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تقدمي
ي�ستمر التوا�صل ،ويظل الت�سا�ؤل ،يف �أجواء ُي َ
الزِ ُم َها طبعا التفا�ؤل ،حول �أين هذه املجلة مما

ر�سمته كو�سيلة للتفاعل ،يف حوار مع املهتمني باملجال احلقوقي وبالو�ساطة امل�ؤ�س�ساتية.

لقد م�ضت �أكرث من ثالث �سنوات على االنتظام يف �إ�صدارها ،يف انفتاح على القراء ،من خالل
مقررات وتو�صيات ومقرتحات ،ت�أتى للم�ؤ�س�سة االنتهاء �إليها ،ا�ستلهاما من امل�ستح�سن يف املوروث
الثقايف ومن التطبيقات اجليدة يف �أبهى جتلياتها ،وعرب �إ�سهامات وازنة لتقا�سم الر�ؤى مع متتبعي املجلة،
والتي الم�س �أ�صحابها العديد من املوا�ضيع فيها.
و�أكيد �أن املجهود املبذول عرب �أعداد املجلة يندرج يف نطاق ال�سعي احلثيث نحو عطاء �أح�سن،
�أخذا بعني االعتبار ما قد يقدم من مالحظات ،لأن امل�ؤ�س�سة تدرك �أن تقييم نتاج عملها م�س�ؤولية
م�شرتكة وان�شغال تتقا�سمه مع عدة فاعلني ،كما ترى �أن االرتقاء باحلكامة م�سل�سل ال بد و�أن ينخرط
فيه اجلميع ،كل من موقعه.
�إن م�ضامني املجلة ،مهما كانت ،تبقى دعوة لفتح �أو موا�صلة النقا�ش والتداول ،بخ�صو�ص عمل
يحمل ما يحمله من �إيجابيات �أو �سلبيات ،ولكنه تراكم ال بد من جتويده.
ويبقى الهاج�س هو تعميم املعرفة ،ومتكني العموم من الوقوف على ما تخوله الو�ساطة امل�ؤ�س�ساتية
كر�سالة ،ونهج د�ستوري مت تكري�سه لدعم امل�رشوع من احلقوق ،وللأخذ بيد كل من حالت �صعوبات
دون كامل ا�ستفادته من ارتفاق يخوله القانون �إيــــاه ،ال �سيما �إذا تعلق الأمر بفئات توجد يف و�ضعية
ه�شة ،وهو ما جعل امل�ؤ�س�سة تويل عناية خا�صة للأطفال ملا يجب �أن يحظوا به من طرف الإدارة من
وا�سع االهتمام .ولذلك� ،سيت�ضمن هذا العدد ر�ؤية امل�ؤ�س�سة ملا ميكن القيام به تعزيزا لفعالية حقوق
الطفل.

ومن جانب �آخر ،وعلى مر الأيام ،وتالحق الأعداد ،ت�سوق املجلة ما ا�ستجد من نوازل ،وما
اتخذ بخ�صو�صها من مواقف ،من بني �أهمها ما يت�صل مبنح الت�أ�شريات ،وب�سمو القرارات الق�ضائية
على الدوريات ،ووجوب ت�سوية الوعاء العقاري قبل ا�ستغالله ،وبتاريخ تلقي �شهادة اللفيف وعالقته
بالواقعة امل�شهود بها ،وباحلق يف الت�شغيل ،وكذا بالتطبيب ،وبعالقة الطلب الأ�سا�سي بالطلبات املتفرعة
عنه ،وبالإجراءات الق�ضائية� ،إىل غري ذلك.
�إن البعد من التعريف بهذه اخلال�صات هو ،كما �سبقت الإ�شارة �إليه يف عدة �أبحاث ،احلر�ص
على جتفيف �إدارتنا من بع�ض الإخالالت ،وجتنيبها منطية جتعل من ال�سلوك املعيب �شيئا م�ستمرا.
�إن احلكمة التي يجب �أن تطبع �أ�شغال امل�ؤ�س�سة ون�شاط الإدارة هي العمل على حماية امل�صالح
امل�رشوعة ،وهي التوافق حول منوذج عمل �إداري يرتاح �إليه الكل.

واهلل ولـــــي الــتـوفـيــق.
و�سيط اململكة
النقيب عبد العزيز بنزاكور

*

*
*

دراسات وأبحاث

حول تعزيز فعالية حقوق الطفل(*)
النقيب عبد العزيز بنزاكور،و�سيط اململكة

اعتبارا لكون م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة ،م�ؤ�س�سة وطنية م�ستقلة تتوىل مهمة الدفاع عن حقوق
الإن�سان يف �إطار العالقة القائمة بني الإدارة واملرتفقني ،ف�إنها تتلقى ،كما تو�ضحه تقاريرها ال�سنوية،
�آالف ال�شكايات التي تر�صد من خاللها واقع هذه العالقة ،وتقوم بكل م�ساعي الو�ساطة املمكنة من
�أجل رفع الأ�رضار الالحقة بامل�شتكني واال�ستجابة ملطالبهم امل�رشوعة ،ا�ستنادا �إىل �ضوابط القانون ومبادئ
العدل واالن�صاف.
*

*

*

ولقد �أبان املرا�س اليومي توفق العديد من م�ؤ�س�سات الو�سيط والأمبود�سمان عرب العامل يف مبادراتها
وتدخالتها من �أجل �إقرار ان�ضباط �إداري ملتزم باملبادئ الكونية املتوافق عليها ،يف عامل مل يعد فيه مكان
لالنعزال ،خروجا عن الإجماع الأممي ،تذ رعا بغطاء ال�سيادة املطلقة ل ِـما �أ�صبح للمنتظم الدويل من رقابة
لأجل فر�ض احرتام ال�رشعية الدولية.
وعالقة بحقوق الطفل ،و�إن كان للمو�ضوع �أبعاد يف �شتى املجاالت ،على اختالف �أنواعها،

وعلى الرغم من �أن والية امل�ؤ�س�سة �شاملة جلميع الفئات العمرية ،خا�صة يف جمال معاجلة ال�شكايات،
ف�إنه ينبغي الإ�شارة ،على اخل�صو�ص� ،إىل ما جاء �ضمن املادة ال�سابعة من الظهري املحدث لها ،والتي تتيح

�إمكانية م�ساعدة الأطفال �أمام الق�ضاء املخت�ص ،باعتبارهم من الفئات اله�شة.

(*) ت�شمل هذه الورقة العنا�رص امل�ضمنة يف املذكرة املقدمة ،من طرف ال�سيد و�سيط اململكة ،بتاريخ  14يناير  ،2016حول
التو�صيات املقرتحة من طرفه ق�صد تعزيز فعالية حقوق الطفل ،وذلك بناء على طلب تقدم به املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي ،يف �إطار امل�شاورات التي �أجراها هذا املجل�س قبل �إعداد درا�سته يف املو�ضوع.
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وبالفعل ،ف�إن املادة املذكورة تن�ص على �أنه:
"يمكن للوسيط رفع توصية إلى الجهة القضائية المختصة لتمتيع المشتكين الذين يوجدون
في وضعية صعبة ألسباب مادية ،وال سيما منهم النساء األرامل والمطلقات واليتامى واألشخاص من
ذوي اإلعاقة وسائر فئات األشخاص في وضعية هشة ،من المساعدة القضائية ،في حالة ما إذا كان
المشتكون يرغبون في اللجوء إلى القضاء اإلداري".

كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن �أطر امل�ؤ�س�سة ،املكلفني باال�ستقبال وتلقي ال�شكايات والتظلمات

وطلبات الت�سوية ،يعملون على تقدمي الإر�شادات الالزمة ملن يطلبون ا�ست�شارتها يف موا�ضيع ذات �صلة

بحقوق الطفل� ،أو التوجيه �إىل اجلهات الوطنية املخت�صة بالنظر يف �شكاياتهم ،كاملجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان ،واملر�صد الوطني حلقوق الطفل ،وذلك ملا تتوفر عليه تلك اجلهات من �آليات ت�سمح لها ب�رسعة
معاجلة ما ُيطرح عليها يف هذا الباب.

*

*

انطالقا مما �سبق:
 ونظرا للأ�سباب الوجيهة التي تدعو �إىل �أن حتظى احلقوق الأ�سا�سية للطفل بعناية خا�صة، واعتمادا على كون م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة تتمتع بقوة اقرتاحية ،لتح�سني �أداء الإدارة،والرفع من جودة اخلدمات العمومية التي تقدمها ،ال �سيما الهادفة �إىل:
▪ التقيد بقيم حقوق الإن�سان كما هو متعارف عليها عامليا ،وااللتزام مبراعاتها،
والنهو�ض بها يف عالقة الإدارة باملرتفقني،
▪ �إ�صالح ومراجعة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة مبهام الإدارة من �أجل حت�سني
فعاليتها وتن�سيق جماالت تدخلها،
▪ ت�صحيح االختالالت التي تعرتي �سري الإدارة وتطوير �أدائها،
▪ حت�سني اخلدمات العمومية و�ضمان جودتها وتقريبها من املرتفقني،
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▪ تب�سيط امل�ساطر والإجراءات الإدارية لتي�سري ولوج املرتفقني �إىل اخلدمات التي تقدمها
الإدارة يف �أح�سن الظروف،
ف�إن م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة ،يف �إطار �إ�سهامها يف ال�سعي �إىل تعزيز فعالية حقوق االن�سان
عموما ببالدنا ،وحقوق الطفل خ�صو�صا ،ت�ستح�رض:
�أوال :احلماية الد�ستورية حلقوق وحريات الأطفال ،من خالل تعزيز املقت�ضيات القانونية
ذات ال�صلة باملو�ضوع ،ال �سيما تلك الواردة يف ت�صدير الد�ستور ،ويف الف�صل  31منه املتعلقة
باحلق يف العالج والعناية ال�صحية ،ويف احلماية االجتماعية والتغطية ال�صحية ،ويف احل�صول على
تعليم ع�رصي مي�رس الولوج وذي جودة ،ويف التكوين املهني واال�ستفادة من الرتبية البدنية والفنية،
ويف ال�سكن الالئق ،ويف احل�صول على املاء والعي�ش يف بيئة �سليمة ،ويف التنمية امل�ستدامة.
وهناك �أي�ضا مقت�ضيات الف�صل  32من الد�ستور ،التي تقر بتعهد الدولة بـتوفري احلماية
القانونية ،واالعتبار االجتماعي واملعنوي جلميع الأطفال ،بكيفية مت�ساوية ،ب�رصف النظر عن
و�ضعيتهم العائلية ،وبكون التعليم الأ�سا�سي حق للطفل وواجب على الأ�رسة والدولة.
كما �أقر الف�صل  34من الد�ستور على �أن ال�سلطات العمومية تقوم بو�ضع وتفعيل �سيا�سات
موجهة �إىل الأ�شخا�ص والفئات من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
وعالوة على ذلك ،فقد ن�ص الد�ستور ،من خالل الف�صل  169على �إحداث ،املجل�س
اال�ست�شاري للأ�رسة والطفولة ،الذي �سيتكفل بت�أمني تتبع و�ضعية الأ�رسة والطفولة ،وب�إبداء الآراء
حول املخططات الوطنية املتعلقة بهذه امليادين ،و�ضمان تتبع و�إجناز الربامج الوطنية املقدمة من قبل
خمتلف القطاعات والهياكل والهيئات املخت�صة.
ثانيا :املكانة التي حظيت به حماية الطفولة يف الر�سالة امللكية املوجهة �إىل امل�شاركني يف
�أ�شغال املنتدى العاملي الثاين حلقوق الإن�سان ،املنعقد مبراك�ش يف نهاية �شهر نونرب  ،2014خا�صة
عندما عرب جاللة امللك حفظه اهلل و�أيده ،عن عزم اململكة املغربية امل�صادقة على الربوتوكول
االختياري الثالث لالتفاقية املتعلقة بحقوق الطفل ،والذي يخ�ص تقدمي البالغات ،لتن�ضاف بذلك
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�إىل م�سل�سل تعزيز املنظومة الوطنية للحماية القانونية للطفل؛
ثالثا :املالحظات اخلتامية ب�ش�أن التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع ،املقدم
�أمام جلنة حقوق الطفل يف � 03شتنرب  ،)4-CRC/C/MAR/CO/3( 2014من قبيل:
▪ التو�صيات املرتبطة ب�سن �سيا�سات مندجمة حلماية الطفولة ،على �أن يحظى �أ�ضعف الأطفال
و�أ�شدهم حرمانا باهتمام خا�ص ،وب�أن تخ�ص�ص لهذا الغر�ض املوارد الب�رشية والتقنية واملالية الكافية؛
▪ ومراعاة حقوق الطفل لدى و�ضع ميزانية الدولة .وهنا يجب التذكري بالتجربة الناجحة
مليزانية النوع االجتماعي امللحقة �سنويا بقانون املالية ،والتي حتظى ب�إ�شادات هامة.
رابعا :الت�أكد من تنفيذ القوانني التي حتظر العقوبة البدنية تنفيذا فعليا ،ومن اتخاذ �إجراءات
قانونية ب�صورة منهجية �ضد كل من �أ�ساء معاملة الأطفال؛
خام�سا :املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقرير الأويل للربوتوكول االختياري التفاقية
حقوق الطفل ب�ش�أن ا�شرتاك الأطفال يف املنازعات امل�سلحة ،املقدم �أمام جلنة حقوق الطفل يف
� 04شتنرب )CRC/C/OPAC/MAR/CO/1( 2014؛
�ساد�سا :التو�صيات الوجيهة املقدمة من طرف املقرر اخلا�ص حول احلق يف التعليم ،بعد
املهمة التي قام بها يف بالدنا ما بني  27نونرب و 5دجنرب 2006؛
�سابعا :الدرو�س امل�ستخل�صة من تقييم وحتليل نتائج خطة العمل الوطنية للطفولة -2006
 ،2015يف �أفق الإعداد ل�سيا�سة عمومية مندجمة حلماية الطفولة تغطي جميع املجاالت امل�شمولة
باتفاقية حقوق الطفل؛
ثامنا :توجيه االهتمام بالدرجة الأوىل ،يف �إطار العمل على حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
امل�صادق عليها يف � 25شتنرب  2015بنيويورك ،من قبل قادة العامل يف قمة الأمم املتحدة للتنمية
امل�ستدامة� ،إىل االنت�صار حلقوق الأطفال مبا ي�ضمن م�صلحتهم الف�ضلى ،خ�صو�صا ما يتعلق منها بـــ:
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▪ الق�ضاء على الفقر؛
▪ الق�ضاء على اجلوع ،وتوفري الأمن الغذائي؛
▪ ال�صحة اجليدة والرفاه؛
▪ �ضمان التعليم اجليد املن�صف وال�شامل للجميع؛
▪ وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني.
*

*

وتو�صي م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة ،يف نطاق عالقة الطفل بالإدارات العمومية ،مبا يلي:
▪ مراجعة وتقييم جميع امل�ساطر الإدارية والتدابري الإجرائية ذات ال�صلة بولوج الطفل �إىل
اخلدمات العمومية املرتبطة بحق من حقوقه؛
▪ �إلغاء جميع املقت�ضيات القانونية التي تنطوي على متييز بني الأطفال فيما يخ�ص اال�ستفادة
من اخلدمات العمومية؛
▪ حتقيق االن�صاف والعدالة يف التوزيع اجلغرايف للخدمات العمومية لتي�سري ا�ستفادة جميع
الأطفال منها؛
▪ �إعداد واتخاذ التدابري الالزمة لتح�سني وتطوير اخلدمات العمومية املوجهة �أ�سا�سا للأطفال
(التعليم العمومي للأطفال املعاقني ذهنيا  -تلقي الرعاية الكافية جلميع الأطفال)... -؛
▪ مراجعة وتب�سيط م�سطرة الت�رصيح بالوالدة ،ومتكني جميع املواليد من الهوية منذ الوالدة
ب�رصف النظر عن نوعية الرباط القائم بني الأب والأم ،ملا للأمر من انعكا�س على متتعهم ك�أطفال
بجميع حقوقهم الأ�سا�سية؛
▪ تذليل ال�صعوبات الإدارية التي يواجهها الأطفال الغري امل�سجلني يف لوائح احلالة املدنية؛
▪ متديد الأجل القانوين املحدد لت�سجيل املواليد ،من خالل مراجعة وتعديل �أحكام املادة
 15من املر�سوم رقم  ،2.99.665ال�صادر يف � 9أكتوبر  2002لتطبيق القانون  37.99املتعلق
باحلالة املدنية؛
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▪ تكثيف برامج الإعالم الإر�شادي ب�ش�أن حقوق الطفل بالتن�سيق مع جميع الفاعلني
املعنيني؛
▪ و�ضع ميثاق بني جميع القطاعات العمومية ب�ش�أن االلتزام بتبادل املعلومات ذات ال�صلة
بحقوق الطفل ،والتن�سيق فيما بينها.

*

*
*
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الحكمة من أجل الحكامة
ذ .حممد ليديدي،الكاتب العام مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة

من الأكيد �أن كل جتمع �إن�ساين ،يف �أي بوتقة ترابيةُ ،يبنى على قواعد ت�سلم مبقومات التعاي�ش ،التي

تنطلق من الإميان باحرتام الغري ،وقبول التنوع ،وتدبري االختالف ،ور�سم حدود لل�سلطة ،وللحرية ،مع
الإميان ب�سمو القانون ،واالن�صهار يف مبادرات الت�ضامن ،واالنت�صار للت�آزر عند ال�شدة ،وتوفري كل �أ�سباب
تنزيل ما يي�رس امل�ساواة ،وي�ساعد على مالم�سة ال�شعور بتكاف�ؤ الفر�ص ،وي�ؤمن احلماية من التجاوزات

بكل �أمناطها ،ويجعل من مقومات العي�ش الكرمي �أولوية الأولويات.

ومن الطبيعي �أن هذا يتطلب بنيانا متكامال ،ي�ستلهم تطبيقاته من امل�ستح�سن يف املوروث ومن

املتعارف عليه دوليا يف �أبهى جتلياته ،ويتقيد بالتزامات احلكامة اجليدة ،وميكن من الدفاع عن احلقوق

الأ�سا�سية ،وبجعل الفرد يذوب يف اجلماعة التي تعمل من �أجل �إ�سعاده.

فالقاعدة القانونية املنبثقة عن نواب الأمة ،تعبري عن �إرادة ت�ستجيب يف بعدها ملقومات الأمن يف

كل �أ�شكاله ،وقوتها فيما ترومه مبا ُيحقق طبعا العدالة االجتماعية ،لأن هذا هو املق�صد ،ان�سجاما مع
القاعدة الأ�صولية" :أينما كانت المصلحة فثمة شرع اهلل" ،وامل�صلحة هنا امل�صلحة عامة.

وبلوغ ذلك يتم يف نطاق ت�سيري وتنظيم ،طبقا لقواعد يطلق عليها احلكامة ،التي تكمن يف تدبري

ال�ش�أن العام وفق ما ر�ست عليه �إرادة امل�رشع ،التي ال بد و�أن تتجاوب مع انتظارات املعنيني بها.

وللت�أكد من ح�سن تدبري هذا ال�ش�أن ،ارت�ضى امل�رشع تخ�صي�ص هيئات احلكامة مبهام عديدة،

ت�أتي يف مقدمتها الرقابة والتتبع والتوجيه .وتقوم كل واحدة من الهيئات ،ويف حدود ما �أوكل �إليها من
اخت�صا�ص ،بالتدخل يف املجال ذي االرتباط بال�صالحيات امل�سندة �إليها ،يف تعاون وتكامل مع الباقي،

حتقيقا لل�شمولية التي تتميز بها حقوق الإن�سان.
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فالو�ساطة امل�ؤ�س�ساتية ملج أ� كل من يجد �صعوبات يف الو�صول �إىل ما هو حمق فيه من خدمات

�إدارية� ،أو كل من يتملكه ال�شعور ب�أنه ا�ستهدف يف �أحد حقوقه من لدن الإدارة .ولذلك فاملرجو
من و�سيط اململكة تدارك الأمور ،بالتدخل لدى من يجب� ،أي املن�سوب له ما ميكن �أن ي�صطلح عليه

باالختالل �أو التجاوز.

فاملنتظر منه املبادرة �إىل القيام بامل�ساعي من �أجل التوفيق ،بعد ا�ستي�ضاح كل �أ�سباب اخلالف،

والدعوة �إىل �إعادة الأمور �إىل ن�صابها ،و�إن اقت�ضى الأمر رفع تو�صية كحل للخالف املطروح عليه �أو
تقدمي اقرتاحات لتدارك االختالل �أو النق�ص كظاهرة.

من باب تي�سري مهمة و�سيط اململكة �أن مبادراته ال تنغلق يف دائرة ما ر�سمه القانون ،ذلك �أن له

من ال�صالحيات ما يجعله يهتدي �إىل ما يفر�ضه الإن�صاف والعدل ،وهما �أو�سع من القاعدة القانونية،
و�أبلغ من امل�رشوعية ،لأنهما يقران ويدفعان �إىل اجلواب املنطقي املحقق لالرتياح واالطمئنان امل�رشوعني.
فالقاعدة القانونية مطلقة وعامة ،و�أحيانا تكون قا�رصة� ،أما احلل املن�صف والعادل فهو الرد

الواجب على واقع �أحاطت به ظروف خا�صة ،جتعل من االن�صياع �إىل القاعدة القانونية املجردة ،م�ضيعة

كربى ومظلمة يتعذر رفعها ،ويكون اخلروج عنها �أهون من �إعمالها.

فالإن�صاف والعدل خطوتني حقوقيتني يتم الإقدام عليهما لرفع حيف من لدن الإدارة ا�ستهدف

فردا �أو جماعة ،كانوا يرغبون يف اال�ستفادة من ارتفاق� ،أو احل�صول على خدمة ت ُْع َتبرَ ُ من �صميم الر�سالة
املوكولة �إليها.
والإن�صاف والعدل يف تعامل الأفراد مع الإدارة ،هو اعتبار الإن�سان ك�إن�سان ،وهو تقدير ميكنه

من ال�شعور بكرامته ،وهو وجه من �أوجه التكامل الذي نهب �إليه ب�صفة ا�ستثنائية ،تاركني ما �صاغه
القانون يف عموميته ،وذلك بداهة مبا ال ي�شد ،عند اخلروج عنه ،عن القيم الف�ضلى للمجتمع.

�إال �أن منظومة الو�ساطة كاختيار ال ميكن �أن تبقى يف حدود الإف�صاح عن حق �أو مالم�سة �إخالل،

بل ال بد من اكتمال م�سل�سل الو�ساطة التي قرنها امل�رشع بالبت ،مبفهوم الف�صل واحل�سم ،كل ذلك من

�أجل و�ضع حد لدابر اخلالف ،والتمكني الفعلي للمحق من حقه.

فالو�ساطة امل�ؤ�س�ساتية ،كمفهوم حداثي وح�ضاري ،بديل عن الطرق التقليدية حلل املنازعات،

هي �رشط وجود بالن�سبة للبناء الدميوقراطي الذي ال ي�ستقيم كيانه د�ستوريا �إال بح�ضورها وديناميتها ،لي�س
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ك�آلية �أو م�سمى بل كفاعلةُ ،يعطي لالرتكان �إليها جدوى وي�ؤدى اللجوء �إليها �إىل نتيجة.
ولذلك ،ولالبتعاد عن كل م�سار ميكن �أن ينتهي ويتعرث مبوقف �سلبي يجعل معه �سلوك الو�ساطة

عبث ،ينبغي �أن نعطي ملا تنتهي �إليه الو�ساطة كل ال�صدى ،والتجاوب والتفاعل الإيجابي .وبالتايل ،فال

منا�ص من الت�سليم بوجوب تقيد الإدارة بها.

فالإلزامية ،ال ميكن �أن نراها من زاوية مدى �إمكانية �إعمال الو�سائل اجلربية التقليدية للتنفيذ ،لأن

امل�رشع انطلق من م�سلمات ،وهي �أن �أفعال العقالء ت�صان عن العبث ،ولأن قوة هيئات احلكامة ،و�أ�سباب

نزولها ،وتبنيها هي �إرادة فعلية لبلورة الدميوقراطية ،والتي ابتغى من خاللها امل�رشع الد�ستوري �أن يدفع

الإدارة �إىل االن�ضباط لتو�صيات م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة و�أخذ مقرتحاتها م�أخذ اجلدية.

فحماية املرتفق من �سوء ت�رصف الإدارة تلعب دورا حموريا يف دعم االختيار الدميقراطي وتعزيزه

وبالنهو�ض باحلقوق الأ�سا�سية.

فهي جهة توجيه ،لأنها تعلن عن م�سار يجب ت�صحيحه ملقاربة معيبة اعتبارا ملا الحظته من �إخالل

وخروج عن امل�رشوعية.

�صحيح ،قد تكون هناك �أحيانا �صعوبات قانونية �أو مادية حتول دون التنفيذ.
فال�صعوبات القانونية حلها يف كون امل�رشع ارت�ضى �أن تنت�رص الو�ساطة امل�ؤ�س�ساتية ملبادئ العدل

والإن�صاف ،وهما �أقوى من التطبيق القانوين.

�أما ال�صعوبات املادية ،فالبد من العمل على تذويبها و�إزالتها ،لأننا حينما نريد ن�ستطيع.
ولذلك ،على الإدارة �أن تو�ضح ال�صعوبات التي اعرتتها ،و�أن تخرب باجلهود املبذولة لتجاوزها،

و�أن ت�شري �إىل املعيقات التي حالت دون ذلك ،ليت�أتى للو�ساطة الرد عليها والبحث ،يف �رشاكة م�س�ؤولة،

عن حلول يف اجتاه الت�سوية ،لإي�صال احلق امل�رشوع �إىل �صاحبه.

وهذا الأمر ينطبق كذلك على تنفيذ الأحكام� ،إذ تعرتي ذلك �صعوبات مادية �أو قانونية .فيتم

الرجوع �إىل ذات الق�ضاء ملعاينتها ،و�إذا ت�أكد من وجودها �أمر ب�إيقاف التنفيذ ومت البحث عن حلول
�أخرى جترب ما قد �أ�صاب املحكوم له من �أ�رضار.
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�إن ما يجب �إدراكه هو �أن الإدارة يف غنى عن �أن تكون حمط م�ؤاخذة �أو م�ساءلة �أو �إدانة ،من خالل

تقارير خا�صة �أو عرب التقرير ال�سنوي �أو �ضمن التقرير الذي يعر�ض على الربملان �أو �أن يكون �أحد العاملني

بها مو�ضوع التما�س متابعة ت�أديبية �أو زجرية.

الإدارة تركيبة ب�رشية يحتمل وقوع العاملني فيها يف اخلط�أ ،وهو ما تعمل املحاكم يف نطاق

امل�ساطر الق�ضائية على الت�صدي له ،وهو ما ت�سعى �أي�ضا م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة �إىل تداركه كلما و�ضعت
يدها عليه.

