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تقديم

اأبت الذي الت�ا�سلي، المنبر هذا قراء مع اللقاء فر�ص تت�الى اأن الحمد دواعي لمن اإنه
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةمنخاللهتعميمالمعل�مةبخ�س��صماتهتدياإليه،وهيعلىدرب
ال�فاءبالر�سالةالتيط�قتبها،مدركةحجمالتحديات،واأهميةالرهانات،فيوقتتتعالىفيه
النداءات،ب�سرورةا�ستجابةمختلفاالإدارات،لمالالأفرادوالجماعاتمنحاجيات،ت�ؤمنما

هممحق�نفيهمنخدمات.

�سمن انتقت اأَِلَفْتُه، ما هدي وعلى المجلة، هذه اإليه ارتكنت الذي الخط �سياق وفي
م�ادهذاالعددبع�سامنت��سياتها،التيكانلهافيهاراأي،تعتبراأنهخيارانتهجتهمنمنطلق
منظ�رهالروحالقان�نفيبعدهال�سامي،واأنهج�ابعمايقت�سيهالعدلواالن�سافلتمكين

المتظلممماه�محقفيه.

كمااأنالمقرراتالتيتج�سد،ل�سبباأوالآخر،عدماال�ستجابةلمطالبم�ستكين،والتي
فيها يتجل لم التي االإدارة، لم�اقف نتيجةدرا�سةوتمحي�ص العدد،كانت اأي�ساهذا ت�سمنها
اإخالل،�س�اءفيتطبيقهاللقان�ن،اأوانحراففياإعمالهالماتملكهاأحيانامن�سلطةتقديرية

فيالتعامل.

اأماالمقترحاتالتيبعثتبهااإلىال�سيدرئي�صالحك�مة،فاإنهاانطلقتمنقناعاتتر�سخت
لدىالم�ؤ�س�سةب�ج�بالعملعلىالتدخلالت�سريعياأوالتنظيميلتداركاالأم�رواإعادتهااإلى
ن�سابها،اعتبارالماطراأمنم�ستجدات،اأوماتجلىمننق�صلميعدي�اكبالتغييرالذياأ�سبح

المرتفق�نوالبالدفيحاجةاإليه.
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ورعيالماللم�ؤ�س�سةمندورهامفيتعزيزحق�قاالإن�سان،كانمنالمنا�سباإ�سراكالعم�م
فيمنظ�رهاللم�ساواةفيال�ل�جللحق�ق،منخاللورقةعمل�ساهمتبهافيتظاهرةتم

تنظيمهامعم�ؤ�س�ساتد�ست�ريةاأخرى.

عليه بالمت�افق ال�طني بااللتزام واإيمانا وك�نية، �سم�لية من الحق�ق يطبع بما وارتباطا
من الم�ؤ�س�ساتية، ال��ساطة مجال في الدولية االتفاقيات م�قع م��س�ع معالجة دوليا،تمت
لر�سمحدود الروؤى منخالله تت��سح لنقا�صحق�قي، منطلقا يك�ن يمكناأن خاللطرح

هذاااللتزام.

وتحلياللماداأبتالم�ؤ�س�سةعلىاإ�سدارهمنمقرراتوت��سيات،يتعززهذاالعددبدرا�سة
قيمةلها،كنماذجملم��سةللم�ساهمةفياإ�ساعةمبادئالعدلواالن�ساف.

وكيفماكانال�سع�رالذيينتابالم�ؤ�س�سة،وهيتف�سحعمااهتدتاإليهفيخال�ساتها،
عن دوما البحث ال�اجب من واأنه كثير، المنتظر واأن ط�يل، الم�سار باأن قناعة على فاإنها

االأف�سل،الذييلتقيمعالماأم�ل،وي�ستجيبلالنتظارات،ويزيدمنفاعليةاالإدارات.

ولتتاأتىم�ا�سلةاالخباربماانبثقعنالملتقىالعالميالثانيح�لحق�قاالن�سان،المنعقد
بمراك�صمننتائجذاتال�سلةبال��ساطةالم�ؤ�س�ساتية،يليق،فيالبداية،االإفادةبماتالذلكمن

مبادراتفياتجاهاإحداثاالآليةالدوليةللتن�سيقمابينال�سبكاتالعاملةفيالمجال.

ومرةاأخرى،فاإنال�سكرم��س�للكلمن�ساهمفياالإعداد،ومناهتمباالإ�سدار،وداأب
اأودرا�سات،لال�ستفادةمنن�سرها علىاالطالع،ووافىالم�ؤ�س�سةبماتراءىلهمنتعليقات

وفتحالح�ارب�ساأنها.

و�سيط المملكة
النقيبعبدالعزيزبنزاك�ر
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التقـــريــر الخـــتامــي حول اللقاء المنعقد بالرباط 
يومي 6 و7 يوليوز 2015  بين روؤ�ساء ال�سبكات الجهوية  والدولية 

لموؤ�س�سات الو�ساطة الموؤ�س�ساتية ب�ساأن تفعيل اإعالن مراك�س

بقرارمناللجنةالثالثيةالمنبثقةعناالجتماعالم��س�عاتيالمنظمبمنا�سبةالملتقىالعالمي
الثانيح�لحق�قاالإن�سانفينهايةن�نبر2014بمراك�ص)1(،المك�نةمنال�سيدةريم�ند�سان
جرمان،حاميةالم�اطنبالكبيكورئي�سةجمعيةاالأمبد�سمانوال��سطاءالفرانكف�نيين،وال�سيد
يتراأ�سها والتي بفييــــنا، لالأمبد�سمان الدولي المعهد ورئي�ص اأمبد�سمانناميبيا والترز، ج�ن
اأمبد�سمانات لجمعية ال�سرفي والرئي�ص المغربية المملكة بنزاك�ر،و�سيط العزيز عبد النقيب

البحراالأبي�صالمت��سط؛

اجتمعتبدع�ةمنهذااالأخير،فيالرباطي�مي6و7ي�لي�ز2015،الجمعياتالجه�ية
الإقامة ال��سائل اأف�سل الت�ساوروتدار�ص ق�سد واالأمبد�سمانات، ال��سطاء لم�ؤ�س�سات والدولية
اآليةب�سيطةفاعلةللتعاونوالتن�سيقعلىال�سعيدالدوليبينجميعهيئاتال��ساطةالم�ؤ�س�ساتية،
وذلكبهدفتفعيل»اإعالنمراك�ص«ح�لهذاالن�عمنال��ساطةبغيةالنه��صوتعزيزجه�د
مجالحماية في عالميا الم�ستحقة المكانة من لتمكينها هذاالحقل، في العاملة الجمعيات

حق�قاالإن�ساناتجاهاالإدارة،هذهالحمايةالتيتبرراأ�سالاإحداثهاووج�دها.

 *   *   * 

هذا بمنا�سبة المملكة و�سيط م�ؤ�س�سة طرف من المنظمة الم�ؤ�س�ساتية ال��ساطة ح�ل الدولية الندوة اأ�سغال انظر  )1(
الملتقى،فيالعدد4)اأبريل2015(منهذهالمجلة.
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الظروف اأح�سن في المذك�ر، االإعالن �سمن المر�س�مة االأهداف بل�غ ب�سرورة ووعيا
الممكنةلتحقيقهاولنجاحها،اتفقتكافةالجمعياتالحا�سرةفياالجتماعاالآنفالذكر،

فيختاممناق�ساتهاالغنية،علىمايلي:

ال�سروع،مناالآن،فيالقيامبالم�ساعيال�سروريةالإحداثاآليةتن�سيقفيمابينمختلف 
لالأفكار الم�ستمر التبادل ت�سهيل الأجل ال�ساحة، على حاليا المت�اجدة الجمعيات
والتجاربوالخبراتالمرتبطةبالمهمةالرئي�سيةلل��ساطةوالت�فيقلفائدةمرتفقيالدول

التيت�جدبهام�ؤ�س�ساتاالأمبد�سماناتوال��سطاءالمنخرطةفيتلكالجمعيات؛

خالل الذكر، �سالفة الم�ؤ�س�سات دول �سائر م�اطني بم�ساعدة االآن، من االلتزام، 
به ت�سمح ما المحلية،وذلكفيحدود االإدارية الم�سالح الم��س�عيةلدى م�ساعيهم

ت�سريعاتهاوتنظيماتهاالجاريبهاالعملبالن�سبةللق�ساياالنزاعيةالمماثلة؛

من الع�س�ة الم�ؤ�س�سات بع�ص لدن من المعتمدة الممار�سات اأح�سن على االطالع 
اأجلا�ستلهامماي�افقاالأو�ساعالمحليةلكلبلد،بغيةتح�سينالخدماتالتيياأملها

المرتفق�نفيالقطاعالعامو�سائرمك�ناتهوالهيئاتالتابعةله؛

اإحداثمركزللتك�ينوتبادلالتجاربوالخبراتمتعدداللغات،مفت�حاأمامالعاملين 
اأكثر بهم وُيَقرِّ لمهامهم، االأ�سا�سية باالأم�ر فيه �ن ُيِلمُّ االأع�ساء، الم�ؤ�س�سات بمختلف
منالم�ساطرواالآلياتالتياأبانتعنفاعليتهافيمعالجةال�سكاياتوالتظلماتذات

الطبيعةاالإدارية؛

دعمالمبادرةالراميةاإلىت�فيرتك�ينجامعي،بمالطا،متخ�س�صفيال��ساطة،ي�ستفيد 
منهمجم�عال��سطاءواالأمبد�سمانات؛

واالأمبد�سمانات، لل��سطاء والمت��سطية الفرانكف�نية الجمعيات به قامت بما اأ�س�ة 
وغيرهامنالجمعيات،اإعداددرا�ساتمقارنةالأو�ساعهاالقان�نيةوطرقعملها،تمكن

منا�ستيعابهاجيدا،واال�ستفادةمنالمكت�سباتالمحققةوالنتائجالمح�سلعليها؛
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االآجال اأح�سن في اللقاء هذا اأثناء عليها المجمع التدابير لتنزيل الم�ساورات متابعة 
م�سروع ح�ل ت�افقية روؤية بتهييئ اأي�سا المكلفة الثالثية اللجنة الممكنة،ب�ا�سطة
الدولي للمركز اأولي ت�س�ر اإلى اإ�سافة الماأم�ل، التن�سيق لجهاز القان�ناالأ�سا�سي

للتك�ينالمزمعاإن�ساوؤه.

 *   *   * 

على �س�يا العمل في اإرادتها على الحا�سرة الجمعيات اأكدت اللقاء، هذا نهاية وفي
في المتخ�س�سة واأجهزتها المتحدة االأمم منظمة اعتراف على للح�س�ل ت�حيدمجه�داتها
مجالحق�قاالإن�سان،بدورال��ساطةالم�ؤ�س�ساتيةالفعالوااليجابيللغايةفيحمايةحق�ق
لدن من اإن�ساوؤها، المزمع الدولية الجمعية اعتمادر�سميًا، ثمة ومن بها، والنه��ص االإن�سان

هيئاتهااال�ست�سارية.

الرباط، في 7 يوليوز 2015. 

*    *
*





درا�ســات واأبحاث 
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الو�ساطة الموؤ�س�ساتية والم�ساواة 
في الولوج اإلى الحقوق)1(

ذ.النقيبعبدالعزيـزبنزاكـ�ر
و�سيطالمملكة

اإنهلمندواعيالم�سرة،اأنيلتئمهذاالجمعفياإطاراأيامم�سه�دةيحتفلفيهاالعالمبالمراأة،
اإكباراوتقديراللدورالمتميزالذيتلعبهفيحياةاالأمم،وعرب�نوفاءلعهدقطعالمنتظمالدولي

علىنف�سهالدفعباإن�سافالمراأةلتتب�اأالمكانةالالئقةبها.

فهذااللقاء،الذيينظمبتعاونبينالم�ؤ�س�ساتالد�ست�ريةاالأربع)2(،يندرج�سمنالتعبير،
من والمْنَبعث نتقا�سمه الذي الرا�سخ االإيمان اإليه يدع� م�سار ر�سم على واالإعالن والتاأكيد،

ر�سالتناومنقناعاتناباأهميةالدفاععنالحق�قوالنه��صبها.

ومماال�سكفيهاأنالم�ساواة،وال�سيمابينالجن�سين،تعتبرق�سيةج�هرية؛

فهيفي�سلبان�سغاالتنا،ون�ليهامناالأهميةماهيجديرةبه؛

وهيتعبير،منلدننا،عنوج�بتناولالم��س�عبالجديةالتيتقت�سيهاالظروفلبل�رة
كل ومكافحة المنا�سفة هيئة اإحداث وه� اأال هام، د�ست�ري لمقت�سى المنا�سب االختيار

ت�سكلهذهالدرا�سةاأ�سا�صم��س�عالعر�صالذيقدمهال�سيدو�سيطالمملكة،خاللاللقاءالمنعقدح�ل»الم�ساواة  )1(
والمنا�سفةفيان�سغاالتالم�ؤ�س�ساتالد�ست�رية«،بتاريخ25مار�ص2015.

تتمثلهذهالم�ؤ�س�ساتالد�ست�ريةفيالمجل�صال�طنيلحق�قاالن�سان،وم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،والهيئةالعليا  )2(
لالإت�سالال�سمعيالب�سري،والمجل�صاالقت�ساديواالجتماعيوالبيئي.

درا�ســات واأبحاث
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تعدديةفكريةوثقافيةوحق�قية،كفيلةوم�ؤهلة فيها، تتجمع اآلية لتك�نفعال اأ�سكالالتمييز،
لرفعالتحدياتوتحقيقالمبتغيات؛

وهيتاأكيد،وعزمعلىالعمل،للق�ساءعلىكلالمعيقاتالتيتح�لدونبل�غالم�ساواة،
وتجاوزكلتمييزيق�معلىالن�ع؛

وهيتاأكيد،لحقالمراأةفياأنتنعمبماهياأهلله،لي�صكعطاءاأوهبة،بلكحقطبيعي
ا�ستطاعتنزعاالعترافبهلها،نتيجةن�ساالتها،وبف�سلمااأبانتعنهمنقدرات؛

وهيتاأكيداأي�سا،باأنتك�نفيمناآىوفيح�سنمنكلعنفباأي�سكلمناالأ�سكال،واأن
يفتحلهاالمجالالقتحامكلماكانحكراعلىالرجلبحكمالقان�ناأوك�اقعاأفرزهماعرفته

منتهمي�ص؛

عن الدفاع ه� واحد هدف نح� المبادرات فيه تلتقي م�سار، عن اإعالن كذلك وهي
اأبهى في بالت�ساركية يقر بمنهج �سالحيات، من لها ما اإطار في م�ؤ�س�سة كل المنا�سفة،
تطبيقاتها،وبمقاربةتت�سعفيهاالم�ساورات،وبخط�اتُيْعَتَمدفيهاالتكاملبينكلالفاعلين

للمزيدمناالنجازات.

فاالأمرلميعدمجردخياراأوترف،بلاأ�سبحمنبابال�اجباأنيعالجهب�سكل�سم�لي،
كلمنم�قعه؛

وهكذا،يبدوليمنالمنا�سب،اأثناءهذااللقاءالمبارك:
ب�سطبع�صاالأفكارالتين�ؤكدمنخاللهاعلىاأنتحقيقالم�ساواةوالمنا�سفةم�س�ؤولية -

م�ستركة؛
عن الدفاع مجال في المملكة و�سيط بم�ؤ�س�سة المن�طة ال�سالحيات اإلى التطرق ثم -

حق�قالن�ساء؛
واأخيراا�ستعرا�صالم�ؤ�سراتاالإح�سائيةالعامةالمتعلقةبال�سكاياتوالتظلماتالمقدمة -

منطرفهناإلىهذهالم�ؤ�س�سة.
  *   *   * 
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اأوال: تحقيق الم�ساواة والمنا�سفة م�سوؤولية م�ستركة
اإنالدفاعوالعملمناأجلالم�ساواةلي�صواجبكفاية،اإذاقامبهالبع�صي�سقطعناالآخر،

اإذيجباأنيتمالتعاملمعهب�سكلت�سامني.

اأنت�ستغلعلىالم��س�عفينطاقتعاونوتكامل لقدباتلزاماعلىهيئاتالحكامة،
لالإحاطةباالإ�سكاليةككل،لئاليقت�سرماتق�مبهمنخط�اتفيحدودتخ�س�صكلواحدة
منها،واالكتفاءبالر�سدواالإدانة،بلالبدمنال�سعياإلىاإ�سافةلبناتباالإ�سهامالم�ستركفي

ةوالُمَمِهدةلغداأف�سل. �سَ الم�ساريعالُم�ؤ�سِّ

اإناالأمري�ستدعيبل�رةالت�جهات،�سيماواأنهناكج�انبعديدةمنالم��س�عاأ�سبحت
محلاإجماع.

الخم�سينية، تقرير وكذا بكين، م�ؤتمر منذ ت اأُِعدَّ التي ال�ثائق مختلف اإلى فبالرج�ع
الذيت�سمنتق�يما�ساماللل�سيا�ساتالعم�مية،والت��سياتالتيخل�ستاإليهاالخطةال�طنية
تحفل نجدها الحق�قي، المجال في مماتراكم وغيرها االإن�سان، وحق�ق للديمقراطية

للن�ساءاأنَيُقْلَنكفىمناالنتظار. بالتطلعات،وَحقَّ

علينااأنندفعاإلىتعزيزالثقةفين�سفهذاالمجتمع،فياقتدارالمراأةفيح�سن�سنيعها،
فيكفاءاتها،فيتملكهاكل�سروطالنجاح،�ساأنها�ساأنالرجل.

لميعدلناالحقفيالتعثروالتاأخر،وباالأحرىالخطاأ.واأعتقداأناأكثرعنفتتعر�صلهالمراأة
الجاللة، واأن�ساحب انتقال،ال�سيما اأو تغيير الغيرمبررلكل التاأخير فيمجتمعناهذا،ه�
حفظهاهللواأيده،فيكلمتهال�ساميةخاللالملتقىالعالميالثانيلحق�قاالإن�سانبمراك�ص،

باركواأعلنعنقربتن�سيبهيئةالمنا�سفةومكافحةكلاأ�سكالالتمييز.

اأنتك�نهناكوجهاتنظر اأنالم��س�عي�جدفيمقدمةاالأجندة،وطبيعيجدا اأكيد
ُنْخِلَفه اأوال�سيغة،لكناالأ�سا�سيه�اأننك�نعلىم�عدمعالتاريخ،لئال متباينةفيال�سكل
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فياالهتداءاإلىاالختياراالأ�سلم،الالئقبن�ساالتن�ساءهذاالبلد،الل�اتياأغتنمهافر�سةالأحيي
فيهنروحاالإيمانبالق�سيةوالمثابرةمناأجل�سمانكاملكرامتهنورفعة�ساأنهن.

  *   *   * 

ثانيا: �سالحيات و�سيط المملكة في مجال الدفاع عن حقوق الن�ساء  
الكليعلماأنو�سيطالمملكةم�ؤ�س�سةد�ست�ريةتمالتعر�صلهافيالبابالمتعلقبالحكامة
الجيدة،لتك�نكمااأرادهالظهيرالمحدثلها،جهةوطنيةم�ستقلة،متخ�س�سةفيالدفاععن
الحق�قفيعالقةالمرتفقينباالإدارة.فلهامنال�سالحياتمايخ�لهاالعملعلىاإيجادحل�ل
ِلـَماين�ساأفيهذاال�سددمنخالفات،علىاأنتدفعاإلىالتقيدبالتطبيقال�سليمللقان�ن،واأن
الم�ساواة الحر�صعلى اإلى ت�سعىكذلك العدلواالإن�ساف،واأن بمايحقق االأم�ر تنظرفي

وتكاف�ؤالفر�ص.

اأنيقت�سرالحديثهناعندورالم�ؤ�س�سة،وعملهافيماله والمنا�سبة�سرط،فهيتقت�سي
عالقةبالن�ع.

فالظهيرالمحدثلهايت�سمنمقت�سياتب�ساأنالم�ساواةب�سفةعامة،واأخرىب�ساأنالن�ساء
ب�سفةخا�سة.

وبالرج�عاإلىالمادةال�سابعةمنالظهيريتبيناأنالم�سرعاأوردمايلي:

 »يمكن للو�سيط رفع تو�سية اإلى الجهة الق�سائية المخت�سة، لتمتيع الم�ستكين الذين يوجدون في و�سعية 
�سعبة الأ�سباب مادية،  وال�سيما منهم الن�ساء االأرامل والمطلقات واليتامى واالأ�سخا�س من ذوي االإعاقة، 

و�سائر فئات االأ�سخا�س في و�سعية ه�سة، من  الم�ساعدة الق�سائية...« 

اإليها االإ�سارة فاإن لل��سيط، ال�سالحية هذه وتخ�يل بالم�ساواة الم�سرع الن�سغال وتاأكيدا
وردت�سمنالمادةالرابعةوالثالثين،التيتن�صعلى:
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وعدم  الفر�س،  وتكافوؤ  الم�ساواة  مبادئ  يراعي  ال  العمومية  المرافق  من  مرفقا  اأن  للو�سيط  تبين   »اإذا 
التمييز بين المرتفقين الذين  يتوفرون على نف�س ال�سروط المطلوبة، فيما يتخذه من اإجراءات وقرارات، اأو 
ما يقوم به من ت�سرفات واأعمال، اأو فيما يقدمه من  خدمات، وجه اإلى اإدارة المرفق المعني مذكرة تنبيه ق�سد 
اإثارة انتباهها اإلى االإخالل الحا�سل في معاملتها مع المرتفقين، ومطالبتها باتخاذ  جميع االإجراءات والتدابير 

العاجلة الكفيلة بت�سحيح الو�سع، وفق ما تقت�سيه المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل واالإن�ساف.« 

من عليه الم�سادق للم�ؤ�س�سة، الداخلي النظام من والع�سرين الرابعة المادة في ورد كما
طرفجاللةالملك،مان�سه:

 »�سهر المندوب الخا�س المعني، من خالل االأعمال المتعلقة بت�سهيل الولوج اإلى الخدمات العمومية، 
اأي  الخدمات  تلك  من  اال�ستفادة  في  يكون  ال  اأن  وعلى  المرتفقين،  الم�ساواة  بين  مبداأ  احترام  على 

تمييز بينهم.« 

اأن على منه والثالثين ال�احدة المادة �سمن الداخلي النظام ن�ص فقد ذلك، اإلى واإ�سافة
منبين�سالحياتاللجانالدائمةللتن�سيقوالتتبعالم�ستركة،التن�سيقمعالم�ؤ�س�سةبخ�س��ص 

»�سمان تحقيق الم�ساواة وتكافوؤ الفر�س.« 

 *       *   * 

الموؤ�سرات االإح�سائية العامة المتعلقة بال�سكايات المقدمة اإلى الموؤ�س�سة من  ثالثا: 
طرف الن�ساء

هذا لها يعطي الق�سايا، بت�سريف الم�ؤ�س�سة تق�م بم�جبه الذي القان�ني، ال�سند كان اإذا
االخت�سا�ص،فاإنالممار�سة،علىامتدادفترةا�ستغالدي�انالمظالمثمم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،
اإلى الن�ساء،مردها ا�سُتْهِدَفتمنخاللها التي الم�اقف للتظلممن اإليها اللج�ء اأن قداأفرزت

تعاملانط�ىعلىتمييزيخ�صالن�عكان،فيال�اقع،قليالن�سبيا.
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لقدت��سلتم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،خاللالفترةالممتدةمن�سنة2011اإلى�سنة  2014،
منالجن�سينمعا،بمامجم�عه7400�سكايةتندرجفعليا�سمناخت�سا�ساتالم�ؤ�س�سة.

وت�سلم ا�ستقبالهم، حيث من الذك�ر، من الم�ستك�ن به يحظى الذي االهتمام فبنف�ص
�سكاياتهم،ودرا�ستها،وال�سهرعلىتتبعها،والعملعلىالبتفيها،تحظىالن�ساءبنف�صالعناية.

اإناثمقيمات اأنالم�ؤ�س�سةتتلقىكذلكتظلماتو�سكاياتمنلدن والجديرباالإ�سارة،
بالخارج،ق�سداإن�سافهنمنظلملحقبهنمناإدارةمغربيةما،فت�ليهاالم�ؤ�س�سةكذلكالعناية
التيت�ستحقها،وكذاالحالبالن�سبةلالإداراتاالأجنبيةفياإطارمايربطالم�ؤ�س�سةبنظيراتهامن

اتفاقياتتعاون.

بين من ناهزت %80  المتظلمين الذك�ر ن�سبة اأن ه� ال�ساأن، هذا في تح�سيله تم ومما
مجم�عاالأ�سخا�صالذاتيين،واأنن�سبةاالإناث�سكلتح�الي20 % .

وقدل�حظاأنت�سكيالن�ساءالمتظلماتفيارتفاعم�ستمرخاللكل�سنةمننف�صالمدة،
حيثبلغتن�سبتهح�الي13 % ،اإذانتقلعددهنمن236م�ستكيةفي�سنة2011وحدها،لي�سل

اأخيرااإلى340م�ستكيةفي�سنة2014.

اأمافيمايتعلقبت�زيعال�سكاياتح�سبم��س�عها،فقدتبيناأنالق�ساياذاتالطبيعةاالإدارية
بالمعا�سات، المتعلقة تلك الفئة، هذه �سمن تندرج التي الق�سايا اأبرز ومن ال�سدارة. تحتل

وت�س�يةال��سعياتاالإداريةاأوالمالية.

باالإ�سافةاإلىذلك،وبن�سبةاأقل،هناك�سكاياتذاتطبيعةعقارية،واأخرىمالية،ف�سالعن
�سكاياتمرتبطةبتنفيذاأحكامق�سائية.

مقاربة انتهاك �سميم من يعتبر والذي الم�ؤ�س�سة، طرف من معالجته تمت ما اأهم ومن
الن�ع،ق�سيةالن�ساءال�سالليات،المرتبطةب��سعيةاأرا�سيالجم�عب�سفةعامة،والتياحتاجت

اإلىدرا�سةوتحليلمعمقين.
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ه�ؤالء مطالب عن تدافع التي المدني المجتمع مك�نات بع�ص الم�ؤ�س�سة ا�ستقبلت وقد
الن�ساء،المتجليةفياإق�ساءهذهالفئةمنحقهنفياالنتفاعمناالأرا�سيالمذك�رة؛وماتزال

فيت�ا�سلمعتلكالمك�نات.

وه� بهن. الالحق الحيف رفع اإلى يرمي بمقترح تقدمت اأن للم�ؤ�س�سة �سبق قد وكان
المقترحالذيلقياال�ستجابة،اإذاأ�سدرتوزارةالداخلية،ال��سيةعلىالقطاع،مذكرتينفي

اتجاها�ستفادةالن�ساءمنا�ستغاللاالأرا�سيال�ساللية.

 *       *   * 

اإنالم�ساواةبينكافةالمرتفقينوالمرتفقاتتعتبرمناأهمان�سغاالتم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة.

لذلك،واإ�سافةاإلىما�سبقاأنقامتبهمنتدابيرفيمجالالدفاعفيهذاال�سدد،فاإنها
اأتماال�ستعداد الن�ساء،وهيعلى اأجل�سمانحق�ق الجه�دمن عازمة،طبعا،علىم�ا�سلة

لمزيدالتعاونمعكلمعنياأومهتمبالم��س�ع.

هذا،واإنالم�ؤ�س�سةلتدركثقلوج�سامةاالأمانةالملقاةعلىعاتقهامنحيثالعملعلى
بينهما الفر�ص تكاف�ؤ وفي منهما، كل مع االإدارة تعامل في الجن�سين بين �سمانالم�ساواة

لال�ستفادة�س�يامنخدماتها.

وفيذاتال�قت،نتج�سمال�سع�باتالتيتعتريم�سارتنقيةاالأج�اءمنكلمايمكناأن
يعثرتحقيقهذهاالأهداف.

وبالفعل،فاإنالمنظ�مةالت�سريعيةوالتنظيميةتحتاجاإلىتنقيح،وتحيين.

كمااأنالممار�سةالي�ميةتعي�صاختالالت،وت�ستدعيالتتبعلتط�يقكلانزالق،واإرجاع
االأم�راإلىن�سابها،خا�سةواأنالثقافةال�سائدةلمتتخل�صبعدمنكلمعيقاتالتغييرالذييفي

باأبعاداالنتقالالذيكر�سهالد�ست�ر.
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غيراأنهمهماعظمتال�سع�بات،فاإنالثباتعلىالمبداأ،والت�سبثباالإرادة،َلـِمّمايكفل
ك�سبالرهان،بف�سلالر�سيدالحق�قيالذيَتَ�فَّرلبالدناولم�ؤ�س�ستنا،وماي�ستدعيهعملهامن

اإبداعوابتكار،وهيت�سعىاإلى�سمانالم�ساواة،وتحقيقالعدلواالإن�ساف.

 *     * 
 * 
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االلتزام باالتفاقيات الدولية
في الو�ساطة الموؤ�س�ساتية

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

االإجابةعنالتزامم�ؤ�س�ساتال��ساطةباالأوفاقالدوليةتقت�سيمعالجةالم��س�عمنزاويتين:

اأولهما،االلتزامبماتبناهالمنتظمالدوليمناختياراتفيمجالال��ساطةالم�ؤ�س�ساتية،مع
ال�فاءبماقديك�نهناكمنت�ا�سلاأوتعاملمعاالآلياتالدوليةالتيو�سعتبهذاالخ�س��ص.

وثانيهما،التزامالم�ؤ�س�سة،فيم�اقفهاوت��سياتها،بمااأقرهالمجتمعالدوليمناختيارات،
وال�سيماذاتال�سلةبحق�قاالإن�سان،فيتطبيقاتهاالف�سلى،وبما�سدرفيمجالالحكامة،
الدولية بال�سرعية االلتزام االإدارةمعمرتاديها،وبمدى ت�ا�سل العام،وتعزيز وتخليقالمرفق
على والم�سادقة الت�قيع الأن االأممية، القيم في انخرط من كل على تفر�صنف�سها التي
االتفاقياتلي�صمجردت�سرف�سيا�سي،بله�قب�لباالنخراطفيم�سامينالعه�دواالتفاقيات

والبروت�ك�الت.

فبالن�سبة للحالة االأولى،الت�جدفيال�ساحةالدوليةاتفاقياتاأوعه�دذاتاالرتباطبال��ساطة
)ال��سيط،االأمب�د�سمان،المدافععنال�سعب...(،ماعداالت��سيةالتيكانتالمملكةالمغربية

درا�ســات واأبحاث
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منبينمعديهاومقترحيها،والم�ؤرخةفي18دجنبر2008تحترقمA/RES/63/169،والتي
جاءفيها:»واإذ ت�سع )الجمعية العامة( في اعتبارها دور موؤ�س�سات اأمناء  المظالم والو�سطاء وغيرها من 
تح�سين  في  االإدارات  العامة،  في  الر�سيد  الحكم  تعزيز  في  االإن�سان  بحقوق  المعنية  الوطنية  الموؤ�س�سات 

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

هذهاالآلية، اإحداث على وت�سجعها بالدول تهيب دع�ة هي الت��سية Résolution  وهذه
وتزويدهاباالإمكانياتالتيت�ساعدهاعلىال�فاءبر�سالتها،ومنحهااال�ستقاللالتامالذييعتبر

�سرط�سحةوج�دها.

اأدبيا الدول على معن�يا،ويتعين اإلزاما لها فاإن االأممية الت��سية هذه طبيعة كانت ومهما
االأخذبها.

واليكفياإحداثم�ؤ�س�سةال��سيطفقطفيبلدما،بلالبداأنيتجلىفيالقان�نالمنظملها
احترامهللمعاييرالمت�افقعليهاوال�سيمامعاييرباري�ص،وعلىاالأخ�صمبداأالحيادواال�ستقاللية.

وباالإ�سافةاإلىذلك،عليهااأنتتقيدبمبادئبلغراد،وذلكفيعالقتهابالبرلمان.

عند اأو اإليها المرف�عة ال�سكايات في نظرها وعند الم�ؤ�س�سة فاإن الثانية، للحالة  بالن�سبة  اأما
تتقيد اأن المفرو�صفيها فاإن تلقائية، تناولهالم��س�عما،فينطاقماقدتملكهمنمبادرة

وتاأخذبعيناالعتبارمار�ساعليهالمنتظمالدوليمنمبادئوقيم.

واأكيداأناالأمرلي�صبالهين،الأنال��سيطفيبحثهونظرهفيمايقدماإليهمنتظلماتوت�سكيات،
ي�سعىفيماي�سعىاإليه،اإلىاإلزاماالإدارةباحترامالم�سروعيةوبالتطبيقال�سليمللقان�ن.

وقديظهرفيبع�صاالأحيان،منخاللدرا�سةومعالجةالحاالتالمعرو�سةعلىالم�ؤ�س�سة
اأنهناكتفاوتابينالقان�نال�طنيواالتفاقياتالدولية.

فمنالمعل�ماأناالأنظمةال�طنيةتختلففيالتعاملمعهذاالم��س�ع،اإذهناكمنيعتبر
اأنالم�سادقةعلىاالتفاقية،ون�سرهابالجريدةالر�سميةتجعلهامنمحت�ياتالمنظ�مةالقان�نية
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الداخلية،واأنهاتعل�ب�سفةاآليةعلىالقان�نال�طني،وتعملبماي�سطلحعليهبق�اعدالنا�سخ
والمن�س�خ،الذيالحاجةبمقت�ساهلالإف�ساحوالتن�سي�صعلىاأنالالحقيلغيال�سابق.

وهناكمنيعتبراأناالأمريحتاجبال�سرورةاإلىتدخلت�سريعيلتعديلالن�صال�طنيومالءمته
معم�ساميناالتفاقيةالدوليةالم�سادقعليها.وهذاالت�جهيطرحاإ�سكاليةتكمنفيا�سطدامه
معتراتبيةالق�اعدالقان�نية:الد�ست�رثماالتفاقياتالدوليةثمالت�سريع،وال�س�ابطالتنظيمية.

وقدتدخلالق�ساءفيالعديدمنالدولليقررفي�سم�االتفاقياتالدولية،عبرالم�ساطير
الم�سم�حبهافيكلبلد.

اإالاأنالمرا�صالعمليبالن�سبةلم�ؤ�س�ساتال��ساطةيختلفبينمنيعطيلل��سيط�سالحية
االأمر اأورفع اللج�ء االتفاقيةويخ�لهحق ب�سم� الجهر الد�ست�رية،والعملعلى بعدم الدفع
اإلىالجهةالمخت�سةللنظروالت�سريحبذلك،وهناكمناليخ�لههذاالحق،ويقت�سرفقطعلى

منحهاإمكانيةرفعمقترحبتعديلالقان�ن.

الثالثةعق�د،كانلهج�اب اأمامالمحاكممنذمايقارب اأثيرت فالمغرب،والم�ساألةقد
فيالعملالق�سائي،اإذانتهتالمحاكمبمافيذلكالمجل�صاالأعلى)محكمةالنق�صحاليا(،
الر�سمية بالجريدة والمن�س�رة الم�سادقعليها الدولية االتفاقيات بتطبيق ملزم اأنالق�ساء اإلى
الأنهات�سم�علىالقان�نال�طنيبحكماأنالد�ست�رفيديباجتهوفيمقت�سياتهاأقربتعهدبالدنا
بهمن باأنهملزمبماتعهد االإن�سانكماه�مت�افقعليهادوليا،واأقركذلك بااللتزامبحق�ق

اأوفاقدولية.

ومنالم�ستجداتفيهذاالمجال،ه�اأند�ست�رالمملكةل�سنة2011قدت�سمنفيديباجته
فقرةات�سمتبال��س�ح،جاءفيها:

اأحكام الد�ستور، وقوانين المملكة  »جعل االتفاقيات الدولية، كما �سادق عليها المغرب،وفي نطاق 
هذه  مالءمة  على  والعمل  الوطنية،  الت�سريعات  على  ن�سرها،  فور  ت�سمو،  الرا�سخة،  الوطنية   وهويتها 

 الت�سريعات مع ما تتطلبه تلك الم�سادقة«.
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ومنهذاالمنطلق،يبقىل��سيطالمملكة،عندتعذرحلاالإ�سكاليةالمطروحةعليهواإيجاد
التي�سادقعليها الدولية االتفاقيات يعتمدعلى اأن التظلم، في النظر االأمر واقت�سى ت�س�ية،

المغرب،واأني�سدرت��سيةم�ستندافيذلكعلىمبداأ�سم�ها.

وم�جبذلك،اأنمنم�س�ؤوليتهفيال�سهرعلىتطبيقالقان�ن،اأنيرتكناإلىتطبيقهب�سكل
�سليم،ومناأول�ياتذلكاإعمالالمقت�سىالقان�نيال�اجبالتطبيقالذيه�االتفاقيةالدولية،
وبذلك ال�طنية، القان�نية المنظ�مة من ون�سرهاجزءا عليها الم�سادقة بمجرد اأ�سبحت التي
المملكة تبني بحكم متجاوزا اأ�سبح الذي ال�طني، القان�ن على ترجيحها ووجب �سمت،

لهذهاالتفاقية.

باالإ�سافةاإلىذلك،فاإنالم�سرعاأباحل��سيطالمملكةعندمايقفعلىواقعة،ويتاأكدله
اأنتطبيقمقت�سىقان�نيبال�سيغةالتيوردفيهالميكن�سليماويترتبعنهاإجحافواإ�سرار
بحق�قالمرتفق،اأواأنمبادئالعدلواالإن�سافتتعار�صمعهذاال��سع،فلهاأني�سدرت��سية

لرئي�صالحك�مةليتبنىالحلالذييقترحه،ويعملعلىتعديلهذاالمقت�سىالقان�ني.

عليها، الم�سادق الدولية االتفاقية م�سامين تطبيق على ي�سر اأن يمكن ال�سياق، هذا وفي
لي�سايرالمنطقالد�ست�ريوالحق�قيبعدمااأ�سبحالن�صاالأولعلى�سيغتهمتجاوزا.

ولذلك،�سيك�نمنباباالأولىواالأرجح،وو�سيطالمملكةيبحثعنالعدلواالإن�ساف،
اأنيعملعلىتنزيلاالتفاقيةالدولية،التيال�سكواأنالمغربعندما�سادقعليهابدونتحفظ،
وم�روثه الحق�قية، واختياراته الد�ست�رية قناعاته مع ج�هرها في ان�سجامها من قدتاأكد
الثقافي،وارت�سىتطبيقهاعلىاأر�صال�اقعبمايتالءممعخ�س��سيتهالتيالتفرغالم�سم�نمن
محت�اه،علمااأنالم�اطنوالم�قعالجغرافياليمكناأنيجدافيالخ�س��سيةذريعةللتخل�ص

مناإقراروتكري�صك�نيةو�سم�ليةالحق�ق.

اإنهذهالمقاربةالتيتمب�سطها،قدتك�نمناالأطروحاتالتييجبالبحثعنم�قع
فال��ساطة ال��ساطة. لم�ؤ�س�سات الدولية التجارب �سعيد على الم�ج�دة الممار�سات لهافي
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التغيير نح� والدافع والمدافع والمحاور، المراقب، والمالذ المتنف�ص، الم�ؤ�س�ساتيةتبقى
باالنتماء، واالعتزاز االرتياح ف�ساء اإلى الملم��سة بالممار�سةالي�مية يرتقي الذي االإيجابي،
واإلىدرعواقمناأيتجاوزمق�س�داأوتراجعمرف��ص،ب�سببخطاأاأواإغفالاأواإهمالاأو

ت�سرفمنب�ذ.

ولذلكيجبالتاأ�سي�صلهاداخلالتكتالتاالإقليميةاأوذاتالخا�سياتالم�ستركة،وال�سيما
تلكالتيانخرطتفيهاالمملكةوتعدفيهافاعالاأ�سا�سيا،والتيت�سعىاإلىال��س�لاإلىت�افقات
الممار�سات خالل من الم��س�عاتية، الق�سايا لبع�ص بالن�سبة الفاعل�ن ح�لها يلتئم كبرى

الجيدة،وبماه�معم�لبهفيالدولاالأكثرديمقراطية.

فاالأنظمةقدتختلفمنحيثالم�سدرالذيتنهلمنهتر�سانتهاالقان�نية،اإالاأنهاتت�حدفي
روؤاها،واأهدافها،وج�هرحق�قها،وفيمقا�سدت�سريعاتهاالتياليمكناأنتبتعدعنالم�سلحة
الف�سلىفيمات�سمحبهالم�ازنةبينالم�سلحةالعامةوبينالحق�قالخا�سةوهيمعادلة�سعبة.

 *     * 
 * 
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موؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية 
من خالل مقرراتها وتو�سياتها

ذ.محمد�سعيدبناني
القا�سيال�سرفي

عندمااأتلم�صظاهريانماذجالمقرراتاأوالت��سياتال�سادرةعنم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،
منخاللمان�سرفياأعدادمجلتها،وفيتقاريرهاال�سن�ية،فهيج�سمحكمق�سائي:ديباجة؛

وقائع؛حيثيات؛منط�ق.

