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تقديم
ــه طياتهــا مــن آراء،  ــة تنتظــم فــي الصــدور، مبــا حتمل لقــد حــق، وأعــداد هــذه املجل

وســرد لبعــض أنشــطة املؤسســة، أن يظــل التســاؤل يــراوح إدارة التحريــر بخصــوص 

مــا إذا كانــت فعــال قــد بلغــت مــا تهــدف إليــه مــن انفتــاح علــى قرائهــا، مــن أجــل إيصــال 

املعلومــة، وتعميــم مضامــن بعــض توصياتهــا ومقرراتهــا، كل ذلــك مــن أجــل تقاســم، مــا 

تعتبــره تراكمــا، مــع املعنيــن بتدبيــر الشــأن اإلداري، ممــن هــم فــي مواقــع املســؤولية 

اإلداريــة أو الفاعلــن فــي مجــال الدفــاع عــن احلقــوق، وكل التواقــن إلــى أمــن إداري، 

والطامحــن فــي أجــواء يكــون للتخليــق فيهــا حيــزا متســعا، يؤمــن للمرتفقــن الوصــول 

إلــى مــا هــم محقــن فيــه مــن حقــوق واســتفادة مــن خدمــات.

وهكــذا ســعت املؤسســة، فيمــا تقــدم مــن األعــداد، إلــى نشــر مــا انتهــت إليــه، وذلــك 

ــة التعــرف علــى وجهــة نظرهــم ومــا  الطــالع جمهــور القــراء علــى مــا اهتــدت إليــه، آمل

يخالفــون فيــه رأي املؤسســة، كل ذلــك مــن أجل جتســيد فضيلــة احلوار ومزية التشــاركية.

ــا للشــكايات، تبحــث، وتتحــرى،  ــد معاجلته ــا عن ــن كونه ــد أفصحــت املؤسســة ع لق

وتتقصــى نيــة املشــرع وأبعــاد النــص القانونــي، ثــم تعمــل علــى وضعــه فــي التوجــه الــذي 

ــا أن اإلنصــاف  ــرآى له ــا يت ــك عندم ــر ذل ــا اقتضــى األم ــدل، وتســتبعده كلم ــق الع يحق

يســتدعي غيــر ذلــك.

فالوســاطة املؤسســاتية، بقــدر مــا هــي إحقــاق للحــق، وعــدل، وإنصــاف، بقــدر مــا هي 

توجيــه نحــو املســار الصحيــح لعمــل اإلدارة. ولذلــك، تســتخلص القواعــد فــي مقرراتهــا 

وتوصياتهــا، لتكــون ســلوكا واجــب االتبــاع، وتوحيــدا لعمــل اإلدارة.

فمعاجلــة قضيــة واحــدة، هــي معاجلــة لنمــط وســلوك إداري. ولهــذه الغايــة، تواصــل 

املجلــة مســارها بخطــاب مســؤول، وفــي جتــاوب مــع مــا تخلفــه محتويــات األعــداد 

ــادات. ــن مالحظــات وانتق ــر م ــه إدارة التحري ــا تتوصــل ب ــن صــدى، وم الســابقة م



إن مــا قــد يكــون لهــذا املنبــر احلقوقــي مــن نَفــس، رهــن مبــا قــد يتفضــل بــه كل مــن 

ــه الظــروف مــن تعليــق أو نقــد، أو رأي  ــه ب ــى فحــواه، وســمحت ل ــه االطــالع عل تأتــى ل

مخالــف، نعلــم مســبقا أنــه ســيغني النقــاش، ويدفــع إلــى تــدارك مــا قــد يتســرب لعمــل 

اإلنســان مــن نقــص. 

وهــذه مواصفــات املواطنــة، وهــو صــورة مــن صــور التعــاون والتشــاركية، ومــن 

االلتــزام الدســتوري، وهــذا محــور إحــدى املواضيــع التــي ســيتناولها هــذا العــدد.

                         والله ولي التوفيق.

                                                            وسيط المملكة  

                                                                            النقيب عبد العزيز بنزاكور
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المواطنة والسلوك المدني

                                                                                                                                                                      النقيب عبد العزيز بنزاكور
                                                                                    وسـيـــط المملـــكة 

الدفــاع عــن حقــوق وحريــات األفــراد واجلماعــات والهيئــات فــي نطــاق العالقــة مــع 

اإلدارات العموميــة واجلماعــات احملليــة واملؤسســات العموميــة والهيئــات التــي متــارس 

ــة  ــة املالي ــة للمراقب ــات اخلاضع ــآت والهيئ ــي املنش ــة، وباق ــلطة العمومي ــات الس صالحي

ــة ملؤسســة وســيط  ــى املوكول ــدرج فــي إطــار الرســالة املثل ــن مــا ين ــك مــن ب ــة، ذل للدول

ــم،  ــال حلقوقه ــث يشــكل عمــل املؤسســة تفعي ــن، حي اململكــة، وخاصــة بالنســبة للمواطن

ــن  ــن أي تصــرف صــادر ع ــة ع ــن أضــرار ناجم ــه م ــن أن يتعرضــوا ل ــا ميك ــا مل ورفع

اإلدارة ســواء كان قــرارا ضمنيــا، أو صريحــا، أو عمــال أو نشــاطا مــن أنشــطتها، يكــون 

ــادئ العــدل واالنصــاف. ــا ملب ــون أو منافي ــا للقان مخالف

واعتبــارا ألن الوســاطة املؤسســاتية آليــة تــروم تعزيــز روح املواطنــة، والســلوك املدنــي 

املتشــبع بالقيــم واملبــادئ الفضلــى، قــد يثــور التســاؤل حــول ماهيــة منظــور هــذه اآلليــة 

للمفهومــن، وذلــك فــي نطــاق املمارســة اليوميــة للوســيط بالنســبة لطرفــي املعادلــة املعنين 

بتدخالتــه، واملتمثلــن فــي كل مــن اإلدارة واملرتفــق. 

املدنــي والســلوك   ،»Citoyenneté« »املواطنــة«  مفهومــي  أن  الواقــع، 

»Comportement Civique«، يعــدان مفهومــان مترابطــان ومتداخــالن ملــا يحمالنــه مــن 

داللــة جــد متقاربــة، رغــم بعــض االختالفــات الطفيفــة.

فــإذا كان هنــاك إجمــاع علــى تعريف املواطنة بأنها شــعور باالنتســاب إلى كيان وطني 

واحد، مع ما ينجم عن ذلك من حقوق وواجبات لسائر أفراد املجموعة البشرية التي تتقاسم
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العيــش فــوق ترابــه. فالســلوك املدنــي قــد يختلــف عــن املقصــود منــه، بســبب اللجــوء إلــى 

ــارة  ــى: )Urbanité, ou positif(، وت ــى التحضــر مبعن ــارة إل ــز ت ــي ترم ــي« الت ــة »املدن كلم

.)Droit positif, public ou privé( أخــرى إلــى نــوع مــن القانون الوضعي: العام أو اخلــاص

     ولهــذا، ميكــن أن نســتخلص مــن محاولــة التعريــف والكشــف عــن محتــوى املفهومــن 

ســالفي الذكــر أنهمــا، قانونيــًا وأخالقيــًا ســيان، ويرميــان إلــى نفــس الغايــات: أال وهــي 

احتــرام قيــم عليــا، والتــزام وســلوك يتجنــب اإلضــرار بالغيــر ويراعــي املصلحــة العامــة، 

والتشــبع بقيــم التضامــن والتكافــل، واحتــرام اآلخــر، وعــدم تبديــد مــا مت توارثــه عمــن 

ســبق فــي العيــش فــي هــذا الوطــن أو ذاك،مــع انخــراط اجلميــع  فــي مشــروع مشــترك، 

يــروم احلفــاظ وإغنــاء مــا حتقــق مــن مكتســبات، ومــا توافــر مــن تراكمــات، ســاهمت فــي 

تعزيــز والنهــوض بحقــوق اإلنســان، ومكنــت مــن بلــوغ تنميــة بشــرية، وأتاحــت املجــال 

إلضافــة الكثيــر ممــا يفيــد اإلنســان.

فكيف يتجسد املفهومان املذكوران ؟

           أوال: بالنسبة لإلدارة
 

ــا،  ــن أجــل إرســاء مقوماته ــل املؤسســة م ــي تعم ــة، الت ــوم اإلدارة املواطن - إن مفه

واحلــرص علــى تعميــم ممارســاتها، هــي التــي تعنــى بانتظــارات املرتفقــن، وتلبــي 

حاجياتهــم، وتتفانــى فــي خدمتهــم، وتســعى إلــى حــل مشــاكلهم، وطبعــا تتفاعــل مــع مــا 

يحيلــه الوســيط عليهــا، إلعطائــه مــا تســتحقه مــن عنايــة، إرضــاء حلقــوق املعنيــن باألمــر.

- اإلدارة املواطنــة، هــي التــي تتقيــد باألجــل املعقــول، وتتصــرف حســبما تقــره 

القوانــن واألنظمــة اجلــاري بهــا العمــل، مبفهومهــا املتطــور، وفــي مقاصدهــا الفضلــى، 

بــل وأحيانــًا مــع جتــاوز ذلــك مبعاجلــة األمــور وفــق مبــدأ اإلنصــاف، قصــد ترجمتــه علــى 

ــة أو  ــاة لألوضــاع الصعب ــة املشــتكي، ومراع ــن حســن ني ــد م ــد التأك ــع، عن أرض الواق

الهشــة التــي يعيشــها، والســيما عندمــا تصبــح بعــض التشــريعات متجــاوزة؛

ــن،  ــن املرتفق ــدأ املســاواة ب ــق مب ــن منطل ــل م ــي تتعام ــة، هــي الت - اإلدارة املواطن

ــف، ــات والتكالي ــي النفق ــن ف ــل والتضام ــدأ التكاف ــي جتســد مب ــه الســامية الت بتطبيقات
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واملستلهم من ديباجة الدستور، الذي جاء ليكرس دعائم مجتمع متضامن؛

- اإلدارة املواطنــة، هــي التــي متكــن املرتفقــن ممــا هــم محقــون فيــه مــن املعلومــات 

أو الوثائــق التــي توجــد بحوزتهــا، لتعزيــز مــا لهــم مــن مصالــح مشــروعة، وذلــك طبقــا 

ملــا أقــره دســتور اململكــة؛

- اإلدارة املواطنــة، هــي التــي تنصــاع لألحــكام الصــادرة لصالــح املرتفــق فــي 

ــة، أو بحــاالت  ــب تســوية إداري ــة تتطل ــة فردي ــق بحال ــر يتعل ــا، ســواء كان األم مواجهته

ــة  ــزع ملكي ــة. ويعظــم األمــر عندمــا ترتبــط مبســتحقات عــن ن ــغ مالي ــأداء مبال ــة ب متعلق

أراضــي خــارج املســاطر القانونيــة الواجبــة، وبــدون تخصيــص احتياطــي مالــي ملواجهــة 

ــه حســب  ــاء مبــا مت اخلــالص إلي ــي أو باالكتف ــض حقيق ــن تعوي ــر م ــه األم ــد يكلف ــا ق م

ــة؛ ــرات األولي التقدي

ــتقبال  ــهيل اس ــى تس ــل عل ــرب، وتعم ــون إدارة ق ــي تك ــي الت ــة، ه - اإلدارة املواطن

ــع  ــم، وتتب ــم، واســتالم ملفاته ــن لإلنصــات إليه ــن مؤهل ــص محاوري ــن، وتخصي املرتفق

مواضيعهــا بجديــة ودون بــطء، تالفيــا إلرهاقهــم باالتصــاالت والتنقــالت املتواليــة؛

ــاد إجــراءات  ــة اعتم ــي عملي ــى االنتظــام ف ــي تســعى إل ــة، هــي الت - اإلدارة املواطن

وتدابيــر مبســطة بقــدر مــا تســمح بــه املقتضيــات القانونيــة ذات الصلــة، وحتــرص علــى 

ــه  ــا يقتضي ــر للمســاطر، مب ــد كل تغيي ــة عن ــر الالزم ــذ التدابي ــل، وتتخ اســتقرار التعام

األمــر مــن إخبــار العمــوم، ومســاعدتهم علــى اتبعاهــا واستئناســها، حتــى يتمكــن املرتفــق 

مــن اســتيعابها بســهولة وبعــد أن يعلــم بهــا مســبقا.

إن مجمــل مــا تطالــب بــه املؤسســة اإلدارة، هــو إذن إعطــاء االعتبــار الــالزم والتــام 

لألفــراد واجلماعــات، واالهتمــام ودراســة كل ادعــاء بإخاللهــا، أو تقصيرهــا.

ــة العمــل امليدانــي، أفــرز عــدة مالحظــات. فهنــاك  إال أن الواقــع، ومــن خــالل حصيل

أحيانــًا نــوع مــن التباطــؤ واإلهمــال الــذي ُيِطيــل انتظــار املرتفقــن بــدون ســبب مقنــع.

وجنــد، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، إدارات تتلكأ وتتماطل في تســديد ما تخلد  بذمتها،

ــادات، مــع ــدم وجــود االعتم ــذرع بع ــد تت ــك. وق ــي بذل ــي نهائ ــم قضائ رغــم صــدور حك
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 أنــه كان مــن الواجــب توفيــر االحتيــاط املالــي املناســب، مثــال عنــد اتخــاذ قــرار نــزع 

ــة أصحابهــا. ملكي

     فــال يعقــل أن يقــع تعليــل مثــل هــذه الوقائــع بغيــاب التغطيــة املاليــة الكافيــة، 

وكأن الــوزارات تعمــل مبعــزل عــن بعضهــا وبــدون مســؤولية تضامنيــة، محملــة اإلخــالل 

ــة. ــوزارة املالي ــا ل بواجبه

ــذرع  ــع الت ــب أن يق ــات، واألصع ــض التظلم ــى بع ــرد عل ــع ال ــو أال يق ــب ه      والصع

ــق  ــى توثي ــر حريصــة عل ــا، أو غي ــرة له ــف، وكأن اإلدارة ال ذاك ــق أو املل ــدان الوثائ بفق

ــغالها. أش

     وإذا كان املشــرع قــد منــح للوســيط صالحيــة القيــام بالتحريــات الواجبــة، فــي عــن 

املــكان عنــد االقتضــاء، للوقــوف علــى بعــض املعطيــات والتأكــد مــن بعــض االدعــاءات، 

فإنــه يتفــادى اللجــوء إليهــا حاليــا، بغيــة تعــاون وجتــاوب أكــر.

بأنــه:  الســامية،  خطبــه  إحــدى  فــي  امللــك،  جاللــة  أكــد  وقــد  هــذا،      
"...ســيظل نجاحنــا فــي هذه املســارات، بــل وفي كل اإلصالحات، التــي أطلقناها، 

رهينــا بأخذنــا بالحكامــة الجيــدة، باعتبارهــا اآلليــة الناجعــة لتحقيــق املواطنــة 
ــالح  ــة إص ــوص، مواصل ــه الخص ــى وج ــني، عل ــدد، يتع ــذا الص ــي ه ــى، وف املثل
القضــاء، بــكل جديــة وحــزم، باعتبــار العدالــة املســتقلة والنزيهــة، عامــال أساســيا 
ــة، كمــا  ــز االســتثمار والتنمي ــون، الالزمــني لتحفي ــة، وســيادة القان ــر الثق لتوفي
يجــب اإلســراع بتحديــث اإلدارة،  بمــا يكفــل فعاليتهــا، حتــى تجعــل مــن خدمــة 
الصالــح العــام، ومــن القــرب مــن املواطــن شــغلها الشــاغل، وبمــوازاة ذلــك، نؤكــد 
علــى وجــوب تخليــق الحيــاة العامــة، بمحاربة كل أشــكال الرشــوة، ونهــب ثروات 
البــالد واملــال العــام، وإننا لنعتبر أي اســتغالل للنفوذ والســلطة، إجراما في حق 
الوطــن، ال يقــل شــناعة عــن املــس بحرماتــه، وفــي هــذا الشــأن، نؤكــد علــى االلتزام 
بــروح املســؤولية والشــفافية، واملراقبــة واملحاســبة والتقويــم، فــي ظــل ســيادة 
القانــون، وســلطة القضــاء، بمــا هو جدير به من اســتقالل ونزاهــة وفعالية، وتلكم 
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فــي  لالنخــراط  وتأهيلهــا  البنــاءة،  املغربيــة  املواطنــة  لتحقيــق  ســبيلنا 
صغيــرة.")1( قريــة  أصبــح  عالــم  فــي  والســيما  الكونيــة،  القيــم  منظومــة 

لــذا، فإننــا نحــث اإلدارة علــى التحلــي بــروح املواطنــة احلقيقيــة، وندفعهــا إلــى 

احلــرص دومــا علــى التصــرف طبقــا لقيمهــا ومعاييرهــا.

وماذا عن املرتفق من جهته، وعن سلوكه املواطن، سلوكا سليما ومتزنا؟

            ثانيا: بالنسبة للمواطن

إذا كان املرتفق يلجأ إلى املؤسسة بحثا عن حق مشروع، أو تظلما من إخالل استهدف 

لــه، أو جبــرا لضــرر حلــق بــه مــن جــراء قرار أو ســلوك إداري، مدليا مبا لديــه من حجج ال 

تترك للشــك ســبيال، فعلى العكس من ذلك توجد حاالت من الســلوك املجانب للمواطنة، إذ 

يســعى أصحابه بشــتى الطرق والوســائل إلى احلصول على امتيازات أو فوائد ضدًا عن

ــة، وكلمــا مت رفــض  ــون بتبريــرات واهي القانــون ومــا تقــرره املراســيم واألنظمــة، ويتعلل

طلبهــم ينتقــدون اإلدارة مجانــا، بــل يصــل بهــم احلــد أحيانــا إلى اإلســاءة إلى مســؤوليها.

حقــا، إن اإلدارة تعانــي مــن عيــوب هيكليــة وبشــرية ال ميكــن إنكارهــا أو جتاهلهــا، 

وقــد ال تفلــح فــي تقــدمي اخلدمــات املرجــوة باملســتوى الالئــق املنتظــر، وأحيانــًا تعتريهــا 

اختــالالت فرديــة أو جماعيــة نعمــل معــًا علــى تداركهــا، لكــن اإلدارة ليســت دائمــًا مخطئــة 

كمــا يحلــو للبعــض تصورهــا.

اإليجابيــة،  املواطنــة  تقتضيــه  مــا  مســتوى  فــي  يكــون  أن  املواطــن  علــى  ولذلــك، 

"...املتمثلــة فــي تحمــل األمانــة بــدل التملــص مــن املســؤولية. وااللتــزام باحتــرام 
القانــون، وبترابــط الحقــوق بالواجبــات، وعــدم الخلــط بــني الحريــة والتســيب.

)1( خطاب جاللة امللك مبناسبة ذكرى اعتالئه عرش أسالفه املنعمن، بتاريخ 30 يوليوز.2005.
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 والتحلــي باإلقــدام والتضامــن، بــدل التــواكل واالنتهازيــة واألنانيــة، ... فضــال 
ــدل، وحســن الجــوار والســالم...")2(،  عــن التشــبع بالوســطية والتســامح والع
وأن يكــون مقتنعــا ومتقيــدا مبــا تفرضــه قواعــد التعايــش مــن أخالقيــات وانخــراط فــي 

قيــم املجتمــع، بعيــدا عــن كل انغمــاس فــي املعيــب مــن املمارســات.

وختامــا، فــإن املواطنــة والســلوك املدنــي فــي تدبيــر الشــأن العــام واالســتفادة مــن 
اخلدمــات واالرتفــاق العمومــي، َهــمٌّ وانشــغال ال بــد وأن نســاهم جميعا في حتمــل أعبائه.

 

ولذلــك، تعمــل هــذه املؤسســة مــن جانبهــا، فــي إطــار املهمــة النبيلــة التــي تتوالهــا، 

علــى تعزيــز اإلحســاس باملواطنــة وتقويتــه مــن خــالل تقويــة ثقــة املواطــن فــي اإلدارة، 

وتنميــة الوعــي باحلقــوق واملســؤوليات الفرديــة واجلماعيــة، والدفــع بعجلــة اإلصــالح عــن 

طريــق التواصــل الهــادف البنــاء، نحــو أجــواء تطبعهــا الشــفافية، ويخيــم عليهــا التخليــق 

والنزاهــة، ويرتــاح لهــا الــكل، ونحصــن فيهــا مــن الظلــم، ونســهل نيــل كل مبتغى مشــروع 

عــن طريــق إعمــال القانــون و اإلنصــاف، بــروح مســؤولة ومواطنــة.

ــدى  ــن ل ــا الدائمــن املعين ــع مخاطبين ــا املســتمر م ــر تواصلن ــا نحــث اإلدارة، عب كم

مصالــح مؤسســتنا، علــى اإلصغــاء والتفاعــل والتجــاوب مــع مــا نحيلــه عليهــا مــن 

شــكايات، بعــد تأكدنــا مبدئيــا مــن صحــة ووجاهــة عناصرهــا، فأحــرى تنفيــذ مــا نتوصــل 

ــا، مــن توصيــات. ــه، بعــد حترياتن إلي

واألفيــد مــن ذلــك، هــو مــا ميكــن التوصــل إليــه مــن تســوية، مــن خــالل تبــادل 

املراســالت، أو عنــد اإلقتضــاء مــن خــالل أشــغال اللجــان املشــتركة مــع املخاطبــن 

املذكوريــن إليجــاد حلــول توفيقيــة للقضايــا املســتعصية.

)2( خطاب جاللة امللك مبناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب، بتاريخ 20 غشت 2004.  
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المواطنة والسلوك المدني

فالعبــرة فــي النهايــة بالنتائــج اإليجابيــة املتزايــدة عمومــا، عــدا فــي بعــض احلــاالت 

ــي نأمــل أال جنــد  ــى بعــض اإلدارات، والت ــي يعــود التأخــر أو التهــاون فــي حلهــا إل الت

ــون  ــه القان ــى مواجهتهــا أو مواجهــة بعــض مســؤوليها، مبــا يخول أنفســنا مضطريــن إل

لنــا مــن صالحيــات.

وســوف نســتمر، طبعــا، فــي العمــل بــكل مــا أوتينــا مــن مقــدرة علــى نهــج ما رســمناه، 

وســنعمل علــى حتيينــه وحتســينه، وفقــًا ملــا متليــه القواعــد املنظمــة للوســاطة املؤسســاتية، 

ومبــادئ العــدل واإلنصــاف، مواكبــن بذلــك كل املســتجدات، وآخذيــن بعــن االعتبــار مــا 

نســتخلصه يوميــا مــن املمارســة العمليــة.
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أصالة التجربة المغربية في مجال الوساطة المؤسساتية

                                                                           ذة. نادية بن لكحل
                                                                          مكلفة بمهمة لدى مؤسسة وسيط المملكة

ل االهتمــام بشــؤون املظالــم جتســيدا الســتمرارية تقليــد عريــق تواتــر األخــذ بــه  شــكَّ

مــن طــرف الســالطن الذيــن تعاقبــوا علــى حكــم املغــرب، مقتديــن مبــا ســار عليــه اخللفــاء 

ــع  ــوق ورف ــة احلق ــى صيان ــث كان احلــرص عل ــم، حي ــن بعده ــى م ــن تول الراشــدون وم

املظالــم، وجبــر أضــرار املواطنــن والرعايــا فــي عالقاتهــم مــع دواليــب اإلدارة، ووضــع 

حــد جلــور الســلطة املســتبدة، مــن بــن أولــى اهتمامــات ســالطن األدارســة، ومــن أتــى 

ــد واكــب تواُصــل هــذا  ــن)1(. وق ــن والســعدين والعلوي بعدهــم مــن املرابطــن واملوحدي

ــي  ــاكل الت ــب العصــور، حــدوث تطــور مسترســل للهي ــب وتعاُق ــر احلق ــى م احلــرص عل

كانــت تشــرف علــى هــذه املهمــة، وحتولهــا املضطــرد مــن بنيــة تقليديــة إلــى بنيــة عصريــة.

وهكــذا، ففــي عهــد األدارســة، ورغــم عــدم وضــوح معالــم الهيــاكل التــي كانــت تهتــم 

بشــؤون املظالــم فــي هــذا العهــد، لعــدم العثــور علــى مراجــع فــي املوضــوع تخــص هــذه 

الفتــرة مــن التاريــخ، فــإن مــن بــن مــا اْســُتِهلَّت بــه وثيقــة بيعــة املولــى إدريــس األكبــر، 

ــا ــوم، مم ــد املظل ــذ بي ــم، واألخ ــع الظل ــدل، ورف ــى الع ــه إل ــلطان لرعيت ــذا الس ــوة ه دع

ــع  ــدة املطاب ــخ "، اجلــزء 1، الدارالبيضــاء، 1985، الشــركة اجلدي ــر التاري ــم عب ــة املظال ــن احلســن )هاشــم(، " أطــوار والي ــدي ب ــوي العاب )1( العل

املتحــدة، ص: 155.
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مجلة مؤسسة وسيط المملكة المغربية، العدد السابع، أبريل 2016

يــدل علــى مــدى حرصــه علــى إقامــة العــدل واالهتمــام بشــؤون املظالــم)2(، حيــث جــاءت

 الوثيقة املذكورة كما يلي:

"بســم اهلل الرحمــان الرحيــم، الحمــد هلل الــذي جعــل النصــر ملــن أطاعــه، وعاقبــة 
الســوء ملــن َعَنــَد عنــه، وال إاله إال اهلل املتفــرد بالوحدانيــة، الــدال علــى ذلــك بمــا 

أظهــر مــن عجيــب حكمتــه، ولطــف تدبيــره، الــذي ال يــدرك إال أعالمــه.

ــاره،  ــه واخت ــه، أحب ــن خلق ــه م ــده ورســوله، وخيرت ــد عب ــى محم ــى هلل عل وصل
ــني، ــه الطيب ــى آل ــه وعل ــوات اهلل علي وارتضــاه، صل

أما بعد، فإنني:

1  - أدعوكم إلى كتاب هلل، وسنة نبيه صلى هلل عليه وسلم؛

ــد  ــذ بي ــم، واألخ ــع املظال ــة، والقســم بالســوية، ورف ــي الرعي ــدل ف ــى الع 2  - وإل
املظلــوم؛

3  - وإحياء الســنة، وإماتة البدعة، ونفاذ حكم الكتاب على القريب والبعيد)4(،...

الكتــاب  وأنصــار  والجــور،  للظلــم  الحاصــدة  اليــد  تكونــوا  أن  ...فعســى 
عنــد  فكونــوا  النبيئــني،  ذريــة  مــن  املظلومــني،  بحــق  القائمــني  والســنة، 
النبيئــني)3(،..." مــع  اهلل  ونصــر  املرســلني،  مــن  جاهــد  مــن  ــمنزلة  ـِ ب اهلل 

)2(  حركات )ابراهيم (، " املغرب عبر التاريخ"، اجلزء األول، الدار البيضاء، 1993، دار الرشاد احلديثة، ص: 116

)4(  نفس املرجع.

)3(  املرجع السابق، ص: 118



24

مجلة مؤسسة وسيط المملكة المغربية، العدد السابع، أبريل 2016

أصالة التجربة المغربية في مجال الوساطة المؤسساتية

وخــالل عهــد املرابطــن، كان النظــر فــي املظالــم مــن اختصــاص الســلطان، أو نائبــه، 

أو قاضــي "اجلماعــة"، بحيــث لــم يكــن يتــول هــذه املهمــة موظــف معــن بذاتــه)4(.

ــا كان  ــق األصــل مل ــم نســخة طب ــي املظال ــن ظــل نظــام النظــر ف ــد املوحدي ــي عه وف

ــم  ــه رغ ــن الســلطان املنصــور املوحــدي، أن ــِرَف ع ــد ُع ــد املرابطــن، وق ــي عه ســائدا ف

ــن األســبوع للفصــل بنفســه  ــة م ــا معلوم ــم أيام ــه، كان يخصــص للمظال اتســاع مملكت

فــي القضايــا جليلهــا وحقيرهــا)5(. كمــا كان الســالطن املوحــدون إذا اســتقبلوا وفــدا، 

ــل كل شــيء)6(. ــال والقضــاة قب استفســروه عــن ســيرة العم

وكذلــك اســتمر األمــر فــي عهــد املرينيــن، حيــث ظــل الســالطن يتولــون النظــر فــي 

املظالــم بأنفســهم، وال ينيبــون فيهــا ممــن يختارونــه إال بصفــة مؤقتــة، مــع إقــرار مــا كان 

يســمى ب"خطــة املظالــم"، التــي كان صاحبهــا ُيســهم فــي اقتــراح تعيــن وعــزل القضــاة. 

ــن  ــي ب ــن عل ــي احلســن ب ــن أب ــم ب ــي إبراهي ــد أب ــوا هــذا املنصــب خــالل عه وممــن تول

عثمــان امللقــب باملســتعن، املــؤرخ ابــن خلــدون)7(.

وفــي عهــد الوطاســين، وأمــام توســع مجــال الــوالة اقتباســا ممــا كان ســائدا عنــد 

األتــراك، أصبحــت مهمــة النظــر فــي املظالــم مــن اختصــاص الــوالة، حيــث كانــوا يتكلفون 

ــى  ــر إل ــة وموظفيهــا، ويوجهــون بشــأنها تقاري ــة تصرفــات مســؤولي الدول أيضــا مبراقب

"املخــزن")8(.

أمــا فــي عهــد الدولــة الســعدية، فــإن أهــم جتديــد أدخلــه ســالطينها، أنهــم أحدثــوا 

ــرب املســاعدين  ــب وأق ــع الرت ــن أرف ــذي كان م ــم"، ال ــا خاصــا ب"صاحــب املظال منصب

)4(  نفس املرجع، ص: 203

)5(  العلوي العابدي بن احلسن )هاشم(، »أطوار والية املظالم عبر التاريخ«، اجلزء األول، مرجع سبق ذكره، ص: 156

)6(  حركات )إبراهيم (، مرجع سابق، ص: 325

)7(  حركات )إبراهيم( ، » املغرب عبر التاريخ«، اجلزء الثاني، الدار البيضاء،1993، دار الرشاد احلديثة، ص: 49

)8(  حركات )إبراهيم(، » املغرب عبر التاريخ«، اجلزء األول، مرجع سبق ذكره، ص: 401
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ــى أن  ــه تنحصــر فــي تلقــي الشــكايات عل للســلطان كالوزيــر أو احلاجــب، وكانــت مهمت

ــس كان يســمى  ــن خــالل مجل ــك م ــن اختصــاص الســلطان)9(، وذل ــل م ــا ظ ــت فيه الب

ب"الديــوان"، الــذي شــكل أحــد أهــم التنظيمــات البــارزة التــي أحدثهــا الســلطان أحمــد 

ــوان  ــذا الدي ــة. وكان ه ــد العثماني ــن التقالي ــه م ــتمد فكرت ــث اس ــي، حي ــور الذهب املنص

يجتمــع مرتــن فــي األســبوع، وذلــك خــالل يــوم اإلثنــن واألربعــاء، بحضــور عــدة 

ــي الســاكنة،  ــاء، واملوظفــن الســامن، وممثل شــخصيات ســامية، منهــم القضــاة والفقه

والقيــاد العســكرين)10(.

وعلــى الرغــم مــن إحــداث هيئــة الديــوان، فقــد كان الســلطان أحمــد املنصــور الذهبــي 

ينظــر بشــكل يومــي فــي املظالــم، حيــث كان يجلــس مبقصــورة مســجد القصبــة مبراكــش، 

وفــي أحيــان أخــرى كان يجلــس فــي الضريــح املجــاور جلامــع القصبــة للنظــر فــي 

ــاد  ــام انعق ــي أي ــى ف ــك حت ــن ذل ــف ع ــا، وكان ال يتخل ــت فيه ــا والب الشــكايات والقضاي

هيئــة الديــوان)11(.

وعــالوة علــى ذلــك، فقــد كان الســلطان املذكــور ينتــدب ســنويا مفتشــن يكلفهــم بتفقــد 

أحــوال الســكان فــي األقاليــم ويرفعــون إليــه تقاريــر بذلــك، حتــى يتمكــن مــن االطــالع 

علــى أحــوال اإلدارة، ومجــرى العدالــة فــي مختلــف أنحــاء البــالد)12(.

وفــي عهــد الدولــة العلويــة، فقــد أولــى ملوكهــا فائــق العنايــة واالهتمــام بشــؤون 

املظالــم، حيــث شــكل احلــرص علــى صيانــة احلقــوق ورفــع املظالــم هاجســا هامــا لديهــم، 

ــر الشــكايات"،  ــر مختــص، كان ُيعــرف "بوزي وهــو مــا ترجمــوه مــن   خــالل تعيــن وزي

ــاب ــن وزراء "أصح ــن ب ــدل، وكان م ــر الع ــة وال بوزي ــن ال بســلطة قضائي ــم يك ــذي ل ال

)9(  حركات )إبراهيم( ، " املغرب عبر التاريخ"، اجلزء الثاني، مرجع سبق ذكره، ص.ص: 346-345

)10(  املرجع السابق، ص: 330

11(  نفس املرجع، ص: 346

)12(  نفس املرجع.
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الشــكارة")13(، الــذي كان يتكلــف بتلقــي الشــكايات املقدمــة إلــى الســلطان فــي مواجهــة 

ــع  ــه ليوق ــا إلي ــع رقاعه ــالل رف ــن خ ــه م ــا علي ــى عرضه ــث يتول ــة)14(، حي ــلطة إداري س

عليهــا، وكــذا تنفيــذ أوامــره الســلطانية الصــادرة بشــأنها)15(. وكيفيــة الرفــع أن يكتــب 

وزيــر الشــكايات " نعــم ســيدي أعــزك اللــه، أن فالنــا الفالنــي حضــر مشــتكيا ألن 

العامــل الفالنــي أو الشــخص الفالنــي تعــدى عليــه، وأخــذ لــه كــذا وكــذا، ولســيدنا واســع 

النظــر")16(. 

ــُل كــذا  ــا: "ُيْفَع ــى الرقعــة مدون ــده عل ــك، كان الســلطان يوقــع بخــط ي وفــي ضــوء ذل

وكــذا"، وذلــك بإعطائهــا حقهــا مــن البحــث وأخــذ احلــق والزجــر، أو بإلغائهــا إن كان مــا 

يدعيــه املشــتكي باطــال، وحينئــذ يقــوم وزيــر الشــكايات بتنفيــذ أمــر الســلطان)17(.

وقــد يوقــع الســلطان علــى رقــاع الشــكايات بحــرف "الصــاد"، الــذي كان يفيــد فــي 

ــظ  ــرى بلف ــان أخ ــي أحي ــع ف ــن أن ُيوق ــا ميك ــال"، كم ــار بالب ــي "ص ــالح املخزن االصط

"ســنرى" أو "ســننظر")18(.