ال ميكن �أن يبلغ بنا الأنا واعتقاد امتالك احلقيقة وال�صواب احلد الذي يجعلنا نقف يف مواجهة كل

من تبني له بامللمو�س ،وبالتعليل الر�صني ،واحلجة القاطعة ،وجود خط�أ .فالرجوع �إىل ال�صواب ف�ضيلة.

قد يقول قائل �إن الأمر ال يعدو �أن يكون تو�صية� ،صحيح �أنها تو�صية ،ولكن يجب قراءتها من

�أ�سباب نزولها وهي �أنها نتيجة جواب ونظر يف نزاع ا�ستع�صى ت�سويته ،وذلك كما ورد يف الظهري
املحدث لو�سيط اململكة يف مادته اخلام�سة.

والأكيد �أن �إعمال التو�صية لي�س جمرد التزام قانوين ،بل �أ�سا�سه واجب احرتام التو�صيات لأن

�سلطة الو�سيط م�ستمدة من الد�ستور ،وتو�صياته لها قوة قانونية و�سيا�سية ومعنوية .فهي خطة طريق من
الواجب اتباعها ،على اعتبار �أن م�صدرتها جهة حماية احلقوق و�آلية لتطهري الإدارة مما قد يكون عالقا
بها من ممار�سات معيبة حتول دون ولوج العموم ملا هم حمقون فيه من ارتفاقات� ،أو التو�صل ملا يخولهم

القانون من حقوق.

فاملتعارف عليه هو �أن التزام الإدارة بالتو�صيات العامة يف املنازعات ال يحتاج �إىل �صيغة �رصيحة

يف الن�ص املحدث للم�ؤ�س�سات ،لأن ذلك من البديهيات ،على اعتبار �أن الو�ساطة �سلطة ت�أثري ذات
فعالية ،وت�ستمدها مما ابتغاه لها الد�ستور عندما مكنها من �صالحية التقومي ،و�صنفها �ضمن هيئات الدفاع

واحلكامة ،وكذلك مما حباها من كامل اال�ستقالل واحلياد ومما خوله لها من االرتكان �إىل مبادئ العدل
والإن�صاف.
*

*
*
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تعليق على مقرر بعدم االختصاص
 03ماي 2016

صادر بتاريخ:
ملف عدد16/9816 :

ذ .حممد ليديدي،الكاتب العام مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة

نص المق ـ ــرر:
البت في النزاعات االجتماعية بين اتصاالت المغرب ومستخدميها
ليس من اختصاص وسيط المملكة

شركة اتصاالت المغرب ،وإن كانت تخضع للرقابة التوجيهية التي

يمارسها وسيط المملكة حرصا على المشروعية ،وتأمينا لتواصل فعال بين اإلدارة

ومرتفقيها ،فإن هذه الرقابة يجب أن تبقى محصورة في نطاقها الخاص ،وفقا
لمقصد المشرع فيما له عالقة بالنشاط الذي تم ائتمانها عليه ،وهو المرفق العام

المتمثل في خدمة المواصالت السلكية والالسلكية؛

النزاع الذي يطرأ بين شركة اتصاالت المغرب وبين مستخدميها،

والذي يندرج في نطاق عالقة الشغل ،يجب أن يتم االحتكام فيه عند الخالف
أمام المحاكم العادية ،وبالتالي ال يمتد اختصاص مؤسسة الوسيط إلى النظر في

الخالفات.

حيث �إن ال�سيد ……… ،م�ستخدم ب�رشكة ات�صاالت املغرب ،عنوانه  ،..............مراك�ش،
بعث ب�شكاية مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة� ،سجلت بها بتاريخ  31مار�س  ،2016يتظلم مبقت�ضاها من ال�رضر
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الالحق به جراء حرمانه من اال�ستفادة من منحة املردودية بر�سم �سنة 2015؛
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل من �أجل متكني املعني بالأمر من منحة املردودية؛
وحيث �إن امل�ؤ�س�سة �أكدت ،يف مقررات �سابقة� ،أن �رشكة ات�صاالت املغرب ،و�إن كانت تخ�ضع
للرقابة التوجيهية التي ميار�سها و�سيط اململكة حر�صا على امل�رشوعية ،وت�أمينا لتوا�صل فعال بني الإدارة
ومرتفقيها ،ف�إن هذه الرقابة يجب �أن تبقى حم�صورة يف نطاقها اخلا�ص ،وفقا ملق�صد امل�رشع فيما له عالقة
بالن�شاط الذي مت ائتمانها عليه ،وهو املرفق العام املتمثل يف خدمة املوا�صالت ال�سلكية والال�سلكية؛
وحيث �أكدت ،يف نف�س تلك املقررات� ،أن النزاع الذي يطر�أ بني �رشكة ات�صاالت املغرب وبني
م�ستخدميها ،والذي يندرج يف نطاق عالقة ال�شغل ،يجب �أن يتم االحتكام فيه عند اخلالف �أمام املحاكم
العادية ،وبالتايل ال ميتد اخت�صا�ص م�ؤ�س�سة الو�سيط �إىل النظر يف �ش�أن اخلالفات التي تطر�أ بني هذه ال�رشكة
وم�ستخدميها؛
وحيث �إنه ،لالعتبارات املذكورة ،ترى امل�ؤ�س�سة الت�رصيح بعدم االخت�صا�ص؛
وبناء على مقت�ضيات الظهري ال�رشيف رقم  1.11.25ال�صادر يف  12ربيع الآخر  1432املوافق
لـ ( 17مار�س  )2011واملن�شور باجلريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،وتطبيقا ملقت�ضيات
النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة ،امل�صادق عليه من لدن اجلناب ال�رشيف ،واملن�شور باجلريدة الر�سمية عدد
 6033بتاريخ  26مار�س 2012؛

لأجلـــه:
ف�إن و�سيط اململكـة:
 ي�رصح بعدم االخت�صا�ص؛ -ي�أمر ،بتبليغ ن�سخة من املقرر �إىل كل من �رشكة ات�صاالت املغرب ،وامل�شتكي.

وحرر بالرباط ،يف:
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التعلي ـ ـ ـ ـ ـ ــق:
لقد كان من �أهم ما �أوكل للو�ساطة امل�ؤ�س�ساتية احلر�ص على توا�صل فعال بني الإدارة ومرتاديها،
والعمل على ن�رش قيم التخليق وال�شفافية يف تدبري املرافق العمومية.
وقد �أكد امل�رشع ،وهو ي�شدد على العالقة بني الإدارة واملرتفقني ،على حتديد مفهوم الإدارة
لي�شمل الإدارات العمومية ،واجلماعات املحلية ،وامل�ؤ�س�سات العمومية والهيئات التي متار�س �صالحيات
ال�سلطة العمومية ،وباقي املن�ش�آت اخلا�ضعة للمراقبة املالية للدولة.
ولقد كان امل�رشع حكيما يف هذا املنحى� ،إذ �أخذ بعني االعتبار التطور الذي يعرفه تدبري املرافق
العمومية ،والقيام باخلدمات العامة التي يحتاج �إليها املواطنون ،والتي �أ�صبحت الدولة تفو�ض بع�ضا منها
�إىل اخلوا�ص يف نطاق التدبري املفو�ض.
ولذلك ،مل يعد املعيار هو طبيعة ال�شخ�ص املنوطة به اخلدمة� ،أهو من ا�شخا�ص القانون العام �أم
اخلا�ص؟ بل املعيار �أ�صبح وظيفي ًا� ،أي �أن �صالحياته يحددها �صنف ونوع اخلدمة املتظلم منها �أو التي
ينازع يف موجبات حرمانه منها.
وهكذا ،ف�إن الظهري ال�رشيف املحدث للم�ؤ�س�سة �أَ َّم َن َ
وكف ََل للأفراد واجلماعات اللجوء �إىل و�سيط

اململكة ،كلما تعلق الأمر بارتفاق عمومي بغ�ض النظر عن املكلف ب�إدارته وت�سيريه� ،إذ يكفي �أن ين�صب
الت�شكي على حق يف خدمة عمومية ،وعلى ت�رصف �صادر عن جهة تت�رصف وك�أنها �سلطة عمومية.
والأمثلة كثرية يف املو�ضوع� ،إذ �أن بع�ض اخلدمات كالتزود باملاء والكهرباء م�سرية من لدن �رشكات،
وبع�ض الأمور ذات ال�صلة باملوا�صالت م�سرية كذلك من طرف �رشكات ،وبع�ض اخلدمات املرتبطة
باال�ستثمار الفالحي �أو الربامج االجتماعية يف جمال الفالحة يتكفل بها �صندوق القر�ض الفالحي.
وقد جند �أن من بني بع�ض هذه الوحدات من �أعطى له امل�رشع حق نزع امللكية ،كما هو ال�ش�أن
بالن�سبة للمكتب الوطني للكهرباء ،و�رشكات ات�صاالت املغرب ،كل ذلك من �أجل �إجناز ما يعترب من
ال�صالح العام ،وفيه منفعة عمومية.

27

وبذلك ،وه�ؤالء بهذه ال�صفة التي ميار�سون بها اخت�صا�صات ال�سلطة العامة عليهم ،مقابل ذلك،
اخل�ضوع يف ت�رصفاتهم يف هذا املجال لرقابة الو�ساطة امل�ؤ�س�ساتية.
لكن ،لي�س كل ما ي�صدر عن هذه الهيئات من مقررات خا�ضع لتلك الرقابة.
ف�إذا كانت بع�ض البلدان قد ا�ستثنت ب�رصيح الن�ص املنازعات الإدارية التي تن�شب بني الإدارة
وم�ستخدميها من رقابة الو�سيط ،ف�إنه بالن�سبة لبالدنا جند �أن امل�رشع ركز على الأداء الإداري وعلى العالقة
بني الإدارة واملرتفقني ،ومل ي�ستثن تلك املنازعات.
و�إذا كانت امل�ؤ�س�سة ،فيما يتعلق باملنازعات ذات ال�صلة ب�أو�ضاع املوظفني ،قد و�ضعت يدها
عليها ،ونظرت فيها بحكم �أنها تعترب �أعماال �إدارية ،وتخ�ضع لرقابة الق�ضاء الإداري ،ف�إنه بالن�سبة
للمنازعات االجتماعية التي تطر أ� بني م�ستخدمني وم�ؤ�س�سات ،هي بحكم طبيعتها من �أ�شخا�ص القانون
اخلا�ص ،ويعهد �إليها بتدبري مفو�ض لبع�ض املرافق ،فقد كان لها موقف ،بحكم �أن هذه املنازعات هي
من اخت�صا�ص الق�ضاء العادي �أي املحاكم ذات الوالية العامة (املحاكم االبتدائية) ،ولأن النزاع �أ�سا�سا
لي�س بني مرتفق و�إدارة بل هو نزاع اجتماعي حم�ض ،ولأن م�ؤاخذة الهيئة التي تنطبق عليها �صفة الإدارة
بحكم الظهري ال�رشيف املحدث للم�ؤ�س�سة لي�س على الأداء الإداري للخدمة امل�ؤمتنة عليها واملعهود بها
�إليها ولكن امل�ؤاخذة لها ارتباط بعالقة التبعية يف ال�شغل وما تفرزه من حقوق وواجبات.

*

*
*
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نماذج من مقررات
صادرة عن
وسيط المملكة

مسطرة المنازعة في مبلغ الضريبة

إذا كان األمر يندرج ضمن استكثار المبلغ المفروض ،مع ما يمكن أن

يرافق ذلك من ذعائر ناتجة عن عدم التصريح أو غيره ،فإن المشرع نص على

إمكانية عرض األمر على اللجنة المحلية للضرائب ،وعند االقتضاء ،الطعن أمام

اللجنة الوطنية ،ثم اللجوء بعد ذلك إلى القضاء؛
مقرر بالتوجيه

صادر بتاريخ 20 :دجنبر 2016
ملف عدد15/8501 :
حيث �إن ال�سيد  ،............مهاجر مقيم بالديار الفرن�سية ،عنوانه بـ ....................
فرن�سا ،تقدم ب�شكاية �إىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة� ،سجلت مبندوبيتها بجهة الدار البي�ضاء � -سطات بتاريخ
 07غ�شت  ،2015يتظلم مبقت�ضاها من ال�رضر الالحق به ،جراء اقتطاع �رضيبة غري م�ستحقة عن بيع
باملزاد العلني ملا �آل �إليه �إرثا من �أخته املرحومة ، ...........مطالبا با�سرتجاع ذلك املبلغ املقدر بــ
 44.718,73درهما ؛
وحيث متت مكاتبة املديرية اجلهوية للمديرية العامة لل�رضائب يف املو�ضوع ،مبقت�ضى الكتاب
امل�ؤرخ يف  12نونرب  ،2015وتذكريها مرتني �آخرهما بتاريخ � 27أبريل  ،2016دون �أن تتو�صل منها
امل�ؤ�س�سة ب�أي جواب يف املو�ضوع؛
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وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل لدى املديرية اجلهوية لل�رضائب ،ق�صد ا�سرتجاع مبلغ ال�رضيبة
املقتطعة واملقدرة بـ  44.718,73درهم ًا ،وذلك قبل تفويت ن�صيبه يف مرتوك مورثته؛
لكن ،حيث يظهر �أن االقتطاع املتنازع فيه يتعلق بواجب ال�رضيبة عن الأرباح العقارية الذي يلزم
به كل من قام بتفويت �أمالك عقارية بعو�ض ،وهو حق متار�سه م�صلحة ال�رضائب التي ب�إمكانها احلجز على
املبيع واملطالبة من الغري احلائز متكينها منه؛
وحيث� ،إذا كان الأمر قد يندرج �ضمن ا�ستكثار املبلغ املفرو�ض ،مع ما ميكن �أن يرافق ذلك من
ذعائر ناجتة عن عدم الت�رصيح �أو غريه ،ف�إن امل�رشع ن�ص على �إمكانية عر�ض الأمر على اللجنة املحلية
لل�رضائب ،وعند االقت�ضاء ،الطعن �أمام اللجنة الوطنية ،ثم اللجوء بعد ذلك �إىل الق�ضاء؛
وحيث� ،إىل جانب كون امل�شتكي كان ملزما برفع الأمر �إىل تلك اللجنة ،ف�إن امل�ؤ�س�سة ال تتوفر
على كل املعطيات التي ت�ساعدها على القيام بتقدير قيمة العقار وخ�صم كلفة متلكه ،للخال�ص �إىل ال�صايف
الذي يجب �أن ي�ؤديه البائع بن�سبة معينة ،وبالتايل ترى رفع يدها عن النازلة ،وتوجه امل�شتكي �إىل اللجوء
�إىل اجلهة املذكورة �أو الق�ضاء �إن مل يكن قد �سقط حقه يف ذلك؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  2011بإحداث
مؤسسة وسيط المملكة ،المنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،ونظامها الداخلي،
المصادق عليه من لدن الجناب الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عد  6033بتاريخ  26مارس
2012؛

لأجله؛
ف�إن و�سيط اململكة:
 يوجه امل�شتكي �إىل اللجوء �إىل اللجنة املحلية ،وعند االقت�ضاء� ،إىل اللجنة الوطنية لل�رضائب ،ثم�إىل الق�ضاء �إن مل يكن قد �سقط حقه يف ذلك ؛
 وي�أمر بتبليغ هذا املقرر �إىل كل من املديرية اجلهوية لل�رضائب بالدارالبي�ضاء ،وامل�شتكي.34

وحرر بالرباط ،فـي:

الترقية االستثنائية لرجال األمن

تبني المشرع المغربي لحوافز لفائدة رجال األمن ومكافأتهم على تفانيهم ،من

خالل مبادرات من بينها الترقية االستثنائية ،كان من أجل تجسيد المقابل للمحقين

فيها على ركوبهم المخاطر والتضحيات من أجل أمن األفراد والجماعات والحفاظ

على سالمتهم؛

المشرع ،وإن كان لم يحدد الحاالت التي يستحق فيها أفراد األمن الوطني

الترقية االستثنائية ،فإنه أجملها في القيام بأعمال إنسانية أو التعرض إلصابات بليغة أو

مميتة خالل مزاولة مهامهم أو بمناسبتها؛

تقدير االعمال اإلنسانية يرجع إلى اإلدارة؛
مقرر برد الطلب
صادر بتاريخ  26 :دجنبر 2016
ملف عدد 15/8416 :
حيث �إن ال�سيد ……… ،اجلاعل عنوان املرا�سلة معه بـــ  ،.................فا�س ،بعث
ب�شكاية �إىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة� ،سجلت بها بتاريخ  16يوليوز  ،2015يتظلم مبقت�ضاها من عدم
ا�ستفادته من الرتقية اال�ستثنائية ،على �إثر املعاناة التي حلقته �أثناء مزاولته لعمله بالأمن الإقليمي مبدينة العيون
خالل �سنة  ،1999تلك املعاناة التي تكمن يف تعر�ض منزله لل�رسقة اثناء الأحداث التي عرفتها هذه
املدينة ،مو�ضحا ً �أنه تلقى عدة وعود يف هذا ال�ش�أن؛
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وحيث �أفادت املديرية العامة للأمن الوطني ،يف جوابها امل�ؤرخ يف � 18شتنرب � ،2015أن امل�شتكي
ال يتوفر على �رشوط اال�ستفادة من الرتقية اال�ستثنائية املن�صو�ص عليها يف املادة الثامنة من الظهري ال�رشيف
رقم  ، 1.09.213ال�صادر يف  8ربيع الأول  ( 1431موافق  23فرباير  ،) 2010املتعلق باملديرية العامة
للأمن الوطني ،والنظام الأ�سا�سي ملوظفي الأمن الوطني ،والتي متنح للذين قاموا ب�أعمال ا�ستثنائية �أو
الذين تعر�ضوا لإ�صابات بليغة �أو مميتة خالل مزاولة مهامهم �أو مبنا�سبة مزاولتها ،كما �أن تطبيق �أحكام
هذه املادة منظم مبوجب املادة  25من املر�سوم رقم  2.10.85ال�صادر يف  9ربيع الآخر 26 ( 1431
مار�س ،) 2010ب�ش�أن النظام الأ�سا�سي اخلا�ص مبوظفي الأمن الوطني ،وذلك على �أ�سا�س �أال تتعدى
هذه الرتقيات �سنويا منا�صب حمددة .وعليه  ،ف�إن املتظلم مل يقم ب�أي عمل من الأعمال املن�صو�ص عليها
يف املادة الثامنة املذكورة �أعاله ،حتى تتم درا�سة �إمكانية منحه الرتقية اال�ستثنائية  ،مع العلم �أن املنا�صب
املخولة لهذه املديرية العامة يف هذا الإطار تبقى جد حمدودة ،يف ظل الأعمال اال�ستثنائية التي يقوم بها
موظفوها كل �سنة ،والإ�صابات البليغة و املميتة التي تتعر�ض لها هذه ال�رشيحة من املوظفني؛
وحيث �أ�ضافت املجيبة �أن املعني بالأمر يتوفر على �رشط الأقدمية املتطلبة قانونا لإدراجه �ضمن
لوائح املوظفني املر�شحني للرتقية لدرجة �ضابط بر�سم �سنة  ،2014وبالتايل �ستتم درا�سة و�ضعيته الإدارية
ومدى �أحقيته لال�ستفادة من هذه الرتقية بر�سم ال�سنة املذكورة التي هي يف طور الإجناز ،وذلك على
غرار باقي املر�شحني لها؛
وحيث �إن امل�ؤ�س�سة �أ�شعرت امل�شتكي بتاريخ  19نونرب  2015مب�ضمون جواب الإدارة ،فلم
تتو�صل منه ب�أي رد؛

وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إىل تدخل هذه امل�ؤ�س�سة لدى املديرية العامة للأمن الوطني ،من �أجل
ا�ستفادة املعني بالأمر من الرتقية اال�ستثنائية ،على �إثر املعاناة التي حلقته �أثناء مزاولته لعمله بالأمن الإقليمي
بالعيون �سنة  ،1999هذه املعاناة التي ي�ست�شف من الوثائق املرفقة بطلبه تكمن يف تعر�ض منزله لل�رسقة ،
وذلك خالل �أحداث عرفتها هذه املدينة؛
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وحيث �إن تبني امل�رشع املغربي حلوافز لفائدة رجال الأمن ومكاف�أتهم على تفانيهم من خالل
مبادرات من بينها الرتقية اال�ستثنائية ،كان من �أجل جت�سيد املقابل للمحقني فيها على تفانيهم ،وعلى
ركوبهم املخاطر والت�ضحيات من �أجل �أمن الأفراد واجلماعات واحلفاظ على �سالمتهم؛
وحيث �إن امل�رشع ،و�إن كان مل يحدد احلاالت التي ي�ستحق عليها �أفراد االمن الوطني الرتقية
اال�ستثنائية ،ف�إنه �أجملها يف القيام ب�أعمال �إن�سانية �أو التعر�ض لإ�صابات بليغة �أو مميتة خالل مزاولة
مهامهم �أو مبنا�سبتها؛
وحيث �إن تقدير االعمال الإن�سانية يرجع �إىل الإدارة ،تلك االعمال التي يتم القيام بها طبعا
خارج الإطار العادي ملا هو منوط برجال الأمن ،والتي تعك�س بو�ضوح وجالء ركوب ال�صعاب والإقدام
على خماطرة يجازفون فيها بذاتهم وحياتهم؛
وت�أ�سي�سا على ما �سبق ،ف�إن امل�ؤ�س�سة ال ترى ما ي�ستدعي تدخلها وبالتايل تقرر رد الطلب؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  2011بإحداث
مؤسسة وسيط المملكة ،المنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،ونظامها الداخلي،
المصادق عليه من لدن الجناب الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عد  6033بتاريخ  26مارس
2012؛

لأجله؛
ف�إن و�سيط اململكة:
 ي�رصح برد الطلب؛ -ويقرر تبليغ هذا املقرر �إىل كل من املديرية العامة للأمن الوطني ،وامل�شتكي.

وحرر بالرباط ،فـي:
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الحق في الشغل

الدولة ،إذا كانت ملزمة بالعمل على تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير أسباب

استفادة المواطنين من الحق في الشغل ،وذلك كما جاء في الفصل  31من دستور

المملكة ،فليس معنى هذا أن تكفل بقوة القانون الشغل لكل طالب له ،بل عليها أن
تدفع إلى تنمية شاملة ،تمكن من توسيع فرص العمل ،مع الحرص على أن يكون

ذلك في إطار المساواة ،وبناء على شروط ومواصفات ،أهمها الكفاءة ،والتوفر على

رصيد معرفي وتأهيلي ،يتأتى من خالله تحمل المسؤولية؛
مقرر برد الطلب

صادر بتاريخ 26 :دجنبر 2016
ملف عدد16/10970 :

حيث �إن ال�سيد ……… ،..اجلاعل عنوان املرا�سلة معه ،بــــ � ،............أكادير ،بعث ب�شكاية
�إىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة� ،سجلت بها بتاريخ � 25أكتوبر  ،2016يطلب من خاللها التدخل لدى والية
�أكادير وم�صالح اجلهة وال�سلطة املحلية ب�أكادير ،ق�صد الرد على �شكايته التي تقدم بها ،مو�ضحا ،من
خالل املكاملة الهاتفية التي �أجريت معه بتاريخ � 27أكتوبر � ،2016أن الأمر يتعلق بعدم ا�ستفادته من
فر�ص الت�شغيل يف �إطار امل�شاريع املعلن عنها مبدينة �أكادير ،ذاكرا �أنه قام بعدة م�ساع يف املو�ضوع� ،إال �أنه
مل يتو�صل �إىل �أي نتيجة؛

وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل لدى م�صالح والية �أكادير وم�صالح اجلهة وال�سلطة املحلية
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ب�أكادير ق�صد الرد على �شكايته املتعلقة بعدم ا�ستفادته من فر�ص الت�شغيل ،يف �إطار امل�شاريع املعلن عنها
ب�أكادير؛
وحيث �إن الدولة� ،إذا كانت ملزمة بالعمل على تعبئة الو�سائل املتاحة لتي�سري �أ�سباب ا�ستفادة
املواطنني من احلق يف ال�شغل ،وذلك كما جاء يف الف�صل  31من د�ستور اململكة ،ف�إنه لي�س معنى هذا
�أن تكفل بقوة القانون ال�شغل لكل طالب له ،بل عليها �أن تدفع �إىل تنمية �شاملة متكن من تو�سيع فر�ص
العمل على �أن حتر�ص على �أن يكون ذلك يف �إطار امل�ساواة ،وبناء على �رشوط وموا�صفات �أهمها الكفاءة
والتوفر على ر�صيد معريف وت�أهيلي يت�أتى من خالله حتمل م�س�ؤولية ذلك؛
وحيث� ،إنه يف هذا النطاق ،ف�إن تقدمي طلب احل�صول على عمل غري كاف ،وال يحمل الإدارة
م�س�ؤولية عدم اال�ستجابة له ،طاملا �أن املعني مل يثبت �أن رف�ضه كان نتيجة تع�سف �أو انحراف يف �إعمال
ال�سلطة؛
وحيث لذلك ،ف�إنه يتعني رد الطلب؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  2011بإحداث
مؤسسة وسيط المملكة ،المنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،ونظامها الداخلي،
المصادق عليه من لدن الجناب الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عد  6033بتاريخ  26مارس
2012؛

لأجله؛
ف�إن و�سيط اململكة؛
ي�رصح برد الطلب؛-وي�أمر بتبليغ هذا املقرر �إىل امل�شتكي.