لكنعندمااأتمعنفيالمنط�ق،فاإن�سياغتهرغمك�نهافيمقرراتوت��سياتالم�ؤ�س�سة
التخل�منتعابيرق�سائية،مثل:مقرربعدماالخت�سا�صوبحفظالملف)1(،فاإنهقديختلفعما
يردعادةفي�سيغاالأحكام،مثل:»فاإنو�سيطالمملكة:ي�سرحبردالطلب«،اأو:»ي��سيبما
يلي:التاأكيدعلىاأحقيةال�سيد...؛الدع�ةاإلىالعملعلىتفعيلهذهالت��سية...«؛اأوي�سجل
�سدور على عالوة بالم�ستكي...«.)2( الالحقة االأ�سرار عن الم�س�ؤولة هي ... »وزارة باأن

مقرراتبالت�س�ية،وبالت�جيهنح�الم�سارالمنا�سب.)3(

الملفعدد10/27464.مجلةو�سيطالمملكةالمغربية،العدداالأول،اأبريل2014،�سفحة81. )1(

الملفعدد11/1059والملفعدد1/27755.مجلةو�سيطالمملكةالمغربية،العدداالأول،�سفحة100و103. )2(

تقريرم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةبر�سم�سنة2013،�سفحة34. )3(

درا�ســات واأبحاث
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ثماإنناعندمانتاأملالمقرراتوالت��سيات،ونن�ساببهدوءاإلىماتت�سمنهمنمبررات،فاإننا
ن�ستنتجوج�دم�سلكين:االأول،ج�سمحكمبتقديمكال�سيكي،واالآخرحيثياتتبرزممار�سة
روح�سيادةم�ؤ�س�سةال��سيط،كماهيواردةاأ�سا�سافيالمادةاالأولىمنالظهيرالم�ؤ�س�صلها،
العدل مبادئ واإ�ساعة القان�ن، �سيادة تر�سيخ في الحق�ق،واالإ�سهام الدفاععن حيثمهمة
واالإن�ساف،والعملعلىن�سرقيمالتخليقوال�سفافيةفيتدبيرالمرافقالعم�مية...،وكذلك
ماه�م�سمنفيبياناالأ�سبابالم�جبةللظهيرال�سريفالمحدثلم�ؤ�س�سةال��سيط)4(.فالبناء
لدىم�ؤ�س�سةال��سيط،المعتمدعلىالربطبينالج�سموالروح،ه�الذيي�ساعدهاعلىاالرتقاء

ب�سيادتهانح�النجاعة.

م�ستقلة وطنية »م�ؤ�س�سة اإلى بال��سيط �سما وقد 2011 د�ست�ر ن�ستح�سر عندما وبالطبع،
ومتخ�س�سة،مهمتهاالدفاععنالحق�قفينطاقالعالقاتبيناالإدارةوالمرتفقين،واالإ�سهام
فيتر�سيخ�سيادةالقان�ن،واإ�ساعةمبادئالعدلواالإن�ساف،وقيمالتخليقوال�سفافيةفيتدبير
االإداراتوالم�ؤ�س�ساتالعم�ميةوالجماعاتالترابيةوالهيئاتالتيتمار�ص�سالحياتال�سلطة
العم�مية.«،فاإنالتحليلالقان�ني،يفرزمنجهة،باأنالمقت�سىالد�ست�ريوثيقةتنطقبالقيم،
والتيتلب�صو�سيطالمملكة�سمةالنطقبها.ويبرزمنجهةاأخرى،اأنبياناالأ�سبابالم�جبة
للظهيرت�ؤكدعلىاأنال��سيطم�ؤ�س�سةوطنيةذاتا�ستقاللواخت�سا�صمتميزين،عنال�سلطات
"المعركة" �سد اإلى الت�جه باإمكانية لل��سيط ي�سمح ما والق�سائية.وهذا الت�سريعيةوالتنفيذية

القان�ن،وذلكمنخاللاقتحامن�عمنالجراأةفيممار�سةمهامه.

ونعتقدباأنتح�لالم�سهدال�سيا�سيوالحق�قيفيالمغربلعبدورهكامالمناأجلاأن
ت�سم�الم�ؤ�س�سةكفاعلاإيجابيفيدولةالحقوالقان�ن.فالم�ساواةالي�م"تفتر�صعدممعاملة
يرى كما اأدت، القان�ن في التفاوتات تعدد اأن الق�اعد،اإذ وبنف�ص الطريقة، الجميعبنف�ص
االأ�ستاذ Jean  RIVERO،اإلىالم�ساواةبالتمايز،...وقدوردذلكلفائدةالم�سلحةالعامة.«)5(

ن�سرالن�صبالجريدةالر�سميةعدد6926بتاريخ12ربيعالثاني1432الم�افقلـ17مار�ص2011. )4(

)5( Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN, et Hugues MOUTOUH, Les deux faces du principe 
d’égalité, In Cinquantième  anniversaire de la Constitution française, Dalloz, 2008, p.212  . 
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لفائدة ت�ستغل التي الم�ؤ�س�سات، �سمن تندرج المملكة و�سيط م�ؤ�س�سة اأن في ن�سك وال
الم�سلحةالعامة،فاالإ�سالحالد�ست�رييمنحالم�اطنين،منخاللها،ممار�سةحقجديدمن

اأجلتحقيقالم�سروعية.

والت��سيات القرارات المغربيةمنخالل المملكة نعملعلىبحثعملو�سيط اإذ واإننا
ال�سادرةعنه،فاإنذلكيق�دنابدايةاإلىالق�ل،باأننا�سنقت�سرعلىبع�صالت��سياتوالمقررات
كنماذجم�ساهمةفيدعممبادئمرتبطةبالعدلواالإن�ساففيمجالهاال�ا�سع)اأوال(؛وهي
منطلقلمظلةحا�سنةللمبادئالحق�قيةوالقيم)ثانيا(؛مبدعةفيتط�يرها)ثالثا(؛ت�ؤثرعلى
للتفكير دائمة )رابعا(؛�سمنعمليات ال��سيط م�ؤ�س�سة لدى الفكر تح�ل االإدارةمنخالل
القان�ن بين تتم�قع ال��سيط م�ؤ�س�سة اأن باعتبار )خام�سا(؛ المن�سفة ترميماالأهداف تروم
ومبادئالعدلواالإن�ساف،التيتعتبرقطبرحاها)�ساد�سا(؛�ساعدهافيذلكمنحالم�سرع
لهامقت�سياتم�سطريةمن�سفة،تن�سابمعمبادئالعدلواالإن�ساف)�سابعا(؛لتك�نالت��سيات

والمقرراتذاتت�جهاتاأخالقية)ثامنا(،ت�سعىاإلىتخليقاالإدارة)خاتمة(.

اأوال: نماذج من تو�سيات ومقررات موؤ�س�سة الو�سيط مرتبطة بالعدل واالإن�ساف
 1-الت��سيةال�سادرةفيالملفعدد10/27777،علقعليهااالأ�ستاذحميدولدالبالد)6(،

وقدلخ�صال�سكايةفيك�ناأحدالم�ردينيتظلممنرف�صم�سالحواليةالقنيطرةمنتمكينه
منم�ستحقاته،المترتبةعنتم�ينعمليةاالإغاثة،اإثرالفي�ساناتالتيعرفتهامنطقةال�سراردة
ف�سل وج�د وعدم الدين، تقادم ح�ل متركزة االإدارة اأج�بة كانت وقد 1996، �سنة خالل
درا�سة بعد باأنه الفي�سانات،م�سيفا االإغاثةمن الناتجةعن الم�ساريف لم�اجهة فيالميزانية
م�ستحقاته، من الم�ستكي بتمكين ت��سية فاأ�سدرت منجديتها، تاأكدت الم�ؤ�س�سةلل�سكاية

انطالقامنعدةاأ�س�صقامبتلخي�سها،اأق�مب�سردالبع�صمنها،المتعلقبم��س�عالقراءة.

مجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةالمغربية،العدداالأول،اأبريل2014،�سفحة37. )6(
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اإبرام عدم اأن على التاأكيد »- على: عليه، ارتكزت ما بين من الت��سية، ارتكزت لقد
يح�ل ال عليه وم�قع مكت�ب طلب �سند �سدور من المتطلبة لل�سكليات وفقا الت�ريد عقد
اأع�ان طرف من والمت�سلمة فعال المنجزة للت�ريدات المالي المقابل ا�ستحقاق دون
تدخال تقت�سي )في�سان( طبيعية كارثة وج�د في المتمثلة الظروفاالإ�ستثنائية - االإدارة؛
ال�سكليات تجاوز وتقت�سي والتكافل، والت�سامن التعبئة لم�اجهتها،وت�ست�جب ا�ستعجاليا
لل�سكليات؛ وفقا الطلب �سند �سدور على الت�ريد تعليقاإنجاز يمكن ال ولذلك االإجرائية،
-اليمكنلالإدارةاأنتتم�سكاأمامالم�ؤ�س�سةبتقادمالدين،الأنالتقادملي�ص�س�ىقرينةعلى
ال�فاء،الذييتم�سكبهاأمامالق�ساء،ولي�صاأمامم�ؤ�س�سةال��سيط،وفيجميعاالأح�الاليج�ز
اأنتتم�سكبهاالإدارةكم�جبل�سق�طالحقماداماأنهاا�ستفادتمنالت�ريدات،باالإ�سافةاإلى
اأنمثلهذهالحاالتاال�ستثنائيةت�ست�جبال�فاءبالعهدولي�صالتنكرله،لتاأكيدا�ستمرارالثقة

لدىالمتعاملينمعاالإدارة.«

وقد 08/24630)7(، عدد الملف في الحك�مة، رئي�ص ال�سيد اإلى المرف�عة الت��سية -  2

بها الجاري للق�انين انتهاجم�سطرةخا�سة الطرفين اإنكانعلى يلي:»- ما اعتمدتعلى
يك�ن والذي ال�اقع، االأمر لم�اجهة خا�ص اإذن ا�ست�سدار اأو لل�سفقة ملحق باإنجاز العمل،
اإرادةفي اأوعن ال�سفقة، اأوعننق�صفيتقديرحجم االأمتار، ناتجاعنخطاإفياحت�ساب
اإ�سافةاأجزاءاأومرافقاأوم�ا�سفاتكانت�سروريةللم�سروع،فاإنالثابتاأناالإدارةالمعنية
ا�ستفادتمناإنجازقامتبهالمقاولةلفائدتها؛-كانعلىاالإدارةاإذناأنتبحثعنمخرج
قان�نيالإبراءذمتها،اإذاليقبلفيدولةالحقوالم�ؤ�س�ساتاأنتثريالدولة،وبدون�سبب،اأو
تغتنيعلىح�سابالغير،وال�سيماح�سنالنية،وفياإطارعمليةانطلقتمناأر�سيةم�سروعة،
وهيال�سفقةالم�قععليها؛-اإنال�سعياإلىاالإن�ساف،الذييعتبرمنالقيمالتييجباأنتتقيد
بهااالإدارةالم�اطنة،ه�الذياأتاحلكلنظامديمقراطياللج�ءاإلىاأذونخا�سةاأوم�ساطر
وال�سيما ا�ستحقاقه، ثبت بما الت��سل دون �سكلية اإجراءاتقان�نية و�سعياتحالت لت�س�ية

عندماتك�ناالإدارةهيالم�ستفيدة.«

مجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةالمغربية،العدداالأول،اأبريل2014،�سفحة116. )7(
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 3-الت��سيةالم�جهةاإلىال�سيدوزيرالداخلية،فيالملفعدد08/23476)8(،وقداعتمدت

منبينمااعتمدتعليهمايلي:»-ق�اعدالمحا�سبةالعم�مية،اإنما�سرعتلتنظيمم�ساطر
االأمربالنفقةو�سرفهافياالأح�ال،وقيامظرفا�ستثنائيوطارئناتجعنكارثةطبيعيةيبرر
الخروجعنهافيمثلتلكاالأح�ال،ماداماأنح�سنالنيةمفتر�صفياالإدارةوفيالمتعامل

معها،تحقيقالقيمةاأ�سمىوهيالحفاظعلىاأرواحالم�اطنين.«

 4-الت��سيةالم�جهةاإلىال�سيدوزيرالداخلية،فيالملفينعدد26262و27852)9(،وقد

اعتمدتعلى:»انتزاعملكيةعقارمن�ساحبه،وعدمتمكينهمنالم�ستحقاتالمحك�مبها
كتع�ي�صعمالحقهمن�سرر،اأمراليمكناأنيجدلهمكانةفيحا�سرالمغربالجديد،مغرب

الحقوالم�ؤ�س�سات.«

الملفعدد  12/1736)10(، في للمملكة، العام الخازن ال�سيد اإلى الم�جهة الت��سية -  5

وقداعتمدتعلىاأنه:»اليمكنفيدولةالحقوالقان�ناالإحجامعنتنفيذحكمو�سلق�ته
التنفيذية،اإالفياإطارالقان�ن،وبناءعلىمقررق�سائي.«

 6-المقررال�سادرفيالملفعدد12/3031)11(،وقداعتمدعلىاأن:»الحكامةالجيدة

اإلى االإدارة ت�سعى اأن لم�ظف، معيب ت�سرف اأو مرفقي خطاإ على ال�ق�ف عند تقت�سي
يرد قد اعتذار،الأنذلك المعيبوتقديم بالت�سرف االإقرار المت�سرر،منخالل جبرخاطر

االعتباراإليه.«

اإنكلمبرراتم�ؤ�س�سةال��سيط،منخاللالت��سياتوالمقرراأعاله،تندرجاإذنفي�سيغ
من�سفة،تنطلقمنمبادئالعدلواالإن�سافكمظلةحا�سنةللمبادئالحق�قيةوالقيم.

مجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةالمغربية،العدداالأول،اأبريل2014،�سفحة116. )8(

مجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةالمغربية،العدداالأول،اأبريل2014،�سفحة110. )9(

مجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةالمغربية،العددالثاني،غ�ست2014،�سفحة116. )10(

مجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةالمغربية،العددالثاني،غ�ست2014،�سفحة80. )11(
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ثانيا: مبادئ العدل واالإن�ساف مظلة حا�سنة للمبادئ الحقوقية والقيم
اإنعملم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةيبرزوج�دمنجممنالمبادئالقان�نيةوالمفاهيمالحق�قية،
والتيت�سبفياأهداف�سا�سعة،ذاتمبرراتمتعددة،واإنكانماراعنيفيبياناالأ�سباب
من الرابعة الفقرة في ورد ما وت��سيات، مقررات من �سدر ما مع مقارنة للظهير، الم�جبة
البيان،التين�ستعلىاأنه:»وا�ستجابةلمايتطلعاإليهالم�اطن�نمنتق�يةتطبيقمبادئالعدل
واالإن�ساففيمعامالتهممعاالإدارةو�سائرالمرافقالعم�مية،بالنظرلمايطبعبع�صالق�سايا
المطروحةعليهامنتعقيد،وماتت�سمبهمن�سع�بات،قدتح�لدونتحقيقمتطلباتالعدالة

واحترامحق�قاالإن�سان.«

التقاطعات وعندمانقارناالجتهاداتالق�سائيةمعاجتهاداتم�ؤ�س�سةال��سيطمنخالل
القائمةبينهما،فاإننانالحظ:

مبادئ  العدل  اإطار  في  والمفاهيم  الحقوقية  المبادئ  من  كبير  بهام�س  الو�سيط  موؤ�س�سة  تمتع  -  1

واالإن�ساف،التيوردت11مرةمنبين54مادةمك�نةللظهيرالم�ؤ�س�صللم�ؤ�س�سة،واأكثرمن
7مراتفينظامهاالداخلي)12(.فالربطبينبياناالأ�سبابالم�جبةون�صالظهير،عالوةعلى
النظامالداخليلم�ؤ�س�سةال��سيط)13(منجهة،وبينالمقرراتوالت��سياتمنجهةاأخرى،
يجعلنانقتنعاأكثربماعبرعنهتقريرالم�ؤ�س�سةب�سفة�سريحةووا�سحة،بالق�ل:"العدلوال

اإن�سافبمجردالتم�سكالحرفيبالقان�ن.«)14(

مثل مبادئ  واأهداف، من  الداخلي  النظام  وفي  الظهير  في  اإ�سارات  من  اأ�سا�سا  ورد  ما  كل  اإن   -  2

دولةالحقوالقان�ن،دولةالم�ؤ�س�سات،الحكامةالجيدة،احترامحق�قاالإن�سان،االإن�ساف،
القيم،القيمةاالأ�سمى،عالوةعلىاإ�سفاءبع�صال�سماتمنقبلم�ؤ�س�سةال��سيط،مثلاالإدارة

المملكة و�سيط م�ؤ�س�سة مجلة 10/27777، عدد الملف في ال�سادرة الت��سية على التعليق البالد، ولد حميد )12(
المغربية،العدداالأول،اأبريل2014،�سفحة38ومايليها.

الر�سمية،بعد المن�س�ربالجريدة 2011، 14ن�فمبر 1432،الم�افق 17ذيالحجة بتاريخ النظامالداخلي حرر )13(
الم�افقةالملكيةال�سامية،عدد  6033بتاريخ3جمادىاالأولى1433،الم�افقلـ26مار�ص2012.

تقريرم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةبر�سم�سنة2013،�سفحة35. )14(
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الم�اطنة،تجعلنانعتقدباأنعدمقيامالم�ؤ�س�سةباإدراجعبارةمبادئالعدلواالإن�سافب�سفة
�سريحة�سمنحيثياتالت��سياتاأوالمقررات،اليفيداإبعادهالهذهالمبادئواأهدافها.

في اأنتمدد اإذن يمكنها واالأهداف، للمبادئ  الحا�سنة  واالإن�ساف  العدل  مبادئ  مظلة  اإن   -  3

الخي�طالرابطةبينالمفاهيم،وهيتن�سجمنقبلو�سيط،اأكدتالمادةالثانيةمنالظهير،اأنه
»يختارمنبينال�سخ�سياتالم�سه�دلهابالنزاهةوالكفاءةوالتجردوالت�سبثب�سيادةالقان�ن
وبمبادئالعدلواالإن�ساف.«،اأياأنعملال��سيطيق�معلىثقافةتق�يتطبيقمبادئالعدل
واالإن�ساففيمعامالتالم�اطنينمعاالإدارةو�سائرالمرافقالعم�مية،وهيثقافةتن�سلخن�سبيا

عماتمتلكهالق�اعدالقان�نيةمنمعان.

ونعتقدباأنالأولكلمة،�سطرهاو�سيطالمملكةال�سيدالنقيبعبدالعزيزبنزاك�رفيمجلة
العملاالإداري�سمنق�اعدالحكامةالجيدة،فينطاق اأن»يتم الم�ؤ�س�سة)15(دالالتتروم
فا�ستقامة المرتفق... خدمة وان�سغاالتها اهتماماتها مقدمة في تجعل اأدبياتواأخالقيات،
لالأم�ر وبت�سريفه القان�نية، لل�س�ابط وبمراعاته بالم�سروعية، تقا�صبتقيده باالأمانة المط�ق
اأن ينبغي ال دالالت وهي المرتفقين«، لكرامة واالإن�ساف،وباحترامه العدل مبادئ وفق
يفهممنهااأنال��سيطيك�نمنال�هلةاالأولمحامياعنهذاالطرفاأوذاك،اإذه�ينظراإلى
الحق�ق)16(، احترام على و�ساهرا لها، مرجعاوحار�سا منه تجعل التي الجيدة، الممار�سات

وه�مطلعفيذاتال�قتعلىالقان�ن.

ثالثا: موؤ�س�سة الو�سيط حار�سة للمفاهيم ومبدعة في تطويرها
اإنالدافعالرامياإلىاإن�ساءم�ؤ�س�سةال��سيط،ينبثقمنمقاربةتتج�سداأ�سا�سا:

 1 - في بيان االأ�سباب الموجبة للظهير،وه�مايدفعاإلىالق�لباأناال�ستلهاملدىالم�ؤ�س�سة،

المملكة و�سيط مجلة االإدارة، وتخليق المملكة و�سيط م�ؤ�س�سة المملكة، و�سيط بنزاك�ر، العزيز عبد النقيب )15(
المغربية،العدداالأول،اأبريل2014،�سفحة13.

)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 .
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يتبنىبق�ةالتح�لفيمنظ�ركيفية»رفعالمظالمالتيقديعانيهاالم�اطن�نمنجراءاالإختالالت
في�سيربع�صاالإدارات...«،حيثاأبانالمغربفيالعديدمنالمبادئواالأهدافانخراطه
الدوليفيالمنظ�مةالحق�قية،وال�سيمامنخاللالتزاماتهالمتج�سدةفي»م�اكبةاالإ�سالح
الم�ؤ�س�سيالعميقالذيتعرفهبالدنا،واالن�سجاممعالمعاييرالدولية«،و»االإرتقاءبالم�ؤ�س�سة
الحق�ق«،و»على ميدان في والحكامة الديمقراطية فيمجال المماثلة الهياآت اإلىم�ساف
م�ست�ىاالأممالمتحدةمناأجلتفعيلوتعزيزمكانةودورم�ؤ�س�ساتاالأمب�د�سمانفيحماية

الحق�قون�سرثقافةالحكامة«.

االإن�سانكماهي بقيمحق�ق »التقيد الموؤ�س�س،حيث الظهير  من   33 المادة  �سياق   2 - وفي 

بالمرتفقين«، االإدارة عالقة في بها والنه��ص بمراعاتها، وااللتزام عالميا، عليها متعارف
عالوةعلىماتت�فرعليهالم�ؤ�س�سةمن»ق�ةاقتراحية«،ت�سمحلهابرفعتقاريرخا�سةمت�سمنة

لت��سياتومقترحات.

بال�سيء لي�ص المتعارفعليهعالميا الت��سياتوالمقترحاتمع باأنمالءمة نعي واإذاكنا
ال�سهلدائما،فاإنناالنعتقدباأنهياآتاالأمب�د�سمان�ست�سلدائمااإلىنف�صالقناعاتعندتاأويلها
لنف�صالمبادئ،واإالاأ�سبحنااأمامعملياتريا�سيةعلمية،العالقةلهابتط�رمنطقالعقالنية،
وهذااأمرم�ستبعدفيمجالحق�قاالإن�سان،فالقيمقدتختلفمنمنطلقنف�صالمبداأ،وعن

ح�سننية،اأماالحديثعن�س�ءالنيةوالكيلبمكيالينفذاكم��س�عاآخر.

ونحنن�دمعذلكباأالتبدوم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةمجردحار�سةللمفاهيمكماهيمعبر
عنهاحرفياعنداالأغيار،اإذهيطرفمبدع،اأيهيئةفاعلة،ت�سعى،منخاللبياناالأ�سباب
الم�جبة،والظهيروالنظامالداخلياإلىاالرتقاءبالم�ؤ�س�سةاإلىم�سافالهياآتالمماثلة،العاملة

بالدولالمتط�رةفيمجالالديمقراطيةوالحكامةفيميدانالحق�ق.

باأن االأ�ستاذ Alain SUPIOT اأبان المفاهيم، بتط�ير االأمر يتعلق ال�سياق،حيث وفيهذا
الدائم،وفيكل اأنتتخلىعنفر�سها ال�سمال »العدلفيتن�عهالالنهائييفر�صعلىدول
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مكان،لت�س�راتهاالخا�سةبها،واأنت�ساركمدر�سةاالآخرينفيعملم�ستركللت�ساوؤلح�ل
االإن�ساننف�سه«)17(،فاالرتقاءاإذنيرومالم�ساهمةفيك�نيةالحل�لمااأمكن.

 3 - اإن مقترح موؤ�س�سة و�سيط المملكة في تيرانا بتاريخ 2014،علىهام�صالملتقىالثامنلجمعية

االأمب�د�سمانالمت��سطيين،والذيتمخ�صعنه»اإعالنتيرانامناأجلتعميمالم�ساعدةالمتبادلة«،
وه�يروماالأهدافالمر�س�مةلجمعياتاالأمب�د�سمانلعملهمالم�سترك،التي»تمكنم�اطني
كلبلدع�س�منالم�اكبةال�سروريةلدىم�سالحاالإداراتال�طنية،لم�ساعدتهمعلىالت��سل
اإلىت�س�يةمقب�لةلمنازعاتهماالإدارية.«)18(،يجعلنانقتنعباأنم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةت�سير

فيطريقالعملالت�ساركي،واالإ�سهامفيهباالإبداع.

وبذلكفاإنم�ؤ�س�سةال��سيطتتم�قع�سمننظامقان�نييتجاوزحدودالقان�نال�طني،وه�
اأمري�سعالم�ؤ�س�سةفيفلكك�ني،اأي�سمنمكانةودورم�ؤ�س�ساتاالأمب�د�سمانب�سفةعامة.

رابعا : تحول الفكر لدى موؤ�س�سة الو�سيط وتاأثيره على االإدارة
اإنمنطقالق�ساء،باعتمادهعلىاالإ�ستداللالقان�نيالنابععنمعايير،تنغلقفياإطارم�سطري
وج�هريمحك�مبن�س��صقان�نيةو�سعية)19(،قديختلفعنمنطقم�ؤ�س�سةال��سيط،الذي
العدالة،واالإن�ساف،رغمك�نهذهالم�ؤ�س�سة ينطلقعادةمنمفاهيمملتب�سة،مثلمتطلبات
الظهير من ال�ساد�سة المادة من االأولتين للفقرتين طبقا لها، ي�سمح ال لكن قان�ن، عن نابعة
الم�ؤ�س�صلها،بالنظرفيالتظلماتالراميةاإلىمراجعةحكمق�سائينهائي،والفيال�سكايات
المتعلقةبالق�ساياالتياأوكلالبتفيهاللق�ساءليتخذفيهامايلزممناإجراءاتاأومقرراتطبقا

للقان�ن.وبذلك:

)17( A. SUPIOT, Homo JURIDICUS, Essai sur la fonction anthropologique du droit, Seuil, 2004, 
pp.85, 317  . 

راجعاالإعالن،وتعليقاالأ�ستاذمحمدليديدي،الكاتبالعاملم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،تحتعن�ان:تعليقح�ل )18(
اإعالنتيرانامناأجلتعميمالم�ساعدةالمتبادلة.مجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةالمغربية،العددالخام�ص،غ�ست

2015،�سفحة41ومايليها.

)19( Pierre MIMIN, Le style des jugements, Librairies techniques, 1978, p. 551  . 
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 1 - اإن توجه المواطن اإلى موؤ�س�سة الو�سيط قد يكون الو�سيلة المثلى،مقارنةمعالت�جهاإلىالق�ساء،

ل�ج�دق�اعدقان�نية،قدالت�سعففيال��س�لاإلىمفه�مالعدالة،اأومبداأالعدلواالإن�ساف.
فيحينيمكنالعث�رعلىالح�صالنقديللقان�نلدىم�ؤ�س�سةال��سيط،المطلعةعلىالقان�ن،
وذلكمنخاللاإمكانيةا�ستنادهااإلىاالأخالقعلىح�ساباالبتعادعناال�ستداللبالقاعدة

القان�نية،وه�ماتمتمعاينتهفيالمقررالمتعلقبالتقادم.)20(

وفياعتقادنا،اأنذلكيتممنخاللتن�سيطحركةذهنيةم�ستمرةبينالقان�نوبينمفه�م
العدلواالإن�سافك�س�ءم�جه،ينيرنقطال�سعفالكامنةفيالقان�ن.

 2 - اإن عمل فكر موؤ�س�سة الو�سيط، المنطلق من العدل واالإن�ساف قد ال ير�سي  االإدارة،بعلةتعار�سه

التاأثيرالقان�نيقدالين�سجم اأنت�ست�عبباأن اأاليك�نعلىاالإدارة معفكرالم�سرع.لكن
وباأنالدعم واالإن�ساف، العدل مبادئ مع والمن�سجم لالإدارة االأخالقي التط�ر مفه�م مع
الد�ست�ريالإن�ساءم�ؤ�س�سةال��سيطي�سعتاريخاجذريافا�سالبيناالإدارةفياالأم�صواالإدارة
الي�م،فهذهاالأخيرةلمتعدمتمتعةبالمناعةالتياكت�سبتهافيظلالقان�نفقط،ذلكاأنفل�سفة
م�ؤ�س�سةال��سيطتقت�سيال�الءمنقبلاالإدارة،التييك�نعليهااأنتط�رذهنيتهامعمقررات
اإلىجانبهذهاالأخيرة،المت�سمةبالمفاهيمالحق�قية وت��سياتالم�ؤ�س�سة،وذلكبالتم�قع

واالأخالقيةوبال�سروراتاالجتماعية.

ينبع ما ال�سيما كم�ستجد، الو�سيط  موؤ�س�سة  في  تكمن  االإدارة  تواجهها  قد  التي  ال�سعوبة  اإن   -  3 

الم�جهلتحليل المنطلق اأنهذهاالأخيرةهي اإذ العدلواالإن�ساف، اإ�ساعةمبادئ ب�ساأن عنها
المبادئ نماذج خالل من �ست�ساعد، التي الرئي�سة، االأفكار ا�ستخراج ثم المعتمدة، ال�قائع
والمفاهيمال�سادرةفيالقراراتوالت��سياتالتياأ�سرتاإلىاأمثلةمنهااأعاله،وم�ستقبالبعد
بـ»فقهالعدلواالإن�ساف �سدورالعديدمنالمقرراتوالت��سيات،فيتك�ينماقدن�سميه
بالتط�ر لت��سياتملزمةمعن�يا،الأننامقتنع�ن المملكة«كثقافةجديدة لدىم�ؤ�س�سةو�سيط

الت��سيةال�سادرةفيالملفعدد10/27777،الم�ساراإليهااأعاله. )20(
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والحكامة والحريات الحق�ق حماية وهيئات م�ؤ�س�سات د�سترة المغرببعد في الحا�سل
الجيدةوالتنميةالب�سريةوالم�ستدامةوالديمقراطيةالت�ساركية،ومنبينهاهيئاتحمايةحق�ق

االإن�سانوالنه��صبها)21(،وم�ؤ�س�سةال��سيطاإحداها.

من ي�ست�جب والمفاهيم، المبادئ تط�ير الم�ؤ�س�سةعلى باأنحر�ص نعتقد فاإننا وبذلك،
االإدارةالمغربيةاأنتحر�صعلىتغييرالعقلياتب�سفةعامة،بلحثهاعلىذلك،الأننام�ؤمن�ن
بانخراطالمغربفياالأهدافالم�سطرةفيبياناالأ�سبابالم�جبةلم�ؤ�س�سةال��سيط،والتي

اأ�سرتاإليهااأعاله.

 4 - اإن الظهير الموؤ�س�س، الذي يت�سمن منطقا مخالفا لمنطق القاعدة القانونية،ينبغياأنيدفعباالإدارة

اإلىاأنتت�سبعبمنابعواأهدافم�ؤ�س�سةال��سيط،التيتنبنيعلىاالنتقالمنفكراإلىاآخر،ومن
منطقاإلىاآخر،اإذي�ستطيعهذااالأخير،منخاللالمالحظةواال�ستنتاج،اأنيح�سلعلىحل�ل

منطقيةذاتقيمك�نية،تدعم�سفم�ؤ�س�سةال��سيط�سمنم�سافالهياآتالمماثلة.

ونعتقدباأنالعب�رمنمنطقالقاعدةالمعياريةال�سرفةاإلىمنطقيعتمدمبداأالعدلواالإن�ساف،
يجعلنانالحظاالنتقالمناالأحكامالق�سائيةالتييبتفيهاق�ساةين�سغل�نبال�قائعوبالقان�ن،
اإلى»فقهاء«فيم�ؤ�س�سةال��سيط،لهمعالقةم�ستمرةودائمةباإيجاداالأفكارالمرتبطةبالحياة
االجتماعية،فالم�ؤ�س�سةتتمتعكمااأ�سرتاإلىذلكاأعاله،طبقاللفقرةالعا�سرةمنبياناالأ�سباب
الم�جبةلم�ؤ�س�سةال��سيط،»باال�ستقاللالالزمعنال�سلطاتالت�سريعيةوالتنفيذيةوالق�سائية،
اإليها«.وهيبذلك المحالة والتظلمات ال�سكايات في النظر التام،عند التجرد لتمكينهامن
فيو�سعمنا�سبي�سمحلهاباإدراجالم�ستجدات،التيتفر�سهاالظروف،كمااأناحتكاكها
بال�قائعالمعرو�سةعليهايجعلهااأمامحل�لاأكثرمالءمةمقارنةمعحل�لالم�سرع،الذيقد

اليكترثبالتغيير.

اإلى الت��سية اأو بالمقرر تدفع التي الت�جهات يبحث ال��سيط م�ؤ�س�سة فكر فاإن وبذلك
االأهداف،التييرى�سرورةتحقيقها،والنابعةعنتطلعاتمبادئالعدلواالإن�ساف،وذلك

الف�سل161ومايليه. )21(
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بعدتحليلاالأفكارالعامةالتيت�ؤدياإلىتاأويلالقان�ن،اأواللج�ءاإلىهذاالمبداإاأوذاك،ق�سد
تحديداالأ�سبابالكامنة.فم�سم�نالمقرراأوالت��سيةيرومو�سععالقةمحددةبينالمفاهيم،

الم�ؤديةاإلىمنط�قمنطقيمعالحيثياتالمعتمدة.

 5 - اإن كل االخت�سا�سات المخولة لو�سيط المملكة،وهي�سا�سعةجدا،واإنكانتتن�سهراأ�سا�سا

فيمبادئالعدلواالإن�ساف،فاإنممار�ستهاتقت�سيالعبرةبفكرياأخذبالفطرةال�سليمة،التي
تعرفكيفت�افقالحكمةمعالظروفالمتعددةلل�اقعالمعي�ص،وهذااأمري�ست�جبانفتاح

الفكرللذهاباأكثرمايمكننح�فروقاتاالأفكارالمتعددة.)22(

ب�ساأنها ما�سدر باأن الم�ستقبل،علما في اأكثر معالمها �ستت�سح م�ؤ�س�سة اأمام فاإننا وبذلك
عن التغا�سي في البارزة واآثارها لماهيتها، اأولية بقراءة ذلك مع لنا ي�سمح قان�ناواجتهادا،
م�سامينبع�صالن�س��صالقان�نية،�سعياوراءتر�سيخمبادئالعدلواالإن�ساف،التيباإمكانهااأن

تدعمالت�ازنبينالقان�نوال�اقع.

ونرىتبعالذلك،باأنهيك�نعلىالفقهاأنيق�مبم�سحالمفاهيمالتييتمتط�يرهامنقبل
م�ؤ�س�سةال��سيط،والتيت�سبفيمبادئالعدلواالإن�ساف،وذلكبر�سمالئحةالمبادئالتي
تختلفعنالمفاهيم)23(،باعتبارهذهاالأخيرة،نابعةعنعمليةعقليةيق�مبهاالفهمالإدراك
�سمات باأن علما ال��سيط، م�ؤ�س�سة به�ية ل�سيقة لت�سبح اأوتك�ينها)24(، المجردة المعاني
المفاهيم،التت�سمعادةبال��س�حالتام،ال�سيماواأنال�سيا�سييمتزجبالمعياريوباالجتماعي
وبالثقافي..الخ،ويقت�سياالأمراأحياناتحديدقيمةالمبداأقبلتبريره،وهذامايف�سحلل��سيط

المجالال�ا�سعفياالجتهاد.

)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 .

Petit Larousse, 1980, p. 214المنهل،داراالآداب،بيروت،دارالعلمللماليين،1980،�سفحة229.- )24(
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خام�سا : عمليات التفكير لدى موؤ�س�سة الو�سيط
اإذاكانتمحكمةالنق�صهيالمحكمةال�سابطةللقان�ن،ومهمتها�سمانوحدةالقان�ن
وانتظاماالجتهاد)25(،فاإننانالحظمنقراءةمقرراتوت��سياتم�ؤ�س�سةال��سيطوج�دعمل
اإدارةالفكر،وه�ي�س�قاال�ستدالالتالذهنيةنح�مبادئ�سابطة،كماه�ال�ساأن كامنفي
علما ناقدة. عين منطلق من اجتهادات، النتظام التهييء ال�اقع، في تروم الق�ساء،وهي في
باأنالخروجعنالق�اعدالقان�نيةاليفيدالخروجعنال�سمةالعقالنية،التيتبرزفيحيثيات
و�سيطالمملكة،اإذرغمك�نهذهاالأخيرةالتت�سمب�سمةحجيةال�سيءالمق�سيبه،فاإنهامع
ذلكقابلةللمراقبة»المعن�ية«منقبلالمعنيينمبا�سرة،اأوغيرهم،اإذيفتر�صفيهااأنها�ستفر�ص

نف�سهااأخالقيا.

وتبعالذلكفاإنالمبادئالتيتعتمدهام�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةلي�ستاإالال��سائلالم�ؤدية
 اإلىالمقترحاتوالت��سياتال�سادرةعنها،وبذلك:

 1 - اإن تاأكيد المادة الثانية على الت�سبث ب�سيادة القانون وبمبادئ العدل واالإن�ساف،عالوةعلىالمادة

75منالنظامالداخلي،حيثالبتا�ستنادااإلى�سيادةالقان�نومبادئالعدلواالإن�ساف،ه�

ماقديخلقاالهتزازاأوالتذبذببينال�سيادةوبينالمبادئ،للخروجفيمابعدبالراأيالنهائي،
فالتحاليللي�ستاإالو�سائل،كماه�ال�ساأنبالن�سبةللق�ساء،للك�سفعنعنا�سرالحقيقة،التي
يمكناالرتكازعليهاللت�فيقبينعنا�سرمبداإ�سامل،»اإذاأنالفهمالينبغياأنيختلطبالبراعة
فيالحكم:ذلكاأنهباإمكاننااأننفهمالنازلةلكندوناأننت�فرعلىالبراعةفيحلها.«)26(،
وهذايحيلنااإلىالق�لباأنم�ؤ�س�سةال��سيطتت�فرعلىمجالوا�سعللربطبينال�اقعوالقان�ن،
ثماإمكانيةالت�جهبخطىتحرقالمراحل،فهيالتنتظراآثاراقتراحهاالمعرو�صعلىرئي�ص
القاعدة تعديل اأجل من ال��سيط، لم�ؤ�س�سة الم�ؤ�س�ص الظهير من 15 للمادة طبقا الحك�مة،

)25( Jaques BORÉ, La cassation en matière civile, Dalloz, 1997, p. 69 .

)26( François GORPHE, op. cit, p.71  . 
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القان�نية،مادامباإمكانهااالعتماد،فيمقرراتهاوت��سياتها،علىمبادئالعدلواالإن�ساف،
التيت�لدمنال�سمير،الذييبحثفيالمنطقالغائبعنالن�صالقان�ني.

 2 - اإن موؤ�س�سة و�سيط المملكة توجد في قلب ترميم االأهداف المن�سفة،منخاللجهدكبير،دائم

وم�ستمر،ين�سبعلىاال�ستك�سافالمتط�رللمبادئالقان�نية،التييمكنتمطيطمفاهيمها،
العدلواالإن�ساف مبادئ في تغ��ص اأن الم�ؤ�س�سة ويكفي الن�اق�ص. ملء اإلى الذهاب ق�سد
المن�س��صعليهاقان�نافيقان�نالم�سطرةالمدنية،الم�ؤمنةبدورهابعدمالتقيدبالقان�ن،اأو

فيمدونةال�سغل)27(،ولكنمنمنطلقاتوتحليالتمختلفة.

 3 - اإن م�سل�سل تح�سير مقررات وتو�سيات موؤ�س�سة الو�سيط يج�سد اأ�سا�س المنهجية  المتبعة،وهي

فيراأيناتكمنفياال�ستنتاجالنابععنقناعةاأخالقيةمن�سبةعلىوقائعمعينة،فنحنفيال�اقع
اأماماأحكامذاتقيماأكثرمنهامقرراتاأوت��سيات.

باندفاع للقان�ن، االإدارة تطبيقات في ينظر وه� ي�سعر، المملكة و�سيط باأن ونعتقد
اإيجاد الق�ساءفي التيالت�سعف القان�نية المقت�سيات لبع�ص الفقراالأخالقي اأمام االأحا�سي�ص
ي�سلك اأن واالإن�ساف، العدل مبادئ بحر منخالل مخ�ل، بذلك وه� الحل�لالمر�سية،
اأن�سطتها، اأو االإدارة اأعمال من ي�سيبهم قد مما المت�سررين ت�سمحبم�ا�ساة التي ال��سيلة،
المت�سمةبالتجاوزاأوال�سططفيا�ستعمالال�سلطة.وبذلكفاإنال��سيطي�ستغلفي�سياقمبادئ

م�جهة،ت�سمحلهبتقفياالإح�سا�صبالعدالةكت�ازنمع��صلـ»االحتبا�ص«القان�ني.

قطب  باعتبارها  واالإن�ساف  العدل  ومبادئ  القانون  بين  المملكة  و�سيط  �ساد�سا: 
رحى الموؤ�س�سة

يت�جهالم�سرع،فيالمادةاالأولىمنالظهيرالم�ؤ�س�صللم�ؤ�س�سة،اإلىاعتبارهذهاالأخيرة
متخ�س�سةفينطاقالعالقةبيناالإدارةوفقالم�سطلحال�اردفيهذهالمادة،وبينالمرتفقين،

الف�سل18ـ327،...تف�سلالهيئة...بناءعلىق�اعدالعدلواالإن�سافدونالتقيدبالقان�ن...؛المادة572من )27(
مدونةال�سغل.
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باإ�سدار ال��سيط، لم�ؤ�س�سة الداخلي النظام من 75 للمادة طبقا التظلم، اأو فيال�سكاية لتبت
واالإن�ساف، العدل مبادئ وبين القان�ن بين ت�جد ال��سيط فم�ؤ�س�سة ب�ساأنالحل، ت��سية

 وليت�سحباأنهذهالمبادئهيقطبرحىهذهالم�ؤ�س�سة.

 1 - و�سيط المملكة بين القانون ومبادئ العدل واالإن�ساف

اإنالمقت�سياتالت�سريعيةاأوالتنظيميةقدالت�سعففياإن�سافاأ�سحابها)28(،فهياأحيانا
ذاتمظاهر،تت�سمبعدالة»خادعة«.

ت�جهاته كانت مهما القان�ن، �سيادة تحت ن�ستغل اأن جميعا اعتدنا لقد بالطبع، - اأ
وم�ساربه،واالجتهادالق�سائيي�سعىعادةاإلىردمالفراغاتاأوالتناق�ساتال�اردةفيالقان�ن،
فالم�ساهمةالج�هريةللق�ساءتكمنفيول�جالمقاربةالقان�نية.لكناأ�سبحعلىاالإدارةاالآن
اإلىبديهياتمفاهيمقان�نيةغيرمحددة،تج�سدفيهام�ؤ�س�سة اأنتتقبلمقاربةجديدةت�ستند
ال��سيطمكانةرائدة،فمبادئالعدلواالإن�سافقائمةمنقبلالم�سرع،وم�سم�نهايمالأمن
االأمر يتعلق عندما المملكة، و�سيط قبل ومن بالق�ساء، االأمر عندمايتعلق القا�سي،)29( قبل

بم�ؤ�س�سةال��سيط.