كمــا أولــى الســلطان مــوالي إســماعيل )19(اهتمامــا خاصــا بشــؤون املظالــم، فرغــم 

ــن كل أســبوع   ــاء واألحــد م ــي الثالث ــه كان يخصــص يوم ــر الشــكايات، فإن ــه وزي تعيين

)13(  أكنوش )عبد اللطيف(، " تاريخ املؤسسات والوقائع االجتماعية باملغرب، الدار البيضاء، بدون سنة النشر، إفريقيا الشرق، ص: 122

كانــت البنيــة املركزيــة للمخــزن الســلطاني تتكــون مــن نوعــن مــن الهيئــات: هيئــة تســمى ب"أصحــاب اخلنجــر" ممثلــة فــي كل مــن احلاجــب، وقائــد 

املشــور، وأخــرى تســمى ب"أصحــاب الشــكارة"، وهــم: الــوزراء الذيــن كانــوا يعملــون حتــت الســلطة املباشــرة للســلطان، والذيــن كانــوا يشــاركون 

فــي حتضيــر القــرارات الســلطانية، وتبليــغ أوامــره، والســهر علــى مراقبــة تطبيقهــا مــن لــدن الســلطات احملليــة. كمــا كان ميكــن لهــم مباشــرة بعــض 

الصالحيــات بتفويــض مــن الســلطان وحتــت مراقبتــه الشــخصية، ويتمثــل أصحــاب الشــكارة فــي 5 وزراء وهــم: الوزيــر األعظــم) الصــدر األعظــم(، 

الــذي كانــت مهامــه أقــرب إلــى مهــام وزيــر الداخليــة مــن مهــام الوزيــر األول، حيــث كان يتكلــف أساســا مبراقبــة رجــال الســلطة احملليــة مــن قــواد 

وباشــوات...؛ ووزيــر البحــر الــذي كان يتولــى تلقــي وفحــص شــكاوى اجلاليــات والوفــود األجنبيــة، فــي حــن أن وظيفــة وزيــر اخلارجيــة كان يقــوم 

بهــا خليفــة الســلطان علــى مدينــة طنجــة؛ والعــالف الــذي لــم يكــن كمــا يعتقــد البعــض وزيــرا للحــرب، بــل كان املكلــف بأجــور العســاكر وتزويدهــم 

بالعتــاد؛ وأمــن األمنــاء الــذي كان يقــوم بوظيفــة مــا يشــبه وزيــر املاليــة حاليــا؛ وأخيــرا وزيــر الشــكايات. ملزيــد مــن التفاصيــل راجــع مؤلــف األســتاذ 

عبــد اللطيــف أكنــوش املشــار إليــه أعــاله، ص.ص:221-121.

(14) LAHBABI (Mohamed), « Le gouvernement Marocain à l’Aube du XXème Siècle », 2eme  édition, Casablanca, 1975, les éditions 

Maghrébines, p : 180

)15( العلوي العابدي بن احلسن )هاشم(، "أطوار والية املظالم عبر التاريخ"، اجلزء األول، مرجع سبق ذكره، ص: 175

)16( نفس املرجع.

)17( نفس املرجع.

)18( نفس املرجع السابق.

)19( ُبويع الســلطان موالي إســماعيل ســنة 1082 هـ املوافق لســنة 1672 م، واســتمر في احلكم إلى أن توفي ســنة 1139 هـ املوافق لســنة 1727 م.
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لســماع املظالــم، إذ كانــت تعــرض عليــه قائمــة بأســماء املشــتكن وأســمائهم وأحســابهم 

ومــكان إقامتهــم واســم العامــل الـــُمتولى عليهــم، الذيــن كانــوا يصطفون ببــاب القصر)20( 

ــدي الســلطان  ــن ي ــول ب ــون للُمث ــم يْقِدم ــورة، ث ــة املذك ــي القائم ــم ف ــق ترتيبه بنظــام وف

واحــدا بعــد واحــد، فيصغــي لشــكاياتهم بــُأُذن واعيــة وأخــالق مرضيــة حتــى ال يتلعثــم 

لســان املشــتكي فــي إبــداء حجتــه، وال تذهلــه أبهــة امللــك وعظمتــه)21(.

وبعــد ســماع املظالــم ينظــر الســلطان فيهــا، ويوقــع عليهــا مبــا يــراه مناســبا بشــأنها، 

ويأمــر بتســليمها لوزيــر الشــكايات بواســطة أحــد "الطواشــية")22(، لتضمينهــا بالدفتــر 

اخلــاص بها،وتســجيل التواقيــع الســلطانية، والتدويــن بالســجل الصــادر، وبعــد ذلــك يتــم 

توجيــه املكاتيــب الصــادرة إلــى قائــد املشــور لتوزيعهــا علــى أصحابهــا)23(.

وعلــى الرغــم مــن تعيــن وزيــر الشــكايات، فقــد ُعــِرف عــن الســلطان مــوالي احلســن 

األول)24(، أنــه كان يخصــص يومــي الثالثــاء واألحــد للمظالــم، حيــث كان يصطــف 

ــه وعــرض تظلماتهــم)25(.     ــول بــن يدي ــم يتقدمــون للمث ــاب القصــر، ث أصحابهــا أمــام ب

وكان من بن ما مييز "وزير الشكايات":

- أنه كان يعد مستشارا لدى السلطان بشأن كل ما له صلة بإدارات البالد؛

)20( العلوي العابدي بن احلسن )هاشم(، اجلزء األول، مرجع سابق، ص: 178

)21( بن زيدان )عبد الرحمان (، "العز والصولة في معالم نظم الدولة"، اجلزء األول، الرباط، 1961، املطبعة امللكية، ص: 50

)22( فئة من خدم قصر السلطان.

)23( بن زيدان )عبد الرحمان (، "العز والصولة في معالم نظم الدولة"، ص: 40

)24( دام حكم املولى احلسن األول من سنة 1290 هـ، املوافق لسنة 1873 م إلى سنة 1311 هـ، املوافق لسنة 1894 م

)25( معريــش العربــي )محمــد( ، "املغــرب األقصــى فــي عهــد الســلطان احلســن األول"، الطبعة األولــى، بيروت، 1989، دار الغرب اإلســالمي، ص: 80
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 Les autorités وأنــه كان يعتبــر مبثابــة ســلطة وصايــة علــى الســلطات اإلداريــة الدنيــا -

administratives inférieures، حيــث كان يعمــل علــى تقــومي أخطائهــا، التــي حصلــت إمــا 

بســبب عجزهــا عــن أداء مهامهــا، أو بســبب جتاوزهــا فــي اســتعمال الســلطة، أو بســبب 

تنازعهــا فيمــا بينهــا أو مــع ســلطة أخــرى؛

     كما كان من بن مهامه:

ــاب املســاجد،  ــاس، وُكتَّ ــار األحب ــل ُنظَّ ــن مث ــن املوظف ــى تعي ــة عل ــذ املصادق - تنفي

ــي ســجالت وزارة  ــا ف ــاب، وِحفظه ــذا الب ــي ه ــر الصــادرة ف ــاد، وتســجيل الظهائ والقي

الشــكايات، وهــي الصالحيــة التــي تــزداد أهميتهــا مــع تغيــر الســلطان، أو فــي األحــوال 

ــرة املجــال  ــة عســكرية)احَلْرَكة( خــارج دائ ــد بشــن حمل ــة عندمــا يقــع تكليــف قائ العادي

الترابــي الــذي يشــرف عليــه؛

- وتقــدمي املشــورة لــدى الســلطان فــي كل مــا يخــص تســيير األمــالك املخزنيــة، وكــذا 

تســجيل الظهائــر املتعلقــة مبنــح االمتيــازات أو جتديــد اإلعفــاءات والتحمــالت الضريبيــة، 

ــل  ــة مث ــة الصرف ــى تنفيذهــا. أمــا فيمــا يخــص املســائل ذات الطبيعــة املالي والســهر عل

اجلدولــة واألداءات، فقــد كانــت مــن اختصــاص أمــن األمنــاء )وزيــر املاليــة()26(.

وفــي عهــد احلمايــة الفرنســية، وقــع تهميــش "وزارة الشــكايات"، حيــث حصــل تقســيم 

ــا  ــى النظــر فيه ــد كان يتول ــي واآلخــر إداري، وق ــا قضائ ــى قســمن، أحدهم ــم إل املظال

املراقــب أو الضابــط األهلــي)27(.

ــرن املاضــي، أنشــأ  ــي منتصــف الق ــة ف ــالد لســيادتها املغتصب ــد اســترجاع الب وبع

ــريف  ــر الش ــه، مبقتضــى الظهي ــه برحمت ــده الل ــس)28(، تغم ــد اخلام ــك محم ــة املل جالل

(26) LAHBABI (Mohamed), « Le gouvernement Marocain à l’Aube du XXème Siècle », op-cit, p.p : 177-178

)27( العلوي العابدي بن احلسن هاشم، اجلزء األول، مرجع سابق، ص: 177

)28( تقلد احلكم في سنة 1927 م واستمر فيه إلى أن وافته املنية في سنة 1961 م
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رقــم 279-56-2 الصــادر بتاريــخ 10 نونبــر 1956 "مكتــب األبحــاث واإلرشــادات")29(كجهاز 

متخصــص، كان يتولــى رئيســه، أو مــن ينــوب عنــه، َتلَّقــي الشــكايات وامللتمســات الــواردة 

ــط  ــن خــالل رب ــا م ــي تطرحه ــا الت ــا، ومعاجلــة القضاي ــاب الشــريفة وحتليله ــى األعت عل

االتصــال بالدوائــر املعنيــة قصــد اتخــاذ مــا يلــزم بشــأنها، مــع تتبــع مســارها عــن طريــق 

املراســلة، وأحيانــا يعمــل رئيــس املكتــب علــى إجــراء االتصــاالت الهاتفيــة قصــد التعجيــل 

بتســوية القضايــا واالســتجابة مللتمســات املشــتكن)30(.

وممــا كان مييــز مجــال اختصــاص هــذا املكتــب، أنــه لــم يكــن يقتصــر فقــط علــى تلقــي 

شــكايات املواطنــن فــي مواجهــة اإلدارات، وإمنــا كان اختصاصــه يشــمل أيضــا النظــر 

فــي الصراعــات التــي كانــت تنشــأ بــن القبائــل حــول احلــدود، وغيــر ذلــك مــن النزاعــات 

التــي تطــرأ بينهــا، ممــا أصبــغ علــى املكتــب طابعــا خاصــا)31(. 

وكان رئيــس "مكتــب األبحــاث واالرشــادات"، ُيْطِلــع امللــك مــن خــالل مذكــرات دوريــة 

تشــتمل علــى مــا ورد علــى املكتــب شــهريا مــن شــكايات، وتذيــل باألهــم منهــا، لُتعــرض 

ــرات  ــذه املذك ــت ه ــا كان ــة، كم ــن عناي ــا تســتوجبه م ــرى م ــك لي ــة املل ــى أنظــار جالل عل

ــة بالشــكايات)32(. ــة املتعلق ــات االحصائي ــف املعطي تتضمــن مختل

وعــالوة علــى ذلــك، كان رئيــس "مكتــب األبحــاث واالرشــادات" يعمــل علــى رفــع 

مذكــرات ســنوية مبــا راج طيلــة الســنة مــن قضايــا إلــى جاللــة امللــك، ومــا مت تســجيله 

ــتثنائية)33(. ــرات االس ــمى باملذك ــت تس ــي كان ــا، والت ــات بخصوصه ــن مالحظ م

)29( اجلريدة الرسمية عدد 2303، الصادرة بتاريخ 14 دجنبر 1956، ص: 3170.

)30( العلوي العابدي بن احلسن )هاشم(، اجلزء األول، مرجع سابق، ص: 206-277.

)31(  شــنقيط )عتيقــة(، "ديــوان املظالــم باملغــرب ورهــان التحديــث اإلداري باملغــرب"، سلســلة مؤلفــات وأعمــال جامعيــة، العــدد 85، ســنة 2010، 

منشــورات املجلــة املغربيــة لــإلدارة احملليــة والتنميــة، ص: 97

)32( املرجع السابق، ص 208

)33( العلوي العابدي بن احلسن )هاشم(، اجلزء األول، مرجع سابق، ص: 208
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نقبــاء  واليــة  علــى  اإلشــراف  مهمــة  املكتــب  برئيــس  أنيــط  م   1975 وفــي ســنة 

الشــرفاء)34(.

كمــا جتــدر اإلشــارة، إلــى أنــه تولــى علــى رأس هــذه املؤسســة كل مــن الفقيــه عبــد 

ــة  ــك جالل ــد ذل ــة ســنة 1965م، ليعــن بع ــى غاي ــذي باشــر أمورهــا إل الســالم الفاســي ال

امللــك احلســن الثانــي، قــدس اللــه روحــه، الســيد مــوالي هاشــم العلــوي، الــذي خصــه يــوم 

تنصيبــه بكلمــة ســامية جــاء فيهــا)35(:

"لقــد كلفناكــم بمهــام هــذا املكتــب الــذي هــو عبــارة عــن مــرآة عمــا يقــع مــن مظالــم 
علــى املواطنــني، وليــس معالجــة الشــكايات هــي الغايــة مــن عملكــم فحســب، بــل 
ــن  ــم م ــا لك ــني، وبم ــم باملواطن ــم اتصاالتك ــد تســتنتجونها بحك ــاك أشــياء ق هن

طــول التجربــة، ولخدمتكــم مــع والدنــا املقــدس أعانكــم اهلل")36(.

ومــع مطلــع القــرن احلالــي، وفــي إطــار مســار التحديــث الــذي تبنــاه جاللــة امللــك 

محمــد الســادس، والــذي أورد بشــأنه فــي خطــاب العــرش إلــى األمــة بتاريــخ 30 يوليــوز 

2000"إن مسلســل التحديــث يتطلــب تشــخيص واقــع مؤسســاتنا واالنكبــاب عليــه 

لعقلنتــه، فكمــا أن لــكل زمــن رجالــه ونســاؤه، فإنــه كذلــك لــكل زمــن مؤسســاته، 
والعقلنــة تقتضــي إحــداث مؤسســات جديــدة بــدل تلــك التــي أدت وظائفهــا، وآن 
وقــت تجديدهــا واســتبدالها بأخــرى تســتجيب ملتطلبــات التحــوالت املســتجدة"، 
صــدر بتاريــخ 9 دجنبــر 2001)37( الظهيــر الشــريف احملــدث ل "ديــوان املظالــم" كمؤسســة 

مســتقلة عــن األجهــزة التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، ُمَكلََّفــة بتنميــة التواصــل 

بــن املواطنــن، أفــرادا وجماعــات، وبــن اإلدارات أو أي هيئــة متــارس صالحيــات 

ــون واإلنصــاف، وهــي ــادئ ســيادة القان ــزام مبب ــى االلت ــة، وِبَحثهــا عل الســلطة العمومي

)34( املرجع السابق، ص: 206

)35( نفس املرجع.

)36( املرجع السابق

)37( الظهيــر الشــريف رقــم 1.01.298، احملــدث ملؤسســة ديــوان املظالــم، صــادر بتاريــخ 9 دجنبــر 2001، منشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 4963، 

بتاريــخ 24 دجنبــر 2001، ص: 4281
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ــل  ــنة 2004، ِلَعوام ــي س ــا إال ف ــا عملي ــي ممارســة مهامه ــم تشــرع ف ــي ل ــة الت  املؤسس

بشــرية ولوجســتيكية، وكان يرأســها والــي املظالــم)38(.

وممــا جــاء فــي الرســالة الســامية التــي وجههــا جاللــة امللــك محمــد الســادس، مبناســبة 

ــأن  ــر 2001 ، بش ــخ 9 دجنب ــان بتاري ــوق اإلنس ــي حلق ــالن العامل ــرى 53 لإلع ــد الذك تخلي

إحــداث هــذه املؤسســة، "ونحــن فــي هــذا كلــه ســائرون علــى نهــج أســالفنا امليامني، 

الذيــن عملــوا دومــا علــى إحــداث مؤسســات بجانبهــم تتولــى اطالعهــم علــى مــا 
قــد يلحــق رعاياهــم مــن مظالــم وإصــالح مــا قــد يصــدر عــن بعــض املســؤولني 
اإلداريــني مــن أخطــاء وتعســفات موطديــن بذلــك مــا حققــه والدنــا املنعــم جاللــة 
امللــك الحســن الثانــي قــدس اهلل روحــه مــن مكاســب فــي مجــال صيانــة حريــات 
املواطنــني وحقوقهــم بتوفيــره لحمايــة قضائيــة عصريــة لهــا مــن خــالل املحاكــم 

اإلداريــة وحمايــة سياســية بواســطة املجلــس االستشــاري لحقــوق االنســان.

كمــا أننــا نعطــي مــن خــالل إحداثنــا ملؤسســة ديــوان املظالــم بعــدا آخــر ملموســا 
ملفهومنــا للســلطة القائــم علــى جعلهــا فــي خدمــة املواطــن والتنميــة وعلــى قربهــا 

منــه والتزامهــا بضوابــط ســيادة القانــون واالنصــاف"

ــزا  ــا، وتعزي ــم قصره ــم" رغ ــوان املظال ــة مؤسســة "دي ــه جترب ــا أفرزت ــي ضــوء م وف

للمكتســبات التــي حققتهــا، وتوســيعا الختصاصاتهــا، وانســجاما مــع مــا اســتقر 

ــة املتطــورة   ــادئ، واستئناســا بالتجــارب الدولي ــر ومب ــن معايي ــي م ــع الدول ــه املجتم علي

ــر الشــريف  ــارس 2011،  الظهي ــخ 17 م ــال الوســاطة املؤسســاتية، صــدر بتاري ــي مج ف

احملــدث "ملؤسســة لوســيط")39(، وهــو مــا شــّكل منعطفــا تاريخيــا بالــغ األهميــة،  

)38( توالى على منصب والي املظالم كل من األستاذ موالي سليمان العلوي، واألستاذ موالي امحمد العراقي.

)39( الظهيــر الشــريف رقــم 1.11.25، بإحــداث مؤسســة الوســيط، صــادر بتاريــخ 17 مــارس 2011، منشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 5926، بتاريــخ 

12 ربيــع الثانــي 1432، املوافــق لنفــس تاريــخ صــدور الظهيــر، فتــم تعيــن علــى رأســها األســتاذ عبــد العزيــز بنزاكــور، الــذي مت أيضــا تســميته 

مبقتضــى قــرار ملكــي ســامي بوســيط اململكــة.



32

مجلة مؤسسة وسيط المملكة المغربية، العدد السابع، أبريل 2016

أصالة التجربة المغربية في مجال الوساطة المؤسساتية

فــي ســياق وطنــي حافــل بــأوراش اإلصالحــات الكبــرى الراميــة إلــى تعزيــز البنــاء 

املؤسســاتي وحتديثــه، واسترســاال فــي جتســيد امتــداد الــدور التاريخــي األصيــل 

الــذي قامــت بــه واليــة املظالــم علــى مــر عصــور تاريــخ اململكــة املغربيــة وحقبــه اخلالــدة.

وهكــذا، ميكــن القــول أن البــوادر األولــى ملمارســة الوســاطة املؤسســاتية باملغــرب فــي 

ــم"، فــي ظــل املــوروث مــن  ــة "ديــوان املظال شــكلها العصــري واملنظــم، كانــت مــع جترب

مكتســبات املؤسســات العريقة الســابقة، ثم وقع إرســاء نواتها الصلبة بإحداث "مؤسســة 

الوســيط"، التــي أصبحــت جديــرة مبضاهــاة النمــاذج األجنبيــة األكثــر تطــورا وحداثــة 

فــي املجــال لتميزهــا بعــدة خصوصيــات، جعلــت منهــا حقــا جتربــة فريــدة مــن نوعهــا.
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التحكيم في العقود االدارية 
الدولية في المغرب

                                                   ذ. زكرياء الغزاوي
                                                  مستشار بالمركز الدولي للوساطة و التحكيم بالرباط

                                                   الكاتب العام للمنتدى المغربي للوسائل البديلة لحل المنازعات

يعتبــر التعديــل الــذي أدخلــه املشــرع املغربــي علــى قانــون املســطرة املدنيــة فــي مــادة 

ــة أو أحــد أشــخاص  ــي تكــون الدول ــود الت ــة خاصــة بالنســبة للعق ــزة نوعي ــم، قف التحكي

القانــون العــام طرفــا فيهــا.

ورغــم هــذا التعديــل، فــإن التحكيــم االداري يثيــر مجموعــة مــن االشــكاالت القانونيــة 

نظــرا لطبيعــة وخصوصيــة األطــراف التــي تكــون طرفــا فيــه، ســواء علــى مســتوى اإلطــار 

ــى مســتوى  ــة )أوال( او عل ــة الدولي ــود اإلداري ــي العق ــم ف ــم التحكي ــذي ينظ ــي ال القانون

ــة التــي  ــة لألحــكام التحكيمي ــح الصيغــة التنفيذي ــة املختصــة مبن ــد اجلهــة القضائي حتدي

تصــدر فــي هــذا النــوع مــن العقــود )ثانيــا(.

   أوال: اإلطار القانوني للتحكيم في العقود اإلدارية الدولية 

نظــرا ألهميــة التحكيــم كآليــة لتســوية املنازعــات الناجتــة عــن العقــود اإلداريــة، 

أدخــل املشــرع املغربــي مجموعــة مــن التعديــالت علــى قوانينــه تســمح باللجــوء الــى هــذه 

الوســيلة، بعــد أن كان محظــورا علــى الدولــة أو أحــد أشــخاص القانــون العــام اللجــوء 

إليهــا، مبقتضــى الفصــل 306 مــن قانــون املســطرة املدنيــة قبــل تعديلــه)1(، التــي لــم تكــن 

تســمح للدولــة أو أشــخاص القانــون العــام باللجــوء إلــى التحكيــم فــي العقــود االداريــة.
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التحكيــم  إلــى  اللجــوء  أجــازت  اخلاصــة  القانونيــة  النصــوص  بعــض  أن  غيــر 

و  العــام.  القانــون  أشــخاص  أحــد  أو  الدولــة  تبرمهــا  التــي  العقــود  فــي  الدولــي 

الهيدروكربونيــة  الوقوديــة  املــواد  مناجــم  عــن  بالتنقيــب  املتعلــق  القانــون  يعتبــر 

 )3( الصناعيــة  باالســتثمارات  املتعلــق   17-82 رقــم  القانــون  و   )2( واســتغاللها 

ــي. ــم الدول ــى التحكي ــوء إل ــات باللج ــذه اجله ــمحت له ــي س ــن الت ــن أول القوان ــن ب م

ومســايرة لهــذا التوجــه أصــدر املشــرع املغربــي ســنة 1995 قانــون إطــار مبثابــة ميثــاق 

لالســتثمار)4(، تضمــن مجموعــة مــن التدابيــر واإلجــراءات القانونيــة التــي تهــدف إلــى 

حمايــة و تشــجيع االســتثمار، إذ منــح إمكانيــة اللجــوء الــى التحكيــم لتســوية املنازعــات 

ــي  ــات الت ــا لالتفاقي ــي وفق ــة و املســتثمر األجنب ــن الدول ــة ب ــود املبرم ــن العق الناجتــة ع

صــادق عليهــا املغــرب.

باإلضافــة الــى القوانــن والتشــريعات  اخلاصــة التــي متنــح للدولــة امكانيــة اللجــوء 

ــي  ــة الت ــات الدولي ــن االتفاقي ــة م ــى مجموع ــرب عل ــادق املغ ــي، ص ــم الدول ــى التحكي ال

ــة  ــة الدولي ــى تســوية املنازعــات الناجتــة عــن العقــود االداري تتضمــن شــروطا تنــص عل

ــم. ــق التحكي عــن طري

ــه و إمنــا  ــم و أحكام ــد التحكي ــة ال تنظــم قواع ــات الدولي ــة االتفاقي ــت غالبي واذا كان

تهــدف الــى حمايــة وتشــجيع االســتثمار األجنبــي فــي املغــرب، فإنهــا تنــص علــى إمكانيــة 

ــة  الفصــل عــن طريــق التحكيــم فــي املنازعــات املثــارة بشــأن العقــود املبرمــة بــن الدول

املغربيــة و املســتثمر األجنبــي. ومبــا أن االتفاقيــات الدوليــة تتمتــع بقــوة الزاميــة وتســمو  

ــواردة فــي  ــم ال ــات اخلاصــة بالتحكي ــة، فــإن املقتضي ــة الداخلي ــى النصــوص القانوني عل

هــذه االتفاقيــات ترجــح علــى مقتضيــات قانــون املســطرة املدنيــة وفقــا للدســتور املغربــي.

ومبصادقــة املغــرب علــى هــذه االتفاقيــات وغيرهــا مــن املعاهــدات يكــون قــد عبــر، مبــا 

ال يــدع مجــاال للشــك، عــن رغبتــه وإرادتــه القويــة فــي الســماح ألشــخاص القانــون العــام 

باللجــوء الــى التحكيــم الدولــي، لتســوية املنازعــات الناجتــة عــن تنفيــذ و تطبيــق العقــود 

االداريــة مبــا فيهــا عقــود االســتثمار.   
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وتتضمــن  هــذه االتفاقيــات و املعاهــدات بنــودا تنظــم كيفيــة تســوية املنازعــات 

الناجتــة عــن عقــود االســتثمار املبرمــة فــي إطارهــا، إال أن صياغــة هــذه البنــود تختلــف 

ــى أخــرى. ــة إل مــن اتفاقي

فبعــض االتفاقيــات تشــترط اللجــوء إلــى »املركــز الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمار 

بواشــنطن« )CIRDI(، واتفاقيــات أخــرى تشــترط اللجــوء الــى هيئــة حتكيــم حــرة مشــكلة 

ــي )UNCITRAL(، و أخــرى  ــة األمم املتحــدة للقانــون التجــاري الدول وفقــا لقواعــد جلن

ــتثمار  ــدة الس ــة املوح ــا لالتفاقي ــتثمار احملــددة وفق ــة االس ــى محكم ــوء ال ــترط اللج تش

رؤوس األمــوال العربيــة فــي الــدول العربيــة لســنة 1980.

ــة  ــد املطالب ــي عن ــا يلجــأ املســتثمر األجنب ــا م ــإن غالب ــام، ف ــي إطــار الســياق الع وف

ــارة  ــى إث ــة إل ــات الدول ــال و تصرف ــة أعم ــه نتيج ــي حلقت ــن األضــرار الت ــض ع بالتعوي

ــة:  ــي احلــاالت الثالث ــؤوليتها ف مس

1- إمــا عنــد مخالفــة الدولــة للبنــود الــواردة فــي االتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت 

ــة( ؛ ــة للدول عليها)املســؤولية الدولي

2- وإمــا عنــد مخالفتهــا لبنــود العقــد التــي تكــون طرفــا فيــه والــذي  مبقتضــاه يتــم 

حتقيــق االســتثمار )املســؤولية العقديــة للدولــة( ؛

3- وإمــا عنــد مخالفتهــا فــي نفــس الوقــت لــكل مــن االتفاقيــة الدوليــة والعقــد املبــرم 

مــع املســتثمر األجنبــي. 

ــن أشــخاص  ــا شــخصا م ــن اعتباره ــذه احلــاالت، ب ــي ه ــة ف ــع الدول ــف موق ويختل

القانــون الدولــي عندمــا تثــار مســؤوليتها الدوليــة، اذ يعــود االختصــاص و احلالــة هاتــه 

إلــى هيــآت التحكيــم، وبــن اعتبارهــا طرفــا فــي العقــد، وفــي هــذه احلالــة تثار مســؤوليتها 

ــق  ــم يتف ــا ل ــي م ــى القضــاء الوطن ــة إل ــذه احلال ــي ه ــد االختصــاص ف ــة، وينعق العقدي

األطــراف علــى اللجــوء إلــى التحكيــم الدولــي.



36

مجلة مؤسسة وسيط المملكة المغربية، العدد السابع، أبريل 2016

التحكيم في العقود االدارية الدولية في المغرب

ــة  ــة بتشــجيع و حماي ــة املتعلق ــات الدولي ــي االتفاقي ــوارد ف ــم ال ــر شــرط التحكي ويثي

االستثمار)شــرط االتفاقيــة( مجموعــة مــن االشــكاالت خاصــة عالقتــه و ارتباطــه بشــرط 

إسناد االختصاص املضمن في العقود االدارية الدولية التي مبقتضاها حتقق االستثمار 

)شــرط العقــد(، فــي احلالــة التــي يلجــأ فيهــا املســتثمر األجنبي إلــى مســطرة التحكيم عند 

مخالفــة الدولــة لبنــود العقــد، بانيــا طلبــه على اتفــاق التحكيم الــوارد في االتفاقيــة الدولية.

إن البحــث عــن هــذه العالقــة و االرتبــاط يفــرض االجابة عــن بعض التســاؤالت املتعلقة 

مبــدى امكانيــة جلــوء املســتثمر األجنبــي إلــى التحكيــم الدولــي، اعتمــادا علــى الشــرط 

ــي ينتمــي  ــة الت ــة املســتضيفة و الدول ــن الدول ــة ب ــة االســتثمار املبرم ــي اتفاقي ــوارد ف ال

إليهــا، رغــم وجــود شــرط فــي العقــد املبــرم بــن هــذا املســتثمر و بــن الدولــة املســتضيفة 

ينــص علــى اســناد االختصــاص فــي حالــة وجــود نــزاع إلــى احملاكــم الوطنيــة، و رغــم 

عــدم تنصيــص العقــد علــى شــرط التحكيــم مبفهومــه التقليــدي، وذلــك عند اثارة املســؤولية 

ــة، وبعبــارة أخــرى مــدى إمكانيــة اعتمــاد   شــرط التحكيــم املضمــن فــي  العقديــة للدول

االتفاقيــة الدوليــة املتعلقــة باالســتثمار، املبرمــة بــن الدولــة املســتضيفة لــه و دولــة أخــرى، 

لعــرض النــزاع النــاجت عــن تنفيــذ العقــد املبــرم بــن الدولــة األولــى و رعايــا الدولــة الثانيــة، 

والــذي مبقتضــاه مت حتقيــق االســتثمار، أمــام هيئــة التحكيــم الدولــي، و هــل ميكــن اعتبار 

ــى الشــرط  ــط عل ــادا فق ــي املختصــة اعتم ــا ه ــزاع عليه ــرض الن ــد ع ــرة عن ــذه األخي ه

ــة؟  ــة للدول ــؤولية العقدي ــق باملس ــر يتعل ــم أن األم ــتثمار، رغ ــة االس ــي اتفاقي ــن ف املضم

غيــر أنــه اذا كان املتعاقــد مــع الدولــة مســتثمرا أجنبيــا و عمليــة االســتثمار محميــة 

مبقتضــى اتفاقيــة اســتثمار مبرمــة بــن هــذه الدولــة و بــن الدولــة التــي ينتمــي إليهــا هــذا 

املســتثمر، و كان العقــد يتضمــن شــرط إســناد االختصــاص إلــى احملاكــم الوطنيــة، فــإن 

التســاؤل يطــرح، فــي حالــة البحــث عــن املســؤولية العقديــة للدولــة، حــول أســاس جلــوء 

املســتثمر األجنبــي إلــى التحكيــم.

مــن الناحيــة العمليــة غالبــا مــا يلجــأ املســتثمر األجنبــي إلــى حتكيــم "املركــز الدولــي 

لتســوية منازعــات االســتثمار بواشــنطن" )CIRDI( فــي مواجهــة الدولــة املســتضيفة  

ــي ــوارد ف ــم ال ــرط التحكي ــى ش ــاء عل ــة، بن ــؤوليتها العقدي ــارة مس ــد إث ــتثمار، عن لالس
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اتفاقيــات االســتثمار، رغــم أن العقــد يتضمــن شــرط اســناد االختصــاص لهيئــة قضائيــة 

وطنيــة أو هيئــة حتكيميــة أخــرى غيــر املركــز املذكــور، األمــر الــذي يدفــع بهــذه الدولــة 

ــي  ــوارد ف ــود شــرط اســناد االختصــاص ال ــز لوج ــدم اختصــاص املرك ــع بع ــى الدف إل

العقــد، و هــو الدفــع الــذي يتــم رده. 

ــتثمار  ــات االس ــوية منازع ــي لتس ــز الدول ــن املرك ــدرت ع ــوص ص ــذا اخلص ــي ه وف

مجموعــة مــن القــرارات التحكيميــة اعتبــر فيهــا أن شــرط التحكيــم الــوارد فــي اتفاقيــة 

ــإن األســاس  ــي ف ــم )demande d’arbitrage(، و بالتال ــب حتكي ــة طل االســتثمار يعــد مبثاب

الــذي اعتمــده املســتثمر األجنبــي فــي اللجــوء إلــى املركــز املذكــور للبحــث فــي املســؤولية 

ــد  ــي العق ــم وجــود شــرط ف ــرارات صحيحــا رغ ــذه الق ــا له ــر وفق ــة، يعتب ــة للدول العقدي

ــر املركــز املذكــور. يســند االختصــاص جلهــة أخــرى غي

ــور  ــز املذك ــن املرك ــي الصــادر ع ــرار التحكيم ــرارات، الق ــذه الق ــن ه ــن ب ــر م و نذك

ــة للطــرق الســيارة  ــة )الشــركة الوطني ــة املغربي ــن الدول ــا ب ــذي كان قائم ــزاع ال ــي الن ف

باملغــرب( و الشــركة االيطاليــة "كونســورتيوم")5(.

ويتعلــق موضــوع هــذه القضيــة بعقــد صفقــة عموميــة مبرمــة بتاريــخ 19 مــاي 1995 بــن 

الدولــة املغربيــة )الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة باملغــرب( و شــركة "كونســورتيوم" مــن 

أجــل إجنــاز جــزء مــن الطريــق الســيار الرابــط بــن مدينتــي فــاس والرباطـــ، غيــر أنــه 

ــة  ــذ هــذه الصفقــة تقدمــت الشــركة االيطالي و نظــرا لبعــض املشــاكل التــي عرفهــا تنفي

بتاريـــــخ 6 يونيــو 2000 بطلــب حتكيــم أمــام املركــز الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمار 

)CIRDI( فــي مواجهــة الدولــة املغربيــة، تطالــب فيــه احلكــم لهــا بــأداء مجموعــة مــن املبالــغ 

املاليــة نتيجــة األضــرار التــي حلقتهــا لعــدم تنفيــذ الطــرف اآلخــر اللتزاماتــه العقديــة.

ورغــم أن موضــوع النــزاع يتعلــق بتنفيــذ عقــد صفقــة عموميــة فــإن الشــركة االيطاليــة 

جلــأت إلــى حتكيــم املركــز الدولي بواشــنطن مؤسســة طلبها علــى مقتضيات املــادة الثامنة 

مــن اتفاقيــة االســتثمار املبرمــة بــن املغــرب وإيطاليــا)6( التــي متنــح للمســتثمر األجنبــي 

ــا  ــم، وفق ــى التحكي ــوء إل ــة أو اللج ــم املغربي ــى احملاك ــوء إل ــن اللج ــار ب ــة االختي إمكاني

لقواعــد قانــون "اليونســترال" أو املركــز الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمار بواشــنطن.
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و قــد متســكت الدولــة املغربيــة بعــدم اختصــاص املركــز للبــت فــي هــذا النــزاع علــى 

أســاس أن الشــركة الطالبــة بنــت ادعاءهــا علــى أســاس املســؤولية العقديــة للدولــة ملخالفــة 

هــذه األخيــرة لبنــود عقــد الصفقــة املبــرم بينهمــا، و أن هــذا العقــد يتضمــن شــرط اســناد 

االختصــاص إلــى احملاكــم اإلداريــــة املـغـربــيــــة )Clause attributive de compétence( وأن 

ــات  ــة  مقتضي ــق مبخالف ــة تتعل ــارة مســؤولية الدول ــة املعتمــدة كأســاس إلث ــادة الثامن امل

اتفاقيــة االســتثمار )املســؤولية الدوليــة للدولــة(، و أن الشــركة املدعيــة عندمــا قبلت بشــرط 

اســناد االختصــاص إلــى احملاكــم الوطنيــة الــوارد فــي العقــد املبــرم بينهــا و بــن الدولــة 

املغربيــة تكــون قــد تنازلــت عــن حقهــا فــي اللجــوء إلــى حتكيــم املركــز.

