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تقدمي
ُتِطل  واملهتمني،  احلق�قيني  الفاعلني  خمتلف  مع  الت�ا�سل  وثرية  نف�ص  على  االإبقاء  بهاج�ص 
جملة امل�ؤ�س�سة، من خالل عددها الثامن هذا، على قرائها االأوفياء ق�سد اإطالعهم على ما ا�ستجد من 
ت�جهات، وعلى ما تاأتى االإ�سهام به يف جت�يد العمل االإداري، لتتقا�سم واإياهم وجهات النظر يف 

ق�سايا ذات ال�سلة باخت�سا�ساتها. 

ما تالم�سه  اأهمية  االإ�سدار، يف ظل  االنتظام يف  اإيقاع  ال�سهل احلفاظ على  ومل  يكن  من  
اإليه من حل�ل، بعد درا�سة  املجلة من م�ا�سيع، لها من اجلدية ما يدفع اإىل اخلروج مبا مت االرتكان 
م�ستفي�سة، من اأجل ت�سكيل ر�سيد ت�ؤ�س�ص من خالله لق�اعد واأدبيات، ميكن اأن تك�ن نربا�سا الإدارة 
جديرة بحمل �سفة امل�اطنة، واأهلة لتك�ن مركز جذب وتقدير مرتاديها، وم�سدر اعتزاز مبا تقدمه 

من خدمات، يت�طد بها �رضح البناء الدمي�قراطي.

وبعدما عممت امل�ؤ�س�سة تقريرها بر�سم �سنة 2015، تغتنمها فر�سة لعر�ص م�جز عنه، حماولة 
اخلم�ص  امتداد  على  وعطاء،  عمل  ع�سارة  عن  نظرة  اإعطاء  وكذا  العري�سة،  خط�طه  اإبراز  بذلك 

�سن�ات التي مرت على اإحداث امل�ؤ�س�سة.

واإىل جانب ذلك، كانت للم�ؤ�س�سة ت�جهات بخ�س��ص الهجرة، هذا امل��س�ع الذي ي�جد 
يف �سلب اهتماماتها، والتي اأدلت فيه بدل�ها يف لقاءات دولية ووطنية، واآثرت اأن تعمم ما تراآى 

لها فيه.

 كما تفتح نقا�سا ح�ل م��س�ع هام يخ�ص بع�ص االإكراهات التي تعيق اال�ستفادة من مزايا 
اأقرها قان�ن اجلن�سية.

اإليه ه� اجل�اب عن االنتظارات،  ومهما كان حجم ر�سيد امل�ؤ�س�سة عدديا، فاإن ما تهدف 
َز بها امل�رضوع الكبري لالإ�سالحات التي ابتغاها جاللة امللك لهذا  ومالم�سة االإ�سافة الن�عية التي َتَعزَّ

البلد االأمني.



وكيفما كانت قناعاتها، فاإنه لن يهداأ لها بال اإال اإذا �َسُعَر كل من يلجاأ اإليها باالرتياح ملا تق�م 
به، وكان لت��سياتها واقرتاحاتها ال�سدى الطيب، والتجاوب املاأم�ل، على اعتبار ما تكت�سيه، على 

اخل�س��ص، ت��سياتها من اإلزامية.

اإن ما ُينَتَظُر من قراء املجلة ه� تقا�سم الروؤى بخ�س��ص اخلال�سات التي تهتدي اإليها امل�ؤ�س�سة 
وهي متار�ص رقابتها الت�جيهية على القطاعات االإدارية، وخا�سة فيما ال يت�افق مع منظ�رهم لالأم�ر، 

وذلك ملزيد من التحليل وتبيان اأ�سباب النزول، اأو ملراجعة الذات.

التي  هي  االإدارة،  يف  ولق�اعد  ملمار�سات  للتاأ�سي�ص  هامة  حمطة  تعترب  التي  املرحلة،  دقة  اإن 
تدفع اإىل ت�فري كل اأ�سباب النجاح، من خالل تعاون وت�سامن وا�سع لتحديد ما يالئم من اختيارات 

و�سل�كات.

ولهذا، كانت الت�ساركية من بني اأركان البناء احلق لدولة امل�ؤ�س�سات، على اأن يتم التعاطي معها 
مبا يتطلبه االأمر من ثقة متبادلة، ومن م�س�ؤولية وتقدير ل�اجب امل�اطنة.

اإن التط�ر واالرتقاء بال�ساأن اجلماعي اأمانة م�سرتكة، قد ي�سائلنا الغد جميعا عنها.

واهلل  ولـــــي الــتـ�فـيــق.

                                                            و�سيط اململكة

                                                              النقيب عبد العزيز بنزاكور

*                        *

*
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الوساطة المؤسساتية والهجرة

النقيب عبد العزيز بنزاكور،و�سيط اململكة

الُع�رَضيات االأخرية،  اأن ظاهرة الهجرة ال�رضية، بالرغم من ت�سارعها امللح�ظ يف  البديهي  من 
ت�سكل ظاهرة قدمية، ِقَدم اأول نزوح من اإفريقيا ال�رضقية منذ اآالف ال�سنني.

اإن دوافع التحركات ال�سكانية تختلف ح�سب العق�د واالأماكن، وترتبط اأ�سا�سا بالبحث عن 
و�سائل العي�ص، اأو ب�سمان االأمن يف فرتات احلرب، ويف حاالت عدم اال�ستقرار، اأو على اإثر وق�ع 

ك�ارث طبيعية.

وهكذا، فاإن �سياق هذه الظاهرة يتجاوز معايري حل امل�ساكل االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية 
االأفعال  ال�سلبية والتلميحات وردود  االأحكام  بع�ص  يثري  املتزايد  بروزها  اأن  املعتادة، ذلك  واالإدارية 

واجلداالت، ُتقراأ اأو ُت�سمع هنا وهناك.

وعلى �سبيل االإ�سارة، ن�رد بع�ص العنا�رض التي ت�ساعد على فهم تعقد الظاهرة: 

تهم هذه الظاهرة ح�ايل %3 من �سكان العامل، اأي ما يناهز 200 ملي�ن من االأ�سخا�ص عرب 
ال�سيد  املتحركة"، على حد ق�ل  ال�سع�ب  باأنه قرن  فاأكرث،  اأكرث   21 القرن  "ويبدو  القارات.  خمتلف 

اأنط�ني� غ�تريي�ص، املف��ص ال�سامي لهيئة االأمم املتحدة لالجئني.

بينهم  من  احلدود،  يعربون  �سخ�ص   500.000 االأوروبي، ح�ايل  االحتاد  تقديرات  وح�سب 
%14 عرب البحر، مبا يحمله ذلك من خماطر امل�ت خالل ال�سفر.

العهد  ت�قيع  تالها  "الفرونتيك�ص"،  احلدود  ملراقبة  وكالة   ،2003 �سنة  منذ  اأوروبا،  و�سعت 
باالحتاد  ع�س�ا  بلدا   27 طرف  من   ،2008 اأكت�بر   16 بتاريخ  واللج�ء،  الهجرة  ح�ل  االأوروبي 

االأوروبي.
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ت�سطر بلدان ال�سفة اجلن�بية للبحر االأبي�ص املت��سط اإىل مراقبة مر�سحيها للهجرة، وتق�م اأي�سا 
مبراقبة ال�افدين من جهات جن�ب ال�سحراء، وهم االآالف من اللذين ال يت�فرون على ال�ثائق الالزمة، 

فارين من الفقر املدقع ببلدانهم. 

عند  نهاية �سنة 2003، مت اإغالق املناطق املحتلة ل�سبتة ومليلية �سمال املغرب، وت�سييد جدران 
حاجزة ي�سعب جدا اخرتاقها، وذلك بهدف �سل كل حماولة عب�ر.

على ال�سعيد الدويل، هناك حماولة خج�لة حلماية املهاجرين واأفراد اأ�رضهم، عرب اعتماد "االتفاقية 
الدولية حلماية حق�ق جميع املهاجرين واأفراد اأ�رضهم" لدجنرب 1990 املربمة يف هذا ال�سدد، والتي مل 

ي�سادق عليها، اإىل ي�منا هذا، اأي بلد من ال�سمال، عدا 40 بلدا من اجلن�ب)1(.

تدفق  من  ال�قاية  اإىل  تهدف  خمتلفة،  بت�سميات  ت�رضيعات  �سن  مت  ال�طني،  ال�سعيد  وعلى 
اإن�سانية للمهاجرين غري ال�رضعيني. كما مت  املهاجرين، مع مقت�سيات ت�سمن، قدر امل�ستطاع، معاملة 
اعتماد �سيا�سة جديدة يف جمال الهجرة، بت�جيه من �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�ص، مكنت من 

ت�س�ية و�سعية عدد مهم من الالجئني واملهاجرين.

وخال�سة الق�ل، فاإن دول العب�ر ب�سمال اإفريقيا تعي�ص و�سعية غري مريحة، وتتحمل امل�س�ؤولية 
ومقب�لة، وهي  بت�ؤدة  مدرو�سة  ودولية  �ساملة  ا�سرتاتيجية  غياب  اإمكانيات، ويف  بدون  عنها،  رغما 

ذاتها ال ت�جد يف لغتها اخلا�سة اإال كلمة للتمييز بني ال�افدين واملغادرين، وهي كلمة "الهجرة". 

خمت�سة  م�ؤ�س�ساتية  حق�قية  اآليات  ت�سكل  واالأمب�د�سمان  ال��سيط  م�ؤ�س�سات  لك�ن  واعتبارا 
بالدفاع عن احلق�ق واحلريات يف نطاق العالقات القائمة مع االإدارة، مهما كانت اجلن�سية اأو الن�ع 
اأو العرق اأو امل�طن، فاإنه قد يثار الت�ساوؤل ح�ل ماذا ميكن لهذه امل�ؤ�س�سات اأن تق�م به للتدخل ب�ساأن 
ال�سكايات والتظلمات املقدمة من طرف االأجانب، �س�اء كان�ا مقيمني باملغرب ب�سفة �رضعية اأو غري 
االإدارات  باخلارج ت�رضروا من ت�رضف �سادر عن  اأو كان�ا مغاربة مقيمني  ب�سفة �رضعية،  به  مقيمني 

1 - �سدر الظهري ال�رضيف رقم 1.93.317 بتاريخ 2 غ�ست 2011، بن�رض هذه االتفاقية يف اجلريدة الر�سمية عدد 6015،  

بتاريخ 23 يناير 2012، �ص : 362
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املحلية يك�ن خمالفا للقان�ن اأو منافيا ملبادئ العدل واالن�ساف، وذلك ا�ستنادا اإىل مقت�سيات العه�د 
واالتفاقيات الدولية واالإقليمية ذات ال�سلة، وكذا اأحكام الن�س��ص الت�رضيعية والتنظيمية التي ت�ؤطر 

عمل امل�ؤ�س�سات املذك�رة؟

يف اإطار االإجابة على هذه الت�ساوؤالت �سنعمل:

- يف حم�ر اأول، على التذكري باأهم الن�س��ص املرجعية ذات ال�سلة بحق�ق املهاجرين، �س�اء 
على امل�ست�ى الدويل، اأو االإقليمي، اأو على امل�ست�ى ال�طني،

ب�ساأن  اململكة،  و�سيط  م�ؤ�س�سة  تدخالت  وجتليات  دور  اإىل  التطرق  على  ثان،  حم�ر  ويف   -
الدفاع عن حق�ق املهاجرين، باعتبارها م�ؤ�س�سة م�ستقلة ومتخ�س�سة يف جمال الدفاع عن احلق�ق يف 

نطاق العالقات مع خمتلف االإدارات، ا�ستنادا اإىل ما خ�لها امل�رضع من �سالحيات واآليات.

 *       *      *      *

اأوال: الن�سو�ص املرجعية املعتمدة يف تدبري حقوق املهاجرين

1- على امل�ستوى الدويل:

املهاجرين  حق�ق  حظيت  االن�سان،  وحق�ق  الهجرة  ظاهرة  بني  القائم  الرتابط  من  انطالقا 
باعرتاف �رضيح، مب�جب عدد من ال�ثائق الدولية، لعل من اأبرزها: 

▪ »االإعالن العاملي حلق�ق االإن�سان« ال�سادر يف �سنة 1948،

▪ و»االتفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز« لدجنرب 1965،

▪ و»العهد الدويل اخلا�ص باحلق�ق املدنية وال�سيا�سية« ال�سادر يف �سنة 1966،

▪ و»االتفاقية الدولية حلماية حق�ق العمال املهاجرين واأفراد اأ�رضهم« لدجنرب 1990، امل�سار 
اإليها اأعاله.
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التقرير  اإعداد  2012، يف  �سنة  �ساهمت، خالل  اململكة  و�سيط  م�ؤ�س�سة  اأن  بالذكر،  واجلدير 
االأويل لبالدنا ب�ساأن اإعمال بن�د االتفاقية االأخرية �سالفة الذكر، وفق ما ت�سمنته مادتها 73، قبل رفعه 
امل�ؤ�س�سة يف جمال  اإىل اجلهات املخت�سة بهيئة االأمم املتحدة، وذلك من خالل تقدمي ورقة ح�ل دور 
حماية والنه��ص بحق�ق العمال املهاجرين واأفراد اأ�رضهم، �س�اء من حيث ب�سط املقت�سيات الت�رضيعية 
اأو من حيث ا�ستعرا�ص مظاهر ترجمة اهتمام امل�ؤ�س�سة بق�سايا املهاجرين يف نطاق  امل�ؤطرة لعملها، 
عالقات التعاون وال�رضاكة التي تقيمها مع امل�ؤ�س�سات النظرية واملنظمات الدولية املعنية، اأو من حيث 
طرف  من  املقدمة  والتظلمات  لل�سكايات  امل�ؤ�س�سة  مبعاجلة  ال�سلة  ذات  العامة  امل�ؤ�رضات  ا�ستعرا�ص 
املغاربة املقيمني باخلارج اأو تلك املقدمة من طرف االأجانب املقيمني باملغرب اأو خارجه، وامل�سمنة 
يف التقارير ال�سن�ية ال�سادرة عنها. كما ت�سمنت ذات ال�رقة حم�را خا�سا ببع�ص الق�سايا التي تدخلت 

ب�ساأنها امل�ؤ�س�سة، دفاعا عن ق�سايا مهاجرين.

*         *

2- على امل�ستوى االإقليمي:

يف  واردة  مقت�سيات  ت�ؤطرها  املهاجرين  وحريات  حق�ق  فاإن  الدولية،  ال�ثائق  جانب  اإىل 
جمم�عة من االأوفاق االإقليمية ذات ال�سلة بامل��س�ع، نذكر منها، على �سبيل املثال ال احل�رض، االتفاقية 
االأوروبية حلق�ق االن�سان، التي دخلت حيز التطبيق منذ تاريخ 3 �ستنرب 1953؛ واالتفاقية االأمريكية 
االن�سان  حلق�ق  العربي  وامليثاق  1978؛  ي�لي�ز   18 يف  التنفيذ  حيز  دخلت  التي  االن�سان  حلق�ق 

ال�سادر يف �سنة 2004، الذي دخل حيز التنفيذ يف 15 مار�ص 2008.

 *          *

3- على امل�ستوى الوطني:

اعتبارا ملا حتظى به الق�سايا املرتبطة بالهجرة من اأهمية ق�س�ى يف جمال حق�ق االن�سان، فقد 
التزمت بالدنا ب�سكل ط�عي بحماية حق�ق املهاجرين، والتفاعل النم�ذجي مع املنتظم الدويل بذات 
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اخل�س��ص، حيث �سادقت على »االتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين لسنة1949 )2(« ، وكذا 
والمعاملة  الفرص  وتعزيز تكافؤ  اعتسافية  أوضاع  في  بالهجرة  المتعلقة  رقم 143  »االتفاقية  على 

للعمال المهاجرين«  ل�سنة 1975)3(.

كما �سنت قان�نا يتعلق بالعمال املنزليني )4( الذي يت�سمن مقت�سيات هامة من �ساأنها اأن تكفل 
حق�ق املهاجرين ال�افدين من اأجل العمل باملغرب، وتبا�رض اإجراءات الت�سديق على » االتفاقية رقم 

189 الخاصة بالعمل الالئق للعمال المنزليين« ل�سنة 2011.

وم�ازاة مع احلر�ص على االرتقاء باالإطار الت�رضيعي وامل�ؤ�س�ساتي ذي ال�سلة، فقد جرى و�سع 
اإن�سانية  مقاربة  وفق  املهاجرين  حق�ق  بحماية  خا�سة  �سيا�سة  بل�رة  ومتت  ميدانية،  عمل  خمططات 

تراعي هذه احلق�ق وحترتم التزامات بالدنا الدولية.

وهكذا، فقد ت�سمن د�ست�ر اململكة املغربية اأ�س�ص ومبادئ حماية حق�ق املهاجرين، وخا�سة 
من خالل ما ن�ست عليه املادة 16 منه، حيث جاء فيها:

والمواطنين  للمواطنات  المشروعة  والمصالح  الحقوق  حماية  على  المغربية  المملكة  »تعمل 

المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في 

بلدان االستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج اإلنسانية معهم، والسيما الثقافية منها، وتعمل 

على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية...«

مب�جبه  امل�افق   87.13 رقم  القان�ن  بتنفيذ   2014 ي�لي�ز   8 يف  1.14.119امل�ؤرخ  رقم  ال�رضيف  الظهري  ن�رض  مت   -  2

على االتفاقية رقم 97 ب�ساأن العمال املهاجرين، باجلريدة الر�سمية عدد 6277، ال�سادرة بتاريخ 28 ي�لي�ز 2014، �ص: 

.6119

3 -  مت ن�رض الظهري ال�رضيف رقم 1.16.115 امل�ؤرخ يف 10 غ�ست 2016، بتنفيذ القان�ن رقم 01.16 امل�افق مب�جبه 

اأو�ساع اعت�سافية وتعزيز تكاف�ؤ الفر�ص واملعاملة للعمال املهاجرين، باجلريدة  143 ب�ساأن الهجرة يف  على االتفاقية رقم 

الر�سمية عدد 6493، بتاريخ 22 غ�ست 2016، �ص: 6180.

4 -  �سدر الظهري ال�رضيف رقم 1.16.121، امل�ؤرخ يف 10 غ�ست 2016، بتنفيذ القان�ن رقم 19.12 بتحديد �رضوط 

ال�سغل والت�سغيل املتعلقة بالعامالت والعمال املنزليني، يف اجلريدة الر�سمية عدد 6493، �ص: 6175 
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كما اأقرت املادة 30 من الد�ست�ر، باأنه: »... يتمتع األجانب بالحريات األساسية المعترف بها 
للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون ...«.

املتعلق   03-02 رقم  القان�ن   2003 ن�فمرب   11 تاريخ  منذ  �سدر  فقد  ذلك،  عن  وف�سال 
اإىل  مقت�سياته،  ت�سمنت  الذي  امل�رضوعة،  غري  وبالهجرة  املغربية  باململكة  االأجانب  واإقامة  بدخ�ل 
جانب ال�اجبات التي يتعني على االأجانب التقيد بها، جملة من احلق�ق وال�سمانات الرامية اإىل حماية 
املهاجرين، ومن بني ذلك ما ن�ست عليه املادة 24 من اأنه » يحق لألجنبي بمجرد تبليغه قرار االقتياد 

إلى الحدود إشعار محام أو إشعار قنصلية بلده أو شخص من اختياره«.

كما ن�ست املادة 26 من نف�ص القان�ن على اأنه: 

 » ال يمكن اتخاذ قرار الطرد في حق:

1- األجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن 

بلغ على األكثر سن السادسة من عمره؛

2- األجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أزيد 

من خمس عشرة سنة؛

3- األجنبي الذي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات، إال إذا كان 

طالبا طيلة هذه المادة؛

4- األجنبي المتزوج من مواطن مغربي منذ سنة واحدة على األقل؛

للجنسية  المغربي ومكتسب  التراب  أما لطفل مقيم فوق  أو  أبا  الذي يكون  5- األجنبي 

المغربية بحكم القانون، تطبيقا ألحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 250-58-1 الصادر 

في 21 من صفر 1378 )6 سبتمبر 1958( المشار إليه أعاله، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية 

عن الطفل وأن يكون متكفال بنفقته بصورة فعلية؛

اإلقامة  سندات  سند من  بموجب  المغربي  التراب  فوق  قانونية  بصفة  المقيم  األجنبي   -6
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المنصوص عليها في هذا القانون أو في االتفاقيات الدولية والذي لم يسبق أن صدر في حقه حكم 

نهائي بعقوبة حبسية ال تقل عن سنة واحدة نافذة؛

7- المرأة األجنبية الحامل؛

8- األجنبي القاصر.«

ون�ست املادة 36 من ذات القان�ن، على اأنه:

المكان  إلى عين  الملك طوال مدة االحتفاظ باألجنبي االنتقال  » يجب على وكيل 

والتحقق من ظروف االحتفاظ وأن يطلب االطالع على السجل المنصوص عليه في الفقرة األخيرة 

من المادة 35 أعاله. يحق للمعني باألمر خالل نفس الفترة، طلب االستعانة بترجمان أو طبيب 

أو محام، كما يمكنه، إن أراد ذلك، االتصال بقنصلية بلده أو بشخص من اختياره. ويتم إخباره 

بذلك عند تبليغه قرار االحتفاظ به، ويشار إلى ذلك في السجل المنصوص عليه أعاله والموقع من 

قبل المعني باألمر«.

الهجرة  االأوروبي يف جمال  قائما بني بالدنا واالحتاد  تعاونا  اأن هناك  اإليه،  االإ�سارة  ومما جتدر 
وحركية االأ�سخا�ص، بهدف �سمان تدبري جيد لتنقل االأ�سخا�ص بني اجلانبني، وذلك يف اإطار �سيا�سة 

اجل�ار التي تربطهما.

*       *      *

ثانيا: موؤ�س�سة و�سيط اململكة وق�سايا املهاجرين

الظهري  من  اخلام�سة  املادة  ن�ست  فقد  املهاجرين،  على حماية حق�ق  اململكة  جت�سيدا حلر�ص 
منه،  مببادرة  يت�ىل  اململكة  و�سيط  اأن  على   ،2011 مار�ص   17 بتاريخ  ال�سادر  الو�سيط،  ملوؤ�س�سة  املحدث 
ووفق الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة اأو بناء على �سكايات اأو تظلمات تت��سل بها، 
�سالحية النظر يف جميع احلاالت التي يت�رضر فيها اأ�سخا�ص ذاتي�ن اأو اعتباري�ن، مغاربة اأو اأجانب، من 
جراء اأي ت�رضف �سادر عن االإدارة، �س�اء كان قرارا �سمنيا اأو �رضيحا، اأو عمال اأو ن�ساطا من اأن�سطتها، 
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يك�ن خمالفا للقان�ن، خا�سة اإذا كان مت�سما بالتجاوز اأو ال�سطط يف ا�ستعمال ال�سلطة، اأو منافيا ملبادئ 
العدل واالن�ساف.

اأن  له  تبني  حال  يف  اململكة،  و�سيط  فاإن  الظهري،  ذات  من  والثالثني  الرابعة  املادة  ومبقت�سى 
مرفقا من املرافق العم�مية ال يراعي مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص، وعدم التمييز بني املرتفقني الذين 
يت�فرون على نف�ص ال�رضوط املطل�بة فيما يتخذه من اإجراءات وقرارات، اأو ما يق�م به من ت�رضفات 
اإثارة  اإدارة املرفق املعني مذكرة تنبيه ق�سد  اإىل  اأن ي�جه  اأو فيما يقدمه من خدمات، ميكنه  واأعمال، 
انتباهها اإىل االإخالل احلا�سل يف معاملتها مع املرتفقني، ومطالبتها باتخاذ جميع االإجراءات والتدابري 
العاجلة الكفيلة بت�سحيح ال��سع، وفق ما تقت�سيه املبادئ العامة للقان�ن وق�اعد العدل واالإن�ساف.

ما  �رضعيني  غري  املهاجرين  لفائدة  للم�ؤ�س�سة  امل�رضع  خ�لها  التي  القان�نية  االآليات  بني  ومن 
والثمانني من  والثالثة  والثمانني  الثانية  املادتان  لها، وكذا  املحدث  الظهري  ال�سابعة من  املادة  ت�سمنته 
نظامها الداخلي من �سالحية رفع ت��سية اإىل اجلهة الق�سائية املخت�سة، لتمتيع امل�ستكني الذين ي�جدون 
يف و�سعية �سعبة الأ�سباب مادية، وال�سيما منهم الن�ساء االأرامل واملطلقات واليتامى واالأ�سخا�ص من 
ذوي االإعاقة، واالأجانب غري املقيمني ب�سفة �رشعية فوق الرتاب الوطني، من امل�ساعدة الق�سائية، يف حالة ما 
اإذا كان امل�ستك�ن املعني�ن يرغب�ن يف اللج�ء اإىل الق�ساء االإداري، وذلك وفق االإجراءات املن�س��ص 

عليها يف الت�رضيع اجلاري به العمل.

ومما جتدر االإ�سارة اإليه اأي�سا، اأن امل�ؤ�س�سة ع�س� مالحظ مبجل�ص اجلالية املغربية باخلارج، حيث 
لها اأن ت�سارك يف جل�ساته وت�ساهم يف اإغناء اأ�سغاله. ف�سال عما ت�سكله اتفاقية االإطار لربنامج التعاون 
املكلفة  ال�زارة  وبني  اململكة،  و�سيط  م�ؤ�س�سة  حمله  حلت  الذي  املظامل،  دي�ان  بني  املربمة  والتن�سيق 
باجلالية املغربية املقيمة باخلارج منذ �سنة 2009، من اآلية هامة ميكن اأن يتج�سد عربها اإ�سهام امل�ؤ�س�سة 

يف الدفاع عن حق�ق املهاجرين يف نطاق ما قد ين�ساأ من خالفات مع االإدارات ال�طنية اأو االأجنبية.

وعمال  مبقت�سيات املادة اخلم�سني من الظهري املحدث للم�ؤ�س�سة التي تخ�ل ل��سيط اململكة 
من  وغريها  واالأمب�د�سمان  ال��ساطة  م�ؤ�س�سات  مع  وال�رضاكة  للتعاون  اتفاقيات  اإبرام  �سالحية 
امل�ؤ�س�سات االأجنبية املماثلة، بهدف تن�سيق االإجراءات الكفيلة مب�ساعدة امل�اطنني املغاربة املقيمني بالدول 
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االأجنبية املعنية، واالأ�سخا�ص االأجانب املقيمني باملغرب على تقدمي �سكاياتهم وتظلماتهم الرامية اإىل رفع 
ما يلحقهم من �رضر من جراء ت�رضفات االإدارة، وعر�سها على اجلهات املخت�سة بالبلد الذي يقيم�ن 
فيه، وتتبعها والعمل على اإخبارهم مباآلها، فقد �سكلت ق�سايا املهاجرين واحدة من بني جماالت التعاون 
اإبرامها من لدن دي�ان املظامل، وبعده امل�ؤ�س�سة  الثنائي ال�اردة يف عدة اتفاقيات �رضاكة وتعاون �سبق 

التي حلت حمله، مع عدد من م�ؤ�س�سات ال��سيط واالأمب�د�سمان االأجنبية)5( .

وقد مت تعزيز ذلك، باإ�سدار اإعالنات دولية واأخرى اإقليمية، مببادرة من م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة 
يف اأعقاب التئام لقاءات ومنتديات بني تلك امل�ؤ�س�سات، من بينها »اإعالن تريانا ب�ساأن التعاون املتعدد 
رئا�سة  املنعقد حتت  املت��سطيني،  االأمب�د�سمان  الثامن جلمعية  امل�ؤمتر  �سدر خالل  الذي  االأطراف«، 
امل�ؤ�س�ساتية«،  ال��ساطة  ب�ساأن  مراك�ص  »اإعالن  وكذا  باألبانيا،   2014 ي�ني�  �سهر  اململكة، يف  و�سيط 

الذي �سدر على هام�ص انعقاد املنتدى العاملي الثاين حلق�ق االإن�سان مبراك�ص يف �سهر ن�نرب 2014.

مب�جب تلك االإعالنات، تلتزم م�ؤ�س�سات ال��سيط واالأمب�د�سمان املذك�رة مب�ساعدة كل من 
يلجاأ اإليها، بغ�ص النظر عن جن�سيته اأو م�طنه، وباأخذها بيد م�اطني نظرياتها ق�سد اإيجاد حل�ل ملا قد 
يطراأ لهم من نزاعات مع االإدارات التابعة للدائرة الرتابية لبلدانها، ول� يف غياب وج�د اتفاقيات ثنائية، 
حيث تعمل امل�ؤ�س�سة املحلية بت�سجيل ومعاجلة ال�سكاية، مع اإخبار م�ؤ�س�سة ال��سيط اأو االأمب�د�سمان 

املُِحيلة لل�سكاية مباآلها وم�قف االإدارة املعنية بها.

لل��سطاء واالأمب�د�سمانات  ال�سبكات اجله�ية والدولية  اإثر اجتماع  وف�سال عن ذلك، وعلى 
املنعقد، كذلك حتت رئا�سة و�سيط اململكة، ي�مي 6 و7 ي�لي�ز 2015 بالرباط، �سدر اإعالن تفاهم 

 5- من بني هذه االتفاقيات نذكر، على �سبيل املثال:
-اتفاقية ال�رضاكة والتعاون املربمة مع م�ؤ�س�سة املدافع عن احلق�ق الفرن�سي، �سنة 2006؛
- اتفاقية التعاون وال�رضاكة املربمة مع م�ؤ�س�سة املدافع عن ال�سعب اال�سباين �سنة 2007؛

- اتفاقية التعاون وال�رضاكة املربمة مع م�ؤ�س�سة االأمب�د�سمان الربملاين الدامناركي، �سنة 2009؛
- اتفاقية التعاون وال�رضاكة املربمة مع م�ؤ�س�سة حامي امل�اطن بالكيبيك، �سنة 2010؛

- اتفاقية التعاون وال�رضاكة املربمة مع م�ؤ�س�سة دي�ان املظامل االأردين، �سنة 2013؛
- مذكرة التفاهم املربمة مع م�ؤ�س�سة االأمب�د�سمان ال�طني له�لندا، �سنة 2016.
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لتعميم امل�ساعدة املتبادلة بني ال�سبكات اجله�ية والدولية لل��ساطة امل�ؤ�س�ساتية، لفائدة جميع امل�اطنني، 
واالأنظمة  الت�رضيعات  به  ت�سمح  ما  بح�سب  وذلك  املغرتبني،  اأو  اأوطانهم  داخل  منهم  املقيمني  �س�اء 

املحلية ذات ال�سلة من اإمكانيات واآليات.

ومما ال �سك فيه، اأن ال��سطاء واالأمب�د�سمانات، من خالل ما يتمتع�ن به من ق�ة اقرتاحية، ميكن 
لهم اأن ميار�س�ا ن�عا من التاأثري االإيجابي على ال�سيا�سات العم�مية ذات ال�سلة بالهجرة واملهاجرين، من 
خالل ر�سد مكامن اخللل يف الق�انني وال�س�ابط املعم�ل بها يف جمال تنظيم ول�ج واإقامة االأجانب. 

ومن بني ذلك مثال، ما تقدم به و�سيط اململكة من مقرتح لدى ال�سيد رئي�ص احلك�مة للتدخل 
لدى امل�سالح املعنية، ق�سد مراجعة واإ�سالح املقت�سيات القان�نية املت�سلة باكت�ساب اجلن�سية املغربية، 
اإىل  ا�ستنادا  املغربية،  اجلن�سية  على  املغاربة حل�س�لها  امل�اطنني  اأحد  زوجة  به  تقدمت  اإثر طلب  على 
اأن  االإدارة ه�  املتعلق باجلن�سية، فكان ج�اب   06.62 قان�ن  1.58.250 من  10 من ظهري  الف�سل 
املعنية باالأمر ال تت�فر فيها �رضوط االإقامة االعتيادية باملغرب ملدة خم�ص �سن�ات، وفق ما تن�ص عليه 
اأر�ص  خارج  وظيفته  بحكم  ويقيم  دوليا،  م�ظفا  يعترب  الطالبة  زوج  لك�ن  ونظرا  املذك�رة؛  املادة 

ال�طن، فاإنه يتعذر عليها ذلك.

غري اأنه، واعتبارا ملا تبني للم�ؤ�س�سة من ك�ن التطبيق ال�سارم لهذه القاعدة من �ساأنه اأن يخلق 
اأو�ساعا غري عادلة، الأن الزوج قد يك�ن مرغما على عدم االإقامة باملغرب، واأن بقاء ال��سع على هذا 
احلال �سيعر�ص اأ�رضته لعدة اأ�رضار قد تقت�سيها االإجراءات التي يجب اتخاذها مع الزوجة كاأجنبية، فقد 
طلب و�سيط اململكة من رئي�ص احلك�مة البحث، مع من يجب، عن اإيجاد حل لكل املعنيني بالف�سل 
10 من قان�ن اجلن�سية وامل�ج�دين باخلارج بحكم وظائف ر�سمية للدولة، اأو وظائف دولية، وذلك 

بخ�س��ص �رضط اإقامة الزوجني ملدة خم�ص �سن�ات يف املغرب، مع تع�ي�ص ذلك ب�رضوط تك�ن مالئمة 
لهذه االأو�ساع.

*       *      *      *
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وختاما، 

ميكن التاأكيد على اأن م�ؤ�س�سات ال��سيط واالأمب�د�سمان، رغم اختالفها من حيث الت�سمية، اأو 
منط اإحداثها، اأو جمال تدخلها اأو �سكله، ت�سكل بالن�سبة للمهاجرين اإطارا م�ؤهال للت�ا�سل مع اإدارات 
عن  الدفاع  اأجل  من  حياد وجترد،  بكل  الت�رضف  من خالل  جمتمعاتها،  عي�سهم يف  وتي�سري  الدول، 
احلق�ق، واالإ�سهام يف جت�سيد ال�فاء بااللتزامات امل�سمنة يف ال�سك�ك الدولية واالإقليمية، وكذا خمتلف 
الن�س��ص الت�رضيعية والتنظيمية ال�طنية املتعلقة بالهجرة واملهاجرين، تكري�سا لدورها كاآلية لالنت�ساف 

وتر�سيخ �سيادة القان�ن وحتقيق احلكامة اجليدة. 

ق�سايا  اال�ستغال على  واالأمب�د�سمان  ال��سيط  م�ؤ�س�سات  لزاما على  بات  اأنه  فيه،  ومما ال�سك 
باقي  بني  التعاون  من  نطاق  يف  ال�سلة،  ذات  االإ�سكاليات  مبختلف  واالحاطة  واملهاجرين  الهجرة 
الفرقاء واملعنيني، يف اجتاه تكري�ص االلتزامات الدولية واحرتام حق�ق االن�سان وحتقيق حكامة م�س�ؤولة 
ومت�سامنة يف املجال، وذلك ملا لظاهرة الهجرة من جدور عميقة تاأخذ اأبعادا وا�سعة، ي�سل مداها اإىل 

النظام االقت�سادي واالجتماعي وال�سيا�سي واالإداري لكل بلد.

واإننا لن�ؤكد عزمنا الرا�سخ على ت�طيد اإ�سهامات بالدنا يف الدفاع عن حق�ق املهاجرين، وفق 
مقاربة اإن�سانية مندجمة ت�س�ن حق�قهم وحتفظ كرامتهم، م�ستلهمني يف ذلك ق�ل �ساحب اجلاللة يف 

خطابه ال�سامي مبنا�سبة تخليد ذكرى ث�رة امللك وال�سعب ي�م 20 غ�ست 2016:

»...وإن المغرب، الذي لطالما رفض الطرق المعتمدة من طرف البعض، لمعالجة قضايا الهجرة 

والتي أثبتت فشلها، يعتز بما يقوم به في مجال استقبال وإدماج المهاجرين ولن يتراجع عن هذا 

النهج العملي واإلنساني...«.

*                     *

 *
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القوة الملزمة للتوصيات
الصادرة عن وسيط المملكة وآليات تنفيذها

ذ. احل�سن �سيمو، م�ست�سار لدى و�سيط اململكة

لقد �سهد املغرب طفرات ن�عية م�ست باالأ�سا�ص جماالت حق�قية امتدت على م�ساحات زمنية 
م�سرت�سلة، وبتدرج ملح�ظ، وذلك منذ بداية الت�سعينيات من القرن املا�سي. 

واملجل�ص  االإدارية  املحاكم  اإحداث  عن  االإعالن  �سهدت  قد  املذك�رة  احلقبة  كانت  فاإذا 
اال�ست�ساري حلق�ق االإن�سان عقب اخلطاب امللكي لي�م 08 ماي 1990، لي�ستمر م�سل�سل دعم بناء 
دولة القان�ن بعد مبادرة ال�سعي اإىل طي �سفحة املا�سي بالعف� ال�سامل والبحث عن احلقيقة، وتع�ي�ص 

�سحايا االنتهاكات، وتبني د�ست�ر اأجمعت عليه الق�ى احلية.

لي�م  امللكي  اخلطاب  عقب  عنه  اأعلن  مميزا،  حدثا  كان  املظامل)1(  دي�ان  اإطار  حت�سني  اأن  اإال 
االأ�سا�سية يف  البنيات  من  باعتبارها  اململكة)2(،  و�سيط  م�ؤ�س�سة  اإحداث  يف  متثل   ،2011 مار�ص   9
الد�ست�ر  بتبني  امل�ؤ�س�ساتي  البناء  تت�يج ذلك  ثم وقع  امل�اطنني،  يراعي حق�ق  كل جمتمع دمي�قراطي 
اجلديد)3(، الذي اأر�سى عدة م�ؤ�س�سات للحكامة وجعل من بينها م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة التي كر�سها 

واأ�سبحت مب�جبه اإذن م�ؤ�س�سة د�ست�رية.

 4963 2001(، جريدة ر�سمية عدد  1422 )09 دجنرب  23 من رم�سان  1.01.298 �سادر يف  1 - ظهري �رضيف رقم 

بتاريخ 24 دجنرب 2001، �ص: 4281. 

 5296 2011(، جريدة ر�سمية عدد  1432 )17 مار�ص  الثاين  12 ربيع  بتاريخ  1.11.25 �سادر  2 -ظهري �رضيف رقم 

بتاريخ 17 مار�ص 2011، �ص: 802. 

3 - ظهري �رضيف رقم 1.11.91 �سادر يف 27 من �سعبان 1432 )29 ي�لي�ز ي�لي�ز 2011( بتنفيذ ن�ص الد�ست�ر، جريدة 

ر�سمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 �سعبان 1432 )30 ي�لي�ز 2011(، �ص: 3600.
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بنظامها  اأو  اململكة  و�سيط  مل�ؤ�س�سة  املحدث  بالظهري  اأو  اجلديد  بالد�ست�ر  االأمر  تعلق  و�س�اء 
الداخلي)4(، فاإن هذه الن�س��ص جميعها تربز اأهمية امل�ؤ�س�سة يف اال�سطالع بدور ال��ساطة امل�ؤ�س�ساتية 
الب�رضية  والتنمية  اجليدة  واحلكامة  واحلريات  احلق�ق  حماية  وهيئات  م�ؤ�س�سات  منظ�مة  �سمن 

وامل�ستدامة والدميقراطية الت�ساركية، التي ال ميكن ملجتمع حداثي اأن ي�ستمر دونها.