ب-اإننجاحالمغربفياالعترافلم�ؤ�س�سةال��سيطبطابعالتحدي،الذيي�سمحلها
بتجنبالطابعالر�سميللقاعدةالقان�نية،التيلمتعدت�سعففياإيجادالحل»العادل«،وذلك
ب��سع»الرقابة«عليها،منخاللت��سيةاأخالقية،�سيق�د،فياعتقادنا،عنداعتمادهامنقبل
االإدارةالمعنية،ويفتر�صاأنيتمذلكمنقبلبقيةاالإداراتعندوحدةالم��س�ع،اإلىالق�ل
با�ستقاللالعدلعنا�ستقاللالق�ساء.فالعدللدىم�ؤ�س�سةال��سيطيختلفمبدئياعنالعدل
لدىالق�ساء،فاالأوليقرنباالإن�سافكمبداأويتمتعبالق�ةاالأخالقية،باعتبارها»مرتبطةبتقليد

تقريرم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةبر�سم�سنة2013،�سفحة7. )28(

)29( Dominique MANAI, Le juge entre la loi et l’équité, CJR, Lausanne, 1985, Préface, Jean-François 
PERRIN, p.   6 .
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بالقان�ن،بخ�سائ�سه اأنيك�ن«)30(،واالآخريقرن ينبغي مثالييميزبينماه�كائنوبينما
المعروفة،ويت�سمبالق�ةالتنفيذية.

ج-اإنتم�قعال��سيط،منمنطلقالمادة75،بين�سيادةالقان�نومبادئالعدلواالإن�ساف،
�سيجعلهحرامناأيالتزاماليروماالإ�سالح،فه�واإناأوكلاإليهالم�سرعاال�ستناداإلىالقان�ن،
العدل اإلىمبادئ اللج�ء ال�قت،وب�سفة�سريحة، اإليهفيذات اأ�سند الذي الم�سرعه� فاإن
ال�سرعية légalité  باعتبار الم�سروعية، اإلى ال�سرعية من باالنتقال له �سمح اأي واالإن�ساف،
مقررةمنقبلالقان�ن،لكن»الم�سروعية légitimité لهاامتداداأو�سعمنال�سرعية،فهيت�سمح
بمحاكمةالقان�نوالحقفيمجم�عه...«)31(،فالم�سروعيةالتياأ�ساراإليهاو�سيطالمملكةفي
كلمتهاأعاله،ت�سمحلهبتخفي�صقيمةالقاعدةالقان�نية،لت�سبحالم�سروعية،فيهذهالحالة،
بمثابةاإطارثقافي)32(،اليقت�سرعلىاللج�ءاإلىمبادئالعدلواالإن�ساففيالحاالتالعادية،
بيان في ورد كما كذلك، اال�ستجابة اأجل من ولكن فقط، �سامتا فيهاالقان�ن يك�ن التي
االأ�سبابالم�جبةللظهير،»لمايتطلعاإليهالم�اطن�نمنتق�يةتطبيقمبادئالعدلواالإن�ساف،
الق�ساياالمطروحة بالنظرلمايطبعبع�ص فيمعامالتهممعاالإدارةو�سائرالمرافقالعم�مية،
عليهامنتعقيد،وماتت�سمبهمن�سع�بات،قدتح�لدونتحقيقمتطلباتالعدالةواحترام

حق�قاالإن�سان.«.

وهذاماي�ستدعي،فيراأينا،مناالإدارةاأنتقتحمهذهالثقافةبعقالنيةالم�سروعيةالمرجحة
علىعقالنيةال�سرعية،واأنتقتنعباأنالم�ؤ�س�سة�سامنةللقيمالديمقراطية.

)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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 2 - مبادئ العدل واالإن�ساف قطب رحى موؤ�س�سة و�سيط المملكة

اإنحر�صبياناالأ�سبابالم�جبةللظهير،»علىتمتيعهذهالم�ؤ�س�سةال�طنيةباال�ستقالل
النظر عند التام، التجرد من لتمكينها والق�سائية، والتنفيذية الت�سريعية ال�سلطات عن الالزم
القان�ن �سيادة بدعم الم�سرع قناعة اأمام يجعلنا اإليها.«، المحالة والتظلمات فيال�سكايات
لتك�ن القان�ني، الميدان اإلى منها اأكثر الفقهي)33( المجال اإلى تنتمي واالإن�ساف،كمبادئ
م�ؤ�س�سةال��سيطاأحيانا،فياعتقادنا،اأمامع�سراإقناعالم�اطنينمنجهةاأولى،الذينتمالت�سريح
بردطلبهم،الأنه�ؤالءاليلتجئ�ناإلىق�اعدقان�نيةمعروفةم�سبقا،اأويفتر�صمعرفتهمبها،
منمنطلقالعذربجهلالقان�ن.واالإدارةمنجهةاأخرى،الأنهاقدالتت�فربدورهاعلىثقافة

جديدةتق�معلىاالإقتناعبنقدالقان�نغيرالعادل.ولعلنان�ستنتجمنذلك:

القان�نيلطبيعة بالتكييف للقيام الظهير، 13من للمادة ال��سيطم�ؤهال،طبقا اإذاكان اأ-
اأوالتظلم،فاإنهيمكنه،طبقاللمادة15منالظهير، ال�سرر،الذيتعر�صله�ساحبال�سكاية
فيحالةاقتناعهباأنالتطبيقال�سارملقاعدةقان�نيةمن�ساأنهخلقاأو�ساعغيرعادلةاأو�سارة

بالمرتفقين،اأنيعر�صعلىرئي�صالحك�مةاقتراحتعديلالقاعدةالمذك�رة.

خالل من ال�سادمة الق�انين ق�ساوة تلطيف �سياق في ت�ستغل ال��سيط م�ؤ�س�سة اإن - ب
رجحانمبادئالعدلواالإن�ساف،الإمكانيةهذهاالأخيرةفياإلهامالم�ؤ�س�سةبمفاهيمخ�سبة،
ت�سمحباالإنت�سارالطبيعيلالإح�سا�صبنجاعتها،وذلكفيكلمرةيت�سحفيهااأناآثارالق�اعد
القان�نيةقداأ�سبحتمتجاوزة،واأنالحكمةت�سبفياأنيجرو�سيطالمملكةالحقيقةالمعا�سة

اإلىهذهالمبادئ.

هياأتم�ؤ�س�سةال��سيطبمعيةحاميال�طنالكنديةدرا�سةمقارنةللتجاربالمختلفة،فياإطارجمعيةاالأمب�د�سمان )33(
دي�ان »من المملكة، و�سيط بنزاك�ر، العزيز عبد النقيب ال��ساطة«. »فقه تحتاإ�سم الفرنك�ف�نيين وال��سطاء
المظالماإلىم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة:ح�سيلةواآفاقال��ساطةاالإداريةيالمغرب«.مجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة

المغربية،العددالخام�ص،غ�ست2015،�سفحة13.
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ج-اإنعمليةالجر،اإن�سحالتعبير،نح�الحقيقةالمعا�سة،نابعةعناإنعا�صمبادئالعدل
اأعاله، اإليها الم�سار الظهير من 15 للمادة طبقا ال��سيط، اقتناع فيحالة وذلك واالإن�ساف،
»باأنالتطبيقال�سارملقاعدةقان�نيةمن�ساأنهخلقاأو�ساعغيرعادلةاأو�سارةبالمرتفقين...«،
اأجل»...واقتراحتعديل حيثتحثههذهالمادةعلىعر�صاالأمرعلىرئي�صالحك�مةمن

القاعدةالمذك�رة«.

وبذلكفاإناخت�سا�ساتو�سيطالمملكةالتنح�سر،فيماوردفيالبابالثانيمنالظهير،
حيثالنظرفيت�سرفاتاالإدارةالمخالفةللقان�ناأوالمنافيةلمبادئالعدلواالإن�ساف،وفي
تلقيال�سكاياتوالتظلماتومعالجتهاواإجراءاالأبحاثوالتحرياتفي�ساأنها،وفيال��ساطة
ق�ة 30، للمادة طبقا ذلك، اإلى باالإ�سافة يمتلك اإنه بل والمرتفقين، بيناالإدارة والت�فيق
اقتراحية،تت�سمنعدةت��سياتومقترحاتم�جهةاإلىرئي�صالحك�مة،ترومعدةاأهداف،
ت�سباأ�سا�سافيتح�سيناأداءاالإدارةوالرفعمنج�دةالخدماتالعم�ميةالتيتقدمها،عالوة

 علىاقتراحماقدي�ساهمفيبحث�سبلتعديلبع�صالم�ادالقان�نية)34(.

العدل  مبادئ  مع  واالن�سياب  الو�سيط  موؤ�س�سة  لدى  الم�سطري  االإن�ساف  �سابعا: 
واالإن�ساف  

ت�سميته يمكن مما تنطلق اأمامها الم�سطرة اأن ال��سيط، م�ؤ�س�سة في بداية يالحظ ما اإن
اإلى يتجاوزه ولكن التظلم، اأو ال�سكاية تقديم على يقت�سر ال الذي الم�سطري، باالإن�ساف
الم�سطرةاالإ�ستق�سائية،ثممناالقتناعبال�قائعاإلىالقناعةبعدمان�سيابالقاعدةالقان�نيةمع

مبادئالعدلواالإن�ساف.

منمقترحاتم�جهةمنقبلو�سيطالمملكةاإلىرئي�صالحك�مة،االأولمناأجلالتدخلت�سريعيافيم��س�ع )34(
المعا�صالذيي�سرفلالأبناءالم�سابينباإعاقة،واالآخرب�ساأنتعميماال�ستفادةمنالتع�ي�صعنالمخاطرالمخ�س�ص

للممر�سين.مجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةالمغربية،العددالخام�ص،غ�ست2015،�سفحة134ومايليها.
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 1 - االإن�ساف الم�سطري لدى موؤ�س�سة الو�سيط

عن تختلف هي اإذ ال��سيط، م�ؤ�س�سة لدى من�سفة م�سطرة نهج الم�سرع باأن ات�سح لقد
الم�ساطرالمعم�لبهامبدئيااأمامالق�ساء.

اأ-اإن�سروطتقديمال�سكاياتوالتظلماتوردتي�سيرةو�سهلة،فهذهاالأخيرةيمكناأن
المندوب اأو الجه�ي، ال��سيط اأو ال��سيط، اإلى الداخلي، النظام من 56 للمادة طبقا ت�جه،
المحليعنداالقت�ساء،�س�اءبالبريدالعادياأوالم�سم�ن،اأوباأيو�سيلةاأخرىلالت�سال،كما
يج�زاإيداعهالديهممبا�سرةبمقراتعملهم.بلذهبتالمادة62منالنظامالداخلياأبعدمن
اأوالمتظلمالذيتعذرتعليهالكتابة،اأنيقدمال�سكاية�سف�يا، اإذ�سمحتللم�ستكي ذلك،

حيثتحرراآنذاكفيمح�سرخا�صمنطرفالم�سالحالمخت�سةبالم�ؤ�س�سة.

ثماإنهال�سيءيمنعالم�ستكياأوالمتظلم،طبقاللمادة60منالنظامالداخلي،مناأنينيب
عنهغيرهبمقت�سىوكالةخا�سة،عدااإذاتعلقاالأمربمحام.فالنتيجةاأنالمحاميلي�صاإلزاميا.

اإنهذهالمقت�سياتالخا�سةبتقديمال�سكاياتاأوالتظلماتتبرزب�سفةوا�سحةمدىابتعاد
اأواالإداراتب�سفةعامة، اأمامالمحاكم الم�سرععنالم�ساطرالقان�نيةالعادية،المعم�لبها

والت�جهاإلىم�سطرةخا�سةتنبثقمنمبداأاالإن�ساف.

ب-اإنعملو�سيطالمملكةاليت�قفعندتلقيال�سكاياتوالتظلماتواإدالءاأ�سحابها
بماقديت�فرونعليهمنوثائقومعل�مات،بلاإنالظهيرالم�ؤ�س�صاأ�سفىعلىم�ؤ�س�سةال��سيط
طابعالم�سطرةاال�ستق�سائية)35(،التييتعينفيهاعلىاالإدارة،طبقاللمادة28،»اأنتقدمالدعم
التييق�م�نبها،واأن الم�ساعي الالزملل��سيطولمندوبيهالخا�سينولل��سطاءالجه�يينفي

باعتبارهاتت�فرعلىمرونةكبيرة،ت��سعمنديناميةال��س�لاإلىالحق،وتي�سرعلىالطالب،منخاللالم�ؤ�س�سة )35(
هيئة في: اال�ستق�سائية الم�سطرة راجع اأهدافه. تحقيق اإلى ال��س�ل وكيفية ظرفيةالطلب، على التاأثير المعنية،
التحكيمالم�ستقلةلتع�ي�ص�سحايااالختفاءالق�سريواالعتقالالتع�سفي،اللبنةاالأولىفيم�سارالعدالةاالنتقالية

بالمغرب،من�س�راتالمجل�صاال�ست�ساريلحق�قاالإن�سان،2010،�سفحة47ومايليها.
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من به يق�م�ن فيما ماأم�ريتهم، تي�سير ذلك،منخالل اأجل من معهم ال�ثيق تق�مبالتعاون
التظلمات اأو بال�سكايات المتعلق والمعل�مات ال�ثائق بجميع ومدهم اأبحاثوتحريات،
المحالةعليها،با�ستثناءمايعتبر�سريابحكمالق�انينالجاريبهاالعمل«)36(.وهذاين�سجممع
الف�سل27منالد�ست�ر،وال�سيماالفقرةالثانيةمنه،حيث»اليمكنتقييدالحقفيالمعل�مة
اإالبمقت�سىالقان�ن،بهدفحمايةكلمايتعلقبالدفاعال�طني،وحمايةاأمنالدولةالداخلي
االأ�سا�سية بالحرياتوالحق�ق الم�ص ال�قايةمن الخا�سةلالأفراد،وكذا والخارجي،والحياة
يحددها التي والمجاالت المعل�مات م�سادر الد�ست�ر،وحماية هذا في عليها المن�س��ص
القان�نبدقة«.فــ»حقاللج�ءاإلىال��سيطللح�س�لعلىهذهالمعل�مةممن�حلمنلهم�سلحة

مبا�سرة.ويتخذال��سيطجميعالتدابيرالمنا�سبةل�سمانهذاالحق.«)37(.

اأوالتظلم، اإنم�ؤ�س�سةال��سيطتت�فرعلى�سلطةتقديريةللتدقيقفيعنا�سرال�سكاية ج-
العدل المعرفةوالقان�نومبادئ بين فالجمع ال�قائع، تاأ�سي�ص اإعادة في التقدم اإبراز وبالتالي
واالإن�سافكلهاع�املتتحركب�سكلمتكاملفي�سياقدولةالحقوالقان�ن،واليقت�سراالأمر
العقليةالمهنيةوالقان�نيةوالحق�قيةلدىال��سيط، القان�نفقط،وذلكبفعل علىمبداأدولة

حيثتت�سمالمقرراتوالت��سياتاآنذاكب�سيمالقيم.

د-اإناالإن�سافالم�سطريوردل�سالحالم�اطن،وه�ي�سبفيمبادئالعدلواالإن�ساف،
التيي�سمحلهاباأنتتركالق�اعدالقان�نيةالم�سطريةالمعم�لبهاجانبا،وهذاقديجعلاالإدارة
اإح�سا�صخاطئفيهذه الم�اطن،لكنه ل�سالح التحيز اأو المحاباة اأمامن�عمن باأنها تح�ص
الحالة،الأنهلنيك�نمبنياعلىال�عيبمراميم�ؤ�س�سةال��سيط،البارزةاأ�سا�سافيالظهيروبيان
اأ�سبابهالم�جبة،والنظامالداخلي،حيثيك�نمنحقال��سيطاأني�سيرفيالتقريرالخا�ص،
طبقاللمادة31منالظهير،الم�جهاإلىرئي�صالحك�مةاإلىكلعرقلةلالأبحاثوالتحريات،

�سارتالمادة11منالنظامالداخليفينف�صال�سياق. )36(

اإلى ال�ل�ج تي�سير في ودورها الم�ؤ�س�ساتية »ال��ساطة المملكة، و�سيط لم�ؤ�س�سة العام الكاتب ليديدي، محمد )37(
المعل�مة«،مجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةالمغربية،العددالخام�ص،غ�ست2015،�سفحة27.
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اأواعترا�صعلىالقيامبهامنلدنم�س�ؤولاأوم�ظفاأو�سخ�صيعملفيخدمةاالإدارةباأي
�سكلمناالأ�سكال.

العدل  مبادئ  مع  القانونية  القاعدة  ان�سياب  بعدم  القناعة  اإلى  بالوقائع  االقتناع  من   - 2 

 واالإن�ساف

اإناتباعالم�سطرةاال�ستق�سائيةالم��سلةاإلىقب�لالحججالمقنعةلم�ؤ�س�سةال��سيطب�ساأن
حقيقةال�قائعالمدعىبهااليق�دبال�سرورةاإلىقب�لالم�ؤ�س�سةلنف�صالحلالمعتمدقان�نا،
العقالني المفه�م الأن واالإن�ساف، العدل لمبادئ بالن�سبة �سيئا يعني ال القان�نيقد فالمنطق
لدىالم�ؤ�س�سة،منخاللال�قائعالثابتة،ينبغياأنيك�ننتيجةمعالجةلل�قائع،وتحليلنقدي
لجميعالظروفالمحيطةبالنازلة،)38(والتيتردل�سالحاأو�سدالقاعدةالقان�نيةالقائمة،لينتقل
اعتقادنا في ينبغي، الذي الم��س�عي، التحليل اإلى النازلةال�سخ�سية من ذلك بعد التحليل
النازلة االإدارةم��س�ع ولي�ص االإدارات، يك�نم�جهااإلىجميع اأن اإلىذلك، اأ�سرت كما

فقط.وبذلك:

اأ-اإنمبادئالعدلواالإن�ساف،ت�سمحلل��سيطبتكملةالقان�نواأن�سنته،وفيدعمدولة
القان�نية القاعدة مفع�ل باإبعاد ي�سمح المبادئ، هذه برجحان فاالقتناع والقيم)39(. القان�ن
فيم�سم�نهاالمعياري،فال��سيطي�جد،فيراأينا،مت�سبعاباالإيماناالأخالقيلمبادئالعدل
واالإن�ساففيم�اجهةاإدارةقدتك�نبعيدةعناالإيمانبمفه�مالعدالةفيمحيطهال�سا�سع،
والذيقديبدولهامفه�ماعائمااليرتقياإلىم�ست�ىالغ��صالذيتق�مبهم�ؤ�س�سةال��سيط،
ممايجعلاالإدارةاأحياناغيرم�ساهمةفياأهدافالظهيرالم�ؤ�س�صلم�ؤ�س�سةال��سيط،فتك�ن
هذهاالأخيرةم�سطرة،طبقالمقت�سياتالمادة31منالظهير،اإلىت�جيهتقريرخا�صاإلىرئي�ص
الحك�مةق�سداتخاذاالإجراءاتالالزمةوالتدابيرال�سروريةفيم�اجهةكل�سل�كمناالإدارة

يح�لدونقيامم�ؤ�س�سةال��سيطبمهامها.
راجعمثال:ق�سيةالفي�سان،الم�ساراإليهافيالت��سيةاأعاله،الملفعدد10/27777. )38(

)39( Le protecteur du citoyen, Québec, L’intervention en équité, 2013, p.22 et 24. www.protecteurdu-
citoyen.qc.ca
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ب-اإنالمقرراأوالت��سية،يعبرانعنثقافة،فاإذاكانالف�سلالثالثمنالظهيرالم�ؤ�س�ص
االإدارية الحكامة مبادئ تر�سيخ في ال��سيط »دور عن�ان: يحمل الذي المملكة، ل��سيط
33، المادة في اأ�سا�سا ال�اردة الحق�قية، المبادئ من العديد يت�سمن االإدارة«، اأداء وتح�سين
وهيذاتعالقةبقيمال�سفافيةوالتخليقوقيمحق�قاالإن�سانكماهيمتعارفعليهاعالميا،
فاإنو�سيطالمملكةي�ستلهمحل�لهمنهذهالت�جهات،ال�سيمااأنهات�ستنداإلىاالإن�ساف،الذي
اعتبرهالبع�صكالزيتالذيي�سبفيدواليباالآلةلتالفيالنق�صالقائمفيالعقالنيةالعالقة

القائمةبينالقان�نوال�اقع)40(.

ثامنا: االنطالقة نحو توجهات اأخالقية لمقررات وتو�سيات موؤ�س�سة الو�سيط  
�ساأن ه� كما والق�سائية، والتنفيذية الت�سريعية ال�سلطات بمهام اهتم قد الد�ست�ر كان اإذا
لد�ست�رجيد،وذلكمن المتقدمة،ووزعاخت�سا�ساتهاكنتاج�سروري الد�ساتير العديدمن
خاللت�زيعمت�ازنلل�سلط،يحددالمهام،حتىالتدو�ص�سلطة�سلطةاأخرى،اإذال�سلطةت�قف
كم�ستجد، 2011 د�ست�ر من االأول الف�سل عليه ن�ص الذي »الت�ازن« مبداأ فاإن ال�سلطة)41(،
يجعلنانح�صباأنهذااالأخيرعندرفعم�ؤ�س�سةال��سيطاإلىم�سافالم�ؤ�س�ساتالد�ست�رية،طبقا
للف�سل162،وكاأننااأمامت�ازناآخربيناأحكامالق�ساءالمت�فرةعلىالق�ةالتنفيذية،وبينالق�ة

المعن�يةلت��سياتم�ؤ�س�سةال��سيط.فهذهاالأخيرةتج�سدفياعتقادنامايلي:

عامللعدل مبداأ خالل من ال�سمولي، االإ�سالح  �سيا�سة  في  تنخرط  الو�سيط  موؤ�س�سة  اإن   -  1 

واالإن�ساف،في�سياقتقنيةترومحلفر�سياتمتعددة،ينبغيعلىاالإدارةب�سفةعامةاأنتت�سبع
بها،الأنهانابعةفياالأ�سا�صعنت�جهللدولة،يفتر�صفياالإدارة،كماوردفياإحدىت��سيات
الم�ؤ�س�سة)42(،اأنتك�ناإدارةم�اطنة،اأيم�اطنةاجتماعية،ت�ست�عبكلالمفاهيمذاتالعالقة
باالأهدافالمرتبطةبمرامياإن�ساءالم�ؤ�س�سة،والتيتتجاوزالقيمالقان�نيةاإلىالقيماالأخالقية.

)40( François GORPHE, op. cit, p. 140  . 

)41( François SAINT-BONNET, Les ascendances inopinées de la 5e république. In Cinquantième 
anniversaire de la  Constitution Française, Dalloz, 2008, p. 87 ,

الت��سيةال�سادرةفيالملفعدد08/24630،الم�ساراإليهااأعاله. )42(
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االعتمادعلى في يكمن المملكة و�سيط م�ؤ�س�سة اإن�ساء مبداأ باأن تعي اأن ينبغي االإدارة اإن
محاولةر�سمحل�لمتنا�سقةتعالجحاالت،قدتتكررفيالعديدمناالإدارات،التياعتمدت
تغير ظل في عليه تك�ن اأن ينبغي لما مغايرة وهي معينة، فترة في عقالنية ذي ق�انينبفكر

الظروف،حيث�سرورةاالأخذبعيناالعتباررجحانالجانباالأخالقي.

 2 - اإن مبادئ العدل واالإن�ساف كاأ�سا�س لهدم قاعدة قانونية،يبقى�سمنالتحديات،التيت�ست�جب

يتعلقبت�سبع الم�اطنين،فاالأمر المتبادلمع الرباطاالجتماعيوالتعاون اإقناعاالإدارةبطبيعة
االإدارةبالجانباالأخالقي،�س�اءتعلقذلكباأ�س�سهاأوبممار�ساته،فتمل�سهامنذلك�سيجعل
اأوقيمة. ال��سيطغيرذاتنفع اأخرىت��سياتم�ؤ�س�سة بعبارة اأو العدلواالإن�ساف، مبادئ
ال�سرورة، االبتعاد،عند الفل�سفي،وه� الم�ؤ�س�سة ببعد اقتناعها االإدارة يفتر�صفي باأنه علما
عنمنطقاآلةالق�ساءالناطقةبالقان�ن،والت�ساقهابالتاليبمنطلققرينةم�س�ؤوليةاالإدارة،المبنية
ال��سيط،حيث لم�ؤ�س�سة المتط�ر المفه�م وبين منجهة، وال�اقع القان�ن بين علىالت�فيق
تق�مهذهاالأخيرةب�سياغةالمبادئوتط�يرها،وفقنهجقداليخل�من�سع�بات،لت�سعهافي
ب�تقةالمقرراأوالت��سية،منجهةاأخرى،والنق�لكاجتهادق�سائي،وذلكق�سداالبتعادعن

عملالق�ساء.

 3 - اإن م�سل�سل التفكير قد يكون واحدا لدى موؤ�س�سة الو�سيط والق�ساء،اإالاأنهيختلفمنحيث

المنابعوالماآالت،فهذهاالأخيرةلدىالم�ؤ�س�سةتروماإ�سالحال�سررالذيي�سيبالم�اطنين،
اأون�ساطاالإدارة المادةالخام�سةمنالظهير،عنعمل ينتجفقط،كماوردفي والذيقدال
اإلىكلماينافيمبادئالعدل المت�سمبالتجاوزاأوال�سططفيا�ستعمالال�سلطة،بليتجاوزه
واالإن�ساف.ونعتقدباأنهذاالمجالاالأخيره�الحقلالخ�سبالإبداعم�ؤ�س�سةال��سيط،الأنه
المنطق اأو الم�ستجدات �سروريات ت�ساير ال التي القان�نية، القاعدة في القائمة يردماله�ة

العقالني،وذلكباإعادةخلقمنطقمخالفللمنطقالقان�ني.

اأن�ساأتم�ؤ�س�سةال��سيطكم�ؤ�س�سةقان�نيةوحق�قيةلت�سمحلهابالتمردعلى اإذن، فالدولة
الق�اعدالقان�نيةباإ�سدارت��سيات،ت�ست�جباالحتراماالأخالقيمنقبلاالإدارة.
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 4 - اإن التو�سية، التي تعتبر كالقرار المبدئي لدى الق�ساء،باعتبارهذااالأخير»يروممابعدالحل

ت�ستطيع القان�نية«)43(، القاعدة على الم�ستقبل في تاأويل فر�ص اأي فيه، ينظر الذي الخا�ص
للق�سية بالن�سبة ال�ساأن ه� كما المماثلة، الق�سايا في االإدارات باقي اأمام دورها تلعب اأن
الجديدةعنم�سم�ن الحالة تزيغ اأن اأعاله،وذلكدون اإليها الم�سار المتعلقةبالتقادممثال،
تطبيق في المتج�سدة واالأخالقية المعن�ية القيمة باأن نرى حيث االأولىللت��سية، االنطالقة
االإدارةاالأولىلت��سيةالم�ؤ�س�سة،اليعقلاأخالقيااأنتبقىاختياريةبالن�سبةلالإداراتاالأخرى،
فالت��سيةالمنفذةتت�سمبقيمةالمنفعةاالإيجابية،وينبغيبالتالياأنتنت�سربيناالإدارات،مادامت
م�ؤ�س�سة ت�جهات من انطلقت التي الم�اطنة، فاالإدارة انطلقتمنها. التي العلل في واحدة
ال��سيط)44(،النعتقدباأنهاوردتكاجتهادمنبعثمنالعبث،واإنماجاءلحثجميعاالإدارات
الم�جبة بياناالأ�سباب الظهير،كعن�سره�ياتي،ي�ستخرجمن اإرادة باأنتك�نم�اكبةلت�جه
لهذاالظهير،فيمجالتفعيلوتعزيزمكانةودورم�ؤ�س�ساتاالأمب�د�سمانفيحمايةالحق�ق

ون�سرثقافةالحكامة.

بقيةاالإدارات من احترامها ثم كاأ�سا�س، بها  معنية  اإدارة  قبل  من  بداية  التو�سية  تنفيذ  اإن   -  5 

�سي�ساهم،دون�سك،فير�سمه�يةجماعيةلالإداراتب�سفةعامة،الأنناالنرغبفيح�سر
لفائدة اأنتك�نمنط�قاذيحم�التقيميةم�ستركة، الت��سيةفيمجالتقني�سيق،ولكن
كلاالإداراتوالم�اطنين،بلوللم�سرعفياأنيتقدمبماي�ساهمفياأنت�سبحقان�نانافذاعند
االإقت�ساء،فالبرلمانعلىعلمبتقريرالم�ؤ�س�سة،الذييرفعاإليهمرةفيال�سنةعلىاالأقل،ويناق�سه،
طبقاللف�سل160منالد�ست�ر،والمادة39منالظهيرالمحدثلم�ؤ�س�سةال��سيط،والبرلمان
اأنيق�مباالإجراءات،التيتعترفلم�ؤ�س�سةال��سيطبعملذيوقع باإمكانه،فيهذهالحالة،
ت�سامنيلم�اطنةجماعيةمنقبلاالإدارات،اإذالت�سامنهنايت�سمبالقيمةالجماعيةلالإدارات،
التيينبغياأنتقتنعباأنالم�ؤ�س�سةتنتقلاأ�سا�سامنالمفه�مالتقنياإلىمفه�مالمبادئال�ا�سعة،

)43( R. MENDEGRIS, G. VERMELLE, Le commentaire d’arrêt en droit privé, Dalloz, 4è éd, p. 79.  

الت��سيةال�سادرةفيالملفعدد08/24630،الم�ساراإليهااأعاله. )44(
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المتج�سدةاأ�سا�سافيالعدلواالإن�ساف،فالفكرةالعامةتق�دنح�مجم�عةمنالمفاهيم،تاأخذ
بماتمتاالإ�سارةاإليهاأعاله،منتخليقوحق�قاإن�سانوم�اطنة..الخ.

علما وتط�رها، المفاهيم بين التعاي�ص تق�ي التي اللحمة هي واالإن�ساف العدل فمبادئ
باأنهاقدتن�ساببينال�سروراتالمتناق�سة.

خاتمة
االأ�سباب ببيان بالطبع، مدعمة، فل�سفةجديدة اأمام اإذن، المملكة و�سيط م�ؤ�س�سة في اإننا
اإلى المظالم دي�ان م�ؤ�س�سة من انتقال من يبرزه وما الم�ؤ�س�ص، الظهير في ال�ارد الم�جبة،
مع واالن�سجام بالدنا، تعرفه الذي العميق الم�ؤ�س�سي االإ�سالح لم�اكبة م�ؤ�س�سةال��سيط
فيمجال المتط�رة بالدول العاملة المماثلة، الهياآت م�ساف اإلى الدولية،واالإرتقاء المعايير
الديمقراطيةوالحكامةفيميدانالحق�ق،ق�سداالن�سجاممعالدورالفاعلالذيت�سطلعبه
المملكةالمغربيةعلىم�ست�ىاالأممالمتحدةمناأجلتفعيلوتعزيزمكانةودورم�ؤ�س�سات

االأمب�د�سمانفيحمايةالحق�قون�سرثقافةالحكامة.

قيم ن�سر مبداأ ه� الجديدة الفل�سفة هذه لدعم وبارزا نعتبرهج�هريا الذي العن�سر ولعل
التخليق،ال�اردبدايةفيالمادةاالأولىمنظهيرم�ؤ�س�سةال��سيط،والم�ؤكدكمبداأد�ست�ريفي
الف�سل162،حيثاإ�ساعةقيمالتخليقوال�سفافيةفيتدبيراالإدارة،وفيالمادةالثالثةمنالنظام

الداخلي،التيتبنتنف�صماتمالن�صعليهفيالمادةاالأولىاأعاله.

واإذاكانالمغربقد�سبقلهاأنالتجاأاإلىالعدالةاالنتقاليةكم�ؤ�س�سةمرغ�بفيهالالإجابة
بينها ومن م�ساطرها، انتهت معينة، ظروف منطلق ومن الزمان، في محددة �سرورات عن
يختلف االأمر فاإن فيها، بتت التي الق�سايا بانتهاء وذلك بها، الل�سيقة الم�سطرةاالإ�ستق�سائية
بالن�سبةلم�ؤ�س�سةال��سيط،التيلي�ستذاتمهمةمحددةفيالزمان،وهيبذلك�ستبقىعلى
الدواماأمامحريةالبحثوالتق�سي،ودوناأنتت�قففيحدود�سرامةالم�ساطرالقان�نيةفي



محمد�سعيدبناني60

مجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةالمغربية،العددال�ساد�ص،دجنبر2015

مجالاالإثباتاأمامالمحاكم،فدورهااإذنيت�سمبفح�صكلال��سائلالمتاحة،با�ستثناءمايعتبر
�سريابحكمالق�انينالجاريبهاالعمل،وبالتالياالنتقالاإلىحريةاأو�سعفيمجالالتق�سي،
الم�اطنين العدلواالإن�سافوردتل�سالح قان�نا.فمبادئ بالحدودالم�سطرة الذياليحد
علىح�ساباالإدارة،واالأخذبهامنقبلالم�سرعتاأكيدعلىاالأخذبالمفه�ماالأخالقيفي
القاعدةالقان�نية،اأيالذهاباإلىمبداأالم�سروعيةع��صال�سرعية،وينبغي،فيراأينا،اأنيك�ن
المملكة، و�سيط م�ؤ�س�سة لدى ثقافةالم�سروعية تر�سيخ في فعليا م�ساهما الحك�مة رئي�ص

وحار�سااأمينالمراميها.

واإذاكانتمكانةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة�ستتدعممنخاللت��سياتهاعلىالخ�س��ص،فاإن
اعتزازناوطنياباإبداعاتهاالينبغياأنيبخ�صمنقبلاالإدارة،حيثاليعقلاأنتبقىالت��سيات
مجردحبرعلىورق،اإذيك�نعلىاالإدارةاأنتقتنع،كماوردفيالتقريرالمرف�عاإلىجاللة
الم�ستمدمن االإداري التدبير و�سل�ك ق�اعد ر�سم نح� »تت�جه ال��سيط م�ؤ�س�سة باأن الملك،
التطبيقال�سليمللقان�ن،ومنالم�ستقرعليهفياالجتهادالق�سائي،ومنالتطلعاتوالت��سيات
االإداري الت�سرف طبع اإلى والت�اقة والحق�قية، القان�نية العلمية عناللقاءات تنبثق التي
الت��سياتفي بال�سال�سة،والت�قعية،وال�سفافية،والتخليق،والم�سداقية.«،»فالمهملي�صه�

حدذاتها،بله�اإعمالها.«)45(.

وبذلك،فاإناالإدارةاأمام�سرورةن�سرقيمالتخليقحتىتك�نقدوةللم�اطنين،اإذاليعقل
اأالتثقاالإدارةفيم�ؤ�س�سةال��سيطكحار�سةللم�سروعية،اأواأنتمتنععناال�ستجابةلت��سياتها،
اأواأنتعرقلاالأبحاثوالتحرياتالتيتق�مبها،ول�كانالقان�نبجانبها،فمقرراتال��سيط
اأوت��سياتهتخل�ص،منخاللمبادئالعدلواالإن�ساف،اإلىنتائجاأخالقيةذاتارتباطوثيق

بقيمالعدالة،وتن�سجمفيذاتال�قتمعروحالمرفقالعام،ومعالم�سلحةالعامة.

واأختم،فيهذاال�سياق،بماقالهالفقيهالداوديرحمهاهللفياإحدىحلقاتركنالمفتي،
التيكانتتبثعلى�سا�سةالتلفزةالمغربية،بعداأن�ساألته�سائلة:»لقدا�ستبدوالديبحقيفي

تقريرم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةبر�سم�سنة2013،ال�سفحتان7و67. )45(
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االإرثمناأمي،فهليج�زلياأناأقا�سيهاأمامالمحكمة؟«،فاأجابها:»لعنةاهللعليك،والحق
بجانبكفياأنتقا�سيه«.لقدرجحالفقيهاالأخالقعلىالقان�ن،فهلتقتنعاالإدارةبرجحان

االأخالقمخافةلعنةالم�اطنين؟اأماأنهالنتكترثبذلك؟

اأنثقةاالإدارةفيم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةرهانج�هريلنجاعةعملالم�ؤ�س�سة ال�سك
وم�سداقيتها،ال�سيماواأنهاالتبعداإعمالالق�اعدالقان�نيةال�سرفةفيمقرراتهاوت��سياتها،اإال

اإذاخالفتهذهالق�اعدمبادئالعدلواالإن�ساف.

 *     * 
 * 
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تــــو�سـيـــــة
اإلى ال�سيد رئي�س الحكومة

�سادرة بتاريخ: 17 اأبريل 2014 

�سكايات �سحايا الزيوت الم�سمومة 

الم�سم�مة،م��س�ع الزي�ت المغربيةل�سحايا للع�سبة ال�سيد.........،ب�سفتهرئي�سا -
الملفاتعدد11/6969،وعدد13/9192،وعدد13/11991؛

-ال�سيد.............م��س�عالملفعدد11/2018؛

ب�سكايات ت��سل المملكة، و�سيط م�ؤ�س�سة محله حلت الذي المظالم، دي�ان اإن حيث
الم�سم�مة الزي�ت اأنهممنبين�سحايا فيها ي�ؤكدون اأعاله، اأ�سماوؤهم ال�اردة منم�اطنين،
الدولة ال�سفلية،واأن االأطراف اأعرا�صمر�سيةعلىم�ست�ى اإذخلفتلهمعدة ل�سنة  1959،
تمت درهما، 50 حدود في م�ؤقتة �سهرية اإعانة ال�سحايا باقي �سمن اآنذاك، خ�س�ستلهم
مراجعتهافيعقدالت�سعيناتلت�سبح75درهماباالإ�سافةاإلى10دراهملكلطفل�سهريا،ت�ؤدى
بمراجعة لهموع�دا تقدم االإداريةكانت الم�سالح واأن �سن�ي، �سكلاإيرادعمري لهمعلى

التع�ي�صلكنبدونجدوى،والتم�س�االتدخلق�سدتح�سينو�سعيتهماالجتماعية؛

درا�سات واأبحاث
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واعتبارال�حدةالم��س�عولتح�سينت�سريفهذهالملفات،ارتاأتالم�ؤ�س�سة�سمها؛

تناولتا والمالية االقت�ساد ووزارة ال�سحة وزارة من كال اأن يفيد بما االإدالء تم وحيث
الم��س�ع،فينطاقماي�ستدعيهاالأمرمنوج�بتح�سينو�سعية�سحاياالزي�تالم�سم�مة،
وتماالتفاقعلىمعالجةاالأم�ر،كماتمت�سمينذلكفياتفاقيةوقعتبتاريخ15اأبريل2010؛

من كال را�سلت المظالم، دي�ان محل حلت التي المملكة، و�سيط م�ؤ�س�سة اإن وحيث
ال�زارتينالمذك�رتينفيالم��س�ع،للتعرفعلىالمجه�داتالتيقامتبهاالدولةفيهذا
االتجاه،فاأكدتااأنالقطاعاتالحك�ميةالمعنيةبق�سية�سحاياالزي�تالم�سم�مةوقفتعلى
اأو�ساعهم،واقت�سىالحال،لجديةمطالبهم،التدخللالإجابةعنانتظاراتهمالملحة،وانتهت
الحك�مةاإلىرفعاالإعانةال�سهريةالمخ�س�سةلهماإلىمبلغاألفدرهملكل�سخ�صم�ساب،
اإلىاال�ستفادة معتع�ي�صقدرهمائتيدرهمعنكلطفلاليتجاوزعمره21�سنة،باالإ�سافة
منالعالجاتال�سحيةبالمجان،واأنالقطاعاتالمعنيةجادةفيبحث�سبلت�سهيلول�جهم

اإلىال�سكن؛

واعتباراالأنمعالجةو�سيطالمملكةللم��س�عفينطاقهال�ا�سع،الذياليجباأنينح�سر
مداهفيالق�ساياالمعرو�سةحاليا،تندرج�سمنال�اجبالملقىعليهبالدفاععنالحق�ق،
له فيما �سيما واالإن�ساف،وال العدل المظالموتحقيق رفع اأمانة من به ماط�ق وكذا�سمن
عالقةبالتزامالدولةبتع�ي�صال�سحايا،فاإنالم�ؤ�س�سةت�سجلبادرةال�زاراتال��سيةالمكلفة
بهذاالم��س�عبمراجعةالتع�ي�سات،وتعتبرهاذاتداللةتترجمماينبغياأنتحيطبهاالإدارة

�سحايامثلهذهاالأحداثوالك�ارثمنعنايةواهتمام؛

لكن،حيثاإنم�س�ؤوليةالدولةاليمكناأنتت�قففيحدودهذهالمبادرةبل،ومنمنطلق
لترجمة وذلك تت�ا�سل، اأن يجب وم�ساعدتهم، بهم بالتكفل عاتقها، على الملقى ال�اجب
تترجم مقاربات من المجتمع، باإجماعكلمك�نات الحادث، منذوق�ع عنه تمالتعبير ما
اإ�سعادهم، �سبل ال�سحايا،عبرعطاءاتوتحمالتجبائية،هدفهابحث الت�سامنوالتاآزرمع

ورفعالمعاناةعنهم،بمايحفظ،طبعا،كرامتهم؛
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وحيثاإناالأمريقت�سياأنيظلاهتماماالإدارةبهذهالفئةمنال�سحايام��س�ال،واأنتعمل
علىمراجعةمايمكناأني�سرفويخ�س�صلهمب�سكلدوري،فياتجاهاالرتقاءوالتح�سين،

بمايكفلالعي�صالكريم،�سيماواأنعددالمعنيينبالم��س�عمحدودومتجهنح�الزوال.