ــي االختصــاص قضــت  ــرارا ف ــم ق ــة التحكي ــوز 2001 أصــدرت هيئ ــخ 16 يولي وبتاري

فيــه باختصاصهــا للبــت فــي موضــوع النــزاع، وقــد عللــت قرارهــا بكــون الفقــرة 

ــذه  ــي ه ــراف ف ــدول األط ــأن ال ــة واشــنطن تقضــي ب ــن اتفاقي ــادة 25 م ــن امل ــى م األول

عــن  الدولــة  تعبيــر  وأن  املركــز،  الختصــاص  قبولهــا  عــن  كتابــة  تعبــر  االتفاقيــة 

هــذا القبــول يكــون إمــا مــن خــالل عقــد االســتثمار املبــرم بينهــا و بــن املســتثمر، 

أو  باالســتثمار(  قانــون خــاص  أو  قانونــي  نــص   ( داخلــي  مــن خــالل تشــريع  أو 

جماعيــة. أو  ثنائيــة  اتفاقيــة  فــي  املضمــن  كالشــرط  الدولــي  القانــون  خــالل  مــن 

كمــا أضافــت هيئــة التحكيــم أن املــادة 8 مــن اتفاقيــة االســتثمار املبرمــة بــن املغــرب 

و إيطاليــا، والتــي تنظــم كيفيــة تســوية املنازعــات الناجتــة عــن عمليــات االســتثمار، 

ــزاع، وهــي  ــي يعــرض أمامهــا الن ــار اجلهــة الت ــة احلــق فــي اختي ــح الشــركة املدعي متن

إمــا احملاكــم الوطنيــة أو محكمــة حتكيــم يتــم إحداثهــا لهــذه الغايــة و إمــا االلتجــاء إلــى 

حتكيــم املركــز الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمار، و أن تقــدمي طلــب التحكيــم أمــام 

املركــز املذكــور مــن قبــل الشــركة االيطاليــة يعــد تعبيــرا عــن قبولهــا اللجــوء إليــه لتســوية 

النــزاع الناشــئ بينهــا و بــن الدولــة املغربيــة.

     وقــد اعتبــرت محكمــة التحكيــم أن الشــركة االيطاليــة غيــر ملزمــة باســتنفاذ كافة طرق 

الطعن الداخلية، وأن شرط اسناد االختصاص للمحاكم االدارية املغربية املضمن في عقد 

االستثمار ال ميكن اعتباره تنازال من قبلها عن اخليارات التي تضمنتها اتفاقية االستثمار.
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مما ســبق، يتضح أن هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتســوية منازعات االســتثمار 

اعتبــرت نفســها مختصــة للبــت فــي النزاع بناء علــى مقتضيات الفقرة األولــى من املادة 25 

من اتفاقية واشنطن اذ اعتبرت أن موافقة الشركة االيطالية على اللجوء إلى حتكيم املركز 

كان بنــاء علــى مــا جــاء فــي املــادة 8 مــن اتفاقيــة االســتثمار املبرمــة بــن املغــرب وايطاليا.  

وإذا كانــت املــادة األخيــرة متنــح للمســتثمر األجنبــي حــق اخليــار بــن اللجــوء إلــى 

ــإن  ــتثمار، ف ــات االس ــوية منازع ــي لتس ــز الدول ــى املرك ــوء إل ــة أو اللج ــم الوطني احملاك

ــة  ــة اإلداري ــى اختصــاص احملكم ــتثمار  عل ــد االس ــي عق ــة ف ــركة االيطالي ــة الش موافق

بالربــاط هــو فــي حــد ذاتــه إعمــاال لهــذا اخليــار، وبالتالــي ال يجــوز لهــا الرجــوع عنــه، و 

أن مــا ذهبــت إليــه محكمــة التحكيــم فــي هــذه النازلــة ال يتعلــق بشــرط اســتنفاذ ســبل 

ــة  ــى اجله ــا املشــتركة عل ــاق األطــراف بإرادتهم ــق باتف ــة، وإمنــا يتعل التقاضــي الداخلي

التــي ســيتم اللجــوء إليهــا لفــض املنازعــات التــي تنشــأ عــن االســتثمار.

التحكيــم  محاكــم  اختصــاص  و  الوطنيــة  احملاكــم  اختصــاص  بــن  والتفرقــة 

كان  فــإذا  املثــارة،  النقــاط  بطبيعــة  ليــس  و  الطلــب  مبوضــوع  أساســا  يرتبــط 

ــاق  ــود االتف ــا لبن ــة مخالفته ــي حال ــة ف ــة الدولي ــق مبســؤولية الدول ــب يتعل موضــوع الطل

)responsabilité internationale de l’Etat( فــإن االختصــاص يعــود واحلالــة هاتــه إلــى 

املركــز الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمار، أمــا إذا تعلــق موضــوع الطلــب مبســؤولية 

ــم إبــرام عقــد االســتثمار ــه تـــ ــة التعاقديــة بنــاء علــى العقــد الــذي علــى أساســـــ الدول

ــرام شــرط اســناد االختصــاص  ــن احت ــه يتع )responsabilité contractuelle de l’Etat( فإن

املضمــن فــي العقــد.

وإذا كانــت العقــود االداريــة الدوليــة تثيــر بعــض االشــكاالت فيمــا يتعلــق مبــدى 

امكانيــة تســوية املنازعــات الناشــئة عنهــا عــن طريــق التحكيــم، وكذلــك  أســاس اللجــوء 

إلــى هــذه الوســيلة رغــم وجــود شــرط اســناد االختصــاص فــي عقــد االســتثمار، فــإن 

حتديــد اجلهــة القضائيــة املختصــة فــي التحكيــم فــي هــذا النــوع مــن العقــود يثيــر بــدوره 

مجموعــة مــن االشــكاالت التــي ســنحاول التعــرض لهــا مــن خــالل املبحــث التالــي. 
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   ثانيــا: الجهــة القضائيــة المختصــة فــي منــح الصيغــة التنفيذيــة لألحــكام التحكيميــة 

الصــادرة فيــي العقــود االداريــة الدوليــة

ــو  ــا ه ــد طرفيه ــون أح ــة خاصــة لك ــة ذات طبيع ــة الدولي ــود االداري ــار العق إن اعتب

ــة والطــرف اآلخــر شــخص طبيعــي أجنبــي خاضــع للقانــون اخلــاص يجعــل هــذه  الدول

ــة تتمتــع  العقــود تتصــف بعــدم التــوازن مــع وجــود طرفــن غيــر متكافئــن، إذ أن الدول

بالســيادة ولهــا قواعــد وأنظمــة خاصــة بهــا ســواء مــن حيــث الســلط املخولــة لهــا أو مــن 

حيــث اجلهــة املختصــة للبــت فــي الدعــاوى التــي تكــون طرفــا فيهــا. 

بالنســبة  اإلشــكاالت  مــن  مجموعــة  إثــارة  إلــى  هــذا  التــوازن  عــدم  ويــؤدي 

بينهــا  مــن  و  العــادي،  القضــاء  و  االداري  القضــاء  بــن  متيــز  التــي  للتشــريعات 

املغــرب، خاصــة حتديــد اجلهــة القضائيــة املختصــة للنظــر فــي الطعــون املوجهــة 

االداريــة العقــود  عــن  الناجتــة  املنازعــات  فــي  الصــادرة  التحكيــم  قــرارات  ضــد 

الدوليــة و كــذا طلبــات االعتــراف بهــذه القــرارات ومنحهــا الصيغــة التنفيذيــة، هــل اجلهــة 

املختصــة هــي القضــاء اإلداري علــى اعتبــار أن األمــر يتعلــق بعقــد أحــد طرفيــه شــخص 

معنــوي عــام، أم القضــاء التجــاري علــى اعتبــار أن األمــر يتعلــق بتحكيــم دولــي و يخضــع 

بالتالــي ملقتضيــات الفصــل 46-327 مــن قانــون املســطرة املدنيــة)7(.

ــي  ــف القضــاء املغرب ــن موق ــذه التســاؤالت يســتوجب البحــث ع ــى ه ــة عل إن االجاب

ــى  ــة االختصــاص )Unification( عل ــة املختصــة، هــل يكــرس أحادي مــن اجلهــة القضائي

اعتبــار أن قانــون التحكيــم الدولــي يتميــز باالســتقاللية عــن القوانــن الداخليــة، ويتمتــع 

ــدأ  ــة، أم يأخــذ مبب ــة الداخلي ــة مســتقلة عــن النظــم القانوني ــات قانوني ــص و آلي بخصائ

ــول خاصــة وطبيعــة  ثنائيــة االختصــاص )Dualité( أم أن األمــر يتطلــب البحــث عــن حل

هــذه العقــود.

ــرار  ــي الق ــل ف ــدة تتمث ــة الوحي ــإن احلال ــي، ف ــف القضــاء املغرب ــى موق ــوع إل بالرج

الصــادر عــن محكمــة النقــض فــي الطلــب الــذي تقدمــت بهــا الشــركة االيطاليــة "ســاليني" 

ــة  ــن غرف ــي الصــادر ع ــرار التحكيم ــة للق ــة التنفيذي ــح الصيغ ــراف ومن ــل االعت ــن أج م

ــة. ــة املغربي ــة بباريــس فــي نزاعهــا مــع الدول التجــارة الدولي
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ويتعلــق األمــر بالنــزاع احلاصــل بــن شــركة "ســاليني" والدولــة املغربيــة حــول 

ــق  ــن الطري ــع م ــل إجنــاز مقط ــن أج ــا م ــة بينهم ــة املبرم ــة العمومي ــد الصفق ــذ عق تنفي

ــة  ــرف اجنــاز األشــغال مجموع ــي، إذ ع ــل االحتــاد األوروب ــن قب ــة  م ــة، واملمول الوطني

مــن الصعوبــات أثنــاء تنفيــذ العقــد، ممــا أدى إلــى نشــوء نــزاع حــول  تنفيــذه، 

ــارة  ــة التج ــام غرف ــم أم ــب حتكي ــدمي طل ــى تق ــة إل ــع بالشــركة االيطالي ــذي دف ــر ال األم

ــخ 05 ديســمبر 2011 قضــى  ــا بتاري ــه، فأصــدرت حكم ــت في ــس قصــد الب ــة بباري الدولي

ــة. ــغ املالي ــن املبال ــة م ــاليني" مجموع ــركة "س ــدة ش ــا لفائ ــة بأدائه ــة املغربي ــى الدول عل

ــس  ــيد رئي ــام الس ــب أم ــة بطل ــركة االيطالي ــت الش ــي تقدم ــم التحكيم ــذا للحك وتنفي

ــه  ــي و منح ــم التحكيم ــراف باحلك ــى االعت ــي إل ــاط يرم ــة الرب ــة مبدين ــة التجاري احملكم

الصيغــة التنفيذيــة، و أسســت طلبهــا علــى مقتضيــات املــادة 46-327 املشــار إليهــا أعــاله.

وقــد متســكت الدولــة املغربيــة بعــدم اختصــاص رئيــس احملكمــة التجاريــة للنظــر فــي 

هــذا الطلــب، علــى اعتبــار أن األمــر يتعلــق بقــرار حتكيمــي صــادر فــي نــزاع موضوعــه 

عقــد صفقــة عموميــة الــذي يعتبــر عقــدا إداريــا بقــوة القانــون. 

وبتاريــخ 2012/06/18 أصــدر القاضــي التجــاري )8( أمــرا قضــى بعــدم االختصــاص 

النوعــي، معلــال حكمــه كمــا يلــي:

"حيــث إن احلكــم التحكيمــي موضــوع طلــب التذييــل بالصيغــة التنفيذيــة صــدر فــي 

إطــار نــزاع ناشــئ عــن تنفيــذ صفقــة عموميــة تتعلــق باجنــاز املــدار الطرقــي املتوســطي.

ــع  ــه يرج ــة فإن ــطرة املدني ــون املس ــن قان ــل 310 م ــى الفص ــتنادا إل ــه واس ــث إن وحي

اختصــاص النظــر فــي تذييــل احلكــم التحكيمــي الصــادر فــي إطــار النزاعــات املتعلقــة 

بالعقــود التــي تبرمهــا الدولــة إلــى احملكمــة االداريــة التــي ســيتم تنفيــذ احلكــم التحكيمــي 

فــي دائرتهــا أو إلــى احملكمــة االداريــة بالربــاط عندمــا يكــون تنفيــذ احلكــم التحكيمــي 

يشــمل مجمــوع التــراب الوطنــي.

وحيث لذلك فالطلب احلالي موجه جلهة غير مختصة و يتعن التصريح بذلك". 
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وقــد كان هــذا احلكــم موضــوع اســتئناف مــن قبــل الشــركة االيطاليــة أمــام محكمــة 

النقــض حيــث أصــدرت الغرفــة االداريــة األولــى بتاريــخ 07 مــارس 2013 قــرارا قضــت فيــه 

بتأييــد احلكــم املســتأنف وإحالــة امللــف علــى احملكمــة االداريــة بالربــاط لتبــت فيــه طبقــا 

للقانــون)9(.

وقد جاء في تعليل محكمة النقض ما يلي:

"لكــن حيــث إن احلكــم التحكيمــي موضــوع طلــب التذييــل بالصيغــة التنفيذيــة صــدر 

ــب،  ــط بالضرائ ــا مرتب ــزء منه ــة ج ــة عمومي ــذ صفق ــن  تنفي ــزاع ناشــئ ع ــار ن ــي إط ف

وأحــد طرفيــه الدولــة املغربيــة، و أنــه مبقتضــى الفصــل 310 مــن قانــون املســطرة 

ــي الصــادر  ــم التحكيم ــل احلك ــب تذيي ــي طل ــر ف ــع اختصــاص النظ ــه يرج ــة، فإن املدني

ــذ احلكــم التحكيمــي  ــة  التــي ســيتم تنفي ــى احملكمــة االداري فــي نطــاق هــذا الفصــل إل

فــي دائرتهــا أو إلــى احملكمــة  االداريــة عندمــا يكــون احلكــم التحكيمــي يشــمل مجمــوع 

ــي  ــت ف ــا للب ــا نوعي ــدم اختصاصه ــا قضــت بع ــة مل ــة التجاري ــي، واحملكم ــراب الوطن الت

ــد". ــب التأيي ــا واج ــون حكمه ــة، ويك ــذه العل ــت الصــواب به ــد صادف ــون ق ــف، تك الطل

ويتبــن مــن خــالل اســتقراء حيثيــات القــرار األخيــر أن محكمــة النقــض منحــت 

اختصــاص النظــر فــي طلبــات االعتــراف ومنــح الصيغــة التنفيذيــة للقــرارات التحكيميــة 

الصــادرة فــي اخلــارج فــي العقــود الدوليــة التــي تكــون الدولــة أحــد طرفيهــا إلــى القاضي 

ــة  ــى طبيع ــي، إذ اســتندت عل ــادي و املوضوع ــار امل ــك املعي ــي ذل ــت ف ــد تبن اإلداري، وق

العقــد و مــن ثمــة أخضعــت املســطرة إلــى مقتضيــات الفصــل 310 مــن قانــون املســطرة 

املدنيــة التــي تنظــم التحكيــم الداخلــي)10(.

وميــزت محكمــة النقــض املغربيــة، فيمــا يتعلــق بالرقابــة املمارســة على أحــكام التحكيم 

الصــادرة فــي اخلــارج، بــن القاضــي اإلداري و القاضــي التجاري، فــاألول يكون مختصا 

عندمــا يتعلــق األمــر بحكــم حتكيمــي صــادر فــي نــزاع نــاجت عــن تنفيــذ عقــد إداري، و 

ــة.  ــوم املخالف ــد للقاضــي التجــاري مبفه ــإن االختصــاص ينعق ــة ف ــذه احلال ــر ه ــي غي ف

ويثير موقف القضاء بعض املالحظات، التي ميكن إجمالها فيما يلي:
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ــة للعقــد اإلداري و ال بارتباطــه  ــار الصفــة الدولي ــم يأخــذ القــرار بعــن االعتب أوال: ل

مبصالــح التجــارة الدوليــة، وطبــق مقتضيــات الفصــل 310 مــن قانــون املســطرة املدنيــة 

التــي تتعلــق بالتحكيــم الداخلــي فــي العقــود االداريــة؛  

ثانيــا: أسســت محكمــة النقــض قضائهــا علــى أســاس "طبيعــة العقــد" وليــس  علــى 

أســاس "طبيعــة احلكــم التحكيمــي" باعتبــاره حكمــا دوليــا؛

ــي املنصــوص  ــم الدول ــة املنظمــة للتحكي ــم يطبــق املقتضيــات القانوني ــا: القــرار ل ثالث

عليهــا فــي قانــون املســطرة املدنيــة املغربــي؛ 

رابعــا: تبنــت محكمــة النقــض فــي مــادة التحكيــم فــي العقــود االداريــة مببــدأ الثنائيــة 

وميــزت بــن القضــاء االداري والقضــاء التجــاري.    

ومما سبق فإن قرار محكمة النقض يثير املالحظات التالية:

أوال: املشــرع املغربــي أخــذ فــي تعريفــه للتحكيــم الدولــي باملفهــوم االقتصــادي 

ــا متــى كان النــزاع موضــوع التحكيــم مرتبطــا  )11(، إذ اعتبــر أن التحكيــم يكــون دولي

بعمليــة اقتصاديــة فــي أكثــر مــن دولــة واحــدة، وذلــك  بغــض النظــر عــن طبيعــة و 

جنســية األطــراف وكــذا القانــون الواجــب التطبيــق، ســواء فــي املوضــوع أو فــي مســطرة 

ــم. ــد التحكي ــم، و بغــض النظــر عــن بل التحكي

ــو  ــض ه ــة النق ــرار محكم ــم موضــوع ق ــي أن التحكي ــاك أي شــك ف ــس هن ــا: لي ثاني

ــه  ــاء ب ــذي ج ــف ال ــة، حســب التعري ــارة الدولي ــح التج ــه مبصال ــي، الرتباط ــم دول حتكي

ــة. ــون املســطرة املدني ــن قان الفصــل 39-327 م

ثالثــا: قانــون املســطرة املدنيــة ميــز بــن التحكيــم الداخلــي والتحكيــم الدولــي، ووضــع  

لــكل واحــد منهمــا قواعــده وأحكامــه اخلاصــة. 

     رابعــا: التوجــه الــذي تبنتــه محكمــة النقــض ال يتــالءم ومفهــوم التجــارة الدوليــة، إذ 

مــن شــأنه أن يشــكل ســببا ومصــدرا النعــدام األمــن القضائــي مــا دام أن هــذا القــرار 

يكــرس الثنائيــة فــي الرقابــة علــى القــرارات التحكيميــة. 
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خامســا: القــرار املذكــور يتعــارض مــع املقتضيــات القانونيــة املنظمــة للتحكيــم الدولي، 

خاصــة الفصــل 46-327 املشــار إليــه أعــاله و التــي متنــح االختصــاص لرئيــس احملكمــة 

التجاريــة عندمــا يتعلــق األمــر بالتحكيــم الدولــي بغــض النظــر عــن طبيعــة العقــد، إذ أن 

أســاس االختصــاص هــو قانــون التحكيــم باعتبــاره قانونــا مســتقال و ليــس طبيعــة العقــد، 

ــي  ــم التحكيم ــرام احلك ــدى احت ــط م ــة فق ــه مراقب ــة هات ــى القاضــي و احلال ــن عل و يتع

للنظــام العــام الوطنــي أو الدولــي. 

ــان لتوســيع  ــد ح ــت ق ــرى أن الوق ــي، ن ــام ســكوت املشــرع املغرب ــر، وأم ــي األخي ف

ــم  ــى التحكي ــون العــام باللجــوء إل ــة وألشــخاص القان ــي يســمح فيهــا للدول املجــاالت الت

ــي التشــريع. ــك صراحــة ف ــى ذل ــص عل ــدي، و التنصي ــدان التعاق ــي املي ــي ف الدول

وحفاظــا علــى اســتقاللية قانــون التحكيــم يكــون مــن األنســب تركيــز و توحيــد مســطرة 

ــدي القاضــي  ــن ي ــة ب ــة الدولي ــة لألحــكام التحكيمي ــة التنفيذي ــح الصيغ ــراف و من االعت

التجــاري، بغــض النظــر عــن طبيعــة العقــد، ســواء كان إداريــا أو مدنيــا، و بغــض 

الطــرف عــن طبيعــة و صفــة أطرافــه، إذ أن األصــل فــي االختصــاص هــو الطبيعــة 

ــة و ليــس طبيعــة العقــد خالفــا ملــا  ــح التجــارة الدولي ــة للتحكيــم وارتباطــه مبصال الدولي

جــاء فــي قــرار محكمــة النقــض وذلــك حفاظــا علــى مبــدأ اســتقاللية التحكيــم الــذي يعــد 

ــادئ األساســية التــي يقــوم عليهــا. مــن املب

      هوامش:

1- جــاء فــي الفصــل 306 مــن قانــون املســطرة املدنيــة قبــل التعديــل مــا يلــي: "ميكــن لألشــخاص الذيــن يتمتعــون باألهليــة أن يوافقــوا علــى التحكيــم 

فــي احلقــوق التــي ميلكــون التصــرف فيهــا.

غير أنه ال ميكن االتفاق عليه:

- في الهبات و الوصايا املتعلقة باألطعمة و املالبس و املساكن.

- في املسائل املتعلقة بحالة األشخاص و أهليتهم

- في املسائل التي متس النظام العام و خاصة:

- النزاعات املتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام

- النزاعات املتصلة بتطبيق قانون جبائي
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- النزاعات املتصلة بقوانن تتعلق بتحديد األثمان و التداول اجلبري و الصرف و التجارة اخلارجية

- النزاعات املتعلقة ببطالن و حل الشركات".  

2 - اجلريدة الرسمية عدد 2389 بتاريخ 8 غشت 1958 الصفحة 1811

3  - اجلريدة الرسمية عدد 3664 بتاريخ 18 يناير 1983 الصفحة 83.

4  - ظهيــر شــريف رقــم 213-95-1 الصــادر بتاريــخ 8 نونبــر 1995 بتنفيــذ القانــون االطــار رقــم 95-18 مبثابــة ميثــاق لالســتثمارات، املنشــور 

باجلريــدة الرســمية عــدد 4335  بتاريــخ 1995.11.29

5- Consortium FRCC groupement de droit Italien constitué le 2 juin 1995 entre les sociétés italiennes suivantes :

          - Fioroni Ingegneria SpA

          - IGA Impresa Appalti SpA

          - Grassetto SpA

          - Pavimental SpA

  - Codelfa Prefebbricati SpA        

6 - يتعلق األمر باتفاقية تشجيع و حماية االستثمارات على وجه التبادل املوقعة بن حكومة اململكة املغربية و حكومة اجلمهورية االيطالية، املنشورة 

مبقتضــى الظهيــر الشــريف رقــم 257.99.1  الصــادر بتاريــخ 19 مــاي 2000 )اجلريــدة الرســمية عــدد 4818 بتاريــخ 3 غشــت 2000، ص:2128(.

7 - جاء في الفصل 46-327 من قانون املسطرة املدنية ما يلي:

يعتــرف باألحــكام التحكيميــة الدوليــة فــي اململكــة إذا أثبــت وجودهــا من يتمســك بها، و لم يكن هــذا االعتراف مخالفا للنظام العــام الوطني أو الدولي.

يخــول االعتــراف و الصيغــة التنفيذيــة لهــذه األحــكام فــي املغــرب وفــق نفــس الشــروط لرئيــس احملكمــة التجاريــة التــي صــدرت فــي دائرتهــا أو 

رئيــس احملكمــة التجاريــة التابــع لهــا مــكان التنفيــذ اذا كان مقــر التحكيــم باخلــارج".

8 - األمــر الصــادر عــن رئيــس احملكمــة التجاريــة بالربــاط حتــت عــدد 670 في امللــف عــدد -414 2012-3 بتاريخ 18-06-2012 )أمر غير منشــور(. 

9 - القــرار الصــادر عــن محكمــة النقــض بتاريــخ 7-3-2013 حتت عدد 241 الغرفة االدارية األولى في امللف عدد 182-2013 )قرار غير منشــور(. 

10 - جاء في الفصل 310 من قانون املسطرة املدنية املغربي ما يلي:

"يعتــرف باألحــكام التحكيميــة الدوليــة فــي اململكــة إذا أثبــت وجودهــا من يتمســك بها، ولم يكن هذا االعتــراف مخالفا للنظام العــام الوطني أو الدولي.

يخــول االعتــراف والصيغــة التنفيذيــة لهــذه األحــكام فــي املغــرب وفــق نفــس الشــروط لرئيــس احملكمــة التجاريــة التــي صــدرت فــي دائرتهــا أو رئيــس 

احملكمــة التجاريــة التابــع لهــا مــكان التنفيــذ إذا كان مقــر التحكيــم باخلــارج".

11 - جاء في الفصل 39- 327 من قانون املسطرة املدنية ما يلي:

"يعتبــر دوليــا، حســب مدلــول هــذا الفــرع، التحكيــم الــذي يتعلق مبصالح التجارة الدولية و الذي يكون ألحد أطرافــه على األقل موطن أو مقر باخلارج.

يعتبر التحكيم دوليا إذا:

- كان ألطراف اتفاق التحكيم وقت ابرام هذا االتفاق مؤسسات مختلفة؛

- أو كان أحد األمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة املوجودة بها مؤسسات األطراف؛



46

مجلة مؤسسة وسيط المملكة المغربية، العدد السابع، أبريل 2016

التحكيم في العقود االدارية الدولية في المغرب

- مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا مبقتضى هذا االتفاق

- كل مــكان يجــب أن ينفــذ فيــه جــزء مهــم مــن االلتزامــات املترتبــة علــى العالقــة التجاريــة أو املــكان الــذي تربطــه أكثــر مبوضــوع النــزاع صلــة وثيقــة.

- أو كان أحد األطراف متفقن صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد واحد.

ألجل تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من هذا الفصل، يطبق ما يلي:

- إذا ألحــد األطــراف أكثــر مــن مؤسســة، فــإن املؤسســة الواجــب اعتمادهــا هــي املؤسســة التــي تربطها صلــة وثيقة باتفــاق التحكيم أكثر مــن غيرها؛

- إذا لم تكن ألحد األطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه االعتيادية". 
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طلب االنتقال لاللتحاق بالزوج

     التقريــب وااللتحــاق بالــزوج، وإن كان مــن األهــداف التــي يجــب بلوغهــا، درءا ملــا قــد يلحــق 

ــات  ــة مــن أضــرار بســبب تعــذر العيــش فــي بيــت واحــد، فــإن املتطلب طرفــي العالقــة الزوجي

ــارات؛ ــه، لعــدة اعتب التــي تقتضيهــا املصلحــة العامــة قــد حتــول دون حتقيقــه بالنســبة لطالبي

     تخضــع االســتجابة للطلبــات إلــى معاييــر يجــب أن حتــرص اإلدارة علــى مراعاتهــا 

اللجــان  نطــاق  فــي  املوظفــن  ممثلــي  بحضــور  تدبــر  التــي  انتقاليــة  حركــة  إطــار  فــي 

مــن  وتنطلــق  الصلــة،  ذات  التنظيميــة  املذكــرات  إلــى  واســتنادا  األعضــاء،  املتســاوية 

الســلطة. فــي  انحرافــا  إعمالهــا  فــي  يستشــف  وال  الفــرص،  وتكافــؤ  املســاواة  مبــدأ 

مقرر برد الطلب،

 صادر بتاريخ: 10 نونبر 2015

ملف عدد: 14/5220

ــوان  ــة عن ــوي اإلعــدادي، اجلاعل ــم الثان ــث إن الســيدة.............، أســتاذة التعلي حي

املراســلة معهــا.............، إقليــم احلســيمة، بعثــت بشــكاية إلــى مؤسســة وســيط اململكة، 

سجلت بها بتاريخ 12 دجنبر 2013، تلتمس من خاللها التدخل قصد متكينها من االستفادة 

مــن احلركــة االنتقاليــة اخلاصــة بااللتحاق بالــزوج، وذلك رعيا لظروفهــا الصحية الصعبة؛

وحيــث متــت مكاتبــة وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي فــي املوضــوع، فأفــادت 

مبوجــب كتابهــا املــؤرخ فــي 18 يونيــو 2014، أنــه يتعــذر تلبيــة طلــب املشــتكية فــي إطــار
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احلركــة الوطنيــة برســم ســنة 2013 لكــون نيابتــي وجــدة وجــرادة اللتــن كانتــا موضــوع 

ــادة  ــدادي، تخصــص م ــوي اإلع ــم الثان ــاتذة التعلي ــي أس ــان فائضــا ف ــا تعرف اختياره

االجتماعيــات؛

وقــد أضافــت املجيبــة أن االســتفادة مــن نتائــج احلركــة االنتقاليــة يتــم بعــد التبــاري 

بــن املرشــحن علــى املناصــب الشــاغرة، بنــاء علــى النقــط التــي حصلــوا عليهــا، والتــي 

يعتمــد فــي حتديدهــا علــى وضعيــة الفائــض واخلصــاص بالنيابــات اإلقليميــة؛

وحيــث مت تبليــغ املعنيــة باألمــر جــواب اإلدارة بتاريــخ 25 غشــت 2014، طبقــا ملــا متليــه 

ــم تــواف املؤسســة مبــا يفيــد خــالف مــا  مقتضيــات املــادة 29 مــن الظهيــر الشــريف فل

أكدتــه اإلدارة، رغــم مــرور عــدة شــهور مــن تاريــخ التبليــغ املذكــور؛

        وبناء على ما تقدم: 

ــن  ــن االســتفادة م ــن املشــتكية م ــى التدخــل قصــد متك ــدف إل ــب يه ــث إن الطل حي

ــزوج؛  ــاق بال ــة اخلاصــة بااللتح ــة االنتقالي ــج احلرك نتائ

وحيــث إن اإلدارة عــزت عــدم تلبيــة طلــب املعنيــة باألمــر لكــون النيابتــن التعليميتــن، 

اللتــن كانتــا موضــوع اختيــار املشــتكية، تعرفــان فائضــا فــي أســاتذة مــادة االجتماعيات 

التــي تقــوم املشــتكية بتدريســها؛

وحيــث إن التقريــب وااللتحــاق بالــزوج، وإن كان مــن األهــداف التــي يجــب بلوغهــا، 

درءا ملــا قــد يلحــق طرفــي العالقــة الزوجيــة مــن أضــرار بســبب تعــذر العيــش فــي بيــت 

واحــد، فــإن املتطلبــات التــي تقتضيهــا املصلحــة العامــة قــد حتــول دون حتقيقــه بالنســبة 

لطالبيــه، لعــدة اعتبــارات؛

ــذا املجــال، إذ تخضــع االســتجابة  ــي ه ــدة ف ــإن ســلطة اإلدارة مقي ــك، ف ــث لذل وحي

للطلبــات إلــى معاييــر يجــب أن حتــرص اإلدارة علــى مراعاتهــا، فــي إطــار حركــة انتقاليــة 



51

مجلة مؤسسة وسيط المملكة المغربية، العدد السابع، أبريل 2016

نماذج من مقررات صادرة عن وسيط المملكة 

مجلة مؤسسة وسيط المملكة المغربية، العدد السابع، أبريل 2016

 إلــى املذكــرات التنظيميــة ذات الصلــة، وتنطلــق مــن مبــدأ املســاواة وتكافــؤ الفــرص، وال 

يستشــف فــي إعمالهــا انحرافــا فــي الســلطة؛

وحيــث إنــه، بالنظــر إلــى مــا تقــدم، ولعــدم الوقــوف علــى مــا ميكــن اعتبــاره إخــالال مــن 

طــرف اإلدارة يســتوجب مواصلــة تدخــل املؤسســة، يتعــن القــول بــرد الطلــب، مــع توجيــه 

اإلدارة إلــى االهتمــام بطلــب املعنيــة باألمــر كلمــا توفــرت شــروط ذلــك؛

 17 بتاريــخ  الصــادر   1.11.25 رقــم  الشــريف  الظهيــر  مقتضيــات  علــى  وبنــاء 

الرســمية  باجلريــدة  واملنشــور  اململكــة،  وســيط  مؤسســة  بإحــداث   2011 مــارس 

لــدن  مــن  عليــه  املصــادق  الداخلــي،  ونظامهــا  أعــاله،  التاريــخ  بنفــس   5926 عــدد 

اجلنــاب الشــريف، واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012؛

       ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

- يصرح برد الطلب؛

ــي،  ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني ــى كل مــن وزارة التربي ــرر إل ــغ هــذا املق ــرر تبلي - ويق

ــى املشــتكية. وإل

                                       

                                                      

                                                              وحرر بالرباط، فـي: 
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األطراف المعنية بتحريك المتابعة التأديبية

     املتابعــة التأديبيــة ترجــع لتقديــر اجلهــة املوكــول إليهــا صالحيــة حتريكهــا ملــا لها من ســلطة 

املالءمــة، وذلــك بنــاء علــى مــا اســتجمع لديهــا مــن معطيــات، علــى أســاس أن يتــم إعمــال هــذه 

الســلطة وفــق األبعــاد التخليقيــة، والغايــات الردعيــة، واألهــداف اإلصالحيــة التــي حتافــظ علــى 

ــط  ــزام بالضواب ــي ذات القطــاع، وااللت ــن ف ــى للعامل ــد بالســلوكيات الفضل ــاط، والتقي االنضب

ــدة؛ ــات اجلي ــت املمارس ــي ذات الوق ــور ف ــظ وتط ــي حتاف ــد الت ــاة التقالي ــه، ومراع ــة ل املنظم

ــة مــن إجــراءات، ومــا يتخــذ إثرهــا مــن  ــك املتابعــة التأديبي      الطعــن فيمــا يصاحــب حتري

قــرارات، يبقــى منحصــرا فــي أطرافهــا احملدديــن مبقتضــى القانــون، أي الشــخص املســتهدف 

مــن املتابعــة، وأحيانــا اجلهــة التــي حركتهــا حينمــا يســمح لهــا املشــرع بالطعــن فيهــا؛

ــة ملزمــة بترتيــب  ــزم مــن إجــراءات تأديبي      اجلهــة التــي أوكل املشــرع إليهــا اتخــاذ مــا يل

األثــار القانونيــة عــن كل مطالبــة باملتابعــة، وبذلــك عليهــا أن تنهــي دراســتها للملــف، وأن تخبــر 

املشــتكي مبــا آلــت إليــه مبادراتهــا؛

     املشــتكي كضحيــة وكمنطلــق للمتابعــة التــي حركــت بســبب مــا تعــرض لــه، ليــس لــه حــق 

بســط رقابتــه أو ممارســة الطعــن فــي املقــررات املتعلقــة بهــا.
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مقرر بحفظ الملف،

 صادر بتاريخ: 18 دجنبر 2015

ملف عدد: 05/14233

حيــث إن الســيد.............، عنوانــه ب..................، الــدار البيضــاء، بعث بشــكاية 

إلــى ديــوان املظالــم الــذي حلــت محلــه مؤسســة وســيط اململكــة، ســجلت بــه بتاريــخ 03 

مــاي 2005، يتظلــم مبقتضاهامــن عــدم البــت فــي الشــكاية التــي تقــدم بهــا إلــى الســيد 

رئيــس الهيئــة اجلهويــة لألطبــاء بالــدار البيضــاء، بخصــوص اخلطــأ الطبــي النــاجت عــن 

العمليــة اجلراحيــة التــي خضــع لهــا؛

وحيــث إنــه، متــت مكاتبــة املجلــس اجلهــوي لألطبــاء الوســط بتاريــخ 24 فبرايــر 2014، 

فلــم تتوصــل منــه هــذه املؤسســة بــأي رد، رغــم التذكيــر املوجــه إليــه فــي هــذا الصــدد 

بتاريخــي 09 مــاي 2014، و21 ينايــر 2015؛

وحيــث إنــه باملــوازاة مــع ذلــك، وبعــد تبــادل عــدة مراســالت، أفاد الســيد املفتــش العام 