فاالأكيد اأن هذه الن�س��ص اأرادت مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة كهيئة تت�ىل مهمة الدفاع عن حق�ق 
االأفراد واجلماعات يف نطاق عالقاتهم باالإدارات، اأن يلجاأ اإليها االأفراد بعيدا عن املقارعة الق�سائية 
ر�سالة  مع  لتتفاعل  االإدارة  فيهما  تنخرط  اأن  بد  ال  وحكمة  تب�رض  اإىل  ارتكانا  واإمنا  باحلجة،  للحجة 
ال��ساطة امل�ؤ�س�ساتية)5(، وتعمل على تنزيلها انطالقا من الق�ة امللزمة لت��سياتها اعتبارا مل�قع امل�ؤ�س�سة 
تبنيها  من  املنتظرة  وللجدوى  احلق�قية  امل�ؤ�س�ساتية  ال��ساطة  اآلية  ولطبيعة  احلكامة  م�ؤ�س�سات  �سمن 

كاختيار اأ�سا�سي يف املنظ�مة الدميقراطية اأو من خالل الن�س��ص ذات ال�سلة بها )املبحث االأول(. 

ومع ذلك، قد يطرح ت�ساوؤل ح�ل كيفية م�اجهة اإحجام االإدارة تنفيذ تلك الت��سيات اأو تعنتها 
اأو تباط�ؤها يف اأح�ال اأخرى؟ وماهي املقت�سيات ال�اردة يف الن�س��ص املحدثة واملنظمة للم�ؤ�س�سة التي 
عند  لب�سا  يخلق  قد  التنفيذ  عن  احلديث  واأن  امل�ؤ�س�سة، خا�سة  عن  ال�سادرة  الت��سيات  باإلزامية  تقر 

مقارنته بتنفيذ االأحكام الق�سائية.

واإذا كانت املحاكم تلجاأ اإىل تنفيذ اأحكامها بح�سب الطرق وال��سائل اجلربية املن�س��ص عليها 
الغرامة  طريق  عن  االإدارة  على  التنفيذ  اإمكانية  من  ذلك  يعنيه  مبا  املدنية،  امل�سطرة  قان�ن  يف  اأ�سا�سا 
التهديدية واحلجز لدى الغري)6(، بعدما اأ�سبح امتناعها ظاهرة م�ستفحلة، �ساهم يف تفاقهما عدم وج�د 
ن�س��ص خا�سة تنظم التنفيذ على االإدارة، ف�سال عن االإ�سكاالت التي يطرحها القان�ن املحدثة مب�جبه 

 4 - من�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 03 جمادى االأوىل 1433 )26 مار�ص 2012(، �ص: 2222. 

5 - تقرير م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة بر�سم �سنة 2013، �ص: 35. 

الثاين- العدد  تنفيذ االأحكام االإدارية ودور وايل املظامل يف معاجلتها، جملة دي�ان املظامل،  اإ�سكالية  6 - م�سطفى الرتاب، 

ي�ني� 2005، �ص: 32 وما بعدها.



28

حماكم اإدارية)7( على م�ست�ى التنفيذ)8(، اإىل درجة اأن الظهري املحدث مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة اأوكل 
لهذه االأخرية �سلطة التدخل حلث االإدارات على تنفيذ االأحكام ال�سادرة �سدها واأقر بتعيني املندوب 
لتدعيم  �سندا جديدا  امل�ؤ�س�سة  تعترب معه هذه  الذي  ال�سيء  الق�سائية)9(،  االأحكام  تنفيذ  بتتبع  اخلا�ص 

تنفيذ االأحكام ال�سادرة �سد االإدارة يف �سبيل التخفيف من تفاقم هذه الظاهرة.

واإذا كانت االإدارة يف اأح�ال كثرية متاطل يف تنفيذ االأحكام الق�سائية اأو متتنع يف اأح�ال اأخرى 
عن ذلك، فاإن نف�ص امل�قف قد تنهجه يف م�اجهة الت��سيات التي ي�سدرها و�سيط اململكة. وامل�ؤ�س�سة 
�سلبية  تاأكيدها على وج�د م�اقف  ال�سن�ية، من خالل  تقاريرها  االإ�سكالية �سمن  اأثارت هذه  ذاتها 
لبع�ص االإدارات اجتاه تنفيذ الت��سيات التي ي�سدرها و�سيط اململكة، اإما ب�سبب العجز عن التنفيذ اأو 

نتيجة الالمباالة التي تنهجها بع�ص االإدارات جتاه تلك الت��سيات )10( .

التي ي�سدرها و�سيط اململكة قد  الت��سيات  اأن درا�سة م�اقف االإدارات من م�ساألة تنفيذ  غري 
تفرز و�سائل خمتلفة الإلزامها بالتنفيذ، ما بني االإدارات التابعة للدولة مبا�رضة، وبني االإدارات االأخرى 
التي تتمتع ب�سخ�سية قان�نية م�ستقلة عن الدولة، لكنها تندرج �سمن مفه�م االإدارة ال�ارد يف املادة 
االأوىل من الظهري ال�رضيف املحدث للم�ؤ�س�سة، واملادة الثانية من النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة التي ميزت 
بني عدة اأ�سناف من االإدارات؛ منها االإدارات العم�مية التابعة للدولة مبا�رضة �س�اء كانت مركزية اأو 
اإقليمية اأو حملية، ثم اجلماعات الرتابية �س�اء منها اجلهات اأو العماالت اأو االأقاليم اأو اجلماعات احل�رضية 

اأو القروية، اإ�سافة اإىل امل�ؤ�س�سات العم�مية واملن�ساآت والهيئات اخلا�سعة للمراقبة املالية للدولة.

رقم  القان�ن  بتنفيذ   )1993 �ستنرب   10(  1414 االأول  ربيع  من   22 بتاريخ  �سادر   1.91.225 رقم  �رضيف  ظهري   -  7

41.90 املحدثة مب�جبه حماكم اإدارية، جريدة ر�سمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى االأوىل 1414 )03 ن�نرب 1993(، 

�ص: 2168. 

8 - عائ�سة �سلمان، اإ�سكالية تنفيذ االأحكام الق�سائية ال�سادرة يف م�اجهة االإدارة، املجلة املغربية لالإدارة املحلية والتنمية، 

العدد املزدوج 72-73، يناير-اأبريل 2007، �ص: 64 وما بعدها. 

9 - املادة 19 من الظهري املحدث مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، واملادة 25 من نظامها الداخلي. 

10 - التقرير ال�سن�ي مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة بر�سم �سنة 2013، �ص: 35.
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لذلك، يحق الت�ساوؤل عن االإجراءات املمكن �سل�كها يف م�اجهة االإدارات التي ترف�ص تنفيذ 
الت��سيات التي ت�سدر عن و�سيط اململكة، وما اإذا كانت مقت�سيات الظهري ال�رضيف املحدث للم�ؤ�س�سة 
اإجراءات للتعامل مع مثل هذه  وكذا نظامها الداخلي امل�سادق عليه من اجلناب ال�رضيف قد نظمت 

احلاالت؟ 

*       *      *

املبحث االأول: القوة امللزمة لتو�سيات و�سيط اململكة

اأ�سناف  ر�سد  تقت�سي  اململكة  و�سيط  عن  ال�سادرة  للت��سيات  امللزمة  الق�ة  عن  احلديث  اإن 
الت��سيات التي ي�سدرها، والتمييز بني ما ياأتي يف اإطار �سياق املقرتحات، وما ياأتي كحل بعد النظر يف 
نزاع ُعر�ص على امل�ؤ�س�سة وتعرثت ت�س�يته وديا؛ اإذ اأن االإلزام يف ال�سنفني لي�ص على درجة واحدة. 
وما يهمنا يف هذا املقام هي الت��سيات ال�سادرة يف اإطار معاجلة ال�سكايات املرف�عة اإىل امل�ؤ�س�سة من 

قبل االأفراد اأو اجلماعات بخ�س��ص م�قف من م�اقف االإدارة. 

ويف هذا ال�سياق، ميكن اأن نخ�ص بالذكر الت��سيات ال�سادرة يف نطاق املادتني 14 و29 من 
الظهري ال�رضيف املحدث للم�ؤ�س�سة واملادة 75 من نظامها الداخلي؛ وهي ت��سيات ي�سدرها و�سيط 
اململكة بعد البحث والتحري يف ال�سكايات والتظلمات املعرو�سة عليه، وتاأكده من �سحة ال�قائع 

ال�اردة يف تلك ال�سكايات والتظلمات ومن حقيقة وج�د ال�رضر الالحق بامل�ستكي.

فاإ�سدار الت��سية هنا تكاد ت�سبه ف�سل الق�ساء يف الدعاوى املعرو�سة عليه، مادام اأن امل�ؤ�س�ستني 
ت�سعيان اإىل حل املنازعات التي تك�ن االإدارة طرفا فيها)11(، واإن اختلفت اأ�ساليبهما و�رضوط تدخلهما، 
كما اأن جل�ء املت�رضر اإىل و�سيط اململكة، ه� مبثابة دع�ى احتياطية ال قيد على ممار�ستها باحرتام اأجل 
الطعن اأو التقادم �رضيطة عدم القيام بعر�ص التظلم اأو ال�سكاية يف اإطار دع�ى اأمام الق�ساء. ومن متة، 

لالإدارة  املغربية  – املجلة  واال�ست�سارية  والق�سائية  االإدارية  امل�ؤ�س�سات  �سمن  املظامل  دي�ان  مت�قع  اأجع�ن:  اأحمد    -  11

املحلية والتنمية �سل�سلة م�ا�سيع ال�ساعة – عدد 2002/34 – �ص: 94.
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فاإن هناك عالقة تكاملية وطيدة بني اجلهازين بالنظر الحتاد اأهدافهما يف احلر�ص على خدمة مبادئ 
العدل واالإن�ساف)12(.

وهكذا، فلج�ء امل�ستكني واملتظلمني اإىل امل�ؤ�س�سة اإمنا يك�ن، بخالف الق�ساء، دون التقيد 
ب�سكليات وم�ساطر معقدة، كما ميكن لالأ�سخا�ص املت�رضرين من قرارات واأعمال الهيئات املتمتعة 
بال�سلطة العامة اللج�ء اإليها، �س�اء ب�سفة مبا�رضة اأو عن طريق من ينيب�نهم عنهم يف هذا ال�ساأن)13(.

والبحث عن الطبيعة امللزمة للت��سيات ال�سادرة عن و�سيط اململكة يقت�سي اإبراز م�قعها �سمن 
منظ�مة هيئات حماية حق�ق االإن�سان والنه��ص بها وطبيعة ال��ساطة امل�ؤ�س�ساتية )املطلب االأول(، ثم 

ر�سدا ملظاهر االإلزام �سمن الن�س��ص املرتبطة بامل�ؤ�س�سة )املطلب الثاين(.

*              *

املطلب االأول: االإلزام الناجت عن موقع املوؤ�س�سة وعن طبيعة اآلية الو�ساطة املوؤ�س�ساتية

ال �سك اأن الد�ست�ر اجلديد للمملكة املغربية قد ب�اأ م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة مكانة �سمن هيئات 
تخ�سي�سه  مت  الذي  منه،  ع�رض  الثاين  الباب  �سمن  عاجلها  اإذ  بها؛  والنه��ص  االإن�سان  حق�ق  حماية 
للحكامة اجليدة من خالل اإبراز مبادئها العامة )الف�س�ل من 154 اإىل 160(، ثم ا�ستعرا�ص اأ�سناف 
امل�ؤ�س�سات والهيئات املكلفة بحماية حق�ق االإن�سان والنه��ص بها؛ واأورد من بينها م�ؤ�س�سة و�سيط 
اململكة، حيث ن�ص الف�سل 162 منه على اأنها م�ؤ�س�سة وطنية م�ستقلة ومتخ�س�سة، مهمتها الدفاع عن 
احلق�ق يف نطاق العالقات بني االإدارة واملرتفقني، واالإ�سهام يف تر�سيخ �سيادة القان�ن، واإ�ساعة مبادئ 
واجلماعات  العم�مية  وامل�ؤ�س�سات  االإدارات  تدبري  يف  وال�سفافية  التخليق  وقيم  واالإن�ساف،  العدل 

الرتابية والهيئات التي متار�ص �سالحيات ال�سلطة العم�مية. 

 2003 ي�لي�ز   –  20 العدد   – املحاماة  ر�سالة  جملة   – والقان�ن  احلق  لدولة  امل�ؤ�س�ساتي  البناء  ا�سماع�:  حممد   -  12

�ص:106.

 155 4، �ص  العدد  باملغرب، جملة طنجي�ص،  املظامل ودوره يف حماية احلق�ق واحلريات  "دي�ان  اأجع�ن،  اأحمد   - 13

و156".
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املتخ�س�سة  بها  والنه��ص  االإن�سان  بحماية حق�ق  املكلفة  الهيئات  �سمن  امل�ؤ�س�سة  اإن جعل 
يف جمال العالقات القائمة بني املرتفقني واالإدارات، والتن�سي�ص على ا�ستقالليتها، ي�ؤ�رض ال حمالة على 
وج�د اإرادة حقيقية ملنحها اخت�سا�سات فعلية يف هذا املجال، �سيما واأنه من بني اخت�سا�ساتها االإ�سهام 
يف تر�سيخ �سيادة القان�ن، واالأكيد اأن هذا االخت�سا�ص ال ميكن تفعيله اإال من خالل االعرتاف باإلزامية 

الت��سيات التي ت�سدرها. 

�سلطان  مبداأ  على  تق�م  التي  )اخل�س��سية(،  االتفاقية  ال��ساطة  فبخالف  اأخرى،  جهة  ومن 
التزام االأطراف بنتائجها؛ فاإن ال��ساطة امل�ؤ�س�ساتية  اإذ يعترب االتفاق ب�ساأنها ه� الذي ين�سئ  االإرادة؛ 
عمادها واأ�سا�سها القان�ن الذي اأقرها ونظم اإجراءاتها؛ وبالتايل فاالإلزام فيها ين�ساأ مبا�رضة من القاعدة 
القان�نية. ولذلك ي�سحى من البديهي التجاوب التلقائي لالإدارة مع ما ي�سدر عن م�ؤ�س�سات ال��ساطة 
من ت��سيات، والعمل على تنفيذها. واأكرث من ذلك، فهي ملزمة باالنخراط فيها؛ انطالقا من دور 
واإ�ساعة  القان�ن،  �سيادة  اإ�ساعة  واالإ�سهام يف  احلق�ق  عن  الدفاع  تت�ىل  التي  اململكة  و�سيط  م�ؤ�س�سة 

مبادئ العدل واالإن�ساف، وفقا ملا ورد يف املادة االأوىل من الظهري ال�رضيف املحدث لها.

واملهمة التي تق�م بها امل�ؤ�س�سة على م�ست�ى الدفاع عن احلق�ق يف نطاق العالقات القائمة بني 
املرتفقني واالإدارات واالإ�سهام يف تر�سيخ �سيادة القان�ن واإ�ساعة مبادئ العدل واالإن�ساف، قد تك�ن 
متماهية مع مهمة املحاكم؛ فالقا�سي بدوره يت�ىل حماية حق�ق االأ�سخا�ص واجلماعات وحرياتهم 

واأمنهم الق�سائي وتطبيق القان�ن )الف�سل 117 من الد�ست�ر(.

غري اأنه اإذا كانت االأحكام الق�سائية ملزمة ب�رضيح الف�سل 126 من الد�ست�ر الذي ين�ص على اأن: 
"االأحكام النهائية ال�سادرة عن الق�ساء ملزمة للجميع. يجب على ال�سلطات العم�مية تقدمي امل�ساعدة 
الالزمة اأثناء املحاكمة، اإذا �سدر االأمر اإليها بذلك، ويجب عليها امل�ساعدة على تنفيذ االأحكام"، فقد 
امل�ؤ�س�ساتية اعرتاف اجلميع  ال��ساطة  تاأخذ بنظام  التي  اأ�سبح من بني املمار�سات اجلارية لدى الدول 
يتم  متاما كما  بال��ساطة،  املقرر  ال�سيء  ق�ة  اإىل  ا�ستنادا  ي�سدره  مبا  االلتزام  وبالتبعية  ال��سيط،  ب�ج�د 

االعرتاف للقرار االإداري بالق�ة امللزمة التي ال حتتاج اإىل اأي ن�ص للق�ل بتلك االإلزامية.
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ولذلك، ت�سبح اإلزامية الت��سيات نتيجة طبيعية الأدوار امل�ؤ�س�سة �سمن الهيئات املكلفة بحماية 
حق�ق االإن�سان والنه��ص بها.

*              *

املطلب الثاين: مظاهر االإلزام �سمن الن�سو�ص املرتبطة باملوؤ�س�سة

ميكن تتبع ح�س�ر االإلزام �سمن الظهري املحدث مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة اأو على م�ست�ى نظامها 
الداخلي. فال �سك اأن احلم�الت اللغ�ية للن�س��ص القان�نية ت�ؤكد م�سامني االإلزام التي تنط�ي عليها، 
من خالل امل�سطلحات امل�ستعملة من طرف امل�رضع، اإذ اأن القاعدة القان�نية تبقى دائما قاعدة ملزمة، 

وهي بهذه ال�سفة ال حتتاج اإىل حتديد اجلزاء على خمالفتها، انطالقا من اخل�سائ�ص الذاتية لها. 

ويف هذا ال�سياق، هناك جمم�عة من امل�سطلحات التي وردت �س�اء يف الظهري املحدث مل�ؤ�س�سة 
ال��سيط اأو يف نظامها الداخلي تدل ب�سكل وا�سح على اأنها تنط�ي على �سبغة االإلزام؛ ن�ردها فيما يلي:

اأوال: ما ورد يف الظهري املحدث للموؤ�س�سة

من بني امل�اد ال�اردة يف الظهري، والتي ت�سري اإىل م�سطلحات تنط�ي على االإلزام، ميكن ذكر:

- المادة 12: تن�ص على قيام ال��سيط بحث االإدارة على اال�ستجابة ملطلب امل�ستكي يف اإطار 
االحرتام التام ل�س�ابط �سيادة القان�ن.

- المادة 14: تن�ص على اأنه ميكن لل��سيط ت�جيه ت��سياته واقرتاحاته ومالحظاته اإىل االإدارة 
التي يتعني عليها داخل اأجل ثالثني ي�ما...، القيام باالإجراءات الالزمة للنظر يف الق�سايا املحالة عليها 

واأن تخربه كتابة بالقرارات اأو االإجراءات التي اتخذتها ب�ساأن ت��سياته واقرتاحاته.

باإخباره مبا اتخذ من  املعنية  االإدارة  لرئي�ص  ال��سيط  اإمكانية مطالبة  المادة 16: تن�ص على   -
قرارات يف م��س�ع امل�ظف اأو الع�ن الذي كان خطاأه اأو �سل�كه ال�سخ�سي م�سدرا للتظلم.
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تتبع  املادة  هذه  مب�جب  مهامهم  بني  من  اإذ  الدائمني؛  املخاطبني  مهام  حتدد   :25 المادة   -
الدرا�سة والبت يف ال�سكايات، وكذا درا�سة وتتبع الت��سيات واالقرتاحات التي يقدمها ال��سيط اإىل 
االإدارات املعنية...، وحث خمتلف امل�سالح التابعة لالإدارة على التقيد بروح امل�س�ؤولية يف التعامل مع 

امل�ؤ�س�سة.

- المادة 26: تكلف املخاطب الدائم باإجناز تقرير �سن�ي ميكن ال��سيط من تتبع عمل االإدارة 
يف جمال ال�سكايات والتظلمات.

- المادة 29: تلزم االإدارة بتبليغ ال��سيط اأو مندوبه اخلا�ص اأو ال��سيط اجله�ي مبا اتخذته من 
اإجراءات لتنفيذ ت��سيته.

- المادة 30: تتيح لل��سيط اإمكانية اإطالع رئي�ص احلك�مة بجميع حاالت امتناع االإدارة عن 
اال�ستجابة لت��سياته، مرفقة مبالحظاته وباالجراءات التي يقرتح اتخاذها.

اإن اإطالع رئي�ص احلك�مة على امتناع االإدارة عن اال�ستجابة لت��سيات ال��سيط، اإمنا يرد �سمن 
مادام  لالإدارة،  االأعلى  الرئي�ص  ه�  احلك�مة  رئي�ص  اأن  من  انطالقا  ت��سياته  تنفيذ  على  حملها  باب 
اإ�رضافه، واأن االإدارة م��س�عة رهن  التنفيذية، واأنها تعمل حتت  ال�سلطة  التي جت�سد  اأن احلك�مة هي 
اإ�سارتها، طبقا ملقت�سيات الف�سل 89 من الد�ست�ر، كما اأن ال�زراء يق�م�ن باأداء املهام امل�سندة اإليهم 
من قبل رئي�ص احلك�مة، طبقا ملقت�سيات الف�سل 94 من الد�ست�ر، وهم بتلك ال�سفة م�س�ؤول�ن اأمامه 

بالدرجة االأوىل.

االإدارة يعرقل عمل  باأن يك�ن م��س�ع تقرير خا�ص كل �سل�ك من قبل  تقر  المادة 31:   -
ال��سيط اأو مندوبيه اأو ال��سطاء اجله�يني، اأو كل تهاون يف اجل�اب عن م�سم�ن �سكاية اأو ت��سية.... 

والهدف من رفع هذا التقرير اخلا�ص حمل رئي�ص احلك�مة - يف اإطار مهامه االإ�رضافية - وكذا 
تنفيذ  ال�رضورية مل�اجهة كل تهاون مق�س�د يف  الالزمة والتدابري  اتخاذ اجلزاءات  املعني على  ال�زير 

الت��سيات ال�سادرة عن امل�ؤ�س�سة.

- المادة 32: ت�سمح لل��سيط برفع تقرير خا�ص اإىل رئي�ص احلك�مة ب�ساأن االمتناع غري املربر 
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عن تنفيذ حكم ق�سائي. كما ت�سمح له بت�جيه ت��سية بتحريك املتابعة التاأديبية اأو اإحالة امللف على 
النيابة العامة التخاذ االإجراءات يف حق كل م�س�ؤول عن عدم تنفيذ حكم ب�سبب م�قف غري مربر.

- المادة 38: تلزم احلك�مة وخمتلف اأجهزة االإدارة املعنية برفع تقارير خا�سة اإىل ال��سيط ح�ل 
التدابري املتخذة من قبلها لتنفيذ ت��سياته، مع ت�سمني التقرير ال�سن�ي للم�ؤ�س�سة بيانا �سافيا مبا مت حتقيقه 

من اإ�سالحات وتق�ميات من طرف ال�سلطات املخت�سة لتنفيذ تلك الت��سيات. 

- المادة 39: تت�سمن تقدمي ال��سيط، يف جل�سة عامة اأمام الربملان، ملخ�سا تركيبيا مل�سامني 
التقرير ال�سن�ي.

والهدف من ذلك ه� اإطالع الربملان، ب��سفه م�ؤ�س�سة ت�سم ن�اب االأمة، على اأوجه االختالالت 
التي ت�س�ب عالقة االإدارة بامل�اطنني، وكذا على م�سم�ن الت��سيات التي ي�سدرها ال��سيط، وبالتايل 
فاإن هذا العر�ص يزود الن�اب باملعل�مات التي ميكنهم ا�ستعمالها الحقا يف اإطار الرقابة على اأعمال 

احلك�مة.

ثانيا: ما ورد يف النظام الداخلي للموؤ�س�سة

يت�سمن النظام الداخلي مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة)14( جمم�عة من املقت�سيات التي تعرب عن �سبغة 
االإلزام �سمن الت��سيات ال�سادرة عن ال��سيط، ومن بني تلك املقت�سيات:

- المادة 30: حتدد اخت�سا�سات اللجان الدائمة للتن�سيق والتتبع التي ت�ؤ�س�ص برتكيبة خمتلطة 
تعرثت...،  التي  والتظلمات  ال�سكايات  ماآل  تتبع  ال�سهر على  بهدف  املعنية،  واالإدارة  امل�ؤ�س�سة  بني 

والت�رضيع باإيجاد حل�ل مبنية على اأ�س�ص قان�نية اأو من�سجمة مع مبادئ العدل واالإن�ساف.

اأنه ميكن لل��سيط اأو اأحد ال��سطاء اجله�يني اأو اأحد مندوبيه  - المادة 75: التي ن�ست على 
املحليني البت يف ال�سكاية بكل جترد وا�ستقالل وا�ستنادا اإىل �سيادة القان�ن ومبادئ العدل واالن�ساف، 

اإذا وقع التاأكد من �سحة ال�قائع ال�اردة فيها، ومن حتقق ال�رضر الالحق بامل�ستكي.

14  -م�سادق عليه من طرف جاللة امللك، ومن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012.
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اإىل الهيئة التي تتمتع  اإال  "، التي تفيد الف�سل، ال تعهد  " البت  ومما ال�سك فيه، فاإن �سالحية 
قراراتها باالإلزامية.

- المادة 79: تتيح ل��سيط اململكة اإمكانية اإ�سدار ت��سية باملتابعة التاأديبية اأو بتحريك املتابعة 
�سبب  ه�  ال�سخ�سي  �سل�كه  اأو  يك�ن خطاأه  اأو ع�ن  العامة، يف حق كل م�ظف  النيابة  من طرف 
بتنفيذ  املتعلقة  واالإجراءات  اتخذتها  التي  بالقرارات  امل�ؤ�س�سة  باإخبار  االإدارة  مطالبة  مع  الت�سكي، 

الت��سية.

بتحريك  اأو  التاأديبية  باملتابعة  ت��سية  ت�جيه  �سالحية  اململكة  ل��سيط  تخ�ل   :80 المادة   -
املتابعة من طرف النيابة العامة يف حالة االمتناع غري املربر عن تنفيذ حكم.

- المادة 81: تنيط بال��سيط اإمكانية رفعه تقريرا خا�سا اإىل رئي�ص احلك�مة يف حالة التهاون 
اأو  املالحظات  اأو  اإليها  امل�جه  التظلم  اأو  ال�سكاية  عن  اجل�اب  يف  باالإدارة  م�س�ؤول  من  املق�س�د 
املقرتحات اأو الت��سيات املتعلقة بها؛ وذلك من منطلق م�قع رئي�ص احلك�مة ومهامه االإ�رضافية على 

اأع�سائها وعلى االإدارة.

وهكذا، ومن خالل ا�ستعرا�ص بع�ص امل�اد من الظهري املحدث للم�ؤ�س�سة ومن نظامها الداخلي، 
يبدو جليا اأن الت��سيات التي ي�سدرها و�سيط اململكة يف جمال معاجلة ال�سكايات والتظلمات، تعترب 

بدون �سك ملزمة ويتعني على االإدارة تنفيذها

*        *        *

املبحث الثاين: اآليات اإلزام االإدارة بتنفيذ التو�سيات ال�سادرة

 عن موؤ�س�سة و�سيط اململكة

املراحل  اأحيانا هذه  ت�ستغرق  وقد  فيها،  والبت  ال�سكاية  درا�سة  ملراحل  امل�ؤ�س�سة  ا�ستنفاد  بعد 
ومع  الت��سية.  تنفيذ  عن  االإدارة  متتنع  اأن  يت�س�ر  ال  فاإنه  الق�سائية،  الطع�ن  لرفع  املخ�س�سة  االآجال 

ذلك، قد يحدث اأن متتنع اأو تتماطل يف هذا ال�ساأن. 
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واإذا كانت املحكمة م�سدرة احلكم )اأو املحكمة املنابة( هي التي تق�م بتنفيذه، فاإن ال��سيط 
على  يجربها  اأن  ميكنه  امتناعها  تلقائي، ويف حالة  ب�سكل  اأجراأته  لها  ويرتك  بالتنفيذ  االإدارة  يطالب 

التنفيذ �س�اء بطريقة مبا�رضة اأو بطريقة غري مبا�رضة من خالل اآليات ال�سغط التي يت�فر عليها. 

وميكن، على هذا امل�ست�ى، ا�ستح�سار جمم�عة من االآليات التي اأر�ستها الن�س��ص االأ�سا�سية، 
�سمن الظهري املحدث للم�ؤ�س�سة وكذا �سمن نظامها الداخلي.

*           *

املطلب االأول: اإطالع رئي�ص احلكومة على حاالت االمتناع عن تنفيذ التو�سيات

امتناع  حاالت  على  الظهري،  من   30 للمادة  طبقا  احلك�مة،  رئي�ص  اإطالع  م�ساألة  كانت  اإذا 
اأ�سا�سها يف م�قع م�ؤ�س�سة رئي�ص احلك�مة ب�سفته رئي�سا  لت��سياته جتد  الدولة من اال�ستجابة  اإدارات 
الذي  امل�قع  الد�ست�ر(، وه�  89 من  )الف�سل  ت�رضفه  االإدارة م��س�عة حتت  واأن  التنفيذية،  لل�سلطة 
اأن هذه  الد�ست�ر(، غري  من   93 )الف�سل  احلك�مة  رئي�ص  اأمام  بالقطاع  املعني  ال�زير  مب�ساءلة  ي�سمح 
االآلية قد تبدو حمدودة جتاه اجلماعات الرتابية، بالنظر اإىل مبداأ ا�ستقاللها عن الدولة التي ال ميكن اأن 
متار�ص جتاهها �س�ى املراقبة االإدارية يف حدود ما ي�سمح به القان�ن، وه� ما يتيح لل�سلطات املركزية 
اأ�سا�سها ميكن  الرتابية، وعلى  اإىل روؤ�ساء اجلماعات  املن�س�بة  با�ستجماع معل�مات ح�ل االإخالالت 
املتعلقة  التنظيمية  الق�انني  يف  عليها  املن�س��ص  التاأديبية  اجلزاءات  بتحريك  املراقبة  �سلطة  تبا�رض  اأن 

باجلماعات الرتابية.

*            *

املطلب الثاين: التقارير التي ت�سدرها موؤ�س�سة و�سيط اململكة

االأوىل(،  )الفقرة  احلك�مة  رئي�ص  اإىل  ال��سيط  يرفعها  التي  اخلا�سة  التقارير  بني  التمييز  ميكن 
والتقارير التي يرفعها اإىل نظر جاللة امللك وي�ستعر�ص ملخ�سها الرتكيبي اأمام الربملان )الفقرة الثانية(. 
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الفقرة االأوىل: التقارير اخلا�سة

80 و81 من نظامها  للم�ؤ�س�سة، واملادتان  الظهري املحدث  31 و32 من  املادتان  اأر�ست  لقد 
الداخلي اآلية التقرير اخلا�ص الذي يرفعه و�سيط اململكة اإىل رئي�ص احلك�مة. 

ومبقت�سى هذه االآلية، ميكن ل��سيط اململكة اأن يرفع تقريرا خا�سا اإىل رئي�ص احلك�مة، بعد اإبالغ 
ال�زير امل�س�ؤول، اأو رئي�ص االإدارة املعنية، ق�سد اتخاذ اجلزاءات الالزمة والتدابري ال�رضورية بخ�س��ص 
�سل�ك من جانب االإدارة من �ساأنه اأن يح�ل دون قيام ال��سيط مبهامه، وال �سيما اإذا تعلق االأمر بتهاون 
مق�س�د من م�س�ؤول باالإدارة يف اجل�اب عن م�سم�ن ال�سكاية اأو التظلم امل�جه اإليها، اأو املالحظات 
�سخ�سي  �سل�ك  ب�سبب  املربر،  غري  االمتناع  حلالة  بالن�سبة  ال�سيء  ونف�ص  بها؛  املتعلقة  الت��سيات  اأو 

مل�س�ؤول اأو م�ظف، عن تنفيذ حكم �سادر يف م�اجهة االإدارة.

كان  اإداري  قرار  اأو  م�قف  مب�رضوعية  التم�سك  يف  اإداري  م�س�ؤول  ا�ستمرار  فاإن  وبالتايل، 
م��س�ع ت��سية اأكدت عدم م�رضوعيته وطالبته بتع�ي�ص املت�رضر جراء ذلك القرار، ميكن اأن ي�سنف 
�سمن التهاون املق�س�د يف اجل�اب عن الت��سيات امل�جهة الإدارته؛ ذلك اأن ق�سد امل�رضع من اإقراره 
اإلزامية اجل�اب عن الت��سية ه� الدع�ة اإىل التفاعل االإيجابي معها، بهدف و�سعها م��سع التنفيذ، 
لتحقيق الغاية من ال��ساطة امل�ؤ�س�ساتية؛ واإال اأ�سحت هذه االأخرية جمرد و�سيلة لتلك�ؤ االإدارة يف تعاملها 
مع املرتفقني ومتطيط اآماد البت يف التظلمات؛ اإذ ال فائدة بعد �سدور الت��سية من اإعادة مت�سك االإدارة 

بنف�ص االدعاءات والتربيرات، وال مربر لتعطيلها، وال م�سلحة يف التاأخر يف تنفيذها)15(.

م�قف  و�سف  املمكن  من  كان  فاإذا  الرتابية،  اجلماعات  م�ست�ى  وعلى  اأخرى،  جهة  ومن 
رئي�ص  اإىل  بهم  خا�ص  تقرير  رفع  يربر  الذي  املق�س�د  بالتهاون  احلاالت  هذه  يف  اجلماعات  روؤ�ساء 
اإىل ال�ق�ف على  اأعاله، فاإن هذه االآلية قد تك�ن يف حاجة  اإليها  احلك�مة �سمن املقت�سيات امل�سار 
يف  م�قعها  خل�س��سية  نظرا  الرتابية،  اجلماعات  بتنظيم  اخلا�سة  الن�س��ص  �س�ء  يف  للتطبيق  قابليتها 

املنظ�مة االإدارية جتاه الدولة يف �س�ء املبادئ التي حتكم الالمركزية واجله�ية املتقدمة.

15 - اأنظر تقرير م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة بر�سم �سنة 2013، �سفحة 67.
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الفقرة الثانية: التقرير ال�سنوي

لقد ن�ست املادة 37 من الظهري املحدث للم�ؤ�س�سة على اأن و�سيط اململكة يرفع اإىل نظر جاللة 
امللك تقريرا �سن�يا يت�سمن بيانات اإح�سائية عن ن�ساط امل�ؤ�س�سة، واإبرازا الأوجه االختالالت والثغرات 

التي ت�س�ب عالقة االإدارة بامل�اطنني، وت��سياته ومقرتحاته لت�سحيح تلك االختالالت.

ولذلك، فالتقرير ال�سن�ي يك�سف عن االأمرا�ص التي تنخر ج�سم االإدارة وي�سف الدواء املالئم 
لها)16(، وهذه االآلية تك�ن اأكرث جناعة يف حمل االإدارة عم�ما على تنفيذ ت��سيات ال��سيط، متاما على 
غرار ما ه� معم�ل به يف العديد من الدول التي كانت مهدا لهذا الن�ع من امل�ؤ�س�سات، كما ه� ال�ساأن 
بالن�سبة للدول االأ�سكندنافية التي تن�ص ق�انني اإحداث م�ؤ�س�سة االأمب�د�سمان لديها على تخ�يلها حق 

رفع تقارير �سلبية اإىل الدوائر العليا الإجبار االإدارة على التنفيذ)17(.

ويق�م التقرير ال�سن�ي ب�ظيفة ت�سهريية، اإذ اأن ن�رضه كال اأو جزءا يف اجلريدة الر�سمية وتعميمه 
على نطاق وا�سع، ي�سمح باطالع الراأي العام على م�سم�نه، فه� �سالح يخ�سى كل م�س�ؤول اإداري 
ميتنع عن التجاوب مع ت��سيات امل�ؤ�س�سة تاأثريه ال�سلبي على �س�رته، كما اأنه ي�ساهم بالتايل يف ف�سح 
ال�سلبي مع  تعاملها  اأو من خالل  امل�اطنني،  املبا�رض مع  تعاملها  للقان�ن �س�اء يف  املتجاوزة  االإدارات 
م�ؤ�س�سة ال��سيط. وهذه ال�ظيفة الت�سهريية م�ست�حاة من اأنظمة مقارنة كالنظام االإ�سباين الذي يخ�ل 
للمدافع عن ال�سعب الت�سهري بامل�اقف ال�سلبية لالإدارات، مبا يف ذلك ذكر اأ�سماء ال�سلطات اأو امل�ظفني 

املعنيني بتلك امل�اقف)18(. 

 39 اأمام الربملان مب�جب ن�ص املادة  اأما ا�ستعرا�ص امللخ�ص الرتكيبي مل�سامني التقرير ال�سن�ي 

2011، املجلية املغربية لالإدارة املحلية والتنمية،  16 - حميد اربيعي، قراءة يف تقرير م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة بر�سم �سنة 

العدد 107، ن�نرب-دجنرب 2012، �ص: 49. 

م�ا�سيع  �سل�سلة  والتنمية،  املحلية  لالإدارة  املغربية  املجلية  واملعا�رضة،  االأ�سالة  بني  ال��سيط  م�ؤ�س�سة  �سيم�،  احل�سن   - 17

ال�ساعة، العدد 20، �سنة 2000، �ص: 23. 

18 - حممد اأ�رضكي، ح�ل م�ؤ�س�سة ال��سيط: جتربة املدافع عن ال�سعب يف اإ�سبانيا، املجلة املغربية لالإدارة املحلية والتنمية، 

�سل�سلة م�ا�سيع ال�ساعة، العدد 20، �سنة 2000، �ص: 138. 
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ال�سيا�سية  امل�ساءلة  تفعيل  اآلية مهمة حتفز على  يعترب  فاإنه  اململكة،  مل�ؤ�س�سة و�سيط  املحدث  الظهري  من 
للحك�مة، من خالل متكني ن�اب االأمة من ممار�سة رقابة فعلية على عمل االإدارة التي هي م��س�عة 

رهن اإ�سارة احلك�مة.

وتق�م هذه االآلية ب�ظيفة اإخبارية متكن امل�ؤ�س�سة من اإحاطة اأع�ساء الربملان علما من معطيات 
مل�ساءلة  ال�رضورية  باملعل�مات  بامل�اطنني، وتزودهم من خاللها  االإدارة يف عالقتها  �سري  جمملة ح�ل 

االإدارات امل�سار اإليها يف التقرير)19(.

*           *

املطلب الثالث: التو�سية باملتابعة التاأديبية اأو الزجرية

املحدث  الظهري  من   32 املادة  من  كل  يف  الزجرية  اأو  التاأديبية  باملتابعة  الت��سية  اآلية  وردت 
للم�ؤ�س�سة، وكذا يف املادتني 79 و80 من نظامها الداخلي.

فاملادة 32 من الظهري املحدث للم�ؤ�س�سة واملادة 80 من نظامها الداخلي تخ�سان حالة االمتناع 
اإذ ت�سمح هذه احلالة  اأو م�ظف؛  تنفيذ حكم ق�سائي ب�سبب �سل�ك �سخ�سي مل�س�ؤول  غري املربر عن 
ل��سيط اململكة بت�جيه ت��سية اإىل رئي�ص االإدارة بتحريك املتابعة التاأديبية يف حق امل�س�ؤول عن االمتناع 
القان�ن، يف  املن�س��ص عليها يف  االإجراءات  العامة التخاذ  النيابة  امللف على  باإحالة  اأو  التنفيذ،  عن 
اإ�سارة �سمنية اإىل اإمكانية املتابعة من اأجل حتقري مقرر ق�سائي، اأو يف اإطار ما قد ي�سدر من ن�س��ص 

جترم االمتناع عن التنفيذ.