1432 االآخر ربيع من 12 في ال�سادر 1.11.25 رقم ال�سريف الظهير مقت�سيات على وبناء
)م�افق17مار�ص2011(،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،وعلى
والمن�س�ر ال�سريف، الجناب لدن من عليه الم�سادق للم�ؤ�س�سة الداخلي النظام مقت�سيات

بالجريدةالر�سميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012؛

الأجله: 

فاإن و�سيط المملكة: 

يقرر�سمملفاتال�سكاياتالم�سجلةتحتاالأرقامالم�ساراإليهااأعاله؛ -

ي�سجلمبادرةالقطاعاتال��سيةعلىم�ساعدةو�سرفاالإيرادوالتع�ي�صلفائدة�سحايا -
الزي�تالم�سم�مة،بمراجعةماكانتت�سددهلهمالدولةمنم�ساعداتوالذيت�سمنته

االتفاقيةالم�قعةبتاريخ15اأبريل2010؛

ي��سيبم�ا�سلةدعموم�ساعدةه�ؤالءال�سحاياوالعملعلىمراجعةماقديخ�س�صلهم، -
وذلكب�سكلدوريليظلفيم�ست�ىمايكفللهمالعي�صالكريم؛

ياأمربتبليغفح�ىهذهالت��سيةاإلىال�سيدرئي�صالحك�مةواإلىكلواحدمنالم�ستكين. -

وحرربالرباط،في:
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تعليق حول هذه التو�سية
ذ.محمدليديدي
الكاتبالعاملم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة

االأ�سخا�ص من العديد اإ�سابة في تجلى م�ؤلما حادثا الخم�سينات نهاية المغرب عرف
الغذائية،بفعل اإلىهذهالمادة باإعاقاتحركية،نتيجةا�ستهالكهملزي�تم�سم�مة،ت�سربت

اإجراميمنلدنبع�صالم�سنعينوالتجار.

قان�ن اأول ل�سدور ي�ؤرخ الأنه المغرب في الحق�قية الذاكرة به تحتفظ الحادث، فهذا
زجري،تمتطبيقه،وباإرادةالم�سرعالمغربي،باأثررجعي،لتاأكيداإدانةالمجتمعلفعلخطير،
ولمعاقبةمرتكبيه.وقدكانذلكمنخاللظهير 29 اأكتوبر 1959المتعلقبالزجرعنالجرائم
الما�سةب�سحةاالأمة،والذين�صفيف�سلهالثانيعلىاأنه»يعاقب على الجرائم المبينة في الف�سل 

االأول، ولو �سبق اقترافها تاريخ  �سدور الظهير ال�سريف«.

اأكيداأنالم�سرعالمغربيلمارام،وفي�سابقةتاريخية،االأخذبهذااال�ستثناء،خالفالمبداأ
اأ�سلي،كانيجيبعناإرادة�سعبيةلمتكنلتقبلاالإفالتمنالعقابعناالإتيانبفعل�سار
الج�سديلهم،واإلحاقعاهاتم�ستديمةبهم، االإيذاء االأ�سخا�ص،والت�سببفي بالعديدمن
باالأمن والمخاطرة الغذائية، الم�اد في الغ�ص نية في المعن�ي ركنها تجد التي هذهاالأفعال

ال�سحيللم�ستهلكين.

درا�سات واأبحاث



محمدليديدي68

مجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةالمغربية،العددال�ساد�ص،دجنبر2015

واإلىجانبذلك،اأرخالحادثلتعبئةجماعية،ولمبادرةت�سامنية،اأبىمنخاللهاالمغاربة
اإالاأنيبرهن�اعمايتملكهممنروحالتاآزر،والتكافلبتحملر�س�مجبائيةخا�سة،على�سكل
دمغة)تمبر(،ت�سافاإلىو�س�التالت�سريحبالعرباتذاتالمحرك)ال�رقةالرمادية(.وقد
بتاريخ العم�مية االأ�سغال ووزير والمالية، ال�طني االقت�ساد ل�زير م�سترك قرار �سدربذلك

7دجنبر  1960،وكانتمداخيلهذهالر�س�مالغيرمبا�سرةتر�سدلم�ساعدةال�سحايا.

العالج، وكلفة ومت�ساعدة، بليغة الم�ساعفات وكانت مرتفعا، ال�سحايا عدد كان لقد
على �سلبي جد ب�سكل انعك�ص مما ومتزايدة، وعالية ملح�ظة المتطلباتالي�مية وم�اجهة

المعي�صالي�ميله�ؤالءال�سحايا.

بالمق�سد يفي اأن ال�سعب ال�سحاياكم�ساعداترمزيا،ومن اإلى ي�سل ما اأ�سبح وهكذا،
النبيل،من�سرفهالتلبيةحاجيات�سرورية.

ورغمحدةالمعاناةالتيعا�سهاال�سحايا،فقدكانالج�ابعنهابتحدياالإعاقة،اإذاأبان
المطبات، كل على بها تغلب�ا خارقة، قدرات عن ال�سحايا، االأطفال وخا�سة منهم، الكثير
وك�سببع�سهمالرهانباتخاذم�اقعاجتماعيةهامة،بف�سلمثابرتهم،وكدهموح�س�لهمعلى

�سهاداتجامعية،اأوعلىم�ؤهالتعلميةوتقنيةعالية.

لكن،هناكجانباآخرمنال�سحايااأواأبنائهم،لميتمكن�امنتحقيقمبتغاهم.ولذلك،لم
يكنمنال�سيمالمغربيةاأنيقعالتخليعنهم،واالكتفاءبماي�سلهممنم�ساعداتجدب�سيطة.

وتمت المعنية، الحك�مية القطاعات طرف من مطالبهم وجاهة اإلى االإ�سغاء تم ولقد
اإمكانيات، الم�ساعداتالمخ�س�سةلهمبما�سمحتبهالظروفمن اأو مراجعةالتع�ي�سات

وتمرفعهااإلىاألفدرهم�سهريابالن�سبةلكلم�ستحق.

وفيهذهاالأج�اء،و�سعو�سيطالمملكةيدهعلى�سكاياتبع�سهم،وبعدتبادلالمرا�سالت
في المبرمة االتفاقية م�سامين على ال�ق�ف وبعد المعنية، الحك�مية القطاعات مع والردود
في طرفه من التاأكيد تم لل�سحايا، الممن�حة المالية الم�ساعدة مبلغ برفع وال�سيما النازلة،
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كل على اال�ستفادة بتعميم المعنية االإدارية القطاعات تق�م اأن اأ�سدرهاعلى التي الت��سية
المت�سررينعبرمراجعةملفاتهم.

ومنمنطلقماتعرفهالحياةمنتط�راقت�سادي،ولتقدم�سنالمعنيين،لك�نجلهمقدتجاوز
ال�ستين�سنةمنعمره،وهيمرحلةتتقل�صفيهاالم�ارد،وتزدادفيهاالمتطلباتالعالجية،ف�سال
عنثقلالتحمالت،فقداأو�سىال��سيط،وه�يعرفاأنماوقعاالتفاقعليه،وتمت�سمينهفي
االتفاقيةالمذك�رة،باأاليك�نذلكالمبلغنهائيا،بليجباأنيخ�سعللتحيين،بال�سكلالذي

ي�سايرالتط�راالقت�ساديوالحركيةاالجتماعيةالتيتعرفهااأو�ستعرفهاالحياة.

المبادرة الم�ستمدةمن تلك المملكةمن�سالحيات،وخا�سة يملكهو�سيط لما واعتبارا
التلقائيةالتيخ�لهاإياهاالم�سرع،وتج�سيداللرغبةفيتحقيقالم�ساواة،والعملعلىمعالجة
االختالالتوم�اطنالنق�صب�سفة�سم�لية،فاإنت��سيتهلمينح�سرمداهاعلىالم�ستكين،بل

اتجهتاإلىتعميماال�ستفادةمنهالتطالكل�سحاياالزي�تالم�سم�مة.

اأخالق وعل� طبع ح�سن من يعلمه كان مما انطلق المملكة، و�سيط اإليه ذهب ما اإن
المغاربة،التيجعلتهممتعاطفينمعال�سحايا،وعلىاأتما�ستعدادللمزيدمنالدعموالت�سامن،
وينخرط�نفيكلخط�ةتج�سدقيمالتكافل،وه�مادفعاإلىاأنتتجهالت��سيةاإلىماخل�ست

اإليهالم�ؤ�س�سة.

 *     * 
 * 
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مـقـرر برد الطلب ب�ساأن ال�سكن الوظيفي
�سادر بتاريخ 20 اأبريل  2015 

ملف عدد : 11/894 

تفويت ال�سكن الوظيفي لمن ي�سغله، ال يمكن اعتباره حقا، بل هو اإمكانية قد ت�سمح بها االإدارة،   n
 متى توفرت ال�سروط. 

و�سيط م�ؤ�س�سة اإلى ب�سكاية بعث ال�ساكنب........، متقاعد، ال�سيد..…… اإن حيث
المملكة،�سجلتبهابتاريخ30غ�ست2011،يعر�صبمقت�ساهاال�سررالالحقبه،نتيجةعدم
ي�سغله والذي اأعاله، اإليه الم�سار المخزني الم�سكن تف�يت عملية من اال�ستفادة من تمكينه
منذ�سنة  1977،م�ؤكدااأنهت��سلبمرا�سلةمنمديريةاأمالكالدولةبالح�سيمةبتاريخ13غ�ست
2003تحتعدد.……،تخبرهبمقت�ساهااأناللجنةاالإداريةللخبرة،حددتثمنالعقارفي

مبلغ  328.500,00درهم،واأنعليهالح�س�رق�سدت�سديدالثمنواإبرامعقدالبيع،وذلكبناء
اأبريل 4 بهفي تقدم الذي التف�يت ال�سحةعلىطلب لمندوبيةوزارة المبدئية علىالم�افقة
2000،م�سيفااأنالم�ساعيالتيبا�سرهامعالجهةالمعنيةلمت�سفرعناأينتيجة،طالباالتدخل

بباقي اأ�س�ة �سن�ات ي�سغلهمنذعدة الذي ال�ظيفي ال�سكن تف�يت الم�افقةعلىعملية ق�سد
الم�ستفيدين؛

درا�سات واأبحاث
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وحيثتمتبادلالمرا�سالتوالردودفيالم��س�عمعوزارةال�سحةالتياأفادتفياآخر
ج�ابلها،اأنال�سكناالإداريم��س�عطلبالتف�يت،ي�جدداخلاأ�س�ارالمركزال�سحي
18غ�ست في الم�ؤرخ 2.83.659 رقم المر�س�م لمقت�سيات واأنهطبقا لتارجي�ست، الح�سري
1987،المتعلقباالإذنببيعالعقاراتالممل�كةللدولةلمني�سغلهامنالم�ظفين،فاإنهت�ستثنى

اأوت�سكلجزءااليتجزاأ اإداري اأومجمع منعمليةالتف�يت،الم�ساكنالتيتقعداخلمبنى
منمرافقه؛

ال�سكن تف�يت على م�افقتها اأعطت اأن لها ي�سبق لم اأنه ال�سحة، وزارة اأ�سافت وحيث
)مديرية والمالية االقت�ساد وزير ال�سيد اإلى ر�سالة وجهت واأنها باالأمر، المعني ي�سغله الذي
اأمالكالدولة(بتاريخ24�ستنبر2003بغر�صتجميدم�سطرةتف�يتالم�ساكناالإداريةباالإقليم؛

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىالتدخلمناأجلتمكينالمعنيباالأمرمناال�ستفادةمنعملية
تف�يتال�سكنال�ظيفيالذيي�سغلهمنذعدة�سن�ات،والذيحددتاللجنةاالإداريةللخبرة

ثمنبيعهفيمبلغ328.500,00درهم؛

وحيثاأكدتاالإدارةالمعنيةفيج�ابهااأنال�سكنم��س�عطلبالتف�يت،ي�جدداخل
اأ�س�ارالمركزال�سحيالح�سريلتارجي�ست؛

البيع، عملية الإتمام المبدئية الم�افقة على ح�س�له من الم�ستكي اعتمده ما اإن وحيث
اليرقى،ح�سبمات�فرحاليامنعنا�سر،اإلىالم�ست�ىالذيي�سبغعليهال�سبغةاالإلزامية،�سيما
واأنتف�يتال�سكنال�ظيفيلمني�سغله،اليمكناعتبارهحقا،بله�اإمكانيةقدت�سمحبها
من يبقى كما 1987، غ�ست 18 مر�س�م في عليها المن�س��ص ال�سروط متىت�فرت االإدارة،
حقهاالرف�ص،كلمااعتبرتاأنهناكحاجةاإلىاالحتفاظبهالر�سدهالمافيهم�سلحةح�سن

�سيرالمرفق؛

الطلب، رد معه يتعين مما تدخلها، م�ا�سلة ي�ست�جب ما ترى ال الم�ؤ�س�سة اإن وحيث
وحفظالملف؛
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وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادرفي12ربيعاالأول1432)م�افق
5926 الر�سميةعدد المملكة،والمن�س�ربالجريدة باإحداثم�ؤ�س�سةو�سيط 2011( 17مار�ص

بنف�صالتاريخاأعاله،ونظامهاالداخلي،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،والمن�س�ر
بالجريدةالر�سميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012؛

الأجـله: 

فاإن و�سيط المملكة: 
ي�سرحبردالطلب؛ -

وياأمر،تبعالذلك،بتبليغهذاالمقرراإلىكلمنوزارةال�سحةوالم�ستكي،وبحفظالملف. -

وحرربالرباط،في:
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تعليق حول هذا المقرر
ذ.محمدال�سن��سي
م�ست�سارلدىو�سيطالمملكة

يتعلقاالأمرب�سكايةتقدمبهام�ظف�سابق،يعر�صفيهااأنهكاني�سغل�سكنااإداريامنذعدة
�سن�ات،باعتبارهم�ستخدمامعاالإدارةواأنهبعدتقاعده،تقدمبطلباقتنائه،فت��سلعلىاإثره
اللجنةاالإدارية اأن الدولةبالح�سيمةيخبرهبمقت�ساها المندوباالإقليميالأمالك بمرا�سلةمن
ال�سحة وزارة لمندوبية المبدئية الم�افقة على بناء وذلك العقار، ثمن حددت قد للخبرة،
بالح�سيمة،اإالاأنال�زارةارتاأتبعدذلكت�قيفالم�سطرةلك�نهالمتعطم�افقتهامنجهة،
المملكةمقررا ال�سيدو�سيط اأ�سدر وبناءعليه ثانية، للتف�يتمنجهة العقارغيرقابل والأن

بردالطلب؛

ل�ساحبه الحق يعطي االقتناء طلب تقديم هل النازلة، هذه ب�ساأن يطرح الذي ال�س�ؤال اإن
الكت�ساب�سفةالم�ستري؟

اإلىالن�س��صالقان�نيةالمنظمةلهذااالإجراء، لالإجابةعلىهذاالت�ساوؤلالبدمنالتطرق
وكذااالجتهادالق�سائيال�سادرفيالم��س�ع.

اإناالإذنفيبيعالعقاراتالممل�كةللدولة-الملكالخا�ص-لمني�سغلهامنالم�ظفين
غ�ست 18 في الم�ؤرخ 02.83.659 عدد المر�س�م تاله ثم 1963، ي�ني� 17 ظهير قدنظمه

درا�سات واأبحاث
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1987،المغيربالمر�س�معدد2.99.243  0  الم�ؤرخفي30ي�ني�1999)1(،وبذلكفاإنالم�سرع

المغربي،كانيرمياإلىالتاأكيدعلىاأنهذاالن�عمنالتف�يتاتيدخلفياإطارالمعامالتالتي
تحكمهاق�انينخا�سة)2(،وقداأكدالمجل�صاالأعلىعلىهذهالخا�سيةفيقرارهال�سادرتحت
عدد714في2005/01/27فيالملفاالإداريعدد2233بتاريخ4يناير2005الذيوردفيه:

»لكنحيثاإنهذهال��سيلةلي�صمن�ساأنهااأنتنالمن�سالمةالحكمالذياعتبرالعقدمدار
النزاععقداخا�ساي�سريعليهالقان�نالخا�ص،يبررهذااأنالمر�س�مرقم243الم�ستدلبهاإنما
يتحدثعنالتف�يتبالترا�سيوه�عملل�سيقباأعمالاالإدارةالخا�سةالتيتختلفكليةعن
اأعمالهااالإداريةممايك�نالحكمالمطع�نفيهوالحالةهاتهجديرابالتاأييد«»قرارغيرمن�س�ر«

وقدواكبتمديريةاأمالكالدولةهذهالعمليةباإ�سدارهاللدوريةرقم5/182بتاريخ5ن�نبر
  1999الم�جهةاإلىاأطرهاالعاملينباالإدارةالمركزيةوالم�سالحالخارجية،ت��سحكيفيةتطبيق

المقت�سياتالتنظيميةال�اردةفيالمر�س�مالمذك�ر.

االأ�سخا�ص حدد منه االأول الف�سل اأن نجد المذك�ر، القان�ني االإطار اإلى وبالرج�ع
الم�ستفيدينمنتطبيقهذاالمر�س�موهم:

م�ظف�الدولة؛
اأع�انالجماعاتالمحلية؛ 

الم�ستخدم�نبالم�ؤ�س�ساتالعم�مية؛ 
الم�ستخدم�نالعامل�نفياإداراتالدولةبم�جبعق�د. 

وي�سترطلتقديمطلباالقتناء،اأنيثبتالطالبق�ساءهثالث�سن�اتمنالعملفياإدارات
على االإحالة قبل �س�اء وفاته، حالة في اأبنائه اأو اأرامله، اأو طرفه، من اإما يك�ن واأن الدولة،
على ينط�ي اأنه دام ما للكلمة، القان�ني بالمفه�م اإيجابا وي�سكل بعدح�س�له، اأو التقاعد،

الجريدةالر�سميةعدد4704ال�سادرةفيفاتحي�لي�ز1999 . )1(

د.العربيمحمدمياد،»بيعالم�ساكنالممل�كةللدولةلمني�سغلهامنالم�ظفينومنفيحكمهم«،طبعة2005، )2(
�ص:5.
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جميعال�سروطالمتطلبةمندع�ةاإلىالتعاقد،بحيثاإذالقيقب�المنطرفاالإدارةكنااأمام
عقدبيعتامومنتجلكافةاآثارهالقان�نية؛)3(

كمااأنالف�سلالثانيا�ستثنىالم�ساكنالتاليةمنعمليةالتف�يتوهي:
الم�ساكنالمخ�س�سةالأع�ساءالحك�مةواأع�ساءالدواوينال�زارية؛ 

الم�ساكنالمخ�س�سةللم�ظفينبحكممهامهماأومنا�سبهم،وتح�سرقائمةهذهالم�ساكن 
-الم�سماة)الم�ساكنال�ظيفية(-باتفاقم�ستركبينوزيرالماليةوال�زيرالمعنيباالأمر؛
الم�ساكنالتيتقعداخلمبنىاأومجمعاإدارياأوتك�نجزءااليتجزاأمنمرافقهب�س�رة 

الجدالفيها؛
يزاول�ن التي المدينة داخل لل�سكنى منزال يملك�ن م�ظف�ن ي�سغلها التي الم�ساكن 

عملهمفيها؛
رقم ال�سريف الظهير اأحكام من ا�ستفادوا اأن �سبق م�ظف�ن ي�سغلها التي الم�ساكن 
1.61.301بتاريخ24منمحرم1383)17ي�ني�1963(،اأومنحتهمالدولةقطعةاأر�سية

مناأمالكهاالخا�سةلبناءم�سكنعليها؛
الم�ساكنال�اقعةبعمارةت�جدبهامكاتباإدارية. 

بم�جبه يغير الذي 1999 ي�ني� 30 بتاريخ 2.99.243 رقم تحت مر�س�م وب�سدور هذا،
قاعدة من و�سع قد الم�سرع يك�ن 1987، غ�ست 18 في ال�سادر 2.83.659 رقم المر�س�م
تحقيق ق�سد وذلك للغير، التف�يت على �سن�ات الخم�ص مهلة قيد رفع الأنه الم�ستفيدين،

مداخيلاإ�سافيةللميزانيةالعامة)4(؛

وقديثارالت�ساوؤلفيحالةمااإذالمتحدداالإدارةقائمةالم�ساكنالقابلةللتف�يت،فهليعتبر
عدماإعدادهالهذهالقائمةبمثابةقب�لتف�يتهذهالم�ساكن،الأنمر�س�م30ي�ني�1999خ�ل

ذ.عمراالأزمياالإدري�سي،»مبداأحريةاالإدارةفيتف�يتالم�ساكنالمخزنيةلمني�سغلهامنالم�ظفين«المجلة )3(
المغربيةلالإدارةالمحليةوالتنميةعدد74،ماي/ي�ني�2007،�ص223.

د.العربيمحمدمياد،مرجع�سابق،�ص:6. )4(



محمدال�سن��سي78

مجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةالمغربية،العددال�ساد�ص،دجنبر2015

كلوزارةمدةثالثةاأ�سهرفقطالإعدادالالئحة،وبالتاليفاإنعدمقيامهابذلكيعتبرتنازالمنها،
ومنتميجباعتمادالقاعدةالعامةوهيقابليةهذهالم�ساكنللتف�يت؛

وحيثاإنت�فر�سروطالبيع،اليجعلهذهالعمليةناجزةب�سفةاآنية،بلاإنالم�ساألةتخ�سع
قان�ن لمقت�سيات ولي�ص خا�سة، لن�س��ص تخ�سع لك�نها مطلقة لي�ست الأنها للترا�سي،
االلتزاماتوالعق�دوقداأكدالق�ساءهذهالقاعدة،ومنذلكماجاءفيقرارالمجل�صاالأعلى

عدد55ال�سادرفيالملفرقم1/10079بتاريخ6فبراير1992،الذيجاءفيه:

»وحيثاإنهف�سالعنذلك،فاإناالإدارةلي�ستملزمةبالبيعله�ؤالءالم�ظفين،واأنلهاكامل
الحريةمادامالبيعبالترا�سيه�اأنت�افقاأوترف�صتف�يتالم�ساكناالإدارية،ممايك�نمعه

القرارالمطع�نفيهغيرمت�سمباأي�سططفيا�ستعمالال�سلطة«؛

واعتماداعلىما�سبق،فاإنطلباالقتناءاليعطيل�ساحبه�سفةم�ستري،كمااأنهاليترتب
هذا في �سدر وقد االإدارة، بج�اب يت��سل لم واإن حتى التف�يت عملية اإنجاز تلقائيا عنه
المنحىقرارعنالمجل�صاالأعلىتحترقم3405بتاريخ22فبراير1995فيالملفالمدني

رقم  91/1743،رتبمايلي:

»مجردتقديمطلببال�سراءاليخ�لالطالب�سفةالم�ستري«

وقدتعززهذاالمبداأبقراراآخر�سدرعننف�صالجهةبتاريخ21ماي1998،تحتعدد  3366
فيالملفالمدنيرقم96/14243وردفيه:

»انالنيةبالتف�يتعلىفر�صوج�دهااليمكناعتبارهااالاإذاحررب�ساأنهاعقدين�صعلى
يت�فرعلىوثيقة الثمن،والملفال البيعومن�سمنها التف�يتويقعاالتفاقفيهعلى�سروط
تفيدذلك،لذلكفاإنالمحكمةتك�نقدعللتقرارهاتعليالفا�سداي�ازيانعدامهومخالفا

لمقت�سياتالف�سل345ال�سيءالذييعر�سهللنق�ص«.
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ويجدرالتذكيرهنا،باأنه�سبقاأنعر�ستعلىال�سيدو�سيطالمملكة�سكايةمماثلة�سدر
في مقرر)6( المنحى نف�ص في �سدر كما الطلب)5(، برد 2013 �ستنبر 19 بتاريخ مقرر فيها
4ي�لي�ز2014،وهينف�صالقاعدةالتي�سمنهاالتقريرال�سن�يللم�ؤ�س�سةلعام2014،فيالباب
المخ�س�صلح�سيلةعملالم�ؤ�س�سةفيمعالجةال�سكاياتوالتظلماتوطلباتالت�س�ية)7(،اإذ

وردفيه:

عدمحاجة اأهمها لمعايير يخ�سع الم�ظفين من ي�سغلها لمن الدولة م�ساكن تف�يت »اإن
نف�سها، لالإدارة تحديده �سالحية ترجع اأمر وه� له، اأعدت فيما ال�ستغاللها االإدارةاإليها

واليمكنباأيحالاإجبارهاعلىالتخليعنهافيوقتهياأعرفباحتياجاتها«؛

وهكذا،يت�سحباأنالت�اجدبال�سكنىاالإداريةلمدةتف�قثالث�سن�ات،غيركافللق�ل
باإتمامعمليةتف�يتالم�سكن،الأنذلكمرتبط-كما�سبقذكره-بك�نالجهةاالإداريةتك�ن
قابلةالإجراءعمليةالبيع،واأنال�سكنىقابلةللتف�يت،بعدتق�يمثمنالعقارم��س�عاالقتناء
وتحريرمح�سربذلك،منطرفلجنةاإداريةاأ�سندترئا�ستهاللعامل،اأومنيق�ممقامه،وذلك
طبقالدوريةال�زيراالأولالم�ؤرخةفي26ي�ني�1976،واأنعدمانعقاداللجنةيعتبرقرارام�س�با
بتجاوزال�سلطةلعيبمخالفةالقان�ن،ويتعيناإلغاوؤه،كماذهباإلىذلكالمجل�صاالأعلىفي
قرارهعدد651ال�سادرفي16ي�لي�ز2008فيالملفيناالإداريينالم�سم�مين2003/4/1683

و  2004/1/4/1831؛

هذا،ويطرح�س�ؤالبمنا�سبةتقديمطلبالتف�يتفيمااإذاكانالمق�س�دمنهاتاأجيلاالإفراغ
خ�س��سا،واأنمن�س�رال�زيراالأولرقم35/95الم�ؤرخفي17غ�ست1995ين�صعلىتعليق
لمقت�سيات طبقا االقتناء بطلب تقدم ما اإذا التقاعد، على المحال الم�ظف افراغ م�سطرة
لربح مطية ال��سيلة هذه فهل وبالتالي 1987، غ�ست 18 في الم�ؤرخ المر�س�م 3من الف�سل

مقرر�سادرفي19�ستنبر2013،من�س�ربالعدد01منمجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،�ص84. )5(

مقرر�سادرفي04ي�لي�ز2014،من�س�ربالعدد05منمجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،�ص60 . )6(

التقريرال�سن�يلم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةبر�سم�سنة2014،ج.ر.عدد6400،�ص4084. )7(
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فيحالة باالإفراغ يلزم الذي 1951 19غ�ست في الم�ؤرخ القرار ال�قت)8(،وااللتفافعلى
الت�قفعنالعمل؛

اإناالإجابةعنال�س�ؤالالمطروح،قداأوردهاالمجل�صاالأعلىفيقراريهالمب�س�طيناأعاله
رقمي3405و3366،اذاعتبراأنمجردتقديمطلببال�سراءاليعطيالحقللطالبفياحتالل

ال�سكناالإداري،وبالتالييتعينعليهاإفراغهالأنهلميكت�سب�سفةم�ستري.

المبدئيةالإتمامعملية الم�افقة الم�ستكيبح�س�لهعلى به تم�سك ما باأن يت�سح وهكذا،
العملية، هذه على االإلزامية الق�ة ي�سبغ اأن يمكن ال اأمر الأنه م�ستري، �سفة اليعطيه البيع
لك�نتف�يتالم�سكنلي�صحقا،بله�اإمكانيةقدت�سمحبهااالإدارة،متىت�فرتال�سروط

 المن�س��صعليهافيمر�س�م18غ�ست1987،المغيربمر�س�م30ي�ني�1999.

المحلية لالإدارة المغربية المجلة واالجتهاد«، القان�ن بين االإدارية المحالت اإفراغ »اإ�سكالية الزياتي محمد )8(
والتنمية،عددمزدوج39/38ماي-غ�ست2001،�ص:120.
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نماذج من مقررات �سادرة عن و�سيط المملكة

المنازعة في مقررات المحافظ على االأمالك العقارية

تحت  المالك،  على  حقوق  كموؤتمن  بل  المرتفقين،  اإزاء  كاإدارة  دائما  يت�سرف  ال  المحافظ،   n
م�سوؤوليته؛

اإذا كان االأمر له �سلة بحقوق االأغيار، فاإن الم�سرع المغربي حدد لها  م�سارا خا�سا بالمنازعة فيها   
اأمام المحكمة االبتدائية، بم�سطرة تواجهية يبدي  فيها االأطراف المعنيون وجهة نظرهم. 

 
مقرر بعدم االخت�سا�س

     �سادر بتاريخ: 6 غ�ست 2014 
ملف عدد: 13/4536  

محام .......، االأ�ستاذ دفاعهم ب�ا�سطة بعث�ا ......، المرح�م ورثة ال�سادة اإن حيث
بهيئةالرباط،الجاعلمحلالمخابرةمعهب...........،الرباط،ب�سكايةاإلىم�ؤ�س�سةو�سيط
المملكة،�سجلتلديهابتاريخ11ن�نبر2013،يطلب�نمنخاللهاالتدخللدىال�سيدالمحافظ
علىاالأمالكالعقاريةببطانة�سالق�سدالقيامباالإجراءاتالالزمةلتحفيظالعقارالعائداإليهماإرثا
م��س�عالمطلبعدد...../....،الكائنبباب�سعفة�سيديم��سى�سال،وذلكبعداأن�سدر
قرارعنمحكمةاال�ستئنافبالرباطبتاريخ28اأبريل2011تحتعدد....،تمتاأييدهمنطرف

محكمةالنق�ص،ق�سىب�سحةالتعر�صالذيتقدم�ابهوالمقيدبتاريخ10ن�نبر2000؛
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وحيثتمتمكاتبةال�كالةال�طنيةللمحافظةالعقاريةوالم�سحالعقاريوالخرائطيةالتي
العقارية االأمالك على المحافظ اأن 2013، دجنبر 26 في الم�ؤرخ فيمعر�صج�ابها اأفادت
ب�سالالمدينةاأحالالمطلبالمذك�رعلىالمحكمةاالبتدائيةب�سال،بناءعلىطلبمنكتابة
ال�سبطلدىنف�صالمحكمة،وذلكل�سمهللملفالعقاريعدد../..../......المتعلقبق�سية

خ�س�مهمال�سادةورثة.....؛

وبناء على ما تقدم؛

بتنفيذحكم�سدرفيم��س�عتعر�ص ال�سيدالمحافظ اإلزام اإلى اإنالطلبيهدف حيث
علىمطلبتحفيظقطعةاأر�سية؛

وحيثاإناالأمريقت�سيتكييفطبيعةم�قفال�سيدالمحافظعلىاالأمالكالعقارية،هله�
ت�سرفاإداريمح�ص،يدخلعندالمنازعةفيه،فيمااأوكلللمحاكماالإداريةمناخت�سا�سات،
اأماأناالأمريتعلقبمنازعةفيم�قفالمحافظ،الذياليت�سرفكاإدارةاإزاءمرتفقبلكم�ؤتمن
علىحق�قالمالك،وتحتم�س�ؤوليته،وبالتاليفاإناالأمرله�سلةبحق�قاالأغيارالتيحددلها
الم�سرعالمغربيم�ساراخا�سابالطعنفيهااأمامالمحكمةاالبتدائية،بدايةمنم�سطرةت�اجهية

يبديفيهااالأطرافالمعني�نوجهةنظرهم؛

وحيثاإنم�قفالمحاكماالإداريةرا�سخومت�اترفيهذاالمجالبالق�لبعدماخت�سا�سها؛

وحيثاإنالنزاعب�ساأنتعر�صال�رثةمازالمعرو�ساعلىالق�ساء)ملفعدد../../..(اأمام
ابتدائية�سال،منطرفورثة......؛

المادة في الم�سرع اإليه اأ�سار ما اإطار خارج المنازعة تعتبر المعطيات لهذه اإنه وحيث
ال�ساد�سةمنالظهيرالمحدثللم�ؤ�س�سة،والتيتتحدثعنتنفيذاالأحكامال�سادرةفيم�اجهة

االإدارة،�سيماواأنال�سع�باتالتياعترتتنفيذهاالزالتمطروحةعلىالق�ساء؛

وحيث،اعتبارالماذكر،وتطبيقاللمادة�سالفةالذكرمنالظهيرال�سريف،فاإناالأمري�ستدعي
الق�لبعدماالخت�سا�ص؛
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وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادربتاريخ17مار�ص2011باإحـــــداث
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكـة،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ونظامها
الداخلي،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد  6033

بتاريخ26مار�ص2012؛

الأجـله: 

فاإن و�سيط المملكة: 
-ي�سرحبعدماالخت�سا�ص؛

-ويقررتبليغالطرفينهذاالمقرر،وبحفظالملف.

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

المغادرة الطوعية

مهما كانت االأ�سباب والدوافع التي جعلت الم�ستكي يرتكن اإلى خيار المغادرة الطوعية،  فاإن  		n

والتوافقات،  �سواء  لها  المنظمة  القانونية  المقت�سيات  به  ت�سمح  الذي  نطاقها  في  تبقى  طبيعتها 
الفردية اأو الجماعية؛

كل  مطالبة،  واإنهاء  ح�ساب،  كل  ت�سفية  اإليها:  الخال�س  تم  التي  الطوعية  المغادرة  نتائج  من   n
ال�سيما واأن االأجير الذي وقع عليها، وارت�سى ما تم تحديده له كمقابل مادي، لم يبد  اأي تحفظ 

على و�سل اإنهاء الح�ساب.

مقرر برد الطلب
�سادر بتاريخ 28 اأكتوبر 2014 

ملف عدد: 12/1977 

حيثاإنال�سيد............،بحار،رقمدفترهالبحري....../..،الجاعلعن�انالمرا�سلة
معهب..............،مكنا�ص،تقدمب�سكايةاإلىم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،�سجلتبهابتاريخ
2ماي  2012،يعر�صفيهااأنهعمللدى�سركة.........التابعةلمجم�عةالمكتبال�سريف
للف��سفاطكبحارلمدة22�سنة،ابتداءمن�سنة1988اإلىحينا�ستفادتهمنالمغادرةالط�عيةمن
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العمل،نتيجةللظروفالماديةال�سعبةالتيكانتتعي�سهاال�سركة،م�ؤكدااأنهتمتمكينهمنمبلغ
  744.104,62  درهمكتع�ي�صفياإطاراإنهاءعالقةال�سغلالتيكانتتربطهبم�سغلته،وفقماتم

االتفاقعليهبينممثلال�سركة،ونقابةالعمال،اإالاأنهلميتمتمكينهمنالتع�ي�ساتالممن�حة
كمكافاأةلفائدةم�ساعدياالإطفاء،م�سيفااأنالم�ساعيالتيبذلهافيالم��س�علمت�سفرعن

اأينتيجة،طالبامنالم�ؤ�س�سةالتدخلق�سدتمكينهمنكافةم�ستحقاته؛

في فاأفاد الم��س�ع، في للف��سفاط ال�سريف للمجمع العام المدير مرا�سلة تمت وحيث
ج�ابهاأنالتع�ي�ساتالمطالببهامنطرفالمعنيباالأمر،تمنحعادةللعاملينالذيني�سغل�ن
مهاملهاعالقةبالم�ادالكيميائيةالمنق�لة،اأوم�س�ؤوليةدرءاالأخطاركم�ساعدياالإطفاء،واأن
من لال�ستفادة ي�ؤهله ال الذي االأمر .........، �سركة في نادل يزاولمهمة كان الم�ستكي،

هذهالتع�ي�سات؛

وحيثتمتبليغج�اباالإدارةللمعنيباالأمر،طبقالمقت�سياتالمادة29منالظهيرال�سريف
المحدثللم�ؤ�س�سة،فت��سلتمنهبكتاباأكدفيهاأنالمهامالتيكانيزاولهاعلىمتنالباخرة،
التنح�سرفيمهمتهكنادل،بلكاني�ساهمكذلكفيعمليةاإخمادالحرائقكم�ساعداإطفاء،
كماكانيتدخلفيحالحدوثتل�ثلم�ادالكيماوية،م�ؤكدااأنال�سفحة7مناالتفاقيةالتي
تماإبرامهامعنقابةالعمال،فياإطارالمغادرةالط�عية،تن�صعلىا�ستحقاقهلهذهالتع�ي�سات،

اإالاأنهيتعذرعليهاالإدالءبن�سخةمنها؛

وحيثتمتمرا�سلةالمديرالعامللمجمعال�سريفللف��سفاطمنجديدفيالم��س�ع،بناء
علىالمعطياتالتياأدلىبهاالمعنيباالأمر،طالبينمنهم�افاةالم�ؤ�س�سةبن�سخةمناالتفاقية
التياأبرمتمعنقابةالعمال،ليتاأتىت��سيحالروؤى،اإالاأنالم�ؤ�س�سةلمتت��سلمنهبالج�اب،

رغمالتذكيراتالم�جهةلهفيهذاال�ساأن؛

وحيثاإنه،اأمامعدمج�ابالمجمعال�سريفللف��سفاط،فاإنهالي�سعالم�ؤ�س�سةاإالالنظر
فيالملفعلىحالته؛
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وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىالتدخلق�سدتمكينالم�ستكيمنباقيم�ستحقاتهالمتخلدة
لفائدة الممن�حة المكافاأة في والمتمثلة ال�سغل، اإنهاءعالقة اإطار في ........، بذمة�سركة

م�ساعدياالإطفاء،باعتبارهينتميلهذهالفئةمنالعمال؛

وحيثات�سحاأنو�سعحدلعالقةالعملالتيكانتتربطالم�ستكيب�سركة.......التابعة
لمجم�عةالمكتبال�سريفللف��سفاط،جاءفياإطارالمغادرةالط�عية؛

وحيثاإنه،مهماكانتاالأ�سبابوالدوافعالتيجعلتالم�ستكييرتكناإلىهذاالخيار،
القان�نية المقت�سيات به ت�سمح الذي نطاقها في تبقى المغادرة، لهذه القان�نية فاإنالطبيعة

والت�افقات�س�اءاالأحاديةاأوالجماعية؛

وحيثاإنهمننتائجالمغادرةالط�عيةت�سفيةكلح�ساب،واإنهاءكلمطالبة،ال�سيماواأن
االأجيرالذيوقععليها،وارت�سىماتمتحديدهلهكمقابلماديللمغادرةالط�عية،لميبداأي

تحفظعلىو�سلاإنهاءالح�ساب؛

وحيثاإنه،اأمامهذهالمعطياتلمتقفالم�ؤ�س�سةعلىاأياإخاللمنجانباالإدارةيبرر
م�ا�سلةتدخلها،مماترىمعهردالطلبوحفظالملف؛

وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادرفي12ربيعاالأول1432)م�افق
5926 الر�سميةعدد المملكة،والمن�س�ربالجريدة باإحداثم�ؤ�س�سةو�سيط 2011(   17مار�ص

بنف�صالتاريخاأعاله،ونظامهاالداخلي،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،والمن�س�ر
بالجريدةالر�سميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012؛

الأجله؛

فاإن و�سيط المملكة: 
ي�سرحبردالطلب؛ -

ويقررتبليغالطرفينهذاالمقرر،وحفظالملف. -
 وحرربالرباط،في:
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مجال اخت�سا�س و�سيط المملكة
بالن�سبة لعمل الجامعات الريا�سية

ما  يتعلق  اأن  النق�س حاليا(  االأعلى )محكمة  المجل�س  ال�سادر عن  الق�سائي  العمل  في  الرا�سخ  n
الم�سيرة  للمجال  الهيئات  تتخذها  التي  الريا�سية  بالممار�سة  ال�سلة  ذات  التاأديبية  بالقرارات 
الريا�سي، بناء على �سالحيات ال�سلطة العامة الممنوحة لها فيما له �سلة بالتنظيم  والتاأديب، هي 

التي تتمتع بالطابع االإداري وتكون بذلك قابلة للطعن اأمام الق�ساء االإداري؛  
اإن طبيعة الخالف الذي �سدر على اإثره الحكم لفائدة الم�ستكية بالتعوي�س، كان في  اإطار عالقة   n
ال�سغل التي كانت تجمع بين الطرفين، والذي اأ�سند الم�سرع البت فيه اإلى المحاكم  ذات الوالية 

العامة، مما كان يقت�سي اللجوء اإلى الطرق الجبرية؛
لهذا االعتبار، طلب الم�ستكية ال يندرج �سمن االخت�سا�س الموكول لو�سيط المملكة،  الذي   n

ح�سر الم�سرع نطاقه في النظر فيما له عالقة بتنفيذ االأحكام ال�سادرة في مواجهة  االإدارة. 

