفيذ

تو�صيات ومقترحات الم�ؤ�س�سة» ،طبعا بعد �إ�صدارها؛
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وحيث �إن الإدارة �أقرت في النازلة با�ستفادتها من خدمات ال�شركة ،وتعلم �أنها لم ت�سدد
لها م�ستحقاتها ،وهي الأولى بالحفاظ على حقوق الأفراد والجماعات ،والأولى �أي�ضا بتدبر
�أمرها في نطاق ما ت�سمح به قواعد المحا�سبة وما يمكن �أن ت�ست�صدره عند االقت�ضاء من �أذون
خا�صة،لأن الإدارة ال تثرى على ح�ساب الغير ،وال يمكن �أن ت�صنف في خانة غير الملتزمين �أو
الذين ال يوفون بتعهداتهم ،ولأن م�صداقيتها وهيبتها وقوتها في �إبراء ذمتها ،التي يجب �أن تبقى
دوما في �أعين المواطنين مليئة؛
وحيث �إنه� ،أمام هذه الحالة ،يتعين على الإدارة �أن ت�سارع �إلى �أداء ما تخلد بذمتها لفائدة
الم�شتكية منذ عدة �سنوات؛
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،وال�سيما
المادتان  12و 14منه؛
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 ال�شركة في الح�صول على م�ستحقاتها الناجمة عما قامت به من مختلف
الأ�شغال لفائدة عمالة �إقليم بن�سليمان؛
- ويدعو  ال�سيد وزير الداخلية �إلى العمل على التعجيل ب�إيجاد ال�صيغة المالئمة لت�سديد
الم�ستحقات المترتبة بذمة عمالة بن�سليمان؛
 -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 ال�سيد وزير الداخلية ،والم�شتكية.

وحرر بالرباط ،في:
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�ضرورة االلتزام بالأمن القانوني
� nسبب عدم �أداء الم�ستحقات راجع �إلى �إلغاء اعتمادات اال�ستثمار للميزانية العامة المرحلةمن
ال�سنوات المالية  2004وما قبل �إلى �سنة  2005وما يليها ،التي لم تكن محل �أمر بالأداء مابين
فاتح يناير  2005و 31دجنبر  ،2009والتي لم تتم ب�ش�أنها �أية م�سطرة نزاع ق�ضائي ،وذلكوفقا
لأحكام المادة  23من قانون المالية ل�سنة 2010؛
 nت�أويل الإدارة للمادة المذكورة قد جانب ال�صواب ،لأنها �أخذت بالمفهوم الذي يحررها منكل
دين ،والحال �أنها لم ت�سدد ما ترتب بذمتها لفائدة ال�شركة ،وهو �أمر بعيد عن روح القانون؛
 nالم�شرع ،عندما ي�سن قوانين ،ينطلق من االلتزام بثوابت الأمن القانوني ،وهو ما يفر�ض عليه
مراعاة الحقوق الم�شروعة والمكت�سبة للأفراد والجماعات؛
 nفالم�شرع ،وهو ي�ضع المقت�ضى القانوني المذكور ،وكما هو مطلوب في دولة الحق
والم�ؤ�س�سات ،لم تكن تن�صرف نيته �إلى حرمان �أ�شخا�ص قدموا خدمات للإدارة ،ووقع التراخي
في ت�سوية م�ستحقاتهم ،والحال �أن الإدارة هي التي لم تقم بما كان الواجب يفر�ضه عليها في
هذاال�ش�أن؛
 nفمن غير الالئق �أن يتحمل الدائن �آثار �سقوط الحق ،لأنه لم يطالب الإدارة ق�ضائيا بالأداء،�إيمانا
بم�صداقيتها ،ولأنه من غير المتوقع �أن تثرى على ح�ساب الغير ،و�أن تتمل�ص من الأداء بدون
موجب م�شروع ،مادام �أن تعامله مع الإدارة انطلق من �أر�ضية م�شروعة؛
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نماذج من تو�صيات �صادرة عن و�سيط المملكة

تـــــو�صـــيــــة
�إلى ال�سيد رئي�س الحكومة
�صادرة بتاريخ فاتح �شتنبر 2015
ملف عدد08/24556 :
حيث �إن مقاولة « ،».........الجاعل عنوان المرا�سلة معها ب  ،...........فا�س،تقدمت
بوا�سطة ممثلها القانوني ال�سيد  .......ب�شكاية �إلى ديوان المظالم ،الذي حلت محلهم�ؤ�س�سة
و�سيط المملكة� ،سجلت به بتاريخ � 9شتنبر  ،2008تتظلم بمقت�ضاها من عدم �صرفم�ستحقاتها
المترتبة عن �إنجاز �أ�شغال بناء مدر�سة �أبو بكر ال�صديق بفا�س ،والتي تمت في �إطارال�صفقة رقم
/.....ع.ز.م...../..../؛
وحيث تم تبادل مجموعة من المرا�سالت والردود مع المفت�شية العامة لل�ش�ؤون الإدارية
بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ،ف�أفادت في �آخر جواب لها بتاريخ  30يونيو ،2011�أنه
نظرا لل�صعوبات التي واجهت معالجة هذا الملف ،فقد تمت مكاتبة الخزينة العامة للمملكة
بخ�صو�ص الم�سطرة الواجب اتباعها في هذا ال�ش�أن ،فكان جواب هذه الأخيرة مرتكزا على
مقت�ضيات المادة  23من قانون المالية ل�سنة  ،2010التي تق�ضي ب�إلغاء اعتمادات اال�ستثمار
للميزانية العامة المرحلة من ال�سنوات المالية  2004وما قبل �إلى �سنوات  2005وما يليها،
والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل �أمر بالأداء ما بين فاتح يناير  2005و 31دجنبر
 ،2009والتي لم تتم ب�ش�أنها �أية م�سطرة نزاع ق�ضائي ،م�ضيفة �أن هذا الإجراء ي�سري حتى على
ال�صفقات المنتهية الإنجاز؛
وا�ستر�ساال في بحث �سبل �إيجاد حل لهذه الق�ضية ،تمت مكاتبة المخاطب الدائم لرئا�سة
الحكومة بتاريخ  12يونيو  ،2011ق�صد العمل على �إيجاد ال�صيغة القانونية المالئمة التي تمكن
ال�شركة الم�شتكية من م�ستحقاتها المالية ،فلم تتو�صل منه بالجواب رغم التذكير الموجه �إليها
في هذاال�صدد بتاريخ � 10أبريل 2013؛
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وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى تمكين ال�شركة من م�ستحقاتها المتخلدة بذمة الإدارة عنانجاز
اال�شغال التي قامت بها في �إطار ال�صفقة رقم /.....ع.ز.م..../...../؛
وحيث �أفادت الإدارة �أن �سبب عدم �أداء الم�ستحقات راجع �إلى �إلغاء اعتمادات اال�ستثمار