وحرر بالرباط ،فـي:
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التوافق بشأن شروط المغادرة الطوعية

المغادرة الطوعية التي ال تتم استنادًا إلى ما وقع حصره في نص تشريعي،

تبقى خاضعة في شروطها إلى ما توافقت عليه إرادة الجانبين المعنيين بها،

وبالتالي فال مجال للتدخل من أجل تعديل بنودها؛

لمن يدعي الضرر مما ُعرض عليه من مقترحات أن يلجأ إلى القضاء؛

مقـرر بالتوجيه

صادر بتاريخ  02 :يناير 2017
ملف عدد 14/4985 :

حيث �إن ال�سيد  ،..........م�ستخدم �سابق باخلطوط امللكية املغربية ،رقمه املهني ،........
عنوانه  ،..........الدار البي�ضاء ،بعث ب�شكاية �إىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة �سجلت مبندوبيتها بجهة الدار
البي�ضاء�-سطات بتاريخ  02يناير  ،2014يتظلم مبقت�ضاها من القرار ال�صادر يف حقه والقا�ضي بف�صله عن
العمل ب�رشكة اخلطوط امللكية املغربية منذ �شهر غ�شت  ،2011مع حرمانه من جميع م�ستحقاته وحقوقه
مبا فيها التغطية ال�صحية ،مو�ضحا ً �أن ال�شكاية التي �سبق له و�أن وجهها �إىل ال�سيد مدير املوارد الب�رشية

بتاريخ  13غ�شت  ،2012والتي �رصح من خاللها �أن هذا الإجراء قد اتخذ يف حقه دون �سابق �إنذار ،مل
متكنه من التو�صل �إىل �أي نتيجة ،راجيا التدخل ق�صد �إرجاعه �إىل عمله؛
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وحيث مت تبادل املرا�سالت والردود يف املو�ضوع مع �رشكة اخلطوط امللكية املغربية ،التي �أفادت
يف جوابها امل�ؤرخ يف  05مايو � ،2014أن قرار الف�صل املتظلم منه قد اتخذ يف حق امل�شتكي بعد تخليه
عن عمله ،غري �أنه ومراعاة لظروفه �إىل جانب حاالت مماثلة ،مت العمل على ا�ست�صدار قرار ا�ستثنائي يق�ضي
بتحويل الف�صل �إىل مغادرة متفاو�ض عليها ،وذلك باحل�صول ح�رصيا ًعلى مبلغ مايل ،دون �أن ي�شمل ذلك

امتيازات التذاكر املمنوحة للعاملني بال�رشكة ،وكذلك امتيازات التعا�ضدية ،وهو الأمر الذي متت املوافقة
عليه من طرف جميع املعنيني به ،الذين عملوا على توثيق �إم�ضائهم على عقد التحكيم مقابل احل�صول
على �شيك بذلك ،با�ستثناء امل�شتكي الذي غري ر�أيه يف �آخر حلظة؛
وحيث �إنه بعد تبليغ امل�شتكي جواب الإدارة بتاريخ  03يونيو  ،2014بعث بكتاب فند من خالله
�صحة املعطيات املتو�صل بها يف �ش�أن و�ضعيته ،م�رصحا �أن �سبب تغيبه عن العمل راجع �إىل ا�ستدعائه
من طرف امل�صالح التابعة لوزارة الداخلية لاللتحاق بالأقاليم اجلنوبية ق�صد امل�شاركة يف برنامج حتديد
الهوية ،و�أن قرار الف�صل املتظلم منه قد اتخذ يف حقه دون �إ�شعاره بذلك ،م�ؤكدا ًا�ستعداده للدخول يف
ت�سوية من �ش�أنها �أن تعمل على �إن�صافه؛

وحيث متت مكاتبة الإدارة املعنية من جديد يف املو�ضوع ،ف�أكدت مبوجب كتابها امل�ؤرخ يف 23
�أكتوبر  ،2014نف�س املعطيات املدىل بها �سابقا ،م�ضيفة �أن قرار ف�صل امل�شتكي عن العمل قد اتخذ يف
حقه بعد عدم رده على الر�سالتني الإنذاريتني املوجهتني له بوا�سطة عون ق�ضائي بتاريخي  25غ�شت و07
�أكتوبر من �سنة  ،2011واللتني متت من خاللهما مطالبته بااللتحاق بالعمل مع تبيان الأ�سباب الكامنة
وراء التغيب غري املربر؛
وحيث مت تبليغ فحوى اجلواب املذكور للم�شتكي بتاريخ  21نونرب  ،2014فبعث بكتاب �أو�ضح
من خالله �أنه كان حريا مب�شغلته �أن توجه الر�سالتني الإنذاريتني �إىل حمل �إقامته بالعيون ما دام �أنها كانت
على علم بذلك ،بدليل قيامها ب�رصف تعوي�ض منطقة ال�صحراء؛
وحيث تو�صلت امل�ؤ�س�سة بجواب الحق من ال�رشكة املذكورة م�ؤرخ يف � 15شتنرب � 2015أفادت
فيه �أنه متت مرا�سلة امل�شتكي يف العنوان الذي �أدىل به ،و�أن الإمكانية مازالت متاحة �أمامه من �أجل طي
هذا امللف ،وذلك عن طريق ربط االت�صال باملحامي لإمتام �إجراءات احل�صول على املبلغ املايل املعد له،
41

وذلك خالل �أجل ال يتعدى �شهرا ،و�إال ف�إنها �ستكون م�ضطرة للجوء �إىل الق�ضاء ال�سرتجاع م�ستحقاتها
التي تتمثل يف و�صل ت�صفية احل�ساب الذي كان �سلبيا واملقدر بـــــ  208.053.25درهما؛
وحيث مت تبليغ ذات اجلواب �إىل املعني بالأمر الذي عرب يف كتاب تو�صلت به امل�ؤ�س�سة عن رغبته
يف متكينه من م�ستحقاته �أ�سوة بباقي م�ستخدمي ال�رشكة؛
وا�سرت�ساال يف البحث ،مت ا�ستدعاء امل�شتكي جلل�سة بحث بتاريخ  05غ�شت � ، 2016أكد خاللها
عن رغبته يف ت�سوية و�ضعيته وذلك �إما بالرجوع �إىل العمل �أو متكينه من اال�ستفادة من املغادرة الطوعية
�أ�سوة بباقي امل�ستفيدين.

وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل لدى �رشكة اخلطوط امللكية املغربية ق�صد ت�سوية الو�ضعية
الإدارية واملالية للم�شتكي؛
لكن ،حيث ات�ضح من معطيات امللف �أن امل�شتكي الذي �سبق ت�شغيله ب�رشكة اخلطوط امللكية
املغربية ،وانقطع عن العمل واتخذ يف حقه قرار العزل ،و�أنه يف انتظار ت�سوية و�ضعيته نظرا ً لظروفه،

اقرتحت عليه الإدارة� ،أ�سوة مبجموعة ممن كانوا يف و�ضعيته ،املغادرة الطوعية� ،إال �أنه رف�ضها العتبارات
يراها ،بحكم ما ا�ستبان له� ،أنها مل ت�ستجب لكل مطالبه؛
وحيث �إن املغادرة الطوعية التي ال تتم ا�ستناداً �إىل ما مت ح�رصه يف ن�ص ت�رشيعي ،تبقى خا�ضعة
يف �رشوطها �إىل ما توافقت عليه �إرادة اجلانبني املعنيني بها ،وبالتايل فال جمال للتدخل من �أجل تعديل
بنودها ،ويبقى ملن يدعي ال�رضر مما ُعر�ض عليه من مقرتحات �أن يلج�أ �إىل الق�ضاء ،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة
للم�شتكي� ،إن كان ينازع يف ظروف عزله ،الذي مل يت�ضح للم�ؤ�س�سة ما يفيد �أنه كان مت�سما بالتع�سف
�أو اخلروج عن امل�رشوعية؛
وحيث بالتايل ،ف�إن امل�ؤ�س�سة ترى توجيه امل�شتكي �إىل معاودة ربط االت�صال ب�إدارة اخلطوط امللكية
املغربية ،ق�صد موا�صلة النظر يف امللف ،و�إيجاد �صيغة متوافق عليها؛
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وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  2011بإحداث
مؤسسة وسيط المملكة ،المنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،ونظامها الداخلي،
المصادق عليه من لدن الجناب الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عد  6033بتاريخ  26مارس
2012؛

لأجله؛
ف�إن و�سيط اململكة:
 يوجه امل�شتكي �إىل ربط االت�صال ب�إدارة اخلطوط امللكية املغربية لإيجاد �صيغة متوافق عليهابخ�صو�ص ت�سوية و�ضعيته الإدارية واملالية؛
 -وي�أمر بتبليغ هذا املقرر �إىل كل من �رشكة اخلطوط امللكية املغربية ،وامل�شتكي.

وحرر بالرباط ،فـي:
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المساواة بين المكلفين بنفس المهام مهما كان القطاع
التابعين له

إذا كانت المقاربة المعتمدة من طرف اإلدارة تعطي لموقفها نوعا من

الصوابية ،بمفهوم التقيد الحرفي بنص المرسوم الصادر في  6أكتوبر  ،1999وعدم
التوسع في تفسيره ،اعتبارا لكون األمر مرتبط بنفقات ،فإن المنظور العادل ،الذي
يجب أن يتم به التعامل مع الموضوع ،يقتضي أن تكون مواقع العمل ،واختالف
التبعية اإلدارية ،موجبين للتمييز بين المكلفين بنفس المهام ،والمواجهين
بنفس المخاطر ،ألن أسباب تبني الدولة خيار تخصيص تعويض عن المخاطر لفائدة

الممرضين ،لم يكن الهدف منه مجرد بلورة التفاتة ،ومكافأة العاملين بوزارة

الصحة ،وإنما هو عرفان وتعويض لفائدة شريحة تواجهها مخاطر بحكم طبيعة عملها؛

كان من باب العدل واإلنصاف ،أن يعمم هذا التعويض ،ليشمل كل

الممرضين في مختلف القطاعات.

مقرربحفظ الطلب

صادر بتاريخ  03 :يناير 2017
ملف عدد 15/8985 :
حيث �إن ال�سيدة ……… ،اجلاعلة حمل املرا�سلة معها  ،............تطوان ،بعثت �أ�صالة عن
نف�سها ونيابة عن باقي امل�شتكني ،ب�شكاية �إىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة� ،سجلت بها بتاريخ  20نونرب
 ،2015يتظلمون مبوجبها من ال�رضر الالحق بهم كممر�ضني مدجمني باجلماعات الرتابية ،جراء ا�ستثنائهم
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من اال�ستفادة من التعوي�ضات عن الأخطار املهنية ،بدعوى �أنهم ي�ستفيدون من تعوي�ض مماثل بحكم
و�ضعيتهم النظامية ،وذلك مبوجب املر�سوم رقم  ، 2-99-649ال�صادر بتاريخ � 6أكتوبر  ،1999املتعلق
بحماية وتعوي�ض بع�ض الفئات من موظفي وزارة ال�صحة �ضد الأخطار املهنية؛
وحيث تو�صلت امل�ؤ�س�سة مبلفات مماثلة ،متت مكاتبة وزارة الداخلية بخ�صو�صها ،ف�أفادت �أنه ال
ميكن متديد تفعيل املر�سوم رقم  2-99-649بالن�سبة للعاملني باملكاتب ال�صحية اجلماعية ،و�أن الوزارة
�أخذت ذلك بعني االعتبار عند مراجعة التعوي�ضات امل�ستحقة للموظفني و�أعوان اجلماعات الرتابية؛

وبناء على ما تقدم:
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل ق�صد متكني الطالبني من التعوي�ضات التي ت�رصف للموظفني
عن الأخطار املهنية ،املن�صو�ص عليها يف مر�سوم � 6أكتوبر 1999؛
وحيث �إن املر�سوم املتم�سك به ،ينح�رص تطبيقه على املوظفني والأعوان التابعني لوزارة ال�صحة؛
وحيث �إن اعتماد الإدارة يف رف�ض �رصف التعوي�ض ،يجد �سنده يف ح�رصية الن�ص ،وعدم قابلية
متديده لي�شمل غري موظفي وزارة ال�صحة؛
وحيث �إن كانت هذه املقاربة ،تعطي ملوقف الإدارة نوعا من ال�صوابية ،مبفهوم التقيد احلريف
بالن�ص ،وعدم التو�سع يف تف�سريه ،اعتبارا لأن الأمر مرتبط بنفقات ،ف�إن املنظور العادل الذي يجب �أن
يتم به التعامل مع هذا املو�ضوع ،يقت�ضي �أن تكون مواقع العمل ،واختالف التبعية الإدارية ،موجبني
للتمييز بني املكلفني بنف�س املهام ،واملواجهني بنف�س املخاطر ،لأن �أ�سباب تبني الدولة خيار تخ�صي�ص
تعوي�ض عن املخاطر لفائدة املمر�ضني ،مل يكن الهدف منه جمرد بلورة التفاتة ،ومكاف�أة العاملني بوزارة
ال�صحة ،و�إمنا هو عرفان وتعوي�ض ل�رشيحة تواجههم خماطر بحكم طبيعة عملهم كممر�ضني؛
وحيث كان من باب العدل والإن�صاف� ،أن يعمهم هذا التعوي�ض ،لي�شمل كل املمر�ضني ،وهو ما
دفع امل�ؤ�س�سة ،بتاريخ  4يوليوز  ،2014يف �إطار ما متلكه من �صالحية تخولها �إياها مقت�ضيات املادة 33
من الظهري ال�رشيف رقم  1-11-25ال�صادر يف  12ربيع الآخر  17( 1432مار�س  )2011املحدث
لها� ،إىل رفع مقرتح �إىل ال�سيد رئي�س احلكومة ،لالنكباب على هذا املو�ضوع ،وبحث �سبل ت�سوية
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الأو�ضاع ،وذلك ب�أن ي�ستفيد من التعوي�ض عن املخاطر كل املمر�ضني العاملني بالإدارات العمومية،
واجلماعات الرتابية ،وامل�ؤ�س�سات العمومية؛
وحيث �إنه اعتبارا لكون موقف الإدارة انطالقا من مت�سكها باملقت�ضيات القانونية احلالية ال يحمل
�إخالال ،ف�إن امل�ؤ�س�سة ،من منظورها للمو�ضوع ،ترى حفظ امللف ،علما �أنها �ستوا�صل م�ساعيها لإن�صاف
كل املمر�ضني التابعني للجماعات الرتابية؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  2011بإحداث
مؤسسة وسيط المملكة ،المنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،ونظامها الداخلي،
المصادق عليه من لدن الجناب الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عد  6033بتاريخ  26مارس
2012؛

لأجله ؛
ف�إن و�سيط اململكة:
 ي�رصح بحفظ الطلب ،بعدما مت رفع مقرتح �إىل ال�سيد رئي�س احلكومة ب�إعادة النظر يف الو�ضعياتاملماثلة ذات ال�صلة باملمر�ضني التابعني للجماعات الرتابية؛
 -وي�أمر بتبليغ هذا املقرر �إىل امل�شتكني.

وحرر بالرباط  ،يف:
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اإللحاق وشروطه

إذا كان القانون يخول للموظف الملحق بإدارة أخرى حق االحتفاظ

بوضعيته األصلية ،والتعامل معه على أساس ما له من حقوق بمقتضاها ،فإن المعتد

به ،والمكرس باجتهادات صادرة عن القضاء اإلداري ،أن المعول عليه بالنسبة

لإلدارة الملحق بها هو ما استدل واستظهر به عند االلتحاق ،ألن قبولها له كان
على هذا األساس ،ويندرج ضمن توافق متبادل ،بناء على وضع كان المعني

باألمر يتواجد فيه عند اتخاذ قرار اإللحاق.

مقـ ــرر برد الطلب

صادر بتاريخ 04 :يناير 2017
ملف عدد15/8198 :

حيث �إن ال�سيد ……… ،.اجلاعل عنوان املرا�سلة معه باملكتب الوطني للكهرباء واملاء ال�صالح
لل�رشب "قطاع املاء" مركز تنغري ،بعث ب�شكاية �إىل هذه امل�ؤ�س�سة� ،سجلت بها بتاريخ  11يونيو ،2015
يطلب من خاللها التدخل لدى املكتب الوطني للكهرباء واملاء ال�صالح لل�رشب ق�صد ت�سوية و�ضعيته،
مو�ضحا �أنه مت �إحلاقه للعمل باملكتب املذكور منذ تاريخ  01يناير  ،2011و�أنه �سبق له و�أن اجتاز بنجاح
امتحان الكفاءة املهنية لولوج �إطار تقني من الدرجة الثانية قبل تاريخ الإحلاق ،وبعد ت�سوية و�ضعية
زمالئه يف �سلكه الأ�صلي "جماعة تنغري" كاتبت اجلماعة �إدارة املكتب يف املو�ضوع ،كما قام بدوره
بعدة م�ساع �إال �أنه مل يتو�صل لأي نتيجة؛
وحيث �أفاد املكتب الوطني للكهرباء واملاء ال�صالح لل�رشب ،يف جوابه امل�ؤرخ يف � 7أكتوبر
� ،2015أن و�ضعية امل�شتكي �سليمة وال حتتاج لأي مراجعة ،مو�ضحا �أنه طبقا للم�ساطر اجلاري بها
47

العمل ،ف�إن معاجلة الو�ضعية الإدارية لكل م�ستخدم يتم �إحلاقه باملكتب تتم على �أ�سا�س املعلومات املدىل
بها عند تاريخ �إحلاقه ،مع العلم �أن امل�شتكي قد التحق باملكتب من اجلماعة احل�رضية لتنغري ب�صفته تقنيا من
الدرجة الثالثة مرتبا يف ال�سلم  9الرتبة  ،8وذلك ل�شغل من�صب تقني (�صيانة املكتب)؛
وحيث خل�ص املجيب� ،أن كل وثيقة تثبت �أن العون اكت�سب و�ضعية جديدة ب�إدارته الأ�صلية بعد
تاريخ الإحلاق ال تخول له حق اال�ستفادة من ترقية مماثلة باملكتب ،و�إمنا ت�ؤخذ بعني االعتبار فقط فيما
يخ�ص اقتطاعات ال�صندوق املغربي للتقاعد؛
وحيث �أ�شار املجيب� ،أن م�سطرة الإدماج املعمول بها باملكتب واملتعلقة ب�أعوان اجلماعات
الرتابية امللحقني به تخ�ص فقط الأعوان املرتبني يف هيئة التنفيذ �أو هيئة املهارة؛
وحيث مت بتاريخ � 23أكتوبر � ،2015إ�شعار امل�شتكي مب�ضمون جواب الإدارة ،فرد بكتاب �أو�ضح
فيه �أن الو�ضعية الإدارية التي �أ�شار �إليها م�شغله الأ�صلي هي و�ضعية م�ؤقتة� ،إذ �أن تاريخ �رسيان مفعول
ترقيته هو  30دجنرب  ، 2010ب�أقدمية يف الرتبة ابتداء من � 01أكتوبر � ،2009أي قبل تاريخ الإحلاق 01
يناير  ،2011كما ا�ستند امل�شتكي على مقت�ضيات املادة  47من قانون الوظيفة العمومية التي تن�ص على
�أن املوظف يف حالة �إحلاق يعترب خارجا من �سلكه الأ�صلي مع بقائه تابعا لهذا ال�سلك ومتمتعا بجميع
حقوقه يف الرتقية والتقاعد؛

وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل من �أجل ت�سوية و�ضعية الطالب كملحق باملكتب املذكور،
وذلك على �أ�سا�س و�ضعيته الإدارية لدى �إدارته الأ�صلية ،والتي مت �إقرارها بالن�سبة للفرتة ال�سابقة عن تاريخ
�إحلاقه؛
لكن ،حيث �إذا كان القانون يخول للموظف امللحق ب�إدارة �أخرى حق االحتفاظ بو�ضعيته
الأ�صلية ،والتعامل معه على �أ�سا�س ما له من حقوق مبقت�ضاها ،ف�إن املعتد به ،واملكر�س باجتهادات �صادرة
عن الق�ضاء الإداري� ،أن املعول عليه بالن�سبة للإدارة امللحق بها هو ما ا�ستدل ،وا�ستظهر به عند الإحلاق،
لأن قبولها له كان على هذا الأ�سا�س ،ويندرج �ضمن توافق متبادل ،بناء على و�ضع كان املعني يتواجد فيه
عند اتخاذ قرار الإحلاق؛
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وحيث ،باال�ستناد �إىل هذه املعطيات ،ف�إن امل�ؤ�س�سة ال ترى ما يربر موا�صلة تدخلها ،وبالتايل تقرر
رد الطلب؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  2011بإحداث
مؤسسة وسيط المملكة ،المنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،ونظامها الداخلي،
المصادق عليه من لدن الجناب الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عد  6033بتاريخ  26مارس
2012؛

لأجله؛
ف�إن و�سيط اململكة؛
 ي�رصح برد الطلب؛ -ويقرر تبليغ هذا املقرر �إىل كل من املكتب الوطني للكهرباء واملاء ال�صالح لل�رشب ،و امل�شتكي.

وحرر بالرباط ،فـي:
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الحق في التعليم وتنظيمه

إذا كان الحق في التعليم حق أساسي وكفله الدستور ،فإن ممارسته تكون

ضمن الشروط والمقتضيات والضوابط الجاري بها العمل ،ويخضع طبعا لتنظيم

تكون أبعاده اإلجابة عن الحاجيات الملحة للتحصيل ،وكذا للتوظيف والمصالح

العليا للبالد ،فضال عن أخذ متطلبات سوق العمل بعين االعتبار؛

إعمال الجامعة لمعايير ومقاييس لتغطية المصاريف الناتجة عن عملية تكوين

الطلبة الموظفين في حصص مبرمجة خارج أوقات العمل ،ال يتعارض مع المبدأ

الدستوري للحق في التعليم؛

مقرر برد الطلب
صادر بتاريخ  04 :يناير 2017
ملف عدد 16/11071 :
حيث �إن ال�سيد  ،...........ب�صفته ع�ضوا وممثال لتن�سيقية الطلبة املوظفني الناجحني يف م�سالك
املا�سرت ،عنوان بريده االلكرتوين  ،.............بعث ب�شكاية �إىل هذه امل�ؤ�س�سة� ،سجلت بها بتاريخ
 03نونرب  ،2016يتظلم مبوجبها من عدم قبول ملفاتهم يف الت�سجيل النهائي من �أجل متابعة درا�ستهم
يف م�سالك املا�سرت � ،إىل حني �أداء ر�سوم الت�سجيل كونهم موظفني ،وذلك طبقا للقرار رقم ،2016/39
امل�صادق عليه بتاريخ � 21شتنرب 2016من طرف جمل�س جامعة حممد اخلام�س بالرباط ،الذي يق�ضي
مبراجعة قيمة ر�سوم ت�سجيل املوظفني الراغبني يف ا�ستكمال درا�ستهم ب�سلك الإجازة و�إقرارها بالن�سبة
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لطلبة �سلكي املا�سرت والدكتوراه اجلدد بر�سم املو�سم اجلامعي 2017-2016؛
وحيث تبني ،من خالل الوثائق املدىل بها من طرف املعني بالأمر� ،أنها تت�ضمن �إعالنا عن افتتاح
الت�سجيل ب�سلك املا�سرت واملا�سرت املتخ�ص�ص بر�سم املو�سم اجلامعي  ،2017-2016يو�ضح �أن تنظيم
االختبارات الكتابية وال�شفوية والإعالن عن النتائج النهائية وت�سجيل الطلبة املقبولني مت حتديدها يف الفرتة
املمتدة ما بني � 19إىل � 23شتنرب 2016؛

وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل ق�صد قبول ملفات الطلبة املوظفني الناجحني يف الت�سجيل
النهائي ،من �أجل متابعة درا�ستهم يف م�سالك املا�سرت دون �أداء ر�سوم الت�سجيل ؛
وحيث �إن القرار رقم  2016/39مو�ضوع التظلم ،مت الإعالن عنه بتاريخ متزامن مع تاريخ �إعالن
النتائج النهائية وت�سجيل الطلبة املقبولني؛
وحيث �إن رئا�سة جامعة حممد اخلام�س بالرباط ،قامت بتحديد جمموعة من ال�ضوابط اخلا�صة
بت�سجيل الطلبة املوظفني ،تتعلق بعملية تكوينهم يف ح�ص�ص مربجمة خارج �أوقات العمل ،ق�صد حت�سني
ظروف التكوين وجتويد الت�أطري ،ومتويل �أن�شطة الطلبة البحثية والعلمية ،واالرتقاء مب�ستوى اخلدمات التي
تقدمها ،وفق مبالغ حمددة؛
وحيث� ،إذا كان احلق يف التعليم حق �أ�سا�سي وكفله الد�ستور ،ف�إن ممار�سته تكون �ضمن ال�رشوط
واملقت�ضيات وال�ضوابط اجلاري بها العمل ،ويخ�ضع طبعا لتنظيم تكون �أبعاده الإجابة عن احلاجيات
امللحة للتح�صيل وكذا للتوظيف وامل�صالح العليا للبالد ،ف�ضال عن الأخذ بعني االعتبار متطلبات �سوق
العمل؛
وحيث �إن هذا يقت�ضي �سن �ضوابط و�رشوط من طرف القطاع امل�رشف على التعليم ،ليت�أتى حت�سني
ظروف التكوين والت�أطري ،كل ذلك من �أجل االرتقاء مب�ستوى التعليم والتكوين؛
وحيث �إن �إعمال اجلامعة ملعايري ومقايي�س لتغطية امل�صاريف الناجتة عن عملية تكوين الطلبة
املوظفني يف ح�ص�ص مربجمة خارج �أوقات العمل ،بناء على القرار رقم  ، 2016/39امل�صادق عليه بتاريخ
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� 21شتنرب  2016من طرف جمل�س اجلامعة ،ال يتعار�ض مع املبد أ� الد�ستوري للحق يف التعليم ،وال ترى
فيه امل�ؤ�س�سة �إخالال بامل�رشوعية ،طاملا �أنه مل يالحظ يف ت�رصفها هذا ما يوحي �أنها تع�سفت� ،أو انحازت
يف �إعمالها ل�سلطتها؛
وحيث يتعني واحلالة هذه رد الطلب؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  2011بإحداث
مؤسسة وسيط المملكة ،المنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،ونظامها الداخلي،
المصادق عليه من لدن الجناب الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عد  6033بتاريخ  26مارس
2012؛

لأجــــله:
ف�إن و�سيط اململكة:
 ي�رصح برد الطلب -وي�أمر بتبليغ املعني بالأمر هذا املقرر.