مقرر بعدم االخت�سا�س
�سادر بتاريخ 22 دجنبر 2014 

ملف عدد: 08/24167 

حيثاإنال�سيدة......تقدمت،ب�ا�سطةدفاعهااالأ�ستاذ......محامبهيئةالدارالبي�ساء،
الذي المظالم، اإلىدي�ان ب�سكاية البي�ساء، الدار المخابرةمعهب.........، الجاعلمحل
حلتمحلهم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،�سجلتبهبتاريخ25ي�ني�2008،فيم�اجهةالجامعة

نماذج من مقررات �سادرة عن و�سيط المملكة
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محكمة عن ال�سادر للقرار تنفيذها عدم من بمقت�ساها تتظلم لكرةال�سلة، المغربية الملكية
اال�ستئنافبالدارالبي�ساءعدد..../.....بتاريخ20ن�نبر2007والقا�سيعلىالجامعةباأدائها

للطالبةتع�ي�ساتعنالطردالتع�سفي؛

وحيثتمت،بتاريخ5غ�ست2008،مرا�سلةوزارةال�سبابوالريا�سةوذلكب�سفتهاالجهة
االإداريةال��سيةعلىالجامعاتالريا�سية،وتمتذكيرهاللمرةاالأولىبتاريخ3اأكت�بر2008،
وللمرةالثانيةبتاريخ17دي�سمبر2008،فلمتت��سلالم�ؤ�س�سةمنهاباأيج�ابفيالم��س�ع؛

وحيثتقدمتال�سيدة......بر�سالةم�جهةاإلىم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،بتاريخ9�ستنبر
  2014،تذكرفيهاب�سكايتهاالم�ساراإليهااأعاله؛

وبناء على ما تقدم؛

ق�سد ال�سلة، لكرة المغربية الملكية الجامعة لدى التدخل، اإلى يهدف الطلب اإن حيث
تمكينالم�ستكيةمنالتع�ي�ساتالمحك�مبها،لفائدتهاعنالطردالتع�سفي،بم�جبالقرار

ال�سادرعنمحكمةاال�ستئنافبالدارالبي�ساءتحتعدد...../...بتاريخ20ن�نبر2007؛

وحيثاإنالرا�سخفيالعملالق�سائيال�سادرعنالمجل�صاالأعلى)محكمةالنق�صحاليا(،
اأنمايتعلقبالقراراتالتاأديبيةذاتال�سلةبالممار�سةالريا�سيةالتيتتخذهاالهيئاتالم�سيرة
بالتنظيم �سلة له فيما لها الممن�حة العامة ال�سلطة �سالحيات على بناء للمجالالريا�سي،
االإداري الق�ساء اأمام للطعن قابلة بذلك وتك�ن االإداري بالطابع التيتتمتع هي والتاأديب،
ب�سببالتجاوزفيا�ستعمالال�سلطة،واأنماعداذلكيعتبرمناالأم�رالتيعندالمنازعةفيها

يخ�سعلل�اليةالعامةللمحاكمالعادية؛

وحيثاإنطبيعةالخالفالذي�سدرعلىاإثرهالحكملفائدةالم�ستكيةبالتع�ي�ص،كانفي
اإطارعالقةال�سغلالتيكانتتجمعبينالطرفين،والذياأ�سندالم�سرعالبتفيهاإلىالمحاكم
ذاتال�اليةالعامةكماه�الحالفيالنازلة،مماكانيقت�سياللج�ءاإلىالطرقالجبريةالتي

يتيحهاالقان�نفيهذاالمجال؛

االخت�سا�ص يندرج�سمن الم�ستكيةال الج�ابعنطلب فاإن االعتبار، لهذا اإنه وحيث
الم�ك�لل��سيطالمملكةالذيح�سرالم�سرع�سالحيتهفيالنظرفيمالهعالقةبتنفيذاالأحكام
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ال�سادرةفيم�اجهةاالإدارةبمفه�مالمادةاالأولىمنالظهيرال�سريفباإحداثم�ؤ�س�سةو�سيط
المملكةال�سيءالذيترىمعهالت�سريحبعدماالخت�سا�ص؛

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

بتاريخ26مار�ص2012؛

الأجـله: 

فاإن و�سيط المملكة: 
ي�سرحبعدماخت�سا�صم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةبالنظرفيطلبالم�ستكية؛ -

ويقررتبليغهذاالمقرروحفظالملف. -

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

التعوي�س عن الع�سوية في هيئة منتخبة
االنتخاب  طريق  عن  رئا�سته  اإلى  – المف�سية  الخارجية  للتجارة  الوطني  المجل�س  في  الع�سوية  n	
للقانون  اأي تعوي�س بموجب المر�سوم رقم   2.93.415 المطبق  بتلك ال�سفة- ال ي�ستحق عنها 

رقم 13.89؛
اإمكانية االقتراح على رئي�س الحكومة لتعديل قاعدة قانونية،  لئن كانت هذه الموؤ�س�سة تملك    n
اأو �سارة بالمرتفقين، فاإن هذا ال ينطبق  اأو�ساعا غير عادلة  اأن تطبيقها ال�سارم يخلق  متى تبين 

على نازلة الحال، �سيما واأنه جعل التعوي�س ذا اأثر رجعي، يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة. 

مقررت�ســـويـة جزئية وبرد الطلب في الباقي
�سادر بتاريخ 18 مار�س 2015 

ملف عدد: 13/4149 

حيثاإنال�سيدة.......،ب�سفتهارئي�سةالمجل�صال�طنيللتجارةالخارجية،تقدمتبتاريخ
19ي�لي�ز2013بتظلممنت�قفرواتبهاكاأ�ستاذةبالمعهدالعاليللتجارةواإدارةالمقاوالت

اأنها 2012،م��سحة لتاأمينال�سادراتنهايةي�ني� انتهاءمهامهاكرئي�سةلل�سركةالمغربية اإثر
كانتملحقةلدىتلكال�سركةمنذ2005،كمااأنهاكانتتمار�صمهامرئي�سةالمجل�صال�طني
للتجارةالخارجية،واأنالمر�س�مالمحدثلهذااالأخيرالين�صعلىتلقيرئي�سهالأياأجراأو
ي�ني� نهاية عند ال�سادرات، لتاأمين المغربية لل�سركة كرئي�سة مهامها انتهاء اإثر واأنه تع�ي�ص،
2012،ت�قفترواتبهابتلكال�سفة،كمااأنهالمتت��سلمنذذلكالتاريخبرواتبهاعناإطارها
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االأ�سلي)اأ�ستاذةبالمعهدالعاليللتجارةواإدارةالمقاوالت(،والتم�ستالتدخللدىاالإدارات
المعنيةولدىال�سيدرئي�صالحك�مةللعملعلىت�س�يةو�سعيتهاواإ�سدارن�صتنظيمييمكنها

كرئي�سةللمجل�صال�طنيللتجارةالخارجيةمنتع�ي�ساتعنهذهالمهمة؛

والتجارة ال�سناعة وزارة من كل فاأجابت المعنية، االإدارات مكاتبة تمت وحيث
والتكن�ل�جياالحديثةووزارةاالقت�سادوالمالية،م�ؤكدتيناأنهتقرراتخاذقرارم�ستركلتحمل
م�ستحقاترواتبالمعنيةباالأمركاأ�ستاذةبالمعهدالعاليللتجارةواإدارةالمقاوالتابتداءمن
28ي�ني�2012اإلىغاية31دجنبر2012)تاريخاإحالتهاعلىالتقاعد(منجهة،واأنهلي�صهناك

ن�صي�سمحبمنحتع�ي�ساتعنمهامرئي�صالمجل�صال�طنيللتجارةالخارجيةمنجهةثانية.

على فيها م�ؤكدة 2013 ن�نبر 19 بتاريخ الم�ستكية منطرف المقدمة الر�سالة على وبناء
فعاليةالمجه�داتالتيقامتبهاالم�ؤ�س�سة،والتياآلتاإلىت�س�يةو�سعيتهااالإداريةوالمالية
بخ�س��صاأج�رها�سمناإطارهااالأ�سلي،معا�ستمرارمطالبتهابالتدخللدىرئي�صالحك�مة
الإيجادحلت�سريعيياأذنبمنحرئي�صالمجل�صال�طنيللتجارةالخارجيةتع�ي�ساتعنالمهام.

وبناء على ما تقدم؛

االأ�سلي، اإطارها �سمن للم�ستكية والمالية االإدارية ال��سعية ت�س�ية يخ�ص فيما اإنه حيث
فقدتاأكدباأنم�ساعيالم�ؤ�س�سةلدىاالإداراتالمعنيةاأف�ستاإلىت�س�يةتلكال��سعية،اأقرت

الم�ستكيةب�ق�عها،مماي�ست�جباالإ�سهادبت�س�يةهذاال�سقمنال�سكاية.

وحيثفيمايرجعاإلىالتدخللدىرئا�سةالحك�مةللعملعلىاإ�سدارن�صتنظيمييمكن
رئي�صالمجل�صال�طنيللتجارةالخارجيةمنالح�س�لعلىتع�ي�صعنممار�سةهذهالمهام؛
رئي�ص ا�ستحقاق على للقان�ن 13.89 المطبق 2.93.415 عدد المر�س�م ين�ص لم جهة، فمن
يتم فاإنه اأخرى، المهام،ومنجهة تلك تع�ي�صعن اأي الخارجية للتجارة ال�طني المجل�ص
انتخابهمنطرفاأع�ساءالمجل�ص،واأنانتخابالم�ستكيةتمعلىاأ�سا�صع�س�يتهافيهكرئي�سة
مديرةعامةلل�سركةالمغربيةلتاأمينال�سادرات،ومنثمة،فاإنالع�س�يةفيالمجل�ص–المف�سية
اإلىرئا�ستهعنطريقاالنتخاببتلكال�سفة-الي�ستحقعنهااأيتع�ي�صبم�جبالمر�س�م

الم�ساراإليهاأعاله.
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تعديل الحك�مة رئي�ص على االقتراح اإمكانية تملك الم�ؤ�س�سة كانتهذه لئن اإنه، حيث
ال�سارم تطبيقها اأن تبين متى لها، المحدث الظهير 15 من المادة نطاق القان�نيةفي القاعدة
يخلقاأو�ساعاغيرعادلةاأو�سارةبالمرتفقين،وه�ماالينطبقعلىال�سكاية،ماداماأنالمهام
ف�سالعنك�ن المذك�ر، االنتخاب اإطار في تع�ي�صعنها،كانت الح�س�لعلى المطل�ب

المطالبةبجعلالتع�ي�صذياأثررجعييتنافىمعق�اعدالحكامةالجيدة.

وحيثاإنهلميقممنبينمعطياتال�سكايةمايفيدوج�دحاجةملحةاأوو�سعغيرعادل
ي�ست�جبالتدخللحثرئي�صالحك�مةعلىتعديلالمر�س�مالمذك�رمناأجلاإقرارالتع�ي�ص

عنالمهامالمعنية،ممايتعينمعهردهذاال�سقمنال�سكاية.

الأجـله: 

فاإن و�سيط المملكة: 

ي�ؤكدعلى:

اأوال:ت�س�يةال�سقالمتعلقبال��سعيةالماديةواالإداريةللم�ستكيةبخ�س��صاأج�رها�سمن
اإطارهااالأ�سلي.

تنظيمي بالتدخللدىرئا�سةالحك�مةال�ست�سدارن�ص المتعلق ال�سق الطلبفي ثانيا:رد
بمنحالتع�ي�صعنمهامرئي�صالمجل�صال�طنيللتجارةالخارجية.

ثالثا:ياأمربتبليغهذاالمقرراإلىاالأطراف.

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

الو�سع الخا�س لالإنعا�س الوطني
ينتهي  اأبعاد اجتماعية وتنموية، وعمال  مو�سميا، غالبا ما  اإطارا خا�سا ذا  يبقى  الوطني  االإنعا�س  		n

بانتهاء الم�سروع الذي خ�س�س له، ويتقا�سى  العاملون به اأجورهم عن االأيام الفعلية للعمل من 
لما  العمومية،  للوظيفة  العام  االأ�سا�سي  النظام  لقواعد  وال  يخ�سعون  له،  المر�سودة  الميزانية 
يخوله هذا النظام  من حقوق ومنها اال�ستفادة من معا�س التقاعد، اأو التعوي�س عن �سنوات العمل؛

مقرر بحفظ الملف
�سادر بتاريخ 15 يونيو 2015 

ملف عدد :15/7443 

و�سيط م�ؤ�س�سة اإلى ب�سكاية بعث ب�عرفة، ........، عن�انه .......، ال�سيد اإن حيث
عدم جراء من به الالحق ال�سرر فيها يعر�ص 2015، فبراير 23 بتاريخ بها المملكة،�سجلت
تمكينهمنمعا�صالتقاعداأوالتع�ي�صعنفقدانعملهبالم�سالحالتابعةللمجل�صالبلديلبني
اأنها�ستغللمدة13�سنةك�سائق،واأنهكانيتقا�سىاأجرتهال�سهريةمنميزانية وكيل،م��سحا

االإنعا�صال�طني؛

وبناء على ما تقدم؛

معا�ص من الم�ستكي تمكين اأجل من االإدارة لدى التدخل اإلى يهدف الطلب اإن حيث
التقاعداأوالتع�ي�صعناإيقافهمنالعمل،باعتبارهم�ستخدمافياإطاراالإنعا�صال�طني؛
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به، ال�سلة ذات والتنظيمية القان�نية ال�س�ابط على وارتكازا ال�طني، االإنعا�ص اإن وحيث
يبقىاإطاراخا�ساذااأبعاداجتماعيةوتنم�ية،وعمالم��سمياغالباماينتهيبانتهاءالم�سروع
الذيخ�س�صله،يتقا�سىالعامل�نبهاأج�رهمعناالأيامالفعليةللعملمنالميزانيةالمر�س�دة
له،واليخ�سع�نلق�اعدالنظاماالأ�سا�سيالعاملل�ظيفةالعم�مية،ومايخ�لهمنحق�قبمافي

ذلكحقاال�ستفادةمنمعا�صالتقاعداأوالتع�ي�صعن�سن�اتالعمل؛

و�سع�رامنالم�ؤ�س�سةباأهميةتمكينالعاملينباالإنعا�صال�طنيمناال�ستفادةمنالحق�ق
واأنوجهت �سبق فقد الت�سغيل، اأو الت�ظيف لمجال المنظمة الق�انين في المن�س��صعليها
عناية اإيالء ت�ؤكدمنخاللهاعلى�سرورة الم��س�ع، في رئي�صالحك�مة ال�سيد اإلى مرا�سلة
تح�سين في ت�ساهم اأن �ساأنها من التي القان�نية اإحداثاالآلية خالل من وذلك به، خا�سة

و�سعيتهم،وتمكينهممنالحق�قاالأ�سا�سيةفيمجالال�سغل؛

وحيثاإنالم�ؤ�س�سةلهذهاالعتبارات،وفيظلالن�س��صالقان�نيةالحاليةوالخا�سةبفئة
العاملينباالإنعا�صال�طني،ترىحفظالملف،علمااأنها�ست�اكبم�ستجداتمقترحهاالم�جه

اإلىال�سيدرئي�صالحك�مةبهذاال�سدد؛

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

بتاريخ26مار�ص2012؛

الأجله

فاإن و�سيط المملكة: 
-ي�سرحبحفظالملف؛

-وياأمرتبعالذلك،بتبليغهذاالمقرراإلىالم�ستكي.

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

التزام االإدارة باإعطاء المعلومة
اإذا كان الطلب يندرج �سمن االلتزامات التي تقع على كاهل االإدارة، فاإنه  يتوجب عليها، تبعا  		n

تعلق  اإذا  اإليها من طرف  المواطنين، وال�سيما  المرفوعة  الكتب وال�سكايات  الرد على  لذلك، 
االأمر باأ�سياء لهم فيها م�سلحة اأو لحقهم منها �سرر؛

كان على االإدارة، وهي ال تنكر تو�سلها بال�سكاية، اأن ترد عليها، وتخبر  الطالب ذا الم�سلحة،  		n

كل  وتعليل  بتبرير  وعند  االقت�ساء  المو�سوع،  في  اتخذته  وبما  تحرياتها،  اإليه  انتهت  بما 
موقف تتخذه. 

مقرر بحفظ الملف
�سادر بتاريخ 18 يونيو 2015 

ملف عدد : 15/7355 

حيثاإنال�سيد........،عن�انه....................،الدارالبي�ساء،تقدمب�سكايةاإلى
فبراير 16 بتاريخ بها �سجلت الكبرى، البي�ساء الدار بجهة المملكة و�سيط مندوبيةم�ؤ�س�سة
2015،يتظلمبمقت�ساهامنالتماطلوعدمالردعلىال�سكايةالتيتقدمبهااإلىم�سالحوالية

ال�سلطان، مر�ص الفداء مقاطعات عمالة م�سالح على الكبرى،والمحالة البي�ساء الدار جهة
بخ�س��صا�ستغاللم�ست�دع�سري،كائنبالطابقاالأولبالعن�اناأعاله؛
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وحيثتمتمكاتبةعمالةمقاطعاتالفداءمر�صال�سلطانفيالم��س�ع،فاأفادتب�ا�سطة
ال�سكاية، م��س�ع للعقار المخت�سة م�سالحها معاينة بعد اأنه 2015، اأبريل 23 كتابهابتاريخ
ل�ساحبمخبزةمرخ�سة �سكنية �سقة واإنماه�عبارةعن �سريًا، لي�ص اأنالم�ست�دع لها تبين
قان�نا،ي�ستعملهامالكهام�سكنًالعماله،وبهابع�صاأغرا�سه،مماينفيعنهحيازةمنت�جاتاأو
ب�سائعب�سكل�سريق�سدالم�ساربةفيها،بح�سبالم�ادالم�سمنةبالقان�نالجاريبهالعمل،

والمتعلقبحريةاالأ�سعاروالمناف�سة؛

وبناء على ما تقدم؛

اإلىالتدخللدىم�سالحعمالةمقاطعاتالفداءمر�صال�سلطان، اإنالطلبيهدف حيث
لمعرفةماآلال�سكايةالتيرفعهااإليهاالمعنيباالأمر،بخ�س��صاالأ�سرارالالحقةبه،والناتجة

عنا�ستغالل�سقةفيملكية�ساحبمخبزةت�جداأ�سفلالعمارةالتييقطنبها؛

وحيثاإنالطلبيندرج�سمنااللتزاماتالتيتقععلىكاهلاالإدارة،وذلكبالردعلى
الكتبوال�سكاياتالمرف�عةاإليهامنطرفالم�اطنين،وال�سيمااإذاتعلقاالأمرباأ�سياءلهمفيها

م�سلحةاأولحقهممنهااأ�سرار؛

وحيثكانعلىاالإدارة،وهيالتنكرت��سلهابال�سكاية،اأنتردعليها،وتخبرالطالبذي
الم�سلحة،بماانتهتاإليهتحرياتها،وبمااتخذتهفيالم��س�ع،وعنداالقت�ساءبتبريروتعليل

كلم�قفتتخذه،�سيماواأنهااأ�سعرتهباإحالةال�سكايةعلىعمالةاأخرىلالخت�سا�ص؛

وفرت قد المملكة، و�سيط تدخل عبر فاإنها، االإخالل هذا ت�سجيل من بالرغم وحيث
للم�ستكيكافةالمعطياتليتاأتىلهترتيباالآثارالقان�نية،مماترىمعهالم�ؤ�س�سةحفظالملف؛

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

 بتاريخ26مار�ص  2012.
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الأجله

فاإن و�سيط المملكة: 
ي�سجلعدمج�اباالإدارةعنمرا�سلةال�سيد......فياالإبان؛ -

ويعتبرمااأخبرتبهاالإدارةهذهالم�ؤ�س�سةه�اإفادةللم�ستكييمكنهاال�ستداللبهالكل -
غايةيراها؛

ي�سرحبحفظالملف؛ -
وياأمربتبليغهذاالمقررلكلمنعمالةمقاطعاتالفداءمر�صال�سلطان،والم�ستكي. -

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

�سروط فتح رو�س لالأطفال
فتح رو�س لالأطفال يخ�سع لعدة �سوابط تقت�سيها الر�سالة الموكولة اإلى  �ساحب الم�سروع، على  	n

المجالي، كفيلين  الف�ساء  االإطار  التربوي، وكذا  يكون  اأن  يتعين  بنا�سئة  اأنها ذات �سلة  اعتبار 
وموؤهلين الأداء هذه الوظيفة التربوية؛

فتح موؤ�س�سة تربوية قد يكون له اآثار وانعكا�سات على ال�ساكنة المجاورة.  لذا ينبغي االأخذ بعين  		n

االعتبار ما يكون لهذه االأخيرة من اعترا�سات وجيهة. 

مقرر بالتوجيه
�سادر بتاريخ : 26 يونيو 2015 

ملف عدد :14/5167 

اإلىهذه اإنال�سيدة...........،ال�ساكنةب..........،القنيطرة،بعثتب�سكاية حيث
رئي�ص ال�سيد لدى التدخل منخاللها تطلب 2014، فبراير 5 بتاريخ بها �سجلت الم�ؤ�س�سة،
الم�ساع بالملك لالأطفال رو�ص الإن�ساء منرخ�سة تمكينها ق�سد للقنيطرة المجل�صالبلدي
الم�سمى»......«،م��س�عالر�سمالعقاريعدد..../....،الكائنبالعن�انالمذك�راأعاله،
وقداأو�سحتاأنهاتقدمتبطلبفيالم��س�عاإلىالمجل�صالبلديللقنيطرةاإالاأنهاتفاجئت
برف�سهبدع�ىوج�د�سكايةمنطرفال�سكانالمجاورينتحتعدد.....بتاريخ23اأكت�بر
2012،فيحيناأنها�سبقواأنح�سلتعلىم�افقتهم،وذكرتاأنهاقامتبعدةم�ساعلمت�سفر

عناأينتيجة؛
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وحيثوجد�سمنال�ثائقالمدلىبهاكتابمنرئي�صالجماعةالح�سريةلمدينةالقنيطرة
تحتعدد......،م�جهللم�ستكيةبتاريخ21ن�نبر2012،مفادهاأنلجنةقامتبمعاينةالبناية،
واأبدتعدمم�افقتهاعلىمنحها�سهادةاإداريةالإن�ساءرو�صلالأطفال،ل�ج�د�سكايةمنطرف

ال�سكانالمجاورينتحتعدد......بتاريخ23اأكت�بر2012؛

وحيثوجدكذلك�سمنهذهال�ثائقاإ�سهادلمجم�عةمنالجيران،يبلغعددهمالع�سرين،
يبدونفيهم�افقتهمعلىاإن�ساءهذاالرو�ص؛

2014،كماطالبته 4مار�ص البلديللقنيطرةبتاريخ اإنالم�ؤ�س�سةكاتبتالمجل�ص وحيث
فبراير 20 بتاريخ والثانية 2014، دجنبر 8 بتاريخ االأولى مرتين النازلة، باإفادتهابم�ستجدات

2015،اإالاأنهالمتت��سلباأيرد،وقررتالنظرفيالملفعلىحالته؛

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىتدخلو�سيطالمملكةق�سدتمكينالم�ستكيةمنالح�س�لعلى
رخ�سةالإن�ساءرو�صلالأطفال؛

وحيثاإنالترخي�صبفتحرو�صلالأطفاليخ�سعلعدة�س�ابطتقت�سيهاالر�سالةالم�ك�لة
اإلى�ساحبالم�سروع،علىاعتباراأنهاذات�سلةبنا�سئةيتعيناأنيك�ناالإطارالترب�يوكذا

الف�ساءالمجاليكفيلينوم�ؤهلينالأداءهذهالمهمة؛

وحيثمنجهةاأخرى،فاإنفتحم�ؤ�س�سةترب�يةقديك�نلهاآثاروانعكا�ساتعلىال�ساكنة
تك�ن اأن اأ�سا�ص على لكن اعترا�سات، من لها ما االعتبار بعين االأخذ ينبغي اإذ المجاورة،
وجيهة،ولماقديك�نلهامنانعكا�ساتعلىراحتهموعلىاال�ستعمالالعاديلمحالتهم؛

وحيثاإنج�اباالإدارة،بال�سكلالذياأتىعليه،غيركافلمعرفةمدى�س�ابيةوجدية
التعر�ص؛

اأوجه وفي الطلب في النظر اإعادة اإلى الجماعي المجل�ص دع�ة الم�ؤ�س�سة ترى وحيث
اعترا�صال�ساكنة،معتعليلكلمقرريمكناتخاذهب�ساأنطلبالم�ستكية؛
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وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادربتاريخ17مار�ص2011باإحداث
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكـة،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ونظامها
6033 الداخلي،الم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد

بتاريخ26مار�ص2012؛

الأجله

فاإن و�سيط المملكة: 
يدع�الجماعةالح�سريةلمدينةالقنيطرةاإلىاإعادةالنظرفيالطلبوفياأوجهاعترا�ص -

ال�ساكنة،معتعليلكلمقرريمكناتخاذهب�ساأنطلبالم�ستكية؛
يخ�لها ما �سل�ك االقت�ساء وعند المعنية، الم�سالح مع طلبها تتبع اإلى الم�ستكية ي�جه -

القان�نمنحقالمنازعةفيقراراالإدارة؛
وياأمربتبليغكلمنالجماعةالح�سريةلمدينةالقنيطرة،والم�ستكيةهذاالمقرر. -

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

ماأذونيات النقل
ماأذونيات النقل، تعتبر من االمتيازات التي تخولها االإدارة لفئات من  االأ�سخا�س، اإما مكافاأة لهم  		n

على ما قدموه من خدمات، اأو م�ساعدة لمن يوجد  منهم في و�سعيات �سعبة، ويحتاج اإلى عون 
ودعم، ومن ثمة فاإن الماأذونية  تعتبر حقا �سخ�سيا مرتبطا ب�ساحبه، وال تعتبر �سمن الذمة المالية 

التي تنتقل  ب�سفة اآلية اإلى الورثة. 

مقرر برد الطلب
�سادر بتاريخ 21 يوليوز 2015 

ملف عدد : 13/4009 

حيثاإنال�سيد..........،القاطن،ب...............،وجدة،بعثب�سكايةاإلىم�ؤ�س�سة
و�سيطالمملكة،�سجلتبهابتاريخ24ي�ني�2013،يتظلمبمقت�ساهامنال�سررالالحقبهجراء
عدمتح�يلماأذونية�سيارةاأجرةمنال�سنفالثانيعدد.......الم�ؤرخةفي28ماي1979،
ذاتالرقمالترتيبي......فيا�سمهال�سخ�سيبعدوفاةوالدهالم�سمىقيدحياته...........؛

وحيثتمتمكاتبةالمفت�سيةالعامةلالإدارةالترابيةب�زارةالداخليةفيالم��س�ع،فاأفادت
فيج�ابهاالم�ؤرخفي17مار�ص2014،اأنهتماإلغاءالماأذونيةالمذك�رةبم�جبالقرارالعاملي
عدد631بتاريخ28ن�نبر2011،وذلكالنعدامال�سروطالمطل�بة،طبقالمقت�سياتالدورية

ال�زاريةعدد DCAS/ST/656  الم�ؤرخةفي24ي�ني�2002؛
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وحيثاأ�سافتالمجيبةاأنتح�يلرخ�ص�سياراتاالأجرة،اليتمب�سكلتلقائي،اإذيتطلب
االأمراإجراءدرا�سةعلىالم�ست�يينالمحليوالمركزيللطلباتالمقدمة،والتاأكدمنا�ستيفائها

لل�سروطالمحددةفياالأنظمةالمعم�لبهافيهذاال�ساأن؛

وحيثاإنالم�ؤ�س�سةقامتباإ�سعارالم�ستكيبم�سم�نج�اباالإدارةالمعنيةبتاريخ14ماي
  2014،فلمتت��سلمنهباأيردفيالم��س�ع؛

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىتح�يلماأذونية�سيارةاأجرةفيا�سمالم�ستكيبعدوفاةوالده
الم�سمىقيدحياته.................؛

وحيثاإنماأذونياتالنقل،هيمناالمتيازاتالتيتخ�لهااالإدارةلفئاتمناالأ�سخا�ص،
اإمامكافاأةلهمعلىماقدم�همنخدمات،اأوم�ساعدةلبع�صاالأ�سخا�صالذيني�جدونفي
�سخ�سيا حقا تعتبر الماأذونية فاإن ثمة، ومن ودعم، ع�ن اإلى ويحتاج�ن و�سعيات�سعبة،
مرتبطاب�ساحبه،والتعتبرمن�سمنالذمةالماليةالتيتنتقلب�سفةاآليةاإلىال�رثة،اإذالبدفي
هذهالحالة،منعر�صاالأمرعلىالجهةالمكلفةبمنحالماأذونيات،لترىمااإذات�افرتفي

ال�رثةال�سروطالمعتمدةال�ستحقاقمثلهذهاالمتيازات؛

وحيثاإنهاأمامهذهالحالة،فاإنالم�ؤ�س�سةالترىفيم�قفاالإدارةهذااإخالالي�ست�جب
م�ا�سلةتدخلها،ممايتعينمعهالق�لبردالطلب؛

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

بتاريخ26مار�ص2012؛
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الأجـــله: 

فاإن و�سيط المملكة: 
-ي�سرحبردالطلب؛

-وياأمربتبليغهذاالمقرراإلىكلمنوزارةالداخليةوالم�ستكي.

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

تعديل نظام التقاعد 
يجب اأن ينقل الم�ستفيد منه اإلى و�سع  اأ�سلح

اإطار  في  وذلك  به  و�سعية  المعنيين  تح�سين  اإلى  يهدف  كان  التقاعد  نظام  طال  الذي  التعديل  		n

النهائية،  خال�ساتها  في  اأ�سفرت  على  محتوياته  تعديالت  اإدخال  اقت�سى  ما  وهو  �سمولي، 
ال�سافي  الناتج  ارتفاع  اإلى  اأدى  به،  للمعنيين  اأف�سل  ا�ستفادة  وو�سع  عن  كلي،  كا�ستحقاق 

الم�ستخل�س في  متم كل �سهر؛
الموؤ�س�سة ال ترى في دخول اال�سالح الجديد لنظام التقاعد اأي  م�سا�س بالحقوق المكت�سبة اأو  		n

خ�سوع لو�سع لم يكن هو االأ�سلح، ما دام اأن  الطالب لم يثبت اأن ما اأ�سبح يتقا�ساه كم�ستحق 
كلي �ساف، اأقل مما كان  عليه االأمر في ال�سابق.  

مقرر برد الطلب
�سادر بتاريخ 31 غ�ست 2015 

ملف عدد : 11/27966 

لدي�ان ب�سكاية تقدم اآ�سفي، ب..............، القاطن ...........، ال�سيد اإن حيث
المظالمالذيحلتمحلهم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،�سجلتبها،بتاريخ3فبراير2011،يتظلم
القان�ناالأ�سا�سي التيكانتتخ�لهالهمقت�سيات فيهامنعدماحتفاظهبالحق�قالمكت�سبة
ل�سندوقالتقاعدالداخليللمكتبال�طنيلل�سككالحديديةبعداإحالتهعلىالتقاعدبتاريخ

1ي�لي�ز1998،وال�سيمامايخ�صبتعليةالمعا�صالمتعلقةباالأطفال؛
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الحديديةمن لل�سكك ال�طني المكتب اأفاد الردودوالمرا�سالت، تبادل بعد اإنه، وحيث
المفع�ل �سارية تبق لم باالأطفال المتعلقة المعا�ص في التعلية باأن للم�ؤ�س�سة، خاللاأج�بته
النظام اإلى الحديدية لل�سكك ال�طني للمكتب للتقاعد الداخلي تاريختح�يلال�سندوق منذ
الجماعيلمنحرواتبالتقاعدابتداءمنفاتحيناير2002،حيثاأ�سبحكلمتقاعديالمكتب
ي�سمن بل التعلية على ين�ص ال الذي الجماعي، المنظمةللنظام للق�انين يخ�سع�ن ال�طني
وقد للمعا�سات، ال�سن�ية الزيادة بينها المتقاعدين،من جميع منها ي�ستفيد اأخرى امتيازات
تقاعد احت�ساب اإعادة باأنق�سية 2013، �ستنبر 24 بتاريخ االأخير، كتابه في المجيب اأ�ساف

الم�ستكيعلىاأ�سا�صالنظامالجماعيلمنحرواتبالتقاعداليمكناأنتطبقباأثررجعي؛

وحيثتمتبليغم�سامينج�اباالإدارةللم�ستكي،بتاريخ20ن�نبر2012،طبقالماتمليه
مقت�سياتالمادة29منالظهيرال�سريفالمحدثللم�ؤ�س�سة،فاأكدفيتعقيبه،بتاريخ21فبراير
اأبنائهالثالثة�سن16يمكنهمنتعليةفيراتبالمعا�صبن�سبة10  %،وه�ما   2014،اأنبل�غ

اليمكنهاإياهالنظامالجديدللتقاعد؛
وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىالتدخللدىاالدارةمناأجلا�ستفادةالمعنيمماكانالقان�ن
لمنح الجماعي لل�سندوق الحديدية ال�سكك م�ستخدمي ان�سمام قبل حق�ق من يخ�لهله

رواتبالتقاعد؛

وحيثاإناالأمريندرج�سمنماي�سطلحعليهبتنازعق�انينالم��س�عفيالزمان؛

وحيثاإنالتعديلالذيطالنظامالتقاعدكانيهدفاإلىتح�سينو�سعيةالمعنيينبهفي
اإطار�سم�لي،مماكانيلزمباإدخالتعديالتلمحت�ياتهبالزيادةوالتق�يمبال�سكلالذياأ�سفر،
فيخال�ساتهالنهائيةكا�ستحقاقكلي،عنا�ستفادةوو�سعاأف�سلللمعنيينبه،اأدىاإلىارتفاع

الناتجال�سافيالم�ستخل�صعنهمتمكل�سهر؛

وحيثاإنالم�ؤ�س�سةالترىفيدخ�لاال�سالحالجديدلنظامالتقاعداأيم�سا�صبالحق�ق
المكت�سبةاأوخ�س�عل��سعلميكنه�االأ�سلح،ماداماأنالطالبلميثبتاأنمااأ�سبحيتقا�ساه

كم�ستحقكلي�ساف،اأقلمماكانعليهاالأمرفيال�سابق؛
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وحيثبالتالي،فاإنهيتعينوقفتدخلالم�ؤ�س�سة،وردالطلب؛

2011، مار�ص 17 بتاريخ ال�سادر 1.11.25 رقم ال�سريف الظهير مقت�سيات على وبناء
النظام مقت�سيات اإلى وا�ستنادا اأعاله، التاريخ بنف�ص 5926 عدد الر�سمية بالجريدة والمن�س�ر
الداخليللم�ؤ�س�سةالم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد

6033بتاريخ26مار�ص2012،ال�سيماالمادة75منه؛

الأجـــله: 

فاإن و�سيط المملكة: 
ي�سرحبردالطلب؛ -

واإلى الحديدية، لل�سكك ال�طني المكتب اإلى المقرر هذا تبليغ لذلك، تبعا وياأمر، -
الم�ستكي.

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

عدم اخت�سا�س  و�سيط المملكة
بالنظر في المنازعات االنتخابية

فيها ال  فاإن  النظر  ب�ساأنها من�سوب لالإدارة،  المنازعات االنتخابية، واإن كان مو�سوع االخالل  		n

يمكن اأن يندرج �سمن �سالحيات موؤ�س�سة و�سيط المملكة، التي بالرجوع اإلى  مقت�سيات الظهير 
نطاق  في  عن  الحقوق  الدفاع  هو  مهام،  من  عامة  ب�سفة  اإليها  اأوكل  ما  اأن  يتبين  لها  المحدث 

العالقة بين االإدارة والمرتفق؛
اأو  العام  مبا�سرة،  ال�سخ�س  مهام  �سمن  تندرج  خدمة  طالب  كل  على  ينطبق  المرتفق  مفهوم  		n

بانتداب، اأو تحت اإ�سرافه، اأو و�سايته، وذلك من اأجل اإ�سباع حاجة تعتبر ذات  نفع عام؛
الم�سرع، عند و�سعه مدونة االنتخابات، خ�س�س لكل مرحلة من مراحلها طرق  الطعن، بتحديد  		n

المنازعة  اإلى  معالجة  ليخل�س  يترتب عن ذلك،  تقديمه، وما  فيه واآجال  النظر  جهة اخت�سا�س 
في نتائجها؛

مقرر بعدم االخت�سا�س
�سادر بتاريخ 3 �ستنبر 2015 

ملف عدد: 15/7929 

حيثاإننقابةمفت�سيالتعليمبالمغرب،الجاعلةمحلالمخابرةمعها،..........،�سال،
تقدمتب�ا�سطةكاتبهاالعامال�سيد.......ب�سكايةاإلىم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،�سجلتبها
التدخلق�سداعتمادل�ائحجه�يةومركزيةلتمكين 5ماي  2015،تطلبمنخاللها بتاريخ



نماذجمنمقررات�سادرةعنو�سيطالمملكة110

مجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةالمغربية،العددال�ساد�ص،دجنبر2015

هيئةالتاأطيروالمراقبةالترب�يةمنالتمثيليةفياللجانالثنائيةاالإداريةالمت�ساويةاالأع�ساء،وذلك
وفقالماتمالعملبهبر�سمانتخاباتاللجانال�سابقة2003و2004؛

وحيثتمتمكاتبةالمفت�سيةالعامةلل�س�ؤوناالإداريةب�زارةالتربيةال�طنية،التياأفادتفي
ج�ابهاالم�ؤرخفي2ي�ني�2015،اأن�سببعدمتمكينالمفت�سينالعاملينبالجهاتواالأقاليم
الثانيمنالمر�س�مرقم اأنمقت�سياتالفقرةالرابعةمنالف�سل اإلى منتمثيليةجه�ية،يرجع
2.59.0200ال�سادرفي26من�س�ال1378)5ماي1959(المتعلقباإحداثاللجانالمت�ساوية

االأع�ساء،تق�سيبج�ازاإحداثلجاناإداريةمت�ساويةاالأع�ساءمخت�سةاإزاءاإطاريناأواأكثرعلى
�سعيدكلعمالةاأواإقليماأوعلى�سعيدكلاإدارةمركزية،وذلكاإذاكانعددالم�ظفينغير
كافالإحداثلجنةخا�سة،غيراأنعددالممثلينالر�سميينوالن�ابللم�ظفيناليمكناأن
يتعدىاألفممثلبالن�سبةلمجم�عاللجاناالإداريةالمحدثةعلى�سعيدكلوزارة،م�ؤكدةاأن
اعتمادمعياراآخرغيرمعيارالعددفياإحداثهذهاللجانيعدخرقالمقت�سياتالف�سلينالثاني
والرابعمنالمر�س�مالمذك�ر،ومن�ساأنهاأنيم�صبمبدئيالم�سروعيةواالن�ساف،خا�سةواأن

هناكفئاتاأخرىمنم�ظفيال�زارةممثلةفقطبلجانمركزيةبناءعلىمعيارالعدد؛

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىالتدخللدىاالإدارةمناأجلثنيهاعناعتمادالل�ائحالمركزية
لهيئةالمفت�سينوحدها،وحثهاعلىتطبيقالقان�نباعتمادالل�ائحالجه�يةوالمركزيةمعا؛

بمنا�سبة تثار التي االنتخابية المنازعات �سميم من تعتبر الحالي التظلم طبيعة اإن وحيث
اال�ستحقاقاتالدورية؛

وحيثاإنالمنازعاتاالنتخابية،واإنكانم��س�عاالخاللب�ساأنهامن�س�بلالإدارة،فاإن
اإلى بالرج�ع التي المملكة، اأنيندرج�سمن�سالحياتم�ؤ�س�سةو�سيط النظرفيهااليمكن
الدفاععن مهام،ه� عامةمن ب�سفة اإليها اأوكل ما اأن يتبين لها الظهيرالمحدث مقت�سيات

الحق�قفينطاقالعالقةبيناالإدارةوالمرتفق؛
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وحيثاإنمفه�مالمرتفقينطبقعلىكلطالبخدمةتندرج�سمنمهامال�سخ�صالعام
ذات تعتبر اإ�سباعحاجة اأجل من اأوو�سايته،وذلك اإ�سرافه، تحت اأو بانتداب، اأو مبا�سرة،

نفععام؛

وحيث،اإلىجانبذلك،فاإنالم�سرععندو�سعهمدونةاالنتخابات،خ�س�صلكلمرحلة
يترتبعن تقديمه،وما واآجال فيه النظر اخت�سا�ص بتحديدجهة الطعن، منمراحلهاطرق
ذلك،ليخل�صفينهايةالمطافاإلىمعالجةالمنازعةفينتائجها،كلماتمتخالفالماارت�ساه

لهاالم�سرع؛

وحيثلذلك،فاإنالم�ؤ�س�سةترىالت�سريحبعدماخت�سا�سها؛

2011، مار�ص 17 بتاريخ ال�سادر 1.11.25 رقم ال�سريف الظهير مقت�سيات على وبناء
النظام مقت�سيات اإلى وا�ستنادا اأعاله، التاريخ بنف�ص 5926 عدد الر�سمية بالجريدة والمن�س�ر
الداخليللم�ؤ�س�سةالم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد

6033بتاريخ26مار�ص2012،ال�سيماالمادة75منه؛

الأجـــله: 

فاإن و�سيط المملكة: 
ي�سرحبعدماالخت�سا�ص؛ -

وياأمربتبليغهذاالمقرراإلىكلمنال�سيدالمفت�صالعاملل�س�ؤوناالإداريةب�زارةالتربية -
ال�طنيةوالتك�ينالمهني،والم�ستكية.

وحرربالرباط،في:





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

اخت�سا�سات الوحدات داخل نف�س القطاع االإداري  
�ساأن داخلي

مادام الحكم �سدر في مواجهة قاب�س اإدارة ال�سرائب بدار الدبيبغ بفا�س، فاإن  ت�سوية ذلك اإداريا،  		n

ح�سبما تقت�سيه الهيكلة التنظيمية لالإدارة، واخت�سا�سات و�سالحيات  مختلف م�سالحها، يبقى 
دوما �ساأنا داخليا، يتعين على االإدارة، في اأعلى هرمها  الرئا�سي، ح�سمه وتجاوزه، وو�سع االأمر 
في الم�سار الحقيقي، للخال�س اإلى طي هذا  الملف بالتنفيذ الفعلي للجزء المتعلق بال�سائر، اإذ 
من غير المقبول اأن يظل المحكوم له  في تاأرجح واإحاالت بين م�سالح ذات االإدارة المحكوم 

عليها، التي تعتبر مختلف  اأق�سامها وم�سالحها وحدة ال تتجزاأ. 