للميزانية العامة المرحلة منذ �سنة  2004وما قبل �إلى �سنوات  2005وما يليها،والمتعلقة بعمليات
النفقات التي لم تكن محل �أمر بالأداء ما بين فاتح يناير  2005و 31دجنبر  ،2009والتي لم تتم
ب�ش�أنها �أية م�سطرة نزاع ق�ضائي ،وذلك وفقا لأحكام المادة  23منقانون المالية ل�سنة 2010؛
لكن ،حيث �إن ت�أويلها للمادة المذكورة قد جانب ال�صواب ،لأنها �أخذت بالمفهوم الذي
يحررها من كل دين ،والحال �أنها لم ت�سدد ما ترتب بذمتها لفائدة ال�شركة ،وهو �أمر بعيد عن
روح القانون؛
وحيث �إن الم�شرع ،عندما ي�سن قوانين ،ينطلق من االلتزام بثوابت الأمن القانوني ،وهو ما
يفر�ض عليه مراعاة الحقوق الم�شروعة والمكت�سبة للأفراد والجماعات؛
وحيث ،من جهة �أخرى ،فالم�شرع وهو  ي�ضع المقت�ضى القانوني المذكور ،وكما هو 
مطلوب في دولة الحق والم�ؤ�س�سات ،لم تكن تن�صرف نيته �إلى حرمان �أ�شخا�ص قدموا خدمات
للإدارة ،ووقع التراخي في ت�سوية م�ستحقاتهم ،والحال �أن الإدارة هي التي لم تقم بما كان
الواجب يفر�ضه عليها في هذا ال�ش�أن؛

وحيث �إنه ،من جانب �آخر ،فمن غير الالئق �أن يتحمل الدائن �آثار �سقوط الحق ،لأنه لم
يطالب الإدارة ق�ضائيا بالأداء� ،إيمانا بم�صداقيتها ،ولأنه من غير المتوقع �أن تثرى على ح�ساب
الغير ،و�أن تتمل�ص من الأداء بدون موجب م�شروع ،والحال �أن تعامله مع الإدارة انطلق من
�أر�ضية م�شروعة؛
وحيث �إن المفرو�ض في الإدارة �أن تبحث عن و�سيلة لحل هذه الإ�شكالية ،والوفاء بماتخلد
بذمتها� ،صونا للثقة فيها من لدن المتعاملين معها ،وحفاظا على م�صداقيتها وهيبتها ،اللتين
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ت�شكالن �أ�سا�س التزام المتعاملين معها ،و�أخذ تعهداتها م�أخذ الجد ،لأنه من المفرو�ض فيها �أن
تنطلق من موقع الحري�صة على التطبيق ال�سليم القانون ،وعلى التعامل بح�سن نية؛
وحيث بالتالي ،ف�إنه يتعين دعوة الإدارة �إلى �صرف م�ستحقات ال�شركة المعنية؛
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،وال�سيما
المادتان  12و 14منه؛
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 ال�سيد رئي�س الحكومة ب�إ�صدار �أوامره لجميع من يجب ق�صد التعجيل بتمكين
ال�شركة الم�شتكية من م�ستحقاتها المالية؛
 -ويدعو �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 رئي�س الحكومة ،وال�سيد وزير التربية الوطنية
والتكوين المهني ،وال�شركة الم�شتكية.

وحرر بالرباط ،في:
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دور الإدارة في �إيجاد حل لخدمة مرتفق
n

n

n

الأمر يتعلق بعقد زواج يثبت و�ضعا �أ�سريا ،بما يترتب عنه من �آثار متبادلة لها �أهميتها المادية
والمعنوية والروحية واالجتماعية ،ال ينح�صر مداها في طرفيه بل فيماتنا�سل عنهما؛
على وزارة العدل بما لها من �صالحيات التدخل لدى من يجب من �أق�سام التوثيقلإيجاد حل،
�سواء في �إطار التعريف ا�ستنادا �إلى المقت�ضيات القانونية ،و�إن اقت�ضى الحال ،الم�ساعدة على
ا�ست�صدار حكم بثبوت الزوجية ،لت�سوية هذا الو�ضع ذي ارتباط بحالة عائليةال يمكن �أن تبقى
خارج التغطية القانونية،
الم�س�ؤول عن المرفق الإداري في المحاكم ،ملزم ب�إيجاد حل ،في �إطار ما ي�سمح بهالقانون ،في
مق�صده وبعده الحقوقي واالجتماعي لتمكين الم�شتكي من وثيقة تثبت زواجه.