وحرر بالرباط ،فـي:
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دور المحافظ على األمالك العقارية

وضع المحافظ على األمالك العقارية في هذه النازلة ال يكمن في كونه

طرفا محكوما عليه ،بل طرفا موكوال إليه التنفيذ ،في إطار التزاماته األساسية،

وهي المحافظة على حقوق كل مالك مقيد في سجالت المحافظة العقارية؛

ما دام المحافظ على األمالك العقارية يعلل موقفه باالستحالة المادية

والقانونية لكون العقار يخضع لمقتضيات الملكية المشتركة ،فإنه على المشتكي

أن يعرض الصعوبة على القضاء ،ليتخذ بشأنها ما يستدعيه األمر؛

مقـ ــرر بالتوجيه
صادر بتاريخ  07 :يناير 2017
ملف عدد 16/9849 :
حيث �إن ال�سيد  ،..........القاطن بــــ  ،.............مكنا�س ،تقدم ب�شكاية لدى املندوبية
املحلية مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة مبكنا�س� ،سجلت بها بتاريخ � 8أبريل  ،2016يتظلم مبقت�ضاها من عدم
تنفيذ القرار رقم  ،919ال�صادر بتاريخ  5مار�س  ،2014عن حمكمة اال�ستئناف مبكنا�س ،يف امللف رقم
 ،1401-13-1487القا�ضي ب�إبطال عقد البيع املربم بني كل من ال�سيد  ........وال�سيد ...........
بتاريخ  29دجنرب  2010يف �شقه املتعلق بن�صف ال�سطح الذي مت ّلكه  .........مبقت�ضى حم�رض التنفيذ املنجز
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يف ملف التنفيذ رقم  ،2000/.....والإذن للمحافظ على الأمالك العقارية مبكنا�س املنزه بالت�شطيب
عليه من الر�سم العقاري عدد  /.....ك يف حدود ن�صف ال�سطح ،مع ما يرتتب عن ذلك من �آثار قانونية؛
وحيث متت مرا�سلة ال�سيد املحافظ على الأمالك العقارية مبكنا�س املنزه ،الذي �أفاد يف جوابه
امل�ؤرخ يف  8يونيو � ،2016أنه �سبق و�أن وجه بهذا اخل�صو�ص كتابني يف املو�ضوع �إىل كل من الأ�ستاذ
 .......املحامي بهيئة مكنا�س وامل�شتكي ،وذلك على التوايل بتاريخي فاحت يناير  2015و� 22أبريل
 ،2016مفادهما �أنه يتعذر اال�ستجابة لطلب املعني بالأمر لوجود �صعوبة تقنية وقانونية تتجلى يف �أن
�إمكانية الت�شطيب على ن�صف ال�سطح من العقار الذي كان يتملكه امل�شتكي مع ال�سيد  ............قبل
عملية البيع املذكورة باتت م�ستحيلة التنفيذ ،ذلك �أن ال�سطح يعد قانونا من الأجزاء امل�شرتكة للعقار ،و�أن
�إمكانية تق�سيمه تتعار�ض مع ما هو من�صو�ص عليه يف القانون رقم  18-00املتعلق بنظام امللكية امل�شرتكة
وتق�سيم العقارات؛

وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل ق�صد تنفيذ القرار رقم  ،919ال�صادر عن حمكمة اال�ستئناف
مبكنا�س بتاريخ  5مار�س  ،2014والقا�ضي ب�إبطال عقد البيع املربم بني كل من ال�سيد  ........وال�سيد
 .......بتاريخ  29دجنرب  2010يف �شقه املتعلق بن�صف ال�سطح الذي مت ّلكه امل�شتكي احلايل ........
مبقت�ضى حم�رض التنفيذ املنجز يف ملف التنفيذ رقم  2000/1152؛
وحيث �إن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم من لدن املحافظة العقارية ،بعد �أن ق�ضت املحكمة ب�أحقية
الطالب يف ن�صف �سطح العقار؛
وحيث �إن و�ضع املحافظ على الأمالك العقارية يف هذه النازلة ال يكمن يف كونه طرفا حمكوما
عليه ،بل كطرف موكول له التنفيذ يف �إطار التزاماته الأ�سا�سية وهي املحافظة على حقوق كل مالك مقيد
يف �سجالت املحافظة العقارية؛
وحيث ما دام املحافظ على الأمالك العقارية يعلل موقفه باال�ستحالة املادية والقانونية لكون
العقار يخ�ضع ملقت�ضيات امللكية امل�شرتكة ،التي �أفرزت �أن ال�سطح يعد من الأجزاء امل�شرتكة ،ف�إن على
امل�شتكي �أن يعر�ض ال�صعوبة على الق�ضاء ،خا�صة املحكمة امل�صدرة للحكم لتف�صل فيها ،وتتخذ ب�ش�أنها
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ما ي�ستدعيه الأمر ،وبالتايل ف�إن موقف ال�سيد املحافظ على الأمالك العقارية الذي ال ميكن تف�سريه على
�أنه امتناع عن التنفيذ ،يحتم على هذه امل�ؤ�س�سة �إيقاف موا�صلة تدخلها؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  2011بإحداث
مؤسسة وسيط المملكة ،المنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،ونظامها الداخلي،
المصادق عليه من لدن الجناب الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عد  6033بتاريخ  26مارس
2012؛

لأجــلــه:
ف�إن و�سيط اململكة؛
 يوجه امل�شتكي �إىل الق�ضاء لعر�ض ال�صعوبة التي حتول دون تنفيذه للحكم مو�ضوع التظلم؛ وي�أمر بتبليغ هذا املقرر �إىل كل من ال�سيد املحافظ على الأمالك العقارية مبكنا�س املنزه،وامل�شتكي.

وحرر بالرباط ،يف:
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السكن الرئيسي واإلعفاء الضريبي

للسكن الرئيسي مدلول في المنظومة الجبائية ،وبمقتضاه يستفيد أصحابه من

امتيازات وإعفاءات ضريبية ،وهذا المفهوم هو االعتمار االعتيادي والفعلي؛

مقرر برد الطلب
صادر بتاريخ  09 :يناير 2017
ملف عدد 15/7745 :
حيث �إن ال�سيد ……… ،.عنوانه ………… ،العيون ،بعث ب�شكاية �إىل م�ؤ�س�سة و�سيط
اململكة �سجلت بها بتاريخ � 06أبريل  ،2015يطلب مبقت�ضاها التدخل من �أجل تدارك ما وقعت فيه
م�صالح ال�رضيبة من تغيري ال�رضيبة املفرو�ضة على حمله ال�سكني من �رضيبة ال�سكن الرئي�سي �إىل �رضيبة �سكن
ثانوي .وقد �أكد �أن املحل مو�ضوع التظلم يقطن به مع �أ�رسته ،و�أنه رغم مرا�سلته اجلهة املعنية ،مل يتو�صل
�إىل نتيجة لغاية تاريخه ،مو�ضحا �أن الأ�سا�س الذي يجب اعتماده هو �أن املحل عبارة عن �سكن رئي�سي؛
وحيث �أفادت املديرية العامة لل�رضائب يف جوابها امل�ؤرخ يف  29يونيو � ،2015أن امل�شتكي يقر
ب�أنه يقطن حاليا يف ال�سكن الوظيفي ،و�أن ال�سكن مو�ضوع التظلم يعترب م�سكنه الرئي�سي ،م�ستندا يف
ذلك �إىل املرا�سلة ال�صادرة عن املديرية بتاريخ  22دجنرب  ،2011والتي ت�ؤكد ح�سب ت�رصيحه �أحقية
اعتبار حمله ال�سكني مبدينة اجلديدة ك�سكن رئي�سي لكونه موظفا ينتقل من مدينة �إىل �أخرى ،م�ؤكدة �أنه
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مل ي�سبق للم�شتكي �أن ا�شتغل بهذه املدينة لأنه مل يدل للإدارة بقرار نقله من اجلديدة �إىل مدينة �أخرى،
وبالتايل مل ي�سبق له �أن اتخذ من املحل مو�ضوع التظلم �سكنا رئي�سيا له؛
وحيث �أكدت املديرية� ،أن الإر�سالية التي ي�ست�شهد بها امل�شتكي تتعلق بال�رضيبة على الدخل بر�سم
الأرباح العقارية ،يف حني �أن ال�شكاية تتعلق بر�سمي ال�سكن واخلدمات اجلماعية املنظمني مبوجب القانون
 47-06املتعلق بجبايات اجلماعات املحلية ،وعليه ،ف�إن املعني بالأمر ال يتوفر على �رشوط اال�ستفادة من
ال�سكن الرئي�سي املن�صو�ص عليه مبوجب الإر�سالية املحتج بها ،التي تتعلق �أ�صال بالأرباح العقارية ولي�س
بر�سم ال�سكن ،وبالتايل ،ف�إن طلب تغيري تخ�صي�ص العقار من �سكن ثانوي �إىل رئي�سي لال�ستفادة من
اخل�صم املن�صو�ص عليه يف البند الثاين من املادة  28من املدونة العامة لل�رضائب ،والإ�سقاط املن�صو�ص عليه
يف املادة  19من القانون رقم  46/07املتعلق بجبايات اجلماعات املحلية لي�س له ما يربره؛
وحيث �إن امل�ؤ�س�سة �أبلغت امل�شتكي  2016مب�ضمون جواب الإدارة ،فلم يبعث ب�أي رد يف
املو�ضوع؛

وبناء على ما تقدم:
حيث �إن الطلب يهدف �إىل تدخل امل�ؤ�س�سة من �أجل متكني املعني بالأمر من تغيري ال�رضيبة املفرو�ضة
على حمله ال�سكني ،وذلك باعتباره �سكنا رئي�سيا؛
وحيث �إن الإدارة �أو�ضحت �أن املعني بالأمر ي�ؤكد يف مرا�سالت موجهة �إليها� ،أن املحل ال�سكني
الذي ي�شغله حاليا هو �سكن وظيفي ممنوح له من طرف الإدارة ،وهو الأمر الذي ال ينفيه هذا الأخري؛
وحيث �إن لل�سكن الرئي�سي مدلوال يف املنظومة اجلبائية ،ومبقت�ضاه ي�ستفيد �أ�صحابه من امتيازات
و�إعفاءات �رضيبية ،وهذا املفهوم هو االعتمار االعتيادي والفعلي ،وهو ما ال ينطبق على نازلة احلال ،ما
دام �أن امل�شتكي ال ينازع يف كونه يقيم يف �سكن وظيفي مبدينة �أخرى ،ومل يثبت ان �أحد �أ�صوله �أو فروعه
هو الذي يعتمره؛
وحيث �إن امل�ؤ�س�سة ،اعتبارا ملا مت ب�سطه ،مل تقف على �أي �إخالل من جانب الإدارة ي�ستدعي
موا�صلة تدخلها ،مما ترى معه رد الطلب؛
57

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  2011بإحداث
مؤسسة وسيط المملكة ،المنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،ونظامها الداخلي،
المصادق عليه من لدن الجناب الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عد  6033بتاريخ  26مارس
2012؛

لأجله ؛
ف�إن و�سيط اململكة:
 ي�رصح برد الطلب؛ -وي�أمر بتبليغ هذا املقرر �إىل كل من املديرية العامة لل�رضائب ،وامل�شتكي.

وحرر بالرباط ،فـي:
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صالحية اتخاذ القرار بشأن معادلة الشواهد

الغاية المتوخاة من معادلة الشواهد طبقا للمرسوم رقم  2.13.165الصادر

في  19فبراير  2014هو التعرف على مضامين البرامج والمقررات والمجزؤات
( )Modulesالتي تلقاها حامل الشهادة ،والتأكد من أنه قد حصل فعال على

رصيد علمي ومعرفي يؤهله لمباشرة االختصاصات التي تخولها للمعني باألمر

الشهادة المقصودة بالمعادلة؛

ما تنتهي إليه اللجنة المختصة له حجيته؛ وفي غياب ما يفيد أنها انحرفت

في إعمال ما لها من سلطة ،يتعين رد الطلب؛

مقرر برد الطلب
صادر بتاريخ 17 :يناير 2017
ملف عدد15/9028 :
حيث �إن ال�سيدة  ،................عنوانها بـــ � ، .............آ�سفي ،بعثت ب�شكاية مل�ؤ�س�سة
و�سيط اململكة� ،سجلت بها بتاريخ  26نونرب  ،2015تلتم�س من خاللها التدخل ق�صد معادلة ال�شهادة
املح�صل عليها Attestation D’examen En Médecine Vétérinaire Faculté De
Médecine De leipzig Allemagne
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وحيث �أدلت امل�شتكية بكتاب �صادر عن امل�صالح التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وتكوين الأطر بتاريخ  31دي�سمرب  ،2014ات�ضح منه �أنه ،بعد �إطالع اللجنة القطاعية ملعادلة �شهادات
علوم ال�صحة َودرا�ستها لل�شهادة مو�ضوع طلب املعادلة ،اقرتحت على امل�شتكية اجتياز امتحان حتت
�إ�رشاف معهد احل�سن الثاين للزراعة والبيطرة بالرباط ،وذلك بعد تقدميها لطلب يف املو�ضوع �إىل الهيئة

الوطنية للبياطرة ،كما تبني كذلك من نف�س الكتاب ال�صادر عن م�صالح الوزارة املذكورة� ،أنه متت مطالبة
امل�شتكية بربط االت�صال باملعهد �سالف الذكر م�صحوبة مبلف املعادلة� ،إال �أن امل�شتكية فوجئت ،ح�سب
ت�رصيحها ،برف�ض هذا الأخري ت�سلم الوثائق املتعلقة بامللف املذكور؛
وحيث �أفادت مديرة معهد احل�سن الثاين للزراعة والبيطرة ،يف جوابها امل�ؤرخ يف � 18أبريل
� ،2016أنه �سبق للجنة القطاعية املكلفة بدرا�سة ملفات املعادلة �أن طالبت امل�شتكية بالإدالء مبلف
م�ستوف لل�رشوط املتطلبة �إىل الهيئة الوطنية للبياطرة قبل تاريخ � 29أبريل  ،2014غري �أنها مل تعمل
على القيام باملطلوب ،مو�ضحة يف ذات ال�سياق �أنها تو�صلت من امل�شتكية بطلب احل�صول على رخ�صة
لل�سماح لها مبزاولة مهنة الطب البيطري ،فتم توجيهها �إىل تقدمي ملفها للمجل�س اجلهوي الكائن داخل
الدائرة الرتابية ملحل �سكناها؛
وقد �أ�ضافت املجيبة �أنه ،على �إثر تو�صلها بكتاب �صادر عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وتكوين الأطر بتاريخ � 13أكتوبر  ، 2015عملت على مكاتبة الهيئة الوطنية للبياطرة ،التي �أبدت ر�أيها
بعدم املوافقة على معادلة ال�شهادة املذكورة ،وذلك لعدم ا�ستيفائها لل�رشوط املطلوبة؛
وحيث �إنه ،بعد تبليغ فحوى جواب الإدارة للم�شتكية بتاريخ  24مايو  ،2016مل تعمل هذه
الأخرية على الإدالء ب�أي جديد يف املو�ضوع؛

وبناء على ما تقدم:
حيث �إن ال�شكاية تهدف �إىل التدخل لدى الإدارة ق�صد معادلة ال�شهادة املح�صل عليها من طرف
امل�شتكية يف جمال الطب البيطري؛

60

وحيث �إن دفع الإدارة بكون �سبب رف�ض اال�ستجابة �إىل مطالب امل�شتكية يعود �إىل عدم توفرها
على ال�رشوط املطلوبة.
وحيث �إنه ،بالرجوع �إىل مقت�ضيات املر�سوم رقم  2.13.165ال�صادر يف  19من ربيع الآخر
19( 1435فرباير  )2014املتعلق بتحديد ال�رشوط وامل�سطرة اخلا�صة مبنح معادلة �شهادات التعليم العايل،
يت�ضح �أن معادلة �شواهد التعليم العايل يخ�ضع ل�ضوابط و�رشوط ،يتم الت�أكد من مدى توفرها من طرف
جلنة قطاعية م�ؤهلة لهذا الغر�ض ،وذلك ق�صد اقرتاح ما تراه منا�سبا بنا ًء على ما توفر لديها من معطيات؛
وحيث �إن الغاية املتوخاة من املعادلة هو التعرف على م�ضامني الربامج واملقررات واملجز�ؤات
( )Modulesالتي تلقاها حامل ال�شهادة ،والت�أكد من �أنه قد ح�صل فعال على ر�صيد علمي ومعريف
ي�ؤهله ملبا�رشة االخت�صا�صات التي تخولها للمعني بالأمر ال�شهادة املق�صودة باملعادلة؛
وحيث �إن ما تنتهي �إليه هذه اللجنة له حجيته ،يف غياب ما يفيد �أنها انحرفت يف �إعمال ما لها
من �سلطة ،وهو مامل يثبت للم�ؤ�س�سة التي ترى ،واحلالة هذه ،رد الطلب؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  2011بإحداث
مؤسسة وسيط المملكة ،المنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،ونظامها الداخلي،
المصادق عليه من لدن الجناب الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عد  6033بتاريخ  26مارس
2012؛

لأجله:
ف�إن و�سيط اململكة:
 يقرر رد الطلب؛ -وي�أمر بتبليغ هذا املقرر �إىل كل من ال�سيد مدير معهد احل�سن الثاين للزراعة والبيطرة ،وامل�شتكية.

وحرر بالرباط ،يف:
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وسيط المملكة وإجراءات الضبط القضائي

الطلب المقدم إلى المؤسسة قصد استرداد المبلغ الذي تم اقتطاعه من

طرف إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة من المبالغ التي كانت

بحوزة المعنية باألمر أثناء مغادرتها للتراب الوطني ،ال يمكن قبوله ما دام أن
هذا التصرف تم في نطاق إجراءات الضبط القضائي المخولة لموظفي الجمارك

بصفتهم موظفين وأعوان إدارة ،أسدنت لهم بعض مهام الشرطة القضائية

بموجب القانون؛

هذه اإلجراءات تعتبر من صميم الضبط القضائي والبحث التمهيدي،

وأن كل ما يمكن أن يترتب عنهما من آثار يدخل في نطاق المساطر

واإلجراءات الزجرية التي تملك السلطة القضائية وحدها صالحية مراقبة مدى

التزام منجزيها بالمقتضيات القانونية ذات الصلة؛

ولهذا االعتبار ،فإن المؤسسة ترى رفع يدها عن الطلب ،واألمر بحفظه

مع توجيه المشتكية إلى اللجوء للسلطة القضائية؛
مقرر بالتوجيه

صادر بتاريخ 06 :مارس 2017
ملف عدد16/11519 :
حيث �أن ال�سيدة  ،.............عنوانها الإلكرتوين  ،...............بعثت ب�شكاية �إىل م�ؤ�س�سة
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و�سيط اململكة� ،سجلت بها بتاريخ  23دجنرب ،2016تتظلم مبوجبها من ال�رضر الالحق بها جراء �إقدام
�إدارة اجلمارك مبطار املنارة على اقتطاع مبلغ  9550درهما من املبلغ الذي كان بحوزتها �أثناء مغادرتها
الرتاب الوطني يف اجتاه الديار الفرن�سية ،واملقدر يف مبلغ  40.000درهم ،وذلك بدعوى حماولة تهريبها
للعملة؛
وحيث تبني من ن�سخة الو�صل امل�ؤرخ يف  14دجنرب  ،2016املرفق ب�شكاية ال�سيدة ،..........
�أن الأمر يتعلق بحجز من لدن موظف ب�إدارة اجلمارك ،ت�رصف مبقت�ضى ال�صالحيات املخولة له مبقت�ضى
املادة  235من مدونة اجلمارك ،وباال�ستناد عليها مت حجز مبلغ مايل بالعملة الأجنبية ،كانت امل�شتكية
احلالية ب�صدد �أخذه خارج املغرب وذلك خالفا للمقت�ضيات القانونية ،وقد اقتطع منه مبلغ الغرامة
املفرو�ضة قانونا؛
وحيث �أن هذا الت�رصف مت يف نطاق �إجراءات ال�ضبط الق�ضائي املخولة ملوظفي اجلمارك ب�صفتهم
موظفني و�أعوان �إدارة� ،أ�سدنت لهم بع�ض مهام ال�رشطة الق�ضائية مبوجب القانون ،وال�سيما املادة  27من
قانون امل�سطرة اجلنائية ،وكذا مبوجب ظهري  30غ�شت  ،1949كما وقع تعديله؛
ونظرا لأن هذه الإجراءات تعترب من �صميم ال�ضبط الق�ضائي والبحث التمهيدي ،و �أن كل ما
ميكن �أن يرتتب عنهما من �آثار يدخل يف نطاق امل�ساطر والإجراءات الزجرية التي متلك ال�سلطة الق�ضائية
وحدها �صالحية مراقبة مدى التزام منجزيها باملقت�ضيات القانونية ذات ال�صلة؛
وحيث ،لهذا االعتبار ،ف�إن امل�ؤ�س�سة ترى رفع يدها عن امللف ،والأمر بحفظه مع توجيه امل�شتكية
�إىل اللجوء لل�سلطة الق�ضائية؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  2011بإحداث
مؤسسة وسيط المملكة ،المنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،ونظامها الداخلي،
المصادق عليه من لدن الجناب الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عد  6033بتاريخ  26مارس
2012؛
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لأجله:
ف�إن و�سيط اململكة:
 يوجه امل�شتكية �إىل اللجوء للق�ضاء؛ -وي�أمر بتبليغ هذا املقرر �إليها.

وحرر بالرباط ،يف:
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معايير تدبير الحركة االنتقالية

اإلدارة في إطار مسؤوليتها بسد الخصاص وتغطية الخريطة المدرسية

بأساتذة لها صالحية نقل الموظفين والموازنة بين الفائض والخصاص ،طبقا

لمعايير ولنوعية ذلك الفائض والخصاص؛

لإلدارة الصالحية في تدبير هذه العملية في إطار منظور شامل ،على أساس

إعمال المساواة وتكافؤ الفرص ،والموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة

للمعنيين بعملية النقل هذه وإعادة االنتشار؛

مقرر برد الطلب
صادر بتاريخ 07 :مارس 2017
ملف عدد15/9167 :
حيث �إن ال�سيد  ،........عنوانه ب  ،...............بفا�س ،بعث ب�شكاية �إىل م�ؤ�س�سة و�سيط
اململكة� ،سجلت لديها بتاريخ  15دجنرب  ،2015يتظلم مبقت�ضاها من ال�رضر الالحق به ،جراء نقله من
الثانوية الت�أهيلية الأدار�سة بفا�س� ،إىل الثانوية الت�أهيلية احلاج عبد الهادي التاجموعتي ،وذلك يف �إطار
عملية تدبري الفائ�ض و�سد اخل�صا�ص ،مو�ضحا �أنه مت تعيني �أ�ستاذ �آخر يف نف�س املادة حمله ،وم�ؤكدا �أنه
رغم مرا�سلته امل�صالح املخت�صة مبو�ضوع تظلمه ،ف�إنه مل يتو�صل لأي نتيجة �إىل غاية تاريخه ،طالبا التدخل
ق�صد �إن�صافه؛
65

وحيث �أفادت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني ،يف جوابها امل�ؤرخ يف  17مايو ،2016
�أن نقل املعني بالأمر مت يف �إطار عملية تدبري الفائ�ض واخل�صا�ص ،بال�سلك الثانوي الت�أهيلي داخل
مقاطعته الأ�صلية زواغة ،و�أنه نظرا للخ�صا�ص امل�سجل بال�سلك املذكور ،ورعيا للحالة ال�صحية للأ�ستاذ
 ............الذي وافى املديرية الإقليمية بفا�س مبلف طبي ،مت تعيني هذا الأخري بالثانوية الإعدادية
الأدار�سة ولي�س الثانوية الت�أهيلية الأدار�سة ،وذلك بعد ا�ستكمال تغطية اخل�صا�ص بال�سلك الت�أهيلي،
م�ضيفة �أنه تقرر تعيني جل الوافدين مبلفات طبية من �أطر ال�سلك الت�أهيلي بال�سلك الإعدادي ،لتدبري
اخل�صا�ص يف مادة اللغة الفرن�سية؛
وحيث �إن امل�ؤ�س�سة �أ�شعرت امل�شتكي بتاريخ  26مايو  2016مب�ضمون جواب الإدارة ،دون �أن
تتو�صل منه ب�أي رد؛

وبناء على ما تقدم:
حيث �إن الطلب يهدف �إىل تدخل هذه امل�ؤ�س�سة لدى وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني،
من �أجل رفع ال�رضر الالحق باملعني بالأمر ،جراء نقله تع�سفيا �إىل م�ؤ�س�سة تعليمية �أخرى ،يف �إطار تدبري
الفائ�ض و�سد اخل�صا�ص؛
وحيث ات�ضح �أن نقل املعني بالأمر من الثانوية الت�أهيلية الأدار�سة بفا�س� ،إىل الثانوية الت�أهيلية احلاج
عبد الهادي التاجموعتي ،جاء يف �إطار ال�ضوابط الإدارية املعمول بها ،الكفيلة بتدبري الفائ�ض واخل�صا�ص
بال�سلك الثانوي الت�أهيلي؛
وحيث �إن الإدارة يف �إطار م�س�ؤوليتها ب�سد اخل�صا�ص وتغطية اخلريطة املدر�سية ب�أ�ساتذة ي�ؤمنون
بر�سالة التعليم باملدار�س والثانويات لها �صالحية نقل املوظفني واملوازنة بني الفائ�ض واخل�صا�ص طبقا
ملعايري ولنوعية اخل�صا�ص والفائ�ض؛
وحيث �إن للإدارة ال�صالحية يف تدبري هذه العملية يف �إطار منظور �شامل على �أ�سا�س �إعمال هذه
ال�صالحية يف نطاق امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص واملوازنة بني امل�صلحة العامة وامل�صالح اخلا�صة للمعنيني
بعملية النقل هذه و�إعادة االنت�شار؛
66

وحيث �إن امل�ؤ�س�سة ،مل تقف من خالل ما توفر لديها من معطيات ،على �أي جتاوز من جانب
الإدارة ي�ستدعي موا�صلة تدخلها ،مما ترى معه رد الطلب؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  2011بإحداث
مؤسسة وسيط المملكة ،المنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،ونظامها الداخلي،
المصادق عليه من لدن الجناب الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عد  6033بتاريخ  26مارس
2012؛

لأجله:
ف�إن و�سيط اململكة:
 ي�رصح برد الطلب؛ -وي�أمر بتبليغ هذا املقرر� ،إىل كل من وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني ،وامل�شتكي.

وحرر بالرباط ،يف:
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الطلب األساسي والطلبات المتفرعة عنه

المشتكي الذي اختار بدءا عرض تظلمه على هذه المؤسسة ،ثم تراجع

فيما بعد وآثر اللجوء إلى القضاء ،يكون قد أعرض عن خيار الوساطة إليجاد
تسوية رضائية ،والتي يليق أن تكون شاملة تحتوي الخالف ككل ،قصد خلق

أجواء يتأتى فيها العمل والعطاء لما فيه حسن تسيير اإلدارة؛

كافة الطلبات التي لم تعرض على القضاء ما هي في الواقع إال مطالب

متفرعة وموجباتها وليدة الخالف األساسي الذي هو تغيير منطقة تعيين المتظلم.

ما دام المشتكي قد لجأ إلى القضاء بالنسبة للطلب األساسي ،فإن باقي

الطلبات المتفرعة عنه ،انطالقا من أن «الفرع يتبع األصل» ،تسقط هي األخرى

في خروجها عن اختصاص هذه المؤسسة،

مقرر بعدم االختصاص
صادر بتاريخ 23 :مارس 2017
ملف عدد15/8640 :
حيث �إن ال�سيد ……،..اجلاعل عنوان املرا�سلة معه بــ ،.................،اكادير-تالبورجت،
بعث ب�شكاية �إىل هذه امل�ؤ�س�سة� ،سجلت بها بتاريخ � 09شتنرب  ،2015يتظلم مبوجبها من التجاوزات
التي يتعر�ض لها من طرف النائب الإقليمي لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني بنيابة �أكادير �إداوتنان
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واملتمثلة يف تغيري منطقة التفتي�ش التي كان يعمل بها وحرمانه من التعوي�ضات املادية اخلا�صة باملو�سم
الدرا�سي  ،2014/2013وكذا من التباري حول من�صب رئي�س ق�سم بالأكادميية اجلهوية للرتبية
والتكوين ،ف�ضال عن عدم ال�سماح له بتوقيع حم�رض اخلروج للمو�سم الدرا�سي  ،2015/2014ذاكرا �أنه
قام بعدة م�ساع مل ت�سفر عن �أي نتيجة؛
وحيث �أفادت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني ،يف جوابها امل�ؤرخ يف  23نونرب ،2016
�أن االجتماع املنعقد مبقر املديرية الإقليمية املعنية بتاريخ  12ماي  ،2016وبح�ضور امل�شتكي� ،أف�ضى �إىل
الإجماع على �رضورة التحاق امل�شتكي للعمل مب�صلحة التخطيط واخلريطة املدر�سية ،علما �أن تغيري �إطاره
�إىل مفت�ش يف التخطيط ال يخول له التعيني مبا�رشة باملنطقة الرتبوية ،وذلك من خالل الت�أكيد على الف�صل
بني ت�سوية الو�ضعية الإدارية كمفت�ش وبني ممار�سة مهام التفتي�ش متا�شيا مع مقت�ضيات املادة  62من النظام
الأ�سا�سي اخلا�ص مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية؛
وحيث �أو�ضحت الوزارة املذكورة �أن امل�شتكي التزم مبا مت االتفاق عليه خالل هذا االجتماع،
والتحق مبكتبه بامل�صلحة �سالفة الذكر؛
وحيث �أ�ضافت املجيبة ،بخ�صو�ص املطالبة بالتعوي�ضات املادية� ،أن امل�شتكي يتقا�ضى تعوي�ضاته
النظامية ك�إطار مفت�ش يف التخطيط الرتبوي� ،أما تعوي�ضات التنقل ،فال متنح �إال للذين يقومون مبهام بناء
على �أوامر بالتنقل ،لذلك فما على امل�شتكي �إال الإدالء بهذه الأوامر �إىل امل�صلحة املخت�صة حتى يتم
تعوي�ضه طبقا ملا هو حمدد يف الن�صو�ص التنظيمية اجلاري بها العمل؛
وحيث �أ�شارت املجيبة ،بخ�صو�ص حرمان امل�شتكي من التباري على من�صب رئي�س ق�سم
بالأكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة �سو�س-ما�سة ،ب�أن ذلك كان ا�ستنادا �إىل مقت�ضيات املر�سوم
رقم  2.11.681بتاريخ  25نونرب  2011يف �ش�أن كيفيات تعيني ر�ؤ�ساء الأق�سام وامل�صالح بالإدارات
العمومية� ،إذ مل يتم �إدراج ملف امل�شتكي �ضمن الئحة املرت�شحني لعدم توفره على ال�رشط النظامي الرابع
املن�صو�ص عليه يف الفقرة الأوىل من املادة  ،4والتي ت�شرتط �أن يكون املرت�شح قد زاول مهام رئي�س
م�صلحة؛
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وحيث مت بتاريخ  9دجنرب � ،2016إ�شعار امل�شتكي مب�ضمون جواب الإدارة ،فرد بتاريخ  12يناير
 2017بكتاب �أو�ضح فيه انه قام بعر�ض مو�ضوع ال�شكاية على الق�ضاء؛

وبناء على ما تقدم:
حيث �إن الطلب الأ�سا�سي املعتمد من طرف امل�شتكي والذي بنى عليه تظلمه هذا واملرفوع �إىل
هذه امل�ؤ�س�سة ،هو تغيري منطقة التفتي�ش التي كان يعمل بها ،وقد �أ�ضاف �إليه ما ترتب عن هذا الت�رصف
من �أ�رضار ح�رصها يف حرمانه من التعوي�ضات املادية ،ومنعه من التباري حول من�صب رئي�س ق�سم ،ومنعه
من توقيع حم�رض اخلروج للمو�سم الدرا�سي 2015/2014؛
وحيث يتجلى �أنه ،بعد رفع االمر �إىل هذه امل�ؤ�س�سة ،جل�أ امل�شتكي بتاريخ  5غ�شت � 2016إىل
الق�ضاء ،بخ�صو�ص م�س�ألة تغيري منطقة التفتي�ش وتعيينه باملديرية الإقليمية ،ومت البت يف هذا الأمر و�إلغاء
املقرر الإداري املذكور؛
وحيث ،ما دام امل�شتكي الذي اختار بدءا عر�ض تظلمه على هذه امل�ؤ�س�سة ،ثم تراجع فيما بعد
و�آثر اللجوء �إىل الق�ضاء ،يكون قد �أعر�ض عن خيار الو�ساطة لإيجاد ت�سوية ر�ضائية ،والتي يليق �أن تكون
�شاملة حتتوي اخلالف ككل ،وخيار ت�صالح بني اجلانبني ،وكفيلة بخلق �أجواء ودية يت�أتى فيها العمل
والعطاء ملا فيه ح�سن ت�سيري الإدارة؛
وحيث� ،إىل جانب ذلك وكما تقدم ،ف�إن كافة الطلبات التي مل تعر�ض على الق�ضاء ما هي يف
الواقع �إال مطالب متفرعة وموجباتها وليدة �أ�سا�س اخلالف الذي هو تغيري منطقة التفتي�ش ،وبذلك وما
دام جلوء امل�شتكي �إىل الق�ضاء بالن�سبة للطلب الأ�سا�سي والذي يرتتب عنه رفع يد امل�ؤ�س�سة ،ف�إن باقي
الطلبات املتفرغة ،انطالقا من �أن الفرغ يتبع الأ�صل ت�سقط هي الأخرى يف خروجها عن اخت�صا�ص هذه
امل�ؤ�س�سة ،والكل ا�ستنادا �إىل املادة ال�ساد�سة من الظهري املحدث لها؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  2011بإحداث
مؤسسة وسيط المملكة ،المنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،ونظامها الداخلي،
70

المصادق عليه من لدن الجناب الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عد  6033بتاريخ  26مارس
2012؛

لأجله:
ف�إن و�سيط اململكة:
 ي�رصح بعدم االخت�صا�ص؛ -ويقرر تبليغ هذا املقرر �إىل كل من وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني ،وامل�شتكي.

وحرر بالرباط ،يف:

نماذج من توصيات
صادرة عن
وسيط المملكة

الحق في الحصول على الوثائق اإلدارية

من حق كل مواطن الحصول على الوثائق اإلدارية ليتأتى له من خاللها

ممارسة ما يخوله القانون ،والسيما إذا تعلق األمر بشهادات ذات صلة بهويته وبتعريفه؛

ت ـ ــوصـ ـيـ ــة إل ـ ــىالسيد عامل مقاطعة عين الشق
صادرة بتاريخ 29 :دجنبر 2016
ملف عدد14/5658 :
حيث �إن ال�سيدة  ،..........عنوانها بــ  ،.......................الدارالبي�ضاء ،تقدمت
نيابة عن زوجها ال�سيد  ،..............ب�شكاية �إىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة� ،سجلت مبندوبيتها بجهة
الدارالبي�ضاء�-سطات بتاريخ � 16أبريل  ،2014تتظلم مبقت�ضاها من ال�رضر الالحق به ،جراء عدم متكينه
من �شهادة ال�سكنى ق�صد تكوين ملف جتديد البطاقة الوطنية للتعريف ،م�ضيفة �أن امل�ساعي التي با�رشها
يف املو�ضوع مل ت�سفر عن �أي نتيجة ،طالبة التدخل ق�صد متكينه من الوثيقة املطلوبة �أ�سوة بال�سكان
املجاورين؛
وحيث متت مكاتبة عمالة مقاطعة عني ال�شق يف املو�ضوع بتاريخ  13ماي  ،2014وتذكريها
مرتني �آخرها بتاريخ  07يناير  ،2015دون التو�صل منها ب�أي جواب ؛
وحيث �إنه �أمام عدم جواب عمالة مقاطعة عني ال�شق ،ف�إن امل�ؤ�س�سة تعترب امللف جاهزا للنظر فيه
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على �ضوء ما توفر لديها من معطيات وما �أدلت به الطالبة من وثائق ؛

وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل لدى ال�سلطة املخت�صة ق�صد متكني املعني بالأمر من �شهادة
ال�سكنى ،لأجل تكوين ملف جتديد البطاقة الوطنية للتعريف ؛
وحيث �أدلت امل�شتكية رفقة ملفها بت�رصيح بال�رشف م�ؤرخ يف  07مار�س  ،2011ي�شهد مبقت�ضاه
جريانها �أن زوجها امل�سمى  ،................يقطن معها بنف�س العنوان املذكور �أعاله منذ �سنة  2003؛
وحيث �إن من حق كل مواطن احل�صول على الوثائق الإدارية ليت�أتى له من خاللها ممار�سة ما يخوله
القانون ،وال�سيما �إذا تعلق الأمر ب�شهادات ذات ال�صلة بهويته و بتعريفه ؛
وحيث يتعني على عمالة مقاطعة عني ال�شق ،التعجيل بتمكني امل�شتكي من الوثيقة املطلوبة ؛
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  ،1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  ،2011والمنشور
بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،السيما المادة  29منه؛
وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ،المصادق عليه من لدن الجناب الشريف،
والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012السيما المادة  75منه؛

لأجله؛
ف�إن و�سيط اململكة:
 يو�صي ال�سيد عامل مقاطعة عني ال�شق بالدارالبي�ضاء بالتعجيل بتمكني امل�شتكي من �شهادةال�سكنى ليت�أتى له جتديد بطاقته الوطنية للتعريف ؛
 وي�أمر ب�إفادة هذه امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر ؛ -كما ي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إىل كل من ال�سيد عامل عمالة عني ال�شق ،وامل�شتكية.

وحرر بالرباط ،يف:
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التزام اإلدارة باحترام المساواة في التعامل

موقف اإلدارة المتمثل في عدم تلبية طلبات المشتكين ،أسوة بباقي

الموظفين الموجودين في مثل وضعيتهم باحتساب الخدمات التي قضوها بالخزينة

العامة للمملكة قبل إدماجهم ،موقف يظهر أن فيه إخالال بمبدأ تكافؤ الفرص بين
أشخاص موجودين في نفس الوضعية ،ويحمل تمييزا ونكرانا لمبادئ العدل والمساواة؛

ت ـ ــوصـ ـيـ ــة إل ـ ــى السيد الخازن العام للمملكة
صادرة بتاريخ 29 :دجنبر 2016
ملف عدد15/7161 :

حيث تقدم الأ�ستاذ  ،.........من هيئة املحامني مبكنا�س ،نيابة عن ال�سيدات وال�سادة ،........
و ،........و ،..........و ،...........و ،.........و ،.........و ،............املوظفني باخلزينة
العامة للمملكة بجهة مكنا�س اجلاعلني حمل املخابرة معه مبكتبه الكائن بــ  ،..............مكنا�س،
ب�شكاية لدى هذه امل�ؤ�س�سة� ،سجلت بها بتاريخ  16يناير  ،2015يطلبون من خاللها التدخل ق�صد
ت�صحيح خدماتهم املنجزة لدى ال�صندوق املغربي للتقاعد ،والتي ق�ضوها ك�أعوان م�ؤقتني تابعني للخزينة
العامة للمملكة؛
وحيث �أدىل دفاع املعنيني بالأمر ،تعزيزا ل�شكايتهم ،مبرا�سلتني موجهتني من طرف ال�سيد اخلازن
العام للمملكة �إىل م�صالح ال�صندوق املغربي للتقاعد بتاريخي  06يونيو  2012حتت عدد ،2012/4556
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و  25فرباير  2013حتت عدد  ،2013/490م�ستف�رسا فيهما عن الأ�سباب التي حالت دون ت�سوية
ملفات امل�شتكني �أ�سوة بباقي امل�ستفيدين الذين يوجدون يف نف�س و�ضعيتهم ،وكذا املعايري التي اعتمدت
يف احت�ساب وت�صفية خدمات امل�ستفيدين ،كما عززوا طلبهم بوثائق يت�ضح منها ب�أنه مت �إحلاقهم باخلزينة
العامة للمملكة ،ومت التكفل بهم الحقا من طرفها ،مع االحتفاظ لهم ب�أقدمية يف العمل وقع احت�سابها
من بداية ا�شتغالهم بها ،والتي تختلف مددها بني �شخ�ص و�آخر؛
وحيث �أفاد ال�صندوق املغربي للتقاعد ،يف جوابه امل�ؤرخ يف 10فرباير � ،2016أن اخلدمات غري
الر�سمية املنجزة من طرف امل�شتكني متت بعد �إحداث النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد ،مما ي�ستدعي
ت�سوية و�ضعيتهم طبقا ملقت�ضيات الظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم  1.77.216بتاريخ � 4أكتوبر ،1977
ح�سب ما �أقره ر�أي وزارة حتديث القطاعات العامة يف املو�ضوع بتاريخ  23مايو  ،2011وبعدئذ ميكن
لهذا النظام حتويل احلقوق املكونة لديه بر�سم هذه اخلدمات �إىل نظام املعا�شات املدنية بغاية �إ�ضافتها �إىل
اخلدمات الر�سمية؛
وحيث �إن امل�ؤ�س�سة �أ�شعرت دفاع امل�شتكني بتاريخ  09يونيو  ،2015مب�ضمون جواب الإدارة،
طبقا ملا متليه مقت�ضيات املادة  29من الظهري ال�رشيف املحدث مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة ،فلم يوافها مبا يفيد
خالف ما �أكدته الإدارة ،رغم مرور عدة �شهور من تاريخ التبليغ املذكور؛
ولأجل �إيجاد حل لهذا امللف ،مت ا�ستدعاء ممثلي كل من النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد،
و�إدارة الإنعا�ش الوطني ،واخلزينة العامة للمملكة ،وال�صندوق املغربي للتقاعد ،ودفاع امل�شتكني جلل�سات
بحث بتواريخ فاحت و 22دجنرب  2015و 20يناير 2016؛
وحيث �أ�شارت عندئد ممثلة النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد ،يف جل�سة فاحت دجنرب ،2015
ب�أنه مت الت�رصيح بال�سيدة  .........لدى هذا النظام ل�سنة واحدة عن �سنة  1986و � 6أ�شهر عن �سنة
 ،1987وهي الفرتة التي كانت تعمل فيها كمياومة وبعد �إدماجها كعون م�ؤقت مت الت�رصيح بها بطريقة
منتظمة ابتداء من � ،1994أما بخ�صو�ص باقي امل�شتكني فلم يتم الت�رصيح بهم �إال بعد الإدماج ،وقد
دعت ،يف جل�سة  22دجنرب � ،2015إىل �رضورة �أداء �إدارة الإنعا�ش الوطني لواجبات انخراط املعنيني
بالأمر عن الفرتة التي عملوا بها يف �إطارها مب�صالح اخلزينة العامة ؛
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وحيث �إن ممثل �إدارة الإنعا�ش الوطني �رصح الحقا ،يف جل�سة  20يناير  ،2016ب�أن �إدارته ال
ميكن لها ت�أدية واجب انخراط امل�شتكني يف التقاعد ،لعدم توفر بند يف امليزانية خم�ص�ص لذلك� ،أما دفاع
املعنيني بالأمر ف�أكد مو�ضوع �شكايته وا�ستدل بحالة متت ت�سويتها وتتعلق بال�سيد ..........؛
وحيث لوحظ غياب ممثل اخلزينة العامة للمملكة عن جميع جل�سات البحث الآنفة الذكر؛

وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل لدى ال�صندوق املغربي للتقاعد ،ق�صد ت�صحيح اخلدمات
املنجزة من طرف امل�شتكني عن الفرتة التي ق�ضوها كمياومني باخلزينة العامة للمملكة؛
وحيث ات�ضح من الوثائق املدىل بها من طرف امل�شتكني ،ب�أن الإدارة قد �سوت و�ضعيات زمالئهم
يف العمل ال�سيدات وال�سادة  ،..........و ،.........و ،...........وهم يف نف�س و�ضعيتهم مما
يجعلهم حمرومني من هذه اخلدمة ،علما �أن ورقة الإر�سال التي وجهت من م�صالح اخلزينة العامة للمملكة
�إىل ال�صندوق املغربي للتقاعد يف  06يونيو  2012حتت عدد  2012/4556ت�ضم �أ�سماءهم �إىل جانب
�أ�سماء املوظفني �سالفي الذكر؛
وحيث �إن موقف الإدارة املتمثل يف عدم تلبية طلبات امل�شتكني �أ�سوة بباقي املوظفني املوجودين
يف مثل و�ضعيتهم باحت�ساب اخلدمات التي ق�ضوها باخلزينة العامة للمملكة قبل �إدماجهم ،موقف يظهر
�أن فيه �إخالال مببادئ تكاف�ؤ الفر�ص بني نف�س الأ�شخا�ص املوجودين يف نف�س الو�ضعية ،ويحمل متييزا
ونكرانا للعدالة وامل�ساواة ،وبذلك ف�إن امل�ؤ�س�سة ،واحلالة هذه ،تو�صي اخلزينة العامة للمملكة ب�أن تعمل
على متتيع امل�شتكني بنف�س املعاملة التي عاملت بها نظراءهم ممن هم يف نف�س و�ضعيتهم بت�صحيح مدة
اخلدمات املطلوبة لدى من يجب ،خ�صو�صا و�أنه �سبق للإدارة �أن �رصحت بال�سيدة  .........لدى
النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد ل�سنة واحدة عن �سنة  1986و � 6أ�شهر عن �سنة  ،1987حيث
توقفت عن الأداء وا�ست�أنفته يف فاحت يناير  ،1994تاريخ التكفل بها من طرف الإدارة ،علما ب�أنها كانت
مياومة �آنذاك ،،كما �أن قرارات �إدماجهم ك�أعوان م�ؤقتني متت الإ�شارة فيها �إىل �أقدميتهم يف العمل وكان
�رضوريا �أن حتت�سب هذه الأقدمية يف التقاعد كذلك لكونها حقا مكت�سبا لهم؛
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وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  ،1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  ،2011والمنشور
بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،السيما المادة  29منه؛
وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ،المصادق عليه من لدن الجناب الشريف،
والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012السيما المادة  75منه؛

لأجله:
ف�إن و�سيط اململكة:
 ي�سجل �أحقية امل�شتكني يف معاملتهم كباقي نظرائهم بت�صحيح اخلدمات املطلوبة؛ يو�صى ال�سيد اخلازن العام للمملكة بالعمل على ت�صحيح خدمات امل�شتكني لدى اجلهة املعنيةبالأمر ،كباقي املوظفني املماثلني حلالتهم ،والذين �سبق �أن متت ت�صفية و�ضعيتهم؛
 وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إىل كل من ال�سيد اخلازن العام للمملكة ،وال�سيد مدير ال�صندوقاملغربي للتقاعد ،وال�سيد املدير العام ل�صندوق الإيداع والتدبري (ال�صندوق الوطني للتقاعد والت�أمني/
النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد) ،و�إىل دفاع امل�شتكني.

وحرر بالرباط ،يف:
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المسؤولية عن اإليداع في المحجز العمومي

من المفروض أن مستحقات وضع السيارة في المحجز تقع على الجانب المخل

الذي كان سبب األمر باإليداع ،أو الذي كانت وضعيته تستوجب اتخاذ

تدابير احترازية أو تحفظية ،ومن ذلك ارتكابه مخالفة تخول القضاء أو النيابة العامة
أو القوة العمومية الحق في األمر به إلى حين النظر في الموجب لذلك ،وترتيب

اآلثار القانونية؛

المشتكي لم تثبت في حقة أي مخالفة أو خرق للقانون يوجب تحميله

تبعات إجراءات إيداع السيارة بالمحجز؛

المشتكي في حل عن إلزامه بصرف مستحقات اإليداع في المحجز البلدي

وبذلك على المسؤول عن المحجز المذكور تسليمه سيارته مع حفظ حق الكل في
تقديم مطالبه في مواجهة من يجب ،للحصول على تعويض عن كل ما لحق به

من أضرار؛

ت ـ ــوصـ ـيـ ــة إل ـ ــىالسيد رئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء
صادرة بتاريخ 29 :دجنبر 2016
ملف عدد15/8069 :

حيث �إن ال�سيد  ،...........عنوانه  ،......................الدار البي�ضاء ،تقدم ب�شكاية
�إىل هذه امل�ؤ�س�سة لدى مندوبيتها اجلهوية بجهة الدار البي�ضاء�-سطات� ،سجلت بها بتاريخ  26ماي
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 ،2015يتظلم مبقت�ضاها من ال�رضر الالحق به جراء مطالبته ب�أداء واجبات املحجز البلدي التابع لعمالة
عني ال�شق ،الدار البي�ضاء ،الناجمة عن حجز عربته التي ي�ستعملها ك�سيارة �أجرة حتت رقم  ........من
نوع بوجو  ،205رقم لوحتها  ،................واحلال �أن احلجز مت بناء على تعليمات النيابة العامة
من �أجل �إمتام البحث ،على �إثر خالف بينه وبني �صاحبة امل�أذونية ،جنم عنه توقف ا�ستغاللها ،وبتاريخ 16
يوليوز � 2014صدر قرار بحفظ امللف ،و�أعطيت التعليمات لل�ضابطة الق�ضائية بت�سليمه ال�سيارة ،وقد
�أكد امل�شتكي �أن عربته حلقتها خ�سائر� ،أثبتها تقرير اخلبري ال�سيد  .........بتاريخ  27فرباير  ،2015مما
حال دون قدرته على �أداء م�صاريف احلجز مو�ضوع واقعة احلال؛
وحيث �أرفق املتظلم �شكايته بن�سخة من مرا�سلة �صادرة يف  04يونيو  2014عن عميد ال�رشطة
رئي�س دائرة عني ال�شق �إىل ال�سيد وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالدار البي�ضاء التي تثبت ب�أن �سيارته
مل يتم حجزها بل �أحيلت مبا�رشة على امل�ستودع البلدي من �أجل �إمتام البحث ،وكذلك بن�سخة من امر
بالت�سليم ،لتمكينه من �إخراج عربته من املحجز البلدي؛
وحيث متت مكاتبة ال�سيد رئي�س جماعة الدار البي�ضاء يف املو�ضوع بتاريخ  03غ�شت ،2015
كما مت تذكريه بتاريخ � 27أبريل  ،2016دون �أن تتو�صل امل�ؤ�س�سة منه ب�أي جواب؛

وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل من �أجل �إعفاء امل�شتكي من �أداء م�صاريف �إيداع �سيارته
باملحجز البلدي التابع لعمالة عني ال�شق ،الدار البي�ضاء لكون عملية احلجز متت بناء على تعليمات من
النيابة العامة من �أجل �إمتام البحث �إثر وقوع نزاع بينه وبني �صاحبة امل�أذونية ،ولي�س ب�سبب خمالفة قد
يكون ارتكبها؛
وحيث �إن النيابة العامة قررت حفظ امللف ،و�أذنت للم�شتكي يف ا�ستخراج ال�سيارة من غري
حتميله �أية م�س�ؤولية بخ�صو�ص اخلالف الذي اعتمدته يف حجز ال�سيارة؛
وحيث من املفرو�ض �أن م�ستحقات و�ضع ال�سيارة يف املحجز تقع على اجلانب املخل الذي كان
�سبب الأمر بالإيداع� ،أو �أن و�ضعيته ت�ستوجب اتخاذ تدابري احرتازية �أو حتفظية ،لكون ذلك يرجع �إىل
ارتكابه خمالفة تخول الق�ضاء �أو النيابة العامة �أو القوة العمومية احلق يف الأمر به �إىل حني النظر يف املوجب
لذلك ،وترتيب الآثار القانونية؛
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وحيث �إن امل�شتكي مل تثبت يف حقة �أي خمالفة �أو خرق للقانون يوجب حتميله تبعات �إجراءات
�إيداع ال�سيارة باملحجز؛
وحيث يكون بذلك امل�شتكي يف حل عن �إلزامه ب�رصف م�ستحقات الإيداع يف املحجز البلدي
حيث تقت�ضي دعوة امل�س�ؤول عن املحجز املذكور �إىل ت�سليمه �سيارته ،مع حفظ حق الكل يف تقدمي مطالبه
يف مواجهة من يجب ،للح�صول على تعوي�ض عن كل ما حلق به من �أ�رضار؛
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  ،1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  ،2011والمنشور
بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،السيما المادة  29منه؛
وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ،المصادق عليه من لدن الجناب الشريف،
والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012السيما المادة  75منه؛

لأجله:
ف�إن و�سيط اململكة:
 يو�صي رئي�س املجل�س احل�رضي للدار البي�ضاء بتمكني امل�شتكي من �سيارته ،مع حفظ حقوقالأطراف املعنية يف تقدمي مطالبهم يف مواجهة من يجب؛
 يدعو �إىل �إفادة هذه امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛ -وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إىل كل من ال�سيد رئي�س املجل�س احل�رضي بالدار البي�ضاء ،وامل�شتكي.

وحرر بالرباط ،يف:
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المقاربة التشاركية لصرف مستحقات

المؤسسة تثمن ما وقع التوافق بشأنه بين الطرفين لرصد اعتمادات على

شكل تمويل سنوي لجمعيات المتقاعدين ،ألنها مقاربة تعتمد التشاركية والشفافية،

وباألساس الفكر التكافلي والتضامني؛

على االدارة مواصلة الجهود من أجل الوصول إلى توافقات يتأتى معها

تحسين األوضاع ،ومراعاة المكتسب ،وتجسيد إرادة التآزر والتكافل ،والمزيد

من دعم الفئات األكثر استحقاقا؛

يجب أن يكون التمويل من طرف الشركة في شكل تصاعدي ،ليؤمن

استمرارية المساعدات؛

ت ـ ــوصـ ـيـ ــة إل ـ ــىالسيد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية
صادرة بتاريخ 29 :دجنبر 2016
ملف عدد15/8092 :
حيث �إن االحتاد النقابي للمتقاعدين باملغرب ،املن�ضوي حتت لواء االحتاد املغربي لل�شغل ،عنوان
املرا�سلة معه ،............ ،الدار البي�ضاء ،تقدم بوا�سطة رئي�سه ال�سيد  ،...........ب�شكاية �إىل م�ؤ�س�سة
و�سيط اململكة� ،سجلت بها بتاريخ  28ماي  ،2015يتظلم بوجبها من ال�رضر الالحق مبتقاعدي اخلطوط
امللكية املغربية ،جراء �إيقاف �رصف املنح عن الأعياد الدينية وكذا املنح اخلا�صة بالتمدر�س التي كانوا
يتقا�ضونها منذ �إحالتهم على التقاعد؛
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وحيث عملت امل�ؤ�س�سة على مكاتبة اخلطوط امللكية املغربية يف املو�ضوع بتاريخ  16يونيو
 ،2015فتو�صلت بكتابني الأول مفاده �أن �رصف هذه املنح مل يكن يتوفر على موافقة جمل�س �إدارة ال�رشكة
وبالتايل مت حذفها ،والثاين يفيد ب�أنه مت اقرتاح منح متويل �سنوي جلمعية املتقاعدين باخلطوط امللكية املغربية
للإ�رشاف عليه ،وتتكلف بتوزيعه على فئة املتقاعدين والأرامل الذين ال يتجاوز معا�شهم 4200.00
درهم �شهريا؛
وا�سرت�ساال يف �إيجاد حل للملف ،مت عقد جل�سة بحث مبقر امل�ؤ�س�سة بتاريخ  13يوليو 2015
ح�رضها ممثلو ال�رشكة ،وكذا ممثل االحتاد النقابي للمتقاعدين ،وممثل االحتاد املغربي لل�شغل� ،أكدت خاللها
ال�رشكة على ما جاء يف كتابيها مع ا�ستعدادها لعقد لقاءات توا�صلية مع جمعيات املتقاعدين ،و�أن كل
املقاربات املطروحة قابلة للنقا�ش والإغناء؛
ويف �سياق ردهم� ،أفاد ممثال االحتادين �أنهما على ا�ستعداد لقبول مقرتح ال�رشكة ب�رشط الزيادة يف
الغالف املايل ،وذلك �إ�سوة مبا مت منحه للعاملني النا�شطني بال�رشكة؛

وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل لدى �إدارة اخلطوط امللكية املغربية من �أجل �إعادة �رصف منح
الأعياد والتمدر�س التي كانت تخ�ص�ص ملتقاعدي ال�رشكة؛
وحيث ات�ضح �أن الإدارة ،يف نطاق �إعادة الهيكلة بحثا عن تنظيم �أح�سن من �ش�أنه �أن يح�سن
العطاءات ،عمدت �إىل نهج خيارات جديدة بخ�صو�ص العمل االجتماعي لدعم الفئات التي تعي�ش
�أو�ضاعا خا�صة ومن بينها املتقاعدين؛
وحيث �إنه يف هذا الإطار ،و�إثر ما وقع التوافق ب�ش�أنه خالل اللقاء بني الطرفني بامل�ؤ�س�سة ،مت ر�صد
اعتمادات على �شكل متويل �سنوي جلمعيات املتقاعدين ،وذلك بق�صد �رصفه طبقا ملعايري يتم فيها االعتناء
بالأولوية بذوي الدخل املحدود؛
وحيث �إن امل�ؤ�س�سة ،وهي تثمن هذه املقاربة التي تعتمد الت�شاركية وال�شفافية ،وبالأ�سا�س الفكر
التكافلي والت�ضامني ،تدعو �إىل موا�صلة اجلهود من �أجل الو�صول �إىل توافقات يت�أتى معها حت�سني
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الأو�ضاع ،ومراعاة املكت�سب ،وجت�سيد �إرادة الت�آزر والتكافل ،واملزيد من دعم الفئات الأكرث ا�ستحقاقا،
على �أن يكون التمويل من طرف ال�رشكة يف �شكل ت�صاعدي ،من �ش�أنه �أن ي�ؤمن ا�ستمرارية امل�ساعدات؛
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  ،1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  ،2011والمنشور
بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،السيما المادة  29منه؛
وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ،المصادق عليه من لدن الجناب الشريف،
والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012السيما المادة  75منه؛

لأجله؛
ف�إن و�سيط اململكة:
 يعاين وجود حوار اجتماعي بني �إدارة �رشكة اخلطوط امللكية املغربية وكذا جمعيات املتقاعدين،وما مت من توافقات �إيجابية؛
 يدعو �إىل موا�صلة اجلهود يف نطاق املقاربة اجلديدة ،بتمويل اجلمعية �سالفة الذكر ،من �أجلالإ�رشاف على توزيع املعونة املالية املخ�ص�صة يف نطاق قناعة وفكر ت�ضامني تكافلي ،تراعي الفئات الأكرث
ا�ستحقاقا ،بناء على معايري مو�ضوعية يتم التوافق ب�ش�أنها على �أن يكون التمويل بال�شكل الذي يفي
بالأهداف الف�ضلى للعمل االجتماعي.
 وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إىل كل من ال�سيد الرئي�س املدير العام ل�رشكة اخلطوط امللكية املغربية،وال�سيد رئي�س االحتاد النقابي للمتقاعدين باملغرب.

وحرر بالرباط ،يف:
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مسؤولية اإلدارة عن ضياع محفوظاتها

المفروض في اإلدارة ،قبل أن تقدم على إصدار أمر بالتحصيل ،أن تتأكد من

صرف الحواالت ومن عدم تواجدها بمصالحها ،ال سيما وأن حجة األداء تكون بيد

الخزينة العامة ،باعتبارها ضابط الحسابات بما فيها من إنفاق ومداخيل؛

تذرع اإلدارة بأن أرشيفها قد اندثر لطول المدة أمر مردود ،إذ من غير

المعقول أن ُت َحّمل المشتكي كل خلل مرفقي وتطالبه بأداء مبالغ يتمسك بأنه لم يسبق

وأن توصل بها؛

طول المدة التي تتجاوز الثالثين سنة حجة لفائدة المشتكي الذي لن يكون

بمقدوره إثبات براءة ذمته من المطلوب؛

ت ـ ــوصـ ـيـ ــة إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
صادرة بتاريخ 29 :دجنبر 2016
ملف عدد15/8155 :

حيث �إن ال�سيد  ،..........اجلاعل عنوان املرا�سلة معه بــ  ،.............طنجة ،بعث ب�شكاية
�إىل هذه امل�ؤ�س�سة� ،سجلت مبندوبيتها بجهة طنجة-تطوان -احل�سيمة بتاريخ  08يونيو  ،2015يطلب
من خاللها التدخل ق�صد �إلغاء الأمر بالتح�صيل ال�صادر يف حقه بتاريخ  10دجنرب  1984حتت عدد
 9483/84ب�أداء مبلغ  150.596.37درهما ،بدعوى ا�ستالمه حلواالت خالل الفرتة املمتدة ما بني
�أكتوبر  1977ومار�س  ،1984والتي مت توقيفه فيها عن العمل ب�سبب متابعة ق�ضائية ،مو�ضحا �أنه تفاج�أ
بهذا القرار لكونه مل ي�ستلم �أي حوالة خالل هذه الفرتة ،ومدليا ب�شهادة ي�شهد فيها ال�سيد وزير الرتبية
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الوطنية والتكوين املهني �أن حواالته عن الفرتة املذكورة حمجوزة بق�سم احل�سابات؛
وحيث �أفادت اخلزينة اجلهوية بطنجة ،يف جوابها امل�ؤرخ يف � 16شتنرب � ،2015أنه يتعني على
امل�شتكي ربط االت�صال بامل�صالح املركزية للوزارة املذكورة ،باعتبارها اجلهة امل�صدرة للأمر بالتح�صيل
عدد  84/9483بتاريخ  10دجنرب  1984ال�صادر يف حقه باملبلغ املذكور ،ومطالبتها بالعمل على �إلغائه؛
وحيث �أ�ضافت املجيبة �أنها را�سلت امل�صالح املركزية للخزينة العامة للمملكة ق�صد االخبار واتخاذ
املتعني ،بتن�سيق مع وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني؛
وحيث بعد �إ�شعار امل�شتكي بتاريخ � 20أكتوبر  ،2015مب�ضمون جواب الإدارة رد بتاريخ 28
�أبريل  ،2016بكتاب �أو�ضح فيه �أنه ربط االت�صال بامل�صالح املركزية لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين
املهني ،التي �أكدت ا�ستحالة العثور على �أي وثيقة بخ�صو�ص م�صري احلواالت مو�ضوع الأمر بالتح�صيل
امل�شار �إليه �أعاله ،نظرا الندثار الأر�شيف ب�سبب طول املدة؛
وا�سرت�ساال يف بحث �سبل �إيجاد حل لهذا امللف ،متت مكاتبة وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
املهني بتاريخ  24ماي  ،2016كما مت �إ�شعارها مرتني الأوىل بتاريخ  26يوليوز  2016والثانية بتاريخ
� 29شتنرب � ،2016إال ان امل�ؤ�س�سة مل تتو�صل منها ب�أي جواب ،وبذلك اعتربت امللف جاهزا للنظر فيه
على �ضوء ما توفر لديها من معطيات وما مت اال�ستدالل به من وثائق؛

وبناء على ما تقدم:
حيث �إن الطلب يهدف �إىل تدخل هذه امل�ؤ�س�سة من �أجل �إلغاء �أمر بتح�صيل �صادر يف حق
امل�شتكي؛
وحيث �إن الأمر يتعلق بحواالت تدعي الإدارة ب�أن امل�شتكي تو�صل بها خالل فرتة توقيفه ،يف
حني ي�ؤكد امل�شتكي �أنه مل ي�سبق له ت�سلمها وال �رصفها؛
وحيث �إن امل�شتكي ا�ستدل لإثبات �أقواله ب�شهادة م�سلمة له بتاريخ  4يونيو  1984من طرف
ال�سيد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني �آنذاك تثبت ب�أن حواالته بقيت حمجوزة بق�سم احل�سابات؛
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وحيث كان من املفرو�ض يف الإدارة ،قبل �أن تقدم على �إ�صدار �أمر بالتح�صيل� ،أن تت�أكد من
�رصف احلواالت ومن عدم تواجدها مب�صاحلها ،ال �سيما و�أن حجة الأداء تكون بيد اخلزينة العامة،
باعتبارها �ضابط احل�سابات مبا فيها من �إنفاق ومداخيل؛
وحيث �إن تذرع الإدارة ب�أن �أر�شيفها قد اندثر لطول املدة �أمر مردود� ،إذ من غري املعقول �أن حتمل
امل�شتكي كل خلل مرفقي وتطالبه ب�أداء مبالغ يتم�سك ب�أنه مل ي�سبق و�أن تو�صل بها؛
وحيث ،من جهة �أخرى ،ف�إن طول املدة التي تتجاوز الثالثني �سنة حجة لفائدة امل�شتكي الذي
لن يكون مبقدوره �إثبات براءة ذمته من املطلوب ،ف�ضال عن �أن مكوث الإدارة وتقاع�سها عن بحث �سبل
ا�ستخال�ص ما تدعي �أنها دائنة له به ،ال ميكن �أن يف�رس �إال لفائدة امل�شتكي؛
وحيث ،واحلالة هذه ،يتعني دعوة وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني �إىل تدارك الأمر والعمل
على �إلغاء الأمر بالتح�صيل ال�صادر يف حق امل�شتكي؛
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  ،1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  ،2011والمنشور
بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،السيما المادة  29منه؛
وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ،المصادق عليه من لدن الجناب الشريف،
والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012السيما المادة  75منه؛

لأجله:
ف�إن و�سيط اململكة:
 يو�صي ال�سيد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني بالعمل على �إلغاء الأمر بالتح�صيل ال�صادربتاريخ  10دجنرب  1984حتت عدد  9483/84؛
 يدعو �إىل �إخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛ -وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إىل كل من ال�سيد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني ،وامل�شتكي.

وحرر بالرباط ،يف:
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عدم التزام المستفيد بإعادة تكوين الملف

ما طالبت به اإلدارة من إعادة تكوين الملف أمر يصعب تلبيته،

ألن موضوع الطلب يتعلق بتعويض عن مصاريف العالج التي خضع لها
المعني باألمر في الفترة التي كان يعمل بها بسفارة المملكة المغربية بالشيلي؛

ما دام أن المشتكي قد مكن التعاضدية من ملفات المرض ،فإن هذه

األخيرة تتحمل مسؤولية ضياعها ،إذ كان عليها أن تتخذ من االحتياطات ما

يكفل حقوق الكل ،سيما وأنها تقر بما يالقيه موظفو وزارة الشؤون الخارجية

والتعاون من مشاكل في ذات الموضوع؛

من باب العدل واإلنصاف ،دعوة التعاضدية إلى إيجاد حل لتسوية وضعية

المعني باألمر ،وذلك بتدارك ما وقعت فيه من أخطاء إلرجاع األمور إلى

نصابها ،وتعويض المشتكي؛

ت ـ ــوصـ ـيـ ــة إل ـ ــى السيد رئيس المجلس اإلداري
للتعاضدية العامة لموظفي اإلدارات العمومية
صادرة بتاريخ 29 :دجنبر 2016
ملف عدد15/8437 :
حيث �إن ال�سيد  ،...........رقم انخراطه بالتعا�ضدية العامة ملوظفي الإدارات العمومية
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 ،...../........عنوان املرا�سلة معه بــ  ...................بالرباط ،بعث ب�شكاية �إىل م�ؤ�س�سة و�سيط
اململكة� ،سجلت بها بتاريخ  23يوليوز  ،2015يتظلم مبقت�ضاها من عدم متكينه من اال�ستفادة من التعوي�ض
عن ملفات مر�ضه �إبان تواجده باخلارج لظروف عمله ،تلك امللفات املودعة لدى م�صالح التعا�ضدية،
م�ؤكدا �أنه رغم مرا�سلته اجلهة املعنية مبو�ضوع تظلمه ،ف�إنه مل يتو�صل �إىل �أي نتيجة �إىل غاية تاريخه ،طالبا
التدخل ق�صد رفع ال�رضر الالحق به؛
وحيث متت مكاتبة التعا�ضدية العامة ملوظفي الإدارات العمومية التي �أكدت يف جوابها امل�ؤرخ
يف � 19أكتوبر � ،2015أنه �سبق مل�صاحلها �أن طلبت من املعني بالأمر مبوجب مرا�سلة �صادرة منها بتاريخ
 11مار�س  ،2015ربط االت�صال مب�صلحة ت�صفية ومراقبة املر�ض الكائنة بـــ  ،13زنقة موالي �أحمد
الوكيلي ،ح�سان ،الرباط ق�صد �إخباره بامل�سطرة الواجب اتباعها للت�سوية النهائية مللفه؛
وحيث �أكدت وزارة الت�شغيل وال�ش�ؤون االجتماعية يف كتابها امل�ؤرخ يف  31مار�س � ،2016أن
ال�صندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي عمل على مرا�سلة التعا�ضدية العامة ملوظفي الإدارات
العمومية لال�ستف�سار عن الأ�سباب الكامنة وراء �ضياع امللفات العالجية ،طالبا منها �إخباره بالإجراءات
املتخذة من �أجل ت�سوية هذه الو�ضعية ،مع حثها على املزيد من االنتباه حتى ال تتكرر مثل هذه الأخطاء
التي تنعك�س �سلبا على عالقتها بامل�ؤمنني؛
وحيث �إن املعني بالأمر �أكد بعد تبليغه جواب الإدارة مبوجب كتابه الوارد بتاريخ � 07أبريل
� ،2016أنه ربط االت�صال بامل�صلحة املخت�صة التي طلبت منه تكوين ملف جديد ،وهو ما يتطلب منه
ال�سفر �إىل دولة "ال�شيلي" التي كان يزاول بها عمله خالل تلك الفرتة ،ال�شيء الذي ي�صعب عليه ،بالإ�ضافة
�إىل �أنه لي�س امل�س�ؤول عن �ضياع الوثائق املت�ضمنة مبلف مر�ضه؛
وا�سرت�ساال يف بحث �سبل ت�سوية هذا امللف ،مت ا�ستدعاء التعا�ضدية العامة ملوظفي الإدارات
العمومية حل�ضور جل�سة مبقر امل�ؤ�س�سة بتاريخ  02فرباير  ،2016ف�أكدت ممثلتها �أنه متت مرا�سلة امل�صالح
املخت�صة بوزارة ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون لإخبارها ب�أن هناك عدة م�شاكل تواجه موظفيها املزاولني
لعملهم بال�سفارات املغربية باخلارج ،مو�ضحة �أن املعني بالأمر خ�ضع للعالج بالت�شيلي ،ويتعني عليه
موافاة التعا�ضدية بوثائق �إ�ضافية ليت�سنى لها ت�سوية امللفات املتظلم ب�ش�أنها،
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وحيث �إنه متت مكاتبة التعا�ضدية العامة ملوظفي الإدارات العمومية من جديد من �أجل موافاة
امل�ؤ�س�سة مب�ستجدات ملف املعني بالأمر ،ف�أكدت يف جوابها امل�ؤرخ يف � 19شتنرب  2016ما جاء يف كل
من كتابها ال�سابق ،ويف جل�سة البحث املنعقدة مبقر امل�ؤ�س�سة؛

وبناء على ما تقدم:
حيث �إن الطلب يهدف �إىل تدخل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة ،من �أجل متكني املعني بالأمر من
اال�ستفادة من التعوي�ض عن ملفات مر�ضه املودعة لدى التعا�ضدية العامة ملوظفي الإدارات العمومية؛
وحيث �إن امل�شتكي �أرفق �ضمن �شكايته ما يفيد �إيداع ملف مر�ضه لدى م�صالح التعا�ضدية العامة
ملوظفي الإدارات العمومية؛
وحيث �إن ما طالبت به الإدارة من �إعادة تكوين امللف �أمر ي�صعب تلبيته لأن مو�ضوع الطلب
يتعلق بتعوي�ض عن م�صاريف العالج التي خ�ضع لها املعني بالأمر يف الفرتة التي كان يعمل بها ب�سفارة
اململكة املغربية بال�شيلي ،ف�ضال عن �أنها ترجع ل�سنة 2009؛
وحيث ما دام �أن امل�شتكي مكن التعا�ضدية من امللفات ،ف�إن هذه الأخرية تتحمل م�س�ؤولية
�ضياعها� ،إذ كان عليها �أن تتخذ من االحتياطات ما يكفل حقوق الكل� ،سيما و�أنها تقر مبا يالقيه موظفو
وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون من م�شاكل يف ذات املو�ضوع؛
وحيث �إنه من باب العدل والإن�صاف ،دعوة التعا�ضدية �إىل �إيجاد حل لت�سوية و�ضعية املعني
بالأمر ،وذلك باملبادرة بتدارك ما وقعت فيه من �أخطاء لإرجاع الأمور �إىل ن�صابها ،وتعوي�ض امل�شتكي؛
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  ،1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  ،2011والمنشور
بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،السيما المادة  29منه؛
وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ،المصادق عليه من لدن الجناب الشريف،
والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012السيما المادة  75منه؛؛
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لأجله؛
ف�إن و�سيط اململكة:
 يدعو ال�سيد رئي�س املجل�س الإداري للتعا�ضدية العامة ملوظفي الإدارات العمومية �إىل �إيجادال�صيغة املالئمة لتعوي�ض امل�شتكي؛
 يدعو �إىل �إخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛ وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إىل كل من وزارة الت�شغيل وال�ش�ؤون االجتماعية ،ورئي�س املجل�سالإداري للتعا�ضدية العامة ملوظفي الإدارات العمومية ،وامل�شتكي.

وحرر بالرباط ،فـي:
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تاريخ تلقي شهادة اللفيف وأثره على
الواقعة المشهود بها

اإلدارة استبعدت لفيف التحمل العائلي كحجة إلثبات التحمل لمجرد أن

إنجازها كان بتاريخ الحق على وفاة الهالكة؛

التفسير الذي أعطته اإلدارة لمدلول الفصل  2-35من القانون رقم 011-71

ال يستقيم واإلعمال الحقيقي لنية المشرع ،ذلك أن التاريخ الذي يحمله اللفيف

يبقى هو تاريخ التلقي وليس تاريخ الواقعة المشهود بها؛

إن ما أفضى به الشهود بالوثيقة يصب فيما كان في علمهم وصحة يقينهم،

طبعا حال حياة الهالكة؛

قيام المعنية بإنجاز الوثيقة بعد وفاة الهالكة هو حاجتها لالستدالل بها لدى

من يجب لالستفادة مما يخولها القانون ،إذ أنه قبل الوفاة لم يكن هناك ما يلزمها

بإعداد الحجة؛

األصل في قواعد اإلثبات الحرية ،ومادام أن المشرع لم يفرض شكال معينا

إلثبات كفالة الوالدين ،فإنه ال شيء يبرر موقف اإلدارة بعدم األخذ بلفيف

إثبات الكفالة؛

حرمان المشتكية من االستفادة من المعاش بعد وفاة ابنتها ،لمجرد أن تاريخ

اإلشهاد بالتحمل العائلي كان الحقا على وفاة الكافلة ،لم يكن في محله؛
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ت ـ ــوصـ ـيـ ــة إل ـ ــى السيد وزير العدل
صادرة بتاريخ 29 :دجنبر 2016
ملف عدد15/8983 :
حيث �إن ال�سيدة  ،............اجلاعلة حمل املرا�سلة معها بــــ  ،................مكنا�س ،بعثت
ب�شكاية �إىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة �سجلت بها بتاريخ  19نونرب  ،2015تتظلم مبوجبها من ال�رضر الالحق
بها جراء عدم متكينها من راتب الأبوين ،املرتتب عن وفاة ابنتها امل�سماة  ..............املعيلة الوحيدة
لها ،وذلك مبوجب �شهادة حتمل عائلي م�ؤرخة يف 02نونرب  ،2013والتي عملت قيد حياتها كم�ست�شارة
مبحكمة اال�ستئناف مبكنا�س؛
وحيث �أفادت وزارة العدل ،يف جوابها امل�ؤرخ يف � 19أبريل � ،2016أنه ال ميكن للم�شتكية
اال�ستفادة من معا�ش الأبوين ،باعتبار �أن �شهادة التحمل العائلي املدىل بها من طرفها منجزة بتاريخ 31
�أكتوبر  ،2013وهو تاريخ الحق لوفاة ابنتها الذي هو � 12أكتوبر  ،2013وذلك تطبيقا ملقت�ضيات
الف�صل  2-35من القانون رقم  011-71امل�ؤرخ يف 30دجنرب  ،1971املحدث مبوجبه نظام رواتب
التقاعد املدنية؛
كما �أ�ضافت املجيبة� ،أنه مت متكني امل�شتكية من ر�صيد الوفاة مببلغ قدره  50.542,20درهما،
طبقا ملقت�ضيات املادة  10من املر�سوم عدد  2.98.500ال�صادر بتاريخ فاحت فرباير  ،1999املحدث
مبوجبه نظام ر�صيد الوفاة لفائدة ذوي حقوق املوظفني املدنيني والع�سكريني والأعوان التابعني للدولة
واجلماعات املحلية وامل�ؤ�س�سات العمومية التي تن�ص على �أنه" :يقبل كل من �أب و�أم املوظف �أو العون
الهالك لال�ستفادة من ر�صيد الوفاة� ،إذا مل يكن هناك �أيتام حتق لهم اال�ستفادة من هذا الر�صيد ،ويدفع مبلغ
احل�صة الأ�سا�سية لر�صيد الوفاة للأب والأم يف �أق�ساط مت�ساوية ،وي�ؤدى �إىل كل واحد منهما على حدة� ،أو
يدفع بكامله �إىل �أحدهما يف حالة عدم وجود الآخر على قيد احلياة يف تاريخ وفاة املوظف �أو العون" .
وحيث �إن امل�ؤ�س�سة �أ�شعرت امل�شتكية ،بتاريخ � 19أبريل  ،2016مب�ضمون جواب الإدارة ،فلم
تواف امل�ؤ�س�سة ب�أي رد؛
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وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إىل متكني امل�شتكية من معا�ش الأبوين ،بعد وفاة ابنتها؛
وحيث �أكدت الإدارة على عدم �أحقية امل�شتكية يف احل�صول على املعا�ش مو�ضوع التظلم ،وذلك
طبقا ملقت�ضيات الفقرة الأوىل من الف�صل 2-35من القانون رقم  011-71امل�ؤرخ يف  30دجنرب 1971
املحدث مبوجبه نظام املعا�شات املدنية ،التي تن�ص على �أنه " �إذا تويف املوظف �أو امل�ستخدم ،نتيجة جراح
�أو �أمرا�ض �أ�صيب بها �أو تفاقمت يف مزاولة اخلدمة املنوطة به �أو ب�سببها �أو نتيجة قيامه بعمل يف �سبيل
م�صلحة عامة �أو املخاطرة بحياته لإنقاذ حياة �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص ،".....ا�ستحق والده ووالدته �إذا كان
يعولهما يف تاريخ وفاته معا�شا ي�سمى "معا�ش الأبوين"؛
وحيث �إن نوعية اخلالف احلايل ،تكمن يف كون الإدارة ا�ستبعدت لفيف التحمل العائلي كحجة
لإثبات التحمل ملجرد �أن �إجنازها كان بتاريخ الحق على وفاة الهالكة؛
وحيث �إن التف�سري الذي �أعطته الإدارة ملدلول الف�صل  2 -35من القانون رقم  011-71ال
ي�ستقيم والإعمال احلقيقي لنية امل�رشع ،ذلك �أن التاريخ الذي يحمله يبقى هو تاريخ التلقي ولي�س تاريخ
الواقعة امل�شهود بها ،و�إن ما �أف�ضى به ال�شهود بالوثيقة ي�صب فيما كان يف علمهم و�صحة يقينهم ،طبعا
حال حياة الهالكة؛
وحيث� ،إن ما جعل املعنية تقوم ب�إجناز الوثيقة بعد وفاة الهالكة هو حاجتها لال�ستدالل بها لدى
من يجب لال�ستفادة مما يخولها القانون� ،إذ قبل الوفاة مل يكن هناك ما يلزمها ب�إعداد احلجة ،لأنها كانت
تعي�ش واقعا يجد �أ�سا�سه يف عالقة الأبوين التي تربطها بالهالكة ،والتي جتد م�صدر االلتزام باالتفاق فيما
متليه مقت�ضيات املادة  197من مدونة الأ�رسة التي جاء فيها "�أن النفقة على الأقارب جتب على الأوالد
للوالدين ،وعلى الأبوين لأوالدهما طبقا لأحكام هذه املدونة"...؛
وحيث ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ويف نطاق �أن الأ�صل يف قواعد الإثبات احلرية ،مادام �أن امل�رشع
وال�سيما يف املنظومة القانونية والتنظيمية للمعا�ش ،مل يفر�ض و�ضعا �أو منطا معينا يف �إثبات كفالة الوالدين،
ف�إنه ال �شيء يربر موقف الإدارة بعدم الأخذ بلفيف �إثبات الكفالة؛
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وحيث ،باال�ستناد �إىل ما تقدم ،ف�إن امل�ؤ�س�سة ترى �أن حرمان امل�شتكية من اال�ستفادة من املعا�ش
بعد وفاة ابنتها ،ملجرد �أن تاريخ الإ�شهاد بالتحمل العائلي كان الحقا على وفاة الكافلة ،مل يكن يف حمله،
وبالتايل ف�إنها تدعو الإدارة �إىل متكني امل�شتكية من احلق يف اال�ستفادة من معا�ش الأبوين؛
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  ،1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  ،2011والمنشور
بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،السيما المادة  29منه؛
وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ،المصادق عليه من لدن الجناب الشريف،
والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012السيما المادة  75منه؛؛

لأجله:
ف�إن و�سيط اململكة:
 يو�صي وزارة العدل ،وال�صندوق املغربي للتقاعد ،بتمكني ال�سيدة ، ........من راتب املعا�شالذي يخوله القانون لها بعد وفاة ابنتها ، .............كمعا�ش الأبوين؛
 يدعو �إىل �إخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛ وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إىل كل من ال�سيد وزير العدل ،و ال�سيد مدير ال�صندوق املغربيللتقاعد ،و�إىل امل�شتكية.

وحرر بالرباط ،فـي:
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المحافظة العقارية ملزمة بطلب االستعانة بالقوة العمومية
إلنجاز رسالتها

كان من باب األولى واألحرى على المحافظة العقارية ،وهي إدارة

تتصرف في نطاق ما هو مخول لها لتدبير إدارة مرفق المحافظة على األمالك،،

أن تطلب هي من السلطة المختصة تسخير القوة العمومية لمؤازرتها في انجاز

إجراءات تعتبر إدارية،

ت ـ ــوصـ ـيـ ــة إل ـ ــى السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والخرائطية
صادرة بتاريخ 29 :دجنبر 2016
ملف عدد16/9419 :
حيث �إن ال�سادة ورثة  ،...........بعثوا ب�شكاية �إىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة� ،سجلت لديها بتاريخ
 21يناير  ،2016وذلك بوا�سطة دفاعهم الأ�ستاذ  ،...........حمام بهيئة �أكادير ،اجلاعلني حمل املخابرة
معهم مبكتبه الكائن بـــــ � ،..................أكادير ،يتظلمون مبقت�ضاها من ال�رضر الذي حلقهم جراء
عدم قيام املحافظ على الأمالك العقارية والرهون ب�أكادير ،ب�إجراء عملية حتديد امللك مو�ضوع املطلب
عدد  ،....-.......والتي كانت مقررة �سنة 2013؛
وحيث �أفادت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وامل�سح العقاري واخلرائطية يف جوابها امل�ؤرخ
يف � 27أبريل � ،2016أن �سبب عدم قيام م�صلحة امل�سح العقاري بعملية التحديد للملك مو�ضوع مطلب
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التحفيظ رقم …… ،.…/يعود �إىل عرقلة جمرياته من قبل بع�ض الأغيار ،وعليه ،فقد متت مطالبة املعنيني
بالأمر بتقدمي طلب ت�سخري القوة العمومية مل�ؤازرة املهند�س يف عملية امل�سح العقاري ،مع ت�سوية التناق�ض
احلا�صل يف الأ�سماء ،خا�صة فيما يتعلق ب " "..........الوارد يف ر�سم اال�ستمرار املودع مبطلب
التحفيظ ،و " "...........الوارد يف ر�سم الإراثة امل�ؤرخ يف � 14أكتوبر 1998؛
وحيث �إنه ،ومنذ �إ�شعار دفاع امل�شتكني بجواب الإدارة املعنية بتاريخ  02يونيو  ،2016مل تتو�صل
منهم امل�ؤ�س�سة ،ب�أي رد يف املو�ضوع �إىل غاية تاريخه؛

وبناء على ما تقدم
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل ق�صد رفع ال�رضر الالحق بامل�شتكني ،جراء عدم قيام املحافظ على
الأمالك العقارية والرهون ب�أكادير ب�إجراء عملية حتديد امللك مو�ضوع املطلب عدد ...../..........؛
وحيث �أكدت الإدارة �أن �سبب عدم قيام امل�صلحة املخت�صة بعملية التحديد الإداري راجع �إىل
عرقلة جمرياته من لدن الأغيار ،بالإ�ضافة �إىل �رضورة ت�سوية التناق�ض احلا�صل يف الوثائق املودعة يف مطلب
التحفيظ؛
وحيث �إنه فيما يخ�ص العمل على مطابقة الأ�سماء ،ف�إن امل�ؤ�س�سة قامت بدعوة دفاع املعنيني بالأمر
�إىل ربط االت�صال باملحافظة املعنية من �أجل ا�ستكمال الإجراءات �سالفة الذكر؛
لكن ،حيث �إنه فيما يخ�ص ت�سخري القوة العمومية ،ف�إنه كان من باب الأوىل والأحرى على
املحافظة العقارية وهي �إدارة تت�رصف يف نطاق ما هو خمول لها لتدبري �إدارة مرفق املحافظة على الأمالك،
�أن تطلب هي من ال�سلطة العامة ت�سخري القوة العمومية مل�ؤازرتها يف اجناز �إجراءات تعترب �إدارية ،ولذلك
ف�إنه عليها �أن ت�سلك هذه امل�سطرة؛
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  ،1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  ،2011والمنشور
بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،السيما المادة  29منه؛
وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ،المصادق عليه من لدن الجناب الشريف،
والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012السيما المادة  75منه؛؛
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لأجله؛
ف�إن و�سيط اململكة:
 يو�صي ال�سيد املدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وامل�سح العقاري واخلرائطية بدعوةاملحافظ على الأمالك العقارية ب�أكادير �إىل ربط االت�صال بامل�صالح املخت�صة حمليا من �أجل ت�سخري القوة
العمومية مل�ؤازرة املهند�س الطوبوغرايف يف اجناز مهمته بخ�صو�ص مطلب التحفيظ عدد ...../......؛
 يدعو املعنيني بالأمر �إىل ربط االت�صال مب�صالح املحافظة املعنية ق�صد االدالء باملطابقة املطلوبة؛ وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إىل كل من م�صالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وامل�سحالعقاري واخلرائطية ،ودفاع امل�شتكني.

وحرر بالرباط ،فـي:
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تسوية الوعاء العقاري قبل استغالله

إذا كانت الحاجة قد اقتضت حيازة عقار المشتكي ،فإنه بالتبعية كان

من المفروض في اإلدارة ،قبل اإلقدام على استعمال واستغالل أمالك الخواص ،أن
تعمل على تسوية وضعيتها ،من خالل سلوك المساطر المعمول بها قانونا ،وذلك

بمباشرة إجراءات نزع الملكية ،والعمل على استئذان السلطة القضائية بالحيازة
الوقتية ،بعد إيداع مبلغ التعويض المحدد من طرف اللجنة المؤهلة لذلك ،أو اللجوء
إلى إبرام اتفاق رضائي مع المالك يتم من خالله االتفاق على نوع وقيمة التعويض

وتمكينه منه ،وأنها بتخليها عن نهج هذا المسار القانوني ،يكون تصرفها مندرجا

ضمن ما يعرف باالعتداء المادي ،الذي يلزم من قام به بتعويض المتضرر؛

ت ـ ــوصـ ـيـ ــة إلى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
صادرة بتاريخ 29 :دجنبر 2016
ملف عدد16/9454 :

حيث �إن ال�سيد  ،..........عنوانه  ،..............الدار البي�ضاء ،بعث ب�شكاية �إىل هذه
امل�ؤ�س�سة� ،سجلت بها بتاريخ 28يناير ،2016يتظلم مبوجبها من و�ضع اليد على جزء من عقاره امل�سمى
" ".........ذي الر�سم العقاري عدد  ،.../........الكائن ب�أحواز فا�س ،عني عرو�س ،وا�ستغالله يف
�إحداث طريق معبدة دون متكينه من �أي تعوي�ض؛
وحيث متت مرا�سلة املفت�شية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك يف املو�ضوع بتاريخ
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 24فرباير  ،2016دون �أن تتو�صل امل�ؤ�س�سة منها ب�أي رد ،رغم تذكريها على التوايل بتاريخي � 18أبريل
 2016و 27يونيو 2016؛
وحيث �إنه� ،أمام عدم جواب الإدارة املعنية ،ف�إن امل�ؤ�س�سة ترى النظر يف امللف بناء على ما توفر
لديها من معطيات؛

وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل لدى وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك ق�صد تعوي�ض املعني
بالأمر عن ا�ستغالل جزء من عقاره امل�سمى " ".........ذي الر�سم العقاري عدد  ....../........يف
�إحداث طريق معبدة؛
وحيث تبني ،من خالل االطالع على الوثائق املدىل بها� ،أن القطعة الأر�ضية املعنية ،والتي هي يف
ملك امل�شتكي ،مت ا�ستغالل  340مرتا مربعا منها يف بناء الطريق الرابطة بني دوار �آيت �صالح والبري املالح؛
وحيث �إنه� ،إذا كانت احلاجة قد اقت�ضت حيازة عقار امل�شتكي ،ف�إنه بالتبعية كان من املفرو�ض يف
الإدارة ،قبل الإقدام على ا�ستعمال وا�ستغالل �أمالك اخلوا�ص� ،أن تعمل على ت�سوية و�ضعيتها ،من خالل
�سلوك امل�ساطر املعمول بها قانونا ،وذلك مببا�رشة �إجراءات نزع امللكية ،والعمل على ا�ستئذان ال�سلطة
الق�ضائية باحليازة الوقتية ،بعد �إيداع مبلغ التعوي�ض املحدد من طرف اللجنة امل�ؤهلة لذلك ،طبقا للقانون
املتعلق بنزع امللكية من �أجل املنفعة العامة� ،أو اللجوء �إىل �إبرام اتفاق ر�ضائي مع املالك يتم من خالله
االتفاق على نوع وقيمة التعوي�ض ومتكينه منه ،و�أنها بتخليها عن نهج هذا امل�سار القانوين ،يكون ت�رصفها
مندرجا �ضمن ما يعرف باالعتداء املادي ،الذي يلزم من قام به بتعوي�ض املت�رضر؛
وحيث �إن امل�ؤ�س�سة ترى وجوب التعجيل بتمكني املعني بالأمر من التعوي�ض امل�ستحق عن ا�ستغالل
جزء من قطعته الأر�ضية ،وعن ال�رضر الذي حلقه جراء حرمانه منه؛
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  ،1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  ،2011والمنشور
بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،السيما المادة  29منه؛
وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ،المصادق عليه من لدن الجناب الشريف،
والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012السيما المادة  75منه؛؛
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لأجله؛
ف�إن و�سيط اململكة :
 يو�صي ال�سيد وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك بالتعجيل بتمكني املعني بالأمر من التعوي�ضاتامل�ستحقة؛
 يدعو �إىل �إخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛ -وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية� ،إىل كل من ال�سيد وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك ،وامل�شتكي.

وحرر بالرباط ،يف:
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تحويل المستحقات المدفوعة خطأ إلى
غير الجهة المعنية

أن اإلدارة المشغلة كانت تقتطع من راتب المعني باألمر مبلغ مساهمته

في التغطية االجتماعية ،ووجهت بعضها ولم تبعث بالكل؛

المفروض في اإلدارة ،وهي مصدر أداء أجرة المشتكي ،أن تقتطع من المنبع

المستحقات الواجبة والعمل على دفعها إلى إدارة الضرائب وإلى هيئات االحتياط
الصحية واالجتماعية ،وأن تعمل على تأمين إيصالها لمن له الحق فيها بصفة منتظمة؛

اإلدارة أخلت بهذا االلتزام ،ويتعين عليها أن تتدارك األمر وذلك بتحويل

كل المستحقات المقتطعة من أجر المشتكي إلى النظام الجماعي لمنح رواتب

التقاعد؛

ت ـ ــوصـ ـيـ ــة إلى السيد رئيس جماعة تازة
صادرة بتاريخ 21 :فبراير 2017
ملف عدد14/6954 :
حيث �إن ال�سيد  ،.........عنوانه بـــ  ،..................تازة اجلديدة ،بعث ب�شكاية �إىل هذه
امل�ؤ�س�سة� ،سجلت بها بتاريخ 15دجنرب ،2014يتظلم مبقت�ضاها من عدم الت�رصيح مبجموع �أيام العمل
لدى النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد ،بخ�صو�ص الفرتة املمتدة من �سنة � 2006إىل غاية تاريخه،
وذلك رغم اقتطاع واجبات االنخراط من راتبه ال�شهري طيلة الفرتة املذكورة؛
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وحيث �أفادت جماعة تازة مبوجب كتابها عدد /368ق.م.ب 03/امل�ؤرخ يف  18مار�س ،2015
�أن �أجرة املعني بالأمر تخ�ضع لالقتطاع مبنا�سبة انخراطه يف النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد ،وتدفع
هذه االقتطاعات ،وكذا م�ساهمات الهي�أة امل�شغلة لل�صندوق املذكور با�ستمرار؛
وا�سرت�ساال يف تو�ضيح الر�ؤى ،متت مرا�سلة مدير قطب االحتياط ل�صندوق الإيداع والتدبري ،الذي
�أفاد �أن اجلماعة املذكورة تكتفي ب�أداء الواجبات امل�ستحقة ب�صفة �إجمالية دون القيام مب�سطرة الت�رصيح
بالأجور لفائدة بع�ض الأعوان كل على حدة ،حتى تتمكن م�صالح النظام من ت�سجيلها يف الدفرت الفردي
لكل معني بها ،كما �أ�ضاف �أن و�ضعية امل�شتكي تعرف نق�صا يف الت�رصيحات بالن�سبة لعدة �سنوات ،وقد
انتهى �إىل الت�أكيد ب�أن ت�سوية امللف رهينة بقيام م�صالح اجلماعة بالت�رصيح ب�أجور وواجبات انخراط املعني
بالأمر عرب املوقع االلكرتوين للنظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد؛
وحيث �أفادت جماعة تازة من جديد ،ب�أن و�ضعية امل�شتكي مماثلة لو�ضعية ال�سيد ،..........
الذي �سبق للم�ؤ�س�سة �أن �أ�صدرت مقررا برد طلبه بتاريخ  29دجنرب  2015يف امللف عدد 14/6963؛
وحيث متت مرا�سلة اجلماعة املذكورة من جديد لإثارة انتباهها �إىل �أن كتابها مل يت�ضمن ما يفيد
قيام م�صاحلها بت�سوية ت�رصيحات املعني بالأمر بخ�صو�ص الفرتة املمتدة من �سنة � 2006إىل غاية تاريخه،
خا�صة و�أن قطب االحتياط ب�صندوق الإيداع والتدبري �أكد على وجود نق�ص يف الت�رصيحات املذكورة،
غري �أن امل�ؤ�س�سة مل تتو�صل ب�أي جواب يف املو�ضوع رغم تذكريها على التوايل بتاريخي  27يونيو 2016
و 24غ�شت 2016؛
وحيث �إنه �أمام عدم جواب الإدارة املعنية ،ف�إنه ال ي�سع امل�ؤ�س�سة �إال الأخذ مبا توفر لديها من
معطيات ،وما مت اال�ستدالل به من وثائق؛

وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل من �أجل ت�سوية الو�ضعية املعا�شية للم�شتكي اجتاه النظام
اجلماعي ملنح رواتب التقاعد؛
وحيث ات�ضح �أن الإدارة امل�شغلة كانت تقتطع من راتب املعني بالأمر مبلغ م�ساهمته يف التغطية
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االجتماعية ،ووجهت بع�ضها �إىل النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد ،ومل تبعث بالكل ،كما هو مبني
يف بيان و�ضعيته املعا�شية� ،إذ �أكدت م�صالح النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد �أن و�ضعية املعني بالأمر
تعرف نق�صا يف الت�رصيحات بالن�سبة لعدة �سنوات ،و�أنه يتعني على م�شغلته العمل على الت�رصيح ب�أجور
وواجبات انخراطه عرب املوقع الإلكرتوين للنظام؛
وحيث �رصح النظام �سالف الذكر� ،أن اجلماعة املذكورة تكتفي فقط ب�أداء الواجبات امل�ستحقة
ب�صفة �إجمالية دون القيام مب�سطرة الت�رصيح بالأجور لفائدة بع�ض الأعوان كل على حدة ،حتى تتمكن
م�صالح النظام من ت�سجيلها يف الدفرت الفردي للمعنيني بالأمر؛
وحيث �إن املفرو�ض يف الإدارة وهي م�صدر �أداء �أجرة امل�شتكي �أن تقتطع من املنبع امل�ستحقات
الواجب دفعها �إىل �إدارة ال�رضائب و�إىل هيئات االحتياط ال�صحية واالجتماعية و�أن تعمل على ت�أمني
�إي�صالها ملن له احلق ب�صفة منتظمة؛
وحيث ات�ضح �أنها �أخلت بهذا االلتزام ويتعني عليها �أن تتدارك الأمر وذلك بتحويل كل
امل�ستحقات املقتطعة من �أجر امل�شتكي �إىل النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد؛
وحيث يتعني واحلالة هذه �إلزام اجلماعة بالعمل على التعجيل بذلك لت�سوية الو�ضعية التقاعدية
للم�شتكي ،ليت�سنى احت�ساب جمموع �سنوات اخلدمة الفعلية يف حتديد راتب معا�شه ،وذلك عند �إحالته
على التقاعد لبلوغ حد ال�سن؛
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  ،1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  ،2011والمنشور
بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،السيما المادة  29منه؛
وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ،المصادق عليه من لدن الجناب الشريف،
والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012السيما المادة  75منه؛؛
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لأجله؛
ف�إن و�سيط اململكة:
 يو�صي ال�سيد رئي�س جماعة تازة بالتعجيل بت�سوية الو�ضعية املعا�شية للم�شتكي؛ يدعو �إىل �إخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛ وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية� ،إىل كل من ال�سيد رئي�س جماعة تازة ،ومدير قطب االحتياطب�صندوق الإيداع والتدبري ،وامل�شتكي.

وحرر بالرباط ،يف:
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سمو المقررات القضائية على الدوريات الوزارية

بحث سبل حل الخالفات على صعيد اللجنة المحلية المحدثة ،وإن كان

محمودًا كاختيار لطي الخالفات بين صاحب مأذونية استغالل سيارة أجرة

ومكتريها ،فإنه ال ينبغي أن يتعدى مجال اختصاصها وهو إصالح ذات البين،

وأال يصل األمر إلى فرض حلول لم تحظ بقبول أحدهما؛

القوة التي يمكن أن تعطى للدورية الوزارية ،والصالحيات التي تمتلكها

اللجنة ،ال يمكن أن يكون لها سمو على ما أقرته األحكام ،أو ما يخوله القانون
لألفراد ،وبذلك ال يحق لها أن تعطل القوة التنفيذية لألحكام التي تلزم الجميع،

استنادًا إلى ما أكد عليه دستور المملكة؛

ت ـ ــوصـ ـيـ ــة إلى السيد والي جهة الدار البيضاء-سطات
صادرة بتاريخ 21 :فبراير 2017
ملف عدد16/11039 :
حيث �إن ال�سيد  ،...........القاطن بـــ  ،..................الدار البي�ضاء ،تقدم ب�شكاية �إىل
م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة� ،سجلت مبندوبيتها بجهة بالدار البي�ضاء�-سطات بتاريـــــــخ  01نونرب ،2016
يعر�ض مبقت�ضاها ال�رضر الالحق به ،جراء عدم متكينه من ا�سرتجاع م�أذونية �سيارة �أجرة من ال�صنف
الأول ذات الرقم  ،......من ال�سيد  ،..........رغم احلكم الق�ضائي ال�صادر لفائدته عن املحكمة
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االبتدائية بالدار البي�ضاء بتاريخ  16نونرب  2011حتت عدد  ،11/3095امل�ؤيد ا�ستئنافيا مبقت�ضى القرار
عدد 1889بتاريخ  13ماي  ،2013والقا�ضي عليه ب�إرجاع رخ�صة �سيارة الأجرة ،وب�أداء جمموع الغرامة
االتفاقية املحددة يف  8000درهم عن املدة املمتدة من  19يوليوز � 2011إىل غاية  03غ�شت  ،2011مرفقا
�شكايته مبح�رض امتناع عن التنفيذ املنجز من طرف املفو�ض الق�ضائي بتاريخ  28مار�س  ،2014ذاكرا �أنه
رغم امل�ساعي التي قام بها يف املو�ضوع لدى اجلهات املعنية ،ف�إنها مل ت�سفر عن �أي نتيجة �إيجابية �إىل غاية
تاريخه ،راجيا التدخل ق�صد رفع ما طاله من �رضر؛
وحيث �أدىل امل�شتكي �ضمن �شكايته ب�صورة من كتاب تو�صل به من م�صالح والية الدارالبي�ضاء
تدعوه فيه للح�ضور �إىل م�صاحلها ق�صد جتديد العقد املربم بينه وبني مكرتي م�أذونية �سيارة الأجرة ال�سيد
 ،........وذلك طبقا ملا جاء يف دورية ال�سيد وزير الداخلية رقم  61امل�ؤرخة يف  09نونرب  ،2012بتجديد
العقود املربمة �سابقا مع نف�س امل�ستغل دون �رشط �أو قيد� ،رشيطة �أداء واجبات اال�ستغالل؛

وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل من �أجل متكني امل�شتكي من ا�سرتجاع رخ�صة �سيارة الأجرة
من ال�صنف الأول ذات الرقم  ،.....تنفيذا للحكم ال�صادر عن املحكمة االبتدائية بالدار البي�ضاء بتاريخ
 16نونرب  2011حتت عدد  ،11/3095امل�ؤيد ا�ستئنافيا مبقت�ضى القرار عدد 1889بتاريخ  13ماي
 ،2013وذلك حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها  100درهم عن كل يوم ت�أخري ؛
وحيث تبني �أن الإدارة بذلت جمهوداً لف�ض النزاع ،بعدما تعذر تنفيذ احلكم ال�صادر لفائدة
امل�شتكي ،والقا�ضي بف�سخ عقد الكراء ،وانتهت �إىل اقرتاح رف�ضه امل�شتكي؛
لكن ،حيث �إن بحث �سبل حل اخلالفات على �صعيد اللجنة املحلية املحدثة ،و�إن كان حمموداً
كاختيار لطي اخلالفات بني �صاحب م�أذونية ا�ستغالل �سيارة �أجرة ومكرتيها ،ف�إنه ال ينبغي �أن يتعدى
جمال اخت�صا�صها �إ�صالح ذات البني ،يف �إطار ما ميكن �أن تتوافق حوله �إرادة اجلانبني ،و�أال ي�صل الأمر �إىل
فر�ض حلول مل حتظ بقبول �أحدهما ،لأن القوة التي ميكن �أن تعطى للدورية الوزارية ،وال�صالحيات التي
متتلكها اللجنة ال ميكن �أن يكون لها �سمو على ما �أقرته الأحكام� ،أو ما يخوله القانون للأفراد ،وبذلك
ال يحق لها �أن تعطل القوة التنفيذية للأحكام التي تلزم اجلميع ،ا�ستناداً �إىل ما �أكد عليه د�ستور اململكة؛
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وحيث ،ما دام �أن موجب و�ضع يد امل�شتكى به على ا�ستعمال رخ�صة النقل قد ارتفع ب�صدور
حكم بف�سخ العالقة الكرائية ،ف�إنه كان حري ًا بالإدارة ،وهي جهة متار�س يومي ًا مراقبة تنقيطية� ،أن تت�أكد
من توفر �سائقي �سيارات الأجرة على كل ال�رشوط القانونية التي ت�ؤهلهم لنقل الركاب ،مبا ي�ؤمن �سالمتهم،
بالإ�ضافة �إىل توفرهم على رخ�صة �سيارة الأجرة ،و�أن ت�سعى �إىل �إيقاف ا�ستعمال هذه الرخ�صة يف ال�سري
واجلوالن مبجرد �إ�شعارها ب�صدور حكم قابل للتنفيذ يق�ضي بف�سخ عالقة كرائها؛
وحيث يتعني �أمام هذا الو�ضع دعوة الإدارة �إىل �إيقاف ا�ستعمال املحكوم عليه� ،أومن يوجد يف
حكم التبعية �إليه ،رخ�صة �سيارة الأجرة املمنوحة للم�شتكي؛
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  ،1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  ،2011والمنشور
بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،السيما المادة  29منه؛
وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ،المصادق عليه من لدن الجناب الشريف،
والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012السيما المادة  75منه؛؛

لأجله ؛
ف�إن و�سيط اململكة :
 ي�سجل �أحقية امل�شتكي يف ا�سرتجاع م�أذونية �سيارة الأجرة مبقت�ضى احلكم الق�ضائي ال�صادرلفائدته ،والقا�ضي بف�سخ العالقة الكرائية املربمة بينه وبني ال�سيد ..........يف مو�ضوع اال�ستغالل؛
 يو�صي ال�سيد وايل جهة الدار البي�ضاء�-سطات ،بالعمل على التعجيل ب�إيقاف ا�ستعمال م�أذونية�سيارة الأجرة مو�ضوع النازلة ،تنفيذاً ملقت�ضيات احلكم الق�ضائي ال�سالف ذكره ،ليت�أتى ت�سليمها �إىل
�صاحبها؛
 يدعو �إىل �إخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛ وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إىل كل من ال�سيد وايل جهة الدار البي�ضاء – �سطات عامل عمالة الدارالبي�ضاء ،وامل�شتكي.

وحرر بالرباط ،يف:
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الحق في المعلومة والتزام اإلدارة بالجواب
في األجل المعقول

كل طلب قدم للسلطة يلزمها بأن تعمل على دراسته التخاذ ما تراه مناسبا،

كما يفرض عليها موافاة الطالب بالمآل وذلك داخل آجال محددة؛

من مبادئ الحكامة الرشيدة أن تستجيب اإلدارة لحاجيات مرتفقيها ،وأن

تتفاعل معها إليجاد حلول لمشاكلهم ،كما أنها ملزمة بتعليل قراراتها؛

التأخر في إجابة المشتكين ،يمس بمصداقية اإلدارة ،ويجعلها خارج السياق

الذي يطبعها بالمواطنة الخدومة المنشغلة بانتظارات مرتاديها؛

ت ـ ــوصـ ـيـ ــة إلى السيد عامل عمالة الرباط
صادرة بتاريخ 20 :مارس 2017
ملف عدد16/9946 :
حيث �إن ال�سيدة  ..........ومن معها ،عنوانها  ،..............الرباط ،بعثت �أ�صالة عن نف�سها
ونيابة عن باقي ورثة  ،.............ب�شكاية �إىل هذه امل�ؤ�س�سة� ،سجلت بها بتاريخ � 25أبريل ،2016
يتظلمون مبقت�ضاها من ال�رضر الالحق بهم جراء امتناع قائد قيادة اليو�سفية امللحقة  17من متكينهم من
�شهادة �إدارية تنفي ال�صبغة اجلماعية عن قطعتهم الأر�ضية امل�سماة "……" ،الكائنة بــ  ،........والعائدة
�إليهم �إرثا ،مو�ضحني �أن م�ساعيهم �أ�سفرت عن مطالبتهم بتقدمي الوثائق املعززة لتملكهم للقطعة الأر�ضية
111

املذكورة ،وهو ما قاموا به ،غري �أنهم مل يتو�صلوا �إىل �أي نتيجة �إيجابية ،ملتم�سني التدخل ق�صد متكينهم من
ال�شهادة املذكورة للإدالء بها للمحافظة العقارية؛
وحيث متت مرا�سلة عمالة الرباط بتاريخ  04مايو  ،2016فلم تتو�صل منها امل�ؤ�س�سة ب�أي رد ،رغم
تذكريها مرتني بتاريخي  25غ�شت و � 20أكتوبر 2016؛
وحيث� ،أمام عدم جواب عمالة الرباط ،ف�إن امل�ؤ�س�سة ترى النظر يف امللف بناء على ما توفر لديها
من بيانات ،وما مت اال�ستدالل به من وثائق؛

وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل ق�صد متكني امل�شتكني من �شهادة �إدارية تنفي ال�صبغة اجلماعية
عن القطعة الأر�ضية امل�سماة " "........؛
وحيث يتبني من الوثائق املرفقة �أن املعنيني بالأمر ،تقدموا بطلب متكينهم من ال�شهادة الإدارية
تنفي ال�صبغة اجلماعية عن عقارهم غري املحفظ مرفقا ببطاقة معلومات تبني حدود وجماوري العقار؛
وحيث �إن كل طلب قدم لل�سلطة املحلية ،يلزمها ب�أن تعمل على درا�سته التخاذ ما تراه منا�سبا،
كما يفر�ض عليها موافاة الطالب بامل�آل وذلك داخل �آجال حمددة ،ال�سيما و�أن الأمر يتعلق مبو�ضوع
عاجلته املذكرة الوزارية امل�شرتكة ال�صادرة حتت عدد  239بتاريخ  20دجنرب  ،2012ذات ال�صلة بتوثيق
وثائق ملكية العقارات؛
وحيث لذلك ،ف�إن من مبادئ احلكامة الر�شيدة �أن ت�ستجيب الإدارة حلاجيات مرتفقيها ،و�أن
تتفاعل معها مبا يقت�ضيه الأمر ،والبحث عن �إيجاد حلول مل�شاكلهم ،ف�ضال عن كونها ملزمة بتعليل
قرارتها؛
وحيث �إن الت�أخر يف �إجابة امل�شتكني لي�س م�ست�ساغا ،ومي�س مب�صداقية الإدارة ،ويجعلها خارج
ال�سياق الذي يطبعها باملواطنة اخلدومة املن�شغلة بانتظارات مرتاديها؛
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وحيث لذلك ،ينبغي على الإدارة درا�سة الطلب ،وحتمل م�س�ؤوليتها يف الرد عليه مبا يقت�ضيه الأمر
يف �إطار ال�رشعية واحرتام القانون؛
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  ، 1.11.25الصادر في  12ربيع اآلخر 17( 1432
مارس  )2011المحدث لمؤسسة وسيط المملكة ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ
أعاله ،السيما المادة  29منه؛
وتطبيقا لنظامها الداخلي المصادق عليه من لدن الجناب الشريف والمنشور بالجريدة الرسمية
عدد  6033بتاريخ  26مارس 2012؛ ال سيما المادة  75منه؛

لأجله؛
ف�إن و�سيط اململكة:
 يو�صي ال�سيد عامل عمالة الرباط بالعمل على �إعطاء �أوامره ملن يجب ،لدرا�سة طلب امل�شتكنيوالبت فيه ،طبقا لل�ضوابط القانونية والتنظيمية التي حتكم املو�ضوع والرد عليه مع تعليله؛
 يدعو �إىل �إخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛ وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إىل كل من ال�سيد وزير الداخلية ،وال�سيد عامل عمالة الرباط،وامل�شتكني.

حرر بالرباط ،يف:
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رصد االعتمادات لتسوية الديون العالقة

لئن كانت المؤسسة تسجل اهتمام الوزارة وحرصها على تصفية ملف

التعويضات ،فإنها متأكدة في ذات الوقت ،من كون الغالف المالي الذي

يرصد للوزارة عادة في الباب المخصص للتعويضات ،لن يفي بالغرض؛

تصفية المستحقات بالوتيرة المتبعة ،سوف يمتد على مدى طويل ،وهو أمر غير

مستساغ؛

على اإلدارة بحث سبل تدارك الموقف ،حفاظا على مصداقيتها ،التي

يجب أن تظل مجسدة لمنظور المالءة؛

على القطاع الحكومي المكلف بتهييء قانون المالية وتدبير الميزانية وبتوزيع

الكتلة المالية المخصصة للنفقات ،أن يعمل على معالجة هذا الوضع .من خالل جدولة

محددة في سقف زمني مقبول؛

ت ـ ــوصـ ـيـ ــة إلى السيد رئيس الحكومة
صادرة بتاريخ 20 :مارس 2017
ملف عدد17/11962 :

حيث �إن ال�سيد  ،.........رقم الت�أجري  ،..........عنوان املرا�سلة ،.............. :مراك�ش،
تقدم ب�شكاية �إىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة �سجلت بها بتاريخ  15فرباير  ،2017يتظلم مبقت�ضاها من عدم
متكينه من اال�ستفادة من التعوي�ض اليومي عن فرتة التكوين مبركز التوجيه والتخطيط الرتبوي بالرباط ،خالل
املو�سمني الدرا�سيني  1999/1998و ،2000/1999وذلك تطبيقا ملقت�ضيات املر�سوم عدد 2.57.1841
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ال�صادر يف  16دجنرب  ،1957الذي ن�ص �رصاحة ،يف ف�صله الأول ،على تقا�ضي املوظفني تعوي�ضا يوميا عن
التمرين؛
وحيث ،مادامت الإدارة يف نف�س الق�ضايا التي لها عالقة بالتعوي�ض عن التكوين ،قد �أكدت موقفها
بخ�صو�ص املو�ضوع ،وهو �أنه �ستتم معاجلة الطلبات املتعلقة باال�ستفادة من التعوي�ض املذكور عن فرتة
التكوين ،وفق املقاربة املتبعة يف ت�صفية هذه امللفات وذلك عرب مراحل وح�سب معيار الأقدمية يف ولوج
مراكز التكوين ،و�أن ا�ستفادة املعنيني بالأمر من هذا التعوي�ض تبقى ح�سب الفوج الذي ينتمون �إليه؛

وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل لدى الإدارة من �أجل متكني املعني بالأمر من التعوي�ض عن
فرتة التكوين؛
وحيث ،بالرغم مما وقفت عليه امل�ؤ�س�سة من �أن هذا املو�ضوع ي�ست�أثر باهتمام الوزارة ،ف�إن تراكم
امل�ستحقات على مدى �سنوات من جهة ،وحمدودية امليزانية املر�صودة لها يف هذا الباب من جهة �أخرى،
حالتا دون ت�صفية م�ستحقات التكوين ب�صفة �شمولية؛
وحيث ،لئن كانت امل�ؤ�س�سة ت�سجل اهتمام الوزارة وحر�صها على ت�صفية ملف التعوي�ضات،
ف�إنها مت�أكدة يف ذات الوقت ،من كون الغالف املايل الذي ير�صد للوزارة عادة يف الباب املخ�ص�ص
للتعوي�ضات بر�سم ميزانيتها ال�سنوية ،لن يفي بالغر�ض؛
وحيث �إن ت�صفية امل�ستحقات بالوترية املتبعة ،اعتبارا ملحدودية االعتماد املخ�ص�ص �سنويا لهذه
الغاية� ،سوف ميتد على مدى طويل ،يتجاوز ال حمالة الع�رشين �سنة ،وهو �أمر غري م�ست�ساغ ،وال ميكن
الت�سليم به يف ظل االختيار الإ�صالحي ،والطفرة احلقوقية التي ترومها اململكة؛
وحيث �إن الأمر ي�ستدعي من جانب الإدارة بحث �سبل تدارك املوقف ،حفاظا على م�صداقيتها،
التي يجب �أن تظل جم�سدة ملنظور املالءة ،ومبادرة �إىل الوفاء بااللتزامات والتعهدات التي تقع على كاهلها
يف الأجل املعقول؛
وحيث يجب ،واحلالة هذه ،بذل جمهود خا�ص ومتميز لإنهاء هذا الو�ضع؛
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وحيث �إنه على القطاع احلكومي املكلف بتهييء قانون املالية وتدبري امليزانية وبتوزيع الكتلة
املالية املخ�ص�صة للنفقات ،ا�ستنادا �إىل ما يقت�ضيه ترتيب الأولويات� ،أن يعمل على معاجلة هذا الو�ضع،
من خالل جدولة حمددة يف �سقف زمني مقبول؛
وحيث �إن امل�ؤ�س�سة ترى ،لتحقيق هذه الغاية� ،إثارة انتباه ال�سيد رئي�س احلكومة �إىل هذا الو�ضع
لي�سهر ،بحكم موقعه و�إ�رشافه وم�س�ؤوليته عن التدبري احلكومي ،على ت�سويته؛
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  ،1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  ،2011والمنشور
بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،السيما المادة  29منه؛
وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ،المصادق عليه من لدن الجناب الشريف،
والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012السيما المادة  75منه؛؛

لأجله؛
ف�إن و�سيط اململكة:
 ي�سجل املجهودات التي تقوم بها وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني من �أجل �رصف م�ستحقاتالتعوي�ض اليومي عن التكوين لفائدة امل�ستحقني ،وذلك وفق الرتتيب العددي ح�سب معيار الأقدمية يف
ولوج مراكز التكوين؛
 ي�سجل حمدودية الغالف املايل املر�صود لها يف هذا الباب ،ويو�صي بجدولة ت�صفيتها داخل �أجلمقبول؛
 يدعو ال�سيد رئي�س احلكومة� ،إىل �إعمال ما ي�ستدعيه الأمر ،لدعم االعتمادات املخ�ص�صة لوزارةالرتبية الوطنية والتكوين املهني لأجل هذه الغاية ،حتى يتم متكني امل�ستفيدين من التعوي�ضات امل�ستحقة داخل
الأجل املذكور؛
 يدعو �إىل �إخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛ وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إىل كل من ال�سيد رئي�س احلكومة ،وال�سيد وزير الرتبية الوطنية والتكويناملهني ،وال�سيد وزير االقت�صاد واملالية ،وامل�شتكي.

وحرر بالرباط ،فـي:
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منح التأشيرة من أعمال السيادة مع اعتبار الجوانب
االجتماعية واإلنسانية

إذا كان التعامل مع طلب التأشيرة من منطلق السيادة ،فإنه يليق بالجهة

المختصة أن تعالجه أيضا من الجانب الحقوقي واالجتماعي واإلنساني ،وفق ما
تم تكريسه في دستور  ،2011وبمرونة بالشكل الذي يجيب عن االنتظارات

المشروعة نتيجة سبق توثيق ارتباط الطرفين بعقد الزواج؛

ت ـ ــوصـ ـيـ ــة إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون
صادرة بتاريخ 22 :مارس 2017
ملف عدد16/9728 :

حيث �إن ال�سيدة  ،..............مغربية اجلن�سية ،عنوانها بــــ  ،..................طنجة ،بعثت
ب�شكاية مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة� ،سجلت مبندوبيتها بجهة طنجة-تطوان-احل�سيمة ،بتاريخ  16مار�س
 ،2016تتظلم مبقت�ضاها من ال�رضر الالحق بها جراء عدم متكني زوجها ال�سيد � ،........سوري اجلن�سية،
واملقيم باململكة العربية ال�سعودية ،من ت�أ�شرية الدخول �إىل الرتاب الوطني يف نطاق التجمع العائلي ،م�ؤكدة
�أن امل�ساعي التي با�رشتها يف املو�ضوع مل ت�سفر عن �أي نتيجة �إيجابية؛
وحيث متت مرا�سلة وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية ،والتعاون ف�أفادت يف جوابها امل�ؤرخ يف � 13أبريل
� ، 2016أنها �أحالت ال�شكاية على امل�صالح املخت�صة  ،و�ستعمل على موافاة امل�ؤ�س�سة مبا ا�ستقر عليه الأمر؛
وحيث قامت امل�ؤ�س�سة بتوجيه مرا�سالت لوزارة ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون ملعرفة م�ستجدات
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املو�ضوع ،لثالث مرات على التوايل بتواريخ  23يونيو و 24غ�شت و� 18أكتوبر  ،2016فلم تتو�صل منها
امل�ؤ�س�سة ب�أي رد؛
وحيث �إنه� ،أمام عدم رد وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون مبا ا�ستجد يف املو�ضوع ،ترى امل�ؤ�س�سة
النظر يف امللف ،بناء على ما توفر لديها من بيانات؛

وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل ق�صد متكني زوج امل�شتكية من ت�أ�شرية الدخول �إىل الرتاب
الوطني يف نطاق التجمع العائلي؛
وحيث �إن طلب منح ت�أ�شرية الدخول �إىل املغرب له ارتباط مبواطنة مغربية ،جتمعها باملعني بالت�أ�شرية
عالقة زوجية م�شهود بها بعقد ،عرفته مدونة الأ�رسة ب�أنه ميثاق ترابط ومتا�سك �رشعي ،بني رجل وامر�أة
على وجه الدوام غايته الإح�صان والعفاف و�إن�شاء �أ�رسة م�ستقرة برعاية الزوج؛
وحيث �إن هذا العقد �أبرم يف املغرب ،يف نطاق م�سطرة زواج خمتلط ،ب�إذن من الق�ضاء بعد بحث
�أجرته ال�سلطات املخت�صة من املفرو�ض �أنه كان �إيجابيا؛
وحيث �إن الت�أخر يف الإجابة على الطلب تت�رضر منه كذلك الزوجة املغربية ،التي تنتظر طبعا اللقاء
بزوجها يف �إطار ما يخوله لها عقد الزواج من حقوق ي�ضمنها الت�رشيع املغربي؛
وحيث �إن الأمر يقت�ضي بداهة� ،أن يخ�ضع املعني به للإجراءات واملقت�ضيات التي تنظم الإقامة
امل�ؤقتة يف حدو د ما ت�سمح به الت�أ�شرية على �أن يلتزم بال�ضوابط القانونية اجلاري بها العمل يف املغرب،
و�أن ي�ساءل طبعا عن كل �إخالل بها �أو بالقانون املغربي؛
وحيث� ،إن كان التعامل مع طلب الت�أ�شرية من منطلق ال�سيادة املغربية ،ف�إنه يليق بالوزارة املخت�صة
�أن تعاجله �أي�ضا من اجلانب احلقوقي واالجتماعي والإن�ساين ،وفق ما مت تكري�سه يف د�ستور ،2011
ومبرونة بال�شكل الذي يجيب عن االنتظارات امل�رشوعة من توثيق ارتباط الطرفني بعقد الزواج؛
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وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  ،1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  ،2011والمنشور
بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،السيما المادة  29منه؛
وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ،المصادق عليه من لدن الجناب الشريف،
والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012السيما المادة  75منه؛؛

لأجله؛
ف�إن و�سيط اململكة:
 يو�صي ال�سيد وزير ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون بالعمل على معاجلة املو�ضوع من كل جوانبهو�أ�سا�سا اجلانب احلقوقي واالجتماعي والإن�ساين للجواب عن ملتم�س منح الت�أ�شرية ب�إعمال مبادئ العدل
والإن�صاف
 يدعو �إىل �إخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛ -وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إىل كل من ال�سيد وزير ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون  ،وامل�شتكية.

وحرر بالرباط ،يف:
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اإللحاق اإلداري وتحمل المساهمة في اقتطاعات التعاقد

من بين ما يترتب عن وضعية اإللحاق تحمل اإلدارة الملحق لديها أداء

أجور الموظف الملحق بما يتناسب مع وضعيته اإلدارية درجة ورتبة ،وكذا أداء

المساهمات من أجل التقاعد لدى الصندوق المغربي للتقاعد؛

ت ـ ــوصـ ـيـ ــة إلىالسيد رئيس مجلس المستشارين
صادرة بتاريخ 10 :أبريل 2017
ملف عدد15/8228 :

حيث �إن ال�سيد  ،..........القاطن بـــ  ،.............خريبكة ،تقدم ب�شكاية �إىل م�ؤ�س�سة
و�سيط اململكة� ،سجلت لديها بتاريخ  16يونيو  ،2015يتظلم مبقت�ضاها من ال�رضر الالحق به جراء عدم
ت�سوية و�ضعيته الإدارية واملالية من طرف �إدارة جمل�س امل�ست�شارين ،مو�ضحا �أنه موظف تابع لوزارة
الداخلية ،و�أنه مت �إحلاقه لدى الإدارة املذكورة منذ فاحت غ�شت  ،2004ومت جتديد �إحلاقه ابتداء من فاحت
غ�شت  ،2007غري �أن �إدارة املجل�س و�ضعت حدا لإحلاقه ابتداء من � 08أكتوبر  ،2009دون �أن يتم
متكينه من م�ستحقاته الناجتة عن ترقياته يف الرتبة ثم يف الدرجة يف �إطار �سلكه الأ�صلي ،وال �أداء
م�ساهمات الإدارة امللحق لديها لفائدة ال�صندوق املغربي للتقاعد ،وكذا امل�ستحقات املالية املتعلقة
بالتعوي�ضات العائلية ،وتعوي�ض الدورة ،ومنحة عيد الأ�ضحى ،ملتم�سا التدخل لدى �إدارة املجل�س ،
ق�صد العمل على ت�سوية تلك الأو�ضاع وامل�ستحقات؛
وحيث مت تبليغ الإدارة بن�سخة من �شكاية املعني بالأمر ،ودعوتها للجواب ،و�إفادة امل�ؤ�س�سة
بتو�ضيحات حول و�ضعيته الإدارية واملالية ،وذلك مبوجب الر�سالة عدد  011090وتاريخ  26غ�شت
 2015والر�سالة عدد  15742وتاريخ  18دجنرب  ،2015غري �أنها مل تبد �أي جواب ،مما ال ي�سع معه
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امل�ؤ�س�سة �إال البت يف ال�شكاية بح�سب ما توفر لديها من معطيات وما ورد عليها من وثائق؛

وبناء على ما تقدم؛
حيث �إن طلب امل�شتكي يهدف �إىل التدخل لدى �إدارة جمل�س امل�ست�شارين ق�صد العمل على ت�سوية
م�ستحقاته الناجتة عن ترقياته يف الرتبة ثم يف الدرجة يف �إطار �سلكه الأ�صلي ،و�أداء م�ساهمات الإدارة
امللحق لديها لفائدة ال�صندوق املغربي للتقاعد ،وكذا امل�ستحقات املالية املتعلقة بالتعوي�ضات العائلية،
وتعوي�ض الدورة ،ومنحة عيد الأ�ضحى؛
وحيث ال جدال �أن امل�شتكي كان ملحقا لدى �إدارة جمل�س امل�ست�شارين خالل الفرتة من غ�شت
� 2004إىل غاية � 08أكتوبر  ،2009ومن ثم ف�إن مقت�ضيات الف�صل  47وما يليه من النظام الأ�سا�سي العام
للوظيفة العمومية هي التي تطبق على و�ضعيته؛ ومنها ما ورد يف الف�صل  47من �أنه" :يعترب املوظف يف
و�ضعية الإحلاق �إذا كان خارجا عن �سلكه الأ�صلي مع بقائه تابعا لهذا ال�سلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه
يف الرتقية والتقاعد".
وحيث �إنه من بني ما يرتتب عن و�ضعية الإحلاق حتمل الإدارة امللحق لديها �أداء �أجور املوظف
امللحق مبا يتنا�سب مع و�ضعيته الإدارية درجة ورتبة ،وكذا �أداء امل�ساهمات من �أجل التقاعد لدى ال�صندوق
املغربي للتقاعد طبقا ملقت�ضيات الف�صل  24من القانون رقم  71-011املتعلق باملعا�شات املدنية الذي
كان مطبقا خالل الفرتة مو�ضوع ال�شكاية؛
وحيث ينتج عما �سبق �أن الإدارة امللحق لديها (�إدارة جمل�س امل�ست�شارين) تكون ملزمة بت�سوية
و�ضعية املعني بالأمر املالية على الأ�سا�س املذكور كلما ا�ستجد ما ي�ستوجب الرفع من الأجرة باملوازاة مع
احل�صول على ترقية يف ال�سلك الأ�صلي؛
وحيث من جهة ،ف�إنه ي�ستفاد من �شهادة التوقف عن الأداء امل�ؤرخة يف  21مار�س � ،2011أن
املعني بالأمر كان ملحقا لدى �إدارة جمل�س امل�ست�شارين كمكلف بالدرا�سات بديوان رئي�س املجل�س ،وهي
مهمة تقا�ضى عنها الأجور والتعوي�ضات الواردة يف تلك ال�شهادة ،ومن ثم ف�إن تلك الأجور والتعوي�ضات
تفوق الأجور التي يتعني �رصفها له �إثر الرتقيات التي ح�صل عليها يف �سلكه الأ�صلي (مت�رصف بجماعة
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خريبكة) ،مما ال يرتتب عن الرتقية املذكورة ا�ستحقاق �أي فرق يف الراتب ،وبالتايل يتعني رد هذا ال�شق
من الطلب؛
وحيث �إنه فيما يخ�ص ال�شق املتعلق مب�ساهمات �إدارة جمل�س امل�ست�شارين لدى الهيئة املكلفة بتدبري
التقاعد ،ف�إنها تبقى على عاتق الإدارة امللحق لديها طبقا ملقت�ضيات الف�صل  3-24من القانون املتعلق
باملعا�شات املدنية ،مما يعني �أن �إدارة جمل�س امل�ست�شارين تبقى م�س�ؤولة عن �أدائها مبا يتنا�سب والدرجة
النظامية للمعني خالل الفرتة التي كان ملحقا لديها؛
وحيث �إنه فيما يخ�ص التعوي�ضات العائلية ،وتعوي�ض الدورة ،ومنحة عيد الأ�ضحى ،فمادام �أن
امل�شتكي متم�سك با�ستحقاقها ،مقابل �إحجام الإدارة عن دح�ض �شكايته �سواء من خالل نفي ا�ستحقاقها،
�أو الإدالء مبا يفيد الإبراء منها ،ف�إنه ال ي�سع �إال الوقوف على ا�ستحقاقها؛
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  ،1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  ،2011والمنشور
بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،السيما المادة  29منه؛
وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ،المصادق عليه من لدن الجناب الشريف،
والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012السيما المادة  75منه؛؛

لأجله؛
ف�إن و�سيط اململكة
 يو�صي ال�سيد رئي�س جمل�س امل�ست�شارين بالعمل على �أداء �إدارة جمل�س امل�ست�شارين امل�ساهمات(م�ساهمات الإدارة) لدى الهيئة املكلفة بتدبري التقاعد املقابلة للو�ضعية النظامية للم�شتكي خالل فرتة
الإحلاق لدى جمل�س امل�ست�شارين ،ومتكينه من التعوي�ضات واملنح امل�ستحقة له؛
 يدعو �إىل �إخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�صي�صه لتنفيذ التو�صية ،خالل �أجل ثالثة �أ�شهر؛ وي�أمر بتبليغ ن�سخة من هذه التو�صية �إىل كل من ال�سيد رئي�س جمل�س امل�ست�شارين ،وامل�شتكي.122

وحرر بالرباط ،يف:

واجب اإلدارة في إتمام األشغال

اإلدارة التي عزت عدم بناء الحائط الوقائي الذي تعهدت به ،إلى تخلي

المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع عن الصفقة ،وعدم إتمامها لما كلفت به من

أشغال ،ال يمكن مجاراتها في ذلك ،على اعتبار أن لديها من الوسائل ما يمكنها

من إيجاد مقاولة بديلة ،يعهد إليها بإتمام األشغال؛

ت ـ ــوصـ ـيـ ــة إلى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
صادرة بتاريخ 11 :أبريل 2017
ملف عدد16/10745 :

حيث �إن ال�سيد  ،.........عنوانه � ،............................إقليم تازة ،بعث ب�شكاية
�إىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة� ،سجلت بها بتاريخ � 14شتنرب  ،2016يتظلم مبقت�ضاها من ال�رضر الالحق
به ،جراء عدم بناء حائط وقائي ملنزله عند �إجناز الطريق الرابط بني تيزي ودرن وازكرينت ،وتعوي�ضه عن
الأ�شجار التي مت اقتالعها لتمرير الطريق املذكور ،مو�ضحا �أنه �سبق لل�سيد قائد قيادة �أجدير �أن �أخربه،
مبوجب كتابه عدد  17بتاريخ  08يونيو � ،2011أن �إقامة حائط وقائي �أ�سفل التلة ،يدخل �ضمن �أ�شغال
�إجناز الطريق املذكور من طرف املديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بتازة ،وذلك ملنع اجنراف الرتبة وتفادي
الت�صدع الذي ميكن �أن يتعر�ض له منزله؛
وحيث متت مرا�سلة املديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بتازة يف املو�ضوع ،ف�أكدت يف جوابها
امل�ؤرخ يف  22فرباير � ، 2017أن احلائط الوقائي املطلوب بنا�ؤه من طرف امل�شتكي ال يدخل �ضمن
�أ�شغال بناء الطريق ح�سب ال�صفقة املربمة مع املقاولة املكلفة ب�إجناز امل�رشوع ؛
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وقد �أ�ضاف املجيب �أنه ات�ضح �أثناء الأ�شغال اجنراف الرتبة بجانب منزل امل�شتكي ،مما �ألزم املقاولة
ببناء حائط وقائي� ،إال �أنها مل تتمم امل�رشوع ،نظرا لتخليها عن �إجناز ال�صفقة ،مما تعذر معه على الإدارة
�إجناز ما تعهدت به املقاولة ؛

وبناء على ما تقدم:
حيث �إن الطلب يهدف �إىل التدخل من �أجل �إلزام الإدارة ببناء حائط وقائي �أ�سفل التلة ،لتفادي
ت�صدع منزل امل�شتكي �إثر �أ�شغال �إجناز الطريق الرابط بني تيزي ودرن و�أزكرينت ،وكذا متكينه من التعوي�ض
عن الأ�شجار التي مت اقتالعها لنف�س الغر�ض؛
وحيث تبني من جواب الإدارة �أنها عزت عدم بناء احلائط الوقائي الذي �سبق و�أن تعهدت به
للحفاظ على منزل امل�شتكي من االجنراف� ،إىل تخلي املقاولة املكلفة ب�إجناز امل�رشوع عن ال�صفقة ،وعدم
�إمتامها ملا كلفت به من �أ�شغال ؛
وحيث �إن ما بررت به الإدارة موقفها ال ميكن جماراتها فيه ،على اعتبار �أن لديها من الو�سائل
والإمكانات ما ميكنها من �إيجاد مقاولة بديلة ،يعهد �إليها �إمتام �أ�شغال بناء الطريق ،بالإ�ضافة �إىل بناء حائط
وقائي حلماية منزل امل�شتكي ؛
وحيث �إن الأمر ي�ستدعي بحث �سبل تدارك املوقف ،لتفادي الأ�رضار التي ميكن �أن تلحق الطالب
جراء اجنراف الرتبة ،وما ميكن �أن يرتتب عنه من ت�صدع يف "�أ�سا�سات املنزل" قد ي�ؤدي �إىل انهياره على
قاطنيه؛
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  ،1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس  ،2011والمنشور
بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،السيما المادة  29منه؛
وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ،المصادق عليه من لدن الجناب الشريف،
والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012السيما المادة  75منه؛؛
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لأجله؛
ف�إن و�سيط اململكة:
 يو�صي ال�سيد وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك ،بالعمل على التعجيل ببناء حائط وقائي �أ�سفلالتلة ،ملنع اجنراف الرتبة ،وتفادي الت�صدع الذي ميكن �أن يتعر�ض له منزل املعني بالأمر؛
 يدعو �إىل �إخبار امل�ؤ�س�سة مبا مت تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛ وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية� ،إىل كل من ال�سيد وزير التجهيز والنقل واللوج�ستيك ،وال�سيد املديرالإقليمي للتجهيز والنقل بتازة ،وكذا امل�شتكي.

وحرر بالرباط ،يف:
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