تـــــو�ســـيــــة
اإلـى ال�سيد المدير العام لل�سرائب
�سادرة بتاريخ 25 دجنبر 2014 

ملف عدد: 13/4659 

فا�ص، بهيئة المحامي ......، االأ�ستاذ دفاعه ب�ا�سطة بعث .......، ال�سيد اإن حيث
الجاعلمحلالمخابرةمعهب........،فا�ص،ب�سكايةاإلىم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،�سجلت
المحكمة عن لفائدته ال�سادر الحكم تنفيذ عدم من فيها يتظلم 2013، 27ن�نبر بتاريخ بها
االإداريةبفا�صتحتعدد.....بتاريخ11ماي2011فيالملفرقم.../..../....،في�سقه
المتعلقبتحميلالمدعىعليها،قاب�صاإدارةال�سرائببدارالدبيبغبفا�ص،ال�سائر،م�ؤكدااأن



نماذجمنت��سيات�سادرةعنو�سيطالمملكة116

مجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةالمغربية،العددال�ساد�ص،دجنبر2015

المحكمةم�سدرةالحكم،ق�ستفينف�صال�سياقب�سق�طحقهذااالأخيرفيتح�سيلال�سريبة
�سن�ات بر�سم عليه المفرو�سة 118039، عدد جدولالمكلفين م��سع الم�سافة القيمة على

2006/2003،للتقادم؛

الحكم تنفيذ باأن فاأفادت الم��س�ع، في لل�سرائب العامة المديرية مكاتبة تمت وحيث
المتظلمب�ساأنهفيالجانبالمتعلقبالتح�سيلمنطرفقاب�صاالإدارةالجبائية،ينح�سراالآنفي
وقفاالإجراءات،اإلىحينتقديمطلباإلغاءالدينمنطرفالم�ستفيد،اإلىالمديرالجه�ي

لل�سرائب،علىاعتباراأنالتقادمي�سقطحقالقاب�صفيالتح�سيلواليلغيالدين؛

وحيثتمتبليغفح�ىج�اباالإدارةاإلىدفاعالم�ستكيبتاريخ23ي�لي�ز2014،طبقالما
تمليهمقت�سياتالمادة29منالظهيرال�سريفالمحدثلم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة؛

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىالتدخللدىالمديريةالعامةلل�سرائب،مناأجلتنفيذالحكم
ال�سادرلفائدةالمعنيباالأمرفي�سقهالمتعلقبتحميلقاب�صاإدارةال�سرائببدارالدبيبغبفا�ص

م�ساريفالدع�ى؛

وحيثاإننقطةالخالفبينالم�ستكي،طالبالتنفيذوالجانبالم�اجهبه،تتمح�رح�ل
الم�سلحةاأوالق�سماالإداريالم�ك�لاإليهتنفيذاالأحكام؛

فاإن الدبيبغبفا�ص، ال�سرائببدار اإدارة اإنه،مادامالحكم�سدرفيم�اجهةقاب�ص حيث
ت�س�يةذلكاإداريا،ح�سبماتقت�سيهالهيكلةالتنظيميةلالإدارة،و�سالحياتواخت�سا�ساتكل
منها،يبقىدوما�ساأناداخليا،يتعينعلىاالإدارة،فياأعلىهرمهاالرئا�سي،ح�سمهوتجاوزه،
وو�سعاالأمرفيالم�سارالحقيقي،للخال�صاإلىطيهذاالملفبالتنفيذالفعليللجزءالمتعلق
بال�سائر،اإذمنغيرالمقب�لاأنيظلالمحك�ملهفيتاأرجحواإحاالتبينم�سالحذاتاالإدارة

المحك�معليها،التيتعتبرمختلفاأق�سامهاوم�سالحهاوحدةالتتجزاأ؛

وحيثاإنالثابتاأنالمحكمةحملتالجانبالمدعىعليهم�ساريفالدع�ى؛
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وحيثيتعينوالحالةهذه،دع�ةاإدارةال�سرائباإلىالعملعلىالتعجيلبتنفيذهذاالحكم
في�سقهالمتعلقبال�سائر،وذلكفياأقرباالآجال،منلدنمنتراههيم�ؤهاللذلك،وبال�سيغة

التيي�سمحبهاتنظيمهاالهيكلي،وكذاالق�اعدالمحا�سباتيةالعامة؛

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

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

الأجله؛

فاإن و�سيط المملكة: 
يدع�ال�سيدالمديرالعاملل�سرائباإلىالعملعلىالتعجيلبتنفيذالحكمال�سادرلفائدة -

المعنيباالأمرفي�سقهالمتعلقبال�سائر،منطرفمنيراهمنا�سبا؛
ويدع�هاإلىاإخبارالم�ؤ�س�سةبماتمتخ�سي�سهللم��س�ع،داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛ -

وياأمربتبليغهذهالت��سيةاإلىكلمنال�سيدالمديرالعاملل�سرائب،وال�سيدقاب�صاإدارة -
ال�سرائببدارالدبيبغبفا�ص،ودفاعالم�ستكي.

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

تعديل التنظيم االإداري ال يمكن اأن يم�س  
بما لالأ�سخا�س من حقوق على الجماعات ال�سابقة

اأو تق�سيم  اأو تغيير لدوائر  اإذا كان التنظيم االإداري قد اقت�سى اإحداث جماعات ترابية جديدة  		n

من  لالأ�سخا�س  يم�س  بما كان  اأن  باأي حال  يمكن  فاإن هذا ال  الترابية،  الجماعات  بع�س  نفوذ 
حقوق مكت�سبة على تلك الجماعات، اإذ كان من الالزم تدبير  كل ما من �ساأنه اأن يترتب عن ذلك 

من اآثار؛

تـــــو�ســـيــــة
اإلـى ال�سيد وزير الداخلية

�سادرة بتاريخ 28 يناير 2015 
ملف عدد: 13/4123 

هذه اإلى ب�سكاية بعث الرباط، ب...........، ال�ساكن ..........، ال�سيد اإن حيث
ال�سرر التدخلق�سدرفع 2013،يطلبمنخاللها ي�لي�ز 15 بتاريخ بها الم�ؤ�س�سة،�سجلت
الالحقبه،نتيجةحذفا�سمهمنالئحةالم�ستفيدينمنبقعةاأر�سيةبتجزئةال�سالمال�سباح،
39، رقم االأر�سية القطعة له واأنخ�س�ست �سبق اأنه ال�سفيح،م��سحا فياإطارمحاربةدور
بالتجزئةالمذك�رة�سنة2000،اإذاأدىالدفعةاالأولىمنمبلغاال�ستفادةالمقدربــــ30.000.00

درهم،ذاكرااأنهقامبعدةم�ساعلمت�سفرعناأينتيجة؛
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وحيثاأفادالمجل�صالبلديلل�سخيرات،ب�ا�سطةج�ابهالم�ؤرخفي18فبراير2014،اأن
الترابيلجماعة للنف�ذ تابعة »ال�سالم«، بتجزئة والمت�اجدة المذك�رة االأر�سية القطعة ملف

�سباح،التيتعتبرالم�س�ؤولةاالأولىوال�حيدةعنت�سييرملفاتهذهالتجزئة؛

وا�ستر�ساالفيبحث�سبلاإيجادحللهذاالملف،تمتمكاتبةرئي�صالمجل�صالجماعي
لل�سباح،الذياأفادفيج�ابهالم�ؤرخفي16�ستنبر2014،اأنتدبيرملفاتتجزئةال�سالمكان
باأ�سماء ال�سباحالئحةمح�س�رة بت�سليمجماعة قامت التي ال�سخيرات، بلدية يتممنطرف
ال�سباح ال�سالم تجزئة ت�سميم اأن كما الم�ستكي، اإ�سم على فيها العث�ر لميتم الم�ستفيدين،

اليت�سمنالبقعةاالأر�سيةرقم39؛

جل�سة لح�س�ر المذك�رتين الجماعتين رئي�سي ا�ستدعاء تم االأمر، حقيقة وال�ستجالء
اأنهماتخلفاعنالح�س�ر،وبذلكاعتبرالملفجاهزاللنظرفيهعلى�س�ء اإال بحثمرتين،

المعطياتالمت�فرة؛

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىتمكينالم�ستكيمنالقطعةاالأر�سيةرقم39التيا�ستفادمنها،
واأدىجزءامنثمنها؛

وحيثاإنالم�ستكياأدلىباإذنباال�ستفادةمخت�موم�قعمنطرفرئي�صالمجل�صالبلدي
لل�سخيرات،وب��سلاأداءالدفعةاالأولىمنمبلغاال�ستفادة،وذلكبقبا�سةتمارة؛

وحيثيتبيناأنكالمنالمجل�سيناللذينتماالت�سالبهمامنلدنالم�ؤ�س�سةالإيجادحل
يمكنمنت�س�يةهذهالق�سيةيت�سبثبعدمم�س�ؤوليته؛

وحيثاإنه،اإذاكانالتنظيماالإداريقداقت�سىاإحداثجماعاتترابيةجديدةاأوتق�سيماأو
تغييرلدائرةنف�ذبع�صالجماعات،فاإنهذااليمكنباأيحالاأنيم�صبمالالأفرادوالجماعات

منحق�قمكت�سبة،اإذكانمنالالزمتدبيرماكانمن�ساأنهاأنيترتبعنذلكمناآثار؛
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وحيث،والحالةهذه،يتعيندع�ةال�سيدوزيرالداخلية،ب�سفتهو�سياعلىاالإدارةالترابية،
اإلىاإ�سداراالأمر،لمنيجب،ق�سداتخاذكافةاالإجراءاتالمنا�سبةوذلكبتمكينالم�ستكي
منالقطعةالتيا�ستفادمنها،اأوعنداالقت�ساءاإيجادال�سيغةالمالئمةلتع�ي�سه،اإمابتمكينهمن
بقعةاأر�سيةاأخرىبنف�صالم�ا�سفاتاأوتع�ي�سهمادياعنكافةاالأ�سرارالالحقةبهمعاالأخذ

بعيناالعتبارالتاأخرفياالإنجاز؛

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

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

الأجله؛

فاإن و�سيط المملكة: 
لمن االأمر، باإ�سدار الترابية، االإدارة على و�سيا ب�سفته الداخلية، وزير ال�سيد ي��سي -
يجب،ق�سداتخاذكافةاالإجراءاتالمنا�سبة،وذلكبتمكينالم�ستكيمنالقطعةالتي
قطعة من بتمكينه اإما لتع�ي�سه، المالئمة ال�سيغة اإيجاد االقت�ساء عند منها،اأو ا�ستفاد

اأر�سيةاأخرىبنف�صالم�ا�سفاتاأوتع�ي�سهمادياعنكافةاالأ�سرارالالحقةبه؛
يدع�هاإلىاإخبارالم�ؤ�س�سةبماتمتخ�سي�سهللم��س�ع،داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛ -

البلدي المجل�ص رئي�ص وال�سيد الداخلية، وزير ال�سيد اإلى الت��سية هذه بتبليغ ياأمر -
لل�سخيرات،وال�سيدرئي�صالمجل�صالجماعيلل�سباح،والم�ستكي.

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

ال�سهادات الم�سلمة من معاهد التكوين المرخ�س  لها 
والمعتمدة من طرف وزارة الت�سغيل والتكوين  المهني

الهدف من اإحداث موؤ�س�سات خا�سة للتكوين المهني، اإلى جانب موؤ�س�سات القطاع  العمومي،  		n

هو تو�سيع فر�س التكوين لال�ستجابة لحاجيات �سوق العمل، بتخرج متخ�س�سين  موؤهلين تخول 
لهم نف�س الحقوق دون تمييز فيما بينهم؛

بها ومعتمدة من طرف وزارة  الت�سغيل  لها ومعترف  الخا�سة، مرخ�س  المهني  التكوين  معاهد  		n

والتكوين المهني، وبالتالي فاإن ال�سهادات التي تمنحها يجب اأن تتيح للحا�سلين  عليها اإمكانية 
ولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب االأنظمة االأ�سا�سية. 

عليها  االأفراد،  ويقبل  بقانونيتها  وت�سهد  للتعليم،  موؤ�س�سة  بفتح  االإدارة  ترخ�س  اأن  العبث  من  		n

لينتهي بهم المطاف اإلى الح�سول على �سهادة ال قيمة لها. 
من المنطق وال�سواب واالإن�ساف، اأال ترخ�س االإدارة بفتح موؤ�س�سة تعليمية اأو تكوينية، دون  اأن  	n

يكون مقررها مبنيا على معايير، واأن تمار�س رقابتها لتفر�س برنامج تدري�س وتعليم،  واأن يكون 
لها تقييم لما يتم تتويج الدرا�سة به ك�سهادة. 

تـــــو�ســـيــــة
اإلــى ال�سيد وزير ال�سحة

�سادرة بتاريخ 11 فبراير 2015 
ملف عدد: 13/4469 

الرا�سيدية، ...........، ب معها المرا�سلة عن�ان الجاعلة .........، ال�سيدة اإن حيث
تقدمتاأ�سالةعننف�سهاونيابةعنخريجيالمعاهدالمعتمدةمنطرفالدولةفيالتك�ين�سبه
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الطبيب�سكايةاإلىهذهالم�ؤ�س�سة،�سجلتبهابتاريخ25اأكت�بر2013،تعر�صبمقت�ساهاال�سرر
الجامعي اال�ست�سفائي المركز �سينظمها التي المباراة اجتياز من اإق�سائهم جراء بهم، الالحق
»ابن�سينا«ي�م3ن�نبر2013،لت�ظيفممر�سينمجازينمنالدولةمنالدرجةالثانية،م�ؤكدة
اأنهميحمل�ندبل�مالتقنيالمتخ�س�ص،م�سلمةلهممنمعاهدخا�سةمعتمدةمنطرفوزارة
الت�سغيلوال�س�ؤوناالجتماعية،كمااأنهمي�ستجيب�نلل�سروطالمحددةبم�جبالمر�س�مرقم
2.12.380ال�سادربتاريخ  13اأبريل2007،الخا�صبهيئةالممر�سينب�زارةال�سحة،الذيي�ؤكد

علىاأنالت�ظيف،يتمبعداجتيازمباراةتفتحفيوجهالمر�سحينالحا�سليناأي�ساعلىدبل�م
م�ؤ�س�سات اإحدى من الم�سلمة الطبي، �سبه التك�ين اإحدى�سعب في المتخ�س�ص« »التقني
التك�ينالمهنيالخا�صالمعتمدةطبقاالأحكامالقان�نرقم13.00،م�سيفةاأنالم�ساعيالتي
قام�ابهالمت�سفرعناأينتيجة،طالبينمنالم�ؤ�س�سةالتدخلق�سدتمكينهممناجتيازمباريات

الت�ظيفالمنظمةمنطرفم�ؤ�س�ساتالدولةاأ�س�ةبباقيالخريجين؛

ال�سحة، ب�زارة الدائم المخاطب مع الم��س�ع في والتعقيبات الردود تبادل تم وحيث
الذياأكدفيج�ابهعلىاأنهيحقللحا�سلينعلىدبل�مالتقنيالمتخ�س�صفياإحدى�سعب
التك�ين�سبهالطبيمنطرفاإحدىم�ؤ�س�ساتالتك�ينالمهنيالخا�سة،المعتمدةمنطرف
الدولةطبقاالأحكامالقان�نرقم13.00بمثابةالنظاماالأ�سا�سيللتك�ينالمهنيالخا�ص،اجتياز
مبارياتول�جالت�ظيفوالتعيينفيمن�سبممر�صمجازمنالدولةمنالدرجةالثانية،واأن
المخ�لة الحق�ق نف�ص لحامليها تخ�ل الخا�سة، هذهالم�ؤ�س�سات من الم�سلمة الدبل�مات
لحامليالدبل�ماتالمماثلةالم�سلمةمنطرفم�ؤ�س�ساتالتك�ينالمهنيبالقطاعالعم�مي؛

وحيثزادالمجيبم�ؤكدااأنالمركزاال�ست�سفائي»ابن�سينا«،لميعملعلىاإق�ساءالمعنية
باالأمرومنمعهامنالم�ساركةفيالمباراةالتينظمتي�م3ن�نبر2013،واأنعدما�ستدعائهم
ال�ثائق من وثيقة تنق�سها اأو المطل�بة، ال�سروط ت�ست�ف لم تر�سيحهم، ملفات لك�ن راجع

المن�س��صعليهافياالإعالن،اأواأنهتماإيداعملفاتهمخارجاالآجالالمحددةلذلك؛
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وحيثتمتمرا�سلةالمخاطبالدائمب�زارةال�سحةمنجديدفيالم��س�ع،علىاعتبار
ملفات اإيداع فر�سة لهم تتح لم اأنه �سكايتهم معر�ص في اأكدوا معها ومن باالأمر اأنالمعنية
تر�سيحهم،حتىتتمدرا�ستهامنطرفاللجنةلمعرفةمدىا�ستيفائهالل�سروطالمطل�بة،وذلك
راجعلك�ناالإعالنعنالمباراة،ا�سترطلقب�لالتر�سيحبالن�سبةلخريجيالمعاهدالخا�سةفي
التك�ين�سبهالطبي،اأنيدل�ا�سمنوثائقملفاتهمبقرارمعادلةالدبل�مالمح�سلعليه،وهي
العاليوالبحث التعليم ا�ستع�سىعليهمالح�س�لعليهامنطرفم�سالحوزارة التي ال�ثيقة
تتطلب ال التي ال�طنية الدبل�مات �سمن ال�سهادة �سنفتهذه التي االأطر، وتك�ين العلمي

معادلة،اإالاأنالم�ؤ�س�سةلمتت��سلبالج�ابرغمالتذكيراتالم�جهةلهفيهذاال�ساأن؛

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىالتدخلق�سدتمكينالمعنيةباالأمرومنمعهامناجتيازالمباراة
التي�سينظمهاالمركزاال�ست�سفائي»ابن�سينا«ي�م3ن�نبر2013،لت�ظيفممر�سينمجازينمن

الدولةمنالدرجةالثانية؛

العام اإطارها في االإ�سكالية معالجة يثنيعن اأن يمكن المباراةال تاريخ ف�ات اإن وحيث
لت��سيحالم�سارالذييمكنالتعاملبهم�ستقبالمعنف�صالم��س�ع؛

تكمن �سينا«، »ابن اال�ست�سفائي والمركز الم�ستكين بين الخالف نقطة اأن ات�سح وحيث
فيا�ستراطهذااالأخيراإثراإعالنالمباراةلقب�لالتر�سحبالن�سبةلخريجيالمعاهدالخا�سةفي

التك�ين�سبهالطبي،اأنيدل�ا�سمنوثائقملفاتهمبقرارمعادلةالدبل�مالمح�سلعليه؛

وحيثتماالإدالءفيالملف،ب�س�رةمن�سهادةالدبل�مالمعنيوب�س�رةمناالإعالنعن
اإجراءمباراةلت�ظيفممر�سينمجازينمنالدولةمنالدرجةالثانيةبالمركزاال�ست�سفائيالمعني
بالتاريخالمذك�ر،والذين�صمنبينمان�صعليهعلى�سرورةاأنيحت�يملفالتر�سحعلى
قرارمعادلةالدبل�مالمح�سلعليه،بالن�سبةللمتر�سحينالحا�سلينعلىدبل�ماتغيرم�سلمة

منمعاهدتاأهيلاالأطرفيالميدانال�سحي؛



نماذجمنت��سيات�سادرةعنو�سيطالمملكة124

مجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةالمغربية،العددال�ساد�ص،دجنبر2015

�سمن عليه من�س��ص غير االإعالن، في ال�ارد بالمعادلة االإدالء �سرط اأن تبين وحيث
مقت�سياتالمر�س�مرقم2.12.380الم�ؤرخفي3اأكت�بر2012،ب�ساأنالنظاماالأ�سا�سيالخا�ص
بهيئةالممر�سينب�زارةال�سحة،الذيين�صفيالمادة17منهعلىاأنت�ظيفوتعيينممر�سين
الحا�سلين وجه في تفتح مباراة في نجاحهم بعد يتم الثانية الدرجة من الدولة مجازينمن
الم�سلممنطرف الطبي، �سبه التك�ين اإحدى�سعب المتخ�س�صفي اأي�ساعلىدبل�مالتقني
13.00،وه� القان�نرقم المعتمدةطبقاالأحكام الخا�ص التك�ينالمهني اإحدىم�ؤ�س�سات
مااأكدتهوزارةال�سحةفيردهاالم�ؤرخفي18مار�ص2014،والذييت�افقوالقراءةوالتاأويل
ال�سحيحينللمادة33منه،التيتن�صعلىاأنالدبل�ماتالمعترفبهامنقبلالدولة،تخ�ل
لحامليهانف�صالحق�قالمخ�لةلحامليالدبل�ماتالمماثلة،الم�سلمةمنطرفم�ؤ�س�سات

التك�ينالمهنيبالقطاعالعم�مي؛

المهني، للتك�ين اإحداثم�ؤ�س�ساتخا�سة الهدفمن فاإن اإلىذلك، باالإ�سافة وحيث،
اإلىجانبم�ؤ�س�ساتالقطاعالعم�مي،ه�التك�ينلال�ستجابةلحاجيات�س�قالعمل،بتخرج
متخ�س�سينم�ؤهلينلمزاولةالعملبمختلفالقطاعاتاالقت�ساديةواالجتماعية،علىاأنتخ�ل

لهمنف�صالحق�قدونتمييزفيمابينهم؛

التي باالأمردرا�ستهم، المعني�ن بها تابع التي الخا�سة، المهني التك�ين اإنمعاهد وحيث
من ومعتمدة بها ومعترف لها مرخ�ص المتخ�س�ص، التقني دبل�م على ت�جتبح�س�لهم
طرفوزارةالت�سغيلوالتك�ينالمهنياآنذاك،وبالتاليفاإنال�سهاداتالتيت�سلهما،يجباأن
تتيحللحا�سلينعليهااإمكانيةول�جمختلفالدرجاتالمحدثةبم�جباالأنظمةاالأ�سا�سية،
وفقماين�صعليهالمر�س�مرقم  2.12.90بتاريخ30اأبريل2012المتعلقبال�سهاداتالمطل�بة

فيالمجال؛

دبل�م اأو �سهادة من المق�س�د في تكمن الق�سية، هذه في المح�رية الم�ساألة اإن وحيث
معترفبه،اإذالبدمنال�ق�فعندمفه�مم�ؤ�س�سةاأومعهدمرخ�صلهمنطرفاالإدارة،اأو

معترفبهمنلدنها؛
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ويقبل بقان�نيتها وت�سهد للتعليم، م�ؤ�س�سة بفتح االإدارة ترخ�ص اأن العبث من اإنه وحيث
عليهااالأفراد،لينتهيبهمالمطافاإلىالح�س�لعلى�سهادةالقيمةلها،الأنالمنطقوال�س�اب
واالإن�سافاأالترخ�صاالإدارةبفتحم�ؤ�س�سةتعليميةاأوتك�ينية،منغيراأنيك�نمقررهامبنيا
علىمعايير،واأنتمار�صالدولةرقابتهالتفر�صبرنامجتدري�صوتعليم،واأنيك�نلهاتقييملما

تت�جبهالدرا�سةك�سهادة،وبعدهامعادلةاإنتمطلبها؛

وحيثاإنذلكلممايجباأنيتمب�سكلعلنيمناأجلاأنيتعرفعليهكلمنيرغبفي
الت�سجيلبالمراكزاأوالمعاهدالمعنية؛

اأهلية مدى بتحديد الكفيلة وحدها هي المباراة فاإن ذلك، اإلى باالإ�سافة اإنه وحيث
م�سلمة دبل�مات على حا�سلين كان�ا �س�اء ب�ساأنها، المتبارى المنا�سب ل�سغل المتر�سحين
منم�ؤ�س�ساتالتك�ينالمهنيبالقطاعالعم�مياأوبالقطاعالخا�ص،احترامالمبداأالم�ساواة

وتكاف�ؤالفر�صالمن�س��صعليهفيالف�سل31منالد�ست�ر؛

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

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

 الأجله؛

فاإن و�سيط المملكة: 
يعاينعدمتمكينالمعنيةباالأمرومنمعهامناإيداعملفاتتر�سحهمالجتيازالمباراة -
التينظمهاالمركزاال�ست�سفائي»ابن�سينا«ي�م3ن�نبر2013لت�ظيفممر�سينمجازين

منالدولةمنالدرجةالثانية؛
ي�سجلمرورتاريخاإجراءالمباراةالتينظمهاالمركزالمذك�ر؛ -

ي��سيال�سيدوزيرال�سحة،بالعملعلىال�سماحللم�ستكينالحاليين،ومنهمفيمثل -
و�سعيتهم،مناجتيازالمبارياتالتي�ستنظمم�ستقبال؛
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ويدع�اإلىاإخبارالم�ؤ�س�سةبماتمتخ�سي�سهللم��س�ع،داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛ -
اإلىكلمنال�سيدوزيرال�سحة،وال�سيدوزيرالتربيةال�طنية وياأمربتبليغهذهالت��سية -

والتك�ينالمهني،وال�سيدمديرالمركزاال�ست�سفائي»ابن�سينا«،والم�ستكين.

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

حل الوكاالت الح�سرية للنقل والتزام �سلطة الو�ساية  
بتعوي�س دائنيها

نهج  من  اقت�ساه  االأمر  لما  تم  الداخلية  وزارة  و�ساية  تحت  للنقل  الح�سرية  الوكاالت  وجود  		n

بتكلفة  الح�سري  النقل داخل  الو�سط  تاأمين  يتطلبها  اجتماعية وتنموية  تروم غايات  اختيارات 
الموردون  التي كان  من  ال�سمانات  تعد  الو�ساية  لل�ساكنة. وهذه  ال�سرائية  القدرة  م�ستوى  في 

والمتعاملون مع الوكاالت ياأخذونها بعين االعتبار؛
حل الوكاالت من طرف وزارة الداخلية، ب�سفتها و�سية على القطاع، لما  تراآى لها من وجوب  		n

خو�س�سة النقل الح�سري، ي�ستدعي القول بوجوب تحميلها  الم�سوؤولية عن تبعات ذلك؛  
اإلى الق�ساء، بدل و�سع الموؤ�س�سة يدها على النازلة  مردود والحال اأن  الدفع بوجوب اللجوء  		n

الد�ستور، ويعتبر من  مقومات الحكامة الجيدة،  له �سنده في  الموؤ�س�ساتية، مالذ  الو�ساطة  هذه 
والممار�سة الف�سلى في البناء الديمقراطي.  

تـــــو�ســـيــــة
اإلى ال�سيد رئي�س الجماعة الح�سرية لفا�س

�سادرة بتاريخ 12 فبراير 2015 
ملف عدد: 13/3745 

حيثاإن�سركة».........«،الكائنمقرهااالجتماعيبــ........،فا�ص،بعثتب�سكاية
13ماي بتاريخ بها �سجلت ..........، ال�سيد مديرها ب�ا�سطة المملكة و�سيط م�ؤ�س�سة اإلى
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2013،تتظلمبمقت�ساهامنال�سررالالحقبها،جراءعدمتمكينهامنم�ستحقاتهاالقان�نيةفي

اإطارال�سفقةالمبرمةمعال�كالةالم�ستقلةللنقلالح�سريبمدينةفا�ص،والمقدرةبـــ101.723,60
درهما،م�سيرةاأنهاقامتبعدةم�ساعفيالم��س�ع،دونالت��سلالأينتيجةاإلىغايةتاريخه؛

و�سايتها بحكم الم��س�ع، في الداخلية ب�زارة العامة المفت�سية مرا�سلة تمت وحيث
قرار بعد خلفت بفا�ص الح�سري للنقل الم�ستقلة ال�كالة اأن اأفادت، التي علىال�كاالت،
حلها�سنة  2012منطرفالجماعةالح�سريةلفا�صعدةدي�نناتجةعنالتزاماتاجتماعية،
الجماعة اأن م�ؤكدة الدي�ن، لح�سرهذه اتفاق بروت�ك�ل اإعداد تم واأنه وتجارية،وجبائية،
في يبقى الحل واأن الدي�ن، تلك لتغطية المالية الم�ارد على حاليا التت�فر المعنية الترابية

اإمكانيةاللج�ءاإلىالق�ساء؛

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىالتدخللدىاالإدارةمناأجلتمكينال�سركةمنالح�س�لعلى
م�ستحقاتهاالمالية؛

وحيثاإناالإدارةتقربمدي�نةال�كالةالم�ستقلةللنقلالح�سريلفائدةالم�ستكيةوكلمافي
االأمراأنهاتتذرعبعدمت�فرالجماعةالترابيةالتيكانتتعملال�كالةفيدائرتهاعلىاعتمادات

ت�سددبهاالدي�ن؛

لكن،حيثات�سحاأنقرارحلال�كاالتتماتخاذهمنطرفوزارةالداخليةب�سفتهاو�سية
علىالقطاع،مماترااآىلهاوج�بخ��س�سةالنقلالح�سري؛

اإنوج�دال�كاالتالح�سريةللنقلتحتو�سايةوزارةالداخليةكانلمااقت�ساه وحيث
ال��سط داخل النقل تاأمين يتطلبها وتنم�ية اجتماعية غايات تروم اختيارات نهج من االأمر
الح�سريبتكلفةفيم�ست�ىالقدرةال�سرائيةلل�ساكنة،واأنهذهال��سايةمنال�سماناتالتي

كانالم�ردونوالمتعامل�نمعال�كاالتياأخذونهابعيناالعتبار؛

وحيثاإنقراراتمنهذاالن�عت�ستدعيالق�لب�ج�بتحملالم�س�ؤوليةعنالتبعاتالتي
يمكناأنتنجمعنها،وذلكبتحملكلماقدنتجعنهامندي�نكانتمترتبةفيذمةال�كالة؛
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الدائن لدفع مبررا يعتبر اأن يمكن ال المت�فرة االعتمادات وقلة الدي�ن كثرة اإن وحيث
الدفاع اأجل من اأحدث الذي المملكة و�سيط اإلى اأمره رفع اآثر وقد الق�ساء اإلى اإلىاللج�ء
عناالأ�سخا�صفيمالهممنحق�قم�سروعةلدىاالإدارة،ولذلكاليليقباالإدارة،فينطاق
م�سطرةو�ساطةم�ؤ�س�ساتية،الدفعب�ج�باللج�ءاإلىالق�ساء،والحالاأنهذهال��ساطة،مالذله
اأ�سا�صد�ست�ري،ويعتبرمنمق�ماتالحكامةالجيدةوالممار�سةالف�سلىفيالبناءالديمقراطي؛

الجماعة عهدة تحت الح�سري النقل وكالة دي�ن ت�سفية اأمر تمجعل قد دام ما وحيث
الح�سرية،فاإنهيتعيندع�تهااإلىالتعجيلبت�سديدالدين؛

وتطبيقالمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادربتاريخ17مار�ص2011،والمن�س�ر
بالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ال�سيماالمادة29منه؛

النظامالداخليللم�ؤ�س�سةالم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف، وبناءعلىمقت�سيات
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012،ال�سيماالمادة75منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط المملكة: 
م�ستحقاتها من الم�ستكية ال�سركة بتمكين بالتعجيل لفا�ص الح�سرية الجماعة ي��سي -

المالية؛
يدع��سلطةال��سايةاإلىتعليقالم�سادقةعلىميزانيةالجماعةالح�سريةلفا�صعلىاإدراج -
اإعمالمايخ�لهلها الم�ستحقل�سركة».......«فيميزانيتها،وعنداالقت�ساء، المبلغ

القان�نمنحل�ل؛
ويدع�اإلىاإخبارهذهالم�ؤ�س�سةبماتمتخ�سي�سهلهذهالت��سية،داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛ -
الجماعة رئي�ص الداخلية،وال�سيد وزير ال�سيد من كل اإلى الت��سية هذه بتبليغ وياأمر -

الح�سريةلفا�ص،والم�ستكية.

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

اإثارة ال�سعوبة في التنفيذ
البد اأن يندرج �سمن م�سطرة ق�سائية

االآثار عن  اإذ البد  لترتيب  تنفيذه،  رف�س  لتبرير  تنفيذ حكم  في  باال�ست�سكال  التذرع  يمكن  ال  		n

الدفع به من خالل طرحه في نطاق م�سطرة ق�سائية لتقدير مدى  جديته، واالأمر بما يجب اتخاذه. 

تـــــو�ســـيــــة
اإلـى ال�سيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

�سادرة بتاريخ 17 فبراير 2015 
ملف عدد: 12/1854 

حيثاإنال�سيد..........،اأ�ستاذالتعليماالبتدائي،رت...........،تقدمب�ا�سطةدفاعه
االأ�ستاذ........،محاميبهيئةاأكادير،الجاعلمحلالمخابرةمعه.............،العي�ن،
ب�سكايةاإلىهذهالم�ؤ�س�سة�سجلتبهابتاريخ2اأبريل2012،يتظلمبمقت�ساهامنعدمتنفيذ
الم�ؤيدبقرار 2006 مار�ص 16 بتاريخ بالرباط االإدارية المحكمة عن لفائدته ال�سادر الحكم
�سادرعنمحكمةالنق�صفيالملفعدد.../.../.....،والقا�سيباأداءاأجرتهال�سهريةعن

الفترةالممتدةمن�سهرن�نبر1998اإلىغاية�سهراأكت�بر1999؛

وحيثتمتبادلالمرا�سالتوالردودمعكلمنال�سيدرئي�صق�سمالتفتي�صبالخزينةالعامة
للمملكة،وال�سيدالمفت�صالعاملل�س�ؤوناالإداريةب�زارةالتربيةال�طنيةوالتك�ينالمهنيالذي
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اأفادفياآخرج�ابلهاأنهتماإنجازالقرارالقا�سيبتنفيذمقت�سياتالحكمالمتظلمب�ساأنه،وتم
الرئي�سيرف�صالتاأ�سير اأنالخازنال�زاري اإال ال�زاري، ال�سيدالخازن تاأ�سيرعليهمنطرف
عليهبدع�ىعدممطابقةفترةت�قيفاالأجرةمعت�اريخمنط�قالحكمالمرادتنفيذه،وبالتالي
فاإنت�س�يةملفالمعنيباالأمررهينةبت�سحيحالخطاأال�اردفيمنط�قالحكم،وذلكبجعل
1999ولي�ص 1998و31غ�ست يناير 5 تاريخ بين ما المتراوحة المدة اأجرتههي فترة�سرف

المدةالمتراوحةمابينفاتحن�نبر1998و31اأكت�بر1999ال�اردةبمنط�قالحكم؛

وبناء على ما تقدم: 

حيثاإنطلبالمعنيباالأمريهدفاإلىتدخلم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،ق�سداإلزاماالإدارة
�سهرن�نبر بين الممتدة الفترة ال�سهريةعن اأجرته باأداء لفائدته ال�سادر الق�سائي القرار بتنفيذ

1998اإلىغاية�سهراأكت�بر1999؛

اأنتنفيذالحكمرهينبت�سحيحالخطاأ اإنالجهةالمطل�بةفيالتنفيذاأكدتعلى وحيث
ال�اردبمنط�قالحكم؛

وحيثاإنطلبالمعنيباالأمروكماي�ستفادذلكمنحيثياتالحكمالمرادتنفيذه،ان�سب
علىالفترةالتيعملتخاللهااالإدارةعلىت�قيف�سرفراتبهال�سهري،والممتدةمابينفاتح
1998اإلىغاية31اأكت�بر1999وهيالفترةالتيكانخاللهايعملكمدر�صمجم�عةمدار�ص

الح�زةباإقليمالرا�سيدية؛

وحيثاإنتم�سكاالإدارةب�سرورةت�سحيحالخطاأال�اردبمنط�قالحكماليمكنمجاراته،
نظرال�سبقاإثارتهخالل�سريانالدع�ى،واإثرهاعتبرتالمحكمةاأنالفترةالتي�سملهااالقتطاع

كانالمتظلميعملخاللهاوبالتاليي�ستحقعنهااأجرتهكاملة؛

التنفيذ، لتبريررف�ص به التذرع تنفيذهاليمكن المراد اإناال�ست�سكالفيالحكم وحيث
اإذالبدلترتيباالآثارعندطرحهفينطاقم�سطرةق�سائيةلتقديرمدىجديته،واالأمرتبعابما
يجباتخاذه،وبالتالييتعينفيغيابذلكا�ستبعادكلدفعب�ج�بمطابقةمنط�قالحكم

معفترةت�قيفاالأجرة؛
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التنفيذيةللحكمالنهائيل�سن�اتعديدة، التنفيذ،عطلالق�ة اإنتاأخراالإدارةفي وحيث
وه��سيءاليمكنالت�سليمبه،والي�ستقيممعدولةالحقوالقان�ن،خا�سةفيظلمقت�سيات
الق�ساء عن ال�سادرة النهائية الق�سائية »االأحكام اأن على 126 ف�سله في ن�ص الذي الد�ست�ر

ملزمةللجميع«؛

وحيثاإنعلىاالإداراتوللحفاظعلىم�سداقيتهااأنت�سارعاإلىالتنفيذ،دعماللم�سروعية،
واحتراماللحق�ق؛

وحيثاإنه،اأمامهذاال��سع،فاإنالم�ؤ�س�سةتدع�المطل�بة،اإلىالعملعلىت�سريعوثيرة
ال�سهرية،وبذلكلما اأجرته اأداء بهمن فيماق�سى النهائي، الق�سائي الحكم تنفيذ اإجراءات

يتطلبهاالأمرمنجه�دالإنهاءهذهال��سعية،فياأقرباالآجال؛

وتطبيقالمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادربتاريخ17مار�ص2011،والمن�س�ر
بالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ال�سيماالمادتين29و32منه؛

النظامالداخليللم�ؤ�س�سةالم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف، وبناءعلىمقت�سيات
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012،ال�سيماالمادة75منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط المملكة: 
ي�سجلاأحقيةالمعنيباالأمرفيالح�س�لعلىم�ستحقاته؛ -

الق�سائي الرئي�سيبت�سريعتنفيذالحكم التربيةال�طنيةوالخازنال�زاري ي��سيوزارة -
ال�سادرلفائدةالطالب؛

ويدع�اإلىاإفادةهذهالم�ؤ�س�سةبماتمتخ�سي�سهللم��س�ع،داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛ -
وياأمربتبليغهذهالت��سيةاإلىكلمنال�سيدوزيرالتربيةال�طنيةوالتك�ينالمهنيوال�سيد -

الخازنالعامللمملكة،ودفاعالم�ستكي.

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

عدم التم�سك بحكم نزع الملكية  
يعد تنازال عنه

ال يمكن لالإدارة اأن تلجاأ اإلى تفعيل حكم، اأ�سبح غير ذي مو�سوع بعد تنازلها عن  م�سطرة نزع  		n

الملكية التي انتهى بها؛  
كان على االإدارة، وهي االأجدر بالتطبيق ال�سليم للقانون بالتقيد بالم�سروعية، اأن  ت�ست�سدر مقررا  		n

متجاوزة  معطيات  اأ�سبحت  ت�ستعمل  واأال  جديد،  من  الم�سطرة  فتح  يعد  الملكية،  بنزع  اآخرا 
بمح�س اإرادتها؛

االإدارة بعدم التزامها بالتطبيق ال�سليم لم�سطرة ا�ستمالكها الأر�س، قد األحقت �سررا  بالمعنيين  		n

عن  مقرر  بتنازلها  اإخبارهم  عقب  عقارهم  بملكية  احتفاظهم  على  اطماأنوا  الذين  باالأمر، 
نزع الملكية.