ــات  ــة للطبيب ــة الوطني ــه املــؤرخ فــي 04 مــارس 2015، أن الهيئ ــوزارة الصحــة فــي جواب ب

واألطبــاء قامــت بإحالــة هــذه الشــكاية علــى املجلــس اجلهــوي للدارســة واإلجابــة؛

        وبناء على ما تقدم:
حيــث إن الطلــب يهــدف إلــى التدخــل مــن أجــل حــث املجلــس الوطنــي لألطبــاء علــى 

متابعــة الطبيــب املشــتكى بــه مــن أجــل ارتكابــه األخطــاء الطبيــة فــي حــق املشــتكي؛

ــا  ــول إليه ــة املوك ــه اجله ــذي متارس ــر ال ــع للتقدي ــة ترج ــة التأديبي ــث إن املتابع وحي

صالحيــة حتريكهــا ملــا لهــا مــن ســلطة املالءمــة، وذلــك بنــاء علــى مــا اســتجمع لديهــا مــن 

معطيــات، علــى أســاس أن يتــم إعمــال هــذه الســلطة وفــق األبعــاد التخليقيــة، والغايــات 

ــد بالســلوكيات  ــاط، والتقي ــى االنضب ــظ عل ــي حتاف ــة الت ــداف اإلصالحي ــة، واأله الردعي

الفضلــى للعاملــن فــي ذات القطــاع، وااللتــزام بالضوابــط املنظمــة لــه، ومراعــاة التقاليــد 

التــي حتافــظ وتطــور فــي ذات الوقــت املمارســات اجليــدة؛
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وحيــث إن الرقابــة والطعــن فيمــا يصاحــب حتريــك املتابعــة التأديبيــة مــن إجــراءات، 

ومــا يتخــذ إثرهــا مــن قــرارات، يبقــى منحصــرا فــي أطرافهــا احملدديــن مبقتضــى 

القانــون، أي الشــخص املســتهدف مــن املتابعــة، وأحيانــا اجلهــة التــي حركتهــا حينمــا 

يســمح لهــا املشــرع الطعــن فيهــا؛

لكــن ومــع ذلــك، فــإن اجلهــة التــي أوكل املشــرع إليهــا اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات 

تأديبيــة كــرد فعــل عــن كل تصــرف مهنــي معيــب، أو عــن كل موقــف يســيء إلــى شــرف 

املهنــة ووقارهــا، ملزمــة بترتيــب األثــار القانونيــة عــن كل مطالبــة باملتابعــة، وبذلــك عليهــا 

أن تنهــي دراســتها للملــف، وأن تخبــر املشــتكي مبــا آلــت إليــه مبادراتهــا؛

وحيــث إن املشــتكي كضحيــة وكمنطلــق املتابعــة التــي حركــت بســبب مــا تعــرض لــه، 

ــا أن  ــا، علم ــة به ــررات املتعلق ــي املق ــن ف ــه أو ممارســة الطع ــه حــق بســط رقابت ــس ل لي

ــى  ــة، فــي تقــدمي شــكاية مباشــرة إل ــات القانوني ــه املقتضي ــا ملــا تســمح ب ــه احلــق طبق ل

احملكمــة ملتابعــة املشــتكى بــه، واملطالبــة مبــا هــو محــق فيــه مــن تعويضــات عــن األضــرار 

املباشــرة التــي حلقــت بــه مــن جــراء الفعــل املرتكــب؛

ــة تدخلهــا،  ــا ملواصل ــه أمــام هــذه املعطيــات، فــإن املؤسســة ال تــرى موجب وحيــث إن

وبالتالــي يتعــن حفــظ امللــف، ورفــع يدهــا عنــه؛

 17 بتاريــخ  الصــادر   1.11.25 رقــم  الشــريف  الظهيــر  ملقتضيــات  واســتنادا 

الرســمية  باجلريــدة  واملنشــور  اململكــة،  وســيط  مؤسســة  بإحــداث   2011 مــارس 

لــدن  مــن  عليــه  املصــادق  الداخلــي،  ونظامهــا  أعــاله،  التاريــخ  بنفــس   5926 عــدد 

اجلنــاب الشــريف، واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012؛

       ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

- يدعو املجلس الوطني لألطباء إلى إخبار املشــتكي مبا انتهت إليه مســطرة املتابعة؛
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- ويأمــر بتبليــغ هــذا املقــرر إلــى كل مــن املفتشــية العامــة بــوزارة الصحــة، ورئيــس 

املجلــس اجلهــوي لألطبــاء الوســط، واملشــتكي؛

- ويقرر حفظ امللف؛

                                

                                                        وحرر بالرباط، فـي:     
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الحق في المعلومة

مقرر بحفظ الملف،

 صادر بتاريخ 18 دجنبر 2015

ملف عدد: 15/7108

حيــث إن الســيد............، الســاكن ب...........، هوالنــدا، بعــث بشــكاية إلــى هــذه 

املؤسســة، ســجلت بهــا بتاريــخ 09 ينايــر 2015، يطلــب مــن خاللهــا التدخــل لــدى اجلماعــة 

القرويــة اعزانــن بالناظــور، قصــد معرفــة مــآل شــكايتيه اللتــن تقــدم بهمــا إلــى رئيــس 

ــخ 27  ــة بتاري ــر 2012 والثاني ــخ 05 أكتوب ــى بتاري ــن، األول ــة إعزان ــروي جلماع ــس الق املجل

ــاء  ــح رخصــة بن ــا قصــد من ــاد عليه ــي مت االعتم ــات الت ــارس 2014، بخصــوص املعطي م

ألخيــه املســمى بحلحــول ميمــون، ملتمســا معرفــة األســباب الكامنــة وراء عــدم مــده بــأي 

جــواب عــن مضمــون شــكايتيه؛ 

وحيــث متــت مكاتبــة اجلماعــة القرويــة إعزانــن بالناظــور فــي املوضــوع، فأفــادت فــي 

جوابهــا املــؤرخ فــي 29 يونيــو 2015، أنهــا قامــت بتســليم رخصــة البنــاء لشــقيقه .................حتــت 

     مــن حــق كل مواطــن احلصــول علــى املعلومــة، وأن مــن التزامــات اإلدارة الــرد علــى مطالــب 

املشــتكن مــع تعليــل كل رفــض؛ 

     املؤسســة تســجل موقــف اإلدارة بعــدم ردهــا علــى طلــب املشــتكي، وبحفــظ حقــه فــي ترتيــب 

اآلثــار عــن ذلك.
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ــخ 07  ــي بتاري ــده املســمى..............الذي توف ــاة وال ــل وف ــخ 30 شــتنبر 2010 قب ــم 49 بتاري رق

ــاي 2011؛    م

وحيــث إن املؤسســة أشــعرت املشــتكي بتاريــخ 04 غشــت 2015، مبضمــون جــواب 

اإلدارة، فلــم يــواف املؤسســة مبــا يفيــد خــالف مــا أكدتــه هــذه األخيــرة رغــم مــرور عــدة 

شــهور مــن تاريــخ التبليــغ املذكــور؛

       وبناء على ما تقدم:

حيــث إن الطلــب يهــدف إلــى التدخــل قصــد معرفــة مــآل الشــكايتن اللتــن تقــدم بهمــا 

املشــتكي أمــام مصالــح اجلماعــة القرويــة إعزانــن بالناظــور بخصــوص رخصــة البنــاء 

التــي مت منحهــا لشــقيقه؛

وحيــث يتضــح مــن جــواب اإلدارة أنهــا اســتجابت لطلــب شــقيقه وعملــت علــى متكينــه 

مــن رخصــة البنــاء بتاريــخ 30 شــتنبر 2010، قبــل وفــاة والــده بتاريــخ 07 مــاي 2011؛

لكــن حيــث إن جوهــر التشــكي املرفــوع إلــى هــذه املؤسســة هو التســاؤل عن األســباب 

الكامنــة وراء عــدم رد اإلدارة عــن مراســلته وشــكايتيه، واحلــال أن مــن حــق كل مواطــن 

ــع  ــب املشــتكن م ــى مطال ــرد عل ــات اإلدارة ال ــن التزام ــة، وأن م ــى املعلوم احلصــول عل

تعليــل كل رفــض؛

وحيــث إن املؤسســة تســجل موقــف اإلدارة بعــدم ردهــا علــى طلــب املشــتكي، وبحفــظ 

ــا  ــن خــالل جوابه ــا، م ــت أنه ــي ذات الوق ــترى ف ــك، لَـ ــى ذل ــار عل ــب اآلث ــي ترتي ــه ف حق

ــل  ــك قب ــة، وذل ــح الرخص ــع من ــن واق ــتكي م ــت  املش ــد مكن ــة، ق ــى املؤسس ــل إل املرس

ــى استفســار  ــرد مباشــرة عل ــة أن ت ــة املعني ــا باجلماع ــه كان حري ــا أن ــده، علم ــاة وال وف

ــذه املؤسســة؛ ــى ه ــي املوضــوع إل ــدمي شــكاية ف الســيد............، ال أن تنتظــر تق

وحيث ينبغي بالتالي حفظ امللف؛
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ربيــع   12 فــي  الصــادر   1.11.25 رقــم  الشــريف  الظهيــر  مقتضيــات  علــى  وبنــاء 

اآلخــر 1432 )17 مــارس 2011( احملــدث ملؤسســة وســيط اململكــة، واملنشــور باجلريــدة 

الرســمية عــدد 5926 بنفــس التاريــخ أعــاله، ونظامهــا الداخلــي املصــادق عليــه مــن لــدن 

اجلنــاب الشــريف واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012.

       ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

- يصرح بحفظ امللف؛

ــن  ــة اعزان ــى كل مــن الســيد رئيــس اجلماعــة القروي ــغ هــذا املقــرر إل - ويأمــر بتبلي

ــور، واملشــتكي.                                   بالناظ

                                                         وحرر بالرباط، في:
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التعيين في المناصب العليا

مقرر بحفظ الملف،

 صادر بتاريخ: 18 دجنبر 2015

الملف عدد: 15/8863 )15/5299 م. ض(

حيــث إن الســيدة...............، عنــوان املراســلة.........................، بلجيــكا، تقدمــت بطلــب 

لــدى وســيط اململكــة ســجل بهــا بتاريــخ 11 مــاي 2015، تلتمــس مــن خاللــه التدخــل لــدى 

الســيد رئيــس احلكومــة مــن أجــل إعــادة  النظــر فيمــا انتهــت إليــه جلنــة الترشــيحات، 

بخصــوص طلــب شــغل منصــب الكاتــب العــام للــوزارة املنتدبــة املكلفــة بالبيئــة؛  

     التعيــن فــي املناصــب العليــا الــذي وردت بشــأنه مقتضيــات دســتورية، يخضــع ملســطرة، 

حــرص املشــرع علــى أن يتــم فيهــا التقيــد مببــادئ أساســية علــى رأســها الكفــاءة واالســتحقاق، 

وأن يحــاط بالضمانــات التــي تكفــل املســاواة وتكافــؤ الفــرص؛

     املشــرع منــح للســيد رئيــس احلكومــة إمكانيــة طلــب إعــادة النظــر فــي مقتــرح التعيــن، 

كلمــا تــراءى لــه أن هــذا املقتــرح لــم تــراع فيــه الســلطة احلكوميــة املبــادئ واملعاييــر املقــررة 

فــي املوضــوع؛

     تقديــر مراعــاة تلــك املقتضيــات واالقتنــاع باملقتــرح، يدخــل فــي إطــار الصالحيــات املخولــة 

ــادئ  ــاد املب ــروح وأبع ــا ل ــها طبق ــه ميارس ــروض أن ــن املف ــي م ــة، والت ــس احلكوم ــيد رئي للس

الدســتورية، واحلقــوق األساســية التــي هــي عمــاد نظامنــا.
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لكــن حيــث إن التعيــن فــي املناصــب العليــا الــذي وردت بشــأنه مقتضيــات دســتورية، 

يخضــع ملســطرة، حــرص املشــرع أن يتــم فيهــا التقيــد مببــادئ أساســية علــى رأســها 

ــؤ الفــرص،  ــل املســاواة وتكاف ــي تكف ــات الت ــاءة واالســتحقاق، وأن يحــاط بالضمان الكف

وقــرر أن تقــدم بخصوصهــا مقترحــات ترفــع إلــى الســيد رئيــس احلكومــة لعرضهــا علــى 

مــداوالت مجلــس احلكومــة؛

ــح للســيد رئيــس احلكومــة فــي املــادة التاســعة مــن املرســوم  وحيــث إن املشــرع من

عــدد 2.12.412 الصــادر بتاريــخ 11 أكتوبــر 2012، إمكانيــة طلــب إعــادة النظــر فــي مقتــرح 

ــادئ  ــة املب ــلطة احلكومي ــه الس ــراع في ــم ت ــرح ل ــذا املقت ــه أن ه ــرآئ ل ــا ت ــن، كلم التعي

ــي املوضــوع؛  ــررة ف ــر املق واملعايي

ــار  ــي إط ــل ف ــرح، يدخ ــاع باملقت ــات واالقتن ــك املقتضي ــاة تل ــر مراع ــث إن تقدي وحي

الصالحيــات املخولــة للســيد رئيــس احلكومــة، والتــي مــن املفــروض أنــه ميارســها طبقــا 

لــروح وأبعــاد املبــادئ الدســتورية، واحلقــوق األساســية التــي هــي عمــاد نظامنــا ويتــم 

بذلــك التــداول فيهــا فــي املجلــس احلكومــي.

ــس  ــى الســيد رئي ــد وجــه إل ــت أن ملتمــس إعــادة النظــر ق ــا دام مــن الثاب ــث م وحي

احلكومــة، فــإن املؤسســة ال تــرى موجبــا يســتدعي تدخلهــا، وبالتالــي يتعــن حفــظ امللــف.

       ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

- يصرح بحفظ امللف.

- ويأمر بتبليغ هذا املقرر إلى املشتكية. 

                                                      وحرر بالرباط، في:
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التنازل عن نزع الملكية

مقرر بالتوجيه 

صادر بتاريخ: 18 دجنبر 2015

ملف عدد: 12/2562

حيــث إن........................، تقــدم بواســطة نائبــه األســتاذ...............، احملامــي 

بهيئــة الربــاط، اجلاعــل محــل املخابــرة معــه، ب..........................، الربــاط، بشــكاية 

إلــى مؤسســة وســيط اململكــة، ســجلت بهــا بتاريــخ 07 شــتنبر 2012، يطلــب فيهــا التدخــل 

ــذ  ــدي للهرهــورة عــن  تنفي ــس البل ــاع املجل ــه جــراء امتن ــذي حلق قصــد رفــع الضــرر ال

احلكــم الصــادر عــن احملكمــة االداريــة بالربــاط حتــت عــدد 53 بتاريــخ 04 ينايــر 2011 فــي

     مســتجد التراجــع عــن نــزع امللكيــة يقتضــي وضعــه فــي إطــاره، وترتيــب اآلثــار القانونيــة 

عليــه؛ املســتفيد مــن احلكــم املطلــوب تنفيــذه، لــم يــدل مبــا يفيــد أن املجلــس قــد حــاز القطعــة 

ــد  ــف اإلدارة ق ــن أشــكال التصــرف؛ إذا كان موق ــأي شــكل م ــا ب ــة، أو تصــرف فيه األرضي

أحلــق أضــرارا باملالــك بســبب غــل يــده فــي التصــرف فــي نصيبــه مــن العقــار بالشــكل الــذي 

تــراءى لــه، فاعتبــارا ملــا قــد تكــون لنــازع امللكيــة مــن إمكانيــة العــدول عــن مقــرره هــذا، حتــت 

مســؤوليته طبعــا، وكــذا لإلطــار احملــدد حاليــا ملؤسســة وســيط اململكــة واحملصــور فــي النظــر 

فــي التظلــم مــن عــدم تنفيــذ حكــم، فــإن هــذه املؤسســة تــرى القــول بــأن هنــاك مــا يســتدعي رفع 

يدهــا، وتوجيــه املشــتكي إلــى احملكمــة املصــدرة للحكــم للبــت فــي هــذه الوضعيــة فــي إطــار مــا 

متلكــه مــن صالحيــات، اســتنادا إلــى قانــون املســطرة املدنيــة.
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امللــف رقــم............، واملؤيــد مــن طــرف محكمــة االســتئناف االداريــة بالربــاط فــي 31 

مــاي 2011، القاضــي بأدائــه تعويضــا اجماليــا قــدره 70.296.000.00 درهمــا عــن نــزع ملكيــة 

القطعــة األرضيــة اململوكــة مناصفــة بينــه وبــن شــريكه الســيد .......... موضــوع الرســم 

العقــاري عــدد 32899/ر البالغــة مســاحتها هكتــارا واحــدا و75 ارا و74 ســنتيارا الكائنــة 

بتمــارة الشــاطئ؛

وحيــث متــت مكاتبــة رئيــس املجلــس البلــدي للهرهــورة فــي املوضــوع فــي 23 

أكتوبــر 2012، كمــا وقــع تذكيــره فــي 26 دجنبــر 2012، فأفــاد فــي معــرض جوابــه املتوصــل 

بــه بتاريــخ 14 ينايــر 2013 أنــه يتعــذر عليــه تنفيــذ احلكــم ســالف الذكــر، نظــرا لوجــود نزاع 

بــن الطالــب واملالكــة األصليــة التــي طعنــت بالــزور فــي وكالــة التفويــض بالبيــع، الشــيء 

الــذي ترتــب عنــه عــدم قبــول الدعــوى التــي تقدم بهــا الســيد...........، بخصــوص املطالبة 

ــن  ــل 2012 ع ــخ 17 أبري ــرار بتاري ــدور ق ــت بص ــي انته ــتغالل والت ــن االس ــض ع بالتعوي

محكمــة االســتئناف االداريــة بالربــاط، مضيفــا أن املجلــس املذكــور قــد اصــدر فــي دورتــه 

العاديــة لشــهر يوليــوز 2012، قــرارا بالتخلــي عــن نــزع ملكيــة القطعــة االرضيــة املذكــورة؛

وحيــث أنــه بعــد تبليــغ املشــتكي فحــوى جــواب االدارة املعنيــة فــي 18 فبرايــر 2013، 

تقــدم بتعقيــب يطلــب مــن خاللــه التدخــل مجــددا قصــد العمــل علــى تنفيــذ احلكــم املتظلــم 

بشــأنه، مســتندا فــي تعقيبــه علــى إشــهاد باحلفــظ الصــادر عــن رئيــس كتابــة الضبــط 

بالنيابــة العامــة لــدى احملكمــة االبتدائيــة بتمــارة، الــذي يفيــد بــأن شــكاية املالكــة األصليــة 

بالــزور فــي وكالــة التفويــض بالبيــع قــد اتخــذ بشــأنها قــرار باحلفــظ فــي 29 فبرايــر 2010، 

للتقــادم، لعلمهــا بالبيــع وإيــداع املبلــغ املالــي بحســابها البنكــي بعدمــا مت اخبارهــا مــن 

طــرف املوثــق،

وحيــث متــت مراســلة الســيد رئيــس املجلــس البلــدي للهرهــورة مــن جديــد فــي ذات 

املوضــوع، كمــا وقــع تذكيــره بكتابــن كان أخرهمــا فــي 21 ينايــر 2014، إال أن املؤسســة 

لــم تتوصــل منــه إلــى غايــة تاريخــه باجلــواب؛
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      وبناء على ما تقدم:

حيــث إن الطلــب يهــدف إلــى التدخــل مــن أجــل تنفيــذ حكــم قضائــي نهائــي صــادر 

لفائــدة الســيد............. وشــريكه يقضــي بــأداء املجلــس اجلماعــي للهرهــورة لفائدتهمــا 

تعويضــا اجماليــا قــدره 70.296.000.00 درهمــا عــن نــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة موضــوع 

الرســم العقــاري عــدد 32899/ر  الكائنــة بتمــارة الشــاطئ؛

وحيث إن املجلس املذكور العتبارات يراها قرر التراجع عن نزع امللكية؛

وحيــث إن هــذا املســتجد يقتضــي وضعــه فــي إطــاره وترتيــب اآلثــار القانونيــة عليــه  

ــا أو  ــة واعتمره ــة األرضي ــاز القطع ــد ح ــس ق ــم أن املجل ــن احلك ــتفيد م ــدل املس ــم ي ل

ــأي شــكل مــن أشــكال التصــرف؛ ــا ب تصــرف فيه

 

وحيــث إن هــذا املوقــف وإن كان قــد احلــق أضــرارا باملالــك اعتبــارا ملــا تســبب 

ــه،  ــرآى ل ــذي يت ــار بالشــكل ال ــن العق ــه م ــي نصيب ــي التصــرف ف ــده ف ــل ي ــن غ ــه م في

ــذا، حتــت  ــرره ه ــن مق ــدول ع ــة الع ــن امكاني ــة م ــازع امللكي ــون لن ــد تك ــا ق ــارا مل فاعتب

مســؤوليته، وبالنظــر إلــى اإلطــار احملــدد حاليــا ملؤسســة وســيط اململكــة مــن نظــر 

محصــور فــي التظلــم مــن عــدم تنفيــذ حكــم، فإنهــا تــرى القــول أن هنــاك مــا يســتدعي 

رفــع يدهــا، وتوجيــه املشــتكي إلــى احملكمــة املصــدرة للحكــم للنظــر فــي هــذه الوضعيــة 

فــي إطــار مــا متلكــه مــن صالحيــات اســتنادا إلــى املــادة 26 مــن قانــون املســطرة املدنيــة؛

املشــتكي  لصالــح  احلكــم،  تنفيــذ  شــأن  مــن  فــإن  ســبق  مــا  علــى  وبنــاء 

مســجال  مــازال  العقــار  أن  واحلــال  لــه،  إثــراء  وقــوع  بــه،  املتعلــق  الشــق  فــي 

املجلــس  ميزانيــة  ســيلحق  افتقــار  ســيحصل  وباملقابــل  شــريكه،  مــع  باســمه، 

العــام؛ للمــال  هــدرا  ذلــك  يعتبــر  ممــا  بالعقــار،  حتــوزه  لعــدم  اجلماعــي 

وحيــث انــه مــع ذلــك، ال ميكــن التــذرع بواقعــة تراجــع املجلــس اجلماعــي للهرهــورة 

ــة   ــه ضــرر شــخصي مباشــر، طيل ــد حلق ــم ق ــه، الن املتظل ــة إلخــالء ذمت ــزع امللكي عــن ن
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املــدة الفاصلــة مــا بــن صــدور مرســوم نــزع امللكيــة فــي 8 غشــت 2007 الــى تاريــخ التراجــع 

ــهر  ــي ش ــة ف ــه العادي ــاع دورت ــي اجتم ــس ف ــرف املجل ــن ط ــة م ــزع امللكي ــرار ن ــن ق ع

ــة؛ ــق امللكي ــدأ ح ــارض ومب ــاره، ممــا يتع ــي عق ــن التصــرف ف ــرم م ــوز 2012 إذ ح يولي

ــن  ــض ع ــم لتعوي ــول باســتحقاق املتظل ــدل واالنصــاف الق ــاب الع ــن ب ــه م ــث ان وحي

ــه التراجــع عــن نــزع ملكيــة العقــار، ولــو أن قــرار التراجــع عــن  الضــرر الــذي ســببه ل

ــة؛ ــاء املســطرة القضائي ــد انته ــم يصــدر اال بع ــة ل ــزع امللكي ن

 

وحيــث إنــه إذا كان التراجــع عــن مســطرة نــزع امللكيــة، مــن حــق نــازع امللكيــة، فــي 

ــه  ــد أحدث ــون ق ــذي يك ــن الضــرر ال ــدم مســاءلته ع ــي ع ــك ال يعن ــة، إال ان ذل ــة مرحل أي

ــن  ــه يتع ــن مت فان ــض مناســب، وم ــه إال بتعوي ــن إزالت ــذي ال ميك ــه، وال ــة ملكيت للمنزوع

ــة ثبوثــه؛ توجيــه املشــتكي للمطالبــة بهــذا احلــق فــي حال

       ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

- يوجــه الســيد................. إلــى املطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الــذي يكــون قــد 

حلقــة إثــر تراجــع املجلــس اجلماعــي للهرهــورة عــن قــرار نــزع ملكيــة القطعــة األرضيــة 

ذات الرســم العقــاري عــدد ....../ر الكائنــة بشــاطئ .......؛

- ويقــرر تبليــغ هــذا املقــرر لــكل مــن رئيــس املجلــس اجلماعــي للهرهــورة، واملعنــي 

باألمــر .

                                                                                           

                                                           وحرر بالرباط، فـي:
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المعالم التاريخية

مقـــرر بالتوجيه،

 صادر بتاريخ: 21 دجنبر 2015

ملف عدد: 13/4209

بواســطة  الؤسســة،  هــذه  إلــى  بشــكاية  بعــث  الســيد............،  إن  حيــث 

معــه  املخابــرة  محــل  اجلاعــل  الربــاط،  بهيئــة  محــام  األســتاذ............،  دفاعــه 

ــا  ــم مبوجبه ــخ 07 غشــت 2013، يتظل ــا بتاري ــاط، ســجلت به ــه..................، الرب مبكتب

مــن عــدم تنفيــذ القــرار الصــادر  عــن الغرفــة اإلداريــة باملجلــس األعلــى ســابقا-محكمة 

ــي ــم 453 القاض ــوم رق ــاء املرس ــي بإلغ ــر 2005 والقاض ــخ 09 فبراي ــا بتاري ــض حالي النق

بــإدراج بنايــة ســينما .......... بامللــك املســمى الكــي فــي عــداد اآلثار التاريخيــة، موضحا  

ــي محضــرا  ــذ، حــرر بشــأنها املفــوض القضائ ــى مباشــرة مســطرة التنفي ــه عمــل عل أن

تنفيذيــا مؤرخــا فــي 18 مــارس 2013؛

     إن إدراج العقــار املذكــور ضمــن التــراث أو املعالــم التاريخيــة لــم يعــد محــط نقــاش مــا دام 

القضــاء قــد حســم فــي األمــر مبقتضــى حكــم نهائــي؛

     إذا كان القطــاع احلكومــي ذو الصلــة باملعمــار الفنــي والتــراث العقــاري والتاريخــي مصــرا 

علــى اإلبقــاء عليــه، فإنــه بإمكانــه الوصــول إلــى ذلــك مــن خــالل متلكــه العقــار بالتراضــي مبــا 

ــل  ــا مقاب ــح نزعه ــة وتبي ــر حــق امللكي ــي تق ــادئ الدســتورية الت ــي إطــار املب ــون ف ــه القان يخول

تعويــض عــادل ومنصــف جلبــر كل األضــرار.
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وحيــث أفــادت وزارة الثقافــة، فــي جوابهــا املــؤرخ فــي 11 أكتوبــر 2013، أنهــا ليســت 

لهــا ســلطة ماديــة تخــول لهــا منــع تنفيــذ القــرار موضــوع التظلــم، وقــد أضافــت املجيبــة 

أنــه مت تقييــد مدينــة الربــاط ضمــن الئحــة التــراث العاملــي، حيــث أصبحــت بنايــة ســينما 

ــي  ــراث العامل ــة الت ــة بالئح ــة املدرج ــات التاريخي ــن البناي ــي، املســماة »......« ضم امللك

مبقتضــى القــرار الصــادر عــن منظمــة األمم املتحــدة للتربيــة والعلوم والثقافة )اليونســكو( 

بتاريــخ 29 يونيــو 2012، ممــا يلــزم الدولــة املغربيــة، علــى اتخــاذ كافــة التدابيــر واإلجــراءات 

حلمايــة كل املعالــم التراثيــة واملبانــي التاريخيــة الواقعــة ضمــن نطــاق احلمايــة املنصــوص 

عليــه، باإلضافــة إلــى أن اتفاقيــة التــراث العاملــي  لســنة 1972 ملنظمــة )اليونســكو( املتعلقــة 

بحمايــة التــراث العاملــي والثقافــي والطبيعــي، حتمــي ســينما .....، املرتبــة عامليــا؛

ــد جلســة بحــث  ــى عق ــت املؤسســة عل ــف عمل ــذا املل ــي إيجــاد حــل له واسترســاال ف

مبقرهــا بتاريــخ 27 فبرايــر 2014 حضرهــا ممثلــون عــن وزارة االتصــال، ووزارة الثقافــة، 

ودفــاع املشــتكي، فأكــدت ممثلــة وزارة الثقافــة أن الــوزارة عملــت علــى إعــداد مشــروع 

ــة  ــد البناي ــة، مــن أجــل تقيي ــة للحكوم ــة العام ــه مــن طــرف األمان ــم يصــادق علي الزال ل

ضمــن التــراث العاملــي، وبهــذا تكــون الــوزارة أنهــت مهمتهــا، ورفعــت يدهــا، كمــا أكــد 

دفــاع املشــتكي بأنهــم تقدمــوا بواســطة املفــوض القضائــي بطلــب الترخيــص لهــم مــن 

أجــل جتديــد البنايــة املتهالكــة بإحــداث تصميــم جديــد ألكثــر مــن جهــة) وزارة الثقافــة، 

مديــر املركــز الســينمائي املغربــي، مديريــة التــراث الثقافــي(، ضــم تغييــر واجهــة البنايــة 

مــع مراعــاة شــرط احلفــاظ علــى الســينما بإحــداث قاعتــن ســينمائيتن بشــكل جديــد، 

فــي إطــار مشــروع الهيكلــة اجلديــدة ملدينــة الربــاط، إال أنهــم لــم يحصلــوا علــى جــواب، 

فتــم االتفــاق علــى عقــد جلســة بحــث ثانيــة بتاريــخ 12 مــارس 2014 مــع إلــزام دفــاع املعنــي 

باألمــر بجلــب التصاميــم املــراد إحــداث أحدهــا؛

وحيــث إنــه، خــالل جلســة البحــث الثانيــة التــي انعقــدت بتاريــخ 12 مــارس 2014، مــع 

ــد جلســة  ــرر عق ــاع املشــتكي، تق ــة، ودف ــي وزارة االتصــال، ووزارة الثقاف ــن ممثل كل م

عمــل بحضــور املعنــي باألمــر واملهنــدس املشــرف علــى املشــروع، وكــذا تقنيــن بــوزارة 

ــى الواجهــة والزخرفــة  ــى اتفــاق يتــم مبوجبــه احلفــاظ عل الثقافــة مــن أجــل الوصــول إل

الداخليــة، مــع تــدارس حتــى مســألة شــراء القطعــة مــن طــرف مديريــة أمــالك الدولــة؛ 
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وحيــث أفــادت وزارة الثقافــة، فــي جوابهــا املــؤرخ فــي 23 أبريــل 2015 أنــه مت تشــكيل 

ــن  ــة ســينما..... بقاعت ــادة تهيئ ــة إع ــراث لدراســة إمكاني ــي الت ــة مختصــة ف ــة تقني جلن

حديثتــن للعــرض الســنيمائي مــع احملافظــة علــى واجهتهــا اخلارجيــة، اســتجابة لطلــب 

املشــتكي املعبــر عنــه فــي جلســة البحــث، غيــر أن هــذه اللجنــة عبــرت عــن عــدم قبولهــا 

ألي تغييــر مــن شــأنه تشــويه شــكل  بنايــة الســينما، اعتبــارا للقيمــة التاريخيــة والتراثيــة 

لهــا، والســيما أنهــا مرتبــة فــي نطــاق معتــرف بــه دوليــا؛

وحيــث أضافــت املجيبــة، أنــه مــن أجــل إيجــاد حــل لتلبيــة طلــب املشــتكي مبــا يضمــن 

حمايــة معمــار ســينما .......، فإنهــا توجهــه إلــى ربــط االتصــال باملفتشــية العامــة 

ــا املختصــة،  ــع مصاحله ــا، قصــد التنســيق املباشــر م ــة مشــروعه عليه ــوزارة، وإحال لل

ــه؛   ــي في ــة إن اقتضــى األمــر للبــت النهائ ــر الثقاف ــى وزي وعــرض املشــروع عل

وحيــث عملــت املؤسســة علــى تبليــغ دفــاع املعنــي باألمــر فحــوى جــواب اإلدارة بتاريــخ 

18 مــاي 2015، فلــم تتوصــل منــه بــأي جديــد؛

        وبناء على ما تقدم:
قصــد  الثقافــة  وزارة  لــدى  التدخــل  إلــى  يهــدف  الطلــب  إن  حيــث 

ســابقا- األعلــى  باملجلــس  اإلداريــة  الغرفــة  عــن  الصــادر  القــرار  تنفيــذ 

أعــاله؛ إليــه  واملشــار   ،2005 فبرايــر   09 حاليا-بتاريــخ  النقــض  محكمــة 

لكــن، حيــث اتضــح أنــه بالرغــم مــن أن املشــتكي اســتصدر مقــررا قضائيــا نهائيــا 

بإلغــاء القــرار اإلداري بــإدراج عقــاره )ســينما ...( ضمــن األثــار التاريخية فإنــه لم يتمكن 

مــن احلصــول علــى رخصــة بخصــوص املشــاريع التــي تقــدم بهــا إلعــادة بنــاء عقــاره،

ــذا  ــاظ به ــة باالحتف ــف وزارة الثقاف ــع ملوق ــات املشــتكي ترج ــة رد طلب ــث إن عل وحي

ــة؛  ــة والتراثي ــة التاريخي ــارا لقيمت ــه اعتب ــى حالت ــار عل العق
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وحيــث اتضــح كذلــك أنــه بالرغــم مــن تقــدمي املشــتكي كمالــك ملشــروع بنــاء مركــب 

علــى الواجهــة األماميــة لــه )الســينما( فــإن املصالــح اإلداريــة وباألخــص وزارة الثقافــة 

لــم توافــق علــى عرضــه؛

 17 بتاريــخ  الصــادر   2.12.325 رقــم  املرســوم  مبقتضيــات  التمســك  إن  وحيــث 

غشــت 2012، املتعلــق بتحديــد شــروط ومســاطر دعــم إنتــاج األعمــال الســينمائية،  ورقمنــة 

وحتديــث وإنشــاء القاعــات الســينمائية فــي غيــر محلــه، وال ميكــن أن ينصــب علــى 

النازلــة مــا دامــت نيــة املشــتكي ال تتجــه إلــى بنــاء قاعــات ســينمائية بــل اإلشــارة إلــى 

ــي؛ ــل توافق ــاد ح ــك إليج ــا املال ــي قدمه ــروض الت ــن الع ــا ب ــت م ــينمائية كان ــة س قاع

وحيــث إن إدراج العقــار املذكــور ضمــن التــراث أو املعالــم التاريخيــة لــم يعــد محــط 

نقــاش مــا دام القضــاء قــد حســم فــي هــذا مبقتضــى حكــم نهائــي؛

لكــن، إذا كان القطــاع احلكومــي ذو الصلــة باملعمــار الفنــي والتــراث العقــاري 

والتاريخــي مصــرا علــى اإلبقــاء عليــه، فإنــه بإمكانــه الوصــول إلــى ذلــك مــن خــالل متلكــه 

ــه القانــون فــي إطــار املبــادئ الدســتورية التــي تقــر حــق امللكيــة،  بالتراضــي مبــا يخول

ــر كل األضــرار؛ ــل تعويــض عــادل ومنطقــي جلب ــح نزعــه مقاب وتبي

ــر  ــال غي ــكل عق ــو يش ــة، فه ــذه احلال ــى ه ــع عل ــى الوض ــاغ أن يبق ــث ال يستس وحي

ــى  ــا انته ــط مل ــه ال ينضب ــداد التعســف ويضــرب املشــروعية ألن ــي ع ــي، ويدخــل ف قانون

إليــه القضــاء، وينــص علــى موقــف رفــض الســماح للمالــك مــن التصــرف فــي ملكيتــه فــي 

ــة؛ ــط القانوني نطــاق الضواب

وحيــث إن املؤسســة تــرى أن كل رفــض للترخيــص بإعــادة بنــاء عقــار املشــتكي 

ــى  ــه، وتدعــو إل ــر فــي غيــر محل ــة يعتب ــر التاريخي ــه يشــكل إحــدى املآث ــى أن اســتنادا إل

دراســة مــا يقدمــه املشــتكي مــن مشــاريع، وتوجــه وزارة الثقافــة إن كانــت فعــال تــرى فــي 

إطــار منظورهــا للمشــهد الثقافــي احلفــاظ علــى هــذا العقــار أن تدخــل مــع املالــك فــي 

ــون مــن مســاطر المتالكــه؛ ــي لتعويضــه وأن تســلك مــا يخولهــا القان توافــق رضائ
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وبنــاء علــى مقتضيــات الظهيــر الشــريف رقــم 1.11.25 الصــادر بتاريــخ 17 مــارس 2011 

ــس  ــدد 5926 بنف ــدة الرســمية ع ــة، واملنشــور باجلري ــداث مؤسســة وســيط اململكـ بإحـــــ

التاريــخ أعــاله، ونظامهــا الداخلــي، املصــادق عليــه مــن لــدن اجلنــاب الشــريف، واملنشــور 

باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012؛

       ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

- يدعو إلى دراسة ما يقدمه املشتكي من مشاريع؛

- ويوجــه وزارة الثقافــة إن كانــت فعــال تــرى فــي إطــار منظورهــا للمشــهد الثقافــي 

احلفــاظ علــى هــذا العقــار أن تدخــل مــع املالــك فــي توافــق رضائــي لتعويضــه وأن تســلك 

مــا يخولهــا القانــون مــن مســاطر المتالكــه؛

- ويأمر بتبليغ وزارة الثقافة ودفاع املشتكي هذا املقرر.