اأما املادة 79 من النظام الداخلي، فمن جهتها تن�ص على اإمكانية ت�جيه ت��سية باملتابعة التاأديبية 
اأن �سل�كه ال�سخ�سي ه� �سبب  اأو ع�ن تبني  النيابة العامة يف حق كل م�ظف  باإحالة امللف على  اأو 

الت�سكي.

لالإدارة  املغربية  املجلة  واجلماعات،  االأفراد  وحريات  حق�ق  حماية  يف  االأمبد�سمان  م�ؤ�س�سة  دور  الباز،  -اأحمدو   19

املحلية والتنمية، �سل�سلة م�ا�سيع ال�ساعة، العدد 20، �سنة 2000، �ص: 123. 
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ب�سلطة  ي�سمى  ما  اإطار  يف  االإ�سكندنافية،  االأنظمة  لدى  فعلية  تطبيقات  تعرف  االآلية  وهذه 
االأمب�د�سمان يف االتهام)20(.

*         *        *

خامتـــــة

الق�ساء  يتقاطع يف ج�انب منه مع جمال اخت�سا�ص  ال��سيط  اإذا كان جمال اخت�سا�ص م�ؤ�س�سة 
االإداري، فاإن و�سائل تدخل كل واحد منهما تختلف عن االآخر. ولذلك ميكن الق�ل اأنه على الرغم 
من اأن ما ي�سدره و�سيط اململكة، بعدما تثبت لديه جدية ال�سكايات، ي�سنف �سمن الت��سيات، غري 
اأن االأمر يتعلق بت��سيات ملزمة لالإدارة، ومن مت فاإنها تك�ن مطالبة بتنفيذها، �سيما واأن امل�رضع األزم 
املخاطبني الدائمني باإعداد تقارير �سن�ية عن تعاملهم مع امل�ؤ�س�سة واالأخذ مبا اأ�سدرته من ت��سيات)21(، 

كما اأنه اأر�سى عدة اآليات ق�سد حملها على التنفيذ.

واإذا كانت امل�ؤ�س�سة، تكتفي يف مرحلة اأوىل من تعاملها مع االإدارات، بلفت انتباهها اإىل �رضورة 
التقرير  �سمن  االمتناع  حاالت  اإىل  االإ�سارة  عن  ف�سال  ت�سدرها،  التي  الت��سيات  مب�سم�ن  االلتزام 
ال�سن�ي الذي ترفعه اإىل نظر جاللة امللك، فاإن الرهان املطروح عليها حاليا يقت�سي الدفع باالإدارات 
غر�ص  خالل  من  لل�سلطة)22(،  اجلديد  للمفه�م  حقيقي  لتج�سيد  واالن�ساف  العدل  بقيم  الت�سبع  اإىل 
الثقة يف عالقة االإدارة بامل�اطنني، فال��ساطة تق�م على البحث والتحري عن احلل�ل املمكنة، وتتغذى 
على تعبئة اجلميع من اأجل االنخراط يف احلل وقب�له يف �س�ء الق�ة املعن�ية امللزمة للت��سيات)23(. 

20  - اأحمدو الباز، دور م�ؤ�س�سة االأمبد�سمان يف حماية حق�ق وحريات االأفراد واجلماعات، مرجع �سابق، �ص: 110.

21  - تقرير م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة بر�سم �سنة 2013، �ص:36. 

22  -حميد اربيعي، مرجع �سابق، �ص: 59. 

23 - تقرير م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة بر�سم �سنة 2013، �ص: 35. 
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فاملت�رضر يف�سل تقنية ال��ساطة امل�ؤ�س�ساتية التي يق�م بها ال��سيط من اأجل الدخ�ل يف ح�ار دميقراطي 
مع االإدارة، ق�سد معرفة اأ�سباب اخلالف للت��سل اإىل ت�س�ية مر�سية وحل�ل ت�فيقية.)24(

حت�سي�ص  عربها  يتم  اأن  ميكن  راهنية؛  اأكرث  �ست�سبح  للم�ؤ�س�سة  الت�ا�سلية  ال�ظيفة  فاإن  لذلك، 
تق�م على م�اطنتها وانخراطها عن  االإدارة  لت��سياتها، وباأن م�سداقية  االإدارات ب�ج�د ق�ة ملزمة 
ط�اعية يف منظ�مة ال��ساطة امل�ؤ�س�ساتية، واأن االمتناع اأو التهاون، الذين ينبغي اأال يك�نا هما االأ�سل، 
ميكن م�اجهتهما ب��سائل الردع التي تت�فر عليها امل�ؤ�س�سة �س�اء من خالل التقارير اخلا�سة اأو التقرير 

ال�سن�ي اأو اإ�سدار ت��سيات باملتابعة التاأديبية اأو الزجرية.

ومما ال�سك فيه، فاإن ت�فري اإح�سائيات دقيقة ح�ل حاالت امتناع االإدارات عن تنفيذ ت��سيات 
امل�ؤ�س�سة وت�سخي�ص اأ�سباب ذلك، �سيمكن، ال حمالة، من تقييم مدى كفاية وفعالية االآليات التي تنتج 
تبني  اجتاه  يدفع يف  قد  العك�ص  اأو على  احلالية يف حتقيق ذلك،  والتنظيمية  الت�رضيعية  املقت�سيات  عن 

مقت�سيات جديدة ت�سمن جتاوبها الكامل مع م�سم�ن الت��سيات. 

و�سف�ة الق�ل، فاإن االختيار الد�ست�ري والت�رضيعي ال ميكن اأن يت�س�ر العبث مب�سامينه، الأنه 
ي�ؤ�س�ص ملا ي�ستح�سن من ال�سل�كات.

اإن الغاية من كل مقاربة د�ست�رية هي فر�ص ق�اعد يتعني التقيد بها، وال �سيما عند ر�سم حدود 
ال�سلط من خالل مراقبة جمال التحرك.

24  -Benedict Delaunay, « Le Médiateur de la République  », Puf, que -sais-je? 1999, P : 36.
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االأفراد  متكني  اإىل  اإرادته  اجتهت  امل�ؤ�س�ساتية،  ال��ساطة  نظام  الد�ست�ري  امل�رضع  تبنى  فعندما 
املبادرة  �سلطة  اململكة  و�سيط  مل�ؤ�س�سة  القان�ن  ليعطي  ذلك،  وجتاوز  للتظلم  و�سيلة  من  واجلماعات 

التلقائية لرفع املظامل واإرجاع االأم�ر اإىل ن�سابها.

فال ميكن للم�رضع اأن ي�جه املرتفقني اإىل ال��سيط، ليقبل اأن لالإدارة خياًرا يجعلها تلقي بت��سية 
امل�ؤ�س�سة جانبا وال تعمل على تنزيلها.

الت��سية الباتة يف النزاع لي�ست خريطة طريق ير�سمها ال��سيط من اأجل اأن ت�ستنري بها االإدارة، 
بل هي ح�سم يف خالف اأراد امل�رضع اأن يعطي اإمكانية النظر فيه لل��سيط، فكيف ميكن قب�ل رف�ص 

اإعمالها؟

فال��ساطة امل�ؤ�س�ساتية هي قب�ل مفرت�ص لالإدارة بنتائجها، الأن م�سدر لزوميتها ه� الد�ست�ر. 
واالإدارة يف اأي منظ�مة �سيا�سية ودميقراطية ال حتتاج اإىل و�سائل االإكراه، الأن ما يجربها على امل�رضوعية 

ه� االلتزام الد�ست�ري واخلط الدميقراطي. 

*            *

 *
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طريق  عن  الجنسية  الكتساب  اإلقامة  شرط  استيفاء 
الزواج بين تطبيق القانون وتحقيق العدل واالنصاف 

ذة.نادية بن لكحل، مكلفة مبهمة لدى موؤ�س�سة و�سيط اململكة

من املقرتحات اال�سالحية ال�سادرة عن ال�سيد و�سيط اململكة، مقرتح تقّدم به اإىل ال�سيد رئي�ص 
احلك�مة، يدع�ه فيه اإىل اتخاذ االإجراءات امل�اتية ق�سد تعديل املقت�سيات القان�نية املتعلقة باكت�ساب 
اجلن�سية املغربية عن طريق الزواج)1(، ولقد كان ذلك مبنا�سبة و�سع اليد على تظلم رفعته اإىل امل�ؤ�س�سة 
اإحدى ال�سيدات، ملتم�سة التدخل لدى وزير العدل ق�سد متكينها من احل�س�ل على اجلن�سية املغربية 
لزواجها من رجل مغربي، بعدما مت رف�ص طلبها بعلة عدم ا�ستيفاء �رضط االإقامة يف املغرب ملدة خم�ص 
�سن�ات من انعقاد الزوجية، وذلك فق ما ت�سمنته مقت�سيات الف�سل 10 من الظهري رقم 1.58.250، 
رقم  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر   ،62.06 رقم  القان�ن  من  االأوىل  املادة  مب�جب  وتتميمه  تغيريه  مت  كما 
)2(، واحلال اأنهما م�ظفان دوليان   )2007 مار�ص   23  (  1428 االأول  ربيع   3 بتاريخ   ،  1.07.80

يعمالن خارج املغرب.

ب�ساأن  وا�سحة  جاءت  باجلن�سية  املتعلقة  ال�طنية  الت�رضيعية  املنظ�مة  الأن  ونظرا  ذلك،  واأمام 
حتديد �رضوط التجني�ص، خا�سة حينما اعتربت االإقامة االعتيادية خلم�ص �سن�ات على االأقل �رضط لزوم 

1  -لالطالع على ن�ص هذا املقرتح انظر �ص:143  من هذا العدد
2  -اجلريدة الر�سمية عدد 5513، ال�سادرة بتاريخ 13 ربيع االأول 1428، امل�افــق لـ 2 اأبريل 2007، �ص: 1116. 

-ومما جتدر االإ�سارة اإليه، اأن هذا القان�ن جاء تنفيذا للقرار امللكي ال�سامي املعرب عنه يف خطاب العر�ص امل�ؤرخ يف 30 ي�لي�ز 
ملبادئ  تكري�سا  اأبنائها، وذلك  اإىل  اأ�سلية  املغربية كجن�سية  نقل جن�سيتها  املغربية حق  املراأة  بتخ�يل  ق�سى  والذي   2005

امل�ساواة يف احلق�ق وال�اجبات بني الرجل واملراأة و�سمانا حلق�ق الطفل. وقد ت�سمن هذا القان�ن تعديالت ج�هرية همت 
باالأ�سا�ص �رضوط اكت�ساب اجلن�سية املغربية عن طريق الزواج اأو عن طريق التجني�ص، كما هدف هذا التعديل اإىل حتقيق مالءمة 

املقت�سيات التي كان معم�ل بها من قبل مع اأحكام مدونة االأ�رضة 
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للح�س�ل على اجلن�سية عن طريق الزواج، وا�ستنادا اإىل مقت�سيات املادة 15 من الظهري ال�رضيف املحدث 
للم�ؤ�س�سة، بادر ال�سيد و�سيط اململكة، اإىل مكاتبة ال�سيد رئي�ص احلك�مة من اأجل اتخاذ االإجراءات 
املنا�سبة ق�سد تعديل ن�ص الف�سل املذك�ر يف اجتاه اإيجاد حل للمعنيني امل�سطرين لالإقامة خارج اململكة 
الدولية،  الهيئات واملنظمات  اإطار  الدولية يف  اأو وظائفهم  للدولة  الر�سمية  املغربية بحكم وظائفهم 
كما اقرتح بحث اإمكانية اإعفائهم من �رضط االإقامة االعتيادية املنتظمة يف املغرب خلم�ص �سن�ات على 

االأقل، واإقرار �رضوط اأخرى تالئم مثل هذه االأو�ساع ال�اقعية وغري العادية )3(.

اإليه  ا�ستندت  الذي  القان�ين  الن�ص  تعديل  اقرتاح  اإىل  اململكة  و�سيط  ال�سيد  مبادرة  اأن  واأكيد 
اختارته  الذي  العام  الت�جه  اإطار  يف  تندرج  امل�ستكية،  لطلب  اال�ستجابة  رف�ص  يف  املعنية  االإدارة 
امل�ؤ�س�سة، القائم على مالم�سة الق�سايا ور�سد وت�سخي�ص االختالالت التنظيمية وامل�سطرية التي ت�ؤثر 
�سلبا على احلق�ق وت�رض مب�سالح االأفراد واجلماعات، م�ستندة يف ذلك اإىل مبادئ العدل واالإن�ساف 
التي تقت�سي حت�سني القان�ن مبفه�مه املتط�ر الذي ي�اكب امل�ستجدات ويتعاي�ص مع ال�اقع، كل ذلك 
من اأجل �س�ن احلق�ق وحمايتها ودرء كل حيف، ومعاجلة ما قد يِعنُّ من و�سعيات �سعبة ال ميكن 

تداركها من خالل التنزيل احلريف للقان�ن.

وب�سفته ق�ة اقرتاحية لالإ�سالح، فتدخل و�سيط اململكة يف هذا االإطار، يروم اإي�سال تطلعات 
املتعاملني مع االإدارة اإىل ال�سلطات املكلفة بالت�رضيع، بهدف مراجعة وحتيني بع�ص الن�س��ص القان�نية 
والتنظيمية ذات ال�سلة مبجال ن�ساط االإدارة، ويحر�ص على عر�ص مقرتحات تعديلها اأو �سن مقت�سيات 
جديدة تبدو احلاجة ما�سة اإليها، اأو ل�سد فراغ ت�رضيعي، خا�سة يف ظل تعدد احلاالت، وذلك وفق ما 
ورد يف بيان اأ�سباب النزول امل�جبة الإحداث امل�ؤ�س�سة امل�سمنة يف الظهري ال�رضيف املنظم لها، والتي تعد 
من بينها اال�ستجابة اإىل " ما يتطلع إليه المواطنون من تقوية تطبيق مبادئ العدالة واإلنصاف، في 
معامالتهم مع اإلدارة وسائر المرافق العمومية، بالنظر لما يطبع بعض القضايا المطروحة عليها من 

تعقيد، وما تتسم به من صعوبات، قد تحول دون تحقيق متطلبات العدالة واحترام حقوق االنسان..."

3 - مت ت�سمني ن�ص هذا املقرتح يف ن�ص التقرير ال�سن�ي للم�ؤ�س�سة املرف�ع اإىل جاللة امللك بر�سم �سنة 2013، اجلريدة 

الر�سمية عدد 6294، بتاريخ 25 �ستنرب 2014. 
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وكلما  القان�نية،  القاعدة  ملقت�سيات  قراءة  من  اململكة  و�سيط  يجريه  ما  �س�ء  ويف  وهكذا، 
يرتاءى له، وه� مط�ق مبا ميليه عليه التزامه بالتجرد واحلياد واال�ستقاللية، اأن من �ساأن تطبيقها االإ�رضار 
باأو�ساع خا�سة، فاإنه يعمل على الدفع اإىل اإعادة النظر فيها يف اجتاه احلفاظ على ما يجب اأن يك�ن 
من ت�ازن بني امل�سالح التي تتجاذبها االأنا، ليفي من خالل مبادراته باأمانة الدفاع عن احلق�ق ومنا�سدة 
االأح�سن، وه� بهذا ي�سفي على امل�ؤ�س�سة طابعا خا�سا مييزها عن باقي الهيئات وامل�ؤ�س�سات املكلفة 

بحماية احلق�ق واحلريات واحلكامة اجليدة.

وال جدال يف اأن منح اجلن�سية يدخل يف نطاق �سيادة الدولة، التي تنفرد ب�سلطة و�سع ق�انينها، 
و�سن املقت�سيات واالأحكام املنظمة لها، واإ�سنادها ملن ت�افرت فيه ال�رضوط التي ابتغتها، والتي تتمح�ر 
يف عم�مها ح�ل فكرة ج�هرية تق�م على اأ�سا�ص ن�سج روابط متينة بني الفرد والدولة بجعلها مندجمة 

يف اجلماعة.

اإال اأنه من ال�رضوري مراعاة حق�ق بع�ص الفئات التي اكتملت فيها ال�رضوط واملعايري ووجدت 
نف�سها ب�سبب طبيعة وظائفها وهي يف خدمة الدولة يف و�سع يحرمها من احلق يف اكت�ساب جن�سية، 
ذلك اأن بع�ص االأ�رض املك�نة من زواج خمتلط ت�اجه �سع�بات يف اال�ستفادة من اأحكام القان�ن املتعلق 
باجلن�سية ال�اردة يف ن�ص الف�سل 10، �سالف االإ�سارة اإليه، واملرتبط ب�رضوط اكت�ساب اجلن�سية املغربية 
عن طريق الزواج خا�سة فيما يهم اإقرار اإلزامية مرور خم�ص �سن�ات على االأقل على اإقامة الزوجني 
يف املغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة، لتعذر ذلك ب�سبب طبيعة عمل اأحد الزوجني اأو هما معا يف اإطار 
الدولية، مما قد  بالهيئات واملنظمات  اأو  بالبعثات املغربية  يتقّلُدوَنه من مهام دبل�ما�سية ر�سمية  ما قد 

ينعك�ص �سلبا على متا�سك روابط العائلة.

ح�رض  الذي  القان�ن  ذات  من   12 الف�سل  وكذا  املذك�ر،   10 الف�سل  اأحكام  اإىل  فبالرج�ع 
بالن�سبة  امتياز  اأو  خا�ص  و�سع  اأي  اإىل  اإ�سارة  اأي  يت�سمنا  مل  فاإنهما  فيه،  ال�اردة  اال�ستثناء  حاالت 
للم�ظفني الدوليني الذين يتعذر عليهم ا�ستيفاء �رضط االإقامة االعتيادية واملنتظمة داخل تراب اململكة 
املغربية، حيث يك�ن عملهم مطب�عا بعدم اال�ستقرار واالإقامة الدوؤوبة داخل نطاق ترابي معني، رغم 
العامة  امل�سلحة  اإ�سهاماتهم يف حتقيق  اإىل  بالنظر  بالغة  اأهمية  من  امل�ظفني  له�ؤالء  يك�ن  اأن  ما ميكن 

الدولية.
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وعم�ما، فاإن النظم القان�نية املقارنة منها ما حدا حدو النظام القان�ين املغربي، وذلك باالأخذ 
مبعيار ي�ستند يف منح اجلن�سية اإىل مدة حمددة من االإقامة االعتيادية داخل تراب الدولة، ومن بينها النظام 
القان�ين الت�ن�سي، من خالل ما ت�سمنته اأحكام الف�سل 14 من املر�س�م عدد 6 ال�سادر يف 28 فرباير 
1963 كما مت تعديله، املتعلق مبجلة اجلن�سية الت�ن�سية)4(، الذي ن�ص على اأنه "يمكن للمرأة األجنبية 

المتزوجة بتونسي والتي بموجب قانونها الوطني تحتفظ بجنسيتها األصلية رغم تزوجها بأجنبي أن 

تطلب الجنسية التونسية بتصريح يقع طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 39 من هذه المجلة، 

وذلك إذا كان الزوجان مقيمين بتونس منذ عامين على األقل ".

الت�ن�سية بطريق  اأنه » ال ميكن منح االأجنبي اجلن�سية  املر�س�م على  20 من ذات  الف�سل  واأقر 
التجن�ص اإال اإذا اأثبت انه اعتاد االإقامة بت�ن�ص منذ خم�سة اأع�ام �سابقة عن تقدمي طلبه، وذلك مع مراعاة 

اال�ستثناءات املن�س��ص عليها ...«.

وهناك من االأنظمة القان�نية التي ت�ستند يف منح اجلن�سية للطرف االأجنبي اإىل ا�سرتاط مرور مدة 
معينة من ا�ستمرار الزوجية، تتحدد ح�سب حاالت عيَّنها امل�رضع، مثل القان�ن املدين الفرن�سي ال�سادر 
يف �سنة 1804 وفق ما مت تعديله)5(، الذي ن�ص يف املادة 2-21 على اأنه ميكن للطرف االأجنبي، بناء 
على ت�رضيح، اكت�ساب اجلن�سية الفرن�سية بعد مرور 4 �سن�ات على ا�ستمرار الزوجية عاطفيا وماديا. 
االإقامة  اإثبات  اإما  عليه  تعذر  الذي  االأجنبي  للطرف  بالن�سبة  �سن�ات   5 اإىل  ترتفع  التي  املدة  وهي 
االعتيادية واملنتظمة على االأقل طيلة 3 �سن�ات باالأرا�سي الفرن�سية ابتداء من تاريخ الزواج، اأو تعذر 
عليه تقدمي احلجج التي تثبت اأن الطرف الفرن�سي م�سجل طيلة فرتة الزوجية التي مت ق�ساوؤها باخلارج 

ب�سجالت الفرن�سيني املقيمني باخلارج.

وثمة اأنظمة قان�نية ت�ستند يف منح اجلن�سية للطرف االأجنبي اإىل معيار مزدوج يجمع بني حتديد 
مدة معينة من االإقامة يف بع�ص احلاالت اأو مدة حمددة من ا�ستمرار الزوجية بالن�سبة حلاالت اأخرى، 
ومن ذلك ما اأقره القان�ن االحتادي االإماراتي املتعلق اجلن�سية وج�ازات ال�سفر ل�سنة 1972 كما مت 

4 - من�س�ر بالرائد الر�سمي للجمه�رية الت�ن�سية ال�سادر يف 5 مار�ص 1963، �ص: 321.

www.legifrance.gouv.fr :5  -لالطالع على ن�ص هذا القان�ن ميكن مراجعة امل�قع االإلكرتوين
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أن  الدولة  بمواطن في  المرأة األجنبية  يترتب على زواج  » ال  باأنه   3 املادة  )6(، يف ن�ص  تعديله 
تكتسب جنسية زوجها إال إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك واستمرت الزوجية قائمة 

مدة ثالث سنوات، من تاريخ إعالنها لهذه الرغبة...«.

»...ألي  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  جن�سية  منح  القان�ن،  نف�ص  من   ،6 املادة  واأجازت 
عربي كامل األهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في اإلمارات األعضاء مدة ال تقل عن 

سبع سنوات، وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس، وبشرط أن تكون له وسيلة مشروعة 

للعيش، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف واألمانة«. كما اأجازت 

املادة 9 من ذات القان�ن عدم التقيد مبدد االإقامة املن�س��ص عليها بالن�سبة لكل �سخ�ص قدم خدمات 
جليلة للدولة.

وكذلك ال�ساأن بالن�سبة للم�رضع االأردين، الذي اأخذ اأي�سا باملعيار املزدوج من خالل ما ت�سمنته 
اأنه »لالأجنبية  بالتن�سي�ص على   ،)7(1954 8 من قان�ن اجلن�سية االأردنية رقم )6( ل�سنة  املادة  اأحكام 
التي تتزوج اأردين احل�س�ل على اجلن�سية االأردنية مب�افقة وزير الداخلية اإذا اأعلنت عن رغبتها خطيا، 

وذلك وفقا ملا يلي:

اأ- اإذا انق�سى على زواجها مدة ثالث �سن�ات وكانت حتمل جن�سية عربية.

ب- اإذا انق�سى على زواجها مدة خم�ص �سن�ات، وكانت حتمل جن�سية دولة غري عربية...".

واأجازت املادة 12 من ذات القان�ن االأردين منح اجلن�سية " الأي �سخ�ص غري اأردين لي�ص فاقدا 
االأهلية ممن ت�فرت فيه ال�رضائط االآتية ....

اأن يك�ن قد اتخذ حمل اإقامته العادية يف اململكة االأردنية الها�سمية ملدة اأربع �سن�ات قبل   -1

تاريخ طلبه...".

www.adjd.gov.ae :6 - لالطالع على ن�سخة من هذا القان�ن ميكن مراجعة امل�قع االلكرتوين

www.moi.gov.jo :7  - لالطالع على ن�سخة من هذا القان�ن ميكن مراجعة امل�قع االلكرتوين
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ل�سنة   26 رقم  القان�ن  من   4 املادة  مب�جب  اأقر  الذي  امل�رضي،  القان�ين  النظام  اأي�سا  وهناك 
1975، ب�ساأن اجلن�سية امل�رضية وفق ما مت تعديله)8(؛ على اأنه يج�ز بقرار من وزير الداخلية منح اجلن�سية 

امل�رضية...لكل اأجنبي جعل اإقامته العادية يف م�رض مدة ع�رض �سن�ات متتالية على االأقل �سابقة على تقدمي 
طلب التجن�ص متى كان بالغا الر�سد وت�افرت فيه ال�رضوط املبينة ...". 

كما ن�ست املادة 7 نف�ص القان�ن على اأنه" ال تكت�سب االأجنبية التي تتزوج من م�رضي جن�سيته 
بالزواج اإال اإذا اأعلن وزير الداخلية برغبتها يف ذلك، ومل تنتهي الزوجية قبل انق�ساء �سنتني من تاريخ 

االإعالن لغري وفاة الزوج...".

وهكذا، ومن خالل ا�ستعرا�ص الت�رضيع املقارن، يرتاءى لنا اأن يف اعتماد معيار االإقامة االعتيادية 
ملدة معينة داخل تراب بلد كاأ�سا�ص وحيد ملنح جن�سيته، قد يخلق اأو�ساعا �سعبة بالن�سبة لبع�ص الفئات، 

االأمر الذي ميكن جتنبه باعتماد معيار مرور فرتة من الزمن على ا�ستمرار الزوجية.

لذا، ومن خالل حماولتنا هذه نبتغي فتح نقا�ص حق�قي ح�ل م��س�ع املقرتح الذي تقدم به 
ال�سيد و�سيط اململكة يف اأفق فتح املجال الإعادة قراءة الن�ص احلايل لقان�ن اجلن�سية املغربية، والزيادة 
يف جت�يده من اأجل اإ�سافة مكت�سبات اأخرى، علما اأنه عرف عدة تط�رات بل�رت االإرادة امللكية يف 
االنفتاح واالرتقاء نح� االأف�سل واملالئمة مع املت�افق عليه دوليا واملن�سجم مع م�روثنا وخ�س��سياتنا 
املغربية االأ�سيلة، وتر�سيخ التقدم الرائد املكر�ص يف جمال اإقرار م�ساواة الرجل واملراأة من حيث احلق�ق 
احلاالت  بع�ص  بتاأطري  املت�سلة  الفراغات  و�سد  الطفل،  حق�ق  �س�ن  على  واحلر�ص  وااللتزامات 
اال�ستثنائية التي قد تخلق اأو�ساعا غري عادلة يرتتب عنها احلرمان من اجلن�سية واالإ�رضار بكيان االأ�رضة، 

وزعزعة ا�ستقرارها واإ�سعاف ترابطها.

اكت�ساب  يف  برغبتها  وت�رضح  مغربي،  م�اطن  وزوجها  مغاربة  اأبناوؤها  اأم  تك�ن  اأن  �سعب 
اإرادتها، على �رضط  تت�فر، الأ�سباب خارجة عن  اأنها ال  بداعي  منها  واأبنائها، وحُترم  جن�سية زوجها 
االإقامة االعتيادية داخل املغرب، وذلك بعلة �سمان اندماجها ب�سكل كاف داخل املجتمع املغربي، مع 

www.deltalaw.blogspot.com :8 - لالطالع على ن�سخة من هذا القان�ن ميكن مراجعة امل�قع االلكرتوين
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اأنها تعي�ص هذا االندماج مبا يكفي داخل اأ�رضتها، فهي اأم الأبناء وزوجة لرجل يحمل�ن جميعهم نف�ص 
اجلن�سية املطل�بة، فكيف ميكن الت�سليم باأنها، كما ه� ال�ساأن يف العديد من النظم القان�نية، تتمتع بحق 

نقل جن�سيتها اإىل اأبنائها، يف حني اأن االأبناء ال ميكن اأن ينقل�ا جن�سيتهم اإليها بالتبعية.

اإن االإبقاء على هذا ال��سع له �سلبياته وكلفته البالغة، لعل من اأبرزها ن�س�ء �سع�بات يف التنقل 
واال�ستقرار، مما ي�سعها يف م�قف حمرج اأمام اأبنائها، وي�لد لديها تخ�فا قاتال من امل�ستقبل.

العليا  وم�ساحلها  الدولة  �سيادة  حماية  متطلبات  بني  والت�فيق  امل�ازنة  ينبغي  الق�ل،  و�سف�ة 
واأمنها، وبني حماية احلق يف اجلن�سية كحق تكفــله امل�اثيق الدولية)9(، من خالل تعديل مدى القاعدة 
القان�نية امل�ؤطرة ل�رضوط اكت�ساب اجلن�سية عن طريق الزواج بالقدر الذي ي�ست�عب بع�ص االأو�ساع 

اخلا�سة. 

*                     *

 *

9  - املادة 15 من االإعالن العاملي حلق�ق االن�سان: " لكل فرد حق التمتع بجن�سية ما.

ال يج�ز حرمان �سخ�ص من جن�سيته تع�سفا اأو اإنكار حقه يف تغيريها "

= املادة 5 من االتفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز:

"اإيفاء لاللتزامات االأ�سا�سية املقررة يف املادة 2 من هذه االتفاقية، تتعهد الدول االأطراف بحظر التمييز العن�رضي والق�ساء 

عليه بكافة اأ�سكاله، وب�سمان حق كل اإن�سان، دون متييز ب�سبب العرق اأو الل�ن اأو االأ�سل الق�مي اأو االثني، يف امل�ساواة 

اأمام القان�ن، ال �سيما ب�سدد التمتع باحلق�ق التالية:

...............

........../1

......../2

3/ احلق يف اجلن�سية..."





وثيـــقـة
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موجز التــقــريــر السنوي المرفوع إلى 
جاللة الملك محمد السادس حفظه اهلل وأيده
من لدن وسيط المملكة برسم سنة 2015

على هدي ما داأبت عليه م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة؛ ووفاء بالتزام ط�قها به الظهري املحدث لها، 
برفع تقرير اإىل جاللة امللك حفظه اهلل، كخال�سة لنتاج قامت به على امتداد ال�سنة، تربز من خالله ما 
خ�س�سته ملا ت�ارد عليها من تظلمات، وما وقفت عليه من اعتالالت، وما ا�ستدعاه ذلك من ت��سيات، 
باالإ�سافة اإىل ما ظهر لها كمقرتحات، من منطلق اأنها رافدة، ومدافعة، وم�جهه نح� حكامة ر�سيدة.

ويف �سياق االختيار الذي اآمنت به، والذي يجد �سنده يف روح ومقا�سد الظهري ال�رضيف، الذي 
ارت�ساها كاآلية رقابة ت�جيهية، وم�سدر مبادرات ت�سحيحية؛ تابعت امل�ؤ�س�سة م�سريتها بعزمية االإ�سهام 

يف ت�طيد دعائم دولة احلق والقان�ن.

للتعرف  امل�ؤ�س�سة على امتداد خم�ص �سن�ات،  لتقييم عطاءات  ال�سنة فر�سة  ولقد كانت هذه 
ارتياح  مبدى  ذلك  قيا�ص  حماولة  باالأرقام،  تكتفي  اأن  دون  اإحداثها،  بعد  احلا�سل  التغيري  مدى  على 
مرتادي االإدارة خلدماتها، وكذا مبا حققته امل�ؤ�س�سة من تقدم وهي على م�سالك االقرتاب والتب�سيط، 

وك�رض �سياجات التعقيد والت�سييد.

واال�ستجابة  التغيري،  اإرادة  بل�رة  اإىل  املا�سية  �سن�ات  اخلم�ص  خالل  امل�ؤ�س�سة  �سعت  لقد 
النتظارات االإ�سالح، واحلر�ص على االرتقاء نح� االأف�سل، اإذ بادرت ب��سع قان�نها الداخلي ونظام 
العاملني بها، والنظام املايل اخلا�ص بها، مع مدونة ال�سل�ك. كما اأعدت م�رضوع قان�ن منظم لها، بعد 

االرتقاء بها اإىل امل�ست�ى الد�ست�ري، وه� يف طريقه �سمن امل�سار الت�رضيعي.

امل�ؤ�س�سة،  اخت�سا�ص  تندرج يف  التي ال  ال�سكايات  انخفا�ص عدد  ا�ستخال�سه ه�  وما ميكن 
مقابل ارتفاع ملم��ص لتلك التي تعترب �سمن �سالحياتها، كما اأن عدد الت��سيات ال�سادرة عنها ارتفع 

ب�سكل جد متميز.
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وامللح�ظ اأن االإدارة، رغم اجله�د املبذولة، مل ت�سل بعد اإىل م�ست�ى التجاوب مع الت��سيات، 
اإذ يتبني اأن هناك تعرثا يف ذلك.

عدد  يف  ب�سيطا  ارتفاعا  �سجلت  اإذ  ن�سبية،  ا�ستمرارية  �سمن  اندرجت  فقد   ،2015 �سنة  اأما 
ال�سكايات واآخر ملح�ظا يف عدد الت��سيات، كما م�ست امل�ؤ�س�سة يف نهجها باإيالء العناية للت�جيه 

والإر�ساد املتظلمني فيما ال يدخل طبعا يف نطاق اخت�سا�سها.

وظل الت�ا�سل مع االأفراد واجلماعات هاج�سا بالن�سبة لها، اإذ ا�ستمرت يف لقاءاتها اجله�ية، 
ويف اجتماعاتها مع املخاطبني، كما اأنها عملت على ت��سيع ح�س�رها االإعالمي عرب ال��سائل ال�سمعية 

والب�رضية وامل�قع االإلكرتوين.

كما اأنها عملت على متتني وت��سيع عالقات التعاون مع عدة فاعلني ومع مثيالتها االأجنبية، اإن 
على امل�ست�ى الثنائي اأو املتعدد االأطراف، يف اإطار ال�سبكات اجله�ية وامل��س�عاتية، التي تلعب فيها 

امل�ؤ�س�سة اأدوارا رئي�سية، عرب رئا�سة فعلية اأو �رضفية اأو من خالل احت�سان مركز دويل للتك�ين.

حت�سني  تروم  التفاتة  لكل  اأهل  غنى،  م�سدر  ه�  لديها  املت�فر  امل�ظفني  عدد  باأن  اإميانها  ومن 
التك�ين  يف  جه�دها  امل�ؤ�س�سة  وا�سلت  امل�ؤهالت،  واإثراء  القدرات  لرفع  مبادرة  وكل  ال��سعيات، 
التخ�س�سي ويف فتح املجال لالطالع على خمتلف التجارب، اقتداء بالناجح من املمار�سات يف الدول 

االأجنبية.

م�ؤ�س�سات  مع  تعاونها  امل�ؤ�س�سة  عززت  الت�ساركية،  وف�سائل  االنفتاح،  مبزايا  قناعتها  ومن 
حكامة اأخرى من اأجل ن�سج عالقات مع مك�نات املجتمع املدين، بهدف القيام بعمل م�سرتك ي�ساعد 
على حتقيق التقارب، وي�ساهم يف التخليق وال�سفافية وتط�يق مظاهر الف�ساد واالختالل داخل الف�ساء 

االإداري.

*           *          *
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املعطيات االإح�سائية واملوؤ�رشات العامة :

لقد ت�ارد على امل�ؤ�س�سة خالل هذه ال�سنة ما جمم�عه 8442 �سكاية، بانخفا�ص ن�سبته 14.2%. 
ومل يكن من �سمنها �س�ى 2236 �سكاية اعتربت �سمن االخت�سا�ص، علما اأن 6206 �سكاية ال تدخل 
ت�ستحقه  اأولتها ما  فاإنها  امل�ؤ�س�سة. وبالرغم من ذلك،  بحكم طبيعتها وم��س�عها �سمن اخت�سا�ص 

من عناية وذلك باإر�ساد وت�جيه اأ�سحابها.

را�سلت  فقد   ،2236 وعددها  اخت�سا�سها  اإطار  يف  امل�ؤ�س�سة  عاجلتها  التي  ال�سكايات  اأما 
االإدارات املعنية ب�ساأن 1726 منها، ودعت 388 م�ستكيا اإىل ا�ستكمال املعطيات التي متكن من البت 
فيها، وقامت بحفظ 42 �سكاية لعدم ال�ق�ف على ما يربر التدخل، واأحالت 41 �سكاية على املجل�ص 

ال�طني حلق�ق االإن�سان لالخت�سا�ص.

واملالية،  واالقت�ساد  الرتابية،  واجلماعات  الداخلية  منها  قطاعات،  بعدة  ال�سكايات  وتتعلق 
والرتبية ال�طنية والتك�ين املهني، والتعليم العايل، والت�سغيل وال�س�ؤون االجتماعية، والفالحة وال�سيد 
البحري، وال�سكنى و�سيا�سة املدينة، والطاقة واملعادن، واملاء والبيئة، والتجهيز والنقل والل�ج�ستيك، 

والدفاع ال�طني.

ولقد كان يف طليعة ن�عية الق�سايا املذك�رة تلك ذات الطابع االإداري، تليها املرتبطة بالعقار، 
وبعدم تنفيذ االأحكام، ثم ذات الطبيعة املالية.

وكان يف �سدارة الت�زيع اجلغرايف لل�سكايات جهة الدار البي�ساء - �سطات، تليها كل من جهة 
فا�ص - مكنا�ص، ثم طنجة - تط�ان - احل�سيمة، والرباط - �سال - القنيطرة، وجهة ال�رضق، وجهة 

العي�ن - ال�ساقية احلمراء.

ال�سكايات  جمم�ع  من   %  72.9 ن�سبة  مثلت  ال�ست،  اجلهات  هذه  اأن  باملالحظة  واجلدير 
املت��سل بها، لي�سمل الباقي اجلهات االأخرى.
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يتاأت  مل  واإذا  بها.  تعمل  التي  الدينامية  وترية  نف�ص  على  ظلت  فقد  اجله�ية،  املندوبيات  اأما 
بعد اإ�سافة مندوبيات اأخرى، فاإن امل�ؤ�س�سة جادة يف خلق نقط ات�سال عرب باقي اجلهات، وقد و�سل 
االإعداد لذلك مراحل متقدمة، اإذ �ستك�ن هناك م�ساكنة مع اللجان اجله�ية للمجل�ص ال�طني حلق�ق 

االإن�سان الذي جتد فيه امل�ؤ�س�سة كل تفهم.

وبخ�س��ص املخاطبني الدائمني، فقد مت ت�سجيل تقدم جد ملم��ص ب�ساأن التقارير املت��سل بها، 
اإذ ت��سلت امل�ؤ�س�سة بـــــ 45 تقريرا ، اأي بزيادة ن�سبتها 32.5 % مقارنة مع ال�سنة املا�سية.

ومن حيث النتائج املحققة خالل هذه ال�سنة، فاإن 390 �سكاية متت ت�س�يتها، و435 �سكاية 
تعذر اإيجاد حل ودي لها، و�سدرت ب�ساأنها ت��سيات اأو مقررات، و112 �سكاية مت ت�جيه اأ�سحابها 
اإىل ما يتعني فعله لطي امللف، و34 �سكاية ات�سح اأنها معرو�سة على الق�ساء، و755 �سكاية الزالت يف 

ط�ر الدرا�سة.