تـــــو�ســـيــــة
اإلى ال�سيد وزير االقت�ساد والمالية
�سادرة بتاريخ 27 فبراير 2015 

ملف عدد: 14/5759 

حيثاإنال�سادةورثة......،وهماأبناوؤه.........،القاطنينب..........،الدارالبي�ساء،
المملكة االإن�سان،اأحيلتعلىم�ؤ�س�سةو�سيط ال�طنيلحق�ق المجل�ص اإلى ب�سكاية تقدم�ا
يملك كان والدهم اأن 2014،يعر�س�نمنخاللها ماي 7 بتاريخ بها �سجلت لالخت�سا�ص،
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ا�سم»بالد.....« اأحدهماغيرمحفظ،واالآخريحمل قيدحياتهعقارينبمدينةالمحمدية،
اآنذاك المخزنية االأمالك ......./ C .وقدا�ست�سدرتم�سلحة العقاريعدد الر�سم م��س�ع
ملكيتهما بنزع ق�سى .....، عدد فيالملف 1970، اأبريل 8 بتاريخ ابتدائيا ب�ساأنهماحكما

لفائدةاأمالكالدولة،مقابلتع�ي�صقدره  120.761,10  درهم،تمرف�سهمنقبلالمالك؛

وحيثاأو�سحالطالب�ناأنهبتاريخ28اأكت�بر1970،تمالتراجععنقرارنزعالملكيةمناأجل
المنفعةالعامة،واالأمربالت�سطيبعلىالتقييداتالم�سمنةبالر�سمالعقاريعدد....../C.غير
اأنهبتاريخ4ي�ني�1985،اأيبعدمرورح�الي15�سنة،طالبتوزارةالماليةمنجديدباإعادة
تقييدمقت�سياتالحكم�سالفالذكربخ�س��صنزعالملكية،واالإبقاءعلىنف�صمبلغالتع�ي�ص

الذي�سبقواأنحددبعدنزعملكيةالعقارين�سالفيالذكر�سنة  1970؛

وحيثالتم�صالطالب�نتبعالذلكاإن�سافهممماتعر�س�اله؛

العقاريوالخرائطيةفي العقاريةوالم�سح ال�طنيةللمحافظة ال�كالة وحيثتمتمكاتبة
لفائدة جزئي ملكية نزع م�سروع تقييد 1966، ماي 11 بتاريخ تم باأنه فاأفادت الم��س�ع،
1985 ي�لي�ز 8 بتاريخ تم كما 1970، اأكت�بر 1 بتاريخ عليه الت�سطيب وقع لكن الدولة،
1970،مرفق اأبريل 8 بتاريخ البي�ساء تقييدحكمق�سائي�سادرعنالمحكمةاالإقليميةبالدار
بحكمم�ؤرخفي07ماي1983،بنقلملكيةالعقارينم��س�عالتظلملفائدةالدولةالمغربية

)الملكالخا�ص(؛

الت��سيح عنا�سر كل ال�ستجماع الم�ؤ�س�سة بمقر بحث جل�سات ثالث عقد تم وحيث
االأولى انعقدت الدولة، اأمالك مديرية وممثل� الم�ستك�ن وح�سرها الملف، هذا بخ�س��ص
بتاريخ  11ي�ني�2014،وخ�س�ستلتقديماالإي�ساحاتال�سروريةالمتعلقةبم��س�عالتظلممن

قبلطرفيالنزاع،وذلكمناأجلاإيجادحلوديللق�سية؛

وحيثاأو�سحالمعني�نباالأمراأنهمقام�ابرفعدع�ىاأمامالمحكمةاالإداريةبالدارالبي�ساء،
مناأجلالت�سطيبعلىالتقييداتالتيطالتعقاريهمبعداأنتمالتراجععناقتنائهما،اأو�سل�ك
م�سطرةنزعالملكيةمناأجلالمنفعةالعامةمنجديد،�سدرب�ساأنهاحكمرقم.....بتاريخ12
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ي�ني�1997،ق�سىبرف�صالطلب،م�سيفيناأنهمتلق�اوع�دابت�س�يةق�سيتهممنطرفعدة
اأ�سخا�صلميتمال�فاءبها.وقداأكدممثلمديريةاأمالكالدولةخاللهذهالجل�سة،اأناإدارته
ت�جدفيو�سعيةقان�نيةاتجاهق�سيةالمعنيينباالأمر،اإذاأننزعالملكيةتمبناءعلىحكم�سادر
فيالم��س�ع،واأنالتع�ي�صالمحك�مبهتماإيداعهب�سندوقاالإيداعوالتدبير،هذاوقدطلب
منهاالإدالءبمراجعاإيداعالتع�ي�صالممن�حللمعنيينباالأمر،والف�ائدالناتجةعنه،وبمذكرة
ت��سحال��سعيةالقان�نيةللملف،كماطلبمنالمعنيينباالأمراالإدالءبالمرا�سالتالتيا�ستدل
بهادفاعهماالأ�ستاذ........،محامبهيئةالدارالبي�ساء،فيكتابهالم�جهاإلىوزيراالقت�ساد

والماليةبتاريخ22مار�ص1998؛

وحيثانعقدتالجل�سةالثانيةبتاريخ26ي�ني�2014،وتمخاللهاتدار�صم��س�عالتظلم
اأمالكالدولة على�س�ءالمعطياتوال�ثائقالمدلىبها،كماتمخاللهامطالبةممثلمديرية
القان�نية التظلم،واالآثار العقارينم��س�ع التنازلعننزعملكية اإدارتهمن بت��سيحم�قف
المترتبةعنه،والتاأكدمن�سحةالم�سطرةالمتبعةمناأجلنزعملكيتهماللمرةالثانية،كماطلب

منهاالإدالءباالقتراحاتالتييمكنتدار�سهامناأجلت�س�يةهذاالخالف؛

وحيثاأكدممثلمديريةاأمالكالدولةخاللالجل�سةالثالثةالتيانعقدتبتاريخ2ي�لي�ز
  2014،اأناإدارتهلي�ستلهانيةالدخ�لمعالمعنيينباالأمرفيت�س�يةودية،معتبرااأنم�سطرة

نزعالملكيةتمتطبيقهاب�س�رة�سليمة؛

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىالتدخلمناأجلتع�ي�صالطالبينعمالحقهممناأ�سرارب�سبب
حرمانهممناالأر�صالتياآلتاإليهماإرثا،وتملكهامنطرفمديريةاأمالكالدولة،والت�سرف

فيهابعداأنكانتقدتنازلتعننزعالملكية؛

نزع م�سطرة االأمر، بداية في با�سرت، االإدارة اأن الملف، اأوراق من الثابت اإن وحيث
المن�س��ص اإلىتحديدقيمةاالأر�صعنطريقالمحكمةوفقاالإجراءات الملكية،والتجاأت
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االإيداع ب�سندوق لدنها من المحدد المبلغ باإيداع تقم ولم الملكية، نزع قان�ن عليهافي
والتدبيراإالبتاريخ31مار�ص1998،بعد28�سنةمن�سدورالحكم؛

اأبريل 8 بتاريخ الملكية بنقل علىحكم وعندماح�سلت االإدارة، اأن ات�سح لكن،حيث
  1970،بعثتبتاريخ1اأكت�بر1970،بر�سالةتخبرفيهابتنازلهاعنطلبنزعالملكية؛

على المحافظ من والتم�ست جديد من عادت �سنة، 15 ح�الي مرور وبعد اإنه، وحيث
االأمالكالعقاريةتنفيذالحكمالقا�سيبنقلالملكيةلفائدتها،وتمكنتمنتقييدهب�سجالت

المحافظةالعقارية؛

وحيثاإنانتقالالملكيةاإلىاالإدارةوت�سمينهاب�سجالتالمحافظةالعقارية،كانبناءعلى
حكم،فياإطاراإجراءات،لمتبرزفيهاللمحافظوقتئذ،واقعةذاتاأهميةبالن�سبةلم�سل�سلنزع
الملكية،وهي�سبقتنازلالم�ستفيدمنالقرارعنم�سطرةنزعالملكية،وتبليغذلكاإلىالمالك

االأ�سليللعقار؛

وحيثكانعلىاالإدارة،واإنكانتح�سبمايتجلىلهام�سلحةفيهذاالعقار،اقت�سته
المنفعةالعامة،اأالتذهباإلىتفعيلذلكالحكم،الذياأ�سبحغيرذيم��س�عبعدتنازلها
عنم�سطرةنزعملكيته،اإذكانعليها،وهياالأجدربالتطبيقال�سليمللقان�نفيبعدهاالأ�سمى
والتقيدبالم�سروعية،اأنت�ست�سدرمقرراجديدابنزعالملكية،واأنتبداأالم�سطرةمنجديد،

واأالت�ستعملمعطيات،اأ�سبحتمتجاوزةبمح�صاإرادتها؛

األحقت ا�ستمالكهاالأرا�ص،قد ال�سليملم�سطرة بالتطبيق التزامها اإناالإدارةبعدم وحيث
�سررابالمعنيينباالأمر،الذيناطماأن�اعلىاحتفاظهمبملكيةعقاريهمعقباإخبارهمبتنازلها
بناءعلى لهم المخ�س�ص التع�ي�ص مبلغ نف�ص اإبقائهاعلى ف�سالعن الملكية، نزع مقرر عن
القيمةالعقاريةلملكيهمالتيتمتحديدها�سنة1970،والحالاأنهاعادتللتم�سكبنقلالملكية

لفائدتها�سنة1985؛

وحيث،بالنظراإلىا�ستحالةاإعادةال��سعاإلىماكانعليهقبلعمليةاال�ستمالك،فاإنهيتعين
1998،وكذا مار�ص 31 في اإال المالكين لفائدة اإيداعه يتم لم الذي التع�ي�ص في النظر اإعادة
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تع�ي�سهمعنال�سررالذيلحقهمجراءعدمتقيداالإدارةبالقان�نالمعم�لبهفيمجالنزع
الملكيةبعدما�سبقتنازلهاعنه؛

وتطبيقالمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادربتاريخ17مار�ص2011باإحداث
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله؛

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

الأجله؛

فاإن و�سيط المملكة: 
عقاريهم، ملكية نزع عن الم�ستكين لفائدة الم�دع التع�ي�ص في النظر باإعادة ي��سي -
لل�سرر المنا�سب التع�ي�ص منحهم مع 1985، �سنة في العقارية قيمتهما باعتماد وذلك
الالحقبهمنتيجةعدممبا�سرةم�سطرةجديدةلنزعالملكيةبعدماكانتقدتنازلتعنه؛
-يدع�اإلىالعملعلىتفعيلهذهالت��سيةوالتقيدبهامنلدنوزارةاالقت�سادوالماليةومديرية
اأمالكالدولة،واإخبارالم�ؤ�س�سةبماتمتخ�سي�سهللم��س�ع،داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛
-وياأمربتبليغوزارةاالقت�سادوالمالية،ومديريةاأمالكالدولة،والم�ستكينهذهالت��سية.

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

�سعوبات تقييد التملك في المحافظة العقارية  
�ساأن داخلي ال يبرر عدم �سداد المبالغ المحكوم بها

ما واجهته الوزارة من �سعوبات لتقييد تـملكها بالمحافظة العقارية اأمر ال يمكن  مجاراته، وال  		n

للم�ستكي  فيه، �سيما واأن  يد  �ساأن داخلي لالإدارة ال  تبعاته، الأن ذلك  الم�ستكي  ينبغي تحميل 
الحكم المراد تنفيذه لم يلزمه باأي اإجراء عيني حتى يمكن تعليق تنفيذ الحكم  على اإنجازه.  

تـــــو�ســـيــــة
اإلـى ال�سيدة الوزيرة المنتدبة

  لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء
�سادرة بتاريخ 30 يونيو 2015 

ملف عدد: 14/7050 

االأ�ستاذ دفاعه ب�ا�سطة المملكة و�سيط لم�ؤ�س�سة ب�سكاية تقدم ........، ال�سيد اإن حيث
........المحاميبهيئةالرباط،الجاعلمحلالمخابرةمعهب...........�سال،�سجلتبها
بتاريخ26دجنبر2014،يتظلمبمقت�ساهامنعدمتنفيذالقرارعدد....ال�سادرعنمحكمة
اال�ستئنافاالإداريةبالرباطبتاريخ1فبراير2011،والقا�سيبتاأييدالحكماالبتدائيفيماق�سى

بهمعتعديلهبرفعالتع�ي�صالمحك�مبهاإلىمبلغ50درهماللمترالمربعال�احد؛
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والبيئة والماء والمعادن الطاقة وزير ال�سيد لدى المنتدبة ال�زارة مكاتبة تمت وحيث
المكلفةبالماءفيالم��س�ع،فاأفادتفيج�ابلهابتاريخ12فبراير2015،اأنهاقامتبر�سد
االعتماداتالماليةالالزمةلتنفيذالحكمم��س�عال�سكايةبر�سمميزانية�سنة2013،واأنتمكين
الم�ستكيمنهارهينبرفعمجم�عةمنال�سع�باتالقان�نيةوال�اقعية،خا�سةواأنهتعذرعليها
التقيدبمقت�سياتالمر�س�مرقم2.13.18بتاريخ14ي�لي�2014بالجريدةالر�سميةعدد  6277
بتاريخ28ي�لي�2014،التيت�سترطاالدالءبالملفالتقنيالخا�صبالبقعةاالأر�سيةذاتالر�سم
البقعة العقاريةل�سالنقلملكية يت�سنىللمحافظة العقاريعدد........./....،وذلكحتى
المذك�رةفيا�سمالدولة،مقترحةفيمعر�صج�ابهااأنيتمالعملعلىعقداجتماعبمقرهذه
الحل�ل وذلكلدرا�سة الجديدة، ل�سال العقارية االأمالك على المحافظ وبح�س�ر الم�ؤ�س�سة،

الممكنةلمعالجةاالإ�سكالياتالتيتح�لدونت�س�يةهذاالملف؛

والإيجادحللهذهالق�سية،عملتالم�ؤ�س�سةعلىعقدجل�ساتبحث،كانتاآخرهابتاريخ
03ي�ني�2015،ح�سرهاكلمنممثلال�زارةالمذك�رةوالمحافظةالعقاريةلمدينة�سال،وبعد

ال�سيدالمحافظ اأنه�سبقواأنتمعر�صاالأمرعلى اأكدتهذهاالأخيرة النظر، تبادلوجهات
العام،فاأبدىراأيهباأناالإ�سكالالمطروحفيهذهالنازلةيمكنرفعهمنخاللاالإدالءبالملف

التقنيالخا�صبالجزءالغيرالمغم�ربالمياه؛

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىالتدخللدىاالدارةق�سدتنفيذالحكمال�سادرلفائدةالم�ستكي
بتمكينهمنتع�ي�صعننزعملكيةعقاره؛

الحكم لتنفيذ الالزمة المالية االعتمادات ر�سد على عملت قد االإدارة اأن تبين وحيث
اأنهاواجهت�سع�باتواقعيةوقان�نيةحالت اإال 2013، م��س�عال�سكايةبر�سمميزانية�سنة
دونتمكينالم�ستكيمنمطالبهالمحك�ملهبها،وه�ماجعلهاتتاأخرفيتمكينالم�ستكي

منالمبالغالمحك�مبهالفائدته؛
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قيام ف�ر المذك�ر الحكم تنفيذ على �ستعمل اأنها من ال�زارة به تم�سكت ما اإن وحيث
المحافظةالعقاريةل�سالبتقييدهفيالر�سمالعقاريعدد...../.....،اأمراليمكنمجاراته،
خا�سةواأنهالينبغيتحميلالم�ستكيتبعاتماواجهتهال�زارةمن�سع�بات،الأنهذا�ساأن
داخليلالإدارةاليدللم�ستكيفيه،ولميلزمهالحكمالمرادتنفيذهباأياإجراءعينيحتىيمكن
تعليقتنفيذالحكمعلىال�فاءبه،ولذلكيتعينعلىال�زارةالتن�سيقمعم�سالحالمحافظةق�سد

اإيجادحللهذهالم�ساألة؛

التنفيذية الق�ة التنفيذ،عطل في المذك�رة ال�زارة تاأخر اأن ي�ؤكد الحال واقع اإن وحيث
للحكمم��س�عال�سكايةل�سن�اتعديدة،وه��سيءاليمكنالت�سليمبه،والي�ستقيممعدولة

الحقوالقان�ن؛

من الم�ستكي بتمكين التعجيل اإلى ال�زارة دع�ة اأعاله، �سطر لما تبعا يتعين، وحيث
م�ستحقاته،وبذلكلمايتطلبهاالأمرمنجه�دالإنهاءهذهال��سعية،فياأقرباالآجال؛

وتطبيقالمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادربتاريخ17مار�ص2011باإحـــــداث
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكـة،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعالهوال�سيما

المادة12منه؛

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

الأجله؛

فاإن و�سيط المملكة: 
ي�سجلاأحقيةالم�ستكيفيالح�س�لعلىم�ستحقاتهالماليةالمحك�ملهبها؛ -

ي��سيال�سيدةال�زيرةالمنتدبةلدىوزيرالطاقةوالمعادنوالماءوالبيئةالمكلفةبالماء -
الم�ستحقات على الح�س�ل من الم�ستكي تمكن التي االجراءات باتخاذ بالتعجيل
في بالرباط االإدارية اال�ستئناف لدنمحكمة 2011من فبراير 01 بهابتاريخ المحك�م

القرارعدد.....؛
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يدع�اإلىاإخبارالم�ؤ�س�سةبماتمتخ�سي�سهللم��س�ع،داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛ -
وياأمربتبليغهذهالت��سيةاإلىكلمنال�سيدةال�زيرةالمنتدبةلدىوزيرالطاقةوالمعادن -

والماءوالبيئةالمكلفةبالماء،والم�ستكي.

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

�سهادة ال�سكنى حق لكل مواطن
البطاقة  بينها  وثائق،  من  عدة  على  الح�سول  منطلق  الأنها  مواطن،  لكل  حق  ال�سكنى  �سهادة  		n

الوطنية للتعريف، التي يعاقب القانون على عدم التوفر  عليها. 
ال�سلطة االإدارية المخت�سة ملزمة بتمكين المواطن منها، بعد التاأكد من  هذه االإقامة الفعلية، بغ�س  		n

النظر عن طبيعة التواجد بالمحل ما دامت االإقامة  اأ�سلية واعتيادية. 

تـــــو�ســـيــــة
اإلى ال�سيد عامل عمالة مقاطعات مر�س ال�سلطان الفداء  

�سادرة بتاريخ 30 يونيو 2015 
ملف عدد: 14/5349 

حيثاإنال�سيدة.........،القاطنة،ب...........،الدارالبي�ساء،تقدمتب�سكايةاإلى
مندوبيةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةبجهةالدارالبي�ساءالكبرى،�سجلتبهابتاريخ4مار�ص  2014،
.....،جراءعدم االإدارية الملحقة رئي�ص بهامنطرف الالحق ال�سرر بمقت�ساهامن تتظلم
تمكينهامن�سهادةال�سكنىق�سدتجديدالبطاقةال�طنيةللتعريفااللكترونية،وكذاالح�س�ل

علىبطاقةالم�ساعدةالطبية»الرميد«؛

الم��س�ع، في الفداء ال�سلطان مر�ص مقاطعات عمالة عامل ال�سيد مكاتبة تمت وحيث
ا�ستعطافي بطلب تقدمت اأن باالأمر للمعنية �سبق اأنه 2014، ماي 14 بتاريخ ج�ابه في فاأفاد
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تلتم�صمنخاللهاإدراجا�سمها�سمنالئحةالم�ستفيدينفياإطاربرنامجاإعادةاإ�سكانقاطني
دورال�سفيحبك�ري»الحاج�سليمان«،علىاعتباراأنهاتقيمبهرفقةزوجهاال�سيد........
وحماتهاال�سيدة........،�ساحبةالبراكةرقم.....،والمدرجا�سمها�سمنالئحةاالإح�ساء
الر�سميلقاطنيدورال�سفيحبالنقطةال�سفيحيةالمذك�رةاأعاله،وبالتالي،فاإنطلبالح�س�ل
اإعادةاإ�سكان اإلىتدوينا�سمالم�ستكيةفيالئحةالم�ستفيدينمن على�سهادةال�سكنىيرمي

قاطنيدورال�سفيح؛

وحيثتمتبليغالم�ستكيةبتاريخ30ماي2014بم�سم�نج�اباالإدارة،طبقالماتمليه
مقت�سياتالمادة29منالظهيرال�سريفالمحدثللم�ؤ�س�سة،اإالاأنهالمتت��سلمنهابمايفيد

خالفمااأكدتهفيكتابها؛

وبناء على ما تقدم؛

البطاقةال�طنية اإلىتمكينالم�ستكيةمن�سهادةال�سكنىلتجديد اإنالطلبيهدف حيث
للتعريفااللكترونية،وكذاالح�س�لعلىبطاقةالم�ساعدةالطبية»الرميد«؛

وحيثاأدلتالمعنيةباالأمر،رفقة�سكايتها،ب�س�رةمنبطاقةتعريفهاال�طنيةالتي�ستنتهي
ال�طنيةللتعريف البطاقة في ال�ارد العن�ان نف�ص تحمل 2015، اأكت�بر 18 في �سالحيتها

االإلكترونيةلزوجهاال�سيد.......؛

وحيثاإنهبم�جبالقان�ن35-06،الذيي�ستهدفت�ثيقه�يةالمغاربةعبرنظاممتط�ر،
بغرامةقدرها يق�سي اأنه كما االإلكترونية، البطاقة على بالح�س�ل ملزم�ن الم�اطنين فاإن

  200,00  درهمفيحقكلمنتهاونفيا�ستبدالهذهال�ثيقة؛

وحيثاإن�سهادةال�سكنىحقلكلم�اطن،الأنهامنطلقالح�س�لعلىعدةوثائق،ومن
بينهاالبطاقةال�طنيةللتعريف،التييعاقبالقان�نعلىعدمالت�فرعليها،وبالتالي،فاإنال�سلطة
االإداريةالمخت�سةملزمةبتمكينالم�اطنينمنها،بعدالتاأكدمن�سحةالق�ل،وثب�تاالإقامة

الفعلية،بغ�صالنظرعنطبيعةالت�اجدبالمحلمادامتاإقامةاأ�سليةواعتيادية؛
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وحيثاإنه،اإذاكانتهناكمخاوفلدىال�سلطة،ال�ستداللالم�ستكيةبال�سهادةفياأم�ر
قدتك�نغيرمحقةفيها،فاإنعليهااأنت�سجلالغايةالمر�س�دةلهاال�سهادة،وكلتحفظتراه

منا�سبا،بعدالتاأكيدعلى�سفةالم�ستكيةو�سنداعتمارهاالمحل؛

وحيثاإنهعلىال�سلطةاالإداريةالمخت�سةاأنتمكنالم�ستكيةمن�سهادةال�سكنى،ح�سبما
�ست�سفرعنهاالأبحاثوالتحرياتبخ�س��صال�سكنالفعليواالعتيادي؛

وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادربتاريخ17مار�ص2011باإحداث
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،وال�سيما

المادتان12و14منه؛

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

الأجله؛

فاإن و�سيط المملكة: 
ليتاأتىلهاتجديد ي��سيبتمكينالم�ستكية......منالح�س�لعلى�سهادةال�سكنى، -

البطاقةال�طنيةللتعريفااللكترونية؛
ي��سيباإفادةهذهالم�ؤ�س�سةبماتمتخ�سي�سهللم��س�ع،داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛ -

الفداء، ال�سلطان مر�ص مقاطعات عمالة عامل ال�سيد اإلى الت��سية هذه بتبليغ وياأمر -
والمعنيةباالأمر.

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

اإنجاز خدمة موجب الأداء مقابلها
االأ�سل في عقود الخدمات المنجزة لفائدة الدولة اأن تكون مكتوبة، انطالقا مما  توفره �سكلية  		n

طرق  من  مالئمة  للتحقق  ظروف  من  وكذا  االإدارة  مع  المتعامل  لفائدة  �سمانات  من  الكتابة 
�سرف االأموال العامة التي ت�ستوجب الحماية؛

واأن  باأمر  منها،  االإدارة  لفائدة  الخدمة  اإنجاز  بمبداأ  العبرة  اأن  الق�سائي  االجتهاد  عليه  تواتر  ما  		n

خرق االإدارة لقواعد اإبرام عقود الخدمات المنجزة لفائدتها ال يمكن اأن يكون  مبررا لحرمان 
المتعامل معها من الم�ستحقات الناتجة عن العمل الفعلي المنجز لفائدتها؛

للم�سروع  وجدولة  المالية  الكلفة  تحديد  حيث  من  مكتملة  اأر�سية  من  تنطلق  لم  الدرا�سات  		n

معه  الم�ستكي  يبقى  مما  دقيق،  ب�سكل  الم�ستحقات  تحديد  يمكن  ال  ولذلك،  اال�ستحقاقات. 
محقا في الح�سول على تعوي�س جابر لل�سرر الذي لحقه جراء ما اأنفقه وكلفه  من جهد، في �سبيل 

تلبية طلب االإدارة باإنجاز الدرا�سات. 

تـو�سـية
اإلى ال�سيدة وزيرة الت�سامن والمراأة واالأ�سرة والتنمية االجتماعية

�سادرة بتاريخ 16 يوليوز 2015 
ملف عدد: 12/2934 

حيثاإنال�سيد..........،محلالمخابرةمعهب.............،بالدارالبي�ساء،تقدماإلى
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةب�سكاية�سجلتلديهابتاريخ26دجنبر2012،يعر�صفيهااأنهمهند�ص
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معماري،واأنوزارةالتنميةاالجتماعيةواالأ�سرةوالت�سامن�سابقاكلفتهباإنجازدرا�ساتم�ساريع
الت�ساميم اأيعقدة؛واأنهاأنجز الت�قيععلى لبناءعدةمركباتاجتماعيةبمدنمختلفة،دون
التنفيذيةوال�س�رالتحليليةو�سفقاتطلباتالعرو�صوتخميناتالم�ساريع،وقدرا�سلاالإدارة
عدةمراتدوناأنتمكنهمنالم�ستحقات،والتم�صالتدخللتمكينهمنالم�ستحقاتالناتجة

عنتلكاالأعمال؛

25 اأجرتبحثاي�مي ال�سكاية،فقد التحريفيم��س�ع اإلى الم�ؤ�س�سة وحيث�سعيامن
فبراير2014و26مار�ص2014اأفادخاللهماالم�ستكياأنالم�س�ؤولينب�زارةالتنميةاالجتماعية
بناءمركبات لم�ساريع ت�ساميم اإنجاز ق�سد 2009 �سنة خالل به ات�سل�ا والت�سامن واالأ�سرة
اجتماعيةبعدةمدن،واأكداأنتعاملهفيالبدايةكانعنطريقال�سيد.........مديرالميزانية
وال�سيدة........، لل�زارة، العام الكاتب ...... ال�سيد طريق عن ثم بال�زارة، والتجهيز
اإبراماأيعقدكتابي،ومعذلكفقد اأنهلميتم وال�سيدة........م�ست�سارةال�زيرة،م��سحا
للمركباالجتماعي بالن�سبة اإال يتحقق لم االأ�سغال تنفيذ واأن والدرا�سات، الت�ساميم اأنجز
ابت�سامةبمكنا�ص،بينماالم�ساريعاالأخرىلميتمتنفيذهابعلةعدمت�فرالم�اردالماليةالالزمة،
واأنهعقداجتماعامعال�سيدةوزيرةالت�سامنوالمراأةواالأ�سرةوالتنميةاالجتماعية،فاأكدتله
عدماإمكانيةاأداءالم�ستحقاتلغيابالعقدبينهوبينال�زارة،وه�نف�صالمعطىالذيبررتبه
ممثلتاال�زارة،خاللالبحث،م�قفهمامنال�سكاية،بعدمااأكدتااأنالم�ستكيكانيتعاملمع
اأ�سخا�صغيرمعنيينبالميزانيةواأنالعقاراتم��س�عالم�ساريعالتدخل�سمنملكيةال�زارة

والي�جداأياأثرلالأ�سغالالتيقامبها؛

وحيثاأجابتوزارةالت�سامنوالمراأةواالأ�سرةوالتنميةاالجتماعيةبر�سالةواردةبتاريخ  17
ن�نبر2014اأوردتمنخاللهاتذكيراباأناإنجازالطلبياتالعم�ميةتحكمه�س�ابطوم�ساطر
اأنالم�ستكيلميدلباأيوثيقة م�ؤطرةقان�نا،واأناالأداءيك�نمنالميزانيةالعامة،واأكدت
تعاقديةتربطهبهاواليت�فرعلىمايثبتت�سلمم�سالحهاالأيةدرا�سةمنجزةمنطرفه،ويتعذر

بالتاليااللتزامباأينفقةلفائدته؛
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وبناء على ما تقدم؛

والتنمية واالأ�سرة والمراأة الت�سامن وزارة لدى التدخل اإلى تهدف ال�سكاية اإن حيث
م�ساريع درا�سات باإنجاز قيامه عن الناتجة الم�ستحقات من الم�ستكي لتمكين االجتماعية
تحليلية تنفيذيةو�س�ر ت�ساميم من فيذلك بما بمدنمختلفة، اجتماعية مركبات لبناءعدة

و�سفقاتطلباتالعرو�صوتخميناتالم�ساريع؛

وحيثاإنوزارةالت�سامنوالمراأةواالأ�سرةوالتنميةاالجتماعيةتم�سكتباأناإنجازالطلبيات
العم�ميةتحكمه�س�ابطوم�ساطرم�ؤطرةقان�نا،واأناالأداءيك�نمنالميزانيةالعامة،واأكدت
اأنالم�ستكيلميدلباأيوثيقةتعاقديةتربطهبهاواليت�فرعلىمايثبتت�سلمم�سالحهاالأية

درا�سةمنجزةمنطرفه،ويتعذربالتاليااللتزامباأينفقةلفائدته؛

لكن،حيثلئنكاناالأ�سلفيعق�دالخدماتالمنجزةلفائدةالدولةاأنتك�نمكت�بة،
االإدارةوكذامنظروف مع المتعامل لفائدة من�سمانات الكتابة �سكلية ت�فره مما انطالقا
عليه ت�اتر ما فاإن الحماية، ت�ست�جب التي العامة االأم�ال �سرف طرق من للتحقق مالئمة
االجتهادالق�سائياأنالعبرةبمبداأاإنجازالخدمةلفائدةاالإدارةوباأمرمنها،واأنخرقاالإدارة
لق�اعداإبرامعق�دالخدماتالمنجزةلفائدتهااليمكناأنيك�نمبررالحرمانالمتعاملمعها

منالم�ستحقاتالناتجةعنالعملالفعليالمنجزلفائدتها؛

وحيثفينازلةالحال،فاإنالبينمنمعطياتال�سكايةومرفقاتهااأنهناكر�سائلاإلكترونية
والت�سامن)مدير واالأ�سرة االجتماعية التنمية ب�زارة الم�س�ؤولين وبين الم�ستكي بين متبادلة
العامة(، بالكتابة الطف�لة ق�سم ورئي�سة ال�زيرة، وم�ست�سارة بال�زارة، والتجهيز الميزانية
وهي ال�سكاية، م��س�ع الم�ساريع ب�ساأن منه المطل�بة الدرا�سة تفا�سيل كلهاح�ل تتمح�ر
ر�سائلي�ستفادمنهااأنم�سالحال�زارةكلفتهباإنجازالدرا�ساتالمتعلقةبالم�ساريعالمذك�رة،
واأنهاأودعلدىكتابتهاالعامةر�سالةبتاريخ18اأكت�بر2011تحملتاأ�سيرةالكتابةالعامةل�زارة
وال�س�يرة، ورزازات، بم�ساريع المتعلقة اأتعابه والت�سامن،ح�ل واالأ�سرة االجتماعية التنمية
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اإطار في بالم�ستكي االإدارة لنفيعالقة يعدمنمجال لم فاإنه ثمة، ومكنا�ص،وطنجة.ومن
الدرا�ساتالمذك�رة،التيتبقىمنجزةباأمرمنهاولفائدتها؛

وحيثلئنكانتاالإدارةلمتتقيدولمتقدمعلىطلبخدمةمنالم�ستكيبال�سكلالذي
 ordre اأواأمربالخدمة،bon de commande ين�صعليهالقان�نمناإبرامعقداأوطلبماأذونية
واإعداد باإنجازالدرا�سات �سراحة كلفته اأنها اأعاله اإليه اأ�سير مما الثابت فاإن de service،

م�ساريع،وه�م�قفتتحملتبعاته،الأنالم�ستكيتعاملمعهامنمنطلقماتحملهاالإدارةمن
ثقةومايت�قعفيهامنم�سداقية،واأنعدمتداركهالالأم�رباإ�سالحالم�سطرةوت�س�يةعالقتها
من ذلك تطلب اأعمالوما من به وقام م�ساق من تكبده لما اعتبارا ذلك، اآثار يحملها به،
�سفرياتوانتقاالتاإلىم�اقعالم�ساريعالمفتر�سة،كلذلككانتلهكلفتهالمادية،ف�سالعن

المجه�دالعملي،وع�سارةاالإبداعالفني،كمهند�صلهروؤىوت�س�روتحليلودرا�سة؛

وحيث،اإنهماداماأنالدرا�ساتلمتنطلقمناأر�سيةمكتملةمنحيثتحديدالكلفةالمالية
ب�سكل الم�ستحقات تحديد يمكن فاإنهال ذلك، غير اإلى اال�ستحقاقات، للم�سروعوجدولة
دقيق،ممايبقىمعهالم�ستكيمحقافيالح�س�لعلىتع�ي�صجابرلل�سررالذيلحقهجراءما

اأنفقهوكلفهمنجهدفي�سبيلتلبيةطلباالإدارةباإنجازالدرا�سات؛

وحيثاإنتحديدذلكيتطلبالت�فرعلىالعديدمنالمعطياتوالقيامبالقيا�سات،وكلها
اأم�رالتت�فرالم�ؤ�س�سةعلىمجملها،مماترىمعهفيحالةعدموج�دت�س�يةودية،ت�جيه

الم�ستكياإلىالق�ساءلتحديدهبمايت�فرعليهمنو�سائل؛

وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادربتاريخ17مار�ص2011باإحداث
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،وال�سيما

المادتان12و14منه؛

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

فاإن و�سيط المملكة: 
ي�ؤكداأحقيةالم�ستكيفيالح�س�لعلىتع�ي�ساتعماقامبهمنخدماتلفائدةوزارة -
التنميةاالجتماعيةواالأ�سرةوالت�سامن،ومات�سلمتهمندرا�ساتبخ�س��صم�ساريعبناء

مركباتاجتماعيةبمدنمختلفة؛
ي��سيال�سيدةوزيرةالت�سامنوالمراأةواالأ�سرةوالتنميةاالجتماعيةبجبرال�سررالالحق -

بالم�ستكيمنخاللتمكينهمنتع�ي�صمن�سفعناالأعمالالتيقامبها؛
ي�جهالم�ستكي،فيحالةعدمال��س�لاإلىت�س�يةودية،اإلى�سل�كمايخ�لهالقان�نمن -

حقاللج�ءاإلىالق�ساءلتحديدالتع�ي�صالم�ستحق؛
وياأمربتبليغن�سخةمنهذهالت��سيةاإلىكلمنال�سيدةوزيرةالت�سامنوالمراأةواالأ�سرة -
والتنميةاالجتماعية،والم�ستكي،وباإخبارالم�ؤ�س�سةبماتمتخ�سي�سهللم��س�ع،داخل

اأجلثالثةاأ�سهر.

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

التزام االإدارة بم�سار الو�ساطة
ما دامت المرتفقة قد اختارت اللجوء اإلى الو�ساطة الموؤ�س�ساتية بديال عن الق�ساء، فاإن  االإدارة  		n

ملزمة، بحكم الظهير ال�سريف الموؤرخ في 17 مار�س 2011، بالتقيد بهذا االختيار، �سيما  واأن 
الملك   «بيانا  اإلى جاللة  المرفوع  ال�سنوي  التقرير  تن�س على ت�سمين  38 منه  المادة  مقت�سيات 
�سافيا بما تم تحقيقه من اإ�سالحات وتقويمات من طرف ال�سلطات المخت�سة، لتنفيذ  تو�سيات 

ومقترحات الموؤ�س�سة«، طبعا بعد اإ�سدارها؛
االإدارة اأقرت في النازلة با�ستفادتها من خدمات ال�سركة، وتعلم اأنها لم ت�سدد لها  م�ستحقاتها،  		n

وهي االأولى بتدبر اأمرها في نطاق ما ت�سمح به قواعد المحا�سبة وما يمكن اأن  ت�ست�سدره عند 
االقت�ساء من اأذون خا�سة، الإن االإدارة ال تثرى على ح�ساب الغير، وال يمكن اأن  يقع ت�سنيفها 
في  وهيبتها  وقوتها  م�سداقيتها  والأن  بتعهداتهم،  يوفون  ال  الذين  اأو  الملتزمين  غير  خانة  في 

اإبراء ذمتها.

تـــــو�ســـيــــة
اإلى ال�سيد وزير الداخلية

�سادرة بتاريخ 17 غ�ست 2015 
ملف عدد: 10/27223 

حيثاإن�سركة»...........«،عن�انمقرهااالجتماعي..............،الدارالبي�ساء،
تقدمتب�ا�سطةممثلهاالقان�نيال�سيد........ب�سكايةاإلىدي�انالمظالم،الذيحلتمحله
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،�سجلتبهبتاريخ28ي�ني�2010،تتظلمبمقت�ساهامنعدمتمكينها
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منم�ستحقاتهاالماليةعناالأ�سغالالتياأنجزتهالفائدةعمالةاإقليمبن�سليمان،والمتمثلةفيبناء
اأربعدورلل�سكنبمبلغ111.756.90درهما،وبناءثالثدوراأخرىبمبلغ  35.362.55درهما،
44.000.00 بمبلغ �سدال�سي�ل حماية واأ�سغال درهما، 59.436.37 بمبلغ قيادة مقر وت�سييد

درهم،وبناءم�سجدبمبلغ90.000.00درهم؛

وحيثردتالمفت�سيةالعامةلالإدارةالترابيةب�زارةالداخلية،فيمعر�صج�ابهاالم�ؤرخ
في28اأكت�بر2011،اأنهات�سعىاإلىايجادحلت�فيقيي�سعحدالهذهالمنازعة،تمعادتفي
ج�ابالحقبتاريخ20ي�ني�2012،لت�سرحباأنهيتعذرعلىالم�سالحالمعنيةاإيجادحلت�فيقي
لهذاالملف،وذلكب�سببتقادمالدينالمطالببه،واأنهيتعينعلىال�سركةالمعنيةاللج�ءاإلى

الق�ساءال�ست�سدارحكمل�سالحها؛

وبناء على ما تقدم؛

من المذك�رة ال�سركة تمكين اأجل من االإدارة لدى التدخل اإلى يهدف الطلب اإن حيث
م�ستحقاتهاالماليةالمترتبةعنمختلفاالأ�سغالالتياأنجزتها؛

وحيثاإناالدارةالمطل�بةالتنكرا�ستفادتهامنخدماتهذهال�سركة،و�سعتاإلىاإيجاد
حلت�فيقيقبلاأنتتراجعوتدفعبالتقادم،م�سيفةاأنهيتعينعلىالم�ستكيةاللج�ءاإلىالق�ساء؛

الجديد العهد في قب�له يمكن ال الق�ساء اإلى لج�ء من االإدارة اإليه دعت ما اإن وحيث
للمغرب،الذياختاربماالرجعةفيهالم�سروعيةنهجا،و�سم�القان�ننمطا،واإحقاقالحق

هدفا،علماباأنالم�ؤ�س�ساتالد�ست�ريةفياأدائهالر�سالتهات�سكلاأعمدةللبناءالديمقراطي؛

وحيثاإنهمادامتالمرتفقةقداختارتاللج�ءاإلىال��ساطةالم�ؤ�س�ساتيةبديالعنالق�ساء،
فاإناالإدارةملزمة،بحكمالظهيرال�سريفالم�ؤرخفي17مار�ص2011،بالتقيدبهذااالختيار،
�سيماواأنمقت�سياتالمادة38منهتن�صعلىت�سمينالتقريرال�سن�يالمرف�عاإلىجاللهالملك
ال�سلطاتالمخت�سة،لتنفيذ اإ�سالحاتوتق�يماتمنطرف »بيانا�سافيابماتمتحقيقهمن

ت��سياتومقترحاتالم�ؤ�س�سة«،طبعابعداإ�سدارها؛
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ت�سدد لم اأنها ال�سركة،وتعلم با�ستفادتهامنخدمات النازلة اأقرتفي االإدارة اإن وحيث
اأي�سابتدبر لهام�ستحقاتها،وهياالأولىبالحفاظعلىحق�قاالأفرادوالجماعات،واالأولى
اأمرهافينطاقمات�سمحبهق�اعدالمحا�سبةومايمكناأنت�ست�سدرهعنداالقت�ساءمناأذون
خا�سة،الأناالإدارةالتثرىعلىح�سابالغير،واليمكناأنت�سنففيخانةغيرالملتزميناأو
الذينالي�ف�نبتعهداتهم،والأنم�سداقيتهاوهيبتهاوق�تهافياإبراءذمتها،التييجباأنتبقى

دومافياأعينالم�اطنينمليئة؛

وحيثاإنه،اأمامهذهالحالة،يتعينعلىاالإدارةاأنت�سارعاإلىاأداءماتخلدبذمتهالفائدة
الم�ستكيةمنذعدة�سن�ات؛

وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادربتاريخ17مار�ص2011باإحداث
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،وال�سيما

المادتان12و14منه؛

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

الأجله؛

فاإن و�سيط المملكة: 
ي�سجلاأحقيةال�سركةفيالح�س�لعلىم�ستحقاتهاالناجمةعماقامتبهمنمختلف -

االأ�سغاللفائدةعمالةاإقليمبن�سليمان؛
لت�سديد المالئمة ال�سيغة باإيجاد التعجيل على العمل اإلى الداخلية وزير ال�سيد ويدع� -

الم�ستحقاتالمترتبةبذمةعمالةبن�سليمان؛
اأ�سهر؛ اأجلثالثة للم��س�ع،داخل تمتخ�سي�سه بما الم�ؤ�س�سة اإخبار اإلى يدع�ه كما -

وياأمربتبليغهذهالت��سيةاإلىكلمنال�سيدوزيرالداخلية،والم�ستكية.