                                                                                                                                 

                                                              وحرر بالرباط، في:  
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خضوع التفويض بالبناء لقانون التعمير

مقرر برد الطلب،

 صادر بتاريخ: 22 دجنبر 2015

ملف عدد: 14/5828

تقــدم  ورزازات،  ب.......................،  الســاكن  الســيد...............،  إن  حيــث 

ــب مــن خاللهــا  ــى هــذه املؤسســة، ســجلت لديهــا بتاريــخ 15 مــاي 2014، يطل بشــكاية إل

التدخــل لــدى الوكالــة احلضريــة بــورزازات التــي مــن خــالل تصميــم التهيئــة ســتحرمه 

مــن رخصــة بنــاء بقعتــه األرضيــة الكائنــة بــدوار تكمــي اجلديــد جماعــة تارميكــت، إقليــم 

ــم  ــدة مســاع ل ــام بع ــا ق ــه كم ــالن عن ــد اإلع ــه ســجل اعتراضــه عن ــرا أن ورزازات، ذاك

ــى أي نتيجــة؛ ــى إثرهــا إل يتوصــل عل

وحيــث أكــد املشــتكي فــي كتــاب بعــث بــه بتاريــخ 14 يوليــوز 2014، أوضــح فيــه أنــه 

توصــل بــرد مــن الوكالــة احلضريــة املذكــورة متســكت فيــه برفضها ألنهــا اعتبــرت القطعة 

التــي ميلكهــا ضمــن مجــال معاشــي واحلــال أنهــا محفظــة ومجهــزة؛

ــه،  ــار ميلك ــوق عق ــاءات ومنشــآت ف ــن بن ــراه م ــا ي ــك إجنــاز م ــق كل مال ــن ح      إذا كان م

فــإن هــذا احلــق ليــس مطلقــا، إذ أن ممارســته مشــروطة بوجــوب التقيــد مبــا تفرضــه القوانــن 

ــم  ــي يت ــر، الت ــم التعمي ــات تصامي ــرام إكراه ــر، واحت ــط التعمي ــزام بضواب ــن الت ــة م واألنظم

ــي يراعــي مصلحــة الســاكنة. ــئ مجــال عمران إعدادهــا مــن أجــل تهيي
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 وحيــث ردت الوكالــة علــى الشــكاية بكتــاب موجــه لهــذه املؤسســة بتاريــخ 01 يوليــوز 2015، 

جــاء فيــه أن هــذه املنطقــة خصصــت فــي التصميــم املديــري كمجــال معاشــي، وقــد متــت 

املصادقــة عليــه ونشــره بتاريــخ 04 مايــو 2001 وشــملها تصميــم التهيئــة املنشــور باجلريــدة 

الرســمية بتاريــخ 09 نونبــو 2014؛

      وبناء على ما سبق:
حيــث إن الطلــب يهــدف إلــى التدخــل قصــد متكــن املعنــي باألمــر مــن رخصــة بنــاء 

بقعتــه األرضيــة؛

ــة لورززات–زاكورة-مــؤرخ  ــة احلضري وحيــث مت اإلدالء فــي امللــف بكتــاب مــن الوكال

فــي 15 مــاي 2014 موجــه إلــى املشــتكي، مفــاده أنــه يتعــذر االســتجابة لطلــب املعنــي األمــر 

ألن األرض املزمــع بناؤهــا توجــد، حســب تصميــم التهيئــة ملركــز تارميكــت والــذي أحيــل 

علــى املصادقــة، داخــل منطقــة معاشــية؛

وحيــث إن مشــروع تصميــم التهيئــة هــذا ســبق وأن كان موضــوع بحــث علنــي ســجل 

املعنــي باألمــر مالحظــات بخصوصــه، حيــث تدارســت اللجنــة املركزيــة املنعقــدة بتاريخ 21 

ينايــر 2014 هــذه املالحظــات، وقــررت عــدم االســتجابة لهــا وإبقــاء املنطقــة التــي تقــع فيهــا 

البقعــة املعنيــة مخصصــة للمجــال املعاشــي وفــق مــا جــاء فــي املخطــط املديــري للتهيئــة 

احلضريــة لــوزارات الكبــرى الــذي صــودق عليــه منــذ ســنة 2001 مــن جهــة، ومن جهــة ثانية 

أهميــة املجــال املعاشــي، وضــرورة احملافظــة عليــه، وحمايتــه مــن التوســيع العمرانــي؛

وحيــث إن رخصــة البنــاء ال تســلم حســب مقتضيــات املــادة 43 مــن قانــون 12-90 

ــه الشــروط  ــر في ــه تتوف ــى املزمــع إقامت ــق مــن أن املبن ــر، إال بعــد التحق ــق بالتعمي املتعل

التــي تفرضهــا األحــكام التشــريعية أو التنظيميــة اجلــاري بهــا العمــل، خصوصــا األحكام 

الــواردة فــي تصاميــم التهيئــة؛

وحيــث إنــه إذا كان مــن حــق كل مالــك إجنــاز مــا يــراه مــن بنــاءات ومنشــآت فــوق 

عقــار ميلكــه، فــإن هــذا احلــق ليــس مطلقــا، إذ أن ممارســته مشــروطة بوجــوب التقييد مبا 
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تفرضــه القوانــن واألنظمــة مــن التــزام بضوابــط التعميــر واحتــرام إكراهــات تصاميــم 

التعميــر التــي تعــد مــن أجــل تهيــئ مجــال عمرانــي يراعــي مصلحــة الســاكنة؛

وعليــه، وأمــام عــدم الوقــوف علــى أي إخــالل مــن جانــب اإلدارة، ال يســع املؤسســة إال 

أن تســجل موقفهــا، والقــول تبعــا لذلــك بــرد الطلــب؛

وبنــاء علــى مقتضيــات الظهيــر الشــريف رقــم 1.11.25 الصــادر بتاريــخ 17 مــارس 2011 

ــس  ــدد 5926 بنف ــدة الرســمية ع ــة، واملنشــور باجلري ــداث مؤسســة وســيط اململكـ بإحـــــ

التاريــخ أعــاله، ونظامهــا الداخلــي، املصــادق عليــه مــن لــدن اجلنــاب الشــريف، واملنشــور 

باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012؛

      ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

- يصرح برد الطلب؛

- ويقــرر، تبعــا لذلــك، تبليــغ هــذا املقــرر إلــى وزارة التعميــر وإعــداد التــراب الوطنــي، 

وإلى املشــتكي.

                                                                 وحرر بالرباط، فـي:
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التجهيز شرط للترخيص بالبناء

مقرر برد الطلب،

 صادر بتاريخ: فاتح فبراير 2016

ملف عدد: 14/6799

     حيــث إن الســيد............، الســاكن ب.......................، الربــاط، بعــث 

بشــكاية إلــى هــذه املؤسســة، ســجلت بهــا بتاريــخ 19 نونبــر 2014، يتظلــم مبوجبهــا مــن 

ــم القطعــة  ــى تصمي ــة لتيــداس املصادقــة عل ــح املختصــة باجلماعــة القروي رفــض املصال

األرضيــة رقــم 1، املتواجــدة بتجزئــة املســيرة باجلماعــة املذكــورة، بعدمــا اضطــر لتعديلــه 

بســبب انحــدار األرض، ذاكــرا أنــه قــام بعــدة مســاع لــم تســفر عــن أي نتيجــة؛

 28 فــي  املؤرخــة  مراســلته  بواســطة  لتيــداس،  اجلماعــي  املجلــس  أفــاد  وحيــث 

يناير 2015، أن املشتكي خالف مقتضيات املادة 66 من القانون رقم 12/90 املتعلق بالتعمير

     البنــاء ال ميكــن أن يكــون إال فــي األماكــن املجهــزة، واملســموح، طبعــا، بالبنــاء فوقهــا طبقــا 

لتصاميــم التهيئــة، علــى اعتبــار أن التجهيــز هــو بدايــة للســكن الالئــق، وأن االســتثناء الوحيــد 

الــذي يرخــص فيــه بالبنــاء قبــل انتهــاء أشــغال التجهيــز، هــو املنصــوص عليــه فــي املــادة 44، 

ــب  ــز إذا كان صاح ــغال التجهي ــاء أش ــل انته ــاء قب ــليم رخصــة البن ــة تس ــح إمكاني ــي متن الت

التجزئــة هــو الــذي ســيتولى بنفســه تشــييد مبــان فــي جتزئتــه.
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ــد  ــر متواج ــو" غي ــاء ســرداب "قب ــاء املرخــص وبن ــم البن ــه  تصمي ــدم احترام ــك لع  وذل

بالتصميــم املرخــص، وقــد مت حتريــر محضــر مخالفــة فــي املوضــوع حتــت رقــم 10/2013 

بتاريــخ 23 مــاي 2013، فقــام املشــتكي بإجنــاز تصميــم معــدل للقطعــة األرضيــة املذكــورة، 

وبعــد اســتكمال امللــف مت عرضــه علــى اللجنــة اإلقليميــة للتعميــر بعمالة إقليم اخلميســات، 

التــي قــررت فــي اجتماعهــا املنعقــد بتاريــخ 23 مــاي 2014، عــدم إبــداء الرأي فــي هذا امللف 

إلــى حــن التســليم املؤقــت لتجزئــة وداديــة املســيرة، علمــا أن األشــغال ال زالــت متواصلة؛

ــات الســكنية  ــاء للودادي ــة، أنهــا قــررت تعليــق منــح رخــص البن وحيــث أكــدت املجيب

املتواجــدة بتــراب اجلماعــة إلــى حــن التســليم املؤقــت للتجزئــات الســكنية وذلــك بنــاء علــى 

توصيــات املجلــس اجلهــوي للحســابات خــالل زياراتــه للجماعــة؛ 

وحيــث إنــه، منــذ إشــعار املشــتكي بتاريــخ 20 مــارس 2015 مبضمــون جــواب اإلدارة، 

لــم تتوصــل منــه املؤسســة مبــا يفيــد خــالف ذلــك؛

        وبناء على ما تقدم:
حيــث إن الطلــب يهــدف إلــى التدخــل لــدى مصالــح اجلماعــة القرويــة لتيــداس قصــد 

املصادقــة علــى تصميــم القطعــة األرضيــة التــي اقتناهــا بتجزئــة وداديــة املســيرة، بعدمــا 

اضطــر لتعديلــه النحــدار األرض؛

لكــن، وحيــث يتبــن مــن املعطيــات املســتقاة مــن جــواب اإلدارة، أنهــا ال متتنــع عــن 

املصادقــة علــى التصميــم املعــدل لقطعــة املشــتكي األرضيــة ومــن مت متكينــه مــن رخصــة 

البنــاء، إمنــا أرجــأت النظــر فــي جميــع رخــص البنــاء اخلاصــة بالتجزئــة التــي توجــد بهــا 

القطعــة األرضيــة املعنيــة إلــى حــن انتهــاء أشــغال التجهيــز، والتســليم املؤقــت جلميــع 

القطــع األرضيــة املتواجــدة بهــا؛

وحيــث إن وثائــق التعميــر كلهــا تنــص علــى أن الســماح بالبنــاء ال ميكــن أن يكــون إال 

فــي األماكــن املجهــزة، واملســموح، طبعــا، بالبنــاء فوقهــا طبقــا لتصاميــم التهيئــة، علــى 
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اعتبــار أن التجهيــز هــو بدايــة للســكن الالئــق، وأن االســتثناء الوحيــد الــذي يرخــص فيــه 

بالبنــاء قبــل انتهــاء أشــغال التجهيــز، هــي احلالــة املنصــوص عليــه فــي املــادة 44، والتــي 

ــب  ــز إذا كان صاح ــغال التجهي ــاء أش ــل انته ــاء قب ــليم رخصــة البن ــة تس ــح إمكاني متن

التجزئــة هــو الــذي ســيتولى بنفســه تشــييد مبــان فــي جتزئتــه؛

وحيــث إن املؤسســة لــم تقــف مــن خــالل مــا توفــر لديهــا مــن معطيــات، علــى أي إخالل 

مــن جانــب اإلدارة يســتدعي مواصلــة التدخــل، ممــا تــرى معــه التصريــح بــرد الطلــب؛

وبنــاء علــى مقتضيــات الظهيــر الشــريف رقــم 1.11.25 الصــادر فــي 12 ربيــع اآلخــر 1432 

ــه  ــي املصــادق علي )17 مــارس 2011( احملــدث ملؤسســة وســيط اململكــة، ونظامهــا الداخل

واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012؛

       ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة : 

- يصرح برد الطلب؛

- ويقرر تبليغ هذا املقرر إلى كل من املجلس اجلماعي جلماعة تيداس، واملشتكي.

                                                                                                                                                      

                                                            وحرر بالرباط، فـي:
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تحديد الجدول الزمني لحصص التكوين

مقرر برد الطلب

 صادر بتاريخ: 1 فبراير 2016 

ملف عدد:13/3640

       

حيث إن الســيدة...................،عنوانها....................، ســيدي ســليمان، تقدمت 

ــا  ــب مبقتضاه ــل 2013، تطل ــخ 25 أبري ــا بتاري ــذه املؤسســة، ســجلت به ــدى ه بشــكاية ل

التدخــل قصــد متكينهــا مــن اســترجاع واجبــات التســجيل التــي ســبق لهــا أداؤهــا مــن 

أجــل متابعــة التكويــن بشــعبة املعلوميــات واملكتبيــات، باملعهــد املتخصــص للتكنولوجيــا 

ــور تأخــر  ــد املذك ــة أن املعه ــة بســيدي قاســم برســم ســنة 2013-2012، موضح التطبيقي

فــي اســتئناف الدراســة باإلضافــة إلــى قيامــه بتحديــد حصــص التكويــن ليــال، ممــا كان 

يتعــذر معــه عليهــا متابعــة ذلــك؛

ــي  ــة، ف ــؤون االجتماعي ــغيل والش ــوزارة التش ــام ب ــش الع ــيد املفت ــاد الس ــث أف وحي

جوابــه املــؤرخ فــي  23 شــتنبر 2013، أنــه يتعــذر االســتجابة لطلــب املعنيــة باألمــر، وذلــك 

ــروك للمســؤول  ــل مت ــس والتحصي ــن والتدري ــي حلصــص التكوي ــد اجلــدول الزمن        حتدي

ــي  ــدات الت ــق الوح ــة، وف ــرة معين ــداد فت ــى امت ــك عل ــه ذل ــا يقتضي ــدود م ــي ح ــد ف ــن املعه ع

تناســب الشــهادة العلميــة املــراد احلصــول عليهــا واملصــادق عليهــا مــن لــدن القطــاع احلكومــي 

ــة معتــرف بهــا. ــذي يعطيهــا معادل الوصــي، ال
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طبقــا للمســاطر املعمــول بهــا لولــوج مؤسســات التكويــن املهنــي، والتــي تنــص علــى عــدم 

قابليــة اســترداد واجبــات التســجيل بالنســبة للذيــن لــم يلتحقــوا ملتابعــة الــدروس موضحــا 

ــل التســجيل،  ــن قب ــج التكوي ــة ببرنام ــات املتعلق ــع املعلوم ــت جمي ــا أن تلق ــه ســبق له أن

ســواء مباشــرة أو عــن طريــق امللصقــات املتوفــرة باملؤسســة؛

وحيــث مت تبليــغ فحــوى جــواب اإلدارة إلــى املشــتكية بتاريــخ 21 نونبــر 2013، فوافــت 

ــا  ــي تلقته ــات الت ــه أن املعلوم ــن خالل ــد م ــاي 2014، تؤك ــخ 27 م ــاب بتاري ــة بكت املؤسس

ــدد ســاعات دون  ــذا ع ــواد املدرســة وك ــدد امل ــح الشــعب وع ــى توضي ــط عل ــزت فق ارتك

ــات  ــع مؤسس ــي جمي ــادة ف ــرت الع ــي ج ــة الت ــتئناف الدارس ــخ اس ــى تاري ــارة إل اإلش

ــال،  ــس لي ــادي ولي ــت الع ــع التوقي ــا يخــص تخصصــات )F.Q( أن تتب ــي فيم ــن املهن التكوي

التــي تعتبــر حكــرا علــى دراســة بعــض التخصصــات تدرســها مقابــل أداء واجب شــهري؛

وحيــث أفــاد مكتــب التكويــن املهنــي وإنعــاش الشــغل بعــد مكاتبتــه مــن جديــد علــى 

إثــر تعقيــب املعنيــة باألمــر، أنــه ســبق لهــا وأن توصلــت مــن مصلحــة املتدربــن باملعهــد 

املذكــور بكافــة املعلومــات وكــذا تاريــخ اســتئناف التكويــن الــذي كان مقــررا ابتــداء 

مــن دجنبــر مــن نفــس الســنة، وذلــك بعــد اســتيفاء العــدد املخطــط لــه حســب اخلريطــة 

ــة 2013/2012، ــة للســنة التكويني البيداغوجي

ــه مت الشــروع فــي التكويــن بعــد توفــر الشــروط الالزمــة  وحيــث أوضــح املجيــب، أن

وذلــك يــوم 4 فبرايــر 2013، أمــا عــن إطــالع املعنيــة باألمــر علــى برمجــة التكويــن ليــال فقــد 

أشــار إلــى أن التوقيــت اخلــاص بالتكويــن لهــذه الشــعبة كان مدرجــا بالســبورة احلائطيــة 

للمعهــد، واطلــع عليــه جميــع املتدربــن مبــن فيهــم املعنيــة باألمــر؛

ــك  ــي ذل ــارات مبــا ف ــة االعتب ــه كاف ــت في ــب، أن البرنامــج روعي ــث أضــاف املجي وحي

شــغور القاعــات اخلاصــة باإلعالميــات وظــروف املتدربــن إضافــة إلــى اســتعمال الزمــان 

اخلــاص باملكونــن؛
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 بناء على ماسبق:
ــن اســترجاع  ــر م ــة باألم ــى التدخــل قصــد متكــن املعني ــدف إل ــب يه ــث إن الطل حي

واجبــات التســجيل باملعهــد املتخصــص للتكنولوجيــا التطبيقيــة بســيدي قاســم مــن أجــل 

متابعــة التكويــن بشــعبة املعلوميــات واملكتبيــات؛

ــع  ــن لتتب ــد التكوي ــم تلتحــق مبعه ــي ل ــت أن املشــتكية هــي الت ــن الثاب ــث م لكــن، حي

ــية؛ ــص الدراس احلص
 

وحيــث إن املعمــول بــه أن حتديــد اجلــدول الزمنــي حلصــص التكويــن والتدريــس 

والتحصيــل متــروك للمســؤول عــن املعهــد فــي حــدود مــا يقتضيــه ذلــك علــى امتــداد فتــرة 

معينــة، وفــق الوحــدات التــي تناســب الشــهادة العلميــة املــراد احلصــول عليهــا واملصــادق 

عليهــا مــن لــدن القطــاع احلكومــي الوصــي، الــذي يعطيهــا معادلــة معترفــا بهــا؛

وحيــث إنــه، فــي غيــاب وقــوف املؤسســة علــى اشــتراط مــن لــدن املشــتكية بوجــوب 

برمجــة حصــص التكويــن نهــارا، وألن املســاطر املعمــول بهــا لولــوج مؤسســات التكويــن 

املهنــي ال تســمح باســترداد واجبــات التســجيل بالنســبة ملــن لــم يلتحقــوا ملتابعــة الدروس، 

فــإن املؤسســة ال تــرى موجبــا ملواصلــة تدخلهــا، ممــا يتعــن معــه رد الطلــب؛

 17 بتاريــخ  الصــادر   1.11.25 رقــم  الشــريف  الظهيــر  مقتضيــات  علــى  وبنــاء 

الرســمية  باجلريــدة  واملنشــور  اململكــة،  وســيط  مؤسســة  بإحــداث   ،2011 مــارس 

لــدن  مــن  عليــه  املصــادق  الداخلــي،  ونظامهــا  أعــاله،  التاريــخ  بنفــس   5926 عــدد 

اجلنــاب الشــريف، واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012؛

             ألجله: 

             فإن وسيط المملكة:
    

     - يصرح برد الطلب

ــؤون  ــغيل والش ــن وزارة التش ــى كل م ــرر، إل ــذا املق ــغ ه ــك تبلي ــا لذل ــرر تبع      - ويق

االجتماعيــة، و املشــتكي.

                                                                وحرر بالرباط، في:
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المساهمة الشهرية شرط لالستفادة من النظام التعاضدي

مقرر بالتوجيه،

 صادر بتاريخ: 29 فبراير 2016       

ملف عدد: 14/6463

الــدار  عنوانــه............................،  متقاعــد،  إن.........................،  حيــث 

ــدار البيضــاء  ــة ال ــة مؤسســة وســيط اململكــة بجه ــى مندوبي ــدم بشــكاية إل البيضــاء، تق

الكبــرى، ســجلت بهــا بتاريــخ  17 شــتنبر 2014، صــرح مبقتضاهــا أنــه كان يعمــل بــإدارة 

شــركة اخلطــوط امللكيــة وأحيــل علــى املعــاش إلصابتــه بعجــز كلــي دائــم وأنــه لــم يعــد 

ــاد املمنوحــة ملســتخدمي الشــركة املذكــورة وكــذا مــن  يســتفيد مــن صــرف منحــة األعي

ــا؛ ــات تعاضديته خدم

  

وحيــث متــت مراســلة شــركة اخلطــوط امللكيــة املغربيــة فــي املوضــوع بتاريــخ 

21 نونبــر 2014، فلــم تتوصــل منهــا املؤسســة بــأي رد، رغــم تذكيرهــا علــى التوالــي 
املؤسســة  فــإن  ولذلــك   ،2015 غشــت   و05   2015 مــارس   27 و   2015 ينايــر   07 بتواريــخ 

ســتبت فــي الطلــب بنــاء علــى مــا توفــر لديهــا مــن معطيــات وقــدم لهــا مــن مســتندات؛

     مــن شــروط االســتفادة مــن أي نظــام تعاضــدي، املســاهمة ولــو رمزيــا مــن لــدن املعنــي 

بــه، ولذلــك، فــإن مواصلــة اســتفادته رهينــة بإعــادة انتظامــه فــي أداء مــا ينوبــه مــن حتمــالت 

شــهرية يقتضيهــا االشــتراك فــي التعاضديــة.
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       وبناء على ما تقدم:

حيــث إن الطلــب يهــدف إلــى التدخــل لــدى شــركة اخلطــوط امللكيــة املغربيــة، قصــد 

متكــن املعنــي باألمــر مــن االســتفادة مــن خدمــات تعاضديتهــا، وكــذا مــن منحــة األعيــاد 

التــي كانــت تصــرف للمســتخدمن واملتقاعديــن؛

فــي  مؤرخــة  اإلدارة  عــن  صــادرة  مبراســلة  طلبــه  املشــتكي  ارفــق  وحيــث 

التعاضديــة،  خدمــات  مــن  اســتفادته  تعطيــل  أن  مفادهــا   2008 مــارس   13

والتطبيــب،  العــالج  فــي  املصروفــة  املاليــة  املبالــغ  مــن  املســتحق  إلرجــاع 

عاتقــه؛ علــى  امللقــاة  الدوريــة  االشــتراك  واجبــات  املشــتكي  أداء  عــدم  مــرده 

ــن  ــتفادة م وحيــث إن موقــف اإلدارة لــه مرتكــزه اجلــدي، إذ أن مــن شــروط االس

أي نظــام تعاضــدي، املســاهمة ولــو رمزيــا مــن لــدن املعنــي بــه. ولذلــك، فــإن مواصلــة 

ــا  ــه مــن حتمــالت شــهرية يقتضيه ــا ينوب ــي أداء م ــه ف ــة بإعــادة انتظام اســتفادته رهين

ــة؛ ــي التعاضدي االشــتراك ف

وحيــث إن مــا ادعــاه مــن وجــوب اســتفادته مــن منحــة األعيــاد يرجــع لســنة 1996 أي 

ــا، ممــا  ــات إيقافه ــا أو موجب ــد مــن صرفه ــات للتأك ــام بتحري ــا القي ــرة يصعــب معه لفت

يتعــن معــه رد الطلــب؛

وتطبيقــا ملقتضيــات الظهيــر الشــريف رقــم 1.11.25 الصــادر فــي 12 ربيــع اآلخــر 1432 

)17 مــارس 2011( احملــدث ملؤسســة وســيط اململكــة، ونظامهــا الداخلــي املصــادق عليــه من 

لــدن اجلنــاب الشــريف، واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012؛ 

 

      ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

- يوجــه املشــتكي الســيد.............إلى أداء املســتحقات امللقــاة علــى عاتقــه مــع 

ــة MUPRAS؛ ــات التعاضدي ــن خدم ــتفادة م ــك لالس ــي ذل ــام ف االنتظ
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- يقرر رد باقي الطلبات؛

- ويأمر بتبليغ هذه املقرر، إلى كل من شركة اخلطوط امللكية املغربية، واملشتكي.

                                                       

                                                            وحرر بالرباط، في:
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االستفادة من برامج السكن االجتماعي

مقرر برد الطلب،

 صادر بتاريخ: 29 فبراير 2016

ملف عدد: 15/7559

حيــث إن الســيد................، عنوانــه ب........................،  الــدار البيضــاء، 

تقــدم بشــكاية إلــى مؤسســة وســيط اململكــة ســجلت بهــا بتاريــخ 12 مــارس 2015، يتظلــم 

مبقتضاهــا مــن الضــرر الالحــق بــه جــراء إقصائــه مــن االســتفادة مــن التعويــض عــن 

هــدم مســكنه الصفيحــي رقــم 67، الكائــن بــدوار فضــول عــن الذئــاب، التابــع للتقطيــع 

ــه مت  ــا أن ــتفيدين، علم ــي املس ــوة بباق ــك أس ــا، وذل ــدار البيضاء-أنف ــة ال ــي لعمال التراب

اســتدعاؤه بتاريــخ 26 مــارس 2013 حلضــور عمليــة إجــراء القرعــة اخلاصــة بســاكنة

     االســتفادة مــن برامــج الســكن االجتماعــي تكــون فــي نطــاق توافــق رضائــي، واســتنادا 

إلــى معاييــر ومواصفــات تنتــج عنهــا التزامــات متبادلــة، وهــي القبــول باإلفــراغ عــن طواعيــة 

مــن جانــب املعتمــر، مقابــل االســتفادة مــن البرنامــج االجتماعــي؛

     املشــتكي احلالــي لــم يرتــض التعامــل مــع اإلدارة وفــق هــذا املنظــور، ممــا اضطــرت معــه 

إلــى ســلوك املســاطر القانونيــة، باللجــوء إلــى القضــاء، وبالتبعيــة تكــون فــي حــل مــن كل وعــد 

أو مقابــل.
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دواري فضــول و ســي غــامن، املتواجــدة مقــار ســكناهم علــى محــرم الطريــق 127N، قصــد 

ــاض احلــي احلســني؛ ــع الســكني ري ــادة اإلســكان باملجم ــن مشــروع إع االســتفادة م

وحيــث إن الســيد عامــل عمالــة مقاطعــات الــدار البيضاء-أنفــا وافــى املؤسســة بجواب 

أكــد فيــه بــأن املعنــي باألمــر مســتفيد مــن عمليــة إعــادة اإلســكان مبنطقــة ســندباد، لكنــه 

يرفــض باملقابــل إفــراغ محلــه الصفيحــي إلــى حــن اســتفادة أبنائــه، ممــا جعلــه يتعــرض 

حلكــم اإلفــراغ بالقــوة، وذلــك لعــدم امتثالــه لقــرار احملكمــة، القاضــي عليــه بإخــالء ســكنه 

ــراغ  ــم اإلف ــذ حك ــا تنفي ــي حقه ــم ف ــي يت ــإن األســر الت ــي ف ــور، وبالتال الصفيحــي املذك

باســتعمال القــوة العموميــة تصبــح اســتفادتها الغيــة؛

        وبناء على ما تقدم:
حيــث إن الطلــب يهــدف إلــى التدخــل مــن أجــل متكــن املشــتكي مــن التعويــض عــن 

هــدم مســكنه الصفيحــي، فــي إطــار البرنامــج الوطنــي حملاربــة دور الصفيــح، وذلــك علــى 

غــرار باقــي املســتفيدين؛ 

وحيــث اتضــح أن املعنــي باألمــر حســبما جــاء فــي محتويــات املقــرر القضائــي، الــذي 

أمــر بإفراغــه أنــه كان يحتــل العقــار التابــع ألمــالك الدولــة بــدون حــق وال ســند؛

وحيــث إن االســتفادة مــن برامــج الســكن االجتماعــي تكــون فــي نطاق توافــق رضائي، 

واســتنادا إلــى معاييــر ومواصفــات تنتــج عنهــا التزامــات متبادلــة، وهــي القبــول باإلفــراغ 

عــن طواعيــة مــن جانــب املعتمــر، مقابــل االســتفادة مــن البرنامــج االجتماعي؛ 

لكــن حيــث إن املشــتكي احلالــي لــم يرتــض التعامــل مــع اإلدارة وفــق هــذا املنظــور، 

ــة  ــى القضــاء، وبالتبعي ــة، باللجــوء إل ــى ســلوك املســاطر القانوني ــه إل ممــا اضطــرت مع

تكــون فــي حــل مــن كل وعــد أو مقابــل؛

وحيث لذلك، فإن املؤسسة ترى رد الطلب؛

االجتماعيــة  لالعتبــارات  اإلدارة  تدعــو  فإنهــا  ذلــك  مــع  وحيــث 

ضمــن  طلبــه  إدراج  إمكانيــة  بحــث  للمشــتكي  األســرية  والظــروف 
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املســتفيدين مــن البرامــج احلكوميــة أو اجلماعيــة للســكن الالئــق، الــذي يخــول ملــن هــم 

فــي نفــس وضعيتــه الهشــة؛

وتطبيقــا ملقتضيــات الظهيــر الشــريف رقــم 1.11.25 الصــادر فــي 12 ربيــع اآلخــر 1432 

)17 مــارس 2011( احملــدث ملؤسســة وســيط اململكــة، ونظامهــا الداخلــي املصــادق عليــه من 

لــدن اجلنــاب الشــريف، واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012؛ 

       ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

-  يصرح برد الطلب؛

- ويأمر بتبليغ السيد عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا، واملشتكي هذا املقرر.

                                                                  

                                                              وحرر بالرباط، في :
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مسؤولية اإلدارة عن التأخر في إنجاز مشروع

توصية

 إلى السيد وزير الداخلية

 صادرة بتاريخ: 11 ماي 2015 

 ملف عدد: 12/2064

حيــث إن جمعيــة ............. باملنصوريــة، بعثــت بواســطة رئيســها...........، الــذي 

إلــى هــذه  اختــار عنــوان املراســلة معــه ب......................  احملمديــة، بشــكاية 

املؤسســة، ســجلت بهــا بتاريــخ 11 مــاي 2012، تتظلــم مبوجبهــا مــن التأخــر الــذي عرفــه 

مشــروع إعــادة إســكان دور الصفيــح بــدوار بنشقشــق بتــراب جماعــة املنصوريــة، 

ــي متــت  ــة إحصــاء الســكان ســنة 2006 الت ــد عملي ــه بع ــة أن ــم  بنســليمان، موضح إقلي

حتــت إشــراف الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة USAID، بــدأت مجموعــة تهيئــة العمــران 

باحملمديــة عمليــة جتهيــز البقــع ســنة 2009، وكان مــن املنتظــر إنهــاء األشــغال فــي متــم  

شــهر يوليــوز 2011، إال أن قيــام رئيــس املجلــس البلــدي بتخصيــص قطعــة أرضيــة 

باملشــروع مــن أجــل مســتودع للحافــالت حــال دون ذلــك، ذاكــرة أنهــا قامــت بعــدة مســاع 

لــم تســفر عــن أي نتيجــة، لذلــك تطلــب تدخــل وســيط اململكــة للحــد مــن معانــاة ســكان 

ــدوار املذكــور؛ ال

     إذا كانــت اإلدارة قــد شــرعت فعليــا فــي إجنــاز املشــروع، وانتهــت مــن تصفيــة الشــطر 

ــى  ــا إل ــتدعي دعوته ــر يس ــه، أم ــتفادة من ــى االس ــه لتتأت ــي إمتام ــا ف ــإن تأخره ــه، ف األول من

اتخــاذ التدابيرالالزمــة للتعجيــل بإجنــاز مــا تبقــى، مــن أجــل تســليم الــدور أو القطــع األرضيــة 

للمحقــن فيهــا، طبقــا ملــا مت االتفــاق عليــه عنــد انطــالق املشــروع.
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وحيــث أوضحــت وزارة الداخليــة بعــد تبــادل الــردود والتعقيبــات، مبوجــب املراســلة 

املؤرخــة فــي 24أبريــل 2013، أن األمــر يتعلــق بتجزئــة متتــد علــى مســاحة 28 هكتــار 

و78 آر و70 ســنتيار وتتضمــن   الرســمن العقاريــن عــدد 4787/س وعــدد 19736/س، 

العمــران  ملؤسســة  تفويتــه  ومت  الدولــة  ألمــالك  تابعــا  كان  عقــاري  وعــاء  وهــو  م، 

ــي دوار بنشقشــق احملــادي  ــواء قاطن ــادة إي ــرة إلع ــذه األخي ــن طــرف ه وتخصيصــه م

ــر؛ ــة، حســب اإلحصــاء األخي ــغ عــدد ســكانه 415 عائل ــق الشــاطئية رقــم 323 البال للطري

وحيــث أضافــت املجيبــة أن التجزئــة أصبحــت جاهــزة فــي شــطريها األول والثانــي، إال 

أن الشــطر الثالــث مــا زال محتــال مــن طــرف شــركة النقــل املمتــاز منــذ ســنة 2002، مؤكدة 

ــة  ــن ســليمان بالتنســيق مــع اجلماعــة احلضري ــم اب ــة إقلي ــة بعمال أن الســلطات اإلقليمي

ــدة  ــكان آخــر لفائ ــن م ــوم بالبحــث ع ــة تق ــالك الدول ــران وأم ــة ومؤسســة العم املنصوري

ــن طــرف  ــز م ــة وإمتــام التجهي ــكان التجزئ ــل إخــالء م ــن أج ــورة م ــل املذك شــركة النق

مؤسســة العمــران وترحيــل دوار بنشقشــق فــي أقــرب وقــت؛

وحيــث إن املؤسســة وأمــام عــدم التوصــل باملســتجدات، طالبــت وزارة الداخليــة 

مبوافاتهــا بهــا، فتوصلــت بتاريــخ 24 ابريــل 2014 بجــواب لــم يتضمــن أي جديــد؛

        وبناء على ما تقدم:
حيــث إن الطلــب يهــدف إلــى تدخل هذه املؤسســة قصد رفع الضرر الالحق باملشــتكن 

جــراء التأخــر الــذي عرفــه مشــروع إعــادة إســكان دور الصفيــح بــدوار بنشقشــق؛

وحيــث إن اإلدارة تقــر بأحقيــة الطالبــن فــي متكينهــم مــن االســتفادة مــن مشــروع 

إعــادة إســكان قاطنــي دوار بنشقشــق؛

وحيــث إذا كانــت اإلدارة قــد شــرعت فعليــا فــي إجنــاز املشــروع، وانتهــت مــن تصفيــة 

الشــطر األول منــه، فــإن تأخرهــا فــي إمتامــه، لتتأتــى االســتفادة منــه، قــد جتــاوز احلــد  

ــل بإجنــاز مــا تبقــى،  ــر الالزمــة للتعجي ــكل التدابي ــول، ممــا يتعــن معــه اتخاذهــا ل املقب
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مــن أجــل تســليم الــدور أو القطــع األرضيــة للمحقــن فيهــا، طبقــا للمتفق عليــه عند انطالق 

املشــروع، علــى أن تأخــذ بعــن االعتبــار ما يكون قد حلقهم مــن أضرار نتيجة هذا التأخر؛

 17 بتاريــخ  الصــادر   1.11.25 رقــم  الشــريف  الظهيــر  مقتضيــات  علــى  وبنــاء 

مــارس 2011، واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 5926 بنفــس التاريــخ أعــاله، واســتنادا 

إلــى مقتضيــات النظــام الداخلــي للمؤسســة املصــادق عليــه مــن لــدن اجلنــاب الشــريف، 

واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012، ال ســيما املــادة 57 منــه؛

       ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

ــليمان،  ــم بنس ــل إقلي ــيد عام ــي املوضــوع الس ــة ف ــراف املتدخل ــع األط يوصــي جمي

العمــران   تهيئــة  مجموعــة  مديــر  والســيد  املنصوريــة،  جماعــة  رئيــس  والســيد 

ــدور أو  ــليم ال ــروع، وتس ــاء املش ــل بإنه ــة بالتعجي ــالك الدول ــة أم ــر مديري ــيد مدي و الس

ــا؛ ــن فيه ــة للمحق ــع األرضي القط

ــار املؤسســة مبــا مت تخصيصــه للموضــوع،  ــى إخب - ويدعــو األطــراف املذكــورة إل

داخــل أجــل ثالثــة أشــهر؛

- ويأمــر بتبليــغ هــذه التوصيــة إلــى كل مــن الســيد وزيــر الداخليــة، والســيد عامــل 

إقليــم ابــن ســليمان، والســيد رئيــس جماعــة املنصوريــة، والســيد مديــر مجموعــة تهيئــة 

العمــران ، والســيد مديــر مديريــة أمــالك الدولــة وكــذا إلــى املشــتكية.