برد  مقررا  و406  بالت�س�ية،  باالإ�سهاد  مقررا  و483  ت��سية   283 امل�ؤ�س�سة  اأ�سدرت  وقد 
الطلب، و214 مقررا بالت�جيه، و150 مقررا بعدم االخت�سا�ص، و211 مقررا بعدم القب�ل، و162 

مقررا باحلفظ، اأي ما جمم�عه 1910 بني مقررات وت��سيات.

*              *

االختالالت :

اإذا كان دور امل�ؤ�س�سة ه� احلر�ص على تط�يق مظاهر اخللل والزلل يف الف�ساء االإداري، والدفع 
اإىل القطيعة معها، فاإن ما يالحظ ه� ا�ستمرار بع�ص املمار�سات املعيبة ومن بينها:

عدم تنفيذ االأحكام، االعتداء املادي، اختالالت ذات االرتباط بنزع امللكية، التعرث يف ت�س�ية 
اختالف  املرتفق،  مع  التعامل  �سعف  االجتماعي،  ال�سكن  اإىل  ال�ل�ج  م�ساكل  الفردية،  ال��سعيات 
اإدراج  التحفيظ، عدم  م�ساطر  التعرث يف  اال�ستمرارية،  مبداأ  احرتام  لالإدارات، عدم  الهيكلي  التنظيم 

اعتمادات خا�سة لت�سديد امل�ستحقات.

*              *
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التو�سيات واملقررات واملقرتحات :

لقد كان للم�ؤ�س�سة، بعدما تعذر الت�فيق بني جانبي اخلالف، اأن بتت طبقا ملا خ�له لها القان�ن، 
معتمدة يف ذلك اأ�سا�سا على ما حتفل به املنظ�مة الت�رضيعية، م�ستاأن�سة بالعمل الق�سائي املت�اتر، ومرتكزة 

اأحيانا على ما يقت�سيه العدل واالإن�ساف.

واملع�ل عليه، اأن ما �سدر عن امل�ؤ�س�سة ينبغي اأن يعتمد كنم�ذج ملرا�ص يعمم على ذات احلاالت 
والن�ازل.

ومن بني ما اأ�سدرته امل�ؤ�س�سة كتو�سيات ومقررات، ميكن ا�ستخال�ص الق�اعد التالية :

احلق�ق  على  للحفاظ  القان�ين  االأمن  مبتطلبات  بالتقيد  ملزم  ق�اعد  ي�سن  وه�  امل�رضع،   ▪
املكت�سبة؛

بعده  القان�ن يف  به  ي�سمح  ما  اإطار  يطف� من م�ساكل يف  ملا  باإيجاد احلل�ل  ملزمة  االإدارة   ▪
احلق�قي؛

▪ االإدارة ملزمة بتدبري �س�ؤونها االإدارية من اأجل ال�فاء بالتزاماتها، واأن ت�سعى لتج�سيد االآثار 
املالية لكل ترقية م�ستحقة؛

عليها  ذلك  يف  وقعت  واإن  الغري،  عقارات  على  مادي  اعتداء  كل  بتجنب  ملزمة  االإدارة   ▪
تع�ي�ص مالكه بعد ت�سحيح امل�سطرة؛

▪ االإدارة ملزمة بتج�سيد ما نتج عن اإلغاء قرار عزل م�ظف من اآثار، ومن بينها ح�س�له على 
م�ستحقاته؛

التي  لل�سهادة  تك�ن  اأن  دون  للتك�ين  معهد  بفتح  يرخ�ص  اأن  احلك�مي  للقطاع  ال ميكن   ▪

مينحها معادلة وقيمة؛

▪ االإدارة ملزمة مبد كل م�اطن مبا ه� حمق فيه من �س�اهد اإدارية اأو معل�مة؛
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▪ االإدارة ملزمة، كلما اأ�رضت على احلفاظ على عقار كرتاث، بتع�ي�ص مالكه عن كل ضرر 
لحق به؛

▪ ال��سع اجلديد الإدارة ال ميكن اأن يقطع رابطة امل�س�ؤولية؛

▪ ماأذونيات النقل من االمتيازات التي ال تنتقل اإىل ال�رثة بق�ة القان�ن؛

▪ تف�يت ال�سكن االإداري لي�ص حقا، واال�ستجابة له رهينة مبدى احتياجات االإدارة له؛

▪ االإدارة ملزمة بالرد على طلبات امل�اطنني وتعليل رف�سها؛

▪ و�سيط اململكة غري خمت�ص للنظر يف النزاعات االنتخابية.

املقرتحات التي ت�سنى للم�ؤ�س�سة رفعها اإىل رئي�ص احلك�مة، فقد همت:

•  وج�ب تخ�سي�ص اعتمادات يف الكتلة املالية لت�سديد دي�ن الدولة؛
•  العمل على ت��سيع جمال متدر�ص نزالء ال�سج�ن؛

•  اإعادة النظر يف منح اال�ستحقاق اخلا�سة باملدار�ص العليا؛
•  اإعادة النظر يف م�سطرة ا�سرتجاع امل�ساريف املدف�عة مبنا�سبة احل�ادث املدر�سية؛
•  اإعادة النظر يف �سق�ط حق ال�سحايا يف م�اجهة �سندوق �سمان ح�ادث ال�سري؛

•  اإعادة النظر يف و�سعية م�ستخدمي االإنعا�ص ال�طني؛
•  ت�رضيع وترية الت�سفية االإدارية ل�كاالت النقل احل�رضي.

*              *
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مـــــــاآل التو�سيات
اإذا كانت امل�ؤ�س�سة مرتاحة ملا تاأتى لها اإ�سداره من ت��سيات ومقرتحات، فاإنها الزلت من�سغلة 
ب�ترية تنزيلها. ولذلك، فهي تدع� اإىل بذل املزيد من اجله�د لتنفيذها، الأن جدوى تبني ال��ساطة 

امل�ؤ�س�ساتية مرتبط مبدى التجاوب مع ما تنتهي اإليه اأعمالها.

*              *
االأن�سطة املوازية :

واأخرى  جه�ية،  لقاءات  عقد  امل�ؤ�س�سة  وا�سلت  والتعاون،  والت�ا�سل  االنفتاح  �سياق  يف 
مركزية مع خمتلف الفاعلني واملهتمني. كما و�سعت اآفاق تعاونها من خالل ن�سج عالقات مع دول 

�سديقة، والدخ�ل يف ت�ساركية مع م�ؤ�س�سات حكامة ومع مك�نات املجتمع املدين.
عديدة  لدورات  وعاء  عليه  وت�رضف  حتت�سنه  الذي  الدويل  املركز  ظل  اأخرى،  جهة  ومن 
للتك�ين ال�طني والدويل، كما ا�ستمرت يف التفاعل مع املنتظم الدويل مبختلف ال�سبكات من اأجل 

تط�ير ال��ساطة امل�ؤ�س�ساتية.
*              *

االآفاق امل�ستقبلية :
اإن احلديث عن االآفاق امل�ستقبلية ه� جتديد االلتزام باأداء الر�سالة ا�ستجابة لالنتظار امل�رضوع 
للكافة، وذلك من اأجل االرتقاء بعملها، ومن اأجل تاأكيد فاعليتها، وتعزيز م�سداقيتها، واالقرتاب 

ممن يرغب يف اللج�ء اإليها، بحثا عن ج�دة اأكرث، وحتقيقا لالأف�سل. 

م�س�ؤول،  تعاون  يف  ال�سعاب،  تفادي  اإىل  ي�سعى  وبا�ستباق  اأجنع،  ت�ا�سل  على  و�ستعمل 
تبقى  اأن  ينبغي  التي  املغربية  باالإدارة  النجاحات  من  املزيد  لتحقيق  االأخرى،  بالتجارب  وا�ستئنا�ص 

م�اطنة.
 واهلل ويل التوفيق .

*                     *
*





نماذج من مقررات

 صادرة عن

 وسيط المملكة
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التخصيصات الجديدة في تصميم التهيئة

العشر  بانتهاء  له  رصد  الذي  التخصيص  من  العقار  يتحرر  أن  المفروض 
سنوات، اعتبارا من تاريخ نشر مرسوم تصميم التهيئة؛

إقدام اإلدارة، من جديد، على تحميل ذات العقار ارتفاقا آخر يخالف 
التخصيص األول ضمن تصميم التهيئة المنتهية فترة صالحيته، سيحصر النقاش في 

تضمينات التصميم الجديد ؛

تصرف اإلدارة هذا، وإن كان يجد سنده من حيث المبدأ، في القانون، 
ويحول دون تدخل المؤسسة من أجل تمكين المشتكيين من التصرف في 
العقار وفق ما تراءى لهما، فإن هذا ال يمنع طبعا من حفظ حق المالكين في 
المطالبة بالتعويض عن كل ما لحق بهما من أضرار نتيجة غل يدهما، وإعمال 
يسيرة،  غير  مدة  امتداد  على  العمومي  االرتفاق  تجديد  في  لسلطتها  اإلدارة 

دون أن تلجأ إلى نزع الملكية؛
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مقـرر برد الطلب

    صادر بتاريخ: 14 مارس 2016

ملف عدد: 13/4675 

حيث اإن كال من ال�سيدة ...... وال�سيد ......، عن�انهما .........، املحمدية، تقدما ب�سكاية 
اإىل مندوبية م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة بجهة الدار البي�ساء الكربى، �سجلت بها بتاريخ 27 ن�نرب 2013، 
اليد عن قطعتهما االأر�سية  يتظلمان مبقت�ساها من ال�رضر الالحق بهما، جراء عدم متكينهما من رفع 
ذات الر�سم العقاري عدد C/46133 الكائنة بطريق 100، دوار اأوالد حميم�ن، املحمدية، البالغة 
م�ساحتها 1520 مرتاً مربعًا، وذلك بعد انتهاء اآجال ت�سميم التهيئة الذي كان قد خ�س�سها الإحداث 

جتهيز عم�مي ؛

وحيث متت مكاتبة ال�سيد رئي�ص املجل�ص البلدي للمحمدية يف امل��س�ع، الذي اأفاد يف ج�ابه 
امل�ؤرخ يف 07 يناير2014، اأن عقار املعنيني باالأمر ي�جد مبنطقة حمظ�رة البناء، اأي منطقة حتت التحفظ 
مرم�ز لها ب RS، ح�سب ت�سميم التهيئة ملدينة املحمدية امل�سادق عليه بتاريخ 17 مار�ص 1989، 
واأنه مل يكن م��س�ع م�رضوع نزع ملكية لفتح الطريق العم�مية رقم 110، البالغ عر�سها 30 مرتاً 

والذي كان حماديًا لها ؛

و�سدور  املذك�ر،  التهيئة  ت�سميم  عن  املرتتبة  االآثار  انتهاء  بعد  اأنه،  املجيب  اأ�ساف  وحيث 
ت�سميم التهيئة رقم AUC07/2013 ، امل�سادق عليه باملر�س�م رقم 726-13-2، ال�سادر بتاريخ 
ب  لها  املرم�ز  العم�مية  الطريق  لت��سيع  معداً  لي�سبح  العقار،  تخ�سي�ص  تغيري  مت   ،2013 ن�نرب   25

MO56، بعر�ص 60 مرتاً؛

وحيث اإنه، بعد تبليغ املعنيني باالأمر ج�اب االإدارة بتاريخ 23 يناير 2014، ت��سلت امل�ؤ�س�سة 
منها ب�سكاية مماثلة اأحالها عليها املجل�ص ال�طني حلق�ق االإن�سان، يت�سبثان فيها مبطالبهما ال�سابقة؛
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وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل ق�سد رفع اليد عن عقار املعنيني باالأمر، امل�سم�ل بت�سميم 
التهيئة رقم AUC07/2013، امل�سادق عليه بتاريخ 25 ن�نرب 2013، الذي خ�س�سه لت��سيع الطريق 

العم�مية املرم�ز لها ب MO56 ؛

اأن يتحرر العقار من التخ�سي�ص الذي ر�سد له بانتهاء الع�رض  وحيث، لئن كان من املفرو�ص 
�سن�ات، اعتبارا من تاريخ ن�رض مر�س�م ت�سميم التهيئة، فاإن اإقدام االإدارة، من جديد، على حتميل ذات 

العقار ارتفاقا عم�ميا اآخر، �سيح�رض النقا�ص يف ت�سمينات الت�سميم اجلديد؛

وحيث تاأكد اأن التخ�سي�ص اجلديد الذي ارتكنت اإليه االإدارة يخالف التخ�سي�ص االأول، الذي 
كان �سمن ت�سميم التهيئة املنتهية فرتة �سالحيته، اإذ كان العقار يف ال�سابق خم�س�سا ملنطقة حمظ�رة البناء، 
اأي منطقة حتت التحفظ مرم�ز لها ب RS يف حني اأ�سبح العقار املذك�ر خم�س�سا ح�سب الت�سميم 

اجلديد، الذي مت ن�رضه بتاريخ 25 ن�نرب 2013، لت��سيع الطريق العم�مية املرم�ز لها ب MO56 ؛

وحيث اإن ت�رضف االإدارة هذا، واإن كان يجد �سنده من حيث املبداأ، يف القان�ن، ويح�ل دون 
تدخل امل�ؤ�س�سة من اأجل متكني امل�ستكيني من الت�رضف يف العقار وفق ما تراءى لهما، فاإن هذا ال مينع 
طبعا من حفظ حق املالكني يف املطالبة بالتع�ي�ص عن كل ما حلق بهما من اأ�رضار نتيجة غل يدهما، 
واإعمال االإدارة ل�سلطتها يف جتديد االرتفاق العم�مي على امتداد مدة غري ي�سرية، دون اأن تلجاأ اإىل 

نزع امللكية؛ 

 2011 مار�ص   17 بتاريخ  ال�سادر   1.11.25 رقم  ال�رضيف  الظهري  مقت�سيات  على  وبناء 
باإحداث م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، املن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ونظامها 
الداخلي، امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رضيف، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عد 6033 بتاريخ 26 

مار�ص 2012؛ 
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الأجـله:

فاإن و�سيط اململكة:

- ي�رضح برد الطلب؛

- وياأمر بتبليغ هذا املقرر اإىل كل من ال�سيد رئي�ص املجل�ص البلدي للمحمدية، وامل�ستكيني.

وحرر بالرباط، فـي:
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عدم اختصاص المؤسسة للنظر في المنازعة في التنفيذ

بل  قضائي  تنفيذ حكم  إدارة عن  امتناع  ينصب على  التشكي ال 
معيبة من  بصفة  المشتكين،  تمت، حسب  تنفيذ  في عملية  منازعة  يشكل 
إلى  ينصرف  التظلم  أن  يتجلى  وبذلك  استخالصه،  تم  ما  منتوج  توزيع  حيث 

إجراء من إجراءات التنفيذ؛

االختصاص الممنوح لمؤسسة وسيط المملكة للتدخل لدى اإلدارة فيما له 
عالقة بالتنفيذ ينحصر في حالة امتناع هذه األخيرة عن ذلك؛

القانون، متى وقعت أو اعترتها   تدبير هذه العملية والجواب بما يفرضه 
صعوبات أثرت في إجراء من إجراءات التنفيذ، يجب أن يخرج النظر فيه عن 
المشرفة  المحكمة  إلى  الحاالت،  ليعود، حسب  المملكة  وسيط  مؤسسة  والية 
على التنفيذ أو التي أصدرت الحكم، على اعتبار أن المشرع أقر مسطرة خاصة 
أو  موضوعية  أو  وقتية  اعتمادا على صعوبة  تنفيذ األحكام،  في  لالستشكال 

للمنازعة في إجراءاته؛
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مقرر  بعدم االختصاص

صادر بتاريخ : 26 أبريل 2016

ملف عدد : 16/9822

حيث اإن ال�سادة ورثة .......... ومن معهم، بعث�ا ب�سكاية اإىل هذه امل�ؤ�س�سة، ب�ا�سطة دفاعهم 
االأ�ستاذ النقيب .........، حمام بهيئة وجدة، اجلاعلني حمل املخابرة معهم مبكتبه الكائن بــ ..........، 
اأنهم ا�ست�سدروا ، بجانب املتدخلني يف  2016، يعر�س�ن فيها  اأبريل   5 وجدة، �سجلت بها بتاريخ 
الدع�ى ورثة .........، وورثة ..........، قرارا  عن حمكمة اال�ستئناف االإدارية بالرباط بتاريخ 
4 دجنرب 2012 يف م�اجهة املكتب ال�طني للمطارات، ق�سى باإلغاء احلكم امل�ستاأنف فيما �رضح به 
من عدم قب�ل طلبي التدخل االإرادي يف الدع�ى واحلكم ت�سديا بقب�له وبتاأييده يف الباقي مع تعديله 
بخف�ص التع�ي�ص املحك�م به عن االأر�ص اإىل مبلغ 2.102.820،00 درهم ح�سب 60 درهم للمرت 

املربع، مع مبلغ 842.750 حقق ال�سطحية؛

االإدارية ب�جدة، وبعد  املحكمة  اأمام  تنفيذي  بفتح ملف  الدع�ى  قام كل طرف يف  وحيث 
امللف  مبا�رضة  اإىل  التنفيذ  اإجراءات  ماأم�ر  بادر  البي�ساء،  بالدار  االإدارية  املحكمة  اإىل  االإنابة  ت�جيه 
التنفيذي للمتدخلني يف الدع�ى ورثة .......... وورثة ........... بطريقة غري عادلة، بتمكينهم 
من ثلثي املبلغ املحك�م به الذي يف�ق ن�سيبهما من االإرث الذي ال يتعدى 7 اأجزاء من اأ�سل 72 جزءا، 
مما اأدى اإىل امل�سا�ص بحق�ق م�كليه يف حقهم ال�رضعي من مبلغ التع�ي�ص املحك�م به، م��سحا اأنه رغم 

ال�سكايات التي تقدم بها يف امل��س�ع عمد ماأم�ر االإجراءات اإىل م�ا�سلة التنفيذ؛

التنفيذ  مادام  حق�قهم  من  ومتكينهم  االأمر  لتدارك  التدخل  اأي�سا  الطالب�ن  التم�ص  وحيث 
التكميلي مل ي�رضف بعد لفائدة اجلهة التي ال ت�ستحقه؛
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وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل ق�سد متكني امل�ستكني من حق�قهم، بعدما ات�سح اأن املكلف 
بالتنفيذ مل يح�سن ت�زيع املبالغ على م�ستحقيها طبقا ملا ين�ب كل واحد منهم ح�سب ن�سيبه يف االإرث؛

وحيث اإن الت�سكي ال ين�سب على امتناع اإدارة عن تنفيذ حكم ق�سائي بل ي�سكل منازعة يف 
وبذلك  ا�ستخال�سه،  مت  ما  ت�زيع حا�سل  معيبة من حيث  ب�سفة  امل�ستكني  تنفيذ متت ح�سب  عملية 

يتجلى اأن التظلم ين�رضف اإىل اإجراء من اإجراءات التنفيذ؛

له عالقة  فيما  االإدارة  لدى  للتدخل  اململكة  و�سيط  مل�ؤ�س�سة  املمن�ح  االخت�سا�ص  اإن  وحيث 
بالتنفيذ ينح�رض يف حالة امتناع هذه االأخرية عن ذلك، واأن تدبري هذه العملية واجل�اب مبا يفر�سه 
القان�ن، متى وقعت اأو اعرتتها �سع�بات اأثرت يف اإجراء من اإجراءات التنفيذ، يجب اأن يخرج النظر 
فيه عن والية م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة ليع�د ح�سب احلاالت اإىل املحكمة امل�رضفة على التنفيذ اأو التي 
اأ�سدرت احلكم، على اعتبار اأن امل�رضع اأقر م�سطرة خا�سة لال�ست�سكال يف تنفيذ االأحكام، اعتمادا 

على �سع�بة وقتية اأو م��س�عية اأو للمنازعة يف اإجراءاته؛

وحيث، اأمام هذه احلالة، فاإن امل�ؤ�س�سة بعدما �سجلت اأق�ال الطالبني بخ�س��ص ما مت تنفيذه من 
لدن االإدارة، ترى اأنها غري خمت�سة للنظر يف املنازعة املثارة ب�ساأن ت�زيع املبالغ امل�ستخل�سة على ال�رثة 
واجل�اب عن ادعاء الطالبني بحرمانهم من احل�س�ل على كافة ما ين�بهم من املبالغ املحك�م بها ا�ستنادا 

اإىل ح�ستهم يف اإراثة الهالك:

وحيث اإن الطلب الرامي اإىل تدارك االأمر من اأجل متكينهم من حق�قهم كاملة بخ�س��ص ما 
مل ي�رضف بعد من منت�ج التنفيذ ه� االآخر، يرجع لالخت�سا�ص املخ�ل قان�نا لرئي�ص املحكمة ب�سفته 
امل�رضف على التنفيذ، للنظر فيما يثار من �سع�بات اأو منازعات وقتية واالأمر مبا يتعني اتخاذه ب�ساأن كل 

ما له ارتباط بعملية التنفيذ؛
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وبالتايل، يتعني الت�رضيح بعدم االخت�سا�ص؛

 1432 االآخر  ربيع   12 يف  ال�سادر   1.11.25 رقم  ال�رضيف  الظهري  مقت�سيات  اإىل  وا�ستنادا 
)17 مار�ص 2011( املحدث مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة واملن�س�ر يف اجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص 
التاريخ، ونظامها الداخلي امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رضيف، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 

6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012؛ وبالتايل يتعني الق�ل بعدم االخت�سا�ص؛

الأجـله:

فاإن و�سيط اململكة:

-  ي�رضح بعدم االخت�سا�ص،

وياأمر، تبعا لذلك، تبليغ هذا املقرر اإىل دفاع امل�ستكني.  -

وحرر بالرباط، فـي:
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ليس لوسيط المملكة اختصاص النظرفي شرعية إجراءات 
الضبط القضائي

معاينتها حيازة عملة  إثر  الجمارك،  المتخذ من طرف مصالح  اإلجراء 
يعتبر من  القانونية  للمقتضيات  أنها كانت خالفا  لها  تراءى  أجنبية، حسبما 
اإلجراءات المخولة لموظفي إدارة الجمارك، بصفتهم موظفين وأعوان إدارة 

عمومية أسندت لهم بعض مهام الضابطة القضائية بموجب القانون؛

اإلجراءات ذات الصلة بالضبط القضائي والبحث التمهيدي، وما يترتب 
عنها من آثار، تدخل في نطاق المساطر الزجرية التي تملك السلطة القضائية 

وحدها مراقبة مدى احترامها للمقتضيات القانونية؛

مقرر بحفظ الملف

صادر بتاريخ: 19 ماي 2016

ملف عدد: 16/9688 

بعث  قا�سم،  �سيدي   ،……… مرا�سلته  عن�ان  دولة،  مهند�ص   ،..…… ال�سـيد  اإن  حيث 
2016، يتظلم مب�جبها من  9 مار�ص  بتـاريــخ  اإىل م�ؤ�س�سة و�سـيـط املمـلكة، �سجـلت بهـا  بـ�سـكاية 
ال�رضر الالحق به نتيجة خ�سم ن�سبة % 25 من مبلغ 1970 اأورو الذي كان بح�زته من طرف جمارك 

مطار فا�ص-�ساي�ص، مما ت�سبب يف ف�ات فر�سة ال�سفر عليه؛
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وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل ق�سد متكني املعني باالأمر من ا�سرتجاع املبلغ املخ�س�م منه، 
وكذا تع�ي�سه عن ف�ات فر�سة ال�سفر عليه جراء التماطل يف االإجراءات اجلمركية؛

وحيث تبني من ن�سخة ال��سل امل�ؤرخ يف 14 ن�نرب 2015 املرفق بال�سكاية اأن االقتطاع كان 
نتيجة معاينة خمالفة ت�سدير عملة اأجنبية؛

اأجنبية،  اإثر معاينتها حيازة عملة  املتخذ من طرف م�سالح اجلمارك،  االإجراء  اإن  لكن حيث 
العملة االأجنبية، يعترب من  القان�نية املنظمة لتداول  اأنها كانت خالفا للمقت�سيات  ح�سبما تراءى لها 
اإدارة عم�مية  واأع�ان  ب�سفتهم م�ظفني  اإدارة اجلمارك،  املخ�لة مل�ظفي  الق�سائي  ال�سبط  اإجراءات 
اأ�سندت لهم بع�ص مهام ال�رضطة الق�سائية مب�جب القان�ن، طبقا ملقت�سيات املادة 27 من قان�ن امل�سطرة 

اجلنائية، وكذا مب�جب ظهري 30 غ�ست 1949 كما وقع تعديله؛

وحيث اإن هذه االإجراءات ذات ال�سلة بال�سبط الق�سائي والبحث التمهيدي، وما يرتتب عنها 
من اآثار، تدخل يف نطاق امل�ساطر الزجرية التي متلك ال�سلطة الق�سائية وحدها مراقبة مدى احرتامها 

للمقت�سيات القان�نية ذات االرتباط؛ 

وحيث اإن امل�ؤ�س�سة ترى رفع يدها عن امللف والق�ل بحفظه؛

 2011 مار�ص   17 بتاريخ  ال�سادر   1.11.25 رقم  ال�رضيف  الظهري  مقت�سيات  على  وبناء 
اأعاله،  التاريخ  بنف�ص   5926 عدد  الر�سمية  باجلريدة  واملن�س�ر  اململكـة،  و�سيط  م�ؤ�س�سة  باإحـداث 
ونظامها الداخلي، امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رضيف، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 

بتاريخ 26 مار�ص 2012؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

- ي�رضح بحفظ امللف؛

- وياأمر بتبليغ امل�ستكي هذا املقرر.

وحرر، بالرباط فـي:      
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نزع الملكية مقابل تعويض عادل ومنصف

عقار،  ملكية  نزع  تقتضي  العامة  المنفعة  أن  لها  تراءى  كلما  للدولة، 
ومواصلة  الشأن،  هذا  في  بها  المعمول  المسطرة  خالل  من  ذلك  إلى  تلجأ  أن 

اإلجراءات، ومحاولة إيجاد توافق أو اتباع المسطرة القضائية؛

المشرع  ارتضاه  لما  تتم وفقا  أن  لإلدارة يجب  المخولة  هذه اإلمكانية 
من ضمانات ومراعاة الحقوق، تحت رقابة القضاء؛

المنازعة في المالئمة، وال سيما الثمن المقدر من طرف نازع الملكية، ال 
بد وأن يتم في نطاق مسطرة قضائية، عند فشل كل المحاوالت الودية لالقتناء 
ضوء  على  ومنصف،  عادل  تعويض  تحديد  أجل  من  وذلك  للعقار،  الرضائي 
المعطيات المتوفرة والمساحة والموقع واعتماد الثمن المتداول عندئذ للعقارات 

المماثلة؛

والمؤسسة ال يمكنها أن تلزم اإلدارة بالتنازل عن نزع الملكية، ألنها 
هي المؤهلة لتحديد احتياجاتها؛
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مقــــــــرر بالتوجيه

صادر بتاريخ: 1 يونيو 2016

ملف عدد: 15/7238 

حيث اإن ال�سيد ...........، القاطن بــ.............، تاونات، بعث اأ�سالة عن نف�سه ونيابة 
عن ورثة ال�سيد .......... ب�سكاية اإىل هذه امل�ؤ�س�سة، �سجلت بها بتاريخ 28 يناير 2015، يتظلم�ن 
مبقت�ساها من م�رضوع نزع ملكية عقارهم امل�سمى "املروج" م��س�ع الر�سم العقاري عدد ..../37، 
30 �سنتيار، وذلك  اآر،   38 03 هكتار،  اإقليم تاونات، البالغ م�ساحته  الكائن بجماعة عني مدي�نة، 
التهيئة و�ساحة  اإحداث �سكن اجتماعي، ومرافق عم�مية، وحمطة طرقية، وطرق  ا�ستغالله يف  ق�سد 
خ�رضاء، م��سحني اأنه مت حتديد ثمن املرت املربع يف 20،00 درهم، يف حني اأن قيمته تف�ق ذلك بكثري، 
م�سيفني اأن العقار املذك�ر يعد م�ردهم ال�حيد للدخل، واأنه ي�جد و�سط اأمالك اأخرى مل يطلها هذا 
االإجراء، مت�سائلني عن �سبب حتميلهم مبفردهم عبء املنفعة العامة، راجني التدخل ق�سد رفع اليد عن 

عقارهم ومتكينهم من ا�ستغالله؛

اإىل  ت�سري   ،37/....... عدد  الر�سم  م��س�ع  العقار  ملكية  ب�سهادة  امل�ستك�ن  اأدىل  وحيث 
وج�د م�رضوع نزع امللكية جلميع العقار، من اأجل املنفعة العامة التي تقت�سي اإحداث �سكن اجتماعي 

ومرافق عم�مية وحمطة طرقية ومنطقة خ�رضاء وطرق تهيئة مندجمة؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل لدى اجلماعة القروية عني مدي�نة، ق�سد رفع اليد عن عقار 
امل�ستكني، الذين يعتربون اأن القيمة املحددة له تقل بكثري عن قيمته احلقيقية، مت�سائلني عن الرغبة يف 

حتميلهم وحدهم عبء املنفعة العامة؛

لكن، حيث اإن للدولة، كلما تراءى لها اأن املنفعة العامة تقت�سي نزع ملكية عقار، اأن تلجاأ اإىل 
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ذلك من خالل امل�سطرة املعم�ل بها يف هذا ال�ساأن، وم�ا�سلة االإجراءات، وحماولة اإيجاد ت�افق اأو 
اتباع امل�سطرة الق�سائية؛

وحيث اإن هذه االإمكانية املخ�لة لالإدارة يجب اأن تتم وفقا ملا ارت�ساه امل�رضع من �سمانات 
ومراعاة احلق�ق، حتت رقابة الق�ساء؛

وحيث اإن املنازعة يف املالئمة، وال �سيما الثمن املقدر من طرف نازع امللكية، كما ه� ال�ساأن 
بالن�سبة للنازلة احلالية، ال بد واأن يتم يف نطاق م�سطرة ق�سائية، عند ف�سل كل املحاوالت ال�دية لالقتناء 
الر�سائي للعقار، وذلك من اأجل حتديد تع�ي�ص عادل ومن�سف، على �س�ء املعطيات املت�فرة وامل�ساحة 

وامل�قع واعتماد الثمن املتداول عندئذ للعقارات املماثلة؛

امللكية،  نزع  بالتنازل عن  االإدارة  تلزم  اأن  وامل�ؤ�س�سة ال ميكنها  احلالة،  اأمام هذه  اإنه،  وحيث 
الأنها هي امل�ؤهلة لتحديد احتياجاتها، باالإ�سافة اإىل ك�ن امل�ؤ�س�سة ال تت�فر على كل املعطيات لتحديد 

التع�ي�ص العادل واملن�سف، لرتى ت�جيه امل�ستكني للج�ء اإىل الق�ساء؛

 2011 مار�ص   17 بتاريخ  ال�سادر   1.11.25 رقم  ال�رضيف  الظهري  مقت�سيات  على  وبناء 
اأعاله،  التاريخ  بنف�ص   5926 عدد  الر�سمية  باجلريدة  واملن�س�ر  اململكـة،  و�سيط  م�ؤ�س�سة  باإحـداث 
ونظامها الداخلي، امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رضيف، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 

بتاريخ 26 مار�ص 2012؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

حل  اإىل  الت��سل  اإمكانية  بحث  اأجل  من  املعنية  باجلهة  االت�سال  ربط  اإىل  امل�ستكني  ي�جه   -
ر�سائي، ويف حال تعذر ذلك، وبعد ا�ستنفاد االإجراءات القان�نية، اللج�ء اإىل الق�ساء، ملا يت�فر عليه من 
و�سائل، لتحديد التع�ي�ص العادل واملن�سف عن كافة االأ�رضار الالحقة بهم جراء نزع ملكية عقارهم؛

- وياأمر بتبليغ هذا املقرر اإىل ال�سيد رئي�ص اجلماعة القروية لعني مدي�نة، واإىل امل�ستكني. 

وحرر بالرباط، فـي:
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الحق في الخدمات وواجب تحمل التكاليف

 في إطار تكافلي

شأنها  من  التي  الخدمات  كل  توفير  الدولة،  واجب  من  كان  إذا 
بالماء  التزويد  سيما  وال  الضرورية،  الحاجيات  من  االستفادة  من  تمكن  أن 
والكهرباء، فإن األفراد ملزمون بتحمل النفقات المناسبة، على أن يتم السعي إلى 

تحقيق ذلك بأقل كلفة ممكنة؛

مقرر بحفظ الملف 

صادر بتاريخ : 1 يونيو 2016

ملف عدد : 14/6374

حيث اإن ال�سيد ........، عن�انه بـــ..........، ماج�سن، قيادة واويل، اإقليم اأزيالل، بعث 
 28 بتاريخ  بها  اململكة، �سجلت  اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط  اأبنائه ب�سكاية  باقي  اأ�سالة عن نف�سه ونيابة عن 
اأ�سيل  بدوار  الكائن  ال�سكني  حملهم  ربط  من  متكينهم  عدم  من  مبقت�ساها  يتظلم�ن   ،2014 غ�ست 
بجماعة اآيت ماجدن، بالتيار الكهربائي، اأ�س�ة بباقي ال�ساكنة، م��سحا اأنه على الرغم من مرا�سلتهم 
اجلهات املعنية مب��س�ع تظلمهم، اإال اأنهم مل يت��سل�ا الأي نتيجة اإىل غاية تاريخه، طالبا التدخل ق�سد 

رفع ال�رضر الالحق بهم؛
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وحيث متت مكاتبة رئي�ص اجلماعة القروية اآيت ماج�سن، الذي اأكد يف ج�ابه امل�ؤرخ يف 10 
فرباير 2015، اأنه تبني بناء على البحث امليداين الذي اأجري من طرف امل�سالح التقنية للجماعة، اأن 
املحل ال�سكني اخلا�ص باملعني باالأمر يبعد عن اأقرب عم�د كهربائي مبا يزيد عن 600 مرت، واأنه نظرا 
الإمكانيتها املادية املحدودة، والتي ال متكنها من اال�ستجابة جلميع طلبات اأ�سحاب املنازل الغري مزودة 
للم�سالح  امل�ستقبلية  الربامج  �سمن  ا�سمه  اإدراج  اقرتاح  على  عملت  فاإنها  منزال"،   168" بالكهرباء 

التابعة لها؛

على  منزلهم  كهربة  مت�يل  امل�ستكني  رغبة  حالة  يف  التقنية،  م�ساحلها  اأن  املجيبة  اأكدت  كما 
نفقتهم، تبقى رهن اإ�سارتهم للقيام بالدرا�سات الالزمة لذلك؛

فلم  االإدارة،  2015 مب�سم�ن ج�اب  اأبريل   17 بتاريخ  امل�ستكني  اأبلغت  امل�ؤ�س�سة  اإن  وحيث 
التبليغ  يبعث�ا باأي كتاب يدح�س�ن فيه ما جاء يف ج�اب االإدارة، رغم مرور عدة �سه�ر من تاريخ 

املذك�ر؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل من اأجل متكني املعنني باالأمر من ربط حملهم ال�سكني مبادة 
الكهرباء؛

وحيث اإن الثابت اأن اجلماعة القروية اآيت ماج�سن، ويف اإطار �سيا�ستها الرامية اإىل كهربة العامل 
القروي، وال�سهر على تغطية حاجيات ال�ساكنة بهذه املادة احلي�ية، وكذا ت�سهيل ول�جها اإىل الطاقة 
باأداء  التزامهم  الكهربائي، �رضيطة  بالتيار  باالأمر  املعنني  ا�ستعداد لربط وتزويد عقار  الكهربائية، على 

امل�ساريف وتكاليف االأ�سغال الالزمة لذلك؛

وحيث اإذا كان من واجب الدولة ت�فري كل اخلدمات التي من �ساأنها اأن متكن من اال�ستفادة من 
احلاجيات ال�رضورية، وال �سيما التزويد باملاء والكهرباء، فاإن االأفراد ملزم�ن بتحمل النفقات املنا�سبة، 

على اأن يتم ال�سعي اإىل حتقيق ذلك باأقل كلفة ممكنة؛

باالأمر  املعنيني  تزويد  االإدارة  ا�ستعداد  �سجلت  امل�ؤ�س�سة  اأن  ومادام  النطاق،  هذا  يف  وحيث 
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باملطل�ب، �رضيطة امل�ساهمة يف التكاليف، فاإنها ترى االإ�سهاد   بذلك، وت�جهها يف ذات ال�قت اإىل 
بحث �سبل ذلك، اأو انتظار ت�فر االإمكانيات ليتاأتى لها ت��سيع ال�سبكة؛

وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رضيف رقم 1.11.25 ال�سادر يف 12 ربيع االآخر 1432 امل�افق 
لـ )17 مار�ص 2011( واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، وتطبيقا ملقت�سيات 
النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة، امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رضيف، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 

6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012؛

الأجله

فاإن و�سيط اململكة:

اأدائهم  مقابل  بالكهرباء  الطالبني  لتزويد  ماج�سن  اآيت  القروية  اجلماعة  ا�ستعداد  ت�سجل   -
التكاليف املنا�سبة؛

- ويقرر تبليغ هذا املقرر اإىل كل من اجلماعة القروية اآيت ماج�سن، وامل�ستكني.

وحرر بالرباط، فـي:
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الصفة في التعرض على تحديد الملك الغابوي

باسم  المؤهل  لدن  من  تقع  أن  يجب  جماعية،  أرض  بشأن  منازعة  كل 
الجماعة الساللية من نواب الجماعة المذكورة، بعد استئذان سلطة الوصاية؛  

مادام التحفيظ قد تم ولم يقع التعرض عليه، في إطار ما يسمح به القانون 
ذو الصلة بتحديد األمالك الغابوية، وكذا قانون التحفيظ العقاري، فإن المؤسسة 

ال ترى موجبا لتدخلها.