وحرربالرباط،في:
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�سرورة االلتزام باالأمن القانوني

�سبب عدم اأداء الم�ستحقات راجع اإلى اإلغاء اعتمادات اال�ستثمار للميزانية العامة المرحلة  من  		n

ال�سنوات المالية 2004 وما قبل اإلى �سنة 2005 وما يليها، التي لم تكن محل اأمر باالأداء ما  بين 
فاتح يناير 2005 و31 دجنبر 2009، والتي لم تتم ب�ساأنها اأية م�سطرة نزاع ق�سائي، وذلك  وفقا 

الأحكام المادة 23 من قانون المالية ل�سنة 2010؛
تاأويل االإدارة للمادة المذكورة قد جانب ال�سواب، الأنها اأخذت بالمفهوم الذي يحررها من  كل  		n

دين، والحال اأنها لم ت�سدد ما ترتب بذمتها لفائدة ال�سركة، وهو اأمر بعيد عن روح القانون؛
يفر�س  عليه  ما  القانوني، وهو  االأمن  بثوابت  االلتزام  ينطلق من  قوانين،  ي�سن  الم�سرع، عندما  		n

مراعاة الحقوق الم�سروعة والمكت�سبة لالأفراد والجماعات؛
الحق  دولة  في  مطلوب  هو  وكما  المذكور،  القانوني  المقت�سى  ي�سع  وهو  فالم�سرع،  		n

 والموؤ�س�سات، لم تكن تن�سرف نيته اإلى حرمان اأ�سخا�س قدموا خدمات لالإدارة، ووقع التراخي 
في  ت�سوية م�ستحقاتهم، والحال اأن االإدارة هي التي لم تقم بما كان الواجب يفر�سه عليها في 

هذا  ال�ساأن؛
فمن غير الالئق اأن يتحمل الدائن اآثار �سقوط الحق، الأنه لم يطالب االإدارة ق�سائيا باالأداء،  اإيمانا  		n

بم�سداقيتها، والأنه من غير المتوقع اأن تثرى على ح�ساب الغير، واأن تتمل�س من االأداء  بدون 
موجب م�سروع، مادام اأن تعامله مع االإدارة انطلق من اأر�سية م�سروعة؛

نماذج من ت��سيات �سادرة عن و�سيط المملكة
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تـــــو�ســـيــــة
اإلى ال�سيد رئي�س الحكومة

�سادرة بتاريخ فاتح �ستنبر 2015 
ملف عدد: 08/24556 

حيثاإنمقاولة».........«،الجاعلعن�انالمرا�سلةمعهاب...........،فا�ص،تقدمت
ب�ا�سطةممثلهاالقان�نيال�سيد.......ب�سكايةاإلىدي�انالمظالم،الذيحلتمحلهم�ؤ�س�سة
و�سيطالمملكة،�سجلتبهبتاريخ9�ستنبر2008،تتظلمبمقت�ساهامنعدم�سرفم�ستحقاتها
المترتبةعناإنجازاأ�سغالبناءمدر�سةاأب�بكرال�سديقبفا�ص،والتيتمتفياإطارال�سفقةرقم

...../ع.ز.م/..../.....؛

االإدارية لل�س�ؤون العامة المفت�سية مع والردود المرا�سالت من تبادلمجم�عة تم وحيث
ب�زارةالتربيةال�طنيةوالتك�ينالمهني،فاأفادتفياآخرج�ابلهابتاريخ30ي�ني�2011،اأنه
نظرالل�سع�باتالتيواجهتمعالجةهذاالملف،فقدتمتمكاتبةالخزينةالعامةللمملكة
بخ�س��صالم�سطرةال�اجباتباعهافيهذاال�ساأن،فكانج�ابهذهاالأخيرةمرتكزاعلى
اال�ستثمار اعتمادات باإلغاء تق�سي التي 2010، ل�سنة المالية قان�ن من 23 المادة مقت�سيات
يليها، وما 2005 �سن�ات اإلى قبل وما 2004 المالية ال�سن�ات من المرحلة العامة للميزانية
والمتعلقةبعملياتالنفقاتالتيلمتكنمحلاأمرباالأداءمابينفاتحيناير2005و31دجنبر
  2009،والتيلمتتمب�ساأنهااأيةم�سطرةنزاعق�سائي،م�سيفةاأنهذااالإجراءي�سريحتىعلى

ال�سفقاتالمنتهيةاالإنجاز؛

اإيجادحللهذهالق�سية،تمتمكاتبةالمخاطبالدائملرئا�سة وا�ستر�ساالفيبحث�سبل
الحك�مةبتاريخ12ي�ني�2011،ق�سدالعملعلىاإيجادال�سيغةالقان�نيةالمالئمةالتيتمكن
ال�سركةالم�ستكيةمنم�ستحقاتهاالمالية،فلمتت��سلمنهبالج�ابرغمالتذكيرالم�جهاإليها

فيهذاال�سددبتاريخ10اأبريل2013؛
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وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىتمكينال�سركةمنم�ستحقاتهاالمتخلدةبذمةاالإدارةعنانجاز
اال�سغالالتيقامتبهافياإطارال�سفقةرقم...../ع.ز.م/...../....؛

وحيثاأفادتاالإدارةاأن�سببعدماأداءالم�ستحقاتراجعاإلىاإلغاءاعتماداتاال�ستثمار
للميزانيةالعامةالمرحلةمنذ�سنة2004وماقبلاإلى�سن�ات2005ومايليها،والمتعلقةبعمليات
النفقاتالتيلمتكنمحلاأمرباالأداءمابينفاتحيناير2005و31دجنبر  2009،والتيلمتتم
ب�ساأنهااأيةم�سطرةنزاعق�سائي،وذلكوفقاالأحكامالمادة23منقان�نالماليةل�سنة2010؛

لكن،حيثاإنتاأويلهاللمادةالمذك�رةقدجانبال�س�اب،الأنهااأخذتبالمفه�مالذي
يحررهامنكلدين،والحالاأنهالمت�سددماترتببذمتهالفائدةال�سركة،وه�اأمربعيدعن

روحالقان�ن؛

وحيثاإنالم�سرع،عندماي�سنق�انين،ينطلقمنااللتزامبث�ابتاالأمنالقان�ني،وه�ما
يفر�صعليهمراعاةالحق�قالم�سروعةوالمكت�سبةلالأفرادوالجماعات؛

ه� وكما المذك�ر، القان�ني المقت�سى ي�سع وه� فالم�سرع اأخرى، جهة من وحيث،
مطل�بفيدولةالحقوالم�ؤ�س�سات،لمتكنتن�سرفنيتهاإلىحرماناأ�سخا�صقدم�اخدمات
بماكان تقم لم التي االإدارةهي اأن ت�س�يةم�ستحقاتهم،والحال في التراخي لالإدارة،ووقع

ال�اجبيفر�سهعليهافيهذاال�ساأن؛

اآثار�سق�طالحق،الأنهلم الدائن اأنيتحمل اآخر،فمنغيرالالئق اإنه،منجانب وحيث
يطالباالإدارةق�سائياباالأداء،اإيمانابم�سداقيتها،والأنهمنغيرالمت�قعاأنتثرىعلىح�ساب
اأنتعاملهمعاالإدارةانطلقمن الغير،واأنتتمل�صمناالأداءبدونم�جبم�سروع،والحال

اأر�سيةم�سروعة؛

وحيثاإنالمفرو�صفياالإدارةاأنتبحثعنو�سيلةلحلهذهاالإ�سكالية،وال�فاءبماتخلد
اللتين وهيبتها، م�سداقيتها على وحفاظا معها، المتعاملين لدن من فيها للثقة �س�نا بذمتها،
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ت�سكالناأ�سا�صالتزامالمتعاملينمعها،واأخذتعهداتهاماأخذالجد،الأنهمنالمفرو�صفيهااأن
تنطلقمنم�قعالحري�سةعلىالتطبيقال�سليمالقان�ن،وعلىالتعاملبح�سننية؛

وحيثبالتالي،فاإنهيتعيندع�ةاالإدارةاإلى�سرفم�ستحقاتال�سركةالمعنية؛

وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادربتاريخ17مار�ص2011باإحداث
م�ؤ�س�سةو�سيطالمملكة،والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،وال�سيما

المادتان12و14منه؛

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

الأجله؛

فاإن و�سيط المملكة: 
بتمكين التعجيل اأوامرهلجميعمنيجبق�سد باإ�سدار الحك�مة ال�سيدرئي�ص ي��سي -

ال�سركةالم�ستكيةمنم�ستحقاتهاالمالية؛
ويدع�اإلىاإخبارالم�ؤ�س�سةبماتمتخ�سي�سهللم��س�ع،داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛ -

وياأمربتبليغهذهالت��سيةلكلمنال�سيدرئي�صالحك�مة،وال�سيدوزيرالتربيةال�طنية -
والتك�ينالمهني،وال�سركةالم�ستكية.

وحرربالرباط،في:
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دور االإدارة في اإيجاد حل لخدمة مرتفق

اآثار متبادلة لها  اأهميتها المادية  اأ�سريا، بما يترتب عنه من  االأمر يتعلق بعقد زواج يثبت و�سعا  		n

والمعنوية والروحية واالجتماعية، ال ينح�سر مداها في طرفيه بل فيما  تنا�سل عنهما؛
على وزارة العدل بما لها من �سالحيات التدخل لدى من يجب من اأق�سام التوثيق  الإيجاد حل،  		n

اإلى المقت�سيات القانونية، واإن اقت�سى الحال،  الم�ساعدة على  �سواء في اإطار التعريف ا�ستنادا 
ا�ست�سدار حكم بثبوت الزوجية، لت�سوية هذا الو�سع ذي ارتباط بحالة عائلية  ال يمكن اأن تبقى 

خارج التغطية القانونية،  
الم�سوؤول عن المرفق االإداري في المحاكم، ملزم باإيجاد حل، في اإطار ما ي�سمح به  القانون، في  		n

مق�سده وبعده الحقوقي واالجتماعي لتمكين الم�ستكي من وثيقة تثبت زواجه. 

تـــــو�ســـيــــة
اإلى ال�سيد وزير العدل والحريات
�سادرة بتاريخ فاتح �ستنبر 2015 

ملف عدد: 14/6487 

اإقليمالح�سيمة،بعثب�سكايةاإلىهذه حيثاإنال�سيد.......،ال�ساكنب...........،
المحكمة لدى التدخل خاللها من يطلب 2014، �ستنبر 19 بتاريخ بها �سجلت الم�ؤ�س�سة،
المحكمة بكنا�ص الم�سجل زواجه عقد من ن�سخة من تمكينه ق�سد بالح�سيمة االبتدائية
ذاكرا باألمانيا، المعا�ص من اال�ستفادة له يت�سنى حتى وذلك 1955، �سنة االبتدائيةبالح�سيمة

نماذج من ت��سيات �سادرة عن و�سيط المملكة
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اأنهبعدقيامهبم�ساعفيالم��س�عاأخبرباأنهيتعينعليهاالنتظاراإلىحين�سدورقان�نجديد
لك�نالمحكمةلمتعدتق�مبكتابةن�سخعق�دالزواجفيمايتعلقبالعق�دالم�قعةمنطرف

عدلواحد،م��سحااأنهيبلغمنالعمر83�سنةوالي�سعهمزيدامناالنتظار؛

وحيثاإنوزارةالعدلوالحرياتاأفادتبتاريخ25ن�نبر2014،اأنالر�سمالمطل�بن�سخة
منهم�سمنب�سجلاالأنكحةرقم....تحتعدد.....�سفحة.....بتاريخ11�ستنبر  1955،
لكنهمذيلبت�قيععدلواحدوغيرمخاطبعليهمنطرفال�سيدقا�سيالت�ثيقاآنذاك،مما
ت�قيع التعريفلعدم م�سطرة اإلى اللج�ء يمكن واأنهال منه، ن�سخة على الح�س�ل معه يتعذر

العدلالثاني،ولعدمالعث�رعلىكنا�صجيبالعدلينالمتلقيين؛

ال�سادر العدالة بخطة المتعلق 16.03 رقم القان�ن مقت�سيات اأن المجيبة اأ�سافت وحيث
المادة  38 خا�سة 2006(، فبراير )14 محرم 15 بتاريخ 1.06.56 رقم ال�سريف الظهير بتنفيذ
اأوالتعريف العدلية ال�سهادات التطبيقيله،الت�سعفعلىا�ستخراجن�سخمن منهوالمر�س�م
بالعدليناإالاإذاكانتهذهال�سهاداتمذيلةبت�قيعهمامعا،ال�سيمااإذاتعلقاالأمربعقدزواج

كمافينازلةالحال،الأنالزواجاليثبتاإالب�سهادةعدلين؛

وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىتمكينالم�ستكيمنن�سخةمنعقدزواجه؛

لكن،حيثاإنالعقدالمراداإنجازن�سخةمنهمذيلبت�قيععدلواحد،وغيرمخاطبعليه
منطرفال�سيدقا�سيالت�ثيق؛

وحيثاإنهبالرج�عاإلىمقت�سياتالمادة38منالقان�نرقم16.03المتعلقبخطةالعدالة،
نجداأنالم�سرعين�صعلىاأنهالت�ؤخذالن�سخاإالمنال�سهاداتالم�سمنةب�سجالتالت�سمين،اأو
منالنظائرالمحف�ظةب�سفةقان�نيةبكتابةال�سبطخاللفترةنظامالنظائرمنفاتحي�لي�ز1983
اإلى16ي�ني�1993،�سريطةاأنتك�نمذيلةبت�قيععدليهاوخطابالقا�سيالمكلفبالت�ثيق؛

الن�سخفي اأنا�ستخراج اأكدتعبرهاعلى ا�ستثناءات، اإنذاتالمادةن�ستعلى وحيث
حالةتخلفال�سرطينالمذك�رين،�سيحددبن�صتنظيمي؛
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وحيثاإنالمر�س�مرقم2.08.378ال�سادرفي28�س�ال1429)28اأكت�بر2008(بتطبيق
ت�قيع 21علىكيفيةتداركتعذر العدالةن�صفيمادته المتعلقبخطة 16.03 القان�ن اأحكام
المر�س�م نف�ص المادة  35من اأن اإلىغيرذلك،كما والنيابةعنه، به تعريف الثانيمن العدل

اأحالتعلىم�سطرةالتعريف؛

لها متبادلة اآثار من عنه يترتب بما اأ�سريا، و�سعا يثبت زواج بعقد يتعلق واالأمر وحيث،
تنا�سل فيما ينح�سرمداهافيطرفيهبل الماديةوالمعن�يةوالروحيةواالجتماعية،ال اأهميتها
عنهما،فاإنعلىوزارةالعدلبمالهامن�سالحياتالتدخللدىمنيجبمناأق�سامالت�ثيق
اإليهااأعالهاأوغيره،واإن الإيجادحل،�س�اءفياإطارالتعريفا�ستنادااإلىالمقت�سياتالم�سار
اقت�سىالحالالم�ساعدةعلىا�ست�سدارحكمبثب�تالزوجية،لت�س�يةهذاال��سعذيارتباط

بحالةعائليةاليمكناأنتبقىخارجالتغطيةالقان�نية؛

وحيثاإنالم�س�ؤولعنالمرفقاالإداريفيالمحاكمملزمباإيجادحلفياإطارماي�سمحبه
القان�نفيمق�سدهوبعدهالحق�قيواالجتماعيلتمكينالم�ستكيمنوثيقةتثبتزواجها�ستنادا
لمات�فرمنمعطياتم�سمنةب�سكلاأوباآخربال�سجالتوالم�ستنداتالمحف�ظةبالمحكمة؛

وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادربتاريخ17مار�ص  2011،والمن�س�ر
بالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ال�سيماالمادة29منه؛

النظامالداخليللم�ؤ�س�سةالم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف، وبناءعلىمقت�سيات
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012،ال�سيماالمادة75منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط المملكة: 
اإطار في اإيجادحل على المعنية الم�سالح والحرياتبحث العدل وزير ال�سيد ي��سي -
من الم�ستكي لتمكين واالجتماعي الحق�قي وبعده مق�سده في القان�ن به ماي�سمح
بال�سجالت باآخر اأو ب�سكل م�سمنة معطيات من ت�فر لما ا�ستنادا تثبتزواجه، وثيقة

والم�ستنداتالمحف�ظةبالمحكمةالمعنية؛
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-يدع�اإلىاإخبارالم�ؤ�س�سةبماتمتخ�سي�سهللم��س�ع،داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛
-وياأمربتبليغهذهالت��سيةاإلىكلمنال�سيدوزيرالعدلوالحرياتوالم�ستكي.

وحرربالرباط،في:
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مفعول التنازل عن الحكم وتقديم اعتذار 
من لدن المحكوم له  وما يجب اأن يقابل ذلك

المنطق وال�سواب هو اأال يقدم المحكوم له، بعد م�سل�سل ق�سائي دام عدة �سنوات، وتوج  اإيجابا  		n

لفائدته باإن�سافه من قرار اإداري، كان دوما يعتبره معيبا، ومت�سما بنوع من التع�سف،  على التنازل 
عن موا�سلة تنفيذه دون اأن يح�سل على اأي مقابل معنوي؛

تنازله  اعتذارا  اإلى  اأ�ساف  الذي  الموظف  موقف  يقابل  اأن  يقت�سي  ال�سليم،  االإداري  الت�سرف  		n

مدينة  تطوان،  اإلى  تنقيله  اإلى  اال�ستجابة  �سبل  وبحث  مطلبه،  في  النظر  اإعادة  لالإدارة،  ر�سميا 
للعمل باإحدى الم�سالح وذلك ردا العتبار هذا الموظف الذي اأ�سرف على االإحالة على  التقاعد، 
وللحفاظ على عالقة التقدير واالحترام الذي يكنه مبدئيا كل موظف الإدارته،  واالعتزاز الذي 

يحمله باالنتماء لها، والعرفان الذي يجب اأن يتوج م�ساره؛
البعد االإن�ساني والموقف االأخالقي هو الذي يدفع بالموؤ�س�سة، وفي نطاق ما تملكه من  �سالحيات،  		n

اإلى اإعمال مبادئ العدل واالإن�ساف، بدعوة المكتب الإعادة النظر في قرار تنقيل  الم�ستكي؛

تـــــو�ســـيــــة
اإلى ال�سيد المدير العام لمكتب التكوين المهني واإنعا�س ال�سغل

�سادرة بتاريخ 3 �ستنبر 2015 
ملف عدد: 15/7071 

تقدم تط�ان، ب............، معه المرا�سلة عن�ان الجاعل .......، ال�سيد اإن حيث
ب�سكايةاإلىمندوبيةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةبجهةطنجة-تط�ان،�سجلتبهابتاريخ7يناير

نماذج من ت��سيات �سادرة عن و�سيط المملكة
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  2015،يطلببمقت�ساهاالتدخللدىمكتبالتك�ينالمهنيواإنعا�صال�سغلق�سدتنفيذالقرار

ال�سادرلفائدتهعنمحكمةاال�ستئنافاالإداريةبالرباطبتاريخ13مار�ص2013تحترقم....،
القا�سيباإلغاءالقراراالإداريالمتخذفيحقهبتعيينهمكلفابت�سييرالمتدربين،معنقلهللعمل
2009،مع اأكت�بر بالمعهدالمتخ�س�صللتكن�ل�جياالتطبيقيةبمدينة�سف�ساونابتداءمنفاتح

ترتيباالآثارالقان�نيةعنذلك؛

وحيثتمتمرا�سلةمكتبالتك�ينالمهنيواإنعا�صال�سغلفيالم��س�ع،الذياأكدفي
ج�ابهالم�ؤرخفي13فبراير2015اأنهعملعلىالطعنبالنق�صفيالقرارالمطل�بتنفيذه،كما

تقدمبطلباإيقافالتنفيذ؛

وقداأ�سافالمجيباأندفاعالمعنيباالأمرتقدمبتاريخ30�ستنبر2014بطلباإلىمحكمة
النق�صيتنازلفيهعنم�ا�سلةالدع�ى،كماوجهبتاريخ17ي�لي�ز2014اإلىاالإدارةالمركزية

للمكتبر�سالةاعتذارعمابدرمنم�كلهاتجاهه؛

وافى الذي باالأمر، المعني اإلى االإدارة ج�اب تبليغ 2015 فبراير 18 بتاريخ تم وحيث
النق�صوتقديمه اأماممحكمة اإجراءاتالدع�ى اأكدفيهتنازلهعنم�ا�سلة الم�ؤ�س�سةبكتاب
لر�سالةاالعتذاراإلىالمكتب،وذلكبطلبمناالإدارةفيمحاولةالإيجادت�س�يةوديةللملف
خارجنطاقالحكمالق�سائيالمذك�ر،ونظرالعدمتحققهذهالت�س�ية،فه�مت�سبثبتنفيذ

القرارال�سادرلفائدته؛

2015، ي�ني� 8 بتاريخ تم، الملف لهذا حل اإيجاد �سبل بحث في ا�ستر�ساال اإنه، وحيث
ت�س�ية على حثه ق�سد ال�سغل، واإنعا�ص المهني التك�ين مكتب ممثل مع بحث جل�سة عقد

هذهال��سعية؛

المهني التك�ين مكتب من بج�اب 2015، ي�ني� 29 بتاريخ الم�ؤ�س�سة، ت��سلت وحيث
بتاريخ البي�ساء بالدار االإدارية المحكمة عن ا�ستعجالي اأمر �سدر اأنه فيه اأكد ال�سغل واإنعا�ص
6اأبريل2015تحتعدد169،يفيداإيقافالتنفيذ،وذلكباال�ستناداإلىتنازلالمدعيال�سريح

عنم�ا�سلةالدع�ى،واأدلىبن�سخةمنالقرارالمذك�ر؛
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وبناء على ما تقدم؛

حيثاإنالطلبيهدفاإلىالتدخللدىمكتبالتك�ينالمهنيواإنعا�صال�سغلق�سدتنفيذ
المقررالق�سائيالذياألغىقرارنقلالمعنيباالأمرللعملبمدينة�سف�ساون؛

وحيثاإنه،اإنكانقد�سحماتم�سكبهالمكتبالمحك�معليه،مناأنالم�ستكيتنازل
انتقلتمنتظلممن الحاليقد فاإنطبيعةالخالف الق�ساء، اأكده تنفيذالحكم،وه�ما عن
عدمتنفيذمقررق�سائي،اإلىتظلممنم�قفتراجعاإدارةعنم�سعىت�سالحي،ب��سرمنلدن

المحك�مله؛

عدة دام ق�سائي م�سل�سل بعد له، المحك�م يقدم اأال ه� وال�س�اب المنطق اإن وحيث 
�سن�ات،وت�جاإيجابالفائدتهباإن�سافهمنقراراإداري،كاندومايعتبرهمعيبا،ومت�سمابن�عمن
التع�سف،اأنيتنازلعنم�ا�سلةتنفيذهدوناأنيح�سلعلىاأيمقابل،ول�معن�ي،ومعذلك

يظلمت�سبثاببل�غماكانيرومهمنالدع�ىالق�سائية،وه�التراجععنمقررنقله؛

المقرر تنازلهعن اأن باعتماد الم�ستكي،وذلك ت�سديقق�ل اإلى يدفع المنطق اإن وحيث
الق�سائيكانبناءعلىوعدمناالإدارةبت�س�يةو�سعيتهوديا؛

وحيث،اإلىجانبذلك،فاإنالت�سرفاالإداريال�سليم،يقت�سياأنيقابلم�قفالم�ظف
الذياأ�سافاإلىتنازلهاعتذارار�سميالالإدارة،اإعادةالنظرفيمطلبه،وبحث�سبلاال�ستجابة
التابعةللمكتب،وهيكثيرة،وذلكردا اإلىمدينةتط�انللعملباإحدىالم�سالح اإلىتنقيله
عالقةالتقدير على وللحفاظ التقاعد، على االإحالة على اأ�سرف الذي الم�ظف هذا العتبار
واالحترامالذييكنهمبدئياكلم�ظفالإدارته،واالعتزازالذييحملهباالنتماءلها،والعرفان

الذييجباأنيت�جم�ساركلم�ظف؛

وحيثاإنالبعداالإن�سانيوالم�قفاالأخالقيالذييجباأنيطبعالعالقاتويخيمعلى
الت�سرفات،ه�الذييدفعبالم�ؤ�س�سة،وبغ�صالنظرعنالم�ساطرالق�سائية،وفينطاقماتملكه
واإنعا�ص المهني التك�ين اإلىدع�ةمكتب العدلواالإن�ساف، مبادئ من�سالحياتالإعمال



نماذجمنت��سيات�سادرةعنو�سيطالمملكة164

مجلةم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةالمغربية،العددال�ساد�ص،دجنبر2015

ال�سغلالإعادةالنظرفيقرارتنقيلالم�ستكيللعملبمدينة�سف�ساون،واال�ستجابةالنتقالهللعمل
باإحدىالم�سالحالتابعةلهبمدينةتط�ان؛

وبناءعلىمقت�سياتالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادربتاريخ17مار�ص  2011،والمن�س�ر
بالجريدةالر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ال�سيماالمادة29منه؛

النظامالداخليللم�ؤ�س�سةالم�سادقعليهمنلدنالجنابال�سريف، وبناءعلىمقت�سيات
والمن�س�ربالجريدةالر�سميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012،ال�سيماالمادة75منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط المملكة: 
ي��سيال�سيدالمديرالعاملمكتبالتك�ينالمهنيواإنعا�صال�سغلببحث�سبلاال�ستجابة -

لطلبالمعنيباالأمرللعملبمدينةتط�ان؛
ويدع�اإلىاإفادةهذهالم�ؤ�س�سةبماتمتخ�سي�سهللم��س�ع،داخلاأجلثالثةاأ�سهر؛ -

المهني التك�ين لمكتب العام المدير ال�سيد من كل اإلى الت��سية هذه بتبليغ ياأمر كما -
واإنعا�صال�سغل،والم�ستكي.

وحرربالرباط،في:
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الرباطفي:1ي�ني�2014 

اإلــى
ال�سيد وزير االقت�ساد والمالية المحترم

المو�سوع: ملف �سحايا االألغام

�ســــــالم تام بوجود موالنا االإمـــــــام،

وبعد،ي�سرفنيال�سيدال�زيراأناأع�داإليكمب�ساأنملف�سحايااالألغامالذيعالجتهم�ؤ�س�سة
اأ�سرار لجبر لم�اطنين من�سف اإيجادحل في الرغبة تتقدمها المملكةمنعدةزوايا، و�سيط
لحقتبهمجراءماتعر�س�الهمنانفجاراألغامخلفتلهماإعاقاتوعاهاتم�ستديمةوجروح

عميقة،ف�سالعنوفياتطالتمعيلياأيتام؛

الدولة مخاطبة جدحكيم، وبمنظ�ر ارتاأوا، ال�سحايا ه�ؤالء اإن عليكم، يخفى ال فكما
راعية الدولة باأن حق، وعن منهم، اإيمانا ودية، م�سطرة اإطار في االأ�سرار، عن كم�س�ؤولة
ومتعهدة،واليمكناإالاأنت�سارعاإلىاإ�سالحما�سدرعنها،اأومات�سببتفيهمناأ�سرارعن

خطاأاأواإهمال؛

ال�سيد الوزير،

اإنالنظرفيالتع�ي�صعنهذهاالأ�سرارالينطلقمنمجردالقان�ن،بلكذلكمنهاج�ص
انتزاعفتيلم�ؤاخذةالدولةعناأخطائها،ومنمبعثااللتزامالت�سامنيالذييفر�صعلىهذه

االأخيرةبحثكل�سبلم�ساعدةاالأ�سخا�صالذيني�جدونفياأو�ساعه�سةو�سعبة؛

من مقترحات الم�ؤ�س�سة
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تجاوز اإلى ودفعت المعطيات، هذه كل االعتبار بعين اأخذت المملكة و�سيط فم�ؤ�س�سة
م�ساألةالتقادم،الذياليعتبرفيهذهالحالةاإالعقاباوجزاءعنالتاأخيرفيتقديمالطلب،علما

اأنال�سحاياكان�افياأو�ساعت�سفعلهمفيتجاوزكلهف�ةاأوق�س�راأوتاأخير؛

ين�سافاإلىهذااأنالتقادملي�ص�سق�طحق،بله�قرينةتعتمدفيالق�لباأنالملتزماأوفى
بالتزاماته،واأدىماعليه.وال�اقعاأنالدولةتعلمجيداباأنهالمت�سرفله�ؤالءال�سحايااأيمبلغ

تع�ي�صعمالحقهممناأ�سرار؛

واإلىجانبهذا،فاإندورلجنةف�سلالمنازعاتلي�صه�مجردالنظرفيمدىاالأحقية،بل
اإندورهايكمنباالأ�سا�صفياإيجادت�س�ية،وتحديدالتع�ي�صاإناقت�سىالحال؛

ال�سيد الوزير؛

يظهراأنالم�سلحةالعامةتقت�سيت�سفيةهذاالملف،ومنالالئقاأنينتهيفينطاق�سلح؛

اإلىالق�ساءوقدارت�ؤوااختيارالطريقةال�ديةالبديلة، اأنن�جهال�سحايا واإنهلمنال�سعب
ال�ساد�ص، الملكمحمد بادرجاللة التي المملكة و�سيط م�ؤ�س�سة اإلى اللج�ء االأخ�ص وعلى
حفظهاهللواأيده،اإلىاإحداثها،والتيجاءالد�ست�رالجديدليزكيهاكاإحدىاالآلياتال�سرورية

فيكلبناءديم�قراطيوفيكلممار�سةترومبل�غاالأبعادالحق�قيةالف�سلى؛

الم�ؤ�س�سة لهذه الم�ك�ل�سراحة االإن�ساف اأدع�كم،ول�منمنطلقمبادئ الأجلذلك،
الحر�صعلىتفعيلواإ�سدارت�جيهاتكماإلىاللجنةالمذك�رةق�سدالعملعلىتحديدالتع�ي�ص

الذيمنال�اجب�سرفهله�ؤالءال�سحاياواالإقالععنالتم�سكبالتقادم؛

وفيانتظارذلك؛

تف�سل�ا،ال�سيدال�زيرالمحترم،بقب�لاأزكـــــىتحياتـــــــيوفائقتقديري.
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الرباطفي:2ي�ني�2014 

اإلى  
ال�سيد الوزير المنتدب لدى رئي�س الحكومة  

المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث االإدارة المحترم

المو�سوع: مدونة ال�سلوك

�سالم تام بوجود موالنا االإمام،

فعالقةبالم��س�عالم�ساراإليههام�سه،يطيبليوقدانتهتالم�ؤ�س�سةمن�سياغةوترجمة
مدونة�سل�كالعاملينبم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةاأناأبعثاإليكمبن�سخمنها،وذلكالإطالعكم
عليهالكلغايةترونها،علمااأنالم�ؤ�س�سة�ستعملبتعاونمعالمعهدالملكيللثقافةاالأمازيغية

علىترجمتهااإلىاللغةاالأمازيغية.

واالإداريين للم�ظفين وقيم �سل�ك مدونة فر�ص �سرورة على الأ�سدد منا�سبة واأغتنمها
العم�مين.فالمنظ�ماتالقان�نية،والن�س��صالتنظيمية،والممار�ساتالمعم�لبهافيالدول
للعمل ال�سليم والتعاطي الف�سلى للتطبيقات ت�ثق التي المدونات بهذه تحفل المتقدمةكلها

االإداري،الذيي�ستجيبلحاجياتالمرتفقين.

المنتظم اأمام الدورية التقارير تقديم عند اأو الدولية، المحافل في ل�سعبجداونحن اإنه
الدولي،اأنيتمت�سجيلهذاالفراغ.

من مقترحات الم�ؤ�س�سة
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فال�اقعاأناالإرادةال�سيا�سيةم�ج�دة،واأنوزارتكمقدفتحتعدةاأورا�صفياتجاهالتخليق
وتر�سيدالحكامة،ولنيك�نهذاغائباعنالمخططاال�ستراتيجيل�زارتكم.

قدتك�نهناكاأول�يات،وقدتحتاجبع�صاالأم�راإلىمت�سعمنال�قتواإلىا�ست�سارات
م��سعة،ولكنالتاأخرفياإنجازاتمثلالمدونةالمذك�رةيعثرمايمكناأنتحققهبالدنامن

ك�سبفياالإدارةالمفت�حة،وفين�ادياال�ستثمار،واآلياتالنزاهةوالتخليق.

الأجلذلك،اأرج�منكمم�افاةالم�ؤ�س�سةبمااتخذتهوزارتكمفيهذاالمجال،وماتعتزم
القيامبهعلىالمدىالقريبفيالم��س�ع.

وفيانتظارذلك؛

تف�سل�ا،ال�سيدال�زيرالمحترم،بقب�لعباراتاأزكىتحياتيوفائقتقديري.
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الرباطفي:17ن�نبر2014 

اإلى
ال�سيد رئي�س الحكومة المحترم

المكفولين، من  التعوي�سات  االأطفال  ت�سريعي في مو�سوع عدم تمكين  مقترح تدخل  المو�سوع: 
العائلية، بعد اإحالة كافليهم اإلى التقاعد.  

�سالم تام بوجود موالنا االإمام،

اإ�سكاليةعر�ست اأتقا�سمواإياكمالتفكيرفي اأن ي�سرفني،ال�سيدرئي�صالحك�مةالمحترم،
علىم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكةوهيتعالجبع�صال�سكاياتالمرف�عةاإليها.ولعلمايحفزنيعلى

ذلكه�اإيمانيباأنهاتندرج�سمنان�سغاالتحك�متكم.

التيكان العائلية التع�ي�سات اال�ستفادةمن اأن ال�سكايات تبينمنخاللدرا�سةهذه لقد
يتقا�ساهاالم�ظف�نعناالأوالدالمتكفلبهمتت�قفبمجرداإحالتهماإلىالتقاعد،علىخالف

مايجريبهالعملبالن�سبةالأوالدال�سلب.

وبالرج�عاإلىم�قفال�سندوقالمغربيللتقاعديتبيناأنهي�ستندفيهذااالتجاهعلىكل
منالف�سل15مننظامالمعا�ساتالمدنية،والف�سل17مننظامالمعا�ساتالع�سكريةاللذان
في عليها المن�س��ص الحاالت في تنح�سر العائلية التع�ي�سات من اال�ستفادة اأن ين�سانعلى
في الم�ؤرخ 2.58.1381 رقم المر�س�م من الثاني الف�سل من الرابعة اإلىالفقرة االأولى الفقرة

من مقترحات الم�ؤ�س�سة
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27ن�نبر1958الذيبم�جبهتحدد�سروطمنحالتع�ي�ساتالعائليةالأطفالالم�ظفينالمدنيين

والع�سكريينواأع�انالدولةوالبلدياتوالم�ؤ�س�ساتالعم�ميةبعدحذفاأ�س�لهممناالأ�سالك،

و�ستالحظ�ناأنهتما�ستثناءاالأوالدالمتكفلبهممناال�ستفادةمنمقت�سياتالفقرةال�ساد�سة
منهذاالف�سل،والتيتخ�ل»االأوالدالمعه�دبهمللمعنيباالأمراإمابم�جبمقررق�سائي
اأ�سبحنهائيا،واإماباإيعازمنم�ؤ�س�ساتاإ�سعافعم�ميبم�جباإجراءقان�نيي��سعبمقت�ساه

ال�لدتحتكفالته«الحقفينيلالتع�ي�صالعائلي.

من الرابعة الفقرة ومقت�سيات يتعار�ص الم�قف هذا اإن المحترم، الحك�مة رئي�ص ال�سيد
الف�سل22منالقان�نرقم01.15المتعلقبكفالةاالأطفالالمهملينوالتيترتباالآثارالقان�نية
االجتماعية والم�ساعدات التع�ي�سات من الكافل ا�ستفادة على وتن�ص الكفالة، عناإ�سناد
اأو الخ�س��سية اأو العم�مية الم�ؤ�س�سات اأو الدولة منطرف اأوالدهم عن المخ�لةلل�الدين

الجماعاتالمحليةوهيئاتها.

اإنق�سدالم�سرع،فيالفقرةالرابعةالم�ساراإليهااأعاله،منعدمتحديدهل��سعيةالكافل
الذي�سي�ستفيدمنالتع�ي�ساتالعائلية)اأنيك�نمازاليزاولفياالأ�سالكاأوولميحلبعد
العائليةلت�سملحتى التع�ي�سات اإلىالتقاعد(ه�ت��سيعفيحدذاتهلقاعدةالم�ستفيدينمن
االأطفالالمتكفلبهموالم�سرحبهمبعدالحذفمناالأ�سالكاأواالإحالةاإلىالتقاعد.وهذا
المفه�مه�الذييج�سدالم�ساواة،اإذاليعقلاأنتك�ناالإحالةاإلىالتقاعدحائالدونم�ا�سلة

اال�ستفادةمنالتع�ي�ساتلمجرداأنالطفلالمكف�للي�صابن�سلب.

لحق�ق الدولية االتفاقية على و�سادقت وقعت اأن لها �سبق المغربية المملكة اإن وحيث
الطفل،وه�مايترتبعنهالتزامالدولةبتمتيعكافةاالأطفالدونتمييزبجميعالحق�قعلى
الت�سريعات العملعلىمالئمة اإلى المملكةيدع� اأنت�سديرد�ست�ر وجهالم�ساواة.وخا�سة

ال�طنيةمعماتتطلبهالم�سادقةعلىاالتفاقياتالدولية.

قام��ص اإلى كفالة kafala  كلمة اإدخال وراء كان من ه� المغرب فاإن اأخرى، ومنجهة
المنتظمالدوليالخا�صفيالهايعندمااعتمدتهات�سجيعاللدولاالإ�سالميةلالن�سماماإلىهذه

االتفاقيةعلىاعتباراأنالعالماالإ�سالمياليعرفنظامالتبني Adoption .
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وحيثاإنالفقرةالثالثةمنالف�سل32مند�ست�رالمملكةتن�صعلىاأنالدولةت�سعىلت�فير
النظرعن الحمايةالقان�نية،واالعتباراالجتماعيلجميعاالأطفال،بكيفيةمت�ساوية،ب�سرف

و�سعيتهمالعائلية.

هذه ي�ستثن لم اإذ االجتماعي، لل�سمان ال�طني ال�سندوق اأقره قد الحق هذا اأن وحيث
االإحالة بعد اأو للكافل، االإدارية الحياة اأثناء �س�اء العائلية التع�ي�سات من االأطفال الفئةمن
2.72.541 رقم المر�س�م من الخام�ص الف�سل من الثالثة الفقرة في ورد التقاعد،وهكذا اإلى
بتاريخ23ذيالقعدة  1392)30دجنبر1972(ب�ساأنالتع�ي�ساتالتييدفعهاال�سندوقال�طني
االأب فاقدي اليتامى االأوالد 3- ... التع�ي�ساتعن: لل�سماناالجتماعي،علىاأنه»تمنح
واالأمالمتكفلبهمالم�ستفيدينمنالتع�ي�صالعائلياأوالمعه�داإليهبهماإمابحكمق�سائياأو

بعقدقان�نييجعلال�لدتحتنفقتهوال�سيماباإيعازمنم�ؤ�س�ساتلالإ�سعافالعم�مي«.

فالم�ؤ�سفاأنيعرفاالأطفالالمتكفلبهمتعدداالأنظمةاال�ستفادةمنالتع�ي�ساتالعائلية،
النظام في والمنخرط االجتماعي لل�سمان ال�طني ال�سندوق في المنخرط اأن يجعل ما وه�
الجماعيلمنحرواتبالتقاعدي�ستفيدانوالمنخرطفيال�سندوقالمغربيللتقاعدالي�ستفيد.
لذلكيجبعلىهذهاالأنظمةالمختلفةاأنتعملعلىاإقرارالم�ساواةبينها،ال�سيمااأنهناك

مقاربةتدع�اإلىت�حيدها.

ليق�ل:"اأنا وال��سطى �سبابته و�سلم عليه اهلل النبي�سلى فيه قرن الذي ال�سريف فالحديث
وكافلاليتيمفيالجنة" يجباأنيجدلهتج�سيدافيالقان�ن،وذلكحتىالي�ستثنىالكافلمن

الحقفيالتع�ي�ساتالعائلية.

وبالتالي التكفل، على ي�سجع الرا�سخة، وتقاليدنا الثقافي م�روثنا اإطار في بلدنا، اإن
فالتع�ي�ساتالعائليةالتيتمنحورغمب�ساطتهاالبداأنت�ستمر،ال�سيماواأنهامحدودةفيالزمن

وتكلفتهااأقلبكثيرمنوج�دهذاالفراغالذيي�ؤثرعلىمنظ�راالأغيارلبالدنا.

وحيثاأنتطبيقالف�سل15مننظامالمعا�ساتالمدنية،والف�سل17مننظامالمعا�سات
الع�سكريةيتنافىوروحالد�ست�ر،واليحققانماي�سب�اإليهالم�سرعمنت�فيركافةال�سمانات

لالأطفالالمتكفلبهمو�سيانةكرامتهموحمايةم�سالحهمالف�سلى.
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اأعاله، اإليهما الم�سار الف�سلين من الثانية الفقرة �سياغة اإعادة ي�ست�جب االأمر اإن وحيث
وذلكبجعلهات�سيراإلىالفقرةال�ساد�سةمنالف�سلالثانيمنالمر�س�مرقم2.58.1381الم�ؤرخ
الم�ظفين الأطفال العائلية التع�ي�سات منح �سروط تحدد بم�جبه الذي 1958 27ن�نبر في
اأ�س�لهم بعدحذف العم�مية والم�ؤ�س�سات والبلديات الدولة واأع�ان المدنيينوالع�سكريين
مناالأ�سالك،وه�مامن�ساأنهتمكيناالأطفالالمتكفلبهمالذيناأحيلكافلهماإلىالتقاعدمن

التع�ي�ساتالعائلية.

وا�ستنادابالتالي،علىالمادة33منالظهيرال�سريفرقم1.11.25ال�سادربتاريخ17مار�ص
  2011الم�افقلــ12ربيعالثاني1432باإحداثم�ؤ�س�سةو�سيطالمملكـة،والمن�س�ربالجريدة

الر�سميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله.

ي�سرفني،ال�سيدرئي�صالحك�مةالمحترم،اأناأطلبمنكمبحث�سبلتعديلهاذينالف�سلين،
وعدمجعلالقان�نعائقادونتمتيعاالأطفالالمتكفلبهممنالحق�قوالمكت�سباتالمخ�لة

لباقياالأطفالالمغاربة.

وتف�سل�ا،ال�سيدرئي�صالحك�مةالمحترم،بقب�لخال�صعباراتتحياتيوفائقتقديري.
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الرباطفي:15يناير2015 

اإلـــــى
ال�سيد وزير التعليم العالي

  والبحث العلمي وتكوين االأطر المحترم

المو�سوع: ا�ستفادة نزالء ال�سجون من المنحة الجامعية

�ســــــالم تام بوجود موالنا االإمـــــــام،

وبعد،يطيبلي،ال�سيدال�زير،اأناأفاتحكمفيم��س�عيطرحمنحينالآخرعلىهذه
الم�ؤ�س�سة،ويتعلقبمطلبنزالءال�سج�نفياال�ستفادةمنالمنحالجامعية؛

ال�قت ذات في وتعلم المنح، من اال�ستفادة قاعدة ت��سيع في ت�جهكم تعلم والم�ؤ�س�سة
االإكراهاتالمطروحةوماا�ستدعتهمنو�سعمعاييرغايتهاترتيباالأول�يات،ال�سيمافيظل

محدوديةاالأر�سدةالمخ�س�سةللم��س�ع؛

ومنهذاالمنطلق،والأنالمنحةهيم�ساعدة،ومكافاأة،وعرفانبمجه�دخا�ص،ودع�ة
نزالء في التفكير المنا�سب من بات فاإنه والتح�سيل، الدرا�سة درب على الم�سير لم�ا�سلة
ال�سج�ن،لي�صمندافعالحاجةفقط،ولكنكذلكمناأجلاالإ�سهامفيت�فيرظروفاأح�سن

ت�ساعدعلىاقتناءالمراجعوالكتب،وبع�صالحاجياتالخا�سة؛

من مقترحات الم�ؤ�س�سة
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فنزيلالم�ؤ�س�ساتال�سجنيةيجباأنيتلم�ص�سفحالمجتمع،وا�ستعدادهالحت�سانه،واإعادة
اإدماجه،بعداالإفراجعنه،وم�ساعدتهعلىالتعاي�صاالجتماعيالم�سالموالمت�سامح،وااللتزام
بقيمالم�اطنةال�سالحة،واأح�سنتعبيرعنذلكه�التزودبالر�سيدالمعرفيوالجامعيالذيال

يمكناإالاأنيع�دبالنفعالخا�صوالعام؛

لذلك،واأناواثقمنبالغاهتمامكم،اأ�سعبينيديكماالإ�سكاليةلبحثاإيجاد�سبلحللها،
يزيدمنفتحاأب�اباالأمل،ل�سريحةاأرادتالظروفاأوالطي�صاأنيلقيبهمفيم�اقع�سلب

الحرية،راجيامنكمدرا�سةال��سعية،واإخبارالم�ؤ�س�سةبماتماتخاذهفيالم��س�ع؛

وفيانتظارذلك؛

تف�سل�ا،ال�سيدال�زيرالمحترم،بقب�لعباراتفائقتقديريواأزكىتحياتي.