                                                                                      

                                                               وحرر بالرباط، في:
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المساواة في التعامل مع نفس الحاالت

توصية 

إلى السيد وزير الداخلية

صادرة بتاريخ: 31 يوليوز 2015

ملف عدد: 08/23726

حيــث تقــدم الســيد.................ومن معــه.................. بشــكاية لــدى ديــوان 

املظالــم فــي08 أبريــل 2008، والتــي حلــت محلــه مؤسســة وســيط اململكــة، يعــرض فيهــا أن 

الدولــة منحــت أعضــاء تعاونيتــي الزهيــرة والنهضــة عقــارات مقابــل نــزع ملكيــة األراضي 

الســاللية التي كانوا يســتغلونها، والتي شــيد عليها ســد املســيرة، إال أن نواب اجلماعتن 

اســتغلوا الوكالــة املمنوحــة لهــم، فعمــدوا إلــى حتفيــظ األراضــي بأســمائهم اخلاصة، ومن 

ثــم فإنهــم يطالبــون بعــدم انفراد نــواب العائالت لوحدهم بالرســوم العقاريــة، وذلك بإدراج 

كل عائلــة مــع النائــب عنهــا فــي الرســم العقــاري للقطعــة احملصــل عليهــا فــي التعويــض؛

     اإلدارة، عندمــا قــررت تعويــض املتضرريــن مبنحهــم قطعا أرضية بديلة، كان عليها أن تتأكد 

مــن ســالمة العمليــة التــي ســتقدم عليهــا، والتأكــد مــن تعميــم االســتفادة بالشــكل الــذي يحافــظ 

علــى حقــوق كل املنتمــن إلــى اجلماعــات الســاللية املعنيــة، مبــا يقتضيــه ذلــك مــن ضمانــات؛

     علــى اإلدارة، وقــد أدركــت مــا شــاب مســار القضيــة مــن تعثــرات وضيــاع بعــض احلقــوق، 

ــه مــن إرادة بحــث ســبل تســوية األوضــاع  ــا أفصحــت عن ــا  لتجســيد م أن تواصــل مبادرته

بتمكــن املتضرريــن مــن قطــع أرضيــة.
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وحيــث أفــادت وزارة الداخليــة بشــأن موضــوع الشــكاية، فــي رســالتها املؤرخــة 

ــع  ــات جمي ــة طلب ــة لتلبي ــع األرضي ــة القط ــدم كفاي ــرا لع ــه نظ ــتنبر 2008، بأن ــي 29 ش ف

ــة ضــم  ــذه العملي ــة به ــة املكلف ــة اإلقليمي ــأت اللجن ــن املشــروع، ارت األســر املتضــررة م

العائــالت املتبقيــة إلــى العائــالت املســتفيدة، ممــا حــدا بــوزارة الفالحــة والصيــد البحــري 

ــوزارة الفالحــة  ــة بإســم املســتفيدين الرســمين، ب ــى تســجيل وحتفيــظ البقــع األرضي إل

والصيــد البحــري إلــى تســجيل وحتفيــظ البقــع األرضيــة بإســم املســتفيدين الرســمين، 

وطالبتهــم مبعيــة األســر املضمومــة لهــم بــأداء املبالغ املســتحقة عن املســاحة املســتغلة، إال 

أنهــم رفضــوا ذلــك، ومــن ثــم فقــد اقترحــت اللجنــة اإلقليميــة لإلصــالح الزراعــي دراســة 

ــات   ــة رغب ــة اخلــاص لتلبي ــك الدول ــن مل ــرى م ــة أخ ــص أراضــي فالحي ــة تخصي إمكاني

العائــالت املضمومــة وطــرح هــذه اإلشــكالية علــى الســيد الوزيــراألول اليجــاد حــل مالئــم 

لهــذه العائــالت، كمــا أن التعديــالت اجلديــدة التــي جــاء بهــا قانــون اإلصــالح الزراعــي 

ســمحت للمســتفيدين الرســمين بالتصــرف بالبيــع أو الكــراء فــي القطــع األرضيــة التــي 

أصبحــت فــي إســمهم، إال أن هــذا الوضــع اجلديــد خلــف اســتياء عميقــا فــي صفــوف 

املتضرريــن، رغــم املجهــودات التــي بذلتهــا الســلطات اإلقليميــة مــن أجــل طمأنــة العائــالت 

املضمومــة واعترافهــا بأحقيتهــم كذلــك فــي هــذه األراضــي؛

وحيــث وجهــت املؤسســة فــي 19 فبرايــر 2009 رســالة إلــى الســيد الوزيــر األول، 

فتوصلــت منــه لإلطــالع نســخة موجهــة إلــى وزيــر الداخليــة يدعــوه فيهــا إلــى العمــل علــى 

إيجــاد حــل لهــذه النازلــة، مت توصلــت بنســخة مــن كتــاب الســيد رئيــس احلكومــة موجــه 

ــذه  ــك ه ــه وكذل ــه موافات ــب من ــخ 08 غشــت 2013، يطل ــة بتاري ــر الداخلي ــى الســيد وزي إل

املؤسســة مبــآل رســالته الســابقة؛

وحيــث راســلت املؤسســة وزارة الداخليــة بخصــوص النازلــة، وذلــك علــى التوالــي فــي 

04 دجنبــر 2013 و 21 مــارس 2014، و 07 يونيــو 2014، إال أنهــا لــم تتوصــل منهــا بــأي رد.

       وبناء على ما تقدم؛
حيــث إن الطلــب يهــدف إلــى حصــول املشــتكن علــى قطــع أرضيــة مقابــل تلــك التــي 

أقيــم عليهــا ســد "املســيرة"، والتــي كانــوا يســتغلونها كســاللين؛
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وحيــث إن اإلدارة، عندمــا قــررت تعويــض املتضرريــن مبنحهــم قطعــا أرضيــة بديلــة، 

ــم  ــن تعمي ــد م ــا، والتأك ــتقدم عليه ــي س ــة الت ــالمة العملي ــن س ــد م ــا أن تتأك كان عليه

ــات الســاللية  ــى اجلماع ــن إل ــوق كل املنتم ــى حق ــظ عل ــذي يحاف االســتفادة بالشــكل ال

املعنيــة، مبــا يقتضيــه ذلــك مــن ضمانــات مــن غيــر أن يقــع التصــرف بالشــكل الــذي مت 

ــر االســتحواذ الشــخصي للبعــض دون اآلخــر؛ ــه عب ب

وحيــث كان علــى اإلدارة، وقــد أدركــت مــا شــاب مســار القضيــة مــن تعثــرات وضيــاع 

بعــض احلقــوق ، أن تواصــل مبادرتهــا لتجســيد مــا أفصحــت عنــه مــن إرادة بحــث ســبل 

تســوية األوضــاع بتمكــن املتضرريــن مــن قطــع أرضيــة؛

وحيــث إن اإلدارة مــن خــالل مــا مت بســطه أعــاله، تكــون ملزمــة بتعويــض املشــتكن، 

عمــا حلقهــم مــن أضــرار، جــراء حرمانهــم مــن التصــرف، واســتغالل األراضــي التــي مت 

انتزاعهــا، إلضافتهــا إلــى ســد املســيرة؛

 17 بتاريــخ  الصــادر   1.11.25 رقــم  الشــريف  الظهيــر  مقتضيــات  علــى  وبنــاء 

مــارس 2011، واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 5926 بنفــس التاريــخ أعــاله، واســتنادا 

إلــى مقتضيــات النظــام الداخلــي للمؤسســة املصــادق عليــه مــن لــدن اجلنــاب الشــريف، 

واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012، ال ســيما املــادة 57 منــه؛

       ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

- يســجل صوابيــة املشــتكن فــي احلصــول علــى بديــل يقابــل مــا كان لهــم مــن حــق 

اســتغالل األراضــي اجلماعيــة التــي مت اســتعمالها فــي بنــاء ســد املســيرة؛

ــى أراضــي  ــي عل ــا الوصــي القانون ــة، باعتباره ــك، وزارة الداخلي ــا لذل ــو، تبع - يدع

ــوب؛ ــن املطل ــن املشــتكن م ــات الســاللية، بتمك اجلماع

- يدعــو إلــى إخبــار املؤسســة مبــا مت تخصيصــه للموضــوع، داخــل أجل ثالثة أشــهر؛

- ويأمــر بتبليــغ هــذه التوصيــة، إلــى كل مــن الســيد وزيــر الداخليــة، والســيد... نائــب 

املشتكن.

                                                                وحرر بالرباط، في:
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الحق في المعلومة

تـــــوصـــيــــة

 إلـــى السيد وزيرالتعليم العالي وتكوين

 األطر والبحث العلمي

صادرة بتاريخ: 5 نونبر 2015

ملف عدد: 13/4423

حيــث إن الســيد............... ومــن معــه، الســاكن.....................، وزان، بعــث 

بشــكاية إلــى املندوبيــة اجلهويــة للمؤسســة جلهــة طنجــة -تطــوان، ســجلت بهــا بتاريــخ 

09 أكتوبــر 2013، يتظلمــون مبوجبهــا مــن إقصائهــم مــن االســتفادة مــن املنحــة اجلامعيــة 

برســم املوســم اجلامعــي 2012/2011، رغــم توفرهــم علــى شــروط االســتحقاق االجتماعــي؛

     حيــث راســلت املندوبيــة اجلهويــة للمؤسســة جلهــة طنجــة - تطــوان مصالــح النيابة 

اإلقليميــة للتربيــة الوطنيــة بــوزان، التــي أفــادت فــي جوابهــا أنهــا تقدمــت مبلتمــس إلــى 

     كان حريــا بــاإلدارة، عقــب توصلهــا بالطلــب، أن تتخــذ بشــأنه موقفــا قــد يكــون باإليجــاب 

أو بالرفــض، مــع تعليلــه ليتأتــى للمعنيــن باألمــر ممارســة مــا يخولهــم القانــون؛

     إن اإلدارة، بإحجامهــا عــن موافــاة املعنيــن باألمــر مبــا مت اتخــاذه بشــأن الطلــب الــذي 

ــة وقواعــد احلكامــة اجليــدة وحرمتهــم ممــا  ــه، تكــون قــد خالفــت الضوابــط اإلداري ــت ب توصل

يخولهــم القانــون مــن حــق فــي املعلومــة.
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ــادات  ــى اعتم ــن أجــل احلصــول عل ــخ 2012/12/07، م ــي بتاري ــم العال ــر التعلي الســيد وزي

ــة؛ ــات املعني ــة للفئ ــات العالق ــة ملعاجلــة امللف إضافي

وبنــاء علــى ذلــك، راســلت املؤسســة مصالــح وزارة التعليــم العالــي مــن أجــل إعطــاء 

العنايــة الكاملــة مللفاتهــم، والعمــل علــى إمكانيــة إدراج املعنيــن باألمــر ضمــن املســتفيدين 

مــن املنــح اإلضافيــة املبرمجــة للعمــاالت واألقاليــم؛

وحيــث أفــادت مصالــح وزارة التعليــم العالــي أن أســماء املعنيــن باألمــر غيــر مدرجــة 

بلوائــح الطلبــة املســتفيدين مــن املنحــة املقــررة مــن لــدن اللجنــة اإلقليميــة بــوزان؛

وحيــث وقعــت مكاتبــة مصالــح وزارة التعليــم العالــي بخصــوص مــا مت اتخــاذه فــي 

ملتمــس النيابــة اإلقليميــة للتربيــة الوطنيــة، وبإشــعار املعنيــن مبآلــه، فــي إطــار مــا يخولــه 

لهــم القانــون مــن حــق فــي املعلومــة؛

التعليــم العالــي أن صالحيــة تخويــل املنــح مــن  وحيــث أجابــت مصالــح وزارة 

الداخليــة؛ لــوزارة  التابعــة  اإلقليميــة  اللجــان  اختصــاص 

        وبنـاء عـلى مـا تـقدم:

حيــث إن الطلــب يهــدف إلــى التدخــل مــن أجــل حصــول املعنيــن باألمــر علــى املنحــة 

املخولــة للطلبــة اجلامعيــن؛

وحيــث اتضــح أن مصالــح النيابــة اإلقليميــة للتربيــة الوطنيــة بــوزان بعثــت مبلتمــس 

إلــى الســيد وزيــر التعليــم بتاريــخ 2012/12/07، مــن أجــل احلصــول علــى اعتمــادات إضافية 

ــم  ــن ضمنه ــح، وم ــن املن ــأت اســتفادتها م ــم يت ــي ل ــات الت ــة للفئ ــات العالق ملعاجلــة امللف

املشــتكن؛

وحيــث إن وزارة التعليــم العالــي هــي املكلفــة برصــد االعتمــادات املاليــة املخصصــة 

ــة، واحلصــص االســتثنائية  ــة مــن طــرف اللجــان اإلقليمي ــح اجلامعي ــع املن لغــرض توزي

ــر املســتفيدين؛ ــة لألشــخاص غي ــات اخلاصــة باحلــاالت االجتماعي ــدارك الطلب لت
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وحيــث كان حريــا بــاإلدارة عقــب توصلهــا بالطلــب، أن تتخــذ بشــأنه موقفــا قــد يكــون 

باإليجــاب أو بالرفــض، مــع تعليلــه فــي هــذه احلالــة ليتأتــى للمعنيــن باألمــر ممارســة مــا 

يخولهــم القانــون؛

ــاذه بشــأن  ــر مبــا مت اتخ ــن باألم ــاة املعني ــن مواف ــا ع ــث إن اإلدارة، بإحجامه وحي

الطلــب الــذي توصلــت بــه، تكــون قــد خالفــت الضوابــط اإلداريــة وقواعــد احلكامــة اجليــدة 

وحرمتهــم ممــا يخولهــم القانــون مــن حــق فــي املعلومــة، التــي لهــا عالقــة بفتــح بــاب األمــل 

إلمكانيــة االســتفادة مــن املنحــة علــى ضــوء مــا تخصصــه الــوزارة كحصيــص إضافــي 

ملــا مت رصــده فــي بدايــة األمــر، الســيما وأن األمــر كان ذا طبيعــة اســتعجالية، وبارتبــاط 

مــع الدراســة اجلامعيــة التــي كان مــن الــالزم معاجلتــه فــي اإلبــان؛

وحيــث إن املؤسســة، وهــي حتفــظ حقــوق الطالبــن، وألنــه لــم يعــد باإلمــكان تــدارك 

ــم مجــددا  ــدمي طلبه ــى تق ــن إل ــو الطالب ــي، تدع ــك املوســم اجلامع الوضــع بالنســبة لذل

لدراســته بالنســبة لالســتحقاقات اجلامعيــة املواليــة، إن كان لهــم احلــق فــي ذلــك، ليتســنى 

النظــر فيــه علــى ضــوء املعاييــر املوضوعيــة مــن طــرف اللجنــة اجلهويــة؛

ــى  ــتقباال إل ــوزارة اس ــو ال ــالل، لتدع ــذا اإلخ ــجل ه ــي تس ــة، وه ــث إن املؤسس وحي

ــف؛  ــذه املواق ــل ه ــادي مث تف

 17 بتاريــخ  الصــادر   1.11.25 رقــم  الشــريف  الظهيــر  مقتضيــات  علــى  وبنــاء 

مــارس 2011، واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 5926 بنفــس التاريــخ أعــاله، واســتنادا 

إلــى مقتضيــات النظــام الداخلــي للمؤسســة املصــادق عليــه مــن لــدن اجلنــاب الشــريف، 

واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012، ال ســيما املــادة 57 منــه؛

       ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

- يســجل عــدم قيــام الــوزارة مبوافــاة املشــتكن فــي اإلبــان مبــا مت تخصيصــه 

لطلباتهــم، وكــذا مللتمــس النيابــة اإلقليميــة بشــأن توفيــر اعتمــادات إضافيــة؛
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- يوصيها بالعمل مستقبال على موافاة كل صاحب طلب مبا مت تخصيصه له؛

- يســجل حفــظ حقــوق املشــتكن فــي احلصــول علــى تعويــض عمــا حلــق بهــم مــن 

أضــرار جــراء ذلــك؛

- يدعــو املشــتكن إلــى تقــدمي طلبــات جديــدة، إن كان لهــم احلــق فيهــا، وذلــك بالنســبة 

لالســتحقاقات اجلامعيــة املواليــة للنظــر فيهــا طبقــا للمعاييــر واملقاييــس املوضوعية؛

- يدعــو إلــى إخبــار املؤسســة مبــا مت تخصيصــه للموضــوع، داخــل أجل ثالثة أشــهر؛

- ويأمــر بتبليــغ هــذه التوصيــة إلــى كل مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 

وتكويــن األطــر، واملعنيــن باألمــر.

                  

                                            

                                                             وحرر بالرباط، في:  
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مجرد االتهام ال يثني اإلدارة عن تمكين المشتكية 
مما يخولها القانون

تـوصـيـة

إلى السيد الرئيس المدير العام

لشركة الخطوط الملكية المغربية

  صادرة بتاريخ : 21 دجنبر 2015 

ملف عدد: 12/3020

حيــث إن الســيدة.............، عنوانهــا................، الدارالبيضــاء، تقدمــت بشــكاية 

إلــى مؤسســة وســيط اململكــة، ســجلت بهــا بتاريــخ 31 دجنبــر 2012، تعــرض مبقتضاهــا 

أنهــا عملــت بشــركة اخلطــوط امللكيــة املغربيــة خــالل الفترة املمتــدة من 10 فبرايــر 1977 إلى 

غايــة 25 أكتوبــر 2011، تاريــخ إحالتهــا علــى التقاعــد النســبي بعــد اســتفادتها مــن املغادرة 

ــا، إال ــه الشــركة إلعــادة هيكلته ــا أقدمــت علي ــي إطــار م ــك ف ــة مــن العمــل، وذل الطوعي

     مــا عللــت بــه اإلدارة موقفهــا مــن كــون الطالبــة موضــوع شــكاية لتورطهــا فــي عمليــة تزويــر، 

ال ميكــن مســايرته مــادام أن األمــر يبقــى فــي حــدود االتهــام، وطاملــا أنهــا لــم تــدل مبــا يفيــد 

حتريــك املتابعــة ضدهــا؛

ــة  ــى قرين ــي اإلدارة، اســتنادا إل ــن يثن ــك ل ــإن ذل ــة، ف ــة زجري ــرض وجــود متابع ــى ف      وعل

ــادرة  ــا املغ ــة اختياره ــن حقوق،نتيج ــون م ــا القان ــتكية ممــا يخوله ــن املش ــن متك ــراءة، ع الب

الطوعيــة، وموافقــة اإلدارة عليهــا، مــا لــم يصــدر أي مقــرر قضائــي أو إجــراء حتفظــي أوتدبيــر 

وقائــي يحرمانهــا مــن ذلــك؛
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ــك، وفــق  ــة بذل ــازات ذات الصل ــم يتــم متكينهــا مــن مجموعــة مــن الوثائــق واالمتي ــه ل أن

مــا جــاء فــي املذكــرة املصلحيــة رقــم 11/124 بتاريــخ 18 غشــت 2011، وهــي: شــهادة 

ــى التقاعــد النســبي، بطاقــة املتقاعــد، احلــق فــي االســتفادة  ــة عل العمــل، رســالة اإلحال

مــن التغطيــة الصحيــة، مــع االســتفادة مــن التعريفــة منخفضــة الســعر لرحــالت الشــركة 

ــان الســنوي 2011؛ ــى منحــة البي ــة إل ــن، باإلضاف املمنوحــة للمتقاعدي

وحيــث متــت مكاتبــة شــركة اخلطــوط امللكيــة املغربيــة، فــي املوضــوع، فأفــادت 

ــا  ــد توصله ــادرت الشــركة بع ــتكية غ ــل 2013، أن املش ــخ 10 أبري ــا بتاري بواســطة كتابه

بــكل مســتحقاتها فــي إطــار املغــادرة  الطوعية،وقــد تبــن فيمــا بعــد أن لهــا عالقــة بعمليــة 

ــة  منخفضــة،  وهــي اآلن  ــر الســفر بأثمن ــن تذاك ــب االســتفادة م ــة بطل ــر ذي صل تزوي

موضــوع شــكاية مرفوعــة إلــى النيابــة العامــة لــدى احملكمــة االبتدائيــة الزجريــة، وعليــه 

فقــد مت حفــظ ملفهــا إلــى حــن بــت القضــاء فــي هــذه القضيــة؛

ــا  ــة له ــت كل عالق ــورة، نف ــركة املذك ــواب الش ــتكية ج ــغ املش ــد تبلي ــه، بع ــث إن وحي

مبوضــوع الشــكاية املوجهــة إلــى النيابــة العامــة، مؤكــدة أنــه إلــى غايــة يومــه لــم تتوصــل 

بــأي اســتدعاء أو مــا يفيــد متابعتهــا مــن طــرف النيابــة العامــة، مجــددة طلبهــا الرامــي 

إلــى متكينهــا مــن مطالبهــا املذكــورة ســلفا؛

وحيــث مت تبليــغ رد املشــتكية إلــى شــركة اخلطــوط امللكيــة املغربيــة، فاكتفــت باإلفــادة 

أنــه مت االتصــال باملشــتكية قصــد تســوية وضعيتهــا اجتــاه مصالــح الصنــدوق الوطنــي 

للضمــان االجتماعــي؛

بهــا  الشــركة  اتصــال  فنفــت  للمشــتكية،  الشــركة  جــواب  تبليــغ  مت  وحيــث 

ومتسكت مبطالبها؛

وحيــث أحالــت املؤسســة صــورة مــن جــواب املشــتكية املــؤرخ فــي 09 أكتوبــر 2014، 

بواســطة كتــاب مــؤرخ فــي 12 نوفمبــر 2014، مرفقــة أيضــا بصــورة مــن املذكــرة املصلحيــة 

املشــار إليــه أعــاله؛
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وحيــث متــت مكاتبــة الشــركة، فأفــادت بكتــاب محــرر بتاريــخ 12 ينايــر 2015، متســكت 

فيــه بكــون الطالبــة موضــوع شــكاية لــدى النيابــة العامــة لــدى احملكمــة االبتدائيــة الزجرية 

ــدار البيضاء؛ بال

      وبناء على ما تقدم:

حيــث إن الطلــب يهــدف إلــى التدخــل لــدى شــركة اخلطــوط امللكيــة املغربيــة، قصــد 

ــدد  ــة ع ــرة املصلحي ــا مبقتضــى املذك ــة له ــوق املكفول ــع احلق ــن جمي ــن املشــتكية م متك

11/124 بتاريــخ 18 غشــت 2011؛

وحيــث إن مــا عللــت بــه اإلدارة موقفهــا مــن كــون الطالبــة موضــوع شــكاية لتورطهــا 

فــي عمليــة تزويــر، ال ميكــن مســايرته مــادام أن األمــر يبقــى فــي حــدود االتهــام، وطاملــا 

أنهــا لــم تــدل مبــا يفيــد حتريــك املتابعــة ضدهــا؛

وحيــث إنــه، وعلــى فــرض وجــود متابعــة زجريــة، فــإن ذلــك لــن يثنــي اإلدارة، اســتنادا 

ــة  ــوق، نتيج ــن حق ــون م ــا القان ــتكية ممــا يخوله ــن املش ــن متك ــراءة، ع ــة الب ــى قرين إل

اختيارهــا املغــادرة الطوعيــة، وموافقــة اإلدارة عليهــا، مــا لــم يصــدر أي مقــرر قضائــي 

أو إجــراء حتفظــي أو تدبيــر وقائــي بحرمانهــا مــن ذلــك ؛

ــة  ــا املكفول ــن حقوقه ــتكية م ــن املش ــن متك ــس ع ــي التقاع ــتمرار ف ــث إن االس وحي

قانونــا، يعــد جتــاوزا يتعــن علــى الشــركة املعنيــة تداركــه، وذلــك باملبــادرة إلــى متكينهــا 

ــوق؛ ــة مــن حق ــة الداخلي ــة واملذكــرات التنظيمي ــط القانوني ــه الضواب ممــا تخول

 17 بتاريــخ  الصــادر   1.11.25 رقــم  الشــريف  الظهيــر  مقتضيــات  علــى  وبنــاء 

مــارس 2011، واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 5926 بنفــس التاريــخ أعــاله، واســتنادا 

إلــى مقتضيــات النظــام الداخلــي للمؤسســة املصــادق عليــه مــن لــدن اجلنــاب الشــريف، 

واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012، ال ســيما املــادة 57 منــه؛
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       ألجله ؛

      فإن وسيط المملكة :

ــن  ــة بتمك ــة املغربي ــام لشــركة اخلطــوط امللكي ــر الع ــس املدي - يوصــي الســيد الرئي

ــة؛ ــا الطوعي ــول مغادرته ــن قب ــا الناجتــة ع ــل حقوقه ــن كام املشــتكية م

- يدعــو إلــى إخبــار املؤسســة مبــا مت تخصيصــه للموضــوع، داخــل أجل ثالثة أشــهر؛

ــام لشــركة  ــر الع ــس املدي ــى كل مــن الســيد الرئي ــة إل ــغ هــذه التوصي ــر بتبلي - ويأم

ــر. ــة باألم ــة، واملعني ــة املغربي اخلطــوط امللكي

                                                                   

                                                           وحرر بالرباط، في:
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مشروع تصميم التهيئة  ال يمكن أن يحول دون القيام 
بإجراءات التحفيظ

تـــوصــيـــــــة

 إلــى السيد رئيس المجلس القروي 

لجماعة آيت أم البخت

صادرة بتاريخ: 26 يناير 2016

ملف عدد: 13/3824

ــى  ــوا بشــكاية إل ــي مــالل، بعث ــم ب................، بن ــة.........، عنوانه ــث إن ورث حي

ــدى  هــذه املؤسســة، ســجلت بهــا بتاريــخ 24 مــاي 2013، يطلبــون مــن خاللهــا التدخــل ل

اجلماعــة القرويــة آليــت أم البخــت زاويــة الشــيخ بنــي مــالل  قصــد متكينهــم مــن احلصــول 

علــى شــهادة إداريــة تنفــي الصبغــة اجلماعيــة عــن القطعــة األرضيــة العائــدة إليهــم إرثــا 

والكائنــة باملوقــع املســمى »متجوضــن« مبــزارع آيــت هــودى، وذلــك حتــى يتســنى لهــم 

حتفيظهــا، ذاكريــن أنهــم قامــوا بعــدة مســاع لــم تســفر عــن أي نتيجــة؛

     تصميــم التهيئــة هــو حتديــد الختيــارات الســلطة املعنيــة بتنظيــم املجــال العمرانــي، وذلــك 

ــن أن  ــي ميك ــاءات الت ــة البن ــن خــالل تخصيصــات لطبيع ــه م ــره وتنميت بوضــع تصــور لتطوي

ــه إعــداد التــراب الوطنــي؛ ــذي يقتضي يشــملها، وحصــر أماكــن االرتفــاق العمومــي ال

ــر مــن شــيء  ــر، فــإن هــذا ال يغي ــواردة فــي وثائــق التعمي      كيفمــا كانــت التخصيصــات ال

ــظ، أو  ــراءات التحفي ــام بإج ــول دون القي ــة ال يح ــم التهيئ ــراف، إذ أن تصمي ــة األط ــي ملكي ف

التفويتــات، مــا لــم يكــن هنــاك مقــرر لنــزع امللكيــة، أوتهيئــات خاصــة التــي مينــع فيهــا واضــع 

ــة كل تفويــت بعــوض. ــم التهيئ تصمي
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ــم بشــأنها،  ــة املتظل ــم للقطع ــد ملكيته ــم املؤسســة اإلدالء مبــا يفي ــت منه ــث طلب وحي

ــم للقطعــة املذكــورة، موضحــن أنهــم  ــك وتصمي ــوا بنســخة مــن عقــد اســتمرار املل فبعث

ــان عــواج؛ ــد الرحم ــم الســيد عب ــوا عنه أناب

ــن  ــي مــالل ضم ــة الشــيخ بن ــت أم البخــت زاوي ــة آلي ــة القروي ــادت اجلماع ــث أف وحي

كتابهــا املــؤرخ فــي 14  أبريــل 2014، أنــه يتعــذر عليهــا منــح املشــتكن أي ترخيــص لكــون 

عقارهــم تنطبــق عليــه مقتضيــات املــادة 28 مــن قانــون التعميــر 12.90، إذ مت تخصيصــه 

حســب تصميــم التهيئــة املصــادق عليــه ســنة 2008، والــذي لــم ينتــه بعــد أجلــه، لطريــق 

التهيئــة رقــم 6 وطريــق التهيئــة رقــم 9 عرضهمــا علــى التوالــي 15 و12 متــرا؛

      وبناء على ما تقدم:

حيــث إن الطلــب يهــدف إلــى متكــن املشــتكن مــن شــهادة تنفــي الصبغــة اجلماعيــة 

عــن القطعــة األرضيــة العائــدة إليهــم إرثــا؛

وحيــث إن القطعــة األرضيــة موضــوع الشــكاية مت رصدهــا حســب تصميــم التهيئــة 

لســنة 2008 إلنشــاء طريقــي التهيئــة رقــم 6 ورقــم 9؛

لكــن، حيــث إن تصميــم التهيئــة هــو حتديــد الختيــارات الســلطة املعنيــة بتنظيــم 

املجــال العمرانــي، وذلــك بوضــع تصــور لتطويــره وتنميتــه مــن خــالل تخصيصــات لطبيعــة 

ــاق العمومــي  ــك مــن أجــل حصــر أماكــن االرتف ــي ميكــن أن يشــملها، وذل ــاءات الت البن

ــي؛ ــراب الوطن ــه إعــداد الت ــذي يقتضي ال

ــذا  ــإن ه ــر، ف ــق التعمي ــي وثائ ــواردة ف ــت التخصيصــات ال ــا كان ــه، كيفم ــث إن وحي

ــام  ــة ال يحــول دون القي ــم التهيئ ــة األطــراف، إذ أن تصمي ــي ملكي ــر مــن شــيء ف ال يغي

بإجــراءات التحفيــظ، أو التفويتــات، مــا لــم يكــن هنــاك مقــرر لنــزع امللكيــة، أو تهيئــات 

ــت بعــوض؛ ــم أي تفوي ــا واضــع التصمي ــع فيه ــي مين خاصــة الت
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وحيــث إن املطلــوب فــي اإلدارة كان هــو فقــط منــح إشــهاد مبــا إذا كان العقــار 

موضــوع الشــهادة املطلوبــة تعــود ملكيتــه للجماعــات الســاللية أم ال؛

ولذلــك، كان علــى الســلطة أن تســلم الطالبــن شــهادة تنفــي أو تقــر فيهــا مــدى صلــة 

األرض بهــذه اجلماعــات؛ 

 17 بتاريــخ  الصــادر   1.11.25 رقــم  الشــريف  الظهيــر  مقتضيــات  علــى  وبنــاء 

مــارس 2011، واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 5926 بنفــس التاريــخ أعــاله، واســتنادا 

إلــى مقتضيــات النظــام الداخلــي للمؤسســة املصــادق عليــه مــن لــدن اجلنــاب الشــريف، 

واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012، ال ســيما املــادة 57 منــه؛

       ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

     - يدعــو رئيــس املجلــس القــروي آليــت أم البخــت إلــى متكــن املشــتكن مــن شــهادة 

ينفــي فيهــا أو يقــر مبــدى صلــة أرضهــم باجلماعــات الســاللية؛

     - يدعــو إلــى إخبــار املؤسســة مبــا مت تخصيصــه للموضــوع، داخــل أجل ثالثة أشــهر؛

     - ويأمر بتبليغ هذه التوصية إلى اجلماعة القروية آليت أم البخت، واملشتكي.