تـــــو�صـــيــــة
�إلى ال�سيد وزير العدل والحريات
�صادرة بتاريخ فاتح �شتنبر 2015
ملف عدد14/6487 :
حيث �إن ال�سيد  ،.......ال�ساكن ب� ،...........إقليم الح�سيمة ،بعث ب�شكاية �إلى هذه
الم�ؤ�س�سة� ،سجلت بها بتاريخ � 19شتنبر  ،2014يطلب من خاللها التدخل لدى المحكمة
االبتدائية بالح�سيمة ق�صد تمكينه من ن�سخة من عقد زواجه الم�سجل بكنا�ش  المحكمة
االبتدائية بالح�سيمة �سنة  ،1955وذلك حتى يت�سنى له اال�ستفادة من المعا�ش  ب�ألمانيا ،ذاكرا
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�أنه بعد قيامهبم�ساع في المو�ضوع �أخبر ب�أنه يتعين عليه االنتظار �إلى حين �صدور قانون جديد
لكون المحكمة لم تعد تقوم بكتابة ن�سخ عقود الزواج فيما يتعلق بالعقود الموقعة من طرف
عدل واحد،مو�ضحا �أنه يبلغ من العمر � 83سنة وال ي�سعه مزيدا من االنتظار؛
وحيث �إن وزارة العدل والحريات �أفادت بتاريخ  25نونبر � ،2014أن الر�سم المطلوبن�سخة
منه م�ضمن ب�سجل الأنكحة رقم  ....تحت عدد � .....صفحة  .....بتاريخ � 11شتنبر ،1955
لكنه مذيل بتوقيع عدل واحد وغير مخاطب عليه من طرف ال�سيد قا�ضي التوثيق �آنذاك ،مما
يتعذر معه الح�صول على ن�سخة منه ،و�أنه ال يمكن اللجوء �إلى م�سطرة التعريف لعدم توقيع
العدل الثاني ،ولعدم العثور على كنا�ش جيب العدلين المتلقيين؛
وحيث �أ�ضافت المجيبة �أن مقت�ضيات القانون رقم  16.03المتعلق بخطة العدالة ال�صادر
بتنفيذ الظهير ال�شريف رقم  1.06.56بتاريخ  15محرم ( 14فبراير  ،)2006خا�صة المادة 38
منه والمر�سوم التطبيقي له ،ال ت�سعف على ا�ستخراج ن�سخ من ال�شهادات العدلية �أو التعريف
بالعدلين �إال �إذا كانت هذه ال�شهادات مذيلة بتوقيعهما معا ،ال�سيما �إذا تعلق الأمر بعقد زواج
كما في نازلة الحال ،لأن الزواج ال يثبت �إال ب�شهادة عدلين؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى تمكين الم�شتكي من ن�سخة من عقد زواجه؛
لكن ،حيث �إن العقد المراد �إنجاز ن�سخة منه مذيل بتوقيع عدل واحد ،وغير مخاطبعليه
من طرف ال�سيد قا�ضي التوثيق؛
وحيث �إنه بالرجوع �إلى مقت�ضيات المادة  38من القانون رقم  16.03المتعلق بخطةالعدالة،
نجد �أن الم�شرع ين�ص على �أنه ال ت�ؤخذ الن�سخ �إال من ال�شهادات الم�ضمنة ب�سجالتالت�ضمين� ،أو
من النظائر المحفوظة ب�صفة قانونية بكتابة ال�ضبط خالل فترة نظام النظائر من فاتحيوليوز 1983
�إلى  16يونيو � ،1993شريطة �أن تكون مذيلة بتوقيع عدليها وخطاب القا�ضيالمكلف بالتوثيق؛
وحيث �إن ذات المادة ن�صت على ا�ستثناءات� ،أكدت عبرها على �أن ا�ستخراج الن�سخ في
حالة تخلف ال�شرطين المذكورين� ،سيحدد بن�ص تنظيمي؛
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وحيث �إن المر�سوم رقم  2.08.378ال�صادر في � 28شوال  28( 1429�أكتوبر  )2008بتطبيق
�أحكام القانون  16.03المتعلق بخطة العدالة ن�ص في مادته  21على كيفية تدارك تعذر توقيع
العدل الثاني من تعريف به والنيابة عنه� ،إلى غير ذلك ،كما �أن المادة  35من نف�س المر�سوم
�أحالت على م�سطرة التعريف؛
وحيث ،والأمر يتعلق بعقد زواج يثبت و�ضعا �أ�سريا ،بما يترتب عنه من �آثار متبادلة لها
�أهميتها المادية والمعنوية والروحية واالجتماعية ،ال ينح�صر مداها في طرفيه بل فيما تنا�سل
عنهما ،ف�إن على وزارة العدل بما لها من �صالحيات التدخل لدى من يجب من �أق�سام التوثيق
لإيجاد حل� ،سواء في �إطار التعريف ا�ستنادا �إلى المقت�ضيات الم�شار �إليها �أعاله �أو غيره ،و�إن
اقت�ضى الحال الم�ساعدة على ا�ست�صدار حكم بثبوت الزوجية ،لت�سوية هذا الو�ضع ذي ارتباط
بحالة عائلية ال يمكن �أن تبقى خارج التغطية القانونية؛
وحيث �إن الم�س�ؤول عن المرفق الإداري في المحاكم ملزم ب�إيجاد حل في �إطار ما ي�سمح به
القانون في مق�صده وبعده الحقوقي واالجتماعي لتمكين الم�شتكي من وثيقة تثبت زواجها�ستنادا
لما توفر من معطيات م�ضمنة ب�شكل �أو ب�آخر بال�سجالت والم�ستندات المحفوظةبالمحكمة؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011والمن�شور
بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال�سيما المادة  29منه؛
وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال�سيما المادة  75منه؛

لأجله؛
ف�إن و�سيط المملكة:
 -يو�صي ال�سيد وزير العدل والحريات بحث الم�صالح المعنية على �إيجاد حل في �إطار
ما ي�سمح به القانون في مق�صده وبعده الحقوقي واالجتماعي لتمكين الم�شتكي من
وثيقة تثبت زواجه ،ا�ستنادا لما توفر من معطيات م�ضمنة ب�شكل �أو ب�آخر بال�سجالت
والم�ستندات المحفوظةبالمحكمة المعنية؛
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 -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 �إلى كل من ال�سيد وزير العدل والحريات والم�شتكي.

وحرر بالرباط ،في:
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مفعول التنازل عن الحكم وتقديم اعتذار
من لدن المحكوم لهوما يجب �أن يقابل ذلك
n

n

n

المنطق وال�صواب هو �أال يقدم المحكوم له ،بعد م�سل�سل ق�ضائي دام عدة �سنوات ،وتوج�إيجابا
لفائدته ب�إن�صافه من قرار �إداري ،كان دوما يعتبره معيبا ،ومت�سما بنوع من التع�سف،على التنازل
عن موا�صلة تنفيذه دون �أن يح�صل على �أي مقابل معنوي؛
الت�صرف الإداري ال�سليم ،يقت�ضي �أن يقابل موقف الموظف الذي �أ�ضاف �إلى تنازله اعتذارا
ر�سميا للإدارة� ،إعادة النظر في مطلبه ،وبحث �سبل اال�ستجابة �إلى تنقيله �إلى مدينة تطوان،
للعمل ب�إحدى الم�صالح وذلك ردا العتبار هذا الموظف الذي �أ�شرف على الإحالة علىالتقاعد،
وللحفاظ على عالقة التقدير واالحترام الذي يكنه مبدئيا كل موظف لإدارته،واالعتزاز الذي
يحمله باالنتماء لها ،والعرفان الذي يجب �أن يتوج م�ساره؛
البعد الإن�ساني والموقف الأخالقي هو الذي يدفع بالم�ؤ�س�سة ،وفي نطاق ما تملكه من�صالحيات،
�إلى �إعمال مبادئ العدل والإن�صاف ،بدعوة المكتب لإعادة النظر في قرار تنقيلالم�شتكي؛

تـــــو�صـــيــــة
�إلى ال�سيد المدير العام لمكتب التكوين المهني و�إنعا�ش ال�شغل
�صادرة بتاريخ � 3شتنبر 2015
ملف عدد15/7071 :
حيث �إن ال�سيد  ،.......الجاعل عنوان المرا�سلة معه ب ،............تطوان ،تقدم
ب�شكاية �إلى مندوبية م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بجهة طنجة  -تطوان� ،سجلت بها بتاريخ  7يناير
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 ،2015يطلب بمقت�ضاها التدخل لدى مكتب التكوين المهني و�إنعا�ش ال�شغل ق�صد تنفيذ القرار
ال�صادر لفائدته عن محكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ  13مار�س  2013تحت رقم،....
القا�ضي ب�إلغاء القرار الإداري المتخذ في حقه بتعيينه مكلفا بت�سيير المتدربين ،مع نقله للعمل
بالمعهد المتخ�ص�ص للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة �شف�شاون ابتداء من فاتح �أكتوبر  ،2009مع
ترتيب الآثار القانونية عن ذلك؛
وحيث تمت مرا�سلة مكتب التكوين المهني و�إنعا�ش ال�شغل في المو�ضوع ،الذي �أكد في
جوابه الم�ؤرخ في  13فبراير � 2015أنه عمل على الطعن بالنق�ض في القرار المطلوب تنفيذه،كما
تقدم بطلب �إيقاف التنفيذ؛
وقد �أ�ضاف المجيب �أن دفاع المعني بالأمر تقدم بتاريخ � 30شتنبر  2014بطلب �إلىمحكمة
النق�ض يتنازل فيه عن موا�صلة الدعوى ،كما وجه بتاريخ  17يوليوز � 2014إلىالإدارة المركزية
للمكتب ر�سالة اعتذار عما بدر من موكله اتجاهه؛
وحيث تم بتاريخ  18فبراير  2015تبليغ جواب الإدارة �إلى المعني بالأمر ،الذي وافى
الم�ؤ�س�سة بكتاب �أكد فيه تنازله عن موا�صلة �إجراءات الدعوى �أمام محكمة النق�ض وتقديمه
لر�سالة االعتذار �إلى المكتب ،وذلك بطلب من الإدارة في محاولة لإيجاد ت�سوية ودية للملف
خارج نطاق الحكم الق�ضائي المذكور ،ونظرا لعدم تحقق هذه الت�سوية ،فهو مت�شبث بتنفيذ
القرار ال�صادر لفائدته؛
وحيث �إنه ،ا�ستر�ساال في بحث �سبل �إيجاد حل لهذا الملف تم ،بتاريخ  8يونيو  ،2015
عقد جل�سة بحث مع ممثل مكتب التكوين المهني و�إنعا�ش  ال�شغل ،ق�صد حثه على ت�سوية
هذهالو�ضعية؛
وحيث تو�صلت الم�ؤ�س�سة ،بتاريخ  29يونيو   ،2015بجواب من مكتب التكوين المهني
و�إنعا�ش ال�شغل �أكد فيه �أنه �صدر �أمر ا�ستعجالي عن المحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء بتاريخ
6�أبريل  2015تحت عدد  ،169يفيد �إيقاف التنفيذ ،وذلك باال�ستناد �إلى تنازل المدعيال�صريح
عن موا�صلة الدعوى ،و�أدلى بن�سخة من القرار المذكور؛
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وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل لدى مكتب التكوين المهني و�إنعا�ش ال�شغل ق�صدتنفيذ
المقرر الق�ضائي الذي �ألغى قرار نقل المعني بالأمر للعمل بمدينة �شف�شاون؛
وحيث �إنه� ،إن كان قد �صح ما تم�سك به المكتب المحكوم عليه ،من �أن الم�شتكي تنازل

عن تنفيذ الحكم ،وهو ما �أكده الق�ضاء ،ف�إن طبيعة الخالف الحالي قد انتقلت من تظلم من
عدم تنفيذ مقرر ق�ضائي� ،إلى تظلم من موقف تراجع �إدارة عن م�سعى ت�صالحي ،بو�شر من لدن
المحكوم له؛
 وحيث �إن المنطق وال�صواب هو �أال يقدم المحكوم له ،بعد م�سل�سل ق�ضائي دام عدة
�سنوات ،وتوج �إيجابا لفائدته ب�إن�صافه من قرار �إداري ،كان دوما يعتبره معيبا ،ومت�سما بنوعمن
التع�سف� ،أن يتنازل عن موا�صلة تنفيذه دون �أن يح�صل على �أي مقابل ،ولو معنوي ،ومعذلك
يظل مت�شبثا ببلوغ ما كان يرومه من الدعوى الق�ضائية ،وهو التراجع عن مقرر نقله؛
وحيث �إن المنطق يدفع �إلى ت�صديق قول الم�شتكي ،وذلك باعتماد �أن تنازله عن المقرر
الق�ضائي كان بناء على وعد من الإدارة بت�سوية و�ضعيته وديا؛
وحيث� ،إلى جانب ذلك ،ف�إن الت�صرف الإداري ال�سليم ،يقت�ضي �أن يقابل موقفالموظف
الذي �أ�ضاف �إلى تنازله اعتذارا ر�سميا للإدارة� ،إعادة النظر في مطلبه ،وبحث �سبلاال�ستجابة
�إلى تنقيله �إلى مدينة تطوان للعمل ب�إحدى الم�صالح التابعة للمكتب ،وهي كثيرة ،وذلك ردا
العتبار هذا الموظف الذي �أ�شرف على الإحالة على التقاعد ،وللحفاظ على عالقة التقدير
واالحترام الذي يكنه مبدئيا كل موظف لإدارته ،واالعتزاز الذي يحمله باالنتماء لها،والعرفان
الذي يجب �أن يتوج م�سار كل موظف؛

وحيث �إن البعد الإن�ساني والموقف الأخالقي الذي يجب �أن يطبع العالقات ويخيم على
الت�صرفات ،هو الذي يدفع بالم�ؤ�س�سة ،وبغ�ض النظر عن الم�ساطر الق�ضائية ،وفي نطاق ما تملكه

من �صالحيات لإعمال مبادئ العدل والإن�صاف� ،إلى دعوة مكتب التكوين المهني و�إنعا�ش 
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ال�شغل لإعادة النظر في قرار تنقيل الم�شتكي للعمل بمدينة �شف�شاون ،واال�ستجابة النتقاله للعمل
ب�إحدى الم�صالح التابعة له بمدينة تطوان؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011والمن�شور
بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال�سيما المادة  29منه؛
وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال�سيما المادة  75منه؛

لأجله؛
ف�إن و�سيط المملكة:
 -يو�صي ال�سيد المدير العام لمكتب التكوين المهني و�إنعا�ش ال�شغل ببحث �سبل اال�ستجابة
لطلب المعني بالأمر للعمل بمدينة تطوان؛
 -ويدعو �إلى �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 �إلى كل من ال�سيد المدير العام لمكتب التكوين المهني
و�إنعا�ش ال�شغل ،والم�شتكي.

وحرر بالرباط ،في:
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الرباط في 1 :يونيو 2014

�إلــى
ال�سيد وزير االقت�صاد والمالية المحترم
المو�ضوع :ملف �ضحايا الألغام
�ســــــالم تام بوجود موالنا الإمـــــــام،
وبعد ،ي�شرفني ال�سيد الوزير �أن �أعود �إليكم ب�ش�أن ملف �ضحايا الألغام الذي عالجتهم�ؤ�س�سة
و�سيط المملكة من عدة زوايا ،تتقدمها الرغبة في �إيجاد حل من�صف لمواطنين لجبر �أ�ضرار
لحقت بهم جراء ما تعر�ضوا له من انفجار �ألغام خلفت لهم �إعاقات وعاهات م�ستديمة وجروح
عميقة ،ف�ضال عن وفيات طالت معيلي �أيتام؛
فكما ال يخفى عليكم� ،إن ه�ؤالء ال�ضحايا ارت�أوا ،وبمنظور جد حكيم ،مخاطبة الدولة
كم�س�ؤولة عن الأ�ضرار ،في �إطار م�سطرة ودية� ،إيمانا منهم ،وعن حق ،ب�أن الدولة راعية
ومتعهدة،وال يمكن �إال �أن ت�سارع �إلى �إ�صالح ما �صدر عنها� ،أو ما ت�سببت فيه من �أ�ضرار عن
خط�أ �أو�إهمال؛
ال�سيد الوزير،
�إن النظر في التعوي�ض عن هذه الأ�ضرار ال ينطلق من مجرد القانون ،بل كذلك من هاج�س 
انتزاع فتيل م�ؤاخذة الدولة عن �أخطائها ،ومن مبعث االلتزام الت�ضامني الذي يفر�ض على هذه
الأخيرة بحث كل �سبل م�ساعدة الأ�شخا�ص الذين يوجدون في �أو�ضاع ه�شة و�صعبة؛
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فم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة �أخذت بعين االعتبار كل هذه المعطيات ،ودفعت �إلى تجاوز
م�س�ألة التقادم ،الذي ال يعتبر في هذه الحالة �إال عقابا وجزاء عن الت�أخير في تقديم الطلب ،علما
�أنال�ضحايا كانوا في �أو�ضاع ت�شفع لهم في تجاوز كل هفوة �أو ق�صور �أو ت�أخير؛
ين�ضاف �إلى هذا �أن التقادم لي�س �سقوط حق ،بل هو قرينة تعتمد في القول ب�أن الملتزم �أوفى
بالتزاماته ،و�أدى ما عليه .والواقع �أن الدولة تعلم جيدا ب�أنها لم ت�صرف له�ؤالء ال�ضحايا �أي مبلغ
تعوي�ض عما لحقهم من �أ�ضرار؛
و�إلى جانب هذا ،ف�إن دور لجنة ف�صل المنازعات لي�س هو مجرد النظر في مدى الأحقية ،بل
�إن دورها يكمن بالأ�سا�س في �إيجاد ت�سوية ،وتحديد التعوي�ض �إن اقت�ضى الحال؛
ال�سيد الوزير؛
يظهر �أن الم�صلحة العامة تقت�ضي ت�صفية هذا الملف ،ومن الالئق �أن ينتهي في نطاق �صلح؛
و�إنه لمن ال�صعب �أن نوجه ال�ضحايا �إلى الق�ضاء وقد ارت�ؤوا اختيار الطريقة الودية البديلة،
وعلى الأخ�ص اللجوء �إلى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة التي بادر جاللة الملك محمد ال�ساد�س،
حفظه اهللو�أيده� ،إلى �إحداثها ،والتي جاء الد�ستور الجديد ليزكيها ك�إحدى الآليات ال�ضرورية
في كل بناءديموقراطي وفي كل ممار�سة تروم بلوغ الأبعاد الحقوقية الف�ضلى؛
لأجل ذلك� ،أدعوكم ،ولو من منطلق مبادئ الإن�صاف الموكول �صراحة لهذه الم�ؤ�س�سة
الحر�ص على تفعيل و�إ�صدار توجيهاتكم �إلى اللجنة المذكورة ق�صد العمل على تحديد التعوي�ض 
الذيمن الواجب �صرفه له�ؤالء ال�ضحايا والإقالع عن التم�سك بالتقادم؛
وفي انتظار ذلك؛
تف�ضلوا ،ال�سيد الوزير المحترم ،بقبول �أزكـــــى تحياتـــــــي وفائق تقديري.
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الرباط في 2 :يونيو 2014

�إلى
ال�سيد الوزير المنتدب لدى رئي�س الحكومة
المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المحترم
المو�ضوع :مدونة ال�سلوك
�سالم تام بوجود موالنا الإمام،
فعالقة بالمو�ضوع الم�شار �إليه هام�شه ،يطيب لي وقد انتهت الم�ؤ�س�سة من �صياغة وترجمة
مدونة �سلوك العاملين بم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة �أن �أبعث �إليكم بن�سخ منها ،وذلك لإطالعكم
عليهالكل غاية ترونها ،علما �أن الم�ؤ�س�سة �ستعمل بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
على ترجمتها�إلى اللغة الأمازيغية.
و�أغتنمها منا�سبة لأ�شدد على �ضرورة فر�ض  مدونة �سلوك وقيم للموظفين والإداريين
العمومين .فالمنظومات القانونية ،والن�صو�ص التنظيمية ،والممار�سات المعمول بها في الدول
المتقدمة كلها تحفل بهذه المدونات التي توثق للتطبيقات الف�ضلى والتعاطي ال�سليم للعمل
الإداري ،الذيي�ستجيب لحاجيات المرتفقين.
�إنه ل�صعب جدا ونحن في المحافل الدولية� ،أو عند تقديم التقارير الدورية �أمام المنتظم
الدولي� ،أن يتم ت�سجيل هذا الفراغ.
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فالواقع �أن الإرادة ال�سيا�سية موجودة ،و�أن وزارتكم قد فتحت عدة �أورا�ش في اتجاهالتخليق
وتر�شيد الحكامة ،ولن يكون هذا غائبا عن المخطط اال�ستراتيجي لوزارتكم.
قد تكون هناك �أولويات ،وقد تحتاج بع�ض الأمور �إلى مت�سع من الوقت و�إلى ا�ست�شارات
مو�سعة ،ولكن الت�أخر في �إنجازات مثل المدونة المذكورة يعثر ما يمكن �أن تحققه بالدنا من
ك�سب فيالإدارة المفتوحة ،وفي نوادي اال�ستثمار ،و�آليات النزاهة والتخليق.
لأجل ذلك� ،أرجو منكم موافاة الم�ؤ�س�سة بما اتخذته وزارتكم في هذا المجال ،وما تعتزم
القيام به على المدى القريب في المو�ضوع.
وفي انتظار ذلك؛
تف�ضلوا ،ال�سيد الوزير المحترم ،بقبول عبارات �أزكى تحياتي وفائق تقديري.
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الرباط في 17 :نونبر 2014

�إلى
ال�سيد رئي�س الحكومة المحترم
المو�ضوع :مقترح تدخل ت�شريعي في مو�ضوع عدم تمكين الأطفال المكفولين ،من التعوي�ضات
العائلية ،بعد �إحالة كافليهم �إلى التقاعد.
�سالم تام بوجود موالنا الإمام،
ي�شرفني ،ال�سيد رئي�س الحكومة المحترم� ،أن �أتقا�سم و�إياكم التفكير في �إ�شكالية عر�ضت
على م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة وهي تعالج بع�ض ال�شكايات المرفوعة �إليها .ولعل ما يحفزني على
ذلكهو �إيماني ب�أنها تندرج �ضمن ان�شغاالت حكومتكم.
لقد تبين من خالل درا�سة هذه ال�شكايات �أن اال�ستفادة من التعوي�ضات العائلية التي كان
يتقا�ضاها الموظفون عن الأوالد المتكفل بهم تتوقف بمجرد �إحالتهم �إلى التقاعد ،على خالف
مايجري به العمل بالن�سبة لأوالد ال�صلب.
وبالرجوع �إلى موقف ال�صندوق المغربي للتقاعد يتبين �أنه ي�ستند في هذا االتجاه على كل
من الف�صل  15من نظام المعا�شات المدنية ،والف�صل  17من نظام المعا�شات الع�سكرية اللذان
ين�صان على �أن اال�ستفادة من التعوي�ضات العائلية تنح�صر في الحاالت المن�صو�ص عليها في
الفقرة الأولى �إلى الفقرة الرابعة من الف�صل الثاني من المر�سوم رقم  2.58.1381الم�ؤرخ في
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 27نونبر  1958الذي بموجبهتحدد �شروط منح التعوي�ضات العائلية لأطفال الموظفين المدنيين
والع�سكريين و�أعوان الدولةوالبلديات والم�ؤ�س�سات العمومية بعد حذف �أ�صولهم من الأ�سالك،
و�ستالحظون �أنه تم ا�ستثناء الأوالد المتكفل بهم من اال�ستفادة من مقت�ضيات الفقرةال�ساد�سة
من هذا الف�صل ،والتي تخول «الأوالد المعهود بهم للمعني بالأمر �إما بموجب مقرر ق�ضائي
�أ�صبح نهائيا ،و�إما ب�إيعاز من م�ؤ�س�سات �إ�سعاف عمومي بموجب �إجراء قانوني يو�ضع بمقت�ضاه
الولدتحت كفالته» الحق في نيل التعوي�ض العائلي.
ال�سيد رئي�س الحكومة المحترم� ،إن هذا الموقف يتعار�ض ومقت�ضيات الفقرة الرابعة من
الف�صل  22من القانون رقم  01.15المتعلق بكفالة الأطفال المهملين والتي ترتب الآثار القانونية
عن �إ�سناد الكفالة ،وتن�ص على ا�ستفادة الكافل من التعوي�ضات والم�ساعدات االجتماعية
المخولة للوالدين عن �أوالدهم من طرف الدولة �أو الم�ؤ�س�سات العمومية �أو الخ�صو�صية �أو
الجماعات المحليةوهيئاتها.
�إن ق�صد الم�شرع ،في الفقرة الرابعة الم�شار �إليها �أعاله ،من عدم تحديده لو�ضعية الكافل
الذي �سي�ستفيد من التعوي�ضات العائلية (�أن يكون ما زال يزاول في الأ�سالك �أو ولم يحل بعد
�إلى التقاعد) هو تو�سيع في حد ذاته لقاعدة الم�ستفيدين من التعوي�ضات العائلية لت�شمل حتى
الأطفال المتكفل بهم والم�صرح بهم بعد الحذف من الأ�سالك �أو الإحالة �إلى التقاعد .وهذا
المفهوم هو الذييج�سد الم�ساواة� ،إذ ال يعقل �أن تكون الإحالة �إلى التقاعد حائال دون موا�صلة
اال�ستفادة منالتعوي�ضات لمجرد �أن الطفل المكفول لي�س ابن �صلب.
وحيث �إن المملكة المغربية �سبق لها �أن وقعت و�صادقت على االتفاقية الدولية لحقوق
الطفل ،وهو ما يترتب عنه التزام الدولة بتمتيع كافة الأطفال دون تمييز بجميع الحقوق على
وجه الم�ساواة .وخا�صة �أن ت�صدير د�ستور المملكة يدعو �إلى العمل على مالئمة الت�شريعات
الوطنية مع ماتتطلبه الم�صادقة على االتفاقيات الدولية.
ومن جهة �أخرى ،ف�إن المغرب هو من كان وراء �إدخال كلمة كفالة kafala �إلى قامو�س 
المنتظم الدولي الخا�ص في الهاي عندما اعتمدتها ت�شجيعا للدول الإ�سالمية لالن�ضمام �إلى هذه
االتفاقية على اعتبار �أن العالم الإ�سالمي ال يعرف نظام التبنيAdoption.
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وحيث �إن الفقرة الثالثة من الف�صل  32من د�ستور المملكة تن�ص على �أن الدولة ت�سعى لتوفير
الحماية القانونية ،واالعتبار االجتماعي لجميع الأطفال ،بكيفية مت�ساوية ،ب�صرف النظر عن
و�ضعيتهم العائلية.
وحيث �أن هذا الحق قد �أقره ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي� ،إذ لم ي�ستثن هذه
الفئة من الأطفال من التعوي�ضات العائلية �سواء �أثناء الحياة الإدارية للكافل� ،أو بعد الإحالة
�إلى التقاعد ،وهكذا ورد في الفقرة الثالثة من الف�صل الخام�س  من المر�سوم رقم 2.72.541
بتاريخ  23ذي القعدة  30( 1392دجنبر  )1972ب�ش�أن التعوي�ضات التي يدفعها ال�صندوق الوطني
لل�ضمان االجتماعي ،على �أنه «تمنح التعوي�ضات عن - 3 ... :الأوالد اليتامى فاقدي الأب
والأم المتكفل بهم الم�ستفيدين منالتعوي�ض العائلي �أو المعهود �إليه بهم �إما بحكم ق�ضائي �أو
بعقد قانوني يجعل الولد تحت نفقته وال�سيما ب�إيعاز من م�ؤ�س�سات للإ�سعاف العمومي».
فالم�ؤ�سف �أن يعرف الأطفال المتكفل بهم تعددا لأنظمة اال�ستفادة من التعوي�ضات العائلية،
وهو ما يجعل �أن المنخرط في ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي والمنخرط في النظام
الجماعيلمنح رواتب التقاعد ي�ستفيدان والمنخرط في ال�صندوق المغربي للتقاعد ال ي�ستفيد.
لذلك يجب على هذه الأنظمة المختلفة �أن تعمل على �إقرار الم�ساواة بينها ،ال �سيما �أن هناك
مقاربة تدعو �إلىتوحيدها.
فالحديث ال�شريف الذي قرن فيه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �سبابته والو�سطى ليقول�":أنا
وكافل اليتيم فيالجنة " يجب �أن يجد له تج�سيدا في القانون ،وذلك حتى ال ي�ستثنى الكافل من
الحق في التعوي�ضات العائلية.
�إن بلدنا ،في �إطار موروثنا الثقافي وتقاليدنا الرا�سخة ،ي�شجع على التكفل ،وبالتالي
فالتعوي�ضات العائلية التي تمنح ورغم ب�ساطتها ال بد �أن ت�ستمر ،ال�سيما و�أنها محدودة في الزمن
وتكلفتها �أقل بكثير من وجود هذا الفراغ الذي ي�ؤثر على منظور الأغيار لبالدنا  .
وحيث �أن تطبيق الف�صل  15من نظام المعا�شات المدنية ،والف�صل  17من نظام المعا�شات
الع�سكرية يتنافى وروح الد�ستور ،وال يحققان ما ي�صبو �إليه الم�شرع من توفير كافة ال�ضمانات
للأطفال المتكفل بهم و�صيانة كرامتهم وحماية م�صالحهم الف�ضلى.
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وحيث �إن الأمر ي�ستوجب �إعادة �صياغة الفقرة الثانية من الف�صلين الم�شار �إليهما �أعاله،
وذلك بجعلها ت�شير �إلى الفقرة ال�ساد�سة من الف�صل الثاني من المر�سوم رقم  2.58.1381الم�ؤرخ
في  27نونبر  1958الذي بموجبه تحدد �شروط منح التعوي�ضات العائلية لأطفال الموظفين
المدنيين والع�سكريين و�أعوان الدولة والبلديات والم�ؤ�س�سات العمومية بعد حذف �أ�صولهم
من الأ�سالك ،وهو ما من �ش�أنه تمكين الأطفال المتكفل بهم الذين �أحيل كافلهم �إلى التقاعد من
التعوي�ضات العائلية.
وا�ستنادا بالتالي ،على المادة  33من الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س 
 2011الموافق لــ  12ربيع الثاني  1432ب�إحداث م�ؤ�س�سة و�سيط المملكـة ،والمن�شور بالجريدة
الر�سميةعدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله.
ي�شرفني ،ال�سيد رئي�س الحكومة المحترم� ،أن �أطلب منكم بحث �سبل تعديل هاذين الف�صلين،
وعدم جعل القانون عائقا دون تمتيع الأطفال المتكفل بهم من الحقوق والمكت�سبات المخولة
لباقيالأطفال المغاربة.
وتف�ضلوا ،ال�سيد رئي�س الحكومة المحترم ،بقبول خال�ص عبارات تحياتي وفائق تقديري.
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الرباط في 15 :يناير 2015

�إلـــــى
ال�سيد وزير التعليم العالي
 والبحث العلمي وتكوين الأطر المحترم
المو�ضوع :ا�ستفادة نزالء ال�سجون من المنحة الجامعية
�ســــــالم تام بوجود موالنا الإمـــــــام،
وبعد ،يطيب لي ،ال�سيد الوزير� ،أن �أفاتحكم في مو�ضوع يطرح من حين لآخر على هذه
الم�ؤ�س�سة ،ويتعلق بمطلب نزالء ال�سجون في اال�ستفادة من المنح الجامعية؛
والم�ؤ�س�سة تعلم توجهكم في تو�سيع قاعدة اال�ستفادة من المنح ،وتعلم في ذات الوقت
الإكراهات المطروحة وما ا�ستدعته من و�ضع معايير غايتها ترتيب الأولويات ،ال �سيما في ظل
محدودية الأر�صدة المخ�ص�صة للمو�ضوع؛
ومن هذا المنطلق ،ولأن المنحة هي م�ساعدة ،ومكاف�أة ،وعرفان بمجهود خا�ص ،ودعوة
لموا�صلة الم�سير على درب الدرا�سة والتح�صيل ،ف�إنه بات من المنا�سب التفكير في نزالء
ال�سجون،لي�س من دافع الحاجة فقط ،ولكن كذلك من �أجل الإ�سهام في توفير ظروف �أح�سن
ت�ساعد علىاقتناء المراجع والكتب ،وبع�ض الحاجيات الخا�صة؛
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فنزيل الم�ؤ�س�سات ال�سجنية يجب �أن يتلم�س �صفح المجتمع ،وا�ستعداده الحت�ضانه ،و�إعادة
�إدماجه ،بعد الإفراج عنه ،وم�ساعدته على التعاي�ش االجتماعي الم�سالم والمت�سامح ،وااللتزام
بقيمالمواطنة ال�صالحة ،و�أح�سن تعبير عن ذلك هو التزود بالر�صيد المعرفي والجامعي الذي ال
يمكن �إال �أنيعود بالنفع الخا�ص والعام؛
لذلك ،و�أنا واثق من بالغ اهتمامكم� ،أ�ضع بين يديكم الإ�شكالية لبحث �إيجاد �سبل حللها،
يزيد من فتح �أبواب الأمل ،ل�شريحة �أرادت الظروف �أو الطي�ش �أن يلقي بهم في مواقع �سلب
الحرية ،راجيا منكم درا�سة الو�ضعية ،و�إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم اتخاذه في المو�ضوع؛
وفي انتظار ذلك؛
تف�ضلوا ،ال�سيد الوزير المحترم ،بقبول عبارات فائق تقديري و�أزكى تحياتي.
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