مقرر بالتوجيه

صادر بتاريخ : فاتح يونيو 2016

ملف عدد : 15/9007

هذه  اإىل  ب�سكاية  بعث  جرادة،  بــ..................،  القاطن   ،........ ال�سيد  اإن  حيث 
للمياه  ال�سامية  املندوبية  اإقدام  من  مبقت�ساها  يتظلم   ،2015 ن�نرب   24 بتاريخ  بها  �سجلت  امل�ؤ�س�سة، 
والغابات وحماربة الت�سحر على حتفيظ القطعة االأر�سية اجلماعية امل�سماة "العكلة" الكائنة بنف�ذ تراب 
جماعة عني بني مطهر، جرادة، البالغ م�ساحتها 20 هكتارا، والتي ي�ستغلها منذ �سنة 1998، م��سحا 
اأنها اأر�ص فالحية �سق�ية، واأنه مت الرتخي�ص له ببناء منزل وحفر بئر بها، م�سيفا اأنه تردد على م�سالح 
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املندوبية ال�سامية للمياه والغابات وحماربة الت�سحر عدة مرات من اأجل حتديدها دون جدوى، راجيا 
التدخل ق�سد رفع اليد عن قطعته االأر�سية والعمل على حتديدها لفائدته؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث جاء يف تظلم امل�ستكي اأنه ي�ستغل القطعة االأر�سية التي مت حتفيظها لفائدة املندوبية ال�سامية 
الت�رضف فيها، الأن االأر�ص جماعية، كما تبني  الت�سحر، والتي يتمتع بحق  للمياه والغابات وحماربة 
من خالل ما اأدىل به من وثائق، ومن �سمنها اإ�سهاد بت�سليم، يحمل تاأ�سرية نائب االأرا�سي اجلماعية، 

وتاأ�سرية اجلماعة القروية؛

اإنه، اإىل جانب ك�ن كل منازعة ب�ساأن اأر�ص جماعية، يجب اأن تقع من لدن امل�ؤهل  وحيث 
با�سم اجلماعة ال�ساللية من ن�اب اجلماعة املذك�رة، بعد ا�ستئذان �سلطة ال��ساية، فاإنه مادام التحفيظ 
قد مت ومل يقع التعر�ص عليه، يف اإطار ما ي�سمح به القان�ن ذو ال�سلة بتحديد االأمالك الغاب�ية، وكذا 
قان�ن التحفيظ العقاري، فاإن امل�ؤ�س�سة ال ترى م�جبا لتدخلها لدى االإدارة، مما ترى معه حفظ امللف، 

وت�جيه امل�ستكي اإىل �سل�ك ما قد يخ�له له القان�ن من حق اللج�ء للق�ساء؛

وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رضيف رقم 1.11.25 ال�سادر يف 12 ربيع االآخر 1432 امل�افق 
لـ )17 مار�ص 2011( واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، وتطبيقا ملقت�سيات 
النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة، امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رضيف، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 

6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012؛

الأجله

فاإن و�سيط اململكة:

- يقرر حفظ امللف؛

- وياأمر بتبليغ هذا املقرر اإىل امل�ستكي. 

وحرر بالرباط، فـي:
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معايير الترقية

الترقية تخضع للسلطة التقديرية لإلدارة في نطاق ما لها من حق االختيار 
أو  باألقدمية،  األمر  تعلق  سواء  الالزمة،  الشروط  على  المتوفرين  بين  من 
باالستحقاق، وحسبما يسمح به الحصيص المالي، وعدد المناصب المالية المخولة 

لإلدارة؛

المسجلين  ترتيب  خاللها  من  يتأتى  معايير  وضع  بعد  ملزمة،  اإلدارة 
والمردودية،  والجدية،  األقدمية،  االعتبار  بعين  تأخذ  بأن  األهلية،  الئحة  في 

والمواضبة، واالنضباط؛

المساواة  لتحقيق  ذلك  في  تتحرى  أن  األعضاء  المتساوية  اللجنة  على 
وتكافؤ الفرص؛

مقرر بحفظ الملف

صادر بتاريخ : 2 يونيو 2016

ملف عدد : 14/7051

بعث  الرباط،  بـــ........،  عن�انه   ،........ تاأجريه  رقم   ،............ ال�سيد  اإن  حيث 
من  مبقت�ساها  يتظلم   ،2014 دي�سمرب   26 بتاريخ  بها  �سجلت  اململكة،  و�سيط  م�ؤ�س�سة  اإىل  ب�سكاية 
عدم ت�س�ية و�سعيته االإدارية، وذلك برتقيته اإىل درجة مت�رضف من الدرجة االأوىل بر�سم ال�سنة املالية 
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ال�سباب  ل�زارة  التابعة  امل�سالح  اإىل  ال�سكايات  من  جمم�عة  ت�جيه  على  عمل  اأنه  م��سحا   ،2013

والريا�سة ق�سد متكينه من االأ�سباب القان�نية الكامنة وراء عدم اال�ستجابة ملطالبه رغم ا�ستيفائه لل�رضوط 
املتطلبة، غري اأنه مل يت��سل الأي نتيجة اإيجابية؛

فرباير   12 يف  امل�ؤرخ  ج�ابه  يف  والريا�سة  ال�سباب  ب�زارة  العام  املفت�ص  ال�سيد  اأفاد  وحيث 
2015، اأن �سبب عدم اال�ستجابة ملطالب امل�ستكي راجع اإىل اأن جمم�ع النقط التي ح�سل عليها غري 

كافية لال�ستفادة من الرتقية املذك�رة، م�سريا اأن جدول احل�سي�ص املايل ل�سنة 2013 مل ي�سمح اإال برتقية 
خم�سني م�ظفا من بينهم مائة وخم�سني الذين كانت تت�فر فيهم �رضوط اال�ستحقاق؛

باأي  يدل  2015، مل  اأبريل   2 بتاريخ  للم�ستكي  االإدارة  تبليغ فح�ى ج�اب  بعد  اإنه  وحيث 
جديد ب�ساأن م��س�ع �سكايته؛

وبناء على ما تقدم؛

للم�ستكي،  االإدارية  ال��سعية  ت�س�ية  ق�سد  االإدارة  لدى  التدخل  اإىل  يهدف  الطلب  اإن  حيث 
وذلك برتقيته اإىل درجة مت�رضف من الدرجة االأوىل بر�سم ال�سنة املالية 2013؛

وحيث اإن الرتقية تخ�سع لل�سلطة التقديرية لالإدارة يف نطاق ما لها من حق االختيار من بني 
املت�فرين على ال�رضوط الالزمة، �س�اء تعلق االأمر باالأقدمية، اأو باال�ستحقاق، وفقا للمادة 34 من النظام 
االأ�سا�سي العام لل�ظيفة العم�مية، وح�سبما ي�سمح به احل�سي�ص املايل، وعدد املنا�سب املالية املخ�لة 

لالإدارة؛

وحيث اإن االإدارة ملزمة، بعد و�سع معايري يتاأتى من خاللها ترتيب امل�سجلني يف الئحة االأهلية، 
التي يجب اأن تاأخذ بعني االعتبار االأقدمية، واجلدية، واملردودية، وامل�اظبة، واالن�سباط، بعر�ص االأمر 

على اللجنة املت�ساوية االأع�ساء التي عليها اأن تتحرى يف ذلك لتحقيق امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص؛

راجع ملحدودية  املطل�بة،  الدرجة  اإىل  الرتقية  من  باالأمر  املعني  ا�ستفادة  اأن عدم  تبني  وحيث 
املنا�سب املالية املت�فرة اآنذاك ل�زارة ال�سباب والريا�سة بر�سم �سنة 2013، واعتبارا للمرتبة التي حظي 

بها يف الئحة املر�سحني لال�ستفادة من الرتقية؛
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اأو جتاوز يف اإعمال ما يخ�له القان�ن لالإدارة     اإن امل�ؤ�س�سة مل تقف على اأي انحراف  وحيث 
تدخلها،  عدم  تقرر  فاإنها  املذك�رة،  للمعايري  وطبقا  امل��س�عية،  اإطار  يف  االختيار  �سالحيات  من 

وبالتايل حفظ امللف؛

وا�ستنادا ملقت�سيات الظهري ال�رضيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011 باإحداث 
ونظامها  اأعاله،  التاريخ  بنف�ص   5926 عدد  الر�سمية  باجلريدة  واملن�س�ر  اململكة،  و�سيط  م�ؤ�س�سة 
الداخلي، امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رضيف، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 

مار�ص 2012؛

الأجله

فاإن و�سيط اململكة:

- ي�رضح بحفظ امللف؛

- وياأمر، تبعا لذلك، بتبليغ هذا املقرر اإىل كل من ال�سيد املفت�ص العام ل�زارة ال�سباب والريا�سة، 
وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، فـي:
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الخالف الحاصل بين المشتكي الحالي ووكالة القرض الفالحي يندرج 
ضمن عمل بنكي صرف يعتبر بطبيعته نزاعا تجاريا يقتضي للحسم فيه الرجوع 
إلى الدفاتر التجارية للبنك وتتبع العمليات البنكية من سحب وإيداع وتحويل؛

هذه العملية التي ال تعتبر من صميم ما أوكل إلى هذه المجموعة من 
ومستمر  حديث  استغالل  مناهج  سلوك  إلى  الفالحين  ارتياد  تسهيل  وظيفة 
العريضة  تحديد خطوطه  على  بالفالحة  المكلف  الحكومي  القطاع  يشرف 
تصنيفه  يمكن  الفالحية، حتى  والتنمية  الزراعي  لإلقالع  شامل  منظور  ضمن 

ضمن المنشآت اإلدارية التي تسمح بتدخل مؤسسة وسيط المملكة.

شروط المنشأة اإلدارية التي تسمح 

بتدخل وسيط المملكة

مقرر بعدم االختصاص

صادر بتاريخ : 7 يونيو 2016

ملف عدد : 16/9571

بن�سليمان، بعث  املرا�سلة معه، .................،  ال�سيد .......، اجلاعل عن�ان  اإن  حيث 
ب�سكاية اإىل هذه امل�ؤ�س�سة، �سجلت بها بتاريخ 22 فرباير 2016، يطلب مب�جبها التدخل ق�سد متكينه من 



85

ا�سرتجاع مبلغ 3185.12 درهم امل�دع يف ح�سابه املفت�ح لدى وكالة القر�ص الفالحي ببن�سليمان، 
والذي مت اقتطاعه خطاأ، ذكرا اأن امل�ساعي التي قام بها يف امل��س�ع، مل ت�سفر عن اأي نتيجة؛ 

لكن، حيث اإن اخلالف احلا�سل بني امل�ستكي احلايل ووكالة القر�ص الفالحي يندرج �سمن 
عمل بنكي �رضف يعترب بطبيعته نزاعا جتاريا يقت�سي للح�سم فيه الرج�ع اإىل الدفاتر التجارية للبنك 

وتتبع العمليات البنكية من �سحب واإيداع وحت�يل؛

وحيث، باالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن هذه العملية التي ال تعترب من �سميم ما اأوكل اإىل هذه املجم�عة 
من وظيفة ت�سهيل ارتياد الفالحني اإىل �سل�ك مناهج ا�ستغالل حديث وم�ستمر ي�رضف القطاع احلك�مي 
املكلف بالفالحة على حتديد خط�طه العري�سة �سمن منظ�ر �سامل لالإقالع الزراعي والتنمية الفالحية، 
حتى ميكن ت�سنيفه �سمن املن�ساآت االإدارية التي ت�سمح بتدخل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، وبالتايل ترى 

الت�رضيح بعدم االخت�سا�ص؛

وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رضيف رقم 1.11.25 ال�سادر يف 12 ربيع االآخر 1432 )17 
بنف�ص   5926 عدد  الر�سمية  اجلريدة  يف  واملن�س�ر  اململكة  و�سيط  مل�ؤ�س�سة  املحدث   )2011 مار�ص 
التاريخ، ونظامها الداخلي امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رضيف، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 

6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012؛

الأجـــله:

فاإن و�سيط اململكة:

- ي�رضح بعدم االخت�سا�ص؛

-وياأمر بتبليغ امل�ستكي هذا املقرر.

وحرر بالرباط، يف:
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إن االستجابة لطلب اإلنتقال االداري تخضع لسلطة اإلدارة المعروض 
عليها الطلب، والتي عليها أن تتعامل مع الطلبات من منطلق الموازنة بين 
حاجيات اإلدارة وبين مصالح المعنيين بها، بما يحافظ على استمرارية المرفق، 
وذلك طبعا بعد استشارة اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء واستنادا إلى معايير 
موضوعية محددة مسبقا ومعترف بها، مع احترام مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص؛

سلطة اإلدارة في االستجابة لطلب االنتقال

مقرر برد الطلب

صادر بتاريخ : 13 يونيو 2016

ملف عدد : 14/6259

حيث اإن ال�سيد .......، عن�انه ب.........، اإقليم جرادة، بعث ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط 
اململكة، �سجلت بها بتاريخ 23 ي�لي�ز 2014، يلتم�ص من خاللها التدخل ق�سد اال�ستجابة لطلبات 
انتقاله للعمل بعمالة اإقليم وجدة اأنكاد، بعد م�افقة عمالة اإقليم جرادة على طلباته وت�جيهها اإىل عمالة 
اإقليم وجدة، للتقرير يف ذلك، م�ؤكدا على اأن مرد تعذر االنتقال امل�سار اإليه، راجع اإىل عدم رغبة عمالة 
اإقليم وجدة اال�ستجابة لطلبه وتربيرها الرف�ص بت�فرها على العدد الكايف من امل�ظفني. وقد اأو�سح اأنه 

مت قب�ل طلبات اأخرى، طالبا التدخل ق�سد اإعمال امل�ساواة عند درا�سة طلبات االنتقال؛

املذك�رة  امل�سالح  على  تعذر  اأنه   ،2015 اأبريل   30 بتاريخ  الداخلية  وزارة  اأفادت  وحيث 
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اال�ستجابة لطلب امل�ستكي لك�نها ال ت�سجل اأي نق�ص يف جمال تخ�س�سه؛

وحيث اإن امل�ؤ�س�سة قامت بتبليغ امل�ستكي بتاريخ 21 ماي 2015 بفح�ى ج�اب االإدارة فلم 
يدل مبا يخالف ذلك؛ 

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل لدى االإدارة من اأجل انتقال الطالب للعمل بعمالة اإقليم 
وجدة اأنكاد؛

لكن حيث اإن اال�ستجابة لطلب االإنتقال االداري تخ�سع ل�سلطة االإدارة املعرو�ص عليها الطلب، 
والتي عليها اأن تتعامل مع الطلبات من منطلق امل�ازنة بني حاجيات االإدارة وبني م�سالح املعنيني بها، 
مبا يحافظ على ا�ستمرارية املرفق، وذلك طبعا بعد ا�ست�سارة اللجنة االإدارية املت�ساوية االأع�ساء وا�ستنادا 

اإىل معايري م��س�عية حمددة م�سبقا ومعرتف بها مع احرتام مبداإ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص؛

وحيث اإن امل�ستكي مل يدل مبا يدح�ص رد االإدارة، وال مبا يفيد اأنها حادت عن املعايري وانحرفت 
عند اإعمالها لل�سلطة املخ�لة لها يف التقدير، وبذلك فاإن امل�ؤ�س�سة ال ترى ما ي�ستدعي م�ا�سلة تدخلها 

وبالتايل الق�ل برد الطلب؛

مار�ص   17 )م�افق   1432 االآخر  ربيع  يف  ال�سادر   1.11.25 رقم  ال�رضيف  للظهري  وتطبيقا 
2011( باإحداث م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، املن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، 

ونظامها الداخلي، امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رضيف، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 
بتاريخ 26 مار�ص 2012؛  

الأجـــله:

فاإن و�سيط اململكة:

- ي�رضح برد الطلب؛

- وياأمر، تبعا لذلك، بتبليغ هذا املقرر اإىل كل من وزارة الداخلية واإىل امل�ستكي.

وحرر بالرباط، يف: 
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اعتمادات  تخصيص  اتجاه  في  سارت  الحج  إلعانة  التنظيمية  الضوابط 
من  العمومية  والمكاتب  والمؤسسات  باإلدارات  للعاملين  تصرف  مالية 
منها حسب حصيص هذه  المستفيدين  وتحديد عدد  الحج،  مناسك  أداء  أجل 
االعتمادات، على أن تعطى األسبقية للمحالين في ذات السنة على المعاش، 
وعندما َتفُضل مبالغ مالية، ُتصَرف آنذاك لفائدة غير هؤالء، استنادا إلى قواعد 

الترجيح، وعند االقتضاء، إجراء القرعة؛

صرف اعانة الحج

مقرر برد الطلب 

صادر بتاريخ: 13 يونيو 2016

ملف عدد: 14/7004 

حيث اإن ال�سيد ........، ال�ساكن بــ..............، فا�ص، تقدم ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط 
اأداء  ا�سرتجاع منحة  فيها من عدم متكينه من  يتظلم   ،2014 19 دجنرب  بتاريخ  بها  اململكة، �سجلت 
35.000،00 درهم، رغم ت�فره على �رضوط اال�ستحقاق  2008، وقدرها  منا�سك احلج بر�سم �سنة 
 1 بتاريخ   2006/36 رقم  للمطارات حتت  ال�طني  املكتب  عن  ال�سادر  القرار  عليها يف  املن�س��ص 

غ�ست 2007، ب�ساأن منح اإعانات احلج لفائدة م�ستخدمي املكتب ال�طني للمطارات؛

وحيث اإن املكتب ال�طني للمطارات اأفاد يف ج�ابه امل�ؤرخ يف 30 مار�ص 2015، اأنه يتعذر 
فيها  اأدى  التي   ،2008 ل�سنة  املخ�س�ص  اال�ستفادة من منحة احلج، الأن احل�سي�ص  باالأمر  املعني  على 
امل�ستكى منا�سك احلج، قد ا�ست�يف باأكمله من طرف امل�ستخدمني املحالني على التقاعد يف نف�ص �سنة 
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اأدائهم منا�سك احلج، وذلك تطبيقا ً للقرار امل�سرتك بني ال�سيد وزير املالية واخل��س�سة، واملدير العام 
للمكتب ال�طني للمطارات؛

وحيث اإن امل�ستكي عقب على ج�اب االإدارة بكتاب م�ؤرخ يف 2 فرباير 2016، يتم�سك فيه 
مبطالبه، معتمدا ً على املادة 13 من القان�ن االأ�سا�سي مل�ظفي املكتب ال�طني للمطارات؛

وبناء على ما تقدم؛
حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل من اأجل اإلزام املكتب ال�طني للمطارات بتمكني امل�ستكي 

من نفقات اأداء منا�سك احلج؛
مالية  اعتمادات  تخ�سي�ص  اجتاه  يف  �سارت  للم��س�ع  التنظيمية  ال�س�ابط  اإن  حيث  لكن، 
ت�رضف للعاملني باالإدارات وامل�ؤ�س�سات واملكاتب العم�مية من اأجل اأداء منا�سك احلج، وحتديد عدد 
امل�ستفيدين منها ح�سب ح�سي�ص هذه االعتمادات، على اأن تعطى االأ�سبقية للمحالني يف ذات ال�سنة 
ق�اعد  اإىل  ا�ستنادا ً  طبعا ً  ه�ؤالء  غري  لفائدة  اآنذاك  ت�رضف  مالية،  مبالغ  تف�سل  وعندما  املعا�ص  على 

الرتجيح وعند االقت�ساء، اإجراء القرعة؛
وحيث اإنه بالنظر اإىل اأن امل�ستكي مل يكن بتاريخ اأدائه منا�سك احلج على اأب�اب االإحالة على 
املعا�ص، ومادامت االإدارة قد اأكدت اأن كل املبالغ التي �سبق تخ�سي�سها قد مت �رضفها اإىل امل�ستخدمني 
الذين بلغ�ا يف نف�ص ال�سنة �سن التقاعد، فاإن امل�ؤ�س�سة ال ترى م�جبا ً مل�ا�سلة تدخلها وبالتايل تقرر رد 

الطلب؛
 2011 مار�ص   17 بتاريخ  ال�سادر   1.11.25 رقم  ال�رضيف  الظهري  ملقت�سيات  وتطبيقا 
باإحـــــداث م�ؤ�س�سة و�سيط اململكـة، واملن�س�ر باجلريدة  الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، 
الر�سمية عدد  باجلريدة   ال�رضيف، واملن�س�ر   اجلناب   لدن   امل�سادق  عليه  من   الداخلي،  ونظامها 

6033  بتاريخ  26 مار�ص 2012؛

الأجـــله:
فاإن و�سيط اململكة:

- ي�رضح برد الطلب؛
- ويقرر تبليغ هذا املقرر اإىل كل من املدير العام للمكتب ال�طني للمطارات، وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، يف:
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الحق في استرجاع البعض من المبالغ المصروفة في العالج يخضع لمسطرة 
ولمعايير تحدد الخدمات واألدوية المستحق التعويض عنها، مع حدود ونسبة مبلغ 

التعويض؛

التعاضديات وصناديق االحتياط ليست سيدة نفسها في تحديد واختيار 
األنواع من األدوية أو الكشوفات أو التحليالت القابلة للتعويض، بل تعمل بمعية 
وتحت مراقبة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وبالتالي فإن اإللتزام بالتعويض 

يبقى في حدود ما تم تسطيره وإجازته من لدن الوكالة؛

األدوية والخدمات الطبية القابلة للتعويض

مقرر برد الطلب

صادر بتاريخ : 13 يونيو 2016

ملف عدد : 14/7041

العامة ...... /......، عن�انه .........،  بالتعا�سدية  انخراطه  ال�سيد ...... رقم  اإن  حيث 
تازة، بعث ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 25 دجنرب 2014، يتظلم مبقت�ساها 
من ال�رضر الالحق به جراء عدم ت��سله بكامل م�ستحقاته املالية، واملرتتبة عن م�ساريف العملية اجلراحية 
التي خ�سعت لها ابنته امل�سماة "......" باملركز ال�طني للرتوي�ص والعل�م الع�سبية بالرباط بتاريخ 28 
اأكت�بر2011، وكذا عدم تع�ي�سه عن امللف املتعلق بالتخطيط الدماغي الكهربائي،  م��سحا اأنه قام 

بعدة م�ساع يف امل��س�ع اإال اأنه مل يت��سل الأي نتيجة اإىل غاية تاريخه؛
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اأنه   ،2015 ن�نرب   19 امل�ؤرخ يف  ال�طنية يف ج�ابها  للرتبية  العامة  التعا�سدية  اأفادت  وحيث 
يتعذر عليها اال�ستجابة لطلبه لرف�ص التاأ�سري عليه من طرف م�سلحة املراقبة الطبية التابعة للتعا�سدية، 
لك�ن ال�كالة ال�طنية للتاأمني ال�سحي مل تدرج هذا الن�ع من الرادي�هات �سمن قائمة الرادي�هات 

القابلة للتع�ي�ص؛

وحيث اإن امل�ؤ�س�سة اأ�سعرت امل�ستكي بتاريخ 26 ن�نرب 2015، مب�سم�ن ج�اب االإدارة، فاأدىل 
اإىل امل�ؤ�س�سة بتعقيب يطالب فيه النظر يف قيمة التع�ي�ص؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل تدخل هذه امل�ؤ�س�سة، من اأجل رفع ال�رضر الالحق بامل�ستكي جراء 
عدم ت��سله بكامل م�ستحقاته املالية، واملرتتبة عن م�ساريف العملية اجلراحية التي خ�سعت لها ابنته 

امل�سماة "........."، وكذا عدم تع�ي�سه عن امللف املتعلق بالتخطيط الدماغي الكهربائي؛

اأن ال�كالة ال�طنية للتاأمني ال�سحي مل تدرج هذا الن�ع من الك�سف  وحيث اأكدت االإدارة، 
االإ�سعاعي �سمن قائمة الك�س�فات القابلة للتع�ي�ص؛

وحيث اأن احلق يف اإرجاع بع�ص من املبالغ امل�رضوفة يف العالج يخ�سع مل�سطرة وكذلك ملعايري 
حتدد اخلدمات واالأدوية امل�ستحق التع�ي�ص عنها، مع حدود ون�سبة مبلغ التع�ي�ص؛

وحيث اإن التعا�سديات و�سناديق االحتياط لي�ست �سيدة نف�سها يف حتديد واختيار االأن�اع من 
االأدوية اأو الك�س�فات اأو التحليالت، بل تعمل مبعية ومراقبة ال�كالة ال�طنية للتاأمني ال�سحي، وبالتايل 

فاإن االإلتزام بالتع�ي�ص يبقى يف حدود ما مت ت�سطريه واإجازته من لدن ال�كالة؛

وحيث اإن هذه امل�ؤ�س�سة مل تقف على ما يفيد اأن هناك جتاوز اً اأو انحرافًا يف اإعمال �سالحيتها 
يف حتديد امل�ستحق من امل�رضوفات املدف�عة، ال�سي الذي ترى معه امل�ؤ�س�سة رد الطلب؛
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وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رضيف رقم 1.11.25 ال�سادر يف 12 ربيع االآخر 1432 )17 
مار�ص 2011( املحدث مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ 
عدد  الر�سمية  باجلريدة  واملن�س�ر  ال�رضيف  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  الداخلي  ونظامها  اأعاله، 

6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012.

الأجـــله:

فاإن و�سيط اململكة:

- ي�رضح برد الطلب؛

- وياأمر بتبليغ هذا املقرر اإىل كل من التعا�سدية العامة للرتبية ال�طنية، وامل�ستكي. 

وحرر بالرباط، يف: 
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إن العائدين إلى أرض الوطن لهم وضع خاص تتعامل معه الدولة، حسب 
ومساعدة إلعادة  تقديم كل دعم  أجل  معني، من  الخاصة بكل  الحاالت 
في  للعيش  يؤهلهم  بما  والطبيعي،  األصلي  وسطهم  في  وانصهارهم  إدماجهم 

نطاق المواطنة الصالحة؛ 

وضع العائدين إلى أرض الوطن

مقرر بالتوجيه 

صادر بتاريخ: 15 يونيو 2016

ملف عدد: 15/7817 

حيث اإن ال�سيد ......، اجلاعل حمل املرا�سلة معه بـــ.............، العي�ن، بعث ب�سكاية اإىل 
املندوبة اجله�ية مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة جلهة العي�ن - ال�ساقية احلمراء، �سجلت بها بتاريخ 14 اأبريل 
2015، يتظلم مبقت�ساها من عدم ت�س�ية و�سعيته االإدارية واملالية ب�سفته من امل�ظفني امل�روثني عن 

االإدارة االإ�سبانية، وذلك بعد ع�دته اإىل اأر�ص ال�طن بتاريخ 26 �ستنرب 2010، ح�سب الر�سالة ال�زارية 
عدد 7707 بتاريخ 24 دجنرب 2010؛ 

وحيث اإنه �سبق ملندوبيتنا اجله�ية اأن كاتبت ال�سيد مدير االأكادميية اجله�ية للرتبية والتك�ين، 
بخ�س��ص �سكاية املعني باالأمر، والذي وافاها بج�اب مفاده اأنه قد متت اإحالة طلب املعني باالأمر على 
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امل�سالح املركزية ب�ا�سطة االإر�سالية عدد 15/0773 بتاريخ 24 اأبريل 2015، للنظر فيه؛

احلاالت  ح�سب  الدولة  معه  تتعامل  خا�ص  و�سع  لهم  ال�طن  اأر�ص  اإىل  العائدين  اإن  وحيث 
و�سطهم  يف  وان�سهارهم  اإدماجهم  الإعادة  وم�ساعدة  دعم  كل  تقدمي  اأجل  من  معني،  بكل  اخلا�سة 

االأ�سلي والطبيعي، مبا ي�ؤهلهم للعي�ص يف نطاق امل�اطنة ال�ساحلة؛

وحيث اإن هذه امل�ؤ�س�سة قد اأحالت الطلب على االإدارة املخت�سة بتدبري �س�ؤون العائدين الأر�ص 
للعائدين،  خماطبا  باعتبارها  العي�ن،  ب�الية  االت�سال  ربط  اإىل  امل�ستكي  ت�جه  فاإنها  وبذلك  ال�طن، 

لدرا�سة و�سعيته واتخاذ ما يتطلبه امل�قف؛

 2011 مار�ص   17 بتاريخ  ال�سادر   1.11.25 رقم  ال�رضيف  الظهري  مقت�سيات  اإىل  وا�ستنادا 
اأعاله،  التاريخ  بنف�ص   5926 عدد  الر�سمية  باجلريدة  واملن�س�ر  اململكة،  و�سيط  م�ؤ�س�سة  باإحداث 
ونظامها الداخلي، امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رضيف، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 

بتاريخ 26 مار�ص 2012؛

الأجـــله:

فاإن و�سيط اململكة:

- ي�جه امل�ستكي اإىل ربط االت�سال ب�الية العي�ن لدرا�سة و�سعيته، واتخاذ ما يتطلبه امل�قف يف 
اإطار االختيارات االإدماجية التي تبنتها الدولة بالن�سبة للعائدين اإىل اأر�ص ال�طن؛

- وياأمر بتبليغ هذا املقرر اإىل كل من وزارة الرتبية ال�طنية والتك�ين املهني، ووالية العي�ن، 
وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، يف:



نماذج من توصيات

 صادرة عن 

وسيط المملكة
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ما بررت به اإلدارة االقتطاع من راتب المشتكي، وهو عدم مثوله 
أن  بها  المدلى  الوثائق  الثابت من خالل  أن  الطبية، مردود مادام  اللجنة  أمام 

االستدعاءات وجهت له خارج أمد الشواهد الطبية التي كان قد أدلى بها؛ 

لإلدارة أن تقوم بشكل مواز بجميع التحريات اإلدارية-بواسطة موظف 
أو موظفين يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية-قصد التأكد من أن من أدلى 
القيام  اإلدارة  على  ويتعين  للعالج،  رخصته  فعال  يستعمل  الطبية  بالشهادة 
بالمراقبة الطبية واإلدارية خالل الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية المدلى بها 

من طرف الموظف؛

مثول الموظف المريض أمام اللجنة الطبية رهين بتوصله 
باالستدعاء خالل أمد األيام المحددة في الشهادة الطبية

تـــــوصـــيــــة إلـــــى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

صادرة بتاريخ: 14 يوليوز 2016

ملف عدد: 13/3624

حيث اإن ال�سيد .......، اجلاعل عن�ان املرا�سلة معه بـــ...........، اخلمي�سات، تقدم ب�سكاية 
اإىل هذه امل�ؤ�س�سة، �سجلت بها بتاريخ 25 اأبريل 2013، يتظلم مبقت�ساها من االقتطاعات التي طالت 
راتبه ال�سهري خالل الفرتات املمتدة ما بني 27�ستنرب 2011 اإىل غاية 26 اأكت�بر 2011، ومابني 31 
اأكت�بر 2011 اإىل غاية 12ن�نرب 2011،و مابني 14 ن�نرب 2011 اإىل غاية 13 دجنرب 2011، بدع�ى 
الغياب غري املربر عن العمل وعدم ا�ستجابته ال�ستدعاءات اللجنة الطبية، م��سحا اأنه تقدم بال�س�اهد 
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الطبية داخل االآجال القان�نية، غري اأن مطالبته باإجراء فح��سات طبية م�سادة جاءت خارج االآجال 
مت  2000، حيث  ماي   10 ال�سادر يف   2.99.1216 رقم  املر�س�م  من   4 املادة  عليها يف  املن�س��ص 

تخ�سي�ص ي�م 7 ماي 2012 الإجراء الفح�ص امل�ساد بخ�س��ص ال�س�اهد الطبية الثالث؛

وحيث اأفادت وزارة الرتبية ال�طنية والتك�ين املهني اأن املعني باالأمر مل ي�ستجب ال�ستدعاءات 
اللجنة الطبية االإقليمية من اأجل اإجراء الفح��سات الطبية امل�سادة، للبت يف ال�س�اهد الطبية التي كان 

يديل بها، وذلك رغم ت��سله بهذه اال�ستدعاءات.

 وحيث اأ�سافت ال�زارة اأن عدم ا�ستدعائه داخل اأجل ال�س�اهد الطبية، يرجع اإىل برجمة ت�اريخ 
اإجراءات الفح��سات الطبية من طرف م�سالح مندوبية وزارة ال�سحة؛

وبناء على ما تقدم؛

تغيبه غري  بدع�ى  ال�سهري،  راتبه  التي طالت  االقتطاعات  يتظلم من  باالأمر  املعني  اإن  حيث 
املربر عن العمل؛

اأبريل 2014، اأن املعني باالأمر مل ي�ستجب  وحيث اأكدت االإدارة يف ج�ابها امل�ؤرخ يف 29 
اأجل الفح��سات الطبية امل�سادة، للبت يف ال�س�اهد الطبية  ال�ستدعاءات اللجنة الطبية االإقليمية من 

التي كان يديل بها، وذلك رغم ت��سله بهذه اال�ستدعاءات؛ 

اللجنة  اأمام  مث�له  عدم  وه�  امل�ستكي،  راتب  من  االقتطاع  االإدارة  به  بررت  ما  اإن  وحيث 
الطبية، مردود مادام اأن الثابت من خالل ال�ثائق املدىل بها اأن اال�ستدعاءات وجهت له خارج اأمد 
ال�س�اهد الطبية التي كان قد اأدىل بها، على اعتبار اأن مقت�سيات املادة 4 من املر�س�م رقم 2.99.1216 
ال�سادر يف 10 ماي 2000 تلزم الطبيب املكلف باإجراء عملية الفح�ص امل�ساد على اأن يق�م باإخبار 
االإدارة التي ينتمي اإليها امل�ظف املعني بنتائج ذلك الفح�ص ، ولالإدارة اأن تق�م ب�سكل م�از بجميع 
التحريات االإدارية- ب�ا�سطة م�ظف اأو م�ظفني يعينهم رئي�ص االإدارة لهذه الغاية- ق�سد التاأكد من 
اأن من اأدىل بال�سهادة الطبية ي�ستعمل فعال رخ�سته للعالج، ويتعني على االإدارة القيام باملراقبة الطبية 
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واالإدارية خالل الفرتة التي تغطيها ال�سهادة الطبية املدىل بها من طرف امل�ظف ؛

وحيث، مادامت االإدارة واللجنة الطبية مل يحرتما هذه ال�رضوط ومل ينجزا ما يخ�له القان�ن 
لالإدارة من مراقبة وحتر داخل االأجال املر�س�مة، فاإن ما رتبته االإدارة كاآثار عن عدم اأخذها بال�س�اهد 

الطبية مل يكن يف حمله؛

وحيث يتعني، واحلالة هذه دع�ة وزارة الرتبية ال�طنية اىل العمل على اإرجاعها للم�ستكي املبالغ 
التي كانت اقتطعت من راتبه عن الفرتة املذك�رة اأعاله؛

وتطبيقا ملقت�سيات الظهري ال�رضيف رقم 1.11.25، ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

ال�رضيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة،  الداخلي  النظام  مقت�سيات  على  وبناء 
واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

- ي��سي باإرجاع وزارة الرتبية ال�طنية والتك�ين املهني للم�ستكي املبالغ التي كانت اقتطعت 
من راتبه عن الفرتات املذك�رة اأعاله؛

- يدع� اإىل اإفادة هذه امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛ 

- وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد وزير الرتبية ال�طنية والتك�ين املهني، وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، يف:
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يزال  األشد  الضرر  ألن  التنفيذ،  على  مساعدة  غير  الظرفية  تكون  قد 
بالضرر األخف، وألنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا باالكتفاء 
المحل  إلفراغ  حل  إيجاد  عليها  تعذر  إذا  الوكالة،  فعلى  ولذلك،  باألخف، 
لتعلقه بمصلحة ساكنة كاملة،  فعليها أن تبادر إلى عرض مقترحات للوصول 
أو إلى بحث سبل استصدار مقرر نزع  العقار،  إلى حلول توافقية ترضي مالك 
الملكية، ليتم تعويض هذا األخير عن كل األضرار الالحقة به، علما أنه يبقى، 
مع ذلك، محقا في الحصول على تعويض عن كل ما طاله من أضرار بسبب 

الترامي على عقاره وعن التأخير في تنفيذ الحكم الصادر لفائدته؛

التنفيذ المرهق واالستعاضة عنه بالتعويض

تـــــوصـــيــــة إلـــــى السيد مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة

صادرة بتاريخ: 19 يوليوز 2016

ملف عدد: 13/4861

France، بعث ب�سكاية اإىل هذه  اإن ال�سيد ..........، عن�انه ...................  حيث 
امل�ؤ�س�سة، �سجلت بها بتاريخ 18 دجنرب 2013، يتظلم مب�جبها من عدم تنفيذ االأمر اال�ستعجايل رقم 
...../2002 ال�سادر عن رئي�ص املحكمة االبتدائية بالفقيه بن �سالح بتاريخ 8 اأكت�بر 2002، القا�سي 
بطرد ال�كالة امل�ستقلة اجلماعية لت�زيع املاء والكهرباء بتادلة من الر�سم العقاري عدد ....../ب، الكائن 
مبنطقة �سم االأرا�سي امل�سماة "......" هي، اأو من يق�م مقامها اأو باإذنها، حتت طائلة غرامة تهديدية 
قدرها 50 درهما عن كل ي�م تاأخري عن التنفيذ ابتداء من تاريخ االمتناع، مع النفاذ املعجل وحتميل 
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املدعى عليه ال�سائر، وامل�ؤيد مبقت�سى القرار اال�ستئنايف عدد 1800 ال�سادر بتاريخ 8 دجنرب 2003، 
م��سحا اأنه با�رض م�سطرة التنفيذ، اال اأنه مل يت��سل اإىل اأية نتيجة؛

وحيث اأفادت ال�كالة امل�ستقلة اجلماعية لت�زيع املاء والكهرباء بتادلة، يف ج�ابها امل�ؤرخ يف 5 
فرباير 2014، باأن القطعة االأر�سية املحك�م باإخالئها �سبق اأن �سيدت عليها حمطة لل�سخ، وت�جد بها 
من�ساآت مائية وكهربائية خا�سة بتزويد �ساكنة �س�ق ال�سبت باملاء ال�رضوب، وقد اآلت هذه التجهيزات 

اإىل ال�كالة عن طريق بلدية �س�ق ال�سبت؛

ويف اإطار اإيجاد حل لهذه الق�سية، عقدت لقاءات مع اأ�سحاب امللك مت على اأ�سا�سها االتفاق 
ب�ا�سطة  الثمن  االقتناء عن طريق حتديد  بنهج م�سطرة   ،2014 �سنة  القطعة خالل  اقتناء  املبدئي على 
اللجنة  الدائرة ال�ستدعاء  ال�سيد رئي�ص  اإىل  اإر�سالية  ال�كالة  اللجان االإدارية املخت�سة، وعليه، وجهت 

االإدارية املكلفة بالتق�مي، لكن االأمر تعذر ثالثة مرات نظرا لغياب بع�ص اأع�ساء هذه اللجنة؛

 18 اأفادت بتاريخ  وحيث عملت امل�ؤ�س�سة على مكاتبة وزارة الداخلية يف امل��س�ع، حيث 
اأبريل 2014، باأنها اأحالت امللف على امل�سالح املخت�سة من اأجل اجناز بحث ب�ساأنه، اإال اأن امل�ؤ�س�سة مل 

تت��سل باأي ج�اب يف امللف، رغم تذكريها على الت�ايل بتاريخي 7 مار�ص و9 ي�ني� 2015؛

وحيث، اأمام عدم ج�اب وزارة الداخلية، فاإن امل�ؤ�س�سة ترى النظر يف امللف بناء على ما ت�فر 
لديها من معطيات؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل تدخل هذه امل�ؤ�س�سة من اأجل اإلزام املحك�م عليها، ال�كالة امل�ستقلة 
اجلماعية لت�زيع املاء والكهرباء بتادلة، على تنفيذ احلكم ال�سادر يف م�اجهتها باإفراغ اأر�ص؛

وحيث اإن املفرو�ص يف املحك�م عليها اأن تعمل على اتخاذ كل االإجراءات الالزمة من اأجل 
االمتثال ملا ق�ست به املحكمة، اإعماال ل�سيادة القان�ن وجت�سيدا للمبداأ الد�ست�ري القا�سي باأن االأحكام 

ملزمة للجميع؛

لكن، قد يبدو اأن هناك اإكراهات كربى ذات �سلة مب�سلحة ال�ساكنة اإذ اأن املحل املراد اإفراغه ه� 
وعاء عقاري ملحطة �سخ املياه وت�زيع املاء ال�رضوب؛
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وقد تك�ن الظرفية احلالية غري م�ساعدة على التنفيذ، الأن ال�رضر االأ�سد يزال بال�رضر االأخف، 
والأنه اإذا تعار�ست مف�سدتان روعي اأعظمها �رضرا باالكتفاء باالأخف، ولذلك فعلى ال�كالة، اإذا تعذر 
مقرتحات  عر�ص  اإىل  تبادر  اأن  فعليها  كاملة،  �ساكنة  مب�سلحة  لتعلقه  املحل  الإفراغ  اإيجاد حل  عليها 
لل��س�ل اإىل حل�ل ت�افقية تر�سي مالك العقار، اأو اإىل بحث �سبل ا�ست�سدار مقرر نزع امللكية ليتم 
على  احل�س�ل  ذلك، حمقا يف  مع  يبقى،  اأنه  علما  به،  الالحقة  االأ�رضار  كل  عن  االأخري  هذا  تع�ي�ص 
تع�ي�ص عن كل ما طاله من اأ�رضار ب�سبب الرتامي على عقاره وعن التاأخري يف تنفيذ احلكم ال�سادر 

لفائدته؛

وتطبيقا ملقت�سيات الظهري ال�رضيف رقم 1.11.25، ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

ال�رضيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة،  الداخلي  النظام  مقت�سيات  على  وبناء 
واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:
االأر�ص  باإفراغ  التعجيل  اإىل  بتادلة  والكهرباء  املاء  لت�زيع  اجلماعية  امل�ستقلة  ال�كالة  يدع�   -

املحك�م به مبقت�سى املقرر ال�سادر بتاريخ 8 اأكت�بر 2002؛
- ي��سي ال�كالة املذك�رة، يف حالة ما اإذا كانت هناك اإكراهات كربى تتعلق با�ستفادة ال�ساكنة 
من املاء ال�رضوب، الدخ�ل مع املالك يف اتفاق ودي لتع�ي�سه وطي امللف نهائيا، اأخذا بعني االعتبار 
التي طالت امل�ستكي جراء احتالل عقاره والتاأخري يف تنفيذ احلكم  القيمة احلقيقية للعقار واالأ�رضار 

ال�سادر لفائدته؛
- يدع� اإىل اإخبار هذه امل�ؤ�س�سة مبا مت اتخاذه يف امل��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

- وياأمر بتبليغ هذه الت��سية، اإىل كل من وزارة الداخلية، وال�كالة امل�ستقلة اجلماعية لت�زيع املاء 
والكهرباء بتادلة، واإىل امل�ستكي.

وحرر بالرباط، فـي:



103

التأخر في تمكين المعني باألمر من التعويض عن مصاريف العالج، 
أمر يجب تداركه، إذ من المفروض في التعاضدية والجهات ذات االرتباط 
أن تبادر إلى تمكين المنخرطين من التعويض داخل أجل معقول، ليتأتى لهم 
فعالية  أن  إذ  والتطبيب،  العالج  يقتضيها  التي  المستدامة  المصاريف  مواجهة 

التغطية االجتماعية تكمن في تسريع وتيرة الملفات وتسديد المستحقات؛

ارجاع مصاريف العالج يجب أن تكون 

داخل أجل معقول

تـــــوصـــيــــة إلـــــى السيد رئيس المجلس اإلداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية

صادرة بتاريخ: 20 يوليوز 2016

ملف عدد: 15/8661

اإىل م�ؤ�س�سة  ب�سكاية  تقدم  ال�سيد ............، عن�انه، ............، وادي زم،  اإن  حيث 
و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 15 �ستنرب 2015، يتظلم مبقت�ساها من عدم متكينه من التع�ي�ص عن 
العملية اجلراحية التي خ�سع لها �سنة 2012، والتي بلغت م�ساريفها 8500 درهم، ذاكرا اأن امل�ساعي 

التي قام بها يف امل��س�ع مل ت�سفر عن اأي نتيجة؛

�ستنرب   30 بتاريخ  امل��س�ع  ال�طنية يف  الرتبية  مل�ظفي  العامة  التعا�سدية  مكاتبة  وحيث متت 
اأن امل�ؤ�س�سة مل تت��سل منها بج�اب، رغم التذكري امل�جه لها يف هذا ال�ساأن بتاريخ 27  اإال   ،2015

فرباير 2016؛

وحيث اأمام عدم ج�اب االإدارة، فاإن امل�ؤ�س�سة ترى النظر يف الطلب على �س�ء ما ت�فر لديها 
من معطيات وما مت االإدالء به من م�ستندات؛
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وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل تدخل هذه امل�ؤ�س�سة، من اأجل متكني امل�ستكي من التع�ي�ص عن 
م�ساريف العالج اخلا�ص به التي مل يت��سل بها من التعا�سدية العامة للرتبية ال�طنية؛

وحيث اأدىل امل�ستكي مبا يفيد اإيداعه امللف الذي مت الت��سل به من لدن التعا�سدية، وت�سجيله 
بقاعدة املعطيات اخلا�سة بها؛

وحيث اإن التاأخر يف متكني املعني باالأمر من التع�ي�ص عن م�ساريف العالج، اأمر يجب تداركه، 
التع�ي�ص  املنخرطني من  اإىل متكني  تبادر  اأن  التعا�سدية واجلهات ذات االرتباط  املفرو�ص يف  اإذ من 
داخل اأجل معق�ل، ليتاأتى لهم م�اجهة امل�ساريف امل�ستدامة التي يقت�سيها العالج والتطبيب، اإذ اأن 

فعالية التغطية االجتماعية تكمن يف ت�رضيع وثرية امللفات وت�سديد امل�ستحقات؛

من  باالأمر  املعني  بتمكني  التعجيل  على  تعمل  اأن  التعا�سدية  على  فاإنه  هذا،  اأمام  وحيث 
م�ستحقاته؛

وتطبيقا ملقت�سيات الظهري ال�رضيف رقم 1.11.25، ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

ال�رضيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة،  الداخلي  النظام  مقت�سيات  على  وبناء 
واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:
بتمكني  بالتعجيل  ال�طنية  للرتبية  العامة  للتعا�سدية  االإداري  املجل�ص  رئي�ص  ال�سيد  ي��سي   -

املعني باالأمر من م�ستحقاته؛
- يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

- وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد رئي�ص املجل�ص االإداري للتعا�سدية العامة للرتبية 
ال�طنية، وال�سيد مدير ال�سندوق ال�طني ملنظمات االحتياط االجتماعي، وامل�ستكي. 

وحرر بالرباط، فـي:
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المستحقة  التعويضات  على  بالحصول  مطالبته  في  محقا  يبقى  المشتكي 
التعويض عن  من  الغاية  أن  اعتبار  على  عمله،  مقر  خارج  بمهام  قيامه  عن 

المأموريات التي قام بها هي تغطية المصاريف التي تحملها في هذا اإلطار؛

على المكتب الوطني للمطارات أن يسعى إلى إيجاد الصيغة المالئمة 
إلعطاء داللة للشهادة المحصل عليها، إما بإدماجه في المرتبة اإلدارية الموازية، 
إن كان القانون يسمح بذلك بصفة آلية، أو أن يفتح له المجال الجتياز المباراة 
الدراسة  مواصلة  محفزات  على  لإلبقاء  ذلك  كل  المجال،  هذا  في  المتطلبة 

والتحصيل رفعا للقدرات وتأهيال للكفاءات لتحسين العطاءات؛

-الحق في التعويض عن التنقل

-تعامل اإلدارة مع حصول العامل بها على شهادة عليا

تـــــوصـــيــــة إلـــــى السيد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات

صادرة بتاريخ: 20 يوليوز 2016

ملف عدد: 13/3990

حيث اإن ال�سيد ........، حما�سب باملكتب ال�طني للمطارات، رقم ت�سجيله .......، القاطن 
بـــ...............، بر�سيد، بعث ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 20 ي�ني� 
التع�ي�سات امل�ستحقة عن املهام  2013، يتظلم مبقت�ساها من ال�رضر الالحق به جراء عدم متكينه من 

التي قام بها خارج مقر عمله، وكذا عدم ت�س�ية و�سعيته االإدارية واملالية وفق ال�سهادة املح�سل عليها، 
ملتم�سا التدخل ق�سد احل�س�ل على م�ستحقاته القان�نية وت�س�ية و�سعيته؛
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وحيث متت مكاتبة املكتب ال�طني للمطارات يف امل��س�ع بتاريخ 16 اأبريل 2014، اإال اأن 
امل�ؤ�س�سة مل تت��سل منه باأي ج�اب اإىل غاية تاريخه، رغم التذكريات امل�جهة له يف هذا ال�ساأن على 

الت�ايل بتاريخي 30 ماي و12 غ�ست 2014؛

وحيث اإنه اأمام عدم ج�اب املكتب ال�طني للمطارات، فاإن امل�ؤ�س�سة تعترب امللف جاهزا للنظر 
فيه وفق ما ت�فر لديها من معطيات، وما مت اال�ستدالل به من وثائق؛

وبناء على ما تقدم؛

امل�ستحقة عن  التع�ي�سات  امل�ستكي من  اأجل متكني  التدخل من  اإىل  يهدف  الطلب  اإن  حيث 
املهام التي قام بها خارج مقر عمله، وكذا ت�س�ية و�سعيته االإدارية واملالية وفق ال�سهادة املح�سل عليها؛

وحيث اأدىل امل�ستكي �سمن وثائق امللف، ب�سهادتني م�ؤرختني على الت�ايل يف 25 اأكت�بر و18 
دجنرب 2013، م�قعتني من طرف مدير ق�سم املحا�سبة باملكتب ال�طني للمطارات، ي�سمح مبقت�ساهما 

للم�ستكي بالتغيب عن العمل من اأجل القيام مبهمة مبديرية ال�رضائب؛

وحيث اإن امل�ستكي يبقى حمقا يف مطالبته باحل�س�ل على التع�ي�سات امل�ستحقة عن قيامه مبهام 
خارج مقر عمله، على اعتبار اأن الغاية من التع�ي�ص عن املاأم�ريات التي قام بها هي تغطية امل�ساريف 

التي حتملها يف هذا االإطار؛

�سنة  عليه  املح�سل  اجلامعي  املهني  البا�سل�ر  دبل�م  من  ب�س�رة  كذلك  امل�ستكي  اأدىل  وحيث 
2010 من املدر�سة العليا للتكن�ل�جيا برب�سيد، تخ�س�ص املالية والتدبري، وهي �سهادة معرتف بها من 

طرف جامعة احل�سن االأول ب�سطات، وت�ازي �سهادة االإجازة اجلامعية املهنية، وفق ما جاء يف االإقرار 
امل�سلم للمعني باالأمر من طرف مدير املدر�سة؛

وحيث اإنه على املكتب ال�طني للمطارات اأن ي�سعى اإىل اإيجاد ال�سيغة املالئمة الإعطاء داللة 
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اإما باإدماجه يف املرتبة االإدارية امل�ازية اإن كان القان�ن ي�سمح بذلك ب�سفة  لل�سهادة املح�سل عليها، 
حمفزات  على  لالإبقاء  ذلك  كل  املجال،  هذا  يف  املتطلبة  املباراة  الجتياز  املجال  له  يفتح  اأن  اأو  اآلية، 

م�ا�سلة الدرا�سة والتح�سيل رفعا للقدرات وتاأهيال للكفاءات لتح�سني العطاءات؛

وتطبيقا ملقت�سيات الظهري ال�رضيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

ال�رضيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة  الداخلي  النظام  مقت�سيات  على  وبناء 
واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

من  امل�ستكي  بتمكني  بالتعجيل  للمطارات  ال�طني  للمكتب  العام  املدير  ال�سيد  ي��سي   -
م�ستحقاته املالية عن املهام التي قام بها خارج مقر عمله؛

- يدع� اإىل بحث �سبل ت�س�ية و�سعيته االإدارية واملالية وفق ال�سهادة املح�سل عليها؛

- يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

للمطارات،  ال�طني  للمكتب  العام  املدير  ال�سيد  من  كل  اإىل  الت��سية  هذه  بتبليغ  وياأمر   -
وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، فـي:
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وفق  يتم  أن  يجب  مالك،  هو حق كل  الذي  البنايات،  وإصالح  ترميم 
التنظيمات القانونية واإلدارية المؤطرة للموضوع، وذلك تحت رقابة مصالح 
التعمير التابعة للجماعات وكذا اإلدارات المختصة، التي من واجبها التأكد 
هو  لما  التقنية، وكذا  للمقتضيات  إنجازها  المزمع  األعمال  مطابقة  من مدى 

وارد في وثائق التعمير؛

على السلطة اإلدارية المعنية أن تجيب عن الطلبات المقدمة لها، وفق 
االقتضاء،  ومطالبتهم، عند  أصحابها،  توجيه  تعمل على  وأن  األمر،  يستدعيه  ما 
بتصحيح وتدارك ما وقعوا فيه من أخطاء، السيما بالنسبة لهذه النازلة، حيث 
كانت األضرار الالحقة بهم جسيمة، نتيجة ما عرفته المنطقة آنذاك من انهيار 

عمارات مجاورة؛

الحق في إصالح األبنية

تـــــوصـــيــــة إلـــــى السيد رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء

صادرة بتاريخ: 20 يوليوز 2016

ملف عدد: 15/7192

حيث اإن ال�سيدة ...........، القاطنة، ب .................، الدار البي�ساء، تقدمت اأ�سالة 
عن نف�سها ونيابة عن اإخ�انها ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 22 يناير 2015، 
من  متكينهم  عدم  جراء  بهم  الالحق  ال�رضر  من  يتظلم�ن  اأنهم  بها  املرفقة  ال�ثائق  ومن  منها  ي�ستفاد 
باعتبارهم من �سحايا   ،37 الكائنة ب�سارع املهدي بن بركة، رقم  اإ�سالح وترميم م�ساكنهم  رخ�سة 
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بناء على حم�رض املعاينة املنجز من طرف  التاأكد،  اأنه مت  اإىل  التي عرفها حي ب�رك�ن، م�سرية  الفاجعة 
املخترب  ال�سادرة عن  الهند�سية  اخلربة  واإجراءات  اأنفا،  البي�ساء  الدار  لعمالة  التابعة  املتخ�س�سة  اللجنة 
العم�مي للتجارب والدرا�سات بالدار البي�ساء، من �سالحية البناية املعنية، الأنها لي�ست اآيلة لل�سق�ط؛

وحيث متت مكاتبة ال�سيد رئي�ص اجلماعة احل�رضية للدار البي�ساء يف امل��س�ع، اإال اأن امل�ؤ�س�سة 
اإليه على الت�ايل بتاريخ 11 مار�ص  مل تت��سل منه باأي رد اإىل غاية تاريخه، رغم التذكريات امل�جهة 

2015 و29 ماي 2015 و 17 ن�نرب 2015؛

وحيث اأمام عدم ج�اب اجلماعة احل�رضية للدارالبي�ساء، فاإن امل�ؤ�س�سة ترى النظر يف امللف بناء 
على ما ت�فر لديها من معطيات؛

وبناء على ما تقدم:

وترميم  اإ�سالح  رخ�سة  من  الطالبني  متكني  اأجل  من  التدخل  اإىل  يهدف  الطلب  اإن  حيث 
ي�لي�ز   11-10 ليلة  ال�اقع  بالدارالبي�ساء،  ب�رك�ن  انهيار عمارات بحي  نتيجة  لت�رضرها  م�ساكنهم 

2014؛

وفق  يتم  اأن  يجب  مالك،  كل  حق  ه�  الذي  البنايات،  اإ�سالح  واإعادة  ترميم  اإن  وحيث 
التنظيمات القان�نية واالإدارية امل�ؤطرة للم��س�ع، وذلك حتت رقابة م�سالح التعمري التابعة للجماعات 
وكذا االإدارات املخت�سة، التي من واجبها التاأكد من مدى مطابقة االأعمال املزمع اإجنازها للمقت�سيات 

التقنية، وكذا ملا ه� وارد يف وثائق التعمري؛

ي�ستدعيه  ما  لها وفق  املقدمة  الطلبات  اأن جتيب عن  املعنية  االإدارية  ال�سلطة  وحيث كان على 
اأ�سحابها، ومطالبتهم، عند االقت�ساء، بت�سحيح وتدارك ما وقع�ا فيه  االأمر، وان تعمل على ت�جيه 
من اأخطاء، ال�سيما بالن�سبة لهذه النازلة، حيث كانت االأ�رضار الالحقة بهم ج�سيمة، نتيجة ما عرفته 

املنطقة اآنذاك من انهيار عمارات جماورة؛ 
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وحيث لذلك، ترى امل�ؤ�س�سة دع�ة م�سالح اجلماعة الرتابية اإىل �رضورة درا�سة مطالب امل�ستكني، 
وترتيب االآثار القان�نية عليها باالإيجاب، اإن كانت االأم�ر مطابقة ملا ين�ص عليه القان�ن، اأو اأن تعلل 

كل رف�ص، مع ت�جيه الطالبني واإر�سادهم اإىل ما يتعني فعله؛ 

وتطبيقا ملقت�سيات الظهري ال�رضيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادتني 29 و32 منه؛

ال�رضيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة  الداخلي  النظام  مقت�سيات  على  وبناء 
واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

طلبات  درا�سة  تتم  اأن  على  بالعمل  للدارالبي�ساء،  احل�رضية  اجلماعة  رئي�ص  ال�سيد  ي��سي   -
ال�سيدة ....... ومن معها، ذات ال�سلة برتميم البناية التي تعتمرها، والكائنة بـــ....... بالدارالبي�ساء، 

واجل�اب عنها طبقا ملا يقت�سيه القان�ن؛

- ويدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

- ياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل ال�سيد رئي�ص اجلماعة احل�رضية للدارالبي�ساء، واإىل امل�ستكية ومن 
معها.

وحرر بالرباط، يف:
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يعيشها  التي  العزلة  لفك  المالئم،  الحل  عن  تبحث  أن  اإلدارة  على 
المشتكي، إذ كان من المتعين، وهي تخطط وتجهز مشروع الطريق السيار، 
أن تضع في الحسبان موضوع المسالك الطرقية، التي يجب أن تمكن الساكنة 
وأصحاب العقارات من تأمين مرورهم وتواصلهم، تحقيقا لكل األبعاد المرجوة 

من المواصالت الطرقية، التي ينبغي أن تبقى دوما رافدا وقاطرة للتنمية؛

التزام الدولة بفك العزلة عن العقارات 

بعد إحداثها للطريق السيار

تـــــوصـــيــــة إلـــــى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

صادرة بتاريخ: 20 يوليوز 2016

ملف عدد: 13/3185

حيث اإن ال�سيد .......، اجلاعل عن�ان املرا�سلة معه بــ.........، طنجة، تقدم ب�سكاية لدى 
م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 4 فرباير 2013، يتظلم مبقت�ساها من عدم فتح املمر الطرقي 
امل�ؤدي اإىل قطعته االأر�سية رقم ...... ذات الر�سم العقاري ....../19، ال�اقعة باملحل املدع� .....، 
تط�ان  مدينة  بني  الرابط  ال�سيار  الطريق  بناء  اأ�سغال  نتيجة  اإغالقه  مت  والذي  الفنيدق،   ،...... دوار 
والفنيدق، م��سحا اأن عقاراته اأ�سبحت يف عزلة عن العامل اخلارجي، واأن امل�ساعي التي قام بها من 

اأجل رفع ال�رضر عنه، مل ت�سفر عن اأي نتيجة حلدود تاريخه؛ 

ن�نرب   12 يف  امل�ؤرخ  ج�ابه  يف  تط�ان،  لطنجة  والنقل  للتجهيز  اجله�ي  املدير  اأفاد  وحيث 
اأن املديرية االإقليمية للتجهيز والنقل بتط�ان ب�سدد درا�سة اأجنع ال�سبل ق�سد فتح ممر جانبي   ،2015
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للطريق ال�سيار الرابط بني تط�ان والفنيدق، ي�ؤدي اإىل قطعته االأر�سية؛

وحيث اأ�ساف املجيب اأنه على اإثر تق�سيم املالك املجاورين للقطعة االأر�سية م��س�ع ال�سكاية 
حل�س�سهم عن طريق االإرث، اأ�سبحت ال�رضورة ت�ستدعي كذلك اإن�ساء م�سلك م�ؤدي لقطع ال�رثة، 
امل�ساحة  امل�ساهمة يف  ق�سد  املحلية  ال�سلطة  طريق  عن  املالك  ه�ؤالء  با�ستدعاء  املديرية  قامت  لذلك، 
املخ�س�سة للم�سلك، حتى تق�م باأ�سغال تهيئته، واأرفق املجيب ج�ابه بن�سخة من مرا�سلة م�جهة اإىل 

ال�سيد با�سا امل�سيق يف امل��س�ع؛ 

با�سا  لل�سيد  امل�جهة  املرا�سلة  الفنيدق، يف م��س�ع  امل�سيق  وحيث متت مكاتبة عامل عمالة 
امل�سيق من قبل املديرية االإقليمية للتجهيز والنقل بتط�ان، اإال اأن امل�ؤ�س�سة مل تت��سل منه باأي رد، رغم 

مرا�سالت التذكري امل�جهة له؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل تدخل امل�ؤ�س�سة، من اأجل اإلزام م�سالح وزارة التجهيز والنقل على 
فتح منفذ طرقي اإىل قطعة امل�ستكي االأر�سية ذات الر�سم العقاري عدد ......./19، والتي مت اإغالق 

الطريق امل�ؤدية اإليها، نتيجة اأ�سغال بناء الطريق ال�سيار الرابط بني مدينة تط�ان والفنيدق؛

وحيث تبني من ج�اب االإدارة اأنها تقر باأحقية امل�ستكي يف اال�ستفادة من منفذ طرقي بجانب 
الطريق ال�سيار الرابط بني مدينة تط�ان والفنيدق، ي�ؤدي اإىل قطعته االأر�سية؛ 

وحيث كان على االإدارة اأن تبحث عن احلل املالئم، لفك هذه العزلة التي يعي�سها امل�ستكي، اإذ 
كان من املتعني، وهي تخطط وجتهز م�رضوع الطريق ال�سيار، اأن ت�سع يف احل�سبان م��س�ع امل�سالك 
الطرقية، التي يجب اأن متكن ال�ساكنة واأ�سحاب العقارات من تاأمني مرورهم وت�ا�سلهم، حتقيقا لكل 

االأبعاد املرج�ة من امل�ا�سالت الطرقية، التي ينبغي اأن تبقى دوما رافدا وقاطرة للتنمية؛

وحيث اإن ما مت�سكت به االإدارة، لتربير تاأخرها يف فتح املنفذ الطرقي املذك�ر، بق�سمة البقعة 
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االأر�سية املجاورة للقطعة االأر�سية اململ�كة للم�ستكي، ال ميكن جماراته، ما دامت االإدارة، ك�سلطة 
عامة، لها من ال��سائل املادية ما يتيح لها تخ�سي�ص جزء من عقارات املجاورين الإحداث ذات املنفذ 
الطرقي يف اإطار املنفعة العامة، بامل�ساعي احلبية، واإن اقت�سى احلال اللج�ء اإىل امل�ساطر املعم�ل بها يف 

اإطار نزع امللكية؛

وحيث اإنه، اأمام هذه احلالة، يتعني اإلزام م�سالح وزارة التجهيز والنقل والل�ج�ستيك بالتعجيل 
باتخاذ االإجراءات الكفيلة بتمكني املعني باالأمر من منفذ طرقي اإىل قطعته االأر�سية؛ 

وتطبيقا ملقت�سيات الظهري ال�رضيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011 باإحـــــداث 
م�ؤ�س�سة و�سيط اململكـة، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله؛

ال�رضيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة،  الداخلي  النظام  مقت�سيات  على  وبناء 
واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

- ي�سجل اأحقية امل�ستكي يف متكينه من منفذ طرقي اإىل قطعته االأر�سية؛

- ي��سي ال�سيد وزير التجهيز والنقل والل�ج�ستيك بالعمل على التعجيل باتخاذ االإجراءات 
الالزمة لذلك؛

- يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

-وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد وزير التجهيز والنقل والل�ج�ستيك، وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، يف:
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التي  لتقدير اإلدارة  العمومي، يرجع  الملك  استغالل   االستجابة لطلب 
عليها إعمال هذه السلطة في حدود ما تقتضيه المشروعية، مع مراعاة المصلحة 
العامة ووجوب تعليل كل ما قد تتخذه من قرار، ليتأتى للمعني به عند المنازعة 

فيه ممارسة ما يخوله القانون من حق اللجوء إلى القضاء؛

متى  مالكها  إلى  واألجهزة  المعدات  برد  ملزمة  اإلدارية،  السلطات 
طالب بها، ألن، ايداعها في المحجز لم يكن إال في نطاق التدابير االحترازية، 
وليس من أجل المخالفات المنسوبة إليه ذات الصلة بضوابط البناء والتعمير، ألن 
تلك الوقائع ال تبرر االحتفاظ بتجهيزات المحل، وألن كل ما تملكه اإلدارة 
ما  بشأنها  لتتخذ  العامة  النيابة  على  منسوبة  تكون  قد  التي  المخالفة  إحالة  هو 

يفرضه الموقف، من إجراءات تندرج فيما هو مسموح به؛

-الحق في استغالل الملك العموم

-اإليداع في المحجز البلدي ال يشكل عقوبة وإنما 
إجراء احترازيا

تـــــوصـــيــــة إلـــــى السيد وزير الداخلية

صادرة بتاريخ: 21 يوليوز 2016

ملف عدد: 13/4807

حيث اإن ال�سيد ........، اجلاعل حمل املخابرة معه بـــ..........، ال�سعيدية، بعث ب�سكاية 
اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 12 دجنرب 2013، يتظلم فيها من احلجز الذي طال 
معدات املقهى العائدة له، مرجعا ذلك لعدم ت�س�ية و�سعيته اجلبائية لدى اجلماعة احل�رضية لل�سعيدية، 
واحلال اأنه �سبق له اأن طالبها كتابة بتحديد املبلغ ال�اجب اأداوؤه عن جباية ا�ستغالل الر�سيف، م�ؤكدا 
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من  ب�س�رة  مدليا  احلجز،  بعملية  القيام  قبل  قان�نية  مهلة  يحدد  باالأداء  اإنذار  باأي  ت��سله  عدم  على 
بربكان  االإبتدائية  املحكمة  لدى  الق�سائي  املف��ص  قبل  من  طلبه  على  بناء  املنجز  االإخباري  املح�رض 

بتاريخ 25 اأكت�بر 2013؛ 

 وحيث اأفادت وزارة الداخلية، يف ج�ابها بتاريخ 2 اأبريل 2014، باأن عملية احلجز متت يف 
اإطار جلنة م�سرتكة ومل تنفذها ال�سلطة املحلية مبفردها، بعد اإ�سافة امل�ستكي لطابق ثالث دون ح�س�له 
على رخ�سة البناء، مما حدا برئي�ص املجل�ص البلدي لل�سعيدية اإىل ت�جيه �سكايتني يف امل��س�ع اإىل ال�سيد 
منا�سبات  يف  وحتذيره،  اإليه  امل�جهة  االنذارات  رغم  واأنه  بربكان،  االبتدائية  باملحكمة  امللك  وكيل 
اإطار  املنظمة يف  امليدانية  الزيارات  اأثناء  املختلطة،  اللجان  اأع�ساء  واأهان  االأ�سغال  فقد وا�سل  عديدة 
ما متليه م�س�ؤولية خمتلف امل�سالح املمثلة فيها من احلفاظ على اأمن و�سالمة املارة وحماية اأرواح رواد 

املقهى ال�اقع اأ�سفل البناية؛

متليه  ملا  طبقا   ،2014 ي�ني�   3 بتاريخ  للم�ستكي،  االإدارة  ج�اب  م�سم�ن  تبليغ  مت  وحيث 
مقت�سيات املادة 29 من الظهري ال�رضيف املحدث للم�ؤ�س�سة، فاأكد يف تعقيبه على عدم م�رضوعية حجز 

معدات املقهى، باعتبار اأن االأمر يتعلق فقط باإ�سالحات يف البناء، ولي�ص اإ�سافة طابق ثالث؛ 

وا�سرت�ساال يف اإيجاد حل لهذا امللف، متت دع�ة كل من امل�ستكي واملجل�ص البلدي لل�سعيدية 
ووزارة الداخلية لعقد جل�سة بحث ي�م 12 اأبريل 2016؛

اأبريل  وحيث ح�رض ممثل وزارة الداخلية والذي اأكد ما جاء يف ج�اب ال�زارة امل�ؤرخ يف 2 
2014، من ك�ن امل�ستكي اأ�ساف طابقا ثالثا بدون ترخي�ص للبناية التي ت�جد مقهاه اأ�سفلها، وخمافة 

تعر�ص امل�اطنني امل�ستعملني للر�سيف االأمامي للمقهى من خطر �سق�ط امل�اد امل�ستعملة يف البناء، اأو 
غريها عليهم، وعلى املنق�الت املت�اجدة بالر�سيف، فاإن اللجنة املحلية من اأجل مراقبة البناء حررت 
حم�رضا يف 15 اأكت�بر 2012 حتت رقم ..../2012، �سدر اإثره اأمر ف�ري باإيقاف االإ�سغال يف 17 
اأكت�بر 2012، كما وجه رئي�ص املجل�ص اجلماعي لل�سعيدية �سكاية اإىل النيابة العامة بابتدائية بركان يف 
8 ن�نرب 2012، وذلك تنفيذا ملقت�سيات الفقرة االأوىل من املادة 66 من القان�ن رقم 90-12 ال�سادر 

بتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم 31-92-1 املتعلق بالتعمري؛
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وحيث اأ�ساف اأنه اأمام متادي امل�ستكي يف عملية بناء الطابق الثالث بدون ترخي�ص اأجنز حم�رض 
معاينة يف 10 اأكت�بر 2013، كما حررت اللجنة املختلطة املكلفة مبراقبة اأورا�ص البناء يف نف�ص الي�م 
الذي  العم�مي  امللك  التي حتتل  الطاوالت والكرا�سي  بال�اقعة وقررت االكتفاء بحجز بع�ص  حم�رضا 
يعترب ممرا للراجلني خ�فا من ت�ساقط م�اد البناء، وقد مت اإيداع املنق�الت باملحجز البلدي، ويف م�ازاة 
ذلك قدمت يف 11 اأكت�بر 2013 �سكاية �سد املعني باالأمر اإىل ال�سيد وكيل امللك لدى ابتدائية بركان، 

و�سدر اأمر ف�ري باإيقاف االأ�سغال يف نف�ص التاريخ؛

غري  البناء  اأ�سغال  يف  امل�ستكي  متادي  اأمام  باأنه  ت�رضيحه  الداخلية،  وزارة  ممثل  اأنهى  وحيث 
 2013 اأكت�بر   22 يف  حم�رض  وباإجناز  التعمري  خروقات  مبعاينة  االإقليمية  اللجنة  قامت  بها،  املرخ�ص 
اأو�ست فيه باال�ستمرار يف مراقبة اإيقاف االأ�سغال، وت�قيف اأي ن�ساط جتاري اأو مهني كيف ما كانت 
طبيعته باملحالت التجارية اأ�سفل البناية حفاظا على �سالمة املارة ورواد املقهى اإىل حني ت�س�ية ال��سعية 
القان�نية، ويف حالة العك�ص تطبيق الف�سل 68 من قان�ن التعمري القا�سي با�ست�سدار قرار هدم البناء 
امل�سيد بدون ترخي�ص، وبالتايل فاإن االأمر يتعلق باإ�سافة طابق ثالث بدون رخ�سة، ولي�ص بعدم وج�د 

رخ�سة ا�ستغالل الر�سيف؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن ال�سكاية تهدف اإىل التدخل لدى االإدارة من اأجل رد االأ�سياء املحج�زة، وكذلك من 
اأجل متديد رخ�سة ا�ستغالل امللك العام؛

ال�الية  م�سالح  متلكه  ما  نطاق  يف  اإجراوؤه  مت  املعدات،  حجز  اأن  البحث  بعد  ات�سح  وحيث 
واجلماعة من �سالحيات يف اإطار ما ه� خم�ل لها ك�رضطة اإدارية، تعمل على اتخاذ ما ميكن اتخاذه من 

اإجراءات احتياطية وحتفظية حلماية ال�ساكنة واملارة مما قد يهددهم من خماطر؛ 

وحيث، واإن كان ما اأقدمت عليه ال�سلطات االإدارية يدخل يف نطاق �سالحيتها، فاإنها ملزمة 
نطاق  يف  اإال  يكن  مل  املحجز  يف  ايداعها  الأن  بها،  طالب  متى  مالكها  اإىل  واالأجهزة  املعدات  برد 
البناء والتعمري، الأن  ال�سلة ب�س�ابط  اإليه ذات  املن�س�بة  اأجل املخالفات  التدابري االحرتازية ولي�ص من 
تلك ال�قائع ال تربر االحتفاظ بتجهيزات املقهى، والأن كل ما متلكه االإدارة ه� اإحالة املخالفة التي 
اإجراءات تندرج فيما ه�  النيابة العامة لتتخذ ب�ساأنها ما يفر�سه امل�قف، من  قد تك�ن من�س�بة على 
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م�سم�ح به يف اإطار املتابعة الزجرية؛

به  تقدم  الذي  اال�ستجابة  فاإن  العم�مي،  امللك  ا�ستغالل  لطلب  برخ�سة  يتعلق  فيما  وحيث 
مع  امل�رضوعية،  تقت�سيه  ما  حدود  يف  ال�سلطة  هذه  اإعمال  عليها  التي  االإدارة  لتقدير  يرجع  امل�ستكي 
مراعاة امل�سلحة العامة ووج�ب تعليل كل ما قد تتخذه من قرار، ليتاأتى للمعني به عند املنازعة فيه 

ممار�سة ما يخ�له القان�ن من حق اللج�ء اإىل الق�ساء؛

وحيث كان على ال�سلطة، وقد ت��سلت بالطلب، اأن تبت فيه، وتبلغ امل�ستكي ما قررته ب�ساأنه؛

وحيث يبقى من حق امل�ستكي اإذا كان يتم�سك بحقه يف التع�ي�ص عما يك�ن حلقه من اأ�رضار، 
ويف حالة عدم ال��س�ل اإىل ت�افق ر�سائي مع االإدارة، الت�جه اإىل الق�ساء للبت يف ذلك ا�ستنادا اإىل ما 

ميلكه هذا االأخري من و�سائل؛

وتطبيقا ملقت�سيات الظهري ال�رضيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011 باإحـــــداث 
م�ؤ�س�سة و�سيط اململكـة، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله وال�سيما املادة 

12 منه؛

ال�رضيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة،  الداخلي  النظام  مقت�سيات  على  وبناء 
واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

�ساأن  االإدارة يف  قررته  مبا  اإبالغه  املحج�زات، ويف  ا�سرتجاع  امل�ستكي يف  باأحقية  ي�رضح   -
رخ�سة ا�ستغالل امللك العم�مي، ويدع� االإدارة اإىل متكينه من ذلك، ويف حالة التعذر ت�جه امل�ستكي 

اإىل اللج�ء للق�ساء ملا ميلكه من و�سائل، ق�سد حتديد التع�ي�ص امل�ستحق من كل ما طاله من اأ�رضار؛

- يدع� اإىل اإخبار هذه امل�ؤ�س�سة مبا مت اتخاذه يف امل��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

- وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد وزير الداخلية، وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، يف:
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بصرف النظر عن تحديد المسؤولية عن ضياع ملف مطلب التحفيظ 
لترتيب اآلثار عن ذلك، فإنه حري باألطراف المعنية، وعلى رأسها مصالح 
المحافظة العقارية، العمل على تكوين نظير له، ما لم يكن قد تم تحويله إلى 
بما  رسم عقاري، وذلك من خالل ما هو متوفر لديها من وثائق، واالستعانة 
قد تكون احتفظت به من صور مصغرة )microfilm( ومن أصول أو مراجع 
الرسوم  من  نظائر  الستخراج  التوثيق  محكمة  إلى  واللجوء  الرسمية،  بالجريدة 
ذات الصلة، إنطالقًا من مراجعها والتعاون مع األطراف ودفاعهم، لتمكينها 
أو نظائر أو  أو رسوم  إليه من بين ما قد يكون لديهم من وثائق  مما تحتاج 
صور قصد إعادة تكوين الملف لبحث مدى إمكانية إعطاء مفعول للتعرض 

والحكم القاضي باالستحقاق ؛

المسؤولية عن ضياع ملف مطلب التحفيظ 

وااللتزام بتكوين نظير له

تـــــوصـــيــــة إلى السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 

والمسح العقاري والخرائطية

صادرة بتاريخ: 26 يوليوز 2016

ملف عدد: 15/8647

حيث اإن ال�سيدين ....... و...........، اجلاعلني حمل املرا�سلة معهما بـــ........، مكنا�ص، 
تقدما ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 9 �ستنرب 2015، يتظلمان مبقت�ساها من 
امتناع ال�سيد املحافظ على االأمالك العقارية مبكنا�ص املنزه، عن حتفيظ القطعتني االأر�سيتني الكائنتني 
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لهما مبقت�سى  العائدتني  اأح�از مكنا�ص،  امل�سمى )......(، بدوار ......، جماعة ادخي�سة،  باملحل 
ر�سمي ال�رضاء عدد .... وعدد ....، م�ساحة االأوىل 440 مرتاً مربعًا، والثانية 60 مرتاً مربعًا، معززين 
�سكايتهما ب�س�رة من القرار ال�سادر لفائدتهما عن حمكمة اال�ستئناف مبكنا�ص بتاريخ 16 ماي� 1996 
يف امللف عدد ...../..../..، والقا�سي با�ستحقاقهما للقطعتني املذك�رتني، وكذا ب�س�رة من القرار 
ال�سادر عن املجل�ص االأعلى �سابقًا حمكمة النق�ص حاليًا بتاريخ 30 ي�لي�ز 1997 يف امللف املدين عدد 

...../../../....؛

وحيث اأفاد ال�سيد املحافظ على االأمالك العقارية مبكنا�ص املنزه، يف كتابه امل�ؤرخ يف 4 ن�نرب 
ال�سيد  لدن  من   2013 غ�ست   6 بتاريخ  باالأمر  املعنيني  �سكاية  على  الرد  مت  واأن  �سبق  باأنه   ،2015

املدير العام لل�كالة ال�طنية للمحافظة العقارية وامل�سح العقاري واخلرائطية وم�سالح املحافظة العقارية 
ملكنا�ص املنزه، التي قامت بجميع التحريات املمكنة لدى من يجب، لكن دون نتيجة، م�سرياً اأن ذلك 
راجع لعدم العث�ر على امللف من لدن املحكمة املحال عليها، مما ال ميكن معه حتميل املحافظة م�س�ؤولية 

�سياع امللف م��س�ع الطلب؛

بناء  امل�قف  يفر�سه  ما  التخاذ  مبكنا�ص  االبتدائية  املحكمة  رئي�ص  ال�سيد  مكاتبة  متت  وحيث 
على ما جاء يف ج�اب امل�سلحة االآنفة الذكر، فاأفاد يف كتابه امل�ؤرخ يف 7 دجنرب 2015، باأنه �سبق 
للمحكمة اأن اأبلغت املعنيني باالأمر، عرب نائبهما االأ�ستاذ ......، املحامي بهيئة مكنا�ص، بتاريخ 14 

ي�ني� 1980، باأن املحكمة مل تت��سل مبطالب التحفيظ املتعلقة بنازلة احلال؛

وحيث مت تبليغ اجل�اب للمعنيني، فلم تت��سل منهم امل�ؤ�س�سة باأي رد؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل متكني امل�ستكيني من حتفيظ قطعتيهما االأر�سيتني، بناء على ما مت 
احلكم به؛
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مطلب  ملف  �سياع  اإىل  يرجع  احلايل  التعرث  مربط  اأن  امللف  اأوراق  من  ات�سح  حيث  لكن، 
التحفيظ تدعي املحافظة العقارية اأنها اأحالته على املحكمة، وتنفي هذه االأخرية ت��سلها به؛

وحيث اإنه، ب�رضف النظر عن حتديد امل�س�ؤولية عن هذا ال�سياع لرتتيب االآثار عن ذلك، فاإنه 
حري باالأطراف املعنية، وعلى راأ�سها م�سالح املحافظة العقارية، العمل على تك�ين نظري مللف املطلب، 
ما مل يكن قد مت حت�يله اإىل ر�سم عقاري، وذلك من خالل ما ه� مت�فر لديها من وثائق، واال�ستعانة مبا 
قد تك�ن احتفظت به من �س�ر م�سغرة )microfilm(، ومن اأ�س�ل اأو مراجع باجلريدة الر�سمية، 
واللج�ء اإىل حمكمة الت�ثيق ال�ستخراج نظائر من الر�س�م ذات ال�سلة، انطالقًا من مراجعها والتعاون 
اأو  ر�س�م  اأو  وثائق  من  لديهم  يك�ن  قد  ما  بني  من  اإليه  حتتاج  مما  لتمكينها  ودفاعهم،  االأطراف  مع 
نظائر اأو �س�ر ق�سد اإعادة تك�ين امللف لبحث مدى اإمكانية اإعطاء مفع�ل للتعر�ص واحلكم القا�سي 

باال�ستحقاق ؛

تاأمني، طبقًا  املحافظة من  تت�فر عليه  ما  اإىل  تعذر ذلك، وا�ستناداً  باالإدارة، عند  يليق  وحيث 
تغيريه  1913 كما وقع  12 غ�ست  لـ  امل�افق   1331 9 رم�سان  امل�ؤرخ يف  العقاري  التحفيظ  لظهري 
وتتميمه، لتغطية ما قد ي�سدر عن املحافظ من اأخطاء، اأن تلجاأ اإىل اإيجاد �سيغة ت�فيقية م�سادق عليها 
من كل االأطراف املعنية، من خالل حل ر�سائي يح�سل فيه كل من امل�ستكيني على تع�ي�ص يغطي كافة 

اأ�رضاره؛

وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رضيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011 باإحداث 
م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، وال�سيما املادتان 

12 و14 منه؛

ال�رضيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة،  الداخلي  النظام  مقت�سيات  على  وبناء 
واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛
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الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

- ي��سي ال�سيد املحافظ على االأمالك العقارية مبكنا�ص - املنزه بالعمل، بعدما تعذر اإيجاد اأ�سل 
ملف مطلب التحفيظ املتعر�ص عليه، على تك�ين نظري له من خالل ما ت�فر من وثائق وما ميكن اأن 
يديل به االأطراف املعني�ن، وا�ستخراج ما ميكن ا�ستخراجه من ر�س�م من االأ�س�ل املحف�ظة مبحكمة 

الت�ثيق؛

العمل  الذكر،  العقارية، بعد تك�ين نظري امللف �سالف  ال�سيد املحافظ على االأمالك  - يدع� 
على بحث مدى اإمكانية اإعطاء مفع�ل للتعر�ص واحلكم القا�سي باال�ستحقاق؛

واخلرائطية،  العقاري  وامل�سح  العقارية  للمحافظة  ال�طنية  لل�كالة  العام  املدير  ال�سيد  يدع�   -
عند تعذر تك�ين النظري املذك�ر لرتتيب االآثار امل��سي بها، اإىل اإعمال ما ي�سمح به �سندوق ال�سمان 
من  حلقهما  قد  يك�ن  عما  امل�ستكني  تع�ي�ص  اأجل  من  العقاري،  التحفيظ  ظهري  يف  عليه  املن�س��ص 

اأ�رضار؛

- يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

- وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل ال�سيد املدير العام لل�كالة ال�طنية للمحافظة العقارية وامل�سح 
العقاري واخلرائطية، وال�سيد املحافظ على االأمالك العقارية مبكنا�ص املنزه، وامل�ستكيني.

وحرر بالرباط، يف:
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االعتبار    بعين  يأخذ  أن  يجب  سكنية  بعمارة  مقهى  بإقامة  الترخيص 
قد  ولما  وجيهة،  تكون  أن  أساس  على  لكن  اعتراضات،  من  للسكان  ما 
يكون للمشروع من انعكاسات سلبية على راحتهم وعلى االستعمال العادي 

لمساكنهم؛

ترخيص بإقامة مقهى

تـــــوصـــيــــة إلى السيد رئيس جماعة الرباط

صادرة بتاريخ: 26 يوليوز 2016

ملف عدد: 14/5204

امل�ؤ�س�سة،  هذه  اإىل  ب�سكاية  بعث  الرباط،  بـــ........،  ال�ساكن   ،........ ال�سيد  اإن  حيث 
�سجلت بها بتاريخ 12 فرباير 2014، يطلب من خاللها التدخل لدى رئي�ص جماعة الرباط لتمكينه 
م�رضوعه  اإجناز  ق�سد   03/.... عدد  العقاري  الر�سم  م��س�ع  بامللك  بتعديالت  للقيام  رخ�سة  من 
اال�ستثماري "مقهى"، م��سحا اأنه �سبق لل�كالة احل�رضية اأن اأبدت م�افقتها على امل�رضوع وذلك بعد 

عر�ص ملفه على اللجنة التقنية، ذاكرا اأنه قام بعدة م�ساع اإال اأنه مل يت��سل الأي نتيجة؛

وحيث اأفادت وزارة الداخلية، يف ج�ابها امل�ؤرخ يف 18 اأبريل 2014، اأنه متت درا�سة ملف 
2012، ومت  27 دجنرب  بتاريخ  للرباط و�سال  ال�كالة احل�رضية  املنعقدة مبقر  اللجنة  اإطار  امل�ستكي يف 

التاأ�سري عليه بالراأي املطابق لل�كالة املذك�رة حتت عدد .../.../..../..../...؛

التي متثل ثلث املالكني تراجعت عن م�افقتها  ال�سيدة .......،  اأن  اأ�سافت املجيبة،  وحيث 
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للم�ستكي، كما اأن ال�سيد ....... وه� من مالكي العمارة تقدم بتعر�ص يف امل��س�ع، واأنه تاأ�سي�سا 
على ذلك ارتاأت م�سالح اجلماعة الرتيث بخ�س��ص طلب الرتخي�ص واإعادة درا�سة امللف من جديد؛

الداخلية ق�سد احل�س�ل على  باأي جديد، متت مرا�سلة وزارة  الت��سل  اأمام عدم  اإنه،  وحيث 
م�ستجدات يف النازلة وذلك بتاريخ 1 اأبريل 2015، كما مت عر�ص امللف يف اإطار اجتماعات اللجنة 

الدائمة للتن�سيق والتتبع بتاريخ 25 ن�نرب 2015، فت�سبثت ال�زارة مب�قفها؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل تدخل هذه امل�ؤ�س�سة ق�سد متكني امل�ستكي من رخ�سة ق�سد القيام 
اال�ستثماري  م�رضوعه  اإجناز  ق�سد   ،03/....... عدد  العقاري  الر�سم  م��س�ع  بامللك  بتعديالت 

"مقهى"؛

وحيث اأرفق امل�ستكي �سكايته ب�س�رة من �سهادة امللكية، تبني من خاللها اأن ما ميلكه يف الر�سم 
العقاري عدد ........./03 ه� جزء تبلغ ن�سبته 30.31 يف املائة من امللكية امل�سرتكة للعمارة، الكائنة 

بـــ......... الرباط ح�سان؛

وحيث تبني من املعطيات امل�ستقاة من ج�اب االإدارة، اأنها ارتاأت الرتيث يف منح رخ�سة اإقامة 
مقهى العرتا�سات بع�ص �ساكنة العمارة على ذلك؛

وحيث اإن الرتخي�ص باإقامة مقهى بعمارة �سكنية يجب اأن ياأخذ بعني االعتبار ما لل�سكان من 
اأن تك�ن وجيهة، وملا قد يك�ن للم�رضوع من انعكا�سات �سلبية على  اأ�سا�ص  اعرتا�سات، لكن على 

راحتهم وعلى اال�ستعمال العادي مل�ساكنهم؛

ي�سع  ال  جديد،  من  امللف  درا�سة  باإعادة  �ستق�م  اأنها  اأكدت  وقد  الرباط  جماعة  اإن  وحيث 
االعرتا�سات،  وجدية  �س�ابية  مدى  االعتبار  بعني  واالأخذ  بذلك  التعجيل  اإىل  دع�تها  اإال  امل�ؤ�س�سة 
وت�جيه امل�ستكي اإىل تتبع ملفه املعرو�ص على م�ساحلها، وعند االقت�ساء �سل�ك ما يخ�له القان�ن من 

حق املنازعة يف قرارها؛
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وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رضيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011 باإحداث 
م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، وال�سيما املادتان 

12 و14 منه؛

ال�رضيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة،  الداخلي  النظام  مقت�سيات  على  وبناء 
واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

-  ي��سي ال�سيد رئي�ص جماعة الرباط بالتعجيل بالبت يف طلب الرتخي�ص مع تعليله؛

-  ي�جه امل�ستكي اإىل تتبع طلبه مع امل�سالح املعنية، وعند االقت�ساء �سل�ك ما يخ�له القان�ن من 
حق املنازعة يف قرار االإدارة؛

-  يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

-  وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد وزير الداخلية، وال�سيد رئي�ص جماعة الرباط، 
وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، يف:
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خطأ  في  وقعت  قد  االتصال(  وزارة  )مصالح  اإلدارة  كانت  لئن 
عمله  استأنف  المشتكي  أن  الثابت  فإن  اإلدارية،  للمسطرة  معالجتها  عند 
عقب مرور الشهرين اللذين قضاهما رهن االعتقال، علما أن العقوبة التأديبية 

الصادرة في حقه، كانت في حدود التوقيف عن العمل لمدة شهرين؛

الوقائع والقرارات قد تحصنت واستفاد منها المشتكي الحالي كموظف، 
ويتعين  االدارة  مسؤولية أي خطاء من جانب  تحميله  وبذلك ال يمكن 
إذن التعامل مع وضعيته انطالقا من هذه المسلمات، وهي أن العقوبة التأديبية 
اإلدارية لم تتجاوز شهرين، وأن االقتطاع من الراتب البد وأن يبقى في هذه 
المشتكي من كل مستحقاته،  بالتالي تمكين  الحدود وفي قيمته، ويتعين 

اعتبارا من تاريخ توقيفه باستثناء مدة الشهرين التي مثلت عقوبة اإليقاف؛

تحصين القرارات اإلدارية

تـــــوصـــيــــة إلى السيد وزير االتصال

وإلى السيد الخازن العام للمملكة

صادرة بتاريخ: 26 يوليوز 2016

ملف عدد: 13/4637

حيث اإن ال�سيد ............، عن�ان مرا�سلته، �سندوق الربيد ....... فا�ص، بعث ب�سكاية اإىل 
م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 25 ن�نرب 2013، يعر�ص فيها اأنه ت��سل بر�سالة من اخلزينة 
من  درهما، حتت�سب  قدرها150717.39   م�ستحقة  رواتب غري  باإرجاع  فيها  تطالبه  للمملكة  العامة 
تاريخ اال�ستحقاق اإىل تاريخ اإيقافها للراتب بتاريخ فاحت اأبريل 2014، م�رضحا اأن قرار االأمر باملداخيل 
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عندما  االت�سال،  ب�زارة  الب�رضية  امل�ارد  مديرية  اإىل ك�ن  راجع  للمملكة،  العامة  اخلزينة  اتخذته  الذي 
�سهرين )ممتدة  اعتقاله ملدة  2012، خالل فرتة  ي�ني�    5 بتاريخ  ت�قيفه   بقرار  االأج�ر  اأخربت مديرية 
من تاريخ 23 اأبريل اإىل غاية 23  ي�ني� 2012(، مل تتمم  ذلك باإخبار اخلزينة العامة للمملكة، بتاريخ 
التاأديبي لالنعقاد داخل االآجال  اأنها مل ت�ستدع املجل�ص  2012، كما  25  ي�ني�  ا�ستئنافه لعمله بتاريخ 
القان�نية املن�س��ص عليها يف القان�ن االأ�سا�سي العام لل�ظيفة العم�مية، اأي خالل اأربعة اأ�سهر من  تاريخ 

االعتقال؛ 

النق�ص،  انعقد بعد �سدور قرار حمكمة  اأن املجل�ص املذك�ر  الطالب يف �سكايته  اأو�سح  وحيث 
امل�ؤرخ يف 2 يناير 2013، والذي اأ�سفر راأيه عن اتخاذ قرار بتاريخ 16  ي�ني� 2013 ، يق�سي باإيقاف 
راتبه ملدة �سهرين ابتداء من تاريخ 24 اأبريل 2012، با�ستثناء التع�ي�سات العائلية، وه� القرار الذي اعتربته 
اخلزينة العامة للمملكة باأنه غري �سليم من الناحية القان�نية، واحلال اأن اخلزينة ع��ص اأن تق�م بتنفيذ ما جاء 
يف قرار املجل�ص التاأديبي باإيقاف االأجر ملدة �سهرين اأعطت لنف�سها احلق يف مراقبة م�رضوعية امل�سطرة 
االإدارية التي �سلكتها االدارة عند اتخاد قرارها، مع اأنه لي�ص له يد فيه، لك�نه ا�ستمر يف ممار�سته لعمله منذ 

تاريخ انتهاء فرتة ت�قيفه رغم انقطاع راتبه، لذلك يلتم�ص تدخل امل�ؤ�س�سة ق�سد اإيجاد حل الإ�سكاليته؛

وحيث اأفادت وزارة االت�سال اأنه بعد درا�سة امللف، على م�ست�ى جلنة وزارية حمدثة لهذا الغر�ص 
اأنظار ال�سيد  اإعداد تقرير يت�سمن مالحظات ومقرتحات مت عر�سها على  ب�زارة ال�ظيفة العم�مية، مت 
وزير االت�سال، الذي اأعطى تعليماته التخاذ االجراءات الالزمة حلل االإ�سكاليات. وعلى اإثر ذلك، مت 
اتخاذ قرار ت�سحيحي بتاريخ 14 ي�لي�ز2014 ، يق�سي باإرجاع املعني باالأمر اإىل عمله مع �رضف راتبه 

من جديد ابتداء  من 25 ي�ني� 2012؛

وحيث اأ�ساف باأن اخلازن ال�زاري ل�زارة االت�سال رف�ص التاأ�سري على القرار الت�سحيحي، بحجة 
اأن ال��سعية االدارية للمعني باالأمر قد متت يف اإطار التطبيق ال�سليم ملقت�سيات الف�سل73  من القان�ن 
االأ�سا�سي العام لل�ظيفة العم�مية دون اأي تربير اأو تعليل قان�ين وا�سح ودقيق لهذا امل�قف، ومتت اإحالة 
امللف على اخلازن العام للمملكة الذي اأيد م�قف اخلازن ال�زاري بدع�ى اأن القرار املراد اإلغاوؤه اأ�سبح 
حم�سنا مب�سي املدة القان�نية امل�جبة لل�سحب، م�ستندا يف ذلك على من�س�ر وزارة ال�ظيفة العم�مية رقم 

21 و ع، بتاريخ 1980، املتعلقة ب�سحب مقرر اإداري؛
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وحيث اإن امل�ؤ�س�سة عقدت جل�سة بحث بتاريخ 23 فرباير 2016 ح�رضها ممثل� وزارة االت�سال 
الناحية  من  �سليم  �سهرية  رواتب  ا�سرتجاع  قرار  اأن  االأخرية  هذه  فاأكدت  للمملكة،  العامة  واخلزينة 
القان�نية، لك�ن وزارة االت�سال �سمحت للم�ظف با�ستئناف العمل ف�ر انتهاء العق�بة احلب�سية بتاريخ 
23 ي�ني� 2012، دون اأن تنتظر ما �سي�سفر عنه م�قف حمكمة النق�ص وكذا قرار املجل�ص التاأديبي، واأنها 

 ،2013 اأبريل   2 اإ�سعارها من طرف ال�زارة بتاريخ  اإال ابتداء من  مل تطالب با�سرتجاع رواتب �سهرية 
اإذ اأن مفع�ل قرار اإرجاع املعني باالأمر اإىل عمله باأثر رجعي ال يلزم اخلزينة العامة للمملكة يف �سيء؛

وحيث اإن وزارة االت�سال اأكدت، خالل جل�سة البحث، املجه�دات املبذولة الإيجاد حل لهذه 
الق�سية، وذلك باتخاذ قرار ت�سحيحي بتاريخ 14 ي�لي�ز2014 ، يق�سي باإرجاع املعني باالأمر اإىل عمله 

مع �رضف راتبه من جديد ابتداء من تاريخ  التحاقه بعمله باملديرية اجله�ية لالت�سال بفا�ص.

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل لدى االإدارة من اأجل ت�س�ية و�سعية امل�ستكي املالية، وذلك 
برفع االأمر باالقتطاع واال�سرت�سال يف �رضف م�ستحقاته؛

اأن هناك خالفا بني م�سالح وزارة االت�سال وم�سالح اخلزينة العامة  وحيث ي�ستفاد مما مت ب�سطه 
للمملكة، مرده اإىل اأخطاء وقعت يف تدبري امللف، اإذ تتم�سك هذه االأخرية باأن اإرجاعه اإىل العمل مل يكن 

يف حمله، على اعتبار اأن احلكم الذي ا�ستدل به مل يكن بعد نهائيا؛

لكن حيث، ول� كانت االإدارة )م�سالح وزارة االت�سال( قد وقعت يف خطاأ عند معاجلتها للم�سطرة 
االإدارية، فاإن الثابت اأن امل�ستكي ا�ستاأنف عمله عقب مرور ال�سهرين التي ق�ساها رهن االعتقال، كما اأن 

العق�بة التاأديبية كانت يف حدود الت�قيف عن العمل ملدة �سهرين؛

وحيث اإن هذه ال�قائع والقرارات قد حت�سنت وا�ستفاد منها امل�ستكي احلايل كم�ظف، وبذلك 
ال ميكن حتميله م�س�ؤولية اأي خطاأ، ويتعني اإذن التعامل مع و�سعيته انطالقا من هذه امل�سلمات، وهي اأن 
العق�بة التاأديبية االإدارية مل تتجاوز �سهرين، واأن االقتطاع من الراتب البد واأن يبقى يف هذه احلدود ويف 
قيمته، ويتعني بالتايل متكني امل�ستكي من كل م�ستحقاته اعتبارا من تاريخ ت�قيفه با�ستثناء مدة ال�سهرين 

التي مثلت عق�بة االإيقاف؛

ت�سفية  على  للمملكة  العامة  اخلزينة  وم�سالح  االت�سال  وزارة  من  كل  تعمل  اأن  ينبغي  وحيث 
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م�ستحقات امل�ستكي على االأ�سا�ص املذك�ر اأعاله؛

وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رضيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011 باإحداث 
م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، وال�سيما املادتان 

12 و14 منه؛

وبناء على مقت�سيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة، امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رضيف، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

مدة  يقابــــــل  الذي  فقط،  �سهرين  راتب  امل�ستكي ه�  راتب  من  اقتطاعه  ينبغي  ما  باأن  ي�رضح   -
االإيقاف الذي اتخذ يف حقه، كعق�بة تاأديبية؛

ي��سي ال�سيد وزير االت�سال، وال�سيد اخلازن العام للمملكـــة، بالتن�سيـــــق بينهمـــــا للتعجيـــــل   -
ب�رضف كـــل م�ستحقات امل�ستكـــــي ال�سافية، مع اقتطــــاع مـــــدة ال�سهرين فقط؛

يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛  -

وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد وزير االت�سال، وال�سيد اخلازن العام للمملكة، واإىل   -
امل�ستكي.

وحرر بالرباط، يف:
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األمر  بإلغاء  مقرره واضحا  النزاع وكان  القضاء قد بت في  أن  ما دام 
تسديده  ورفض  المبلغ  حبس  موجب  فإن  الغير،  لدى  الحجز  ورفع  بالتحصيل 

لصاحبه يفتقر إلى السند القانوني؛ 

كان حريا بالخزينة العامة االكتفاء بتبليغها مقرر رفع الحجز، وبما يفيد 
أنه أصبح نهائيا أو قابال للتنفيذ للرضوخ إليه؛ 

إن تمسكها بتمكينها من نسخة المقرر ال مبرر له، ما دام أنه سبق تبليغه 
التنفيذ، وبإمكانها المطالبة بها  إليها، وأن نسخته التنفيذية موجودة في ملف 
من المحكمة، إن اقتضى الحال، لكن بعد رفع يدها عن الحجز، وتمكين 
المشتكي من المبلغ، أو على األقل تحويله إلى قسم التنفيذ ، لتبرئة ذمتها من 
المبلغ الذي كانت تحوزه، تنفيذا لألمر بالتحصيل أو حجز ما للمدين لدى 

الغير؛

الغاء األمر بالتحصيل ورفع الحجز يلزم الخزينة بتسديد 
المبالغ المحكوم بها

تـــــوصـــيــــة إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

وإلى السيد الخازن العام للمملكة

صادرة بتاريخ: 26 يوليوز 2016

ملف عدد: 13/4771

االأ�ستاذ  دفاعه  ب�ا�سطة  بعث  احل�سيمة،   ،........... عن�انه   ،.......... ال�سيد  اإن  حيث 
اململكة،  اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط  ب�سكاية  الرباط،  الرباط، عن�ان مكتبه، ........،  بهيئة  .........، حمام 
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�سجلت بها بتاريخ 9 دجنرب 2013، يتظلم مبقت�ساها من عدم تنفيذ احلكم ال�سادر عن املحكمة االبتدائية 
بالرباط بتاريخ 25 اأبريل 1991، يف امللف عدد .../.../....، والقا�سي باإلغاء االأمر بالتح�سيل عدد 
.....5 ال�سادر عن ال�سيد وزير الرتبية ال�طنية والتك�ين املهني بتاريخ 5 دجنرب 1987، والت�رضيح تبعا 
لذلك برفع احلجز عن مبلغ 165.007،54 درهم، املحج�ز بني يدي اخلازن العام للمملكة، ذاكرا اأنه 
با�رض م�سطرة التنفيذ مبجرد ح�س�له على �سهادة بعدم التعر�ص واال�ستئناف بتاريخ 21 اأبريل 1992، اإال 

اأنه مل يتمكن من ا�سرتجاع م�ستحقاته؛

وحيث اأفادت اخلزينة العامة للمملكة بتاريخ 10 �ستنرب 2015، اأن اخلزينة ال�زارية لدى وزارة 
بالتح�سيل املذك�ر، ومل ي�سبق لها تكليف قاب�ص  ال�طنية والتك�ين املهني مل تقم بتحمل االأمر  الرتبية 
وزير  ال�سيد  اإىل  امل��س�ع  يف  ر�سالة  بت�جيه  قامت  ذلك،  الأجل  لفائدتها،  حجز  اأي  باإجراء  احل�سيمة 

القطاع تخربه با�ست�سدار امل�ستكي حكما باالإلغاء مع رفع احلجز؛

 15 بتاريخ  امل��س�ع،  يف  مكاتبتها  بعد  املهني  والتك�ين  ال�طنية  الرتبية  وزارة  اأفادت  وحيث 
من  تتمكن  حتى  تنفيذه،  املطل�ب  احلكم  �س�رة  من  متكينها  امل�ؤ�س�سة  على  ينبغي  باأنه   ،2016 اأبريل 

االطالع على م�سم�ن الدع�ى ودرا�سة معطياتها وحيثياتها بتن�سيق مع امل�سالح املخت�سة؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل من اأجل تنفيذ احلكم عدد .....، برفع احلجز ال�اقع على 
م�ستحقات امل�ستكي بني يدي اخلازن العام على مبلغ 165.007،54 درهم �سمانا ال�ستيفاء الدين؛

الق�سائي  ال�كيل  ال�سيد  ال�سادرة عن  املرا�سلة  �سيما من  امللف، وال  اأوراق  الثابت من  اإن  حيث 
اأوقعت  العامة  اأن اخلزينة  1993، حتت عدد .... ع ق م / ..... ..../1،  18 ماي  بتاريخ  للمملكة 
م�ستحقة  كانت  التي  االأم�ال  على  املهني  والتك�ين  ال�طنية  الرتبية  وزارة  من  بطلب  يديها  بني  حجزا 

لل�سيد .......؛

وحيث اإن املحكمة بتت يف النازلة، وانتهت اإىل الت�رضيح باإلغاء االأمر بالتح�سيل عدد ....... 
بتاريخ 5 دجنرب 1987، وتبعا لذلك اأمرت برفع احلجز ال�اقع على املبلغ امل�ستحق للم�ستكي يف حدود 

مبلغ 165.007،54 درهم والذي كان بني يدي اخلزينة كم�ستحقات عن ال�سفقة عدد ..../3؛

وحيث، ما دام اأن الق�ساء قد بت يف النزاع وكان مقرره وا�سحا باإلغاء االأمر بالتح�سيل ورفع 
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احلجز لدى الغري، فاإن م�جب حب�ص املبلغ ورف�ص ت�سديده ل�ساحبه يفتقر اإىل ال�سند القان�ين، اإذ كان 
حريا باخلزينة العامة االكتفاء بتبليغها مقرر رفع احلجز، ومبا يفيد اأنه اأ�سبح نهائيا اأو قابال للتنفيذ، لتعمل 
على الر�س�خ اإليه، واأن مت�سكها بتمكينها من ن�سخته االأ�سلية ال مربر له، ما دام اأنه �سبق تبليغه اإليها، واأن 
ن�سخته التنفيذية م�ج�دة يف ملف التنفيذ، وباإمكانها املطالبة بها من املحكمة، ان اقت�سى احلال، لكن 
بعد رفع يدها عن احلجز ومتكني امل�ستكي من املبلغ اأو على االأقل حت�يله اإىل ق�سم التنفيذ باملحكمة لتربئة 

ذمتها من املبلغ الذي كانت حت�زه تنفيذا لالأمر بالتح�سيل اأو حجز ما للمدين لدى الغري؛ 

اأن يجدا ال�سيغة  اإنه على اخلزينة العامة وم�سالح وزارة الرتبية ال�طنية والتك�ين املهني  وحيث 
املالئمة لتمكني امل�ستكي من م�ستحقاته، تنفيذا للحكم الذي اكت�سى ق�ة ال�سيء املق�سي به؛

وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رضيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011 باإحداث 
م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، وال�سيما املادتان 

12 و14 منه؛

وبناء على مقت�سيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة، امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رضيف، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

املهني،  والتك�ين  ال�طنية  الرتبية  وزير  وال�سيد  للمملكة  العام  اخلازن  ال�سيد  من  ي��سي كال   -
ال�سفقة  بخ�س��ص  املحج�ز  درهم   165.007،54 مبلغ  من  امل�ستكي  بتمكني  التعجيل  على  بالعمل 
عدد ...../3، كل ذلك بال�سيغة التي يريانها ممكنة طبقا ملا متليه ال�س�ابط املحا�سباتية، وان اقت�سى االأمر 

ا�ستئذان ال�سيد رئي�ص احلك�مة ب�ساأن اأداء املبلغ املذك�ر باعتباره اأ�سبح نفقة اإجبارية؛

- يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

وال�سيد  املهني،  والتك�ين  ال�طنية  الرتبية  وزير  ال�سيد  من  اإىل كل  الت��سية  بتبليغ هذه  وياأمر   -
اخلازن العام للمملكة، ودفاع امل�ستكي.

وحرر بالرباط، يف:         
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لئن كانت اإلدارة قد أصدرت حوالة األداء لتصفية المستحقات، فإن 
إعدادها كان مشوبا بعيب يحول دون إيصال مقابلها إلى مستحقها، باعتبار أنها 
تعمل على صرف  أن  فعليها  وبالتالي  متوفى،  اسم شخص  كانت محررة في 
هذه المستحقات لفائدة ورثة الهالك على أن تدفع إلى صندوق المحكمة، ما 

دام أن األمر يتعلق بتنفيذ حكم؛

ما تذرعت به اإلدارة من كون أحد الورثة لم يبد رغبته في االنضمام 
أن  اعتبار  على  التنفيذ،  دون  حائال  يكون  أن  يمكن  ال  الورثة،  باقي  إلى 
المحكمة ستعمل على توزيع المبلغ المستحق على الورثة، كل واحد في حدود 

ما ينوبه، وتحتفظ بواجب كل من له موقف خاص إلى حين البت فيه؛

الخطأ في تحرير حوالة مالية وآثار عدم توصل مستحقها

تـــــوصـــيــــة إلى السيد رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء

صادرة بتاريخ: 27 يوليوز 2016

ملف عدد: 14/5609

حيث اإن ال�سادة ورثة .....، وهم: اأرملته ال�سيدة ...... واأ�سقاوؤه ....، و....، و.....، و.....، 
و....، و......، تقدم�ا ب�ا�سطة االأ�ستاذ .....، املحامي بهيئة الدارالبي�ساء، اجلاعل حمل املخابرة معه 
بتاريخ  بها  اململكة، �سجلت  اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط  ب�سكاية  الدارالبي�ساء،  بـــ............،  الكائن  مبكتبه 
15 اأبريل 2014، يتظلم�ن مبقت�ساها من ال�رضر الالحق بهم جراء امتناع اجلماعة احل�رضية للدارالبي�ساء 

عن تنفيذ  القرار عدد ....... ال�سادر عن حمكمة اال�ستئناف االإدارية بالرباط بتاريخ 10 اأكت�بر2012، 
والقا�سي بتاأييد احلكم امل�ستاأنف عدد ..... فيما ق�سى به مع تعديله جزئيا، وذلك باأحقية م�رثهم قيد 
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 18 2004، ومن  18 مار�ص  اإىل   2002 18 �ستنرب  املمتدة من  الفرتة  حياته يف اال�ستفادة من راتبه عن 
دجنرب 2006 اإىل 19 ي�ني� 2007، ومن 20 ي�ني� 2007 اإىل 20 �ستنرب 2007، م��سحني اأنهم عمل�ا 
على مبا�رضة م�سطرة التنفيذ، وفتح لها امللف التنفيذي عدد..../2013، اإال اأن املنفذ حرر ب�ساأنها حم�رض 

امتناع م�ؤرخ يف 29 ماي� 2013 ؛

وحيث متت مرا�سلة رئي�ص اجلماعة احل�رضية للدار البي�ساء بتاريخ 19 ماي 2014، لالإدالء مبا لديه 
من معطيات، اإال اأن امل�ؤ�س�سة مل تت��سل منه باأي رد، رغم التذكريين امل�جهني له بتاريخ 11 دجنرب 2014 

و2 ي�ني� 2015؛ 

وحيث اأمام عدم ج�اب رئي�ص اجلماعة احل�رضية للدار البي�ساء، فاإن امل�ؤ�س�سة ترى النظر يف امللف 
بناء على ما ت�فر لديها من معطيات وما مت اال�ستدالل به من وثائق؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل من اأجل تنفيذ القرار ال�سادر عن حمكمة اال�ستئناف االإدارية 
بالرباط بتاريخ 10 اأكت�بر 2012 حتت عدد ......، والقا�سي بتاأييد احلكم االبتدائي فيما ق�سى به مع 
تعديله جزئيا، وذلك بت�سجيل اأحقية م�رثهم قيد حياته يف اال�ستفادة من راتبه عن املدد امل�سار اإليها اأعاله؛

وحيث تبني من �س�رة املح�رض االإخباري املحرر، بتاريخ 5 مار�ص 2014، اأن احل�الة م��س�ع 
طلب التنفيذ قد اأحيلت على م�سالح جماعة ب��سنت�ف ل�ج�د �سع�بة تتمثل، اأوال يف ك�ن احل�الة قد 
�سدرت الأمر الهالك املرح�م ........، وثانيا لعدم رغبة اأحد االأفراد من ذوي احلق�ق يف االن�سمام 

اإىل باقي ال�رثة؛

وحيث، لئن كانت االإدارة قد اأ�سدرت ح�الة االأداء لت�سفية امل�ستحقات، فاإن اإعدادها كان م�س�با 
بعيب يح�ل دون اإي�سال مقابلها اإىل م�ستحقها، باعتبار اأنها كانت حمررة يف ا�سم �سخ�ص مت�فى، وبالتايل 
فعليها اأن تعمل على �رضف هذه امل�ستحقات لفائدة ورثة الهالك على اأن تدفع اإىل املحكمة، ما دام اأن 

االأمر يتعلق بتنفيذ حكم؛

وحيث اإن ما تذرعت به االإدارة من ك�ن اأحد ال�رثة مل يبد رغبته يف االن�سمام اإىل باقي ال�رثة، 
اأن املحكمة �ستعمل على ت�زيع املبلغ امل�ستحق على  التنفيذ، على اعتبار  اأن يك�ن حائال دون  ال ميكن 
ال�رثة، كل واحد يف حدود ما ين�به، وحتتفظ ب�اجب كل واحد منهم له م�قف خا�ص، وذلك اإىل حني 
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قب�له به، واإال مت اتخاذ ما يفر�سه امل�قف بالن�سبة اإليه؛ 

وحيث اإنه، وبالنظر اإىل ما تقدم، فاإن امل�ؤ�س�سة تدع� ال�سيد رئي�ص اجلماعة احل�رضية للدارالبي�ساء 
اإىل التعجيل بتنفيذ احلكم ال�سادر يف م�اجهتها؛

وحيث ينبغي ل�زارة الداخلية، ك�سلطة رقابة اإدارية، اأن تعمل على اتخاذ ما يفر�سه امل�قف من 
اإجراءات يخ�لها اإياها القان�ن، الإجبار اجلماعة على متكني املعنيني باالأمر من م�ستحقاتهم، مبا يف ذلك 
النفقات  امليزانية امل�الية للجماعة، بت�سجيل مبلغ تنفيذ ذلك احلكم بها، باعتباره من  التاأ�سري على  ربط 

االإجبارية، واإن اقت�سى االأمر، تطبيق قاعدة احلل�ل؛

وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رضيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

وبناء على مقت�سيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رضيف، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

وبناء على مقت�سيات امل�اد 76 و181 و189 و198 من القان�ن التنظيمي رقم 14-113، املتعلق 
باجلماعات، وال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم 85.15.1 بتاريخ 7 ي�لي�ز 2015؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

ال�سيد  ورثة  لفائدة  ال�سادر  احلكم  بتنفيذ  بالتعجيل  احل�رضية  اجلماعة  رئي�ص  ال�سيد  ي��سي    -
.......، وذلك بتمكينهم من م�ستحقاتهم املتخلدة بذمتها؛

امل�الية لهذه اجلماعة  امليزانية  التاأ�سري على  اإىل ربط  الداخلية يف حالة االمتناع،  -  يدع� وزارة 
بت�سجيل مبلغ تنفيذ ذلك احلكم بها، واإن اقت�سى احلال تطبيق قاعدة احلل�ل؛

-  يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

-  وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل ال�سيد وزير الداخلية، واإىل ال�سيد رئي�ص اجلماعة احل�رضية للدار 
البي�ساء، واإىل دفاع امل�ستكني.

وحرر بالرباط، يف:
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كان حريا باإلدارة أن تبادر تلقائيا إلى دفع المستحقات الملقاة على 
عاتقها، إسهاما منها، في تصريف األمور وفق المسار العادي ليتأتى للمعني به 
أن ينعم باإليراد لتحسين وضعيته حتى يواجه تكاليف الحياة في مرحلة هي 
أولى بالعناية واالهتمام، بعدما قدم لإلدارة خالل حياته العملية خدمات هامة، 
يجدر أن يكون بسببها موضوع التفاتات تترجم العرفان الذي ينبغي أن يحظى 

به كل متقاعد؛

التزام اإلدارة بدفع المبالغ الملقاة على عاتقها ليتأتى 
للموظف المصاب الحصول على االيراد

تـــــوصـــيــــة إلى السيد المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط

صادرة بتاريخ: 27 يوليوز 2016

ملف عدد: 15/8576

اإىل  ب�سكاية  تقدم  اآ�سفي،   ،............... معه،  املرا�سلة  عن�ان   ،........ ال�سيد  اإن  حيث 
املجل�ص ال�طني حلق�ق االإن�سان اأحالها هذا االأخري على م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، و�سجلت بها بتاريخ 
27 غ�ست 2015، يتظلم مب�جبها من عدم متكينه من االإيراد العمري املمن�ح له، تنفيذا للقرار رقم 90 

ال�سادر عن حمكمة اال�ستئناف باآ�سفي بتاريخ 13 يناير 2003؛

يف  والتاأمني  للتقاعد  ال�طني  بال�سندوق  االحتياط  قطب  مكاتبة  على  امل�ؤ�س�سة  عملت  وحيث 
امل��س�ع بتاريخ 27 ن�نرب 2015، فاأجاب اأنه حتى يتمكن ال�سندوق من اأداء الزيادة يف االإيراد للمعني 
امل�ساهمة  م�ستحقات  اأداء  ق�سد  الالزمة  التدابري  اتخاذ  للف��سفاط  ال�رضيف  املكتب  على  يتعني  باالأمر، 
املفرو�سة على امل�سغلني غري امل�ؤمنني، لفائدة �سندوق الزيادة يف االإيراد واملحدد يف % 60 من الراأ�سمال 

املك�ن لالإيراد، 
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اأن  اأفاد  الذي  للف��سفاط،  ال�رضيف  املجمع  مرا�سلة  متت   ،2016 يناير   28 بتاريخ  اإنه،  وحيث 
تنفيذا   ،2000 �ستنرب   29 تاريخ  منذ  وذلك  املجمع  هذا  طرف  من  دوري  اإيراد  من  ي�ستفيد  امل�ستكي 

ملقت�سيات احلكم ال�سادر عن حمكمة اال�ستئناف باآ�سفي بتاريخ 13 يناير 2003؛

م�سيفا، اأن اأداء امل�ساهمة يف �سندوق الزيادة يف االإيراد من طرف املجمع، فه� رهني بالت��سل 
باالأمر التنفيذي من كتابة ال�سبط مبحكمة اال�ستئناف، طبقا ملقت�سيات ظهري 9 دجنرب 1943، وكذا قرار 

وزير الت�سغيل وال�س�ؤون االجتماعية رقم 3383014 ال�سادر يف 18 �ستنرب 2014؛

وبناء على ما تقدم؛

االإيراد  امل�ستكي من  اأجل متكني  اململكة من  اإىل تدخل م�ؤ�س�سة و�سيط  الطلب يهدف  اإن  حيث 
العمري املمن�ح له، تنفيذا للقرار رقم 90 ال�سادر بتاريخ 13 يناير 2003؛

وحيث اإن االأمر مت�قف حاليا على اأداء املكتب ال�رضيف للف��سفاط، امل�ساهمات امللقاة على عاتق 
امل�سغلني، واأن هذا االأخري يرد عدم ت�سديدها اإىل عدم ت��سله باالأمر التنفيذي للحكم املذك�ر اأعاله،

لكن، حيث اإن املكتب ال�رضيف للف��سفاط، الذي ال ينكر �سدور احلكم، خا�سة واأن االأمر يتعلق 
اإىل دفع امل�ستحقات  اأن تبادر تلقائيا  بالزيادة يف قدر معا�ص ال ينازع يف ا�ستحقاقه، كان حريا باالإدارة 
امللقاة على عاتقها، اإ�سهاما منها، يف ت�رضيف االأم�ر وفق امل�سار العادي ليتاأتى للمعني به اأن ينعم باالإيراد 
لتح�سني و�سعيته حتى ي�اجه تكاليف احلياة يف مرحلة هي اأوىل بالعناية واالهتمام، بعدما قدم لالإدارة 
خالل حياته العملية خدمات هامة، يجدر اأن يك�ن ب�سببها م��س�ع التفاتات ترتجم العرفان الذي ينبغي 

اأن يحظى به كل متقاعد؛

االإنتاجية يف املغرب،  ال�حدات  اأهم  للف��سفاط، وهي من  ال�رضيف  اأن جمم�عة املكتب  وحيث 
التي داأبت على االإ�سهام يف املبادرات امل�جهة نح� التنمية الب�رضية والعمل االجتماعي وبالتايل كان عليها 
من باب االإن�ساف اأن تبادر اإىل القيام باملتعني واأداء امل�ساهمات ال�اجبة ليتاأتى للم�ستكي اال�ستفادة من 

الزيادة يف االإيراد؛

وبناء على مقت�سيات الظهري ال�رضيف رقم 1.11.25 ال�سادر بتاريخ 17 مار�ص 2011، واملن�س�ر 
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باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

وبناء على مقت�سيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة امل�سادق عليه من لدن اجلناب ال�رضيف، واملن�س�ر 
باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

اأجل  االأمر من  ي�ستدعيه  ما  اإعمال  اإىل  للف��سفاط،  ال�رضيف  للمجمع  العام  املدير  ال�سيد  - يدع� 
متكني املعني باالأمر من م�ستحقاته؛ 

- يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

واإىل  للف��سفاط،  ال�رضيف  للمجمع  العام  املدير  ال�سيد  من  كل  اإىل  الت��سية  هذه  بتبليغ  وياأمر   -
امل�ستكي.

وحرر بالرباط، يف:     
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وجود دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير، يندرج ضمن اإلجراءات 
الظهير  به  يسمح  ما  نطاق  في  للتدخل  المؤسسة  هذه  يد  تغل  ال  التي  التنفيذية 

الشريف المحدث لها من أجل دفع اإلدارة إلى تنفيذ األحكام؛

مسألة النيابة عن الورثة أو أي منازعة فيها ال يمكن أن تشكل عائقا 
يحول دون التنفيذ، مادام أن مسؤولية اإلدارة هي الوفاء بما تم الحكم به وايداعه 
بصندوق المحكمة، وأن على هذه األخيرة صرف المبالغ لمن يجب بعد أن 

يدلي كل واحد من الورثة بما يثبت صفته ويؤكد حصته في اإلراثة؛

القانون، أن تتجاوزه بعدم  ال يسوغ للجماعة، وهي تستمد قوتها من سمو 
مراعاة ما أمر به القضاء، الذي يتم االحتكام إليه عند كل نزاع، ويقع االحتماء 

أمامه بالقانون؛

الخالف بين الورثة المحكوم لهم ال يبرر عدم التنفيذ، 
ويلزم المحكوم عليها باإليداع

تـــــوصـــيــــة إلى السيد وزير الداخلية

وإلى السيد رئيس المجلس الجماعي للقصابي تكوست بعمالة إقليم كلميم

صادرة بتاريخ: 26 يوليوز 2016

ملف عدد: 13/4728

اإىل  ب�سكاية  بعث  كلميم،   ،..... بريد  �سندوق  عن�انه،  معه،  ومن   ...... ال�سيد  اإن  حيث 
يتظلم�ن    ،2013 دجنرب   3 بتاريخ  بها  �سجلت  بالعي�ن  اململكة  و�سيط  مل�ؤ�س�سة  اجله�ية  املندوبية 
مبقت�ساها من عدم تنفيذ احلكم ال�سادر يف امللف عدد ...../1989، حكم رقم ...../91، ال�سادر 
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 ،1999 15 ن�نرب  1991، امل�ؤيد ا�ستئنافيا، طبقا للقرار رقم ..... ال�سادر بتاريخ  اأبريل   24 بتاريخ 
والقا�سي باإبطال احلكم االبتدائي فيما ق�سى به من رف�ص طلب الف�ائد القان�نية والت�سدي واحلكم 
الباقي  وتاأييده يف  التنفيذ  تاريخ  اإىل   ،1991 اأبريل   24 تاريخ،  من  اعتبارا  عليها  امل�ستاأنف  على  بها 

وحتميل امل�ستاأنف عليها ال�سائر؛

 5 بتاريخ  كلميم  اإقليم  عمالة  تك��ست،  للق�سابي  اجلماعي  املجل�ص  م�سالح  اأجابت  وحيث 
ال�سيد  اإ�رضاف  املتتالية حتت  اإثر االجتماعات  ال�سلح  اإجراء عملية  اأنه خالل  2014، م��سحة  ي�ني� 
وايل اجلهة من اأجل تنفيذ احلكم قرر املجل�ص املذك�ر بداية تخ�سي�ص مبلغ 676997.51 درهما من 
امليزانية للتنفيذ وذلك، يف بادرة تعرب عن ح�سن النية، واأنه خالل االجتماع االأخري مع املتظلم متت 
بن�د  تنفيذ  يف  لل�رضوع  الدع�ى  عن  حماميهم  تنازل  وكذا  ال�رثة،  ت�كيالت  ت�فري  ب�رضورة  مطالبته 

ال�سلح، اإال اأن ذلك بقي معلقا دون ج�اب؛

ب�ج�د  اململكة  و�سيط  مل�ؤ�س�سة  ي�رضح�ا  مل  امل�ستكني  باأن  املذك�ر،  املجل�ص  اأ�ساف  وحيث 
اأم�ال اجلماعة ، واأنها  دع�ى ق�سائية جديدة حتت عدد ...../2013، للم�سادقة على احلجز على 
مدرجة بجل�سة 22 ي�ني� 2014، كما اأن ال�سيد ......... مل يدل مبا يفيد قان�نا باأنه وكيل عن ال�رثة، 

ف�سال عن اأن ال�سكاية ال حتمل كل ت�قيعاتهم؛

وحيث اأو�سح املجيب اأنه �سعيا اإىل تنفيذ االأحكام الق�سائية ملا لها من قد�سية، ونظرا للتعقيدات 
التي عرفها امللف ومن اأجل حماية االأم�ال العامة، فاإن اجلماعة التزمت بت�فري وبرجمة املبلغ املحك�م 
به مع الف�ائد اأق�ساطا ح�سب االإمكانيات التي ت�سمح بها م�اردها املحدودة و�سمان حق�ق اجلماعة 

يف متلك ما �سيتم تنفيذه؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن طلب امل�ستكي ومن معه يهدف اإىل تنفيذ حكم �سادر لفائدتهم يف م�اجهة املجل�ص 
اجلماعي للق�سابي تك��ست عمالة اإقليم كلميم؛

وحيث اإن ما مت�سكت به االإدارة من ك�نها اأبرمت �سلحا مع امل�ستكني، واأنهم مل يلتزم�ا به، 
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اأمر ال ميكن اعتماده، مادامت االإدارة مل تدل بن�سخة من عقده حتى ميكن التاأكد من م�سم�ن بن�ده، 
مما يتعني معه ح�رض النقا�ص فيما عرفه احلكم من تعرث يف التنفيذ؛

وحيث اإن وج�د دع�ى امل�سادقة على احلجز لدى الغري، ه� االآخر يندرج �سمن االإجراءات 
التنفيذية التي ال تغل يد هذه امل�ؤ�س�سة للتدخل يف نطاق ما ي�سمح به الظهري ال�رضيف املحدث لها من 

اأجل دفع االإدارة اإىل تنفيذ االأحكام؛ 

ت�سكل عائقا يح�ل دون  اأن  فيها ال ميكن  منازعة  اأي  اأو  ال�رثة  النيابة عن  اإن م�ساألة  وحيث 
به وايداعه ب�سندوق املحكمة، واأن على  ال�فاء مبا مت احلكم  االإدارة هي  اأن م�س�ؤولية  التنفيذ، مادام 
هذه االأخرية �رضف املبالغ ملن يجب بعد اأن يديل كل واحد من ال�رثة مبا يثبت �سفته وي�ؤكد ح�سته 

يف االإراثة؛

وحيث اإنه ال ي�س�غ للجماعة، وهي ت�ستمد ق�تها من �سم� القان�ن، اأن تتجاوزه بعدم مراعاة 
ما اأمر به الق�ساء، الذي يتم االحتكام اإليه عند كل نزاع، ويقع االحتماء اأمامه بالقان�ن، ال �سيما واأن 

الد�ست�ر يف ف�سله 126 ين�ص على" اأن االأحكام النهائية ال�سادرة عن الق�ساء ملزمة للجميع"؛

لدولة  وتر�سيخا  للحق�ق  �سيانة  احلكم،  بتنفيذ  التعجيل  املعنية  اجلماعة  على  يتعني  وحيث 
القان�ن وامل�ؤ�س�سات؛

وحيث يتعني على وزارة الداخلية كجهة رقابة اأن ت�سعى اإىل اإجبار اجلماعة على ت�سمني املبالغ 
واإن  ذلك،  على  عليها  التاأ�سري  تعلق  واأن  اجبارية،  نفقات  باعتبارها  ميزانية،  اأقرب  بها يف  املحك�م 

اقت�سى االأمر، تطبيق قاعدة احلل�ل؛

 ،2011 مار�ص   17 بتاريخ  ال�سادر   1.11.25 رقم  ال�رضيف  الظهري  مقت�سيات  على  وبناء 
واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

ال�رضيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة  الداخلي  النظام  مقت�سيات  على  وبناء 
واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛
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الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

ي��سي ال�سيد رئي�ص املجل�ص اجلماعي للق�سابي تك��ست بعمالة اإقليم كلميم، بالتعجيل بتنفيذ 
احلكم عدد ...../91، ال�سادر عن املحكمة االبتدائية بكلميم بتاريخ 24 اأبريل 1991؛

-  يدع� ال�سيد وزير الداخلية اإىل اعمال ما يخ�له القان�ن له حلمل اجلماعة املعنية على التنفيذ، 
مبا يف ذلك ربط التاأ�سري على ميزانيتها امل�الية باإدراج املبلغ املحك�م به �سمن اعتماداتها باعتباره نفقة 

اإجبارية؛

-  يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

-  وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد وزير الداخلية، وال�سيد وايل جهة كلميم واد 
ن�ن، وال�سيد رئي�ص املجل�ص اجلماعي للق�سابي تك��ست بعمالة اإقليم كلميم، وامل�ستكني.

وحرر بالرباط، يف:
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المغاربة،  المواطنين  ككل  الوطن،  أرض  إلى  العائدين  حق  من 
الحصول على وثائق تثبت هويتهم، ليتأتى لهم ممارسة ما يخوله لهم القانون؛

 كان من الالزم أن يتم العمل على إرشاد المعنيين باألمر، وتوجيههم 
نحو السلطة أو الجهة المختصة قانونا وترابيا، لتسهيل حصولهم على هذه الوثائق؛

الحق في الحصول على وثائق الهوية

تـــــوصـــيــــة إلى السيد وزير الداخلية

صادرة بتاريخ: فاتح غشت 2016

ملف عدد: 13/4489

حيث اإن ال�سيد .........، القاطن بـــ...................، طانطان، تقدم ب�سكاية مل�ؤ�س�سة 
و�سيط اململكة �سجلت مبندوبيتها بجهة العي�ن - ال�ساقية احلمراء بتاريخ 31 اأكت�بر 2013، يتظلم 
مبقت�ساها من عدم ت�س�ية و�سعيته وو�سعية اأ�رضته القان�نية ب�سفتهم عائدين اإىل اأر�ص ال�طن، وذلك 
ا�ستدعائهم من طرف  رغم  ال�سكن،  كذا  و  الت�ظيف  ومنحهم  الثب�تية،  اأوراقهم  من  بعدم متكينهم 
ال�سلطات املعنية مبدينة العي�ن، واجراء البحث من طرف خمتلف االأجهزة االأمنية التابعة ل�الية العي�ن، 
ذاكرا باأنه را�سل عامل اإقليم طانطان الذي رف�ص اجناز ال�ثائق الثب�تية املتعلقة به وباأ�رضته، لذلك يلتم�ص 

التدخل ق�سد متكينهم من املطل�ب؛

وحيث متت مكاتبة م�سالح والية جهة العي�ن ال�ساقية احلمراء، فاأفادت مب�جب كتابها امل�ؤرخ 
يف فاحت ن�نرب 2013، اأنه مت اإر�سال وثيقة املرور اخلا�سة باملتظلم واأ�رضته من لدن القن�سل املغربي يف 
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ال��سعية  بت�س�ية  املتعلق  امللف  على  تت�فر  ال  م�ساحلها  اأن  م�سيفة  طانطان،  اإقليم  عمالة  اإىل  ن�اذيب� 
االإدارية والقان�نية للم�ستكي واأ�رضته. 

وال�سيد  ن�ن  واد  كلميم  وايل جهة  ال�سيد  اإىل  كتابا  امل�ؤ�س�سة  البحث، وجهت  وا�سرت�ساال يف 
عامل اإقليم طانطان، ب�ساأن ت�س�ية و�سعية املتظلم واأ�رضته، فلم تت��سل منهما باأي ج�اب يف امل��س�ع 
معطيات  من  امل�ؤ�س�سة  لدى  ما  على  بناء  امللف  يف  النظر  معه  يتعني  مما  مرات،  عدة  تذكريهما  رغم 

وم�ستندات.

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن طلب املعني باالأمر يهدف اإىل ت�س�ية و�سعيته القان�نية وكذا و�سعية اأ�رضته ب�سفتهم 
عائدين اإىل اأر�ص ال�طن، وذلك بتمكينهم من ال�ثائق الثب�تية باالإ�سافة اإىل ت�ظيفهم ومنحهم �سكنا؛

واأفراد  امل�ستكي  بن�اذيب� مكنت  املغربية  القن�سلية  �سلطات  اأن  امللف  وثائق  من  يتبني  وحيث 
وحمل  اال�سم،  �سمنته  مرور  ج�از  من   ،....... وابنه   ،....... ال�سيدة  زوجته  من  املك�نة  اأ�رضته 

االزدياد، وحمل ال�سكن؛

للرعايا  اإال  ال�طن  اأر�ص  خارج  املغربية  ال�سلطات  ت�سلمها  ال  مبدئيا  ال�ثيقة  هذه  اإن  وحيث 
املغاربة؛

وحيث اإن من حق الطالبني، ككل م�اطن مغربي، احل�س�ل على وثائق تثبت ه�يتهم، ليتاأتى 
الذين يك�ن�ن يف  ال�طن  اأر�ص  اإىل  العائدين  واأنهم من  �سيما  القان�ن، ال  لهم  لهم ممار�سة ما يخ�له 

و�سعيات قد ت�سيع فيها ما كان بيدهم من وثائق؛

وحيث كان من الالزم، وكل عمالة ت�ؤكد اأنها را�سلت االأخرى يف امل��س�ع، اأن يتم العمل 
على ار�ساد املعني باالأمر، وت�جيهه نح� ال�سلطة اأو اجلهة املخت�سة قان�نا وترابيا، لت�سهيل ح�س�له على 

هذه ال�ثائق، التي تعترب بالن�سبة للعائدين بداية اندماجهم يف و�سطهم احلقيقي داخل اأر�ص وطنهم؛

وحيث ينبغي لل�سلطة االإدارية بطانطان التي تعترب حمل اقامته، اأن تاأخذ بيد امل�ستكي واأ�رضته، 
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ال�سبط  بعملية  القيام  بعد  طبعا  وذلك  ه�يتهم،  تثبت  التي  ال�ثائق  على  احل�س�ل  على  مل�ساعدتهم 
والتنقيط التي يتطلبها امل�قف، يف تن�سيق مع كل اجلهات املخت�سة ال�ستكمال كل امل�ستندات الالزمة؛

وحيث اإنه، بالن�سبة لطلب احل�س�ل على وظيفة وعلى �سكن، فاإن امل�ؤ�س�سة ترى اأنه ينبغي يف 
نطاق املبادرات التي تتخذها الدولة يف هذا املجال ذي ال�سلة مب�ساعدة العائدين اإىل اأر�ص ال�طن ، 
اإدماج وت�فري  اأجل  منا�سبات عدة، من  امللك يف  �سطره جاللة  الذي  الر�سني  للت�جه  ا�ستح�سار  مع 
امل�ساعدة والتعاطي مع امللف بروح من امل�س�ؤولية نابعة من املكت�سبات التي حققها املغرب يف جمال 
اأن تدرج �سمن ما لديها من حاالت مماثلة و�سعية امل�ستكي واأ�رضته،  الت�سامن والتكافل والت�سامح، 
لبحث �سبل اال�ستفادة مما مت ر�سده لهذا امل��س�ع من م�ساعدات، يف اإطار املعايري املتخذة مبا يحقق 

امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص؛

 ،2011 مار�ص   17 بتاريخ  ال�سادر   1.11.25 رقم  ال�رضيف  الظهري  مقت�سيات  على  وبناء 
واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛

ال�رضيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة  الداخلي  النظام  مقت�سيات  على  وبناء 
واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

من  بتمكينه  واأ�رضته،  امل�ستكي  و�سعية  ت�س�ية  على  بال�سهر  الداخلية  وزير  ال�سيد  ي��سي    -
ال�ثائق املطل�بة وذلك وفقا ملا يقت�سيه القان�ن؛

-  يدع� اإىل اإخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�سي�سه للم��س�ع، داخل اأجل ثالثة اأ�سهر؛

-  وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد وزير الداخلية، وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، يف:
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لحرية  ومغل  واقف  أثر  أي  له  يكون  ال  التهيئة  تصميم  مشروع  إن 
البحث  نشر  تاريخ  سنة من  إال خالل  عقارهم،  في  التصرف  في  المالكين 
العلني وهي المدة التي انتهت مما يتعين معه القول بأن األسباب التي ترتكز 

عليها اإلدارة في رفض الترخيص للمالكين هي أسباب غير جدية؛

مفعول مشروع تصميم التهيئة

تـــــوصـــيــــة إلى السيد وزير الداخلية

صادرة بتاريخ: 2 غشت 2016

ملف عدد: 11/263

باقي  اأ�سالة عن نف�سه ونيابة عن  ال�سيد .......، عن�انه، ..........، فا�ص، تقدم  اإن  حيث 
ال�رثة، لدى م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة ب�سكاية، �سجلت بها بتاريخ 16 ماي 2011، يطلب فيها التدخل 
ق�سد رفع اليد عن التخ�سي�ص الذي �سبق ر�سده الأر�سهم امل�سماة "....." م��س�ع الر�سم العقاري 
لت�سميم  القان�نية  االآجال  انتهاء  بعد  وذلك   ،"....." مرجة  فا�ص،  باأح�از  الكائنة  F/.....؛  عدد 

التهيئة امل�ؤرخ يف 16 ن�نرب 1998، الذي خ�س�سها كمنطقة خ�رضاء دون تفعيل مقت�سياته؛
اأن العقار املذك�ر   ،2011 16 �سبتمرب  اأفادت وزارة الداخلية يف ج�ابها امل�ؤرخ يف  وحيث 
�سارية  زالت  ال  تعمري  ب�ثيقة  مغطاة  منطقة  يف  فا�ص،  واإنقاذ  احل�رضية  ال�كالة  وثائق  ح�سب  ي�جد، 
املفع�ل اإىل غاية �سنة 2012، واأن املنطقة التي ي�جد بها هذا العقار، خم�س�سة حلماية الفر�سة املائية ل�اد 
فا�ص، وميكنها احت�سان جتهيزات عم�مية اأو ريا�سية كربى، كما اأن عقار امل�ستكني مرتفق يف جزء منه 

بطريقني عم�ميني ال ي�سقط ارتفاقهما رغم انق�ساء مدة الع�رض �سن�ات؛
وحيث اإن امل�ؤ�س�سة اأ�سعرت املعنيني باالأمر، بتاريخ 12 اأكت�بر 2011، مب�سم�ن ج�اب االإدارة 
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طبقا ملا متليه مقت�سيات املادة 29 من الظهري ال�رضيف املحدث مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، فت��سلت منهم 
بتعقيب، �سجل لديها، بتاريخ 24 ماي 2012، ي�ؤكدون فيه اأن ت�سميم التهيئة اجلديد ل�سنة 2012 قد 

األغى الطريق التي كان من املفرت�ص اأن تنزع ملكية القطعة االأر�سية املذك�رة بغية اإجنازها؛
وحيث ت��سلت امل�ؤ�س�سة بكتاب جديد من ال�كالة احل�رضية واإنقاذ فا�ص م�ؤرخ يف 20 فرباير 
2014، اأكدت فيه اأن ال��سع احلايل للعقار جتاه وثائق التعمري خال من اأي حتمل اأو تخ�سي�ص، واأنها 

يف مرحلة اإعداد ت�سميم جديد، خ�س�ص هذه القطعة الإي�اء �سكن من �سنف �سفلي وطابقني، ومنطقة 
ليتاأتى  ب�ساأنه  تقدمي مالحظاتها  املعنية  االأطراف  علني، وعلى  الهيكلة، وه� م��س�ع بحث  الإعادة 

ترتيب االآثار القان�نية عليه؛
وحيث مت تبليغ ج�اب ال�كالة احل�رضية واإنقاذ فا�ص للمعنيني باالأمر، بتاريخ 8 اأكت�بر 2014، 
ودع�تهم يف حال عدم قب�لهم مبا جاء يف هذا اجل�اب اإىل ت�سجيل تعر�سهم لدى امل�سالح املخت�سة، 
داخل االآجال املحددة، مع م�افاة امل�ؤ�س�سة داخل اأجل �سهر مب�قفهم، ليت�سنى لها اتخاذ املتعني، اإال 

اأنها مل تت��سل منهم باأي رد؛
وبناء على ما تقدم؛

ال�سيد ............ ومن معه  اليد عن عقار  التدخل ق�سد رفع  اإىل  الطلب يهدف  اإن  حيث 
 "......" باأح�از فا�ص، مرجة  الكائن   ،/F العقاري عدد.......  الر�سم  "......" م��س�ع  امل�سمى 
وذلك بعد انتهاء االآجال القان�نية لت�سميم التهيئة ل�سنة 1998، الذي خ�س�سه كمنطقة خ�رضاء دون 

تفعيل مقت�سياته؛
2012 ل�ثائق تعمري جم�سدة يف  اأن العقار املذك�ر كان خا�سعا واإىل غاية �سنة  وحيث ات�سح 
ت�سميم تهيئة، وقد مت ر�سده اآنذاك الحت�اء منطقة خم�س�سة حلماية الفر�سة املائية ل�اد فا�ص وجتهيزات 
عم�مية وريا�سية كربى، اإال اأن مدة �سالحية الت�سميم �سالف الذكر انتهت من غري اأن تعمد االإدارة 

اإىل تفعيل الغاية التي من اأجلها كان قد مت تخ�سي�سها؛
وحيث ف�سال عن ذلك، فاإن امل�رضوع ال يك�ن له اأي اأثر واقف ومغل حلرية املالكني يف الت�رضف 
يف عقارهم اإال خالل ال�سنة من تاريخ ن�رض البحث العلني وهي املدة التي انتهت، مما يتعني معه الق�ل 

باأن االأ�سباب التي ترتكز عليها االإدارة يف رف�ص الرتخي�ص للمالكني هي اأ�سباب غري جدية؛
الت�سميم  نظرا النتهاء �سالحية  اأي حتمل  من  اأ�سبح خاليا  العقار  باأن  تقر  االإدارة  اإن  وحيث 
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اإعادة  ومنطقة  وطابقني  �سفلي  من  �سكن  الإي�اء  �سنفته  جديد  ت�سميم  تهييئ  ب�سدد  واأنها  االأخري، 
الهيكلة؛

وحيث اإن هذا امل�رضوع مل يدخل بعد حيز التنفيذ، وبذلك فق�ته والتزام املالك مبا ت�سمنه ال 
ميكن اأن تتعدى مدة ال�سنة من تاريخ البحث العلني طبقا للفقرة الثالثة من املادة 27 من قان�ن رقم 

12.90 املتعلق بالتعمري، ولذلك فكل رف�ص من االإدارة ي�ستند اإىل هذا امل�رضوع يعترب يف غري حمله؛

وحيث بالنظر اإىل ما تقدم، فاإن عقار املالكني اأ�سبح حمررا من اأي تخ�سي�ص ارتفاقي ي�ستند اإىل 
وثائق التعمري التي انق�ست مدة �سالحيتها، ويك�ن ه�ؤالء املالك حمقني يف الت�رضف فيه بعيدا عن اأي 

تخ�سي�ص وارد فيما تقدم من وثائق التعمري اأو ما �سيتم اعتماده يف امل�رضوع اجلديد؛ 
 ،2011 مار�ص   17 بتاريخ  ال�سادر   1.11.25 رقم  ال�رضيف  الظهري  مقت�سيات  على  وبناء 

واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 5926 بنف�ص التاريخ اأعاله، ال�سيما املادة 29 منه؛
ال�رضيف،  اجلناب  لدن  من  عليه  امل�سادق  للم�ؤ�س�سة  الداخلي  النظام  مقت�سيات  على  وبناء 

واملن�س�ر باجلريدة الر�سمية عدد 6033 بتاريخ 26 مار�ص 2012، ال�سيما املادة 75 منه؛

الأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

بعد  ين�رض  الذي مل  امل�رضوع اجلديد  واأن  انتهت مدة �سالحيته،  التهيئة  ت�سميم  باأن  ي�سجل   -
انتهت ق�ته االإلزامية مبرور املدة الزمنية التي حددها امل�رضع؛

العقاري  الر�سم  م��س�ع   "....." امل�سمى  معه  ومن   .... ال�سيد  عقار  باعتبار  ي�رضح   -
اأو م�رضوع تهيئة مل  اأو تخ�سي�ص ارتفاقي يجد �سنده يف ت�سميم  F/ حمررا من كل حتمل  عدد...... 

ين�رض بعد، وبالتايل ت�ؤكد اأحقيتهم يف الت�رضف فيه؛
للم��س�ع،  اململكة مبا مت تخ�سي�سه  اإخبار م�ؤ�س�سة و�سيط  اإىل  الداخلية  ال�سيد وزير  - يدع� 

داخل اأجل ال يتعدى ثالثة اأ�سهر؛
ال�كالة احل�رضية  الداخلية وال�سيد مدير  ال�سيد وزير  اإىل كل من  الت��سية  بتبليغ هذه  - وياأمر 

واإنقاذ فا�ص واملعنيني باالأمر.

وحرر بالرباط، يف:





بعض مقترحات المؤسسة
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الرباط يف: 31 دجنرب 2013

إلــى

السيد رئيس الحكومة المحترم

الموضوع: حول التشريع المتعلق باكتساب الجنسية المغربية.

ســـالم تام بوجود موالنا اإلمــام،

ال�سيدة  التم�ست   ،2013 ن�نرب   21 بتاريخ  امل�ؤ�س�سة  لدى  م�سجل  تظلم  مب�جب  اإنه  حيث 
اإطار  يف  املغربية  اجلن�سية  على  احل�س�ل  من  لتمكينها  العدل  وزير  ال�سيد  لدى  التدخل   "......."

اكت�سابها من خالل زواجها من رجل مغربي.

وحيث، كما ال يخفى على �سيادتكم، فاإن اكت�ساب اجلن�سية عن طريق الزواج يعرتف به للمراأة 
االأجنبية املتزوجة من مغربي، بح�سب ال�رضوط ال�اردة يف الف�سل 10 من الظهري رقم 1.58.250 من 

قان�ن اجلن�سية املغربية كما مت تعديله بالقان�ن رقم 06.62.

اإن الفقرة االأوىل من الف�سل املذك�ر علقت اكت�ساب اجلن�سية املغربية بالن�سبة للمراأة  وحيث 
اعتيادية  بكيفية  االإقامة  مع  �سن�ات  خم�ص  ملدة  الزواج  ا�ستمرار  على  مغربي  من  املتزوجة  االأجنبية 

ومنتظمة باملغرب خالل انعقاد الزوجية.

وحيث اإنه يتبني من م�سم�ن ال�سكاية اأن زوج املتظلمة مغربي، غري اأنهما ال يقيمان بكيفية 
اعتيادية ومنتظمة يف املغرب ب�سبب طبيعة عملهما، باعتبارهما م�ظفني دوليني، فقد علق ال�سيد وزير 
العدل واحلريات اال�ستجابة لطلب اكت�ساب اجلن�سية على حتقق �رضط االإقامة االعتيادية واملنتظمة يف 

املغرب.
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االإقامة  على  مبدئيًا  ينبني  املغربية  اجلن�سية  اكت�ساب  عن  الناجتة  باحلق�ق  التمتع  اإن  وحيث 
االعتيادية واملنتظمة باملغرب.

لذا، فاإن غياب هذا ال�رضط يجعل من طلب اكت�ساب اجلن�سية خمالفًا لن�ص الف�سل 10 امل�سار 
اإليه �سابقًا، ويبقى بالتايل قرار ال�سيد وزير العدل واحلريات، برف�ص طلب املتظلمة يف نطاق الف�سل 

املذك�ر، م�رضوعًا.

لكن، حيث يبدو اأن التطبيق ال�سارم لهذه القاعدة القان�نية قد يخلق اأو�ساعًا غري عادلة، ما دام 
اأن املتظلمة، باعتبارها اأجنبية متزوجة من مغربي، قد يفر�ص عليها قي�د احل�س�ل امل�سبق على التاأ�سرية 

لدخ�ل املغرب وملرافقة زوجها واأبنائها كلما ترددوا على الرتاب املغربي.

لذلك، فاإن امل�ؤ�س�سة – تفعيال ملقت�سيات املادة 15 من الظهري املحدث لها – تدع� ال�سيد رئي�ص 
احلك�مة املحرتم اإىل اتخاذ االإجراءات املنا�سبة ق�سد تعديل القاعدة القان�نية املذك�رة يف اجتاه اإيجاد 
اأو وظائف دولية،  10 امل�ج�دين يف اخلارج، بحكم وظائف ر�سمية للدولة  حل للمعنيني بالف�سل 
من �رضط اإقامة الزوجني ملدة خم�ص �سن�ات يف املغرب، وتع�ي�سه ب�رضوط اأخرى تك�ن مالئمة ملثل 

هذه االأو�ساع.

وتف�سلوا، ال�سيد رئي�ص احلكومة، بقبول فائق عبارات التقدير واالحرتام.
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الرباط يف: 27 ي�لي�ز 2015

إلــى

السيد رئيس الحكومة المحترم

الموضوع: ملفات تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجهة اإلدارات

ســـالم تام بوجود موالنا اإلمــام،

يطيب يل، ال�سيد رئي�ص احلك�مة، ووزارة االقت�ساد واملالية تتاأهب الإعداد م�رضوع قان�ن املالية 
ل�سنة 2016، اأن اأغتنمها فر�سة الأع�د مثريا انتباهكم اإىل م��س�ع نتقا�سم فيه بالغ االن�سغال تر�سيخا 
لدولة احلق والقان�ن، اأال وه� مدي�نية االإدارات العم�مية، وال �سيما تلك الثابتة واملدع�مة مبقررات 

ق�سائية، والتي يتعرث ت�سديد املبالغ املحك�م بها حتت ذريعة عدم كفاية االعتمادات املالية.

خاطبتم  التي  واملرا�سالت  الدوريات  خالل  من  م�اقفكم،  تقدير  بكل  امل�ؤ�س�سة  مل�ست  وقد 
فيها القطاعات احلك�مية، مهيبني فيها اإىل العمل على تنفيذ االأحكام ملا لهذا اجلانب من انعكا�سات 
على م�سداقية الدولة وهيبتها. ومع ذلك، الزالت االإ�سكالية تراوح مكانها، وال زال املحك�م لهم 

واحلق�قي�ن ون�اب االأمة وكل مهتم ي�ستنكرون وينددون بهذا ال�اقع امل�ؤ�سف.

اأنكم تعلم�ن باأن تنفيذ االأحكام يعترب من النفقات االإجبارية التي يتعني وج�با  ومن االأكيد 
جدولتها يف م�رضوع امليزانية لكل اإدارة.

طائلة  حتت  يقت�سي،   "La discipline budgétaire" املايل  االن�سباط  اأن  تعلم�ن  كما 
حتمل امل�س�ؤولية املدنية ملعد كل ميزانية، اأن ي�سعى اإىل اإعطاء االأول�ية لت�فري ال�عاء املايل الذي ميكن من 

ا�ستيعاب وت�سديد كل املبالغ املحك�م بها.
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لذلك، ارتاأيت اأن اأبلغكم طلب هذه امل�ؤ�س�سة اأن تت�سمن ر�سالة االإطار مليزانية 2016، اأو اأن 
تنفيذ االأحكام  الناجتة عن  الدي�ن  القطاعات بجدولة  تك�ن هناك مذكرة خا�سة حتث، وتلزم، كل 
�سمن االعتمادات، ق�سد جت�سيد االإرادة يف حتقيق طفرة ملح�ظة يف هذا الباب، وتزكية ما نرومه 
جميعا من اإ�سالحات كربى، وال�سيما الق�ساء الذي ال ي�ستقيم له مفه�م اإن كانت االإدارة، التي ترمز 

للدولة، ال تعري اهتماما الأحكامه.

ويف انتظار ذلك؛

تف�سلوا، ال�سيد رئي�ص احلكومة املحرتم، بقبول اأزكى حتياتي وفائق تقديري.
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الرباط يف: 29 دجنرب 2015

إلــى

السيد رئيس الحكومة المحترم

الخاصة  االستحقاق  منح  صرف  ومعايير  مسطرة  في  النظر  إعادة  بشأن  مقترح  الموضوع: 

بالتلميذات والتالميذ المقبولين بالمدارس والمعاهد العليا بالخارج؛

ســـالم تام بوجود موالنا اإلمــام،

امل�ؤ�س�سة و�سعت يدها على تظلم  باأن  اأخربكم  اأن  ال�سيد رئي�ص احلك�مة،  وبعد، يطيب يل، 
ذي �سلة مِبنحة اال�ستحقاق اخلا�سة بالتلميذات والتالميذ املقب�لني يف االأق�سام التح�سريية باملدار�ص 
واملعاهد العليا باخلارج طبقا ملقت�سيات املر�س�م رقم 2.12.398 ال�سادر يف 18 من جمادى االآخرة 

1434 )29 اأبريل 2013(. 

وحيث ات�سح، بعد مرا�سلة وزارة الرتبية ال�طنية والتك�ين املهني، اأن املر�س�م امل�سار اإليه اأعاله 
اأ�سند مهام ح�رض الئحة املدار�ص واملعاهد العليا التي �ستخ�س�ص املنح للمقب�لني فيها، اإىل جلنة مركزية 
ذات تركيبة متعددة، ت�سم متثيلية العديد من القطاعات ال�زارية، ذلك احل�رض الذي ياأخذ بعني االعتبار 

حدود االعتمادات املالية املر�س�دة لهذه الغاية يف اإطار قان�ن املالية؛

دورتني،  يف  ت�ستغل  التي  اللجنة  ترفعها  التي  باملقرتحات  تتقيد  ال�زارة  فاإن  احلال،  وبطبيعة 
حيث يتم اإق�ساء العديد من التلميذات والتالميذ، وينتج عن ذلك حرمانهم من متابعة الدرو�ص نظرا 

ل��سعيتهم املادية؛

وهكذا، �سيتجلى لكم اأن هناك طلبة ينتم�ن الأ�رض مع�زة لي�ص لديها اإمكانيات مادية مل�سايرة 
متطلبات ومتابعة الدرا�سة باخلارج، ويحرم�ن من اال�ستفادة بال�سكل الذي ي�لد لديهم اإح�سا�سا بعدم 

تكاف�ؤ الفر�ص؛
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ال�سيد الرئي�ص؛

للتلميذات والتالميذ  اإال  يتاأتى  العليا، ال  باملدار�ص  التح�سريية  االأق�سام  القب�ل يف  اأن  تعلم�ن 
الذين ح�سل�ا على نقط عالية واحتل�ا املراتب االأوىل يف الئحة احلا�سلني على �سهادة البكال�ريا، كما 
تدرك�ن اأن االأق�سام التح�سريية تف�سح الفر�سة للناجحني فيها لاللتحاق باأكرب املدار�ص التي تق�د اإىل 
تخ�س�سات جد متميزة القتحام جماالت متن�عة يف التكن�ل�جيا والطاقة واملعادن والعل�م والهند�سة، 

اإىل غري ذلك؛

اإىل  ملزم�ن  فنحن  وبالتايل  الكفاءات،  هذه  مثل  اإىل  احلاجة  مدى  يتلم�ص  م�قع  يف  واأنتم 
اأن ن��سع يف جماالت اال�ستثمار فيها كراأ�سمال غري  م�ساعدة املقبلني على هذه التخ�س�سات، وعلينا 

مادي وكت�جه يف �سياق التنمية الب�رضية؛

قد يك�ن من املقب�ل اأن تعمل اللجنة بن�ع من الرتجيح بخ�س��ص املعاهد، ارتباطا باحلاجيات 
امللحة يف التخ�س�سات، اإال اأن هذا ي�ؤدي اإىل االإ�رضار ببع�ص التالميذ من و�سط عائلي دخله حمدود، 

والذين مل يقبل ت�سجيلهم اإال يف م�ؤ�س�سات مل ترتب يف خانة تلك املختارة من طرف اللجنة؛

ولذلك، البد من التفكري يف حماولة ت��سيع اال�ستفادة وتخ�سي�ص اعتمادات كافية، واالأهم اأن 
تعطى االأول�ية للم�ج�دين يف حالة ع�ز، نظرا ملحدودية مداخيل اأوليائهم؛

كما ميكن االأخذ بعني االعتبار االمتياز، اأي احل�س�ل على نقط جد عالية؛

يف  النظر  اإعادة  احلك�مة،  رئي�ص  ال�سيد  عليكم،  تقرتح  امل�ؤ�س�سة  فاإن  تقدم،  ما  كل  الأجل 
واملعاهد  باملدار�ص  املقب�لني  والتالميذ  بالتلميذات  اخلا�سة  اال�ستحقاق  ِمنح  ومعايري �رضف  م�سطرة 

العليا باخلارج، م��س�ع املر�س�م رقم 2.12.398 بتاريخ 29 اأبريل 2013.

ويف انتظار ذلك؛

تف�سلوا، ال�سيد رئي�ص احلكومة، بقبول عبارات اأزكى حتياتي وفائق تقديري.
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