                                                                 وحرر بالرباط، في:
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من ضمانات إعادة الهيكلة احترام حق الملكية

توصية 

إلى السيد رئيس المجلس الحضري للجديدة

صادرة بتاريخ: 1 فبراير 2016

ملف عدد: 13/4165

حيــث إن الســيدة...............، عنوانهــا..................، الــدار البيضــاء، تقدمــت 

بواســطة نائبهــا الســيد .................. بشــكاية إلــى مؤسســة وســيط اململكــة، ســجلت 

ــدة، تدعــي  ــة اجلدي ــس احلضــري ملدين ــوز 2013،  فــي مواجهــة املجل ــخ 24 يولي ــا بتاري به

فيهــا ملكيتهــا للقطعــة األرضيــة املســماة "أنــاس" موضــوع مطلــب التحفيــظ عــدد 

ــد  ــت عن ــاحتها 01 آر، ففوجئ ــة مس ــدة، والبالغ ــزوة، اجلدي ــدوار الغ ــة ب 99719/ 08  الواقع

     لئــن كان املشــرع قــد خــول للجماعــات احلضريــة إمكانيــة إعــادة هيكلــة حــي، 

ــك بإعمالهــا  ــة، وذل ــات التــي تراعــي حــق امللكي ــك يجــب أن يتــم حتــت جميــع الضمان فــإن ذل

لإلجــراءات التــي تتيــح لهــا نــزع امللكيــة، أو تخصيــص بعضهــا لتحمــل ارتفاقــات، مبــا يترتــب 

ــك مــن تعويــض منصــف؛ عــن ذل

     لــم يتبــن مــن جــواب املجلــس احلضــري أنــه تقــدم بطلــب إلــى مصالــح الوكالــة احلضريــة، 

بغيــة جتســيد مــا انتهــت إليــه تصوراتــه لتوســيع، أو إعــادة النظــر فــي النســيج العمرانــي ذي 

الصلــة باملنطقــة التــي تتواجــد بهــا القطعــة األرضيــة اململوكــة للمشــتكية؛

     بتعثــر هــذه املســطرة، فضــال عــن عــدم اســتجابة املجلــس ملــا طلبتــه منــه الوكالــة احلضريــة، 

تكــون املشــتكية قــد تضــررت مــن غــل يدهــا فــي التصــرف فــي ملكهــا مبــا تــراءى لهــا ومبــا 

مينحهــا القانــون إيــاه، ممــا يســتوجب تســجيل أحقيتهــا فــي احلصــول علــى تعويــض. 
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محاولــة بيعهــا بــرد مــن ذات املجلــس احلضــري مفــاده صــدور قــرار بنــزع ملكيــة 

عقارهابنــاء علــى املرســوم رقــم 2.09.179 الصــادر فــي 2 أبريل 2009 باملوافقــة على التصميم 

والنظــام املتعلــق بــه، املوضوعــن لتهيئــة مدينــة اجلديــدة وجــزء مــن املنطقــة احمليطــة بهــا 

وباإلعــالن أن فــي ذلــك منفعــة عامــة؛

وحيــث مت تبــادل املراســالت فــي املوضــوع مــع املجلس احلضري ملدينــة اجلديدة، الذي 

أفاد في جوابه أن مشــكلة هذا العقار مرتبطة بإعادة هيكلة دوار الغزوة، علما أن دراســة 

هــذا املشــروع لــم تكتمــل بعــد، حيــث إن الوكالــة احلضريــة للجديــدة وجهــت إلــى املجلــس 

احلضــري لــذات املدينــة مجموعــة مــن املالحظــات التــي يجــب عليــه أخذهــا بعــن االعتبار؛

إيجــاد  يتعــذر  أنــه  اجلديــدة  ملدينــة  احلضــري  املجلــس  أضــاف  وحيــث 

أو  الغــزوة  دوار  هيكلــة  إعــادة  علــى  املصادقــة  تتــم  لــم  مــا  املشــكل  لهــذا  حــل 

طريــق؛ أي  تخترقهــا  لــم  مــا  حالــة  فــي  األرضيــة  القطعــة  هــذه  عــن  اليــد  رفــع 

        واعتبارا ملا تقدم:
حيث إن الطلب يهدف إلى التدخل لدى املجلس احلضري ملدينة اجلديدة، بغية تعويض 

الســيدة ............ عــن ملكهــا املســمى "أنــاس" موضــوع مطلــب التحفيظ عــدد 99719/ 08؛

وحيــث تبــن مــن جــواب املجلــس احلضــري ملدينــة اجلديــدة، أنــه فعــال غــل يــد املالكــة 

فــي التصــرف فــي قطعتهــا األرضيــة لعزمــه علــى إدماجهــا فــي منظــوره العــام للمرافــق 

العموميــة التــي قــد تقتضيهــا إعــادة هيكلــة احلــي، مؤكــدا أنــه اتفــق مــع نائــب املعنيــة 

باألمــر علــى أن يتــم تعويضهــا عــن بقعتهــا األرضيــة بعــد املصادقــة علــى تصميــم إعــادة 

الهيكلــة املتعلــق بــدوار الغــزوة أو رفــع اليــد عــن هــذه القطعــة األرضيــة فــي حالــة مــا لــم 

تخترقهــا أي طريــق؛

وحيث إن موقف اإلدارة يندرج ضمن اإلجراءات اخلاصة بإعادة الهيكلة؛

وحيــث إن مفــاد ذلــك أن اجلهــة اإلداريــة املكلفــة باملشــروع مقيــدة بإنهــاء الدراســات 

والشــروع فــي اإلجنــازات والعمــل علــى تســوية الوضعيــات داخــل اآلجــال املعقولــة مبــا 
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ال يعرقــل حقــوق اخلــواص ويعطــل مــا يخولــه القانــون لهــم مــن إمكانيــة التصــرف 

بأمالكهــم؛ واالنتفــاع 

وحيــث، لئــن كان املشــرع قــد خــول هــذه اإلمكانيــة للجماعــات احلضريــة، فــإن 

ذلــك يجــب أن يتــم حتــت جميــع الضمانــات التــي تراعــي حــق امللكيــة، وذلــك بإعمالهــا 

ــك  لإلجــراءات التــي تتيــح لهــا نــزع امللكيــة أو تخصيــص ارتفاقــات مبــا يترتــب عــن ذل

ــض منصــف؛ ــن تعوي م

وحيــث لــم يتبــن مــن جــواب املجلــس احلضــري ملدينــة اجلديــدة أنــه تقــدم بطلــب إلــى 

مصالــح الوكالــة احلضريــة، بغية جتســيد مــا انتهت إليه تصوراته لتوســيع أو إعادة النظر 

فــي النســيج العمرانــي ذي الصلــة باملنطقــة التــي تتواجــد بهــا القطعــة األرضيــة اململوكــة 

للمشــتكية، ليتســنى ترتيــب اآلثــار القانونية واحلســم فــي مآل أرضها مبا يحــدده القانون؛

وحيــث أنــه بتعثــر هــذه املســطرة نتيجــة ذلــك، فضــال عــن عــدم اســتجابته ملــا طلبتــه 

منــه الوكالــة احلضريــة، تكــون املشــتكية قــد تضــررت مــن غــل يدهــا فــي التصــرف فــي 

ملكهــا مبــا تــراءى لهــا ومبــا مينحهــا القانــون إيــاه، ممــا يســتوجب تســجيل أحقيتهــا فــي 

احلصــول علــى التعويــض؛

ــالل  ــن خ ــا م ــة إم ــع املالك ــة م ــوية ودي ــوات تس ــح قن ــى اإلدارة فت ــن عل ــث يتع وحي

االقتنــاء أو إيجــاد أي صيغــة يتــم التوافــق عليهــا جلبــر الضــرر؛

واعتبــارا ألن املؤسســة ال تتوفــر علــى كافــة املعطيــات التــي تســاعدها علــى حتديــد 

التعويــض عنــد فشــل التســوية الوديــة، فإنهــا توجــه املشــتكية إلــى اللجــوء إلــى القضــاء 

لتحديــده مبــا يتوفــر عليــه مــن وســائل؛ 

 17 بتاريــخ  الصــادر   1.11.25 رقــم  الشــريف  الظهيــر  مقتضيــات  علــى  وبنــاء 

مــارس 2011، واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 5926 بنفــس التاريــخ أعــاله، واســتنادا 

ــاب الشــريف،  ــدن اجلن ــه مــن ل ــي للمؤسســة املصــادق علي ــات النظــام الداخل إلىمقتضي

واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012، ال ســيما املــادة 57 منــه؛ 
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       ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

- يوصــي الســيد رئيــس املجلــس احلضري ملدينة اجلديدة باتخــاذ اإلجراءات والتدابير 

ــة دوار الغــزوة، وذلــك حتــى يتســنى  الالزمــة بغيــة املصادقــة علــى تصميــم إعــادة هيكل

تعويــض الســيدة...... عــن عقارهــا، ورفــع اليــد عنــه فــي حالــة لــم تخترقــه أي طريــق؛

- يدعــوه إلــى إخبــار املؤسســة مبــا مت تخصيصــه للموضــوع، داخــل أجــل ال يتعــدى 

ثالثــة أشــهر؛

- يأمــر بتبليــغ هــذه التوصيــة إلــى كل مــن الســيد رئيــس املجلــس احلضــري للجديــدة 

ــة باألمر. واملعني

                                                           وحرر بالرباط، فـي:
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الحق في التزويد بالكهرباء

تـــوصــيـــــــة 

إلــى السيد المدير العام للمكتب الوطني

 للكهرباء والماء الصالح للشرب

صادرة بتاريخ: فاتح فبراير 2016

ملف عدد: 14/5555

حيــث إن الســيد.............. عنوانــه.....................، إقليــم القنيطــرة، بعــث أصالــة 

عــن نفســه ونيابــة عــن ورثــة املرحوم.............بشــكاية إلــى هــذه املؤسســة، ســجلت بهــا 

بتاريــخ 02 أبريــل 2014، يلتمــس مــن خاللهــا التدخــل قصــد متكينهــم مــن ربــط عقارهــم 

الكائــن بالــدار اجلديــدة الطريــق اجلهــوي 406 الرابطــة مابــن جماعتــي مــوالي بوســلهام 

ــوا  ــم قام ــة، موضحــا أنه ــة، القنيطــرة،  بالشــبكة الكهربائي ــرة لالميمون ــة، دائ ولالميمون

بعــدة مســاع فــي املوضــوع دون أن يتوصلــوا ألي نتيجــة؛

     وحيــث عملــت املؤسســة علــى مكاتبــة املكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب 

فــي املوضــوع بتاريــخ 25 نونبــر 2014 قصــد العمــل علــى القيــام باإلجــراءات الالزمــة مــن 

     األفــراد واجلماعــات محقــون فــي التــزود مبــادة الكهربــاء كلمــا كانــت إمكانيــات الربط 

ــة  ــط القانوني ــر والضواب ــق التعمي ــة لوثائ ــتفادتها مطابق ــراد اس ــن امل ــت األماك ــرة، وكان متوف

والتنظيميــة ذات الصلــة بالبنــاء، علــى أن تتــم املســاهمة مــن طرفهــم فــي التكاليــف املتطلبــة، 

وذلــك فــي نطــاق مبدئــي املســاواة والتكافــل االجتماعــي؛

     فــي غيــاب رد اإلدارة، التــي لــم تــدل مبــا يبــرر إحجامهــا عــن االســتجابة لطلــب املشــتكين، 

فــإن املؤسســة تــرى، فــي إطــار احلــق فــي االســتفادة مــن اخلدمــات العموميــة، دعوتهــا إلــى 

تلبيــة الطلــب ضمــن مــا تقتضيــه الضوابــط املذكــورة أعــاله.
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أجــل متكــن املعنيــن باألمــر مــن ربــط مســكنهم بالشــبكة الكهربائيــة، إال أن املؤسســة لــم 

تتوصــل منــه باجلــواب رغــم التذكيــر املوجــه لــه فــي هــذا الشــأن، بتاريــخ 01 أبريــل 2015؛

وحيــث إنــه أمــام عــدم جــواب اإلدارة املعنيــة، فإنــه ال يســع املؤسســة إال األخــذ مبــا 

توفــر لديهــا مــن بيانــات ومــا مت اإلدالء بــه مــن وثائــق؛

        وبناء على ما تقدم:

حيــث إن الطلــب يهــدف إلــى تدخــل هــذه املؤسســة لــدى اإلدارة مــن أجــل إلزامهــا 

بتمكــن الطالبــن مــن ربــط منزلهــم بالتيــار الكهربائــي؛

ــت  ــا كان ــاء كلم ــادة الكهرب ــزود مب ــي الت ــون ف ــات محق ــراد واجلماع ــث إن األف وحي

ــر  ــق التعمي ــة لوثائ ــراد اســتفادتها مطابق ــن امل ــت األماك ــرة وكان ــط متوف ــات الرب إمكاني

والضوابــط القانونيــة والتنظيميــة ذات الصلــة بالبنــاء، علــى أن تتــم املســاهمة مــن طرفهــم 

فــي التكاليــف املتطلبــة، وذلــك فــي نطــاق مبدئــي املســاواة والتكافــل االجتماعــي؛

وحيــث، فــي غيــاب رد اإلدارة التــي لــم تــدل مبــا يبــرر إحجامهــا عــن االســتجابة لطلب 

املشــتكين، فــإن املؤسســة تــرى، فــي إطــار احلــق فــي االســتفادة مــن اخلدمــات العمومية، 

دعوتهــا إلــى تلبيــة الطلــب ضمــن مــا تقتضيــه الضوابــط املذكــورة أعــاله؛ 

 17 بتاريــخ  الصــادر   1.11.25 رقــم  الشــريف  الظهيــر  مقتضيــات  علــى  وبنــاء 

مــارس 2011، واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 5926 بنفــس التاريــخ أعــاله، واســتنادا 

إلــى مقتضيــات النظــام الداخلــي للمؤسســة املصــادق عليــه مــن لــدن اجلنــاب الشــريف، 

واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012، ال ســيما املــادة 57 منــه؛

       ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

ــرب  ــح للش ــاء الصال ــاء وامل ــي للكهرب ــب الوطن ــام املكت ــر الع ــيد املدي ــي الس - يوص

بالعمــل علــى متكــن الطالبــن مــن ربــط مســكنهم بالشــبكة الكهربائيــة، متــى اســتوفوا 

ــبة؛ ــف املناس ــن التكالي ــا، وأدوا املســتحقات ع ــا وتنظيمي ــة قانون الشــروط املتطلب
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أجــل داخــل  للموضــوع،  تخصيصــه  مت  مبــا  املؤسســة  إخبــار  إلــى  ويدعــو   -

 ثالثة أشهر؛

ــي  ــب الوطن ــام للمكت ــر الع ــن الســيد املدي ــى كل م ــة إل ــذه التوصي ــغ ه ــرر تبلي - ويق

ــح للشــرب؛ واملشــتكن؛ ــاء الصال ــاء وامل للكهرب

                                                               وحرر بالرباط، فـي:
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حجية  المقررات في ميدان التعمير

ــة، لهــا احلــق فــي التدخــل لتنظيــم العمــران، والواجــب  ــة، كشــرطة إداري      الســلطة احمللي

يحتــم عليهــا رفــع مــا قــد يلحــق الســاكنة مــن أضــرار نتيجــة مــا يتم مــن بنــاءات خالفــا للقانون؛

     صــدور املقــررات اإلداريــة فــي مجــال التعميــر، ليــس غايــة فــي حــد ذاتهــا، بــل إن جدواهــا 

فــي تنفيذهــا، ألنهــا ضابــط للشــرعية، وألنهــا تصــب فــي اجتــاه وجــوب التقيــد باملعاييــر 

ــتجابة  ــى اس ــو احلــرص عل ــير نح ــران، وتس ــا العم ــون عليه ــب أن يك ــي يج ــات الت واملواصف

البنــاء ملــا يحقــق أمــن الســاكنة ويحافــظ علــى وظيفــة التعميــر فــي راحــة األفــراد واجلماعــات 

ــم كل ضــرر؛ ويجنبه

     كان علــى اإلدارة املختصــة أن تواصــل مســاعيها لتنفيــذ مقــرر إعــادة احلالــة إلــى مــا كانــت 

عليــه، وأن مــا أشــير إليــه مــن وجــود صعوبــة تكمــن فــي مغــادرة املالكــة للشــقة ال ميكــن أن 

يحــول دون ذلــك، ألن اإلدارة لهــا مــن اإلمكانيــات مايســعفها فــي إعمــال مقررهــا، مبــا فيهــا 

اســتعمال القــوة، عنــد االقتضــاء؛

     إحالــة املخالفــة علــى النيابــة العامــة، ال ميكــن أن يشــكل موجبــا لتعطيــل تنفيــذ مقــرر الهــدم 

وإعــادة احلالــة إلــى مــا كانــت عليــه، وذلــك فــي غيــاب مقــرر قضائــي بوقــف تنفيــذ قــرار عامــل 

عمالــة فــاس.
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توصية

 إلى السيد رئيس المجلس الجماعي

 لمدينة فاس

صادرة بتاريخ فاتح فبراير 2016

ملف عدد: 13/3504

حيــث إن الســيد............، القاطــن ب......................، فــاس، بعــث بشــكاية إلــى 

مؤسســة وســيط اململكــة، ســجلت بهــا بتاريــخ 05 أبريــل 2013، يتظلــم مــن خاللهــا مــن عــدم 

تنفيــذ األمــر بالهــدم عــدد 34، الصــادر عــن والــي جهــة فــاس بوملــان، بتاريــخ 18 مــارس 

ــر،  ــاء والتعمي ــط البن ــون وضواب ــف لقان ــاء املخال ــدم البن ــه به ــر مبوجب ــذي أم 2013، وال

مدليــا بصــورة مــن القــرار الفــوري بإيقــاف األشــغال عــدد 69/2012 بتاريــخ 24 دجنبــر2012، 

واألمــر الفــوري بإيقــاف األشــغال عــدد 01/2013 بتاريــخ 02 ينايــر 2013، الصادريــن عــن 

رئيــس مقاطعــة أكــدال فــاس، مؤكــدا أن األشــغال التــي قامــت بهــا مالكــة الشــقة الكائنــة 

بالطابــق الســفلي للبنايــة التــي يقطــن بهــا، إلحــداث محــالت جتاريــة بشــقة مخصصــة 

أصــال للســكن، أحلقــت أضــرارا جســيمة بشــقته، طالبــا التدخــل قصــد إيقــاف األشــغال 

وإعــادة احلالــة إلــى مــا كانــت عليــه؛

ــوز 2013،  ــي 25 يولي ــؤرخ ف ــاب م ــاس بكت ــة ف ــي ملدين ــس اجلماع ــاب املجل ــث أج وحي

موضحــا أنــه متــت مراســلة الســيد رئيــس مجلــس مقاطعــة أكــدال فــي املوضــوع، فأكــد 

أنــه أصــدر أمريــن فوريــن، ســالفي الذكــر، بإيقــاف أشــغال البنــاء، وقــد تعــذر علــى قائــد 

امللحقــة اإلداريــة األدارســة تنفيذهمــا، لكــون املطلوبــة فــي التنفيــذ غــادرت ســكناها بعــد 

أن أجرتهــا، وأفــاد أنــه أحــال األمــر علــى وكيــل امللــك باحملكمــة االبتدائيــة حتــت عــدد 

1440 بتاريــخ 13 يونيــو 2013 مــن أجــل فتــح متابعــة قضائيــة؛

     وحيــث مت بتاريــخ 30 غشــت 2013 تبليــغ املشــتكي مضمــون جــواب اإلدارة، فلــم يــدل 

بــأي تعقيــب؛
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     وبناء على ما تقدم:
حيــث إن الطلــب يهــدف إلــى تنفيــذ األمــر بالهــدم عــدد 34، الصــادر عــن والــي جهــة 

فــاس بوملــان، عامــل عمالــة فــاس بتاريــخ 18 مــارس 2013، الــذي ينــص علــى هــدم البنــاء 

املذكــور، وإعــادة احلالــة إلــى مــا كانــت عليــه؛

وحيــث إن مقتضيــات املــادة 69 مــن القانــون رقــم 12.90 املتعلــق بالتعميــر، إلــى جانــب 

ــم العمــران،  ــة، احلــق فــي التدخــل لتنظي ــة، كشــرطة إداري كونهــا تخــول الســلطة احمللي

فــإن الواجــب يحتــم عليهــا كذلــك رفــع مــا قــد يلحــق الســاكنة مــن أضــرار نتيجــة مــا يتــم 

مــن بنــاءات خالفــا للقانــون؛

وحيــث إن صــدور املقــررات اإلداريــة فــي مجــال التعميــر ليــس غايــة فــي حــد ذاتهــا، 

بــل إن جدواهــا فــي تنفيذهــا، ألنهــا ضابــط للشــرعية، وألنهــا تصــب فــي اجتــاه وجــوب 

التقيــد باملعاييــر واملواصفــات التــي يجــب أن يكــون عليهــا العمــران، وتســير نحــو احلرص 

علــى تطابــق البنــاء مــع مــا يحقــق أمــن الســاكنة ويحافــظ علــى وظيفــة التعميــر فــي راحــة 

األفــراد واجلماعــات وجتنيبهــم كل ضــرر؛

ــذ  ــى اإلدارة املختصــة أن تواصــل مســاعيها لتنفي ــي هــذا اإلطــار، كان عل ــث ف وحي

مقــرر إعــادة احلالــة إلــى مــا كانــت عليــه، وأن مــا أشــير إليــه مــن وجــود صعوبــة تكمــن 

فــي مغــادرة املالكــة للشــقة الميكــن أن يحــول دون ذلــك، ألن اإلدارة لهــا مــن اإلمكانيــات 

مــا يســعفها فــي إعمــال مقررهــا، مبــا فيهــا اســتعمال القــوة، عنــد االقتضــاء؛

ــر، تخــول  ــق بالتعمي ــم 012.90 املتعل ــون رق ــث إن املــواد 65 ومــا بعدهــا مــن القان وحي

لــإلدارة حــق مراقبــة األبنيــة واتخــاد مــا يتطلبــه األمــر عنــد كل مخالفــة، مبــا فــي ذلــك 

الهــدم وإخبــار النيابــة التخــاد املتعــن مــن اجلانــب الزجــري، وبذلــك، فــإن إحالــة املخالفــة 

علــى النيابــة العامــة ال ميكــن أن يشــكل موجبــا لتعطيــل تنفيــذ مقــرر الهــدم وإعــادة احلالة 

إلــى مــا كانــت عليــه، فــي غيــاب مقــرر قضائــي بوقــف تنفيــذ قــرار عامــل عمالــة فــاس؛
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وحيــث يتعــن علــى اإلدارة، حرصــا علــى مصداقيتهــا، مواصلة إجــراءات الهدم، ولذلك 

تدعوهــا املؤسســة إلــى التعجيــل بتنفيــذ األمــر بالهــدم عــدد 34، بتاريــخ 18 مــارس 2013؛

 17 بتاريــخ  الصــادر   1.11.25 رقــم  الشــريف  الظهيــر  مقتضيــات  علــى  وبنــاء 

مــارس 2011، واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 5926 بنفــس التاريــخ أعــاله، واســتنادا 

إلــى مقتضيــات النظــام الداخلــي للمؤسســة املصــادق عليــه مــن لــدن اجلنــاب الشــريف، 

واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012، ال ســيما املــادة 57 منــه؛

       ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

     - يوصــي الســيد رئيــس املجلــس اجلماعــي ملدينــة فــاس بالتعجيل بتنفيــذ األمر بالهدم 

عــدد 34، الصــادر عــن الســيد عامــل عمالــة فــاس بتاريــخ 18 مــارس 2013، بهــدم البنــاء 

املخالــف للقانــون ولضوابــط البنــاء والتعميــر، وإعــادة احلالــة إلــى مــا كانــت عليــه، بعــد 

اتخــاذ كل التدابيــر الالزمــة لذلــك، مبــا فيهــا االســتعانة بالقــوة العموميــة، عنــد االقتضــاء؛

للموضــوع، داخــل أجــل إلــى إخبــار املؤسســة مبــا مت تخصيصــه       - يدعــو 

 ثالثة أشهر؛

     - ويأمــر بتبليــغ هــذه التوصيــة إلــى كل مــن الســيد رئيــس املجلــس اجلماعــي ملدينــة 

فــاس، والســيد الوالــي املفتــش العــام لــإلدارة الترابيــة بــوزارة الداخليــة، واملشــتكي.

                                                               وحرر بالرباط، فـي:
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واجب اإلدارة في المحافظة على استقرار المعامالت

تـــــوصـــيــــة

 إلــــــــــــــى السيد والي جهة

 طنجة تطوان الحسيمة

صادرة بتاريخ 29 فبراير 2016

ملف عدد: 13/3954

املراســلة  عنــوان  والســيد.................،  الســيد............،  إن  حيــث 

معهمــا،..............، طنجــة، تقدمــا بشــكاية إلــى مؤسســة وســيط اململكــة، ســجلت بهــا 

بتاريــخ 17 يونيــو 2013، يتظلمــان مبقتضاهــا مــن الضــرر الالحــق بهمــا جــراء عــدم 

االســتفادة مــن محــل جتــاري فــي إطــار إعــادة هيكلــة ســوق بئــر الشــعيري، رغــم 

إحصائهمــا مــن طــرف اللجنــة اإلداريــة املكلفــة بهــذه العمليــة، ذاكريــن أن املســاعي التــي 

قامــا بهــا أســفرت عــن إحالتهمــا إلــى ســوق احلــداد لكــون الطاقــة االســتيعابية لســوق 

ــة؛ ــع الباع ــواء جمي ــة الحت ــر كافي ــعيري غي ــر الش بئ

     علــى الواليــة فــي إطــار مــا متلكــه مــن إشــراف أو رقابــة أو وصايــة، أن تســهر علــى تفعيــل 

ــح  ــة علــى مختلــف املصال نتائــج االجتمــاع املنعقــد فــي املوضــوع، وأال تكتفــي مبجــرد اإلحال

واإلدارات، والوقــوف موقفــا ســلبيا؛

     كان حريــا بــاإلدارة، فــي وقــت يفــرض عليهــا موقعهــا، كأعلــى ســلطة فــي اإلدارة الترابيــة 

علــى الصعيــد اجلهــوي، أن حتافــظ علــى اســتقرار التعامــل، واســتمرارية اخلدمــات، والوفــاء 

ــي تؤســس  ــا، الت ــة فيه ــي الثق ــا ف ــا، ألن قوته ــا ومصداقيته ــى هيبته ــا عل ــدات، حفاظ بالتعه

وتنبنــي مــن خــالل إبــراء ذمتهــا مــن التزاماتهــا.
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ــو 2013،  ــي 12 يولي ــؤرخ ف ــا امل ــي جوابه ــوان ف ــة طنجة-تط ــة جه ــادت والي ــث أف وحي

أنــه علــى املعنيــن باألمــر ربــط االتصــال مبقاطعتــي مغوغــة وبنــي مــكادة، لكــون الطاقــة 

االســتيعابية لســوق بئــر الشــعيري قــد اســتنفذت؛

واسترســاال فــي إيجــاد ســبل تســوية هــذا امللــف، متــت مراســلة كل مــن مقاطعتــي 

بنــي مــكادة ومغوغــة، حيــث أفادتــا، أنــه مت إدراج العديــد مــن الباعــة فــي الئحــة املتنقلــن 

الذيــن ســيتم إقحامهــم فــي لوائــح األســواق التــي ســيقع إجنازها مســتقبال مبدينــة طنجة؛

        وبناء على ما تقدم: 
حيــث إن الطلــب يهــدف إلــى تدخــل هــذه املؤسســة لــدى الســلطات احملليــة بطنجــة، 

مــن أجــل متكينهمــا مــن محــل جتــاري باعتبارهمــا مــن ضمــن املعلــن عــن اســتفادتهم من 

محــالت، إثــر إقــدام الســلطات علــى إعــادة هيكلــة ســوق بئــر الشــعيري؛

وحيــث اســتدل املشــتكيان بصــورة مــن محضــر اجتمــاع مت عقــده بتاريــخ 05 

ــي  ــد مــن ممثل ــة للشــرف، بحضــور العدي ــرة احلضري ــس الدائ ــر 2005، وترأســه رئي يناي

الســلطات والغــرف املهنيــة والتجاريــة  وممثلــي املعنيــن، ذلــك احملضــر الــذي خلــص إلــى 

إقــرار أحقيــة الطالبــن فــي االســتفادة مــن محلــن فــي ســوق مغوغــة وســوق احلــداد؛

وحيــث إن مــا مت التعهــد بــه فــي االجتمــاع الــذي انعقــد حتــت إشــراف وتتبــع واليــة 

وعمالــة طنجــة أصيلــة أصبــح ملزمــا لهــا، وأن مــن واجبهــا بحــث مــا تــراه مناســبا مــن 

الصيــغ لوضعــه موضــع التنفيــذ؛

وحيــث كان علــى الواليــة فــي إطــار مــا متلكــه مــن إشــراف أو رقابــة أو وصايــة، أن 

ــي مبجــرد  ــي املوضــوع، وأال تكتف ــد ف ــاع املنعق ــك االجتم ــج ذل ــل نتائ ــى تفعي تســهر عل

اإلحالــة علــى مختلــف املصالــح واإلدارات، والوقــوف موقفــا ســلبيا، ليــس حريــا بهــا، فــي 

وقــت يفــرض عليهــا موقعهــا، كأعلــى ســلطة فــي اإلدارة الترابيــة علــى الصعيــد اجلهــوي، 

أن حتافــظ علــى اســتقرار التعامــل، واســتمرارية اخلدمــات، والوفــاء بالتعهــدات، حفاظــا 

علــى هيبتهــا ومصداقيتهــا، ألن قوتهــا فــي الثقــة فيهــا، التــي تؤســس وتنبنــي مــن خــالل 

إبــراء ذمتهــا مــن التزاماتهــا؛
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وحيــث علــى مصالــح الواليــة أن تســعى مبــا أوتيــت مــن صالحيــات لتنفيــذ التزاماتهــا، 

بتمكــن املشــتكين مــن محالتهمــا، وعنــد التعــذر الفعلــي لذلــك عليهــا أن تبحــث عــن بديــل 

عــن ذلــك، أو جبــر أضــرار املشــتكن فــي إطــار توافــق رضائــي كفيــل بطــي هــذا امللــف؛

وتطبيقــا ملقتضيــات الظهيــر الشــريف رقــم 1.11.25 الصــادر بتاريــخ 17 مــارس 2011، 

واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 5926 بنفــس التاريخ أعاله، الســيما املــادة 29 منه, وبناء 

علــى مقتضيــات النظــام الداخلــي للمؤسســة املصــادق عليــه مــن لــدن اجلنــاب الشــريف، 

واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012، الســيما املــادة 75 منــه؛

وبنــاء علــى مقتضيــات املــواد 76و181و189و198 من القانون التنظيمــي رقم 14-113 املتعلق 

ــوز 2015؛ ــخ 07 يولي ــم 1.15.85 بتاري ــر الشــريف رق ــذه الظهي ــات، والصــادر بتنفي باجلماع

       ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

- يوصــي الســيد والــي جهــة طنجــة تطــوان، بالعمــل علــى التعجيــل بإيجــاد تســوية 

ــر الضــرر  ــك بتمكينهمــا مــن االســتفادة مــن محــالت، أو جب ــف املعنيــن باألمــر، وذل ملل

الالحــق بهمــا؛

- يدعــو إلــى إخبــار املؤسســة مبــا مت تخصيصــه للموضــوع، داخــل أجل ثالثة أشــهر؛

- ويأمــر بتبليــغ هــذه التوصيــة إلــى كل مــن الســيد والــي جهــة طنجــة تطــوان 

احلســيمة، والســيد رئيــس مجلــس مقاطعــة بنــي مــكادة، والســيد رئيــس مجلــس مقاطعــة 

ــة، واملشــتكين.  مغوغ

                                                                     وحرر بالرباط، في:
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وجوب صرف  المستحقات في أجل معقول

تـوصيـة 

إلـى السيد رئيس الحكومة

صادرة بتاريخ: 29 فبراير 2016

ملف عدد: 2745/ 12

حيــث إن الســيد.................، عنوانــه........................، طنجــة، بعــث بشــكاية 

إلــى مندوبيــة مؤسســة وســيط اململكــة بجهــة طنجة-تطوان، ســجلت بها بتاريــخ 31 أكتوبر 

2012، يتظلــم مبوجبهــا مــن عــدم متكينــه مــن التعويــض اليومــي عــن فترتــي التدريــب التــي 

خضــع لهــا مبدينــة الربــاط، األولــى  مــن 17 شــتنبر 1990 إلــى 16 شــتنبر 1992 باملدرســة 

العليــا لألســاتذة، والثانيــة مــن 03 دجنبــر 2001 إلــى 15 شــتنبر 2003 مبركــز تكويــن مفتشــي 

التعليــم، وذلــك طبقــا ملقتضيــات املرســوم رقــم 2.57.1841 الصــادر بتاريــخ 16 دجنبــر 1957، 

ــة؛ ــن أي نتيج ــم تســفر ع ــة ل ــح املعني ــدى املصال ــا ل ــام به ــي ق ــرا أن املســاعي الت ذاك

     تصفيــة املســتحقات بوتيــرة بطيئــة، اعتبــارا حملدوديــة االعتمــاد املخصــص ســنويا لهــذه 

ــر  ــر غي ــو أم ــة العشــرين ســنة، وه ــل، يتجــاوز ال محال ــدى طوي ــى م ــد عل ــة، ســوف ميت الغاي

ــي  ــة الت ــرة احلقوقي ــار اإلصالحــي، والطف ــي ظــل االختي ــه ف ــن التســليم ب مستســاغ، وال ميك

ــة؛ ــة املغربي ــا اململك ترومه

     علــى القطــاع احلكومــي املكلــف بتهييــئ قانــون املاليــة وتدبيــر امليزانيــة، وبتوزيــع الكتلــة 

املاليــة املخصصــة للنفقــات، اســتنادا إلــى مــا يقتضيــه ترتيــب األولويــات، أن يعمــل علــى 

ــول؛   ــي مقب ــة محــددة فــي ســقف زمن معاجلــة هــذا الوضــع، مــن خــالل جدول
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وحيــث أفــاد الســيد مديــر األكادمييــة اجلهويــة للتربيــة والتكويــن جلهــة طنجة-تطــوان 

فــي جوابــه املــؤرخ فــي 20 مــاي 2013، بــأن املصالــح املركزيــة قامــت بدراســة ملــف 

املشــتكي، وأنــه ســتتم تصفيتــه علــى غــرار باقــي امللفــات اجلاهــزة وفــي إطــار الترتيــب 

املعتمــد علــى معيــار األقدميــة فــي ولــوج مراكــز التكويــن، وفــي حــدود االعتمــاد املرصــود 

ســنويا لهــذه الــوزارة بخصــوص التعويــض عــن التكويــن الــذي ال ميكــن مــن تلبيــة جميــع 

الطلبــات فــي آن واحــد؛

        وبناء على ما تقدم:
     حيــث إن الطلــب يهــدف إلــى متكــن املعنــي باألمــر مــن التعويــض عــن فترتــي التكويــن 

التــي خضــع لهــا باملدرســة العليــا لألســاتذة ومركــز تكوين مفتشــي التعليــم بالرباط؛

وحيــث تبــن مــن اجلــواب املتوصــل بــه، أن اإلدارة تقــر بأحقيــة املشــتكي فــي احلصول 

علــى التعويــض، الــذي يجــد ســنده في املرســوم املشــار إليه أعــاله، وأنها تبــذل مجهودات 

مــن أجــل تصفيــة هــذه امللفات؛

وحيــث، بالرغــم ممــا وقفــت عليــه املؤسســة من أن هذا امللف يســتأثر باهتمــام الوزارة، 

فــإن تراكــم املســتحقات علــى مــدى ســنوات مــن جهــة، ومحدوديــة امليزانيــة املرصــودة 

لهــا فــي هــذا البــاب مــن جهــة أخــرى، حالــت دون تصفيــة هــذا امللــف بصفــة شــمولية؛

وحيــث، لئــن كانــت املؤسســة تســجل اهتمــام الــوزارة وجديتهــا وحرصها علــى تصفية 

ــذي يرصــد لهــا  ــي ال هــذا امللــف، فإنهــا متأكــدة فــي ذات الوقــت، مــن أن الغــالف املال

عــادة فــي البــاب املخصــص للتعويضــات برســم ميزانيتهــا الســنوية، لــن يفــي بالغــرض؛

وحيــث إن تصفيــة املســتحقات بوتيــرة بطيئــة، اعتبــارا حملدوديــة االعتمــاد املخصــص 

ســنويا لهــذه الغايــة، ســوف ميتــد علــى مــدى طويــل، يتجــاوز ال محالــة العشــرين ســنة، 

وهــو أمــر غيــر مستســاغ، وال ميكــن التســليم بــه فــي ظــل االختيــار اإلصالحــي، والطفــرة 

احلقوقيــة التــي ترومهــا اململكــة املغربيــة؛



120

مجلة مؤسسة وسيط المملكة المغربية، العدد السابع، أبريل 2016

نماذج من توصيات صادرة عن وسيط المملكة

علــى  حفاظــا  املوقــف،  تــدارك  ســبل  بحــث  يســتدعي  األمــر  إن  وحيــث 

إلــى  ومبــادرة  املــالءة،  ملنظــور  مجســدة  تظــل  أن  يجــب  التــي  اإلدارة،  مصداقيــة 

املعقــول؛ األجــل  فــي  كاهلهــا  علــى  تقــع  التــي  والتعهــدات  بااللتزامــات  الوفــاء 

وحيث يجب، واحلالة هذه، بذل مجهود خاص ومتميز إلنهاء هذا الوضع؛

وحيــث إنــه علــى القطــاع احلكومــي املكلــف بتهييــئ قانــون املاليــة وتدبيــر امليزانيــة، 

وبتوزيــع الكتلــة املاليــة املخصصــة للنفقــات، اســتنادا إلــى مــا يقتضيــه ترتيــب األولويــات، 

أن يعمــل علــى معاجلــة هــذا الوضــع، مــن خــالل جدولــة محــددة فــي ســقف زمنــي مقبــول؛  

وحيــث إن املؤسســة تــرى، لتحقيــق هــذه الغايــة، إثــارة انتبــاه الســيد رئيــس احلكومــة 

إلــى هــذا الوضــع، ليســهر بحكــم موقعــه، وإشــرافه ومســؤوليته عــن التدبيــر احلكومــي، 

علــى تســويته؛

 17 بتاريــخ  الصــادر   1.11.25 رقــم  الشــريف  الظهيــر  مقتضيــات  علــى  وبنــاء       

مــارس 2011، واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 5926 بنفــس التاريــخ أعــاله، واســتنادا 

إلــى مقتضيــات النظــام الداخلــي للمؤسســة املصــادق عليــه مــن لــدن اجلنــاب الشــريف، 

واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012، ال ســيما املــادة 57 منــه؛

       ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

ــن  ــي م ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني ــا وزارة التربي ــوم به ــي تق ــودات الت يســجل املجه

أجــل صــرف مســتحقات التعويــض اليومــي عــن التكويــن لفائــدة املســتحقن، وذلــك وفــق 

ــن؛ ــوج مراكــز التكوي ــة فــي ول ــار األقدمي ــب العــددي، حســب معي الترتي

- يســجل محدوديــة الغــالف املالــي املرصــود لهــا فــي هــذا البــاب، ويوصــي بجدولــة 

تصفيتهــا داخــل أجــل مقبــول؛

- يدعــو الســيد رئيــس احلكومــة، إلــى إعمــال مــا يســتدعيه األمــر، لدعــم االعتمــادات 

ــم  ــى يت ــة، حت ــذه الغاي ــل ه ــي ألج ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني ــوزارة التربي املخصصــة ل

ــب بهــا داخــل األجــل املذكــور؛ متكــن املســتفيدين مــن التعويضــات املطال
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- يدعــو إلــى إخبــار املؤسســة مبــا مت تخصيصــه للموضــوع، داخــل أجل ثالثة أشــهر؛

- ويأمــر بتبليــغ هــذه التوصيــة إلــى كل مــن الســيد رئيــس احلكومــة، والســيد وزيــر 

التربيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي، والســيد وزيــر االقتصــاد واملاليــة، واملشــتكي.

                                                        

                                                               وحرر بالرباط، في:            



122

مجلة مؤسسة وسيط المملكة المغربية، العدد السابع، أبريل 2016

نماذج من توصيات صادرة عن وسيط المملكة

ضرورة التعجيل  بإصدار المراسيم والقرارات التنظيمية 
لالستفادة من حق الملكية

تــوصــيــــة

 إلى السيد رئيس الحكومة

صادرة بتاريخ 29 فبراير 2016

ملف عدد: 13/3356

حيث إن الســيدة..............، عنوان بريدها االلكتروني.................، بعثت بشــكاية  

ــم مبقتضاهــا  إلــى مؤسســة وســيط اململكــة، ســجلت بهــا بتاريــخ 08 مــارس 2013، تتظل

مــن عــدم اســتفادتها مــن معــاش الزمانــة علــى إثــر حادثــة شــغل تعرضــت لهــا بتاريــخ 

ــة  ــة الوطني ــوزارة التربي ــة ل ــح التابع ــاب صــادر عــن املصال ــل 1997، مســتدلة بكت 09 أبري

     إذا كانــت مقتضيــات املــادة 14 مــن املرســوم رقــم 2.99.1219 بتاريــخ 10 مــاي 2000، قــد أحالــت 

ــريعية  ــوص التش ــكام النص ــى أح ــوادث عل ــرض أو احل ــن امل ــة ع ــات املترتب ــرف التعويض ص

والتنظيميــة اجلــاري بهــا العمــل، التــي اتضــح أن اإلدارة ال زالــت بصــدد اســتخراجها، فــإن 

ذلــك ال ينبغــي أن يكــون مبــررا لتعليــق متكــن احملقــن مــن مســتحقاتهم املشــروعة، املفــروض 

ــع  ــة، لرف ــات املعني ــة القطاع ــن كاف ــر ب ــات النظ ــب وجه ــى التنســيق وتقري ــل عل ــم العم أن يت

الصعوبــات، واتخــاذ كافــة اإلجــراءات التــي مــن شــأنها أن تعجــل بإصــدار القــرار املشــترك 

لوزيــري االقتصــاد واملاليــة والصحــة، والوزيــر املنتــدب لــدى رئيــس احلكومــة املكلفــة بالوظيفــة 

ــث اإلدارة؛ ــة وحتدي العمومي

     علــى القطاعــات املعنيــة إلــى جانــب، التعجيــل باصــدار القــرار املشــترك املذكور لتســوية هذه 

الوضعيــة، وغيرهــا مــن احلــاالت املماثلــة، العمــل علــى إيجاد صيغــة لصرف مســتحقات الطالبة.
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ــاءات  ــة اإلعف ــد أن جلن ــدد 02/23، يفي ــت ع ــل 2002 حت ــخ 05 أبري ــي بتاري ــن املهن والتكوي

قــررت فــي اجتماعهــا املنعقــد بتاريــخ 12 مــارس 2002 اســتفادتها مــن املعــاش املطالــب بــه 

بنســبة  25 % ملــدة ســنة واحــدة ابتــداء مــن فــاحت فبرايــر 2002، وقــد أوضحــت املشــتكية 

أنــه متــت مطالبتهــا بــاإلدالء بشــهادة صــادرة عــن الصنــدوق الوطنــي ملنظمــات اإلحتيــاط 

االجتماعــي تثبــت عــدم اســتفادتها مــن التعويــض عــن احلادثــة املتظلــم بشــأنها، ورغــم 

قيامهــا باملطلــوب منهــا لــم تقــع االســتجابة لطلبهــا؛

ــة  ــة الوطني ــوزارة التربي ــة ب ــؤون اإلداري ــة للش ــية العام ــة املفتش ــت مكاتب ــث مت وحي

والتكويــن املهنــي فــي املوضــوع بتاريــخ 16 يوليــوز 2013، فأفــادت فــي جوابهــا املــؤرخ فــي 

31 ديســمبر 2013، أن ســبب التأخيــر فــي متكــن املشــتكية مــن مطالبهــا راجــع إلــى عــدم 

وجــود مســطرة قانونيــة منظمــة لكيفيــة صــرف التعويضــات املشــار إليهــا فــي املــادة 14 

مــن املرســوم رقــم 2.99.1219 الصــادر بتاريــخ 10 مــاي 2000، احملــددة مبوجبــه كيفيــة تطبيق 

مقتضيــات الظهيــر الشــريف رقــم 1.58.008 الصــادر فــي 24 فبرايــر 1958، بشــأن النظــام 

األساســي للوظيفــة العموميــة، مؤكــدة أنهــا تعمــل فــي كل ســنة ماليــة علــى تخصيــص 

ســطر فــي ميزانيتهــا لتغطيــة املصاريــف الطبيــة الناجمــة عــن حــوادث املصلحــة التــي 

ــة املشــتكية واحلــاالت  ــي إطــار إيجــاد حــل لوضعي ــه وف ــة أن ــم اســتغاللها، مضيف ال يت

املماثلــة، فقــد راســلت وزارة الوظيفــة العموميــة وحتديــث اإلدارة قصــد إبــداء رأيهــا حــول 

ــات؛ ــذه امللف ــوية ه ــا لتس ــن اتباعه ــة، املتع ــة أو املســطرية التنظيمي ــراءات اإلداري اإلج

وحيــث متــت مكاتبــة املفتشــية العامــة بالــوزارة املنتدبــة لــدى الســيد رئيــس احلكومــة 

املكلفــة بالوظيفــة العموميــة وحتديــث اإلدارة بنــاء علــى املعطيــات املذكــورة، فأفــادت فــي 

جوابهــا املــؤرخ فــي 17 يونيــو 2014، أنــه يوجــد فــي طــور اإلعــداد مشــروع قــرار مشــترك 

ــة  ــدى رئيــس احلكومــة املكلف ــدب ل ــر املنت ــة، والصحــة، والوزي ــري االقتصــاد واملالي لوزي

بالوظيفــة العموميــة وحتديــث اإلدارة، وذلــك لتحديــد تعريفــة وكيفيــة اســترجاع املصاريف 

ــا  ــة باملستشــفيات فيم ــف اإلقام ــة ومصاري ــة والصيدالني ــة واجلراحي ــة والبيولوجي الطبي

ــى  ــا ســتعمل  عل ــة أنه ــل، مضيف ــة أو احلــوادث املنســوبة للعم ــراض املهني ــق باألم يتعل

موافــاة هــذه املؤسســة مبــا سيســتقر عليــه الــرأي فــي هــذا املوضــوع؛
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وحيــث مت، بتاريــخ 24 أكتوبــر 2014، مكاتبــة املفتشــية العامــة بالــوزارة املنتدبــة لــدى 

الســيد رئيــس احلكومــة املكلفــة بالوظيفــة العموميــة وحتديــث اإلدارة، قصــد معرفــة 

نتائــج اإلجــراءات والتدابيــر التــي ســبق اتخاذهــا مــن أجــل اســتصدار القــرار املشــترك 

املذكــور، إال أن املؤسســة لــم تتوصــل إلــى غايــة يومــه، بــأي جــواب، رغــم التذكيــر املوجــه 

إليهــا بتاريــخ 15 ديســمبر 2014؛

        وبناء على ما تقدم:
حيــث إن الطلــب يهــدف إلــى التدخــل لــدى اإلدارة قصــد متكــن املشــتكية مــن معــاش 

الزمانــة علــى إثــر حادثــة شــغل تعرضــت لهــا بتاريــخ 09 أبريــل 1997؛

     وحيــث تبــن مــن خــالل أوراق امللــف، خاصــة الكتــاب الصــادر عــن قســم املنازعــات 

التابــع لــوزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي بتاريــخ 09 أبريــل 2002 حتت عــدد 192008، 

أنــه ســبق للجنــة اإلعفــاء أن قــررت اســتفادة املشــتكية مــن معــاش الزمانــة بنســبة 25 % 

ملــدة ســنة واحــدة، وذلــك ابتــداء مــن فــاحت فبرايــر 2002، وقــد عللــت التأخيــر فــي تنفيــذ 

ــر العــالج  ــة اســترجاع صوائ ــة مؤطــرة لكيفي ــدم وجــود مســطرة قانوني ــرر بع هــذا املق

وأبــدال األتعــاب الطبيــة املشــار إليهــا فــي املــادة 14 مــن املرســوم رقــم 2.99.1219 املذكــور؛

     وحيــث إنــه، وإن كانــت مقتضيــات املــادة 14 مــن املرســوم املذكــور قــد أحالــت 

صــرف التعويضــات املترتبــة عــن املــرض أو احلــوادث علــى أحــكام النصــوص التشــريعية 

والتنظيميــة اجلــاري بهــا العمــل التــي اتضــح أن اإلدارة ال زالــت بصــدد اســتخراجها، 

مســتحقاتهم  مــن  احملقــن  متكــن  لتعليــق  مبــررا  يكــون  أن  ينبغــي  ال  ذلــك  فــإن 

ــات النظــر  ــب وجه ــة التنســيق وتقري ــى تقوي ــل عل ــم العم ــروض أن يت املشــروعة، إذ املف

ــن  ــي م ــراءات الت ــة اإلج ــاذ كاف ــات، واتخ ــع الصعوب ــة، لرف ــات املعني ــة القطاع ــن كاف ب

شــأنها أن تعجــل باصــدار القــرار املشــترك لوزيــري االقتصــاد واملاليــة، والصحــة، 

ــث اإلدارة؛ ــة وحتدي ــة العمومي ــة بالوظيف ــة املكلف ــس احلكوم ــدى رئي ــدب ل ــر املنت والوزي
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ــى  ــة إل ــات املعني ــوة القطاع ــب دع ــى جان ــاله، وإل ــا ســطر أع ــا مل ــن، تبع ــث يتع وحي

التعجيــل باصــدار القــرار املشــترك املذكــور لتســوية هــذه الوضعيــة، وغيرهــا مــن احلاالت 

املماثلــة، العمــل علــى إيجــاد، فــي انتظــار ذلــك، صيغــة لصــرف مســتحقات الطالبــة؛

 17 بتاريــخ  الصــادر   1.11.25 رقــم  الشــريف  الظهيــر  مقتضيــات  علــى  وبنــاء 

مــارس 2011، واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 5926 بنفــس التاريــخ أعــاله، واســتنادا 

إلــى مقتضيــات النظــام الداخلــي للمؤسســة املصــادق عليــه مــن لــدن اجلنــاب الشــريف، 

واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012، ال ســيما املــادة 57 منــه؛

       ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

- يوصــي الســيد رئيــس احلكومــة بإعطــاء تعليماتــه ملــن يجــب، قصد التعجيــل بإخراج 

إلــى حيــز التنفيــذ القــرار املشــترك لوزيــر االقتصــاد واملاليــة، ووزيــر الصحــة، والوزيــر 

املنتــدب لــدى رئيــس احلكومــة املكلفــة بالوظيفــة العموميــة وحتديــث اإلدارة، تطبيقــا 

للمــادة 14 مــن املرســوم رقــم 2.99.1219 بتاريــخ 10 مــاي 2000؛

- ويدعــوه إلــى إعطــاء أوامــره ملــن يجــب أيضــا، إليجــاد صيغــة، فــي انتظــار ذلــك، 

لتصفيــة مســتحقات املشــتكية أمينــة شــرف الناجتــة عــن تعرضهــا حلادثــة شــغل بتاريــخ 

09 أبريــل 1997؛

أجــل داخــل  للموضــوع،  املؤسســة مبــا مت تخصيصــه  إخبــار  إلــى  ويدعــوه   -

 ثالثة أشهر؛

ــة، والســيد  ــى كل مــن الســيد رئيــس احلكوم ــة إل ــغ هــذه التوصي ــر بتبلي ــا يأم - كم

وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي، والســيد وزيــر الصحــة، والســيد الوزيــر املنتــدب 

لــدى رئيــس احلكومــة املكلــف بالوظيفــة العموميــة وحتديــث اإلدارة، واملشــتكية.

                                                               وحرر بالرباط، في:    
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تسوية الوضعية  القانونية لألراضي التي خضعت لعملية الضم

توصية

 إلى السيد وزير الفالحة والصيد البحري 

و السيد مدير أمالك الدولة

صادرة بتاريخ: 16 مارس 2016 

ملف عدد : 11/346

حيــث تقــدم الســيد..............، الســاكن ب.............إقليــم الفقيــه بــن صالــح، 

ــه  ــا أن ــرض فيه ــة، يع ــدى مؤسســة وســيط اململك ــاي 2011 ل ــي 30 م ــا ف بشــكاية أودعه

ميلــك منــذ ســنة 1986 القطعــة األرضيــة الســقوية رقــم 274، الكائنــة مبركــز دار ولــد 

زيــدوح، البالغــة مســاحتها 77 آرا، و 74 ســنتيارا، انتزعــت منــه فــي إطــار عمليــة الضــم 

     املشــتكي مــن بــن مالكــي األراضــي التــي طالتهــا عمليــة الضــم، إال أنــه لــم يتــم متكينــه 

مــن قطعــة أرضيــة مــع مايســتتبع ذلــك مــن تســوية إداريــة وقانونيــة، وهــو مــا يجعلــه محقــا 

فــي إنهــاء هــذا الوضــع مــن خــالل تســوية نهائيــة، ليتأتــى لــه التصــرف الكامــل فيمــا نابــه مــن 

أرض بعــد الضــم؛

ــتكي،  ــف وإضــرار باملش ــن حي ــة م ــار القضي ــاب مس ــا ش ــت م ــد أدرك ــى اإلدارة، وق      عل

ــدن  ــن ل ــه م ــا مت اإلفصــاح عن ــل، بتجســيد م ــى التعجي ــل عل ــا، وأن تعم أن تواصــل مبادراته

القطاعــات احلكوميــة املعنيــة مــن إرادة تصحيــح األوضــاع لتمكــن املعنــي باألمــر مــن قطعتــه 

األرضيــة، وتســوية وضعيتهــا القانونيــة ليتــم تقييدهــا بســجالت احملافظــة العقاريــة فــي اســمه.
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ولــم يعــوض عنهــا، رغــم املســاعي التــي بدلهــا لــدى اإلدارات  املختلفــة إلــى أن فوجــئ 

بطلــب إفراغــه منهــا، مــن طــرف مديريــة أمــالك الدولــة؛

وحيــث أفــادت وزارة الفالحــة والصيــد البحــري بشــأن موضــوع الشــكاية فــي 

رســالتها املؤرخــة فــي 13 ينايــر 2012 بــأن هــذه القطعــة مت اعتبارهــا فــي وثائــق املصادقــة 

ــة التابعــة لــوزارة  علــى عمليــة الضــم كتلــة جماعيــة، حيــث عمــدت مصالــح أمــالك الدول

ــات  ــال مبقتضي ــة عم ــكا خاصــا للدول ــت مل ــا، وأصبح ــى حتفيظه ــة إل االقتصــاد واملالي

الفصــل 16 مــن الظهيــر الشــريف رقــم 1-62-105  املــؤرخ فــي 30 يونيــو 1962، املتعلــق 

ــذي عرفــه هــذا  ــه فــإن احلــل األمثــل لتــدارك اخلطــأ ال ــة، وعلي بضــم األراضــي الفالحي

امللــف هــو تصحيــح تلــك الوثائــق مــن طــرف جلنــة الضــم املختلطــة، وذلــك حتــى تتمكــن 

مصالــح احملافظــة علــى األمــالك العقاريــة مــن تقييــد القطعــة فــي اســم منصــور بوزيــد 

بــن بوهــادي بالدفاتــر العقاريــة، لكــون هــذا األخيــر ال يتحمــل أي مســؤولية عــن اخلطــأ 

ــظ؛ ــة التحفي ــة الضــم أو عملي ــاء عملي املرتكــب مــن طــرف اإلدارة، ســواء أثن

وحيــث توصلــت املؤسســة مــن مديريــة أمــالك الدولــة برســالة جوابيــة مؤرخــة فــي 23 

فبرايــر 2012 أوردت فيهــا بأنهــا ال تــرى أي مانــع إليجــاد حــل قانونــي، مــن أجــل تــدارك 

ــك مــن  ــة الضــم، وذل ــى عملي ــذي عرفــه امللــف، وتصحيــح وثائــق املصادقــة عل اخلطــأ ال

أجــل إدراج القطعــة املعنيــة فــي إســم املشــتكي، ومتكــن احملافظــة علــى األمــالك العقارية 

مــن تقييــده فــي الدفاتــر العقاريــة، وألجلــه راســلت وزارة الفالحــة والصيــد البحــري؛

وحيــث وجهــت املؤسســة مراســلة فــي املوضــوع للســيد رئيــس احلكومــة فــي 16 

مــارس 2012، فتوصلــت منــه قصــد االطــالع بنســخة مــن رســالة وجههــا إلــى الســيد وزيــر 

الفالحــة والصيــد البحــري يطالبــه فيهــا بإيجــاد حــل قانونــي للنــزاع، مرفقــة بنســخة مــن 

رســالة مؤرخــة فــي 04 يونيــو 2012 صــادرة عــن نفــس الــوزارة والتــي تشــير فيهــا إلــى 

اإلجــراءات املزمــع اتخاذهــا فــي النازلــة مــن طــرف املكتــب اجلهــوي لالســتثمار الفالحــي 

بتادلــة، واملتمثلــة أساســا فــي الدعــوة إلــى عقــد اجتمــاع ألعضــاء جلنــة الضــم املختلطــة 

مــن أجــل البــت فــي النازلــة؛

ــول،  ــأوالد أيل ــم ب ــم الض ــة لقس ــة املختلط ــاع للجن ــد اجتم ــال عق ــه مت فع ــث، إن وحي

بتاريــخ 22 ينايــر 2015 حيــث وافــق أعضاؤهــا باإلجمــاع علــى إدخــال تعديلــن علــى 
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ــدل 686، وباســتدراك  ــة موضــوع الشــكاية 886 ب ــم القطع ــح رق محضــر الضــم، بتصحي

ــي الفالحــن املســتغلن؛ ــي ممثل صفت

وحيــث متــت مراســلة املشــتكي فــي 06 ابريــل 2015 إلخبــاره باإلجــراءات التــي اتخذتهــا 

اإلدارة لتســوية ملفــه، إال أن املؤسســة لــم تتوصــل منــه بــأي جــواب؛

          وبناء على ما تقدم:
   

ــة  ــة الكائن ــة األرضي ــة القطع ــل، لتســوية وضعي ــى التدخ ــدف إل ــب يه ــث إن الطل حي

ــم 274 ؛ ــقوية رق ــة الس ــودة بالقطع ــدوح املوج ــد زي ــز دار ول مبرك

وحيــث يستشــف مــن خــالل أجوبــة مختلــف القطاعــات احلكوميــة ذات الصلــة بعمليــة 

ــة، أن  ــا الدراســة واملعاين ــول إليه ــة املوك ــة املتفرع ــك اللجن ــي ذل ضــم األراضــي مبــا ف

املشــتكي كان فعــال مــن بــن مالكــي األراضــي التــي طالتهــا عمليــة الضــم، اال أنــه لــم 

يتــم متكينــه مــن قطعــة أرضيــة مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن تســوية إداريــة وقانونيــة؛

ــوية  ــالل تس ــن خ ــذا الوضــع م ــاء ه ــي إنه ــا ف ــه محق ــع يجعل ــذا الواق ــث إن ه وحي

ــه مــن أرض بعــد الضــم، أخــذا بعــن  ــة، ليتمكــن مــن التصــرف الكامــل فيمــا ناب نهائي

ــا؛ ــي مت اقتراحه ــاله، والت ــا أع ــار إليه ــا واملش ــي كان ميلكه ــاحة الت ــار املس االعتب

وحيــث إن أحقيــة املشــتكي فــي تســوية وضعيــة القطعــة األرضيــة تبقــى قائمــة بعدمــا 

أعطــت اللجنــة املختلطــة للضــم موافقتهــا؛      

وحيــث إنــه علــى اإلدارة، وقــد أدركــت مــا شــاب مســار القضيــة مــن حيــف وإضــرار 

ــع كل  ــام م ــيق ت ــل، وبتنس ــى التعجي ــل عل ــا، وأن تعم ــل مبادراته ــتكي، أن تواص باملش

املعنيــن بتجســيد مــا مت اإلفصــاح عنــه مــن لــدن القطاعــات احلكوميــة املعنيــة مــن إرادة 

ــا  ــة، وتســوية وضعيته ــه األرضي ــن قطعت ــر م ــي باألم ــن املعن ــح األوضــاع لتمك تصحي

القانونيــة ليتــم تقييدهــا بســجالت احملافظــة العقاريــة فــي اســمه؛
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 17 بتاريــخ  الصــادر   1.11.25 رقــم  الشــريف  الظهيــر  مقتضيــات  علــى  وبنــاء 

مارس 2011 بإحـــــــداث مؤسســة وســيط اململكـــة، واملنشــور باجلريدة الرســمية عدد 5926 

بنفــس التاريــخ أعــاله، ونظامهــا الداخلــي، املصــادق عليــه مــن لــدن اجلنــاب الشــريف، 

واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012، ال ســيما املــادة 57 منــه؛

       ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

- يســجل أحقيــة املشــتكي فــي احلصــول علــى القطعــة األرضيــة املعوضــة كليــا 

لقطعتــه األرضيــة؛

- ويوصــي، تبعــا لذلــك، الســيد وزيــر الفالحــة والصيــد البحــري، وكــذا مديريــة أمــالك 

الدولــة، مبواصلــة اإلجــراءات القانونيــة لتمكــن املشــتكي مــن القطعــة األرضيــة، مــع مــا 

يســتتبع ذلــك مــن تســوية وضعيتهــا القانونيــة تنفيــذا لقــرار جلنــة الضــم؛

- يدعو إلى إخبار املؤسسة مبا مت تخصيصه للموضوع، داخل ثالثة أشهر؛

- ويأمــر بتبليــغ هــذه التوصيــة إلــى كل مــن الســيد وزيــر الفالحــة والصيــد البحــري، 

والســيد مديــر أمــالك الدولــة بــوزارة االقتصــاد واملاليــة، واملشــتكي. 

                                                                  وحرر بالرباط، في:
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ــ مزاولة النشاط المهني هو منشأ االلتزام بالضريبة المهنية 
ــ تقادم هذه الضريبة

توصية 

إلى السيد المدير العام للضرائب

صادرة بتاريخ: 18 مارس 2016

ملف عدد: 15/9018

لــدى  بشــكاية  تقــدم  الربــاط،  الســاكن...............،  الدكتــور......،  إن  حيــث 

أنــه كان  هــذه املؤسســة، مت تســجيلها بهــا بتاريــخ 25 نونبــر 2015، يعــرض فيهــا 

حســان  ب........،  الكائنــة  بعيادتــه  اخلــاص  القطــاع  فــي  طبيــب  مهنــة  يــزاول 

الربــاط، ابتــداء مــن فبرايــر 1992 إلــى غايــة ســنة 2000، حيــث توقــف عــن مزاولــة 

ذلــك النشــاط وقــام بفســخ عقــد االشــتراك باملــاء والكهربــاء وكــذا الهاتــف الثابــت،  

ــدى إدارة  ــرار ل ــدمي إق ــزم بتق ــة مل ــة املهني ــدأ يقتضــي أن اخلاضــع للضريب ــن كان املب     لئ

ــادام  ــب، م ــتمرار أداء الضرائ ــرر اس ــك ال يب ــن ذل ــه ع ــإن إغفال ــاطه ف ــة نش ــب بنهاي الضرائ

ــة، وأن  ــة التــي تقــوم علــى حتقــق الواقعــة املنشــئة للضريب أن الضريبــة تخضــع ملبــدأ الواقعي

االجتهــاد القضائــي متواتــر علــى أن إثبــات انتهــاء النشــاط ميكــن أن يتــم بجميــع الوســائل؛

     إجــراءات حتصيــل الديــون العموميــة تتقــادم مبــرور أربــع ســنوات مــن تاريــخ الشــروع فــي 

حتصيلهــا، وعــدم اســتظهار اإلدارة مبايفيــد ســلوكها إلجــراءات التحصيــل، قرينــة تــؤدي إلــى 

ســقوط حتصيلهــا، بحســب مــا تنــص عليــه مقتضيــات املــادة 125 مــن نفــس املدونــة.
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إال أنــه تفاجــأ مؤخــرا مبطالبتــه بــأداء الضريبــة عــن ســنوات 1999 إلــى 2002، واحلــال أنــه 

كان متوقفــا فعــال عــن مزاولــة النشــاط فــي القطــاع اخلــاص منــذ ســنة 2000، إلــى أن ولــج 

أســالك وزارة الصحــة فــي ســنة 2003 كموظــف عمومــي، فضــال عــن أن اإلدارة لــم يســبق 

لهــا ان أشــعرته أو طالبتــه بالضرائــب املذكــورة التــي مــرت عليهــا أكثــر مــن خمســة عشــر 

ســنة، والتمــس التدخــل لــدى مديريــة الضرائــب إللغــاء تلــك الضرائــب؛

وحيــث مت تبليــغ نســخة مــن الشــكاية إلــى مديريــة الضرائــب التــي أجابــت أنــه بعــد 

البحــث قامــت مصاحلهــا بإســقاط الضريبــة املهنيــة بخصــوص ســنوات 2003 إلــى 2007 

وعــن ســنوات 2008 إلــى 2015، وأنــه بخصــوص ســنتي 2001 و2002 لــم يتقــدم بطلــب 

التشــطيب عليــه مــن جــدول الضريبــة املهنيــة عنــد توقفــه عــن مزاولــة النشــاط ولــم يقــدم 

فــي حينــه نســخة مــن إجــراءات فســخ عقــد الكــراء؛

        وبناء على ما تقدم:
حيــث يهــدف الطلــب إلــى التدخــل لــدى املديريــة العامــة للضرائــب قصــد إلغــاء 

الضريبــة املهنيــة موضــوع اجلــدول عــدد 25117376، عــن ســنوات 1999 إلــى 2002؛

وحيــث يتجلــى مــن رد اإلدارة نفســها أنــه، بعــد إســقاطها للضريبــة عــن العديــد مــن 

الســنوات التــي كانــت تطالــب بهــا، بقيــت متشــبتة فقــط بالضريبــة عــن ســنتي 2001 و2002؛

وحيــث إن تفحــص مضمــون الشــكاية يفضــي إلــى تأكيــد قيــام منازعــة فــي املبالــغ 

املتعلقــة بالضريبــة املهنيــة، وكــذا علــى مســتوى تقادمهــا، وعلــى مســتوى عدم اســتحقاقها 

بالنظــر إلــى توقــف النشــاط، وكــذا علــى مســتوى تقادمهــا؛

وحيــث إن الضريبــة املهنيــة ال تنشــأ إال مبوجــب مزاولــة نشــاط مهنــي، واحلــال أن كل 

وثائــق امللــف تثبــت أن املشــتكي توقــف عــن مزاولــة النشــاط املهنــي منــذ ســنة 2000، وذلــك 

مبوجــب الشــهادة الصــادرة عــن الشــركة املكلفــة بتدبيــر قطــاع املــاء والكهربــاء  التــي 

ــك شــهادة  ــر 2000، وكذل ــام بفســخ عقــد االشــتراك لديهــا خــالل شــهر نونب ــه ق تؤكــد أن

فســخ عقــد االشــتراك فــي الهاتــف الثابــت، فضــال عــن الشــهادة الصــادرة عــن املجلــس
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ــاء للربــاط - ســال - زمــور - زعيــر التــي تبــن شــهادتها توقــف   اجلهــوي لهيئــة األطب

ــة نشــاطه فــي القطــاع اخلــاص خــالل ســنة 2000؛ املشــتكي عــن مزاول

وحيــث ينضــاف إلــى كل ذلــك إقــرار املديريــة العامــة للضرائــب، املضمــن فــي جوابهــا 

بتاريــخ 26 ينايــر 2016، بــأن الشــقة التــي كان يــزاول بهــا، أصبحــت مســتغلة منــذ شــهر 

مــاي 2000 مــن لــدن إحــدى الشــركات؛

وحيــث يتأكــد ممــا تقــدم أن املشــتكي انقطــع فعــال عــن مزاولــة نشــاطه املهنــي كطبيــب 

فــي القطــاع اخلــاص منــذ ســنة 2000؛

وحيــث، لئــن كان املبــدأ يقتضــي أن اخلاضــع للضريبــة املهنيــة ملــزم بتقــدمي إقــرار 

ــتمرار أداء  ــرر اس ــك ال يب ــن ذل ــه ع ــإن إغفال ــاطه، ف ــة نش ــب بنهاي ــدى إدارة الضرائ ل

ــة تخضــع  ــادام أن الضريب ــه، م ــن مزاولت ــف ع ــة للتوق ــن الســنوات الالحق ــب ع الضرائ

ملبــدأ الواقعيــة التــي تقــوم علــى حتقــق الواقعــة املنشــئة للضريبــة، وأن االجتهــاد 

القضائــي متواتــر علــى أن إثبــات انتهــاء النشــاط ميكــن أن يتــم بجميــع الوســائل 

لــدى اإلدارة بانتهائــه ال يجعــل الضريبــة واجبــة األداء، ممــا  وأن عــدم التصريــح 

النشــاط؛ توقــف  تاريــخ  مــن  اعتبــارا  تكــون غيــر مســتحقة  حاصلــه أن الضريبــة 
  

ــادم  ــة تتق ــون العمومي ــل الدي ــراءات حتصي ــإن إج ــدم، ف ــا تق ــى م ــة إل ــث إضاف وحي

مبــرور أربــع ســنوات مــن تاريــخ الشــروع فــي حتصيلهــا طبقــا ملــا تنــص عليــه مقتضيــات 

ــة  ــون الضريب ــى ك ــر إل ــه بالنظ ــة، وأن ــون العمومي ــل الدي ــة حتصي ــن مدون ــادة 123 م امل

املنــازع فيهــا تتعلــق بســنوات 1999 و2001 و2002، ولــم تســتظهر اإلدارة مبــا يفيــد ســلوكها 

إلجــراءات التحصيــل، فإنــه تنشــأ لفائــدة املديــن )املشــتكن( قرينــة تــؤدي إلــى ســقوط 

حتصيلهــا، بحســب مــا تنــص عليــه مقتضيــات املــادة 125 مــن نفــس املدونــة.

ــة  ــم يعــد مــن حــق اإلدارة مواصل ــه ل ــات، فإن ــك املعطي ــى كل تل وحيــث، تأسيســا عل

ــة عــن الســنوات املذكــورة. ــل الضريب حتصي

وبنــاء علــى مقتضيــات الظهيــر الشــريف رقــم 1.11.25 الصــادر بتاريــخ 17 مــارس 2011، 

واملنشــور باجلريــدة الرســمية عــدد 5926 بنفــس التاريــخ أعــاله، واســتنادا إلــى مقتضيــات
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النظــام الداخلــي للمؤسســةاملصادق عليــه مــن لــدن اجلنــاب الشــريف، واملنشــور باجلريدة 

الرســمية عــدد 6033 بتاريــخ 26 مــارس 2012، ال ســيما املــادة 57 منــه؛

      ألجله ؛

       فإن وسيط المملكة :

- يوصــي الســيد املديــر العــام للضرائــب بصــرف النظــر عــن مطالبــة املشــتكي بــأداء 

الضريبــة ذات اجلــدول عــدد 25117376، التــي كانــت مفروضــة علــى املشــتكي كطبيــب فــي 

القطــاع اخلــاص ؛ 

- ويأمــر بتبليــغ نســخة مــن هــذه التوصيــة إلــى كل مــن الســيد املديــر العــام للضرائــب 

واملشــتكي، وبإخبــار املؤسســة مبــا مت تخصيصــه لتنفيذ التوصية خالل أجل ثالثة أشــهر.

                                             

                                                            وحرر بالرباط، فـي:


