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تقدمي

وزاد  اإال  املجلة،  من  امل�ايل  بالعدد  للخروج  التحرير  جلنة  وتهياأت  االإ�سدار  م�عد  حل  كلما 
ثقل اإر�ساء قرائها واأرخى بظالله وت�ساوؤالته عن اجلديد، كل ذلك بحثا عن عطاء اأف�سل، يف م�ست�ى 
تطلعاتهم وغريتهم وت�س�فهم اإىل اأمن اإداري. وهذا ما يدفع اإىل انكباب حقيقي على ما يلبي حاجيات 

امل�اطنني، يف وعي واإدراك تام بج�سامة م�س�ؤولية تدبري ال�ساأن االإداري.

ويزداد هذا االن�سغال بازدياد ما يتم التعبري عنه كانتقادات اأو مالحظات على م�ست�ى اخلدمات 
املقدمة ملرتادي االإدارات.

فاللحظة تاريخية بامتياز، وجاللة امللك حفظه اهلل يت�سدى يف خطاباته ال�سامية اإىل ما ي�سل اإىل 
علمه ال�رشيف من اختالالت اإدارية، ومن ارتفاق مل يرق بعد اإىل ما يت�ق اإليه من تنمية ب�رشية.

فلم يعد من املقب�ل ال�سك�ت اأمام ما يعتربه مرتادو االإدارة ا�ستهتارا مب�ساحلهم امل�رشوعة، اإذ اأن 
التغلب عليه رهان يتعني ك�سبه.

ويف هذا اخل�سم، جتد املجلة، وعلى عادتها، يف كل عدد فر�سة لتطل وتنفتح من خاللها على 
متتبعيها، حتاورهم من خالل ما اهتدت اإليه، ال تتنازع فيها مع اأحد، وال ت�سهر عربها بجهة، تدافع عما 
يبدو لها حقا، تبحث عن الت�ازن، يف معادلة �سعبة ُتَغلِّب العدل واالإن�ساف، وت�سرت�سد بالقيم الف�سلى، 

من اأجل متكني من يل�ذ اإليها من حق�قه الطبيعية واالأ�سا�سية.

اإن ما حتمله طيات هذا العدد ك�سابقيه، ه� حتليل ور�سد مل�ساكل يجب اأن يتم االنكباب عليها، 
وتطهري االإدارة من مثيالتها، اإميانا باأن العف�ي من االأخطاء ميكن تداركه، وباأن املرا�ص النمطي يقت�سي 

التعبئة من اأجل االإقالع عنه.

واملنا�سبة، تتزامن مع ال�رشوع يف تعميم التقرير ال�سن�ي، ولذلك �سيك�ن من املنا�سب ن�رش م�جز 
عنه؛



ومن منطلق االإميان اأي�سا باأن االأخالقيات هي عماد كل انتقال، وتغيري نح� حت�سني االأداء، ترى 
املجلة اإ�رشاك قرائها يف مقاربة الأخالقيات املهن الق�سائية، واأخرى يف ال�سل�كات الطبية، �سبق عر�سهما 

من طرف هذه امل�ؤ�س�سة.

واعتبارا الأن املجلة ترى اأنها ف�ساء لكل من يتف�سل باالإ�سهام فيها، ال�سيما عندما يالم�ص م��س�عا 
من االأهمية، فاإنها ت�سعد بتقا�سم ما اأبى ال�سيد رئي�ص املحكمة االإدارية بفا�ص اأن يغني به ال�ساحة القان�نية 

يف م��س�ع الطعن الق�سائي يف رخ�ص التعمري.

من  بد  ال  ولذلك  فيها،  رجعة  ال  خط�طا  اخلطاب  يف  وال�سدق  وال�سفافية  املكا�سفة  وتبقى 
اأنهم ال ي�اف�نها بخ�اطرهم  اأ�سدقائها من مالحظة، دون م�ؤاخذة،  االإف�ساح عما حتمله املجلة على 

وم�ساهماتهم، وهي تعتربهم يف االأهداف �رشكاءها، ويف درب االإ�سالح رفقاءها.

واملاأم�ل ه� االإ�سغاء اإىل �سدى تعميم اإعدادها.

فاهلل امل�ستعان، وعليه االعتماد، وبه الت�فيق وال�سداد.

                                                            و�سيط اململكة

                                                              النقيب عبد العزيز بنزاكور

*                        *

*
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موجز التقرير السنوي المرفوع إلى جاللة الملك
محمد السادس ،حفظه اهلل وأيده، من لدن وسيط المملكة،

برسم سنة 2016

على نف�س النهج الذي انتظمت فيه م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، وهي على درب تنزيل ما 

منحها الظهري ال�رشيف املحدث لها من رفع تقرير اإىل جاللة امللك حفظه اهلل واأيده، يعتز و�سيط 

اململكة بب�سط ما تاأتى القيام به طيلة �سنة 2016، يف حر�س على ت�رشيف ما ائتمنت عليه 

امل�ؤ�س�سة من نظر يف التظلمات، وتط�يق ما يت�رشب لالإدارة من اختالالت، و�سعي اإىل تق�مي 

ما ظهر من اع�جاجات، من خالل ما ت�سنى لها تقدميه من مقرتحات.

بامللم��س من  وجت�سيد ذلك  اخلدمات،  اأح�سن  وتقدمي  العطاءات،  الرفع من  وبهاج�س 

املمار�سات، ويف نطاق املت�افق عليه من اأح�سن التطبيقات، وا�سلت امل�ؤ�س�سة معاجلتها للق�سايا 

املعرو�سة عليها، بنف�س العزمية واالأمل يف اإ�سافة املزيد من اللبنات ملا حتقق من مكت�سبات.

ويظل اإعداد هذا التقرير حمطة لتقييم م�سار امل�ؤ�س�سة، وهي تعمل على االرتقاء يف مدارج 

االطمئنان على "توفقها في الدفاع عن الحقوق".

ويف هذا الت�جه، اندرج ن�ساط امل�ؤ�س�سة هذه ال�سنة �سمن املاأل�ف من ال�سكايات ال�اردة 

عليها كما وعددا، مع تط�ر ن�سبي جتلى يف ارتفاع عدد الت��سيات.

تاأتى  اململكة، فقد  لت��سيع رقعة ت�اجدها عرب خمتلف جهات  اإليه  ت�سعى  وانطالقا مما 

للم�ؤ�س�سة ت�فري نقط ات�سال كتمثيليات لها بثالث جهات هي: جهة ال�رشق، وجهة �س��س-ما�سة، 

وجهة مراك�س-اآ�سفي.

الب�رشي، بتكثيف فر�س رفع قدراته، ومتكينه  اهتمامها بر�سيدها  امل�ؤ�س�سة  ووا�سلت 

من االطالع واال�ستئنا�س بالتجارب الدولية، ف�سال عن بحث �سبل حت�سني اأو�ساعه يف نطاق 

املحدود من امليزانية املخ�س�سة لها.
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الن�سيج  مع  التعاون  اإرادتها يف  ج�سدت  املحيط،  على  االنفتاح  ب�ج�ب  اإميانها  ومن 

اجلمع�ي، وتفعيل ال�رشاكة مع بع�س اجلمعيات، اإذ نظمت لقاءات يف امل��س�ع، كما ا�سرت�سلت 

يف االإ�سهام مع نظرياتها االأجنبية يف متتني وتط�ير عالقات التعاون، اإن على امل�ست�ى الثنائي 

اأو املتعدد االأطراف، داخل ال�سبكات اجله�ية التي تعترب ع�س�ا فاعال فيها.

*           *          *

المعطيات اإلحصائية والمؤشرات العامة :

لقد واجهت امل�ؤ�س�سة نف�س حجم وترية ال�سكايات ال�اردة عليها، اإذ �سجلت خالل هذه 

ال�سنة ما جمم�عه 8281، اأي بانخفا�س طفيف ن�سبته مل تتعد 1،9 %. كان من بينها ما جمم�عه 

2286 من ال�سكايات التي يدخل البت يف نطاق اخت�سا�سها، اأي بزيادة ن�سبتها 2،2 %.

واجلدير باالإ�سارة اأن ما تبقى، واإن كان ال يندرج بحكم م��س�عه اأو املعنيني به �سمن 

�سالحيات امل�ؤ�س�سة، فاإنها قامت، وعلى عادتها، بت�جيه اأ�سحابها، واالإ�سارة عليهم مبا يتعني 

القيام به.

اإطار �سالحياتها، االإدارات املعنية يف م��س�ع 1775 �سكاية،  امل�ؤ�س�سة، يف  ورا�سلت 

فيها.  النظر  لها  ليتاأتى  اإ�سافية،  اأو معطيات  مب�ستندات  م�افاتها  م�ستكيا   386 وطالبت من 

اأخرى على املجل�س ال�طني حلق�ق االإن�سان  هذا، وقد قامت بحفظ 49 �سكاية، واأحالت 32 

لالخت�سا�س.

وقد همت ال�سكايات العديد من القطاعات، على االأخ�س منها:

وزارة الداخلية وكذا اجلماعات الرتابية، وزارة االقت�ساد واملالية، وزارة الرتبية ال�طنية 

الفالحة  وزارة  االأطر،  وتك�ين  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  املهني،  والتك�ين 

وال�سيد البحري، وزارة الت�سغيل وال�س�ؤون االجتماعية، وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، اإدارة 

الدفاع ال�طني، وزارة التجهيز والنقل والل�ج�ستيك، وزارة ال�سحة.
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وقد ل�حظ، مرة اأخرى، اأن ن�عية الق�سايا التي عاجلتها امل�ؤ�س�سة تبقى دوما بني ق�سايا 

ذات طبيعة اإدارية، اأو عقارية، اأو مالية، باالإ�سافة اإىل ق�سايا عدم تنفيذ االأحكام، وق�سايا 

مرتبطة باجلبايات.

بن�سبة  منها  واأغلبها يجد م�سدره يف �ست  ال�سكايات من جميع اجلهات،  وت�اردت 

تعادل %79 من جمم�ع ال�سكايات، وهي : جهة الدار البي�ساء -�سطات، وجهة الرباط - �سال - 

القنيطرة ، وجهة فا�س - مكنا�س، وجهة طنجة - تط�ان - احل�سيمة، وجهة ال�رشق، وجهة مراك�س- 

اآ�سفي.

وقد �ساهمت املندوبيات اجله�ية يف معاجلة ما يعر�س من ق�سايا تندرج �سمن دائرة 

القرب.  من  امل�ستهدفة  االأبعاد  بل�غ  على  واحلر�س  ال�ثرية  بنف�س  الرتابي  اخت�سا�سها  نف�ذ 

ولذلك، فهي ما�سية يف دعم هذا االختيار، الذي عرف جت�سيدا بن�ع جديد من التمثيليات 

على �ساكلة نقط ات�سال.

كما لعب بع�س املخاطبني الدائمني دورا ملم��سا يف حتريك وثرية ت�رشيف امللفات، 

وكان�ا يف ت�ا�سل م�ستمر مع امل�ؤ�س�سة، ُت�َِّج باإعداد 47 تقريرا. واملع�ل عليه اأن يعرف الغد دينامية 

ون�ساطا اأكرث من لدنهم.

ولقد متت ت�س�ية 245 �سكاية، بينما ت�جد 170 اأخرى يف ط�ر الت�س�ية، يف حني تعذرت 

ب�ساأنها  ف�سدرت  اإىل حل ودي،  اأطرافها  ت��سل  تعرث  بعد  �سكاية   440 لـــ  الر�سائية  الت�س�ية 

ت��سيات اأو مقررات. كما مت ت�جيه 135 م�ستكيا اإىل اجلهة املخت�سة، يف حني اأن 42 ملفا 

مت رفع اليد عنها بعدما تبني اأن م��س�عاتها مطروحة على الق�ساء، والزالت 743 �سكاية يف 

ط�ر الدرا�سة.

وبامل�ازاة، اأ�سدرت امل�ؤ�س�سة 474 ت��سية، و467 مقررا بالت�س�ية، و254 مقررا بالت�جيه، و159 

مقررا بعدم االخت�سا�س، و226 مقررا بعدم القب�ل، و321 مقررا باحلفظ. وبذلك يك�ن جمم�ع 

ما مت البت فيه ه� 2457 �سكاية، ما بني ت��سيات ومقررات.

*              *
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االختالالت :

طبيعي اأن يك�ن اتخاذ امل�اقف اال�ستباقية للحد واالإقالع عن بع�س امل�اقف اخلاطئة. 

وقد كان من بني ما مت ال�ق�ف عليه كاختالالت ما يرتبط ب:

بتطهري  املطالبة  التنفيذية،  الن�سخة  على  م�سبقا  باحل�س�ل  التنفيذ  ربط  االأحكام،  تنفيذ 

العقار، احلجز على اأم�ال االإدارات، احلكم على االإدارة بالغرامة التهديدية، اقتطاعات التغطية 

ال�سحية واالجتماعية، اإخراج الن�س��س التنظيمية، حتيني قائمة االأدوية املع��س عنها، ت�سفية 

ال�عاء العقاري، م�ساريف التك�ين، ت�س�ية امل�ستحقات يف االإبان، و�سعية االإنعا�س ال�طني، 

ت�ساميم التهيئة، التعامل مع تاأ�سي�س اجلمعيات.

*              *

التوصيات والمقررات والمقترحات :

لقد تاأتى للم�ؤ�س�سة اأن تنظر يف ال�سكايات، طبقا ملا يخ�له لها الظهري ال�رشيف املحدث لها، 

م�ستندة فيما تنتهي اإليه على القان�ن يف بعده وروحه ان�سجاما مع مقا�سد امل�رشع، وباال�ستئنا�س 

مبا انتهى اإليه الق�ساء يف اجتهاده املت�اتر، وكذلك باالعتماد على مبادئ العدل واالإن�ساف.

ومن بني ما عاجلت امل�ؤ�س�سة يف ت��سياتها ومقرراتها:

التنفيذ املرهق واال�ستعا�سة عنه بالتع�ي�س؛ اإرجاع م�ساريف العالج داخل اأجل معق�ل؛ 

العم�مي؛ حت�سني  املحجز  االإيداع يف  املناطق؛  العزلة عن  فك  املباين؛  اإ�سالح  احلق يف 

القرارات االإدارية؛ احلق يف احل�س�ل على وثائق اله�ية؛ واجب االإدارة يف متكني االأفراد 

املماثلة؛  لالأو�ساع  بالن�سبة  التعامل  امل�ساواة يف  االإدارات؛  فيما بني  التن�سيق  م�ستحقاتهم؛  من 

باأداء  االإدارة  اإلزام  ال�ثائق؛  بحفظ  االإدارة  اإلزام  امل�ستحقات؛  ل�رشف  الت�ساركية  املقاربة 

امل�ستحقات عن كل خدمة ا�ستفادت منها؛ جمرد اإثارة ال�سع�بة يف التنفيذ لي�س له اأثر واقف؛ 

واجب االإدارة باجل�اب عن كل مرا�سلة؛ قائمة االأدوية القابلة للتع�ي�س؛ ال �رشورة ل�سل�ك 

ما  اإىل  احلالة  اإرجاع  امللكية؛  نزع  العدول عن  اإىل حق م�رشوع؛  للت��سل  م�سطرة ق�سائية 
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واالإحالة  العمل  الت�قيف عن  االنتقال؛  العقاري؛ طلب  التحفيظ  منازعات  كانت عليه؛ 

على املجل�س التاأديبي؛ احلق يف اخلدمات وواجب حتمل النفقات؛ اخت�سا�س امل�ؤ�س�سة بالتنفيذ ال 

بالبت يف املنازعة فيه؛ امل�ساطر امل�ؤطرة الإعادة االإ�سكان؛ اال�ستفادة من الت�رشيع تنطلق 

من تاريخ �رشيانه.

اأما املقرتحات التي اهتدت اإليها امل�ؤ�س�سة، فقد همت:

التغطية ال�سحية؛ معاجلة اخلطاأ يف حت�يل االقتطاعات؛ الدعم لالأرامل احلا�سنات لالأطفال 

اليتامى؛ اال�ستفادة من معا�س املت�فى.

*              *

مـــــــآل التوصيات

مرة اأخرى، ت�سطر امل�ؤ�س�سة اإىل اجلهر باأنها مل ت�سل بعد اإىل درجة االرتياح املن�س�د 

بخ�س��س تنزيل الت��سيات، اإذ اأن هناك ن�عا من التعرث يف تنفيذها. وبالتايل، فعلى االإدارات 

اأن تبذل بخ�س��سها جمه�دا متميزا.

*              *

األنشطة الموازية :

لقد كان للتعاون والت�ا�سل ن�سيب وافر يف اأن�سطة هذه ال�سنة، اإذ مت عقد لقاءات ون�سج 

عالقات تعاون، وا�ستقبال وف�د اأجنبية، ف�سال عن اإبرام اتفاقيات ثنائية مع دول �سديقة، وتفعيل 

�رشاكات مع املجتمع املدين.

*              *
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اآلفاق المستقبلية :

التغيري،  ورغبة يف  معقلن،  باأمل كبري وطم�ح  يتم  اأن  بد  امل�ستقبل ال  نح�  الت�جه  اإن 

و�رشاكة مع الفاعلني واملعنيني، وتعبئة ال��سائل، وحتديث مناهج العمل.

ويف هذا االجتاه، �ستعمل امل�ؤ�س�سة على تعزيز الت�ا�سل والدفع اإىل تدبري اإداري ر�سيد، 

وت��سيع رقعة ت�اجدها، وامل�سي يف رفع القدرات، واملزيد من االنفتاح على التجارب، وا�ستثمار 

ال�رشاكات، والكل مبا يزيد يف اإ�ساعة مبادئ العدل واالأن�ساف.

                                                            واهلل ولي التوفيق .

*                     *

*





دراسات وأبحاث
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ال�سيدات وال�سادة امللحقون الق�سائيون،

العام  املدير  ال�سيد  لتف�سل  ال�رشور  م�ساعر  من  يخاجلني  عما  لكم  اأعرب  اأن  بداية،  يل،  يطيب 
حمل  اختار  الذي  املغربي،  ال�سباب  من  جديد  بف�ج  اللقاء  فر�سة  يل  واإتاحته  للق�ساء،  العايل  للمعهد 
م�سعل الق�ساء، الأتناول معه م��س�عا من االأهمية مبا كان، م�ساهمة مني يف ت�سليط بع�ص االأ�س�اء على 
قيم واأخالقيات املهن الق�سائية، ب�سفتي اأحد اأفراد اأ�رشة الق�ساء، والتي اأعتز بانتمائي اإليها، واأ�سعد بالعمل 
من اأجل عل�ها، منذ ما يزيد على ن�سف قرن، من م�قع الدفاع الذي يعترب �رشيكا يف ت�رشيف العدالة، 

وفاعال اأ�سا�سيا ل�سمان املحاكمة العادلة، وتاأمني �سائر حق�ق املتقا�سني.

قبل ذلك، ونظرا لتكامل هذه املهام مع املهام امل�سندة مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة التي اأت�رشف برئا�ستها، 
اأرى اأنه يك�ن من املنا�سب اإعطائكم فكرة مقت�سبة، ح�ل هذه امل�ؤ�س�سة، على اأن اأتناول احلديث، فيما 
بعد، عن االأخالقيات املهنية عم�ما، ثم عن الق�ساء، ثم عن اأقرب املهن اإليه، اأال وهي املحاماة، فباقي 

اأهم املهن الق�سائية.

*                        *

ا�ستهالل: حول موؤ�س�سة و�سيط اململكة

اأن االأمر يتعلق مب�ؤ�س�سة عريقة يف القدم، عرفها امل�سلم�ن منذ عهد اخللفاء الرا�سدين يف  ال�اقع 
�سيغة والية املظامل.

)1( ت�سكل هذه الدرا�سة م��س�ع العر�ص الذي قدمه االأ�ستاذ النقيب عبد العزيز بنزاك�ر و�سيط اململكة، خالل اللقاء التاأطريي 

املنظم باملعهد العايل للق�ساء لفائدة الف�ج 41 للملحقني الق�سائيني، بتاريخ 27 يناير 2016. 

»قيم وأخالقيات المهن القضائية«)1(
النقيب عبد العزيز بنزاكور،و�سيط اململكة
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ومل يتم اإحداثها يف الدول غري االإ�سالمية اإال بدءا من اأوائل القرن التا�سع ع�رش امليالدي، وذلك 
بال�س�يد على اإثر ا�ستلهامها من تركيا، لتنتقل اإىل باقي الدول اال�سكندنافية يف اأوائل الن�سف الثاين من 

القرن الع�رشين، اإىل اأن تعممت يف باقي الدول الغربية وغريها خالل اأواخر هذا القرن.

اأما يف املغرب، فقد ت�ىل والية املظامل ال�سلطان م�الي ا�سماعيل، وواظب على ممار�سة مهامها 
احلماية،  فرتة  خالل  تهمي�سها  وقع  اأنه  اإال  ال�سكايات"،  "وزارة  ا�سم  حتت  بها  العمل  وا�ستمر  بنف�سه. 
ُز من جديد، بعد ا�سرتجاع �سيادة البالد، يف ظل املغف�ر له حممد اخلام�ص، وذلك يف �سكل "مكتب  لَتربرْ
الت��سية  مع  املخت�سة،  االإدارية  القطاعات  اإىل  ال�سكايات  يحيل  كان  الذي  واالإر�سادات"،  االأبحاث 

باإيالئها العناية الالزمة.

ورغبة يف املزيد من هذه العناية، واعتبارا ل�رشورة م�اكبة امل�ستجدات واجل�اب على ما للم�اطنني 
من انتظارات، وم�سايرة ملا �سار يتقا�سمه املنتظم الدويل من قيم واأخالقيات، مت يف اأواخر �سنة 2001 

اإحداث "دي�ان املظامل"، الذي كلف بالنظر فيما للم�اطنني من تظلمات يف م�اجهة خمتلف االإدارات.

وبعد ما راكمته هذه امل�ؤ�س�سة، يف �سيغتها االأوىل، من بع�ص االإيجابيات، ويف خ�سم ما اأقدمت 
ظهريا  واأيده،  اهلل  حفظه  ال�ساد�ص،  حممد  امللك  جاللة  اأ�سدر  االإ�سالحات،  مزيد  من  اململكة  عليه 
بتاريخ 17 مار�ص 2011 مت مبقت�ساه اإحداث "م�ؤ�س�سة ال��سيط"، امتدادا للم�ؤ�س�سة ال�سابقة، مع ت��سيع 
اخت�سا�ساتها، والرفع من قدراتها، ومتكينها من و�سائل ت�ساعد على حتقيق اأهدافها، بالنظر اإىل االآالف 

من ال�سكايات التي تت��سل بها.

وقد جاء د�ست�ر ي�لي�ز 2011 م�ؤكدا على اعتبارها "م�ؤ�س�سة وطنية م�ستقلة ومتخ�س�سة، مهمتها 
القان�ن،  �سيادة  تر�سيخ  يف  واالإ�سهام  واملرتفقني،  االإدارة  بني  العالقات  نطاق  يف  احلق�ق  عن  الدفاع 
العم�مية  وامل�ؤ�س�سات  االإدارات  تدبري  يف  وال�سفافية  التخليق  وقيم  واالإن�ساف،  العدل  مبادئ  واإ�ساعة 

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

وهكذا، وعالوة على حر�سها على حث االإدارة، باأو�سع مفه�مها، على تنفيذ املقررات الق�سائية 
املرتفقني  بني  نزاعات  من  يحدث  ملا  ت�افقية  حل�ل  اإيجاد  على  تعمل  امل�ؤ�س�سة  فاإن  �سدها،  ال�سادرة 

واالإدارة يف حالة انحرافها عن امل�رشوعية اأو حرمانهم مما لهم من حق�ق.
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من  للمرتفقني  ما  تكر�ص  ت��سيات  امل�ؤ�س�سة  ِدر  ُت�سرْ يَّة،  �سِ ُمررْ نتائج  اإىل  الت��سل  عدم  حالة  ويف 
عندئذ  ت�سدر  فاإنها  النح�،  هذا  غري  على  االأمر  كان  اإذا  اإال  اللهم  اإن�سافا،  اأو  قان�نا  م�رشوعة،  م�سالح 

مقررات برد الطلبات.

ويف حالة عدم اخت�سا�سها، تق�م امل�ؤ�س�سة بت�جيه املرتفقني نح� ال�جهة ال�سحيحة، مزودة اإياهم 
باالإر�سادات املنا�سبة.

ونظرا العتبارها د�ست�ريا من بني م�ؤ�س�سات حماية حق�ق االن�سان والنه��ص بها، وف�سال عن 
ك�نها من بني هياآت احلكامة اجليدة، ونظرا لك�نية تلك احلق�ق، وعمال مبا ين�ص عليه الظهري ال�رشيف 
ال�سعيد  على  امل�ؤ�س�ساتية  ال��ساطة  ثقافة  وتعزيز  ن�رش  اأ�سا�سيا يف  دورا  وت�ؤدي  اأدت  فاإنها  لها،  املحدث 
ت�لت  والتي  اإليها،  تنتمي  التي  االإقليمية  اجلمعيات  نطاق  يف  املماثلة،  امل�ؤ�س�سات  مع  بتعاون  الدويل، 

رئا�ستها اأو ت�سارك يف ت�سيريها، اأو تك�ن لها اتفاقية معها.

اال�سهام  مهمة  بها  اأنيطت  التي  اململكة،  و�سيط  م�ؤ�س�سة  اأن  على  التاأكيد  اإىل  حاجة  وال  هذا، 
التزامهم  فيها  ورد  ما  بني  من  بها،  العاملني  ل�سل�ك  مدونة  من جهتها،  طبعا  و�سعت  قد  التخليق،  يف 
وروح  واللباقة،  وال�قار،  واحلياد،  والتجرد،  والنزاهة،  باال�ستقاللية،  اخل�س��ص،  على  بالتحلي،  التام 

امل�س�ؤولية، وامل�ساواة يف التعامل ...

فاإذا كان االأمر على هذا املن�ال بالن�سبة لهذه امل�ؤ�س�سة، ماذا عن االأخالقيات املهنية عم�ما؟ 

*                        *                        *                        *

اأول: حول الأخالقيات املهنية عمومًا

يَّات االأخرية من القرن امليالدي املا�سي، االإحلاح على  الُع�رَشِ لقد بات من املاأل�ف، خا�سة منذ 
اأ�سا�سيًا �سمن االإ�سالحات ال�سيا�سية واالجتماعية املطروحة، �س�اء  مطلب التخليق، الذي اأ�سبح يعترب 

حمليًا اأو وطنيًا اأو دوليًا.

ياأتي ذلك كرد فعل طبيعي �سبه تلقائي على ما تع�د عليه الراأي العام من االطالع وال�ق�ف على 
تقع  التي  االإدارية  وال�سع�بات  التعقيدات  من  الكثري  وعلى  تنظيمية،  واإخالالت  اأخالقية  ال  ممار�سات 
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م�اجهة امل�اطن بها، يف ع�رشنا هذا املتط�ر وال�رشيع يف عالقاته اال�سطرارية مبختلف املرافق العم�مية، 
من رف�ص غري مربر اأو متاطل ملح�ظ كلما طلب احل�س�ل على خدمات م�رشوعة.

هذا، واإن املق�س�د بتخليق اأي قطاع ه� تطهريه من كل ممار�سة معيبة، اأو ت�رشف م�سني اأو انحراف 
اأو جتاوز اأو ف�ساد مبختلف اأ�سكاله، مَيُ�صُّ بامل�رشوعية، ويجعل القطاع املعني يحيد عن الغر�ص الذي مت 
اإال  يتاأتى  ال  مما  لهم،  القان�ن  يخ�له  مما  ومتكينهم  واجلماعات،  االأفراد  خدمة  وه�  اأجله،  من  اإحداثه 
باعتماد مرجعية �سل�كية وقيم م�ؤ�س�سة على االأخالق، منبثقة عن ركائز دينية اأو فل�سفية را�سخة يف القدم، 

ووا�سعة االنت�سار و�سهلة االإدراك، تثني عما ه� حمظ�ر اأو منب�ذ، وحتث على ما ه� م�ستحب ومن�س�د.

والتخليق ه� التزام ذاتي �سمن منظ�مة �سم�لية تفر�ص ن�سج عالقة ن�عية مع االأغيار، يف حاالت 
طبعها  معاي�سة  عن  ناجتة  مكت�سبات  من  تراكم  مما  املنظ�ر  هذا  وينطلق  مهنية.  ممار�سات  وخالل  معينة 

االتزان، للتمييز بني ما ه� ممن�ع وم�سيئ، وما ه� جائز وحمم�د.

اإىل تقنني  ومع انت�سار البريوقراطية، نتيجة الت�زيع املتزايد للعمل والرتاتبية املنغلقة، مت االرتكان 
العالقات االجتماعية ب��سع ق�اعد داخلية ل�سري االإدارة.

ولتط�يق ما اأفرزته البريوقراطية من �سلبيات، مت اعتماد م�اثيق حتدد احلق�ق وال�اجبات املهنية، 
َمُع يف اآن واحد بني الق�اعد امل�ؤطرة،  وتبني ال�سالحيات وامل�س�ؤوليات ذات العالقة باملمار�سة العملية، فَتجرْ
القان�نية العامة منها والتنظيمية القطاعية اخلا�سة، وبني كيفية الت�رشف والتعامل، وهي ما ي�سطلح عليه 

.)Déontologie( مب�اثيق االأخالقيات املهنية

م�ؤلفه  يف   ،)Bentham( "بنتهام"  يدعى  اإجنليزي  فيل�س�ف  ابتكره  مفه�م  املهني  والتخليق 
)Déontology or Science of Morality(، وي�سكل جزءا من املفه�م العام للتخليق.

فاإن  والنزاهة،  واال�ستقامة  ال�رشف،  مثل  عامة،  اأخالقية  مببادئ  ارتباطها  على  فعالوة  وهكذا، 
االأخالقيات املهنية تفر�ص، ب�سفة خا�سة، التزامات �سل�كية على العاملني يف نف�ص املجاالت، اأو تلك 

التي لها بها ارتباطات.

�ص االبتعاد عن هذه االأخالقيات املهنية مل�ؤاخذات وجزاءات من لدن امل�رشفني على القطاع  وُيعرِّ
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اأي�سا لغري ذلك من  اإنذار اأو ت�بيخ اأو ت�قيف اأو منع عن املمار�سة، وقد يفتح املجال  املهني املعني، من 
العق�بات الزجرية ومن التع�ي�سات املدنية. 

فاالأخالقيات املهنية هي اإذن جمم�ع ق�اعد والتزامات ي�سعها املرفق اأو الهيئة املهنية، بغية م�اجهة 
القطاع  طبيعة  ويراعي  االأ�سا�سية،  االأخالقية  القيم  يف  م�سدره  يجد  قان�ين  اإطار  يف  عملية،  حاالت 
وخ�س��سياته، وي�سكل بالتايل ت�افقا داخليا معدا ب�سفة م�سبقة، ب�ا�سطة �سلطة خمت�سة، ودون اأن يك�ن 

بال�رشورة مكت�با، كما ه� احلال بالن�سبة لبع�ص االأعراف املهنية.

ِعر  ومزجا لهذه املعطيات، ميكن الق�ل اأن املراد باإحالل االأخالقيات املهنية ه� اإر�ساء ق�اعد ُت�سرْ
امل�اطن على اخل�س��ص باأن اجلهة املعنية، اأحدثت لالإ�سغاء اإليه وحلماية حق�قه، ومل�اكبة م�ساعيه، وت�سهيل 
ق�ساء ماآربه. لذلك، يقت�سي االأمر ت�رشف امل�س�ؤول املعني، يف جميع املراتب وخمتلف الدرجات، وفق 

�س�ابط حترتم �سخ�سية املرتفق وجتعله مطمئنا، يف جميع االأح�ال، على �سيانة حق�قه.

ومن املفرو�ص اأن يتقيد كل العاملني بالهياآت املعنية بق�اعد �سل�ك، مراعني حماذيرها، وحمرتمني 
مبفه�مها  االإن�سان  حلق�ق  املطلق  الطابع  اإىل  امل�ستندة  االأغيار  حق�ق  االعتبار  يف  وا�سعني  مقا�سدها، 

العام.

واالآن، ماذا عن اأخالقيات املهن الق�سائية، ويف مقدمتها الق�ساء ذاته؟

*                        *                        *

ثانيا: حول اأخالقيات الق�ساء

ال�سيدات وال�سادة امللحقون الق�سائيون

ال غرو اأن االأخالق، مبا تفرت�سه من ممار�سات جيدة، هي تلك الت�رشفات التي يتخذها الق�ساة، 
اإليها املتقا�س�ن وكافة م�ساعدي الق�ساء، فهي احلكمة واالتزان يف امل�اقف، وهي العناية عند  ويرتاح 
والتقدير،  بال�قار  انطباعا  ُخ  ُيَر�سِّ ما  املظهر، وهي  ا�ستح�سان  للم�سالح، وهي  الرعاية  اال�ستقبال، وهي 
وهي اجل�اب عن ال�س�ؤال، وهي االبتعاد عن االعتالء، وعدم اال�ست�سالم للغرور، وال�سدق يف الق�ل، 
وهي الت�سبع بروح امل�س�ؤولية، وهي االإقناع اجلدي ب�س�ابية القرار، وهي ا�ست�سغار كل تزيف ي�ؤدي اإىل 
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ال�سجاعة للم�ساءلة  االنزالق، وهي الرتفع عن املتاهات، وهي عدم االكرتاث مبا ه� زائل، وهي متلك 
الذاتية عن كل فعل �سار اأو م�قف معيب، 

وهي االعتبار الإن�سانية االإن�سان ومراعاة كرامته، وهي اخل�س�ع اأمام ال�اجب والت�رشف عند اأدائه 
وكاأن املهمة عبادة وتقرٌب هلل تعاىل باالإخال�ص لها.

ال�سيدات وال�سادة امللحقون الق�سائيون

حاولت اإيراد هذه اخل�اطر الأتقا�سمها واإياكم، واأنا اأعلم اأن االأخالق الق�سائية، على اخل�س��ص، 
ه�  التفا�سيل،  بالدخ�ل يف  اإطالة  دون  ن�ستعر�سه،  اأن  ميكن  ما  كل  اأن  العلم  مع  �سيء،  كل  قبل  اإرادة 

الق�اعد، مبا ت�سمله من بع�ص التقاليد اأو االأعراف.

الق�ساة، وال ميكن  ال�سالح من  ال�سلف  تركه  ما  الفر�سة الطالعكم على  لكم  �ستك�ن  اأنه  اأكيد 
اأن ننغلق يف القرارات واالجتهادات، ولكن يليق يف التعامل الي�مي، �س�اء مع املحامني، اأو غريهم من 
م�ساعدي الق�ساء، اأو عم�م املتقا�سني، احلر�ص على احرتام م�اعيد اجلل�سات، ودرا�سة امللفات، والتدقيق 
امللتحقني  بيد  االأخذ  القدرات، ويف  ورفع  التك�ين  ا�ستكمال  اجلهد يف  وبدل  والتحريات،  الفهم  يف 
يف  واملقررات،  االأحكام  وتعليل  وحترير  الق�ساء،  �سناعة  من  للتمكن  وم�ساعدتهم  الق�ساة،  من  اجلدد 
التاأمل واملداولة، وتقا�سم املعرفة، واالبتعاد عن امل�س�ب من امل�ؤثرات يف ربط امل�س�ن من  اإدراك مزايا 

العالقات، وجتنب ما قد ُي�ِقُع يف ال�سبهات،  وال�فاء مبا ط�ق به اجل�سم الق�سائي من اأمانات.

فاالحرتام والتقدير والرتاتبية واجب، لكن يف حدود التح�سن مما قد ي�ؤثر يف ا�ستقالل الق�ساء.

*                        *

اأهمية الق�ساء يف االإ�سالم، حيث وردت يف كتاب اهلل العزيز اآيات  هذا، وال يخفى عليكم بالغ ّ
تربز مكانة العدل ووج�ب احلر�ص على حتقيقه، مما يدل على �سم� االأخالق التي يتعني على القا�سي 

التحلي بها. ومن تلك االآيات ق�له تعاىل يف �س�رة الن�ساء:

»إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن 

اهلل نِِعمَّا يعظكم به إن اهلل كان سميعًا بصيرًا«.
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كما قال عز وجل »يا أيها الذين آمنوا كونوا قوَّامين بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو 
الوالدين واألقربين إن يكن غنيًا أو فقيرًا فاهلل أولى بهما فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن َتْلووا أو 

تعرضوا فإن اهلل كان بما تعملون خبيرًا«.

وجاء يف االأثر، اأن عمر بن اخلطاب وجه ر�سالة اإىل اأبي م��سى االأ�سعري عندما واله الق�ساء، ِمن 
ره فيها: بني ما َذكَّ

نفاذ  ينفع تكلٌُّم بحق ال  فاإنه ال  اإليك  يِلَ  اأُدرْ اإذا  فافهم  الق�ساء فري�سة حمكمة و�سنة متبعة  "...فاإن 
يياأ�ص �سعيف  النا�ص يف وجهك وجمل�سك وعدلك حتى ال يطمع �رشيف يف حيفك وال  واآ�ِص بني  له. 

من عدلك.

التي ي�جب اهلل  للنا�ص والتنكر للخ�س�م يف م�اطن احلق  ...، واإياك والقلق وال�سجر والتاأذي 
ِفِه اهلل ما بينه وبني  ِلح نيته فيما بينه وبني اهلل ول� على نف�سه َيكرْ فيها االأجر وُيح�سن بها الذخر، فاإنه من ُي�سرْ

النا�ص. ..."

*                        *

الذين  الق�ساة  متتع  اأخالقيات،  من  العدالة  ت�ست�جبه  ملا  اعتبارا  الدويل،  املنتظم  عليه  ت�افق  ومما 
ينظرون يف الدعاوى باال�ستقاللية واحلياد، مع التاأكيد على اأن االأمر يتعلق بحق مطلق، وال ي�سمح فيه 

باأي ا�ستثناء، وذلك وفق ما اأكدت عليه جلنة االأمم املتحدة حلق�ق االن�سان.

اأن  اأنحاء العامل، على  اأقرته اجلمعيات ال�طنية من جميع  كما ن�ص امليثاق العاملي للق�ساة، الذي 
"ا�ستقالل القا�سي مبداأ ال يتجزاأ وال غنى عنه حلياد الق�ساء وفقا للقان�ن، ويتعني على جميع امل�ؤ�س�سات 

وال�سلطات، �س�اء كانت وطنية اأو دولية، احرتام وحماية هذا اال�ستقالل والدفاع عنه")ن�نرب 1999(.

ب�ساأن  ت�جيهية  مبادئ  املتحدة  االأمم  و�سعت  فقد  العامة،  النيابة  اأع�ساء  اإىل  خا�سة  يع�د  وفيما 
دورهم، حيث اأوجبت على ه�ؤالء العمل على �سمان وتعزيز عدالة االإجراءات اجلنائية، تاأدية ل�ظائفهم 
مبا ت�سلتزمه من نزاهة وحيادية وم��س�عية، وحتقيق االإن�ساف، والعمل ب�رشعة على احرتام كرامة االإن�سان 

وحمايتها.
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وجتدر االإ�سارة اأي�سا، اإىل "مبادئ بنغال�ر لل�سل�ك الق�سائي" عامة، والتي كانت م��س�ع مدونة 
اعتمدتها املجم�عة الق�سائية يف اجتماع لروؤ�ساء املحاكم املنعقد بالهاي) ن�نرب 2001(، حيث اإنه من 
بني ما مت التاأكيد عليه، اأن ثقة اجلمه�ر يف النظام الق�سائي و�سلطته املعن�ية ونزاهة الق�ساء، تكت�سي اأهمية 
ق�س�ى يف اأي جمتمع دمي�قراطي حديث، واأنه من ال�اجب على الق�ساة، منفردين اأو جمتمعني، احرتام 
وتقدير املن�سب الق�سائي لك�سب ثقة اجلمه�ر، واأن م�س�ؤولية تعزيزها، واحلفاظ عليها على م�ست�يات 

عالية لل�سل�ك الق�سائي، يتحملها الق�ساة يف كل الدول.

*                        *

ه�  كما  باإقراره،  وذلك  املذك�رة،  املبادئ  مع  ان�سجام  يف  للمملكة  االأخري  الد�ست�ر  جاء  وقد 
معل�م، ا�ستقاللية ال�سلطة الق�سائية )الف�سل 107(

كما ن�ص على منع كل تدخل يف الق�سايا املعرو�سة على الق�ساء، وعلى عدم تلقي القا�سي ب�ساأن 
مهمته اأي اأوامر اأو تعليمات، وكذا على عدم خ�س�عه الأي �سغط، وعلى اعتبار كل اإخالل من القا�سي 
ب�اجب اال�ستقالل والتجرد خطاأ مهنيا ج�سيما، ب�رشف النظر عن املتابعات الق�سائية املحتملة )الف�سل 

.)109

ُدَر االأحكام اإال على  واأ�ساف الد�ست�ر باأن ق�ساة االأحكام ال يلزم�ن اإال بتطبيق القان�ن، واأال َت�سرْ
اأ�سا�ص التطبيق العادل للقان�ن. اأما ق�ساة النيابة العامة، فقد اأوجب عليهم اأي�سا تطبيق القان�ن وااللتزام 

بالتعليمات الكتابية القان�نية ال�سادرة عن ال�سلطة التي يتبع�ن لها )الف�سل 110(.

وفيما يرجع اإىل النظام االأ�سا�سي احلايل للق�ساة، فقد اأوجب يف تعيني اأي �سخ�ص ملحق ق�سائي اأن 
يك�ن ذا مروءة و�سل�ك ح�سن )الف�سل 4(.

تتطلبها  التي  والكرامة،  ال�قار  �سفات  على  االأح�ال  جميع  يف  الق�ساة  حمافظة  على  ن�ص  كما 
مهامهم )الف�سل 13(.

واأ�ساف باأن كل اإخالل من القا�سي ب�اجباته املهنية اأو بال�رشف اأو بال�قار اأو الكرامة، خطاأ من 
�ساأنه اأن يك�ن حمل عق�بة تاأديبية )الف�سل 58(.
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، ف�سال عن   )2( للق�ساة  االأ�سا�سي  بالنظام  املتعلق  التنظيمي  القان�ن  ت�سمنه م�رشوع  ما  ومن بني 
تاأكيده على اأن يك�ن املرت�سح ل�ل�ج ال�سلك الق�سائي ذا مروءة و�سل�ك ح�سن، ا�سرتاطه اأال يك�ن مدانا 
ق�سائيا اأو تاأديبيا ب�سبب ارتكابه اأفعاال منافية لل�رشف واملروءة اأو ح�سن ال�سل�ك، ول� ُردَّ اعتباره )املادة7(.

واإىل جانب ذلك، وبعد تاأكيده على اأن كل اإخالل بال�اجبات املهنية اأو بال�رشف اأو بال�قار اأو 
بالكرامة يعد خطاأ من �ساأنه اأن يك�ن حمل عق�بة تاأديبية، فقد اأو�سح امل�رشوع باأنه من بني ما يعد خطاأ 
ج�سيما، ب�سفة خا�سة، اإخالل القا�سي ب�اجب اال�ستقالل والتجرد والنزاهة واال�ستقامة واخلرق اخلطري 
اأ�سا�سية حلق�ق وحريات االأطراف، واخلرق اخلطري لقان�ن امل��س�ع،  لقاعدة م�سطرية ت�سكل �سمانة 
واالإهمال اأو التاأخري غري املربر املتكرر يف بدء اأو اإجناز م�سطرة احلكم، اأو يف الق�سايا اأثناء ممار�سة القا�سي 
ملهامه، وخرق ال�رش املهني، واإف�ساء �رش املداوالت، واالمتناع العمدي عن التجريح التلقائي يف احلاالت 

املن�س��ص عليها يف القان�ن )املادة 97(.

التحفظ  يتالءم مع واجب  مبا  التعبري  الق�ساة يف حرية  اإقرار حلق  الد�ست�ر من  ملا ورد يف  وطبقا 
التجرد  اإن�ساء جمعيات مهنية، مع احرتام واجب  اأو  اأجاز لهم االنخراط  الق�سائية، فقد  واالأخالقيات 

وا�ستقالل الق�ساء )املادة 38(.

االأخالقيات  مدونة  يف  ال�اردة  والق�اعد  املبادئ  باحرتام  القا�سي  التزام  امل�رشوع  ت�سمن  كما 
الق�سائية، وكذا تقاليد الق�ساء واأعرافه واملحافظة عليها )املادة 44(.

هذا، وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه �سبق الإحدى اجلمعيات املهنية اأن اأ�سدرت "مدونة للقيم الق�سائية")3(، 
مما جاء فيها التاأكيد على اال�ستقالل، والنزاهة، واحلياد، وامل�ساواة، وال�سجاعة االأدبية، وال�قار، والتحفظ، 

والكفاءة.

*                        *

)2( �سدر القان�ن التنظيمي رقم 13-106 املتعلق بالنظام االأ�سا�سي للق�ساة بتاريخ 24 مار�ص 2016، ون�رش باجلريدة الر�سمية 

عدد 6456، بتاريخ 6 رجب 1437 امل�افق 14 اأبريل 2016، �ص: 3160.

 )3( جتدر االإ�سارة اإىل اأن م�رشوعا ملدونة االأخالق الق�سائية قيد الدرا�سة حاليا من طرف املجل�ص االأعلى لل�سلطة الق�سائية.
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ال�سيدات وال�سادة امللحقون الق�سائيون

من البديهي، اأن كال من التعاليم الدينية، واملقت�سيات الد�ست�رية، واالأوفاق الدولية، والن�س��ص 
القان�نية، واملدونات املهنية، جتد مربرها االأ�سا�سي يف ت�فري ال�سمانات ال�رشورية لكافة املتقا�سني، كيفما 

كانت اأو�ساعهم اأو اأفعالهم اأو م�ساحلهم.

وال حاجة اإىل االإحلاح على اأنه، اأيا كانت امل�سادر التي تنهل منها املبادئ والق�اعد املهنية، يبقى 
بتلك  الظروف،  والتقيد، دوما وكيفما كانت  التحلي  واأخطَرها، يف  امل�س�ؤولية  القا�سي عظيَم  ل�سمري 
املبادئ والق�اعد، علما ب�سم� الدور املن�ط به، وب�رشورة ت�سبعه �سخ�سيا باأرفع القيم االأخالقية من اأجل 

حتقيق العدل.

وما اأح�جنا الي�م اإىل ذلك، اأكرث من اأي وقت م�سى، بالنظر اإىل ما اأ�سبحت، مع االأ�سف ال�سديد، 
تطالعنا به، عن حق اأو خطاأ، بع�ص املنابر االإعالمية من اأخبار مت�ص ب�سمعة الق�ساء يف بالدنا، وكذا ب�سائر 

مك�نات املهن الق�سائية.

*                        *                        *

ثالثا: حول اأخالقيات املحاماة

من املعل�م اأن املبادئ الدولية، تربط بني ا�ستقالل وم�س�ؤولية ق�ساة االأحكام، وممثلي النيابة العامة، 
واملحامني، ملا لدور كل منهم من فاعلية يف �سري العدالة.

املحامني،  اأن  الدولية على  امل�اثيق  ن�ست  فقد  الق�ساة،  التي تخ�ص  املبادئ  واإىل جانب  لذلك، 
باالإ�سافة اإىل الق�ساة، ي�سكل�ن اأحد االأعمدة الرئي�سية التي ترتكز عليها حق�ق االإن�سان و�سيادة القان�ن، 
حيث ي�ؤدون دورا اأ�سا�سيا يف حماية هذه احلق�ق، واال�سهام يف �سمان مث�ل املتهمني اأمام حمكمة عادلة، 
ف�سال عن اإ�سداء امل�س�رة، ومتثيل �سحايا انتهاكات تلك احلق�ق وذويهم، يف الدعاوى اجلنائية، واملطالبة 
بالتع�ي�ص عن ال�رشر. وي�ؤدون اأي�سا دورا مهما يتجلى يف تقدمي الطع�ن اأمام املحاكم، مبا يف ذلك الدفع 

با�ستبعاد تطبيق ت�رشيع وطني يخالف املتعارف عليه دوليا من مبادئ اأ�سا�سية حلق�ق االن�سان.

*                        *
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وي�سكل حق التمثيل اأمام املحاكم ب�ا�سطة املحامني، حتى يف احلاالت التي ال ميلك فيها ال�سخ�ص 
ال��سائل املالية لرفع الدع�ى، جزءا متمما للحق يف حماكمة عادلة.

كما يتعني اأن تت�سم عملية تقدمي امل�ساعدة القان�نية لالأ�سخا�ص باال�ستقاللية، من اأجل حماية كاملة 
حلق�قهم وحرياتهم االأ�سا�سية، اقت�سادية كانت اأو اجتماعية اأو ثقافية اأو مدنية اأو �سيا�سية ) مبادئ االأمم 
املجرمني/  ملنع اجلرمية، ومعاملة  الثامن  املتحدة  االأمم  م�ؤمتر  اعتمدها  التي  املحامني،  ب�ساأن دور  املتحدة 

هافانا، �ستنرب 1990(.

ويتعني كذلك على املحامني، كغريهم من اأ�سحاب امل�س�ؤوليات العامة، الت�رشف وفقا للق�اعد 
التاأديبية  االإجراءات  َد كل  دَّ حُتَ اأن  اأنه يجب  املتحدة على  لالأمم  االأ�سا�سية  املبادئ  ن�ست  االأخالقية. وقد 

باتفاق مع مدونة ال�سل�ك املهني، ومعايري واأخالقيات املهنة املعرتف بها.

ويف �س�ء هذه املبادئ، مت التن�سي�ص على اأن ي�سع العامل�ن يف املهن القان�نية من خالل اأجهزتهم 
ال�طنيني  والعرف  القان�ن  ت�افق  للمحامني،  املهني  لل�سل�ك  مدونات  الت�رشيعات،  ب�ا�سطة  اأو  املالئمة 
واملعايري والق�اعد الدولية املتعارف عليها. وال ميكن اأن ت�ؤدي هذه املدونات اإىل اتخاذ تدابري تاأديبية اجتاه 
املحامني نتيجة تنفيذهم ل�اجباتهم املهنية امل�رشوعة، مثل التمثيل اخلا�ص للم�كل، اأو االإدالء بت�رشيح اأمام 

املحكمة.

*                        *

اأما فيما يرجع اإىل الت�رشيع ال�طني املنظم ملهنة املحاماة، والذي كان قد مت اإعداد م�رشوعه بت�افق 
بني وزارة العدل وجمعية هيئات املحامني باملغرب، فاإن القان�ن املاأم�ر بتنفيذه بظهري �رشيف �سادر يف 
20 اأكت�بر 2008، قد اأكد منذ مادته االأوىل من بابه االأول على اأن املحاماة مهنة حرة، م�ستقلة، ت�ساعد 

الق�ساء، وت�ساهم يف حتقيق العدالة. واملحام�ن بهذا االعتبار جزء من اأ�رشة الق�ساء، م�سيفا �سمن نف�ص 
الباب، باأن املحامي يتقيد يف �سل�كه املهني مببادئ اال�ستقالل، والتجرد، والنزاهة، والكرامة، وال�رشف، 

وما تقت�سيه االأخالق احلميدة واأعراف وتقاليد املهنة )املادة 3(.

بال�قار  بالت�سبث  تتعلق  مقت�سيات  املحامني،  املذك�ر، بخ�س��ص واجبات  القان�ن  ت�سمن  كما 
وال�رش املهني، والعالقات مع املحاكم، وامل�ساعدة الق�سائية، والعالقات مع امل�كلني.
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ومن جملة ما جاء، على اخل�س��ص، يف هذا االإطار:

اأن  وا�ستمالتهم، وال  االأ�سخا�ص،  ي�ستهدف جلب  اأي عمل  اأن ميار�ص  للمحامي  -اأنه ال يج�ز 
يق�م باأي اإ�سهار كيفما كانت و�سيلته، كما ال يج�ز له، اأن يف�سي اأي �سيء مي�ص بال�رش املهني يف اأي ق�سية 

) املادة 35 (؛

اأمام حمكمة خارج دائرة اخت�سا�ص حمكمة اال�ستئناف التابعة لها الهيئة  -واأنه ملزم عند الرتافع 
امل�سجل بها، باأن يقدم نف�سه اإىل نقيب الهيئة اأو من ميثله واإىل كل من رئي�ص اجلل�سة وممثل النيابة العامة 

بها، واملحامي الذي يرافع عن الطرف االآخر)املادة 38(.

-واأنه ال يج�ز للمحامي، املعني من طرف النقيب، اأن ميتنع عن تقدمي م�ساعدته، بالقيام لفائدة 
املتقا�سي املعني باالإجراءات التي تدخل يف ت�كيل اخل�سام، ما مل يتم قب�ل االأعذار اأو امل�انع التي حت�ل 

بينه وبني ذلك )املادة 40(.

-اأما فيما يهم العالقات مع امل�كلني، فقد ن�ص القان�ن على اأن املحامي ي�ستقبل م�كليه ويعطيهم 
ا�ست�ساراته مبكتبه، اأو مبكتب اأحد املحامني عندما ينتقل خارج دائرة مكتبه، وال يت�جه اإىل مقراتهم اإال 
اإذا حتمت ذلك ظروف ا�ستثنائية �رشيطة اإ�سعار النقيب م�سبقا باالأمر مع التقيد مبقت�سيات اأخالق املهنة 

)املادة 42(.

ويحث املحامي م�كله على ف�ص النزاع عن طريق ال�سلح اأو ب�ا�سطة الطرق البديلة االأخرى قبل 
اللج�ء اإىل الق�ساء. وعليه اأن يق�م، بجميع ال��سائل املمكنة، باإخبار م�كليه مبراحل �سري الدع�ى، وما 
يتم فيها من اإجراءات اإىل غاية التبليغ والتنفيذ، كما عليه اأن يقدم مل�كله الن�سح واالإر�ساد فيما يتعلق بطرق 

الطعن املمكنة، مع لفت نظره اإىل اآجالها )املادة 43(.

وال يحق للمحامني قدماء الق�ساة اأو امل�ظفني، اأن يقبل�ا متثيل االأطراف اأو م�ؤازرتهم يف الق�سايا 
ال�سابقة )املادة  اأثناء مزاولة مهامهم  باأي �سكل من االأ�سكال،  اأو با�رشوها  التي كانت معرو�سة عليهم، 

.)46

وكما ه� معل�م، فاإن جمال�ص الهيئات املنتخب اأع�ساوؤها تخت�ص ابتدائيا بالنظر يف الق�سايا التاأديبية 
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للمحامني، واملحامني املتمرنني، وباإيقاع العق�بات املنا�سبة يف حق املدانني، والتي ميكن اأن ت�سل اإىل حد 
الت�سطيب عليهم، وذلك مع اإمكانية نظر حمكمة اال�ستئناف يف الطع�ن.

وجتدر املالحظة هنا، اأنه من بني االأهداف الرئي�سية التي كان قد مت حتديدها �سمن ميثاق اإ�سالح 
�سهر  العدالة، يف  منظ�مة  اإ�سالح  ال�طني ح�ل  للح�ار  العليا  الهيئة  اأ�سغال  اإليه  انتهت  الذي  العدالة، 
ي�لي�ز 2013، وذلك بق�سد تعرف الق�ساة على �س�ؤون املهنة واقعيا، ح�س�ر ال�كيل العام للملك لدى 
واتخاذ  املداوالت  ي�سارك يف  اأن  دون  للمحامني،  التاأديبي  املجل�ص  ميثله يف  من  اأو  اال�ستئناف  حمكمة 
القرار، وكذا اإحداث هيئة ق�سائية ومهنية خمتلطة على م�ست�ى حماكم اال�ستئناف، تتك�ن من ثالثة ق�ساة 

من بينهم الرئي�ص، وحماميني اإثنني ميثالن جمل�ص هيئة املحامني، للبت يف الطع�ن املقدمة.

واجلدير باملالحظة اأي�سا، اأن االأنظمة الداخلية لهيئات املحامني، والتي مت و�سعها من لدن جمال�سها، 
تت�سمن االأحكام التف�سيلية والتكميلية للق�اعد القان�نية، اإ�سافة اإىل العديد من االأعراف والتقاليد املهنية، 
والتي تتج�سد من خاللها اأخالقيات املحامني، مبا فيها �سل�كياتهم يف خمتلف ج�انب حياتهم ال�سخ�سية، 

وعالقتهم االجتماعية.

*                        *                         *

رابعا: حول اأخالقيات اأهم باقي املهن الق�سائية

يَّة اإال مب�ساعدة فاعلني  �سِ ف�سال عن املحامني، فاإن مهام الق�ساء ال ميكن اإجنازها بكيفية كاملة وُمررْ
اآخرين، وخا�سة منهم املف��سني الق�سائيني، واخلرباء الق�سائيني، والرتاجمة املحلفني.

1- املفو�سون الق�سائيون:

اإن القان�ن رقم 03-81 املتعلق بتنظيم مهنة املف��سني الق�سائيني، ال�سادر يف 14 فرباير 2006، 
من بني ما ي�سرتطه يف املر�سح ملزاولة هذه املهنة اأال يك�ن حمك�ما عليه من اأجل جناية اأو جنحة بعق�بة 
حب�ص با�ستثناء اجلرائم غري العمدية، واأال يك�ن حمك�ما عليه بجرمية من جرائم االأم�ال، واأال يك�ن قد 
تعر�ص الأي عق�بة تاأديبية اأو �سدر يف حقه حكم نهائي بعدم االأهلية ملزاولة مهنة ب�سبب اقرتافه لفعل خمل 

بال�رشف اأو االأمانة )املادة 40(.



36

كما ُيلرِْزُمه باأداء مهامه باإخال�ص، مع االلتزام بال�رش املهني. ومينع عليه ب�سفة �سخ�سية، اأو ب�ا�سطة 
اأم�اال يك�ن قد اوؤمتن  اأن ير�سد حل�سابه  اأو  اأن تك�ن له اأي م�سلحة يف ق�سية يبا�رش فيها مهامه،  الغري، 
اأن يقتني حق�قا منازعا فيها با�رش  اأو  اأو فروعه،  اأ�س�له  اأو  اأو عر�ص زوجه  اأن يقبل م�ساركة  اأو  عليها، 

اإحدى اإجراءاتها، وذلك لنف�سه اأو حل�ساب زوجه، اأو اأ�س�له اأو فروعه اأو اأقاربه للدرجة الرابعة.

وي�جب عليه اأن ي�دع ب�سندوق املحكمة يف اأجل 8 اأيام من تاريخ ت�سلمه لالأم�ال امل�ستخل�سة 
من طرفه لدى مدين، اأو امل�سلمة منه ط�عا للتحرر من دين، واملبالغ امل�ستخل�سة من احلج�ز لدى الغري، 

وكذا املبالغ الناجتة عن بيع املنق�الت املادية )املادة 31(.

ومينع عليه، حتت طائلة بطالن االإجراء وتعر�سه للمتابعة، اأن يبا�رش اأي اإجراء لنف�سه، اأو حل�ساب 
زوجه، اأو اأ�س�له اأو فروعه، اأو اأقاربه للدرجة الثالثة )املادة 32(.

هذا، ويحرك وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية املخت�سة املتابعة التاأديبية �سد املف��ص الق�سائي 
اأو تقرير من الهيئة  اأو بناء على �سكاية،  اإثر حترياته املبا�رشة،  اأو على  بناء على تقرير من رئي�ص املحكمة 
ال�طنية للمف��سني الق�سائيني. وتخت�ص غرفة امل�س�رة لدى املحكمة االبتدائية التي يقع مكتب املف��ص 
الق�سائي بدائرة نف�ذها للنظر يف املتابعة التاأديبية املثارة، ب�ساأن كل اإخالل بال�اجبات املهنية، مع اإمكانية 

الطعن يف حكمها باال�ستئناف )املادتني 36 و37(.

*                        *

2-اخلرباء الق�سائيون:

من بني ما ين�ص عليه القان�ن رقم 00-45، املتعلق به�ؤالء اخلرباء وال�سادر الظهري بتنفيذه يف 22 
ي�ني� 2001، على اأن يك�ن املرت�سح ك�سخ�ص طبيعي ذا مروءة و�سل�ك ح�سن، واأال يك�ن قد حكم عليه 
من اأجل جناية اأو جنحة با�ستثناء اجلرائم غري العمدية، واأال تك�ن قد �سدرت يف حقه عق�بة تاأديبية من 
اأجل ت�رشفات خملة بال�رشف اأو النزاهة اأو االأخالق احلميدة، واأال يك�ن قد حكم عليه باإحدى العق�بات 
املالية التي ين�ص قان�ن التجارة على اإمكانية احلكم بها يف حق م�سريي املقاولة اأو ب�سق�ط االأهلية التجارية 

)املادة 3(.
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واإذا كان املرت�سح �سخ�سا معن�يا يتعني اأن تت�فر فيه ال�رشوط املتعلقة بال�سخ�ص الطبيعي التابع له، 
واأال يك�ن ن�ساط ال�سخ�ص املعن�ي متنافيا مع مبداأ اال�ستقالل وواجب التجرد الالزمني ملمار�سة مهام 

اخلربة الق�سائية )املادة 4(.

ممثله  ب�ا�سطة  املعن�ي  ال�سخ�ص  وكذا  نف�سه،  عن  اأ�سالة  بدوره  طبيعي  ك�سخ�ص  اخلبري  ويتعهد 
القان�ين، باأداء مهام اخلربة املعه�د بها اإليه باأمانة واإخال�ص ونزاهة، واإبداء راأيه بكل جترد وا�ستقالل مع 

املحافظة على ال�رش املهني )املادتني 18 و19(.

واإذا ما تبني للرئي�ص االأول ملحكمة اال�ستئناف ولل�كيل العام للملك لديها اأن هناك قرائن �سد 
خبري تتعلق باإخالالت مهنية، فاإن لكل منهما ح�سب االأح�ال اأن ياأمر باال�ستماع اإليه يف حم�رش ي�جه اإىل 
وزير العدل الذي يحيله على اللجنة املحدثة بال�زارة، والتي يحق لها اإجراء املتابعات واتخاذ العق�بات 
التاأديبية �سد كل خبري ارتكب خمالفة للن�س��ص القان�نية اأو التنظيمية املتعلقة باخلبري، اأو اأخل ب�اجباته 

املهنية اأو بخ�سال املروءة وال�رشف والنزاهة )املادتني 30 و31(.

*                        *

3-الرتاجمة املحلفون:

اإن مهمة الرتاجمة، وخا�سة منهم املقب�لني لدى املحاكم، التي ينظمها القان�ن 00-50 ال�سادر 
بتنفيذه الظهري يف 22 ي�ني� 2001، من جملة ما ت�ستلزمه ممار�ستها اأن يك�ن املرت�سح لها بدوره ذا مروءة 
و�سل�ك ح�سن، واأن يك�ن غري حمك�م عليه من اأجل جناية اأو جنحة با�ستثناء اجلنح غري العمدية، اإال اإذا 
رد اإليه اعتباره، واأال تك�ن قد �سدرت يف حقه عق�بة تاأديبية عن ت�رشفات خملة بال�رشف اأو النزاهة اأو 

االأخالق )املادة 3(.

كما ت�ستلزم اأن يق�م بالرتجمة باأمانة ووفاء لالأق�ال التي ينطق بها اأو يتبادلها االأ�سخا�ص، وكذا 
وامل�ستندات  ال�ثائق  على  وكذا   ،)24 )املادة  املهني  ال�رش  على  يحافظ  واأن  بها،  له  يعهد  التي  لل�ثائق 

امل�سلمة اإليه ق�سد ترجمتها، مع اإبرام عقدة تاأمني يف امل��س�ع )املادتني 32 و33(.
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يعر�ص  مهنيا خطريا  اإخالال  ي�سكل  بدونه،  اأو  مبقابل  �س�اء  الزبناء،  ي�ستهدف جلب  وكل عمل 
الرتجمان اإىل العق�بة التاأديبية )املادة 34(.

ويت�ىل ال�كيل العام للملك لدى حمكمة اال�ستئناف مراقبة اأعمال الرتاجمة املقب�لني املمار�سني يف 
دائرة اخت�سا�سها )املادة 44(.

ل للجنة حمدثة ب�زارة العدل �سالحية اإجراء املتابعات  وب�رشف النظر عن املتابعات الزجرية، ُتَخ�َّ
اأو  باملهنة  املتعلقة  التنظيمية  اأو  الت�رشيعية  الن�س��ص  اأحكام  ملخالفة  بالن�سبة  التاأديبية  العق�بات  واإ�سدار 
بالن�سبة لالإخالل بال�اجبات املهنية، اأو الرتكاب اأفعال منافية لل�رشف اأو النزاهة اأو االأخالق، ول� كان 

ذلك خارج نطاق املهنة )املادة 46(.

*                        *                         *                        *

خامتة

ال�سيدات وال�سادة امللحقون الق�سائيون

ال�سك اأنكم �ست�ساطرونني الق�ل يف النهاية:

- باأن احلفاظ على االأخالقيات يف كل مهنة، كيفما كان دورها يف نطاق منظ�مة العدالة، يعترب 
وم�سالح  حق�ق  من  خا�سة،  واملتقا�سني  عامة،  للم�اطنني  يك�ن  ما  على  االأثر  بالغ  من  له  ملا  اأ�سا�سيا 

م�رشوعة؛

- وباأن اأخالقيات كل مهنة رهينة، قبل كل �سيء، وب�رشف النظر عن كل ن�ص قان�ين اأو غريه، 
مبدى اإميان اأ�سحابها مبق�ماتها ومبدى التزامهم بها.

ومع ذلك، وخا�سة يف ظل الظروف الفا�سدة واملف�سدة املحيطة، مع �سديد االأ�سف، التي �رشنا 
نلحظها يف خمتلف املناحي، االقت�سادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية، يظل و�سيظل الق�ساء، يف جميع 
م�ست�ياته وجماالت تدخله، ه� ال�سامن االأول للتقيد باالأخالقيات املهنية، ال�سيما من خالل م�اقَف ن�سائه 

ورجاله كقدوة و�ساءة بالن�سبة للمجتمع ككل.
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فال يعقل، باأي حال من االأح�ال، اأن تنعك�ص اآثار ف�ساد املجتمع، على مك�نات املهن الق�سائية، 
وعلى الق�ساء نف�سه، بل ال�اجب على كافة املهن الق�سائية اأن تق�م، كل واحدة فيما يخ�سها، مبا اأنيط بها 

من مهام، يف اإطار ما تفر�سه اأخالقياتها.

اأمتنى لكم متام الت�فيق فيما اأنتم مقبل�ن عليه من حتمل ر�سالة عظمى يف العمل على حتقيق العدل 
برب�ع وطننا العزيز.

�سكرا على ح�سن اإ�سغائكم.

وال�ســالم عليكم ورحمة اهلل.

*                        *

*
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حق امللكية يف املغرب م�سم�ن مبقت�سى ن�ص الف�سل 35 من د�ست�ر اململكة املغربية ل�سنة 2011: 
" يضمن القانون حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت 

ذلك متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد. وال يمكن نزع الملكية إال في الحاالت 

ووفق اإلجراءات التي ينص عليها القانون ".

ومن ثمة، فلئن كانت القاعدة هي اأن املالك حر يف الت�رشف يف ملكه كما ي�ساء، فقد يقيد القان�ن 
اأبرز الق�انني املنظمة للقي�د ال�اردة على حق امللكية  العامة، ومن  اأجل حتقيق املنفعة  هذا الت�رشف من 
قان�ن 81-7 املتعلق بنزع امللكية واالإحتالل امل�ؤقت، وكذا قان�ن التعمري رقم 90-12 كما مت تعديله 
بقان�ن 66/12، وقان�ن التجزئات العقارية عدد 90-25 ، والذي يهمنا يف هذه املداخلة املت�ا�سعة ه� 

قان�ن التعمري والتجزئات.

عندما نتحدث عن التعمري، وحتى اإعداد الرتاب ال�طني باعتباره الزمة له. فاإننا نتحدث باالأ�سا�ص 
عن �سيا�سة تهدف من خاللها ال�سلطات العامة اإىل التحكم اأكرث وب�سكل عقالين يف املجال الرتابي ق�سد 
ال�طني، وذلك من  الرتاب  ال�سم�لية واملت�ازنة ملختلف جهات  التنمية  فيه مبا يحقق  تنظيمه والتحكم 
اإمناء  اأن متكن من  يتعني  التي  التقنية والقان�نية واالإقت�سادية واالإجتماعية  خالل جمم�عة من االإجراءات 

متنا�سق واإن�ساين للتجمعات ال�سكنية .

الطعن القضائي في رخص التعمير
ذ. عز العرب احلمومي، رئي�س املحكمة الإدارية بفا�س

تفضل السيد الرئيس عز العرب الحمومي بمساهمة قيمة حول موضوع » الطعن 
القضائي في رخص التعمير«، ويسر المجلة أن تنشر الجزء األول من هذه المساهمة 

في العدد الحالي ، على أن يتم نشر جزئها الثاني في العدد المقبل.
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العملي  الت�قع  تطبيق  على  يق�م  علم  اأ�سا�سه  يف  ه�  البع�ص  ي�سميه  كما  العمران  اأو  فالتعمري، 
خالل  ومن  به،  يحيط  وما  اإن�ساين  ملجتمع  املادي  التنظيم  يف  يدخل  ما  كل  ورقابة  حت�سري  بخ�س��ص 
عدد من الق�اعد وال�س�ابط وكذا االإجراءات تتم �سياغتها يف �سكل ق�انني ذات طابع عام تفر�ص على 
االإدارة واالأفراد وج�ب التقيد بها وهي بذلك ملزمة للجميع ق�سد تهيئة وتنظيم املجال الرتابي وتنظيمه 
امل�سا�ص  اإىل  ي�ؤدي  اأن  ميكن  متدخل  اأي  عن  ي�سدر  قد  اإخالل  اأو  جتاوز  فكل  وبالتايل،  فيه،  والتحكم 

بجمالية العمران وتنظيمه وتاأطريه .

ولقد عرف املغرب اأول ت�رشيع ع�رشي له يف التعمري مع �سدور ظهري 16 اأبريل 1914، والذي 
ي�سكل اأول اإطار قان�ين حاولت من خالله ال�سلطات العامة اأن تهيكل ع�رشات املدن اجلديدة وتط�يرها 
القان�نية  الن�س��ص  من  بعدد  وتدعيمه  تعديله  مت   ، احل�رشية  للتهيئة  ميثاق  �سياغة  من خالل  وجتميلها، 
االأخرى املكلمة له، اأبرزها ظهري 14 ي�ني� 1933 املتعلق بالتجزئات العقارية، وظهري 31 غ�ست 1914 
املتعلق   1952 ي�لي�ز   30 بظهري  اإلغاوؤه وتعديله  يتم  اأن  قبل   ، العامة  املنفعة  امللكية الأجل  بنزع  املتعلق 
بالتعمري، وكذا ظهري 30 �ستنرب 1953 ب�ساأن التجزئات وتق�سيم االأرا�سي باالإ�سافة اإىل ظهري 25 ي�ني� 
1960 ب�ساأن تنمية العمارات القروية. اإال اأن الرغبة يف االإ�سالح ال�سامل لتهيئة احل�ا�رش والقرى اأف�ست 
اإىل اإ�سدار الظهري ال�رشيف رقم 1.92.31 بتاريخ 17 ي�ني� 1992 ب�ساأن التعمري )ال�سادر بتنفيذه قان�ن 
90-12(، كما وقع تغيريه وتتميمه مبقت�سى القان�ن رقم 66.12 املن�س�ر باجلريدة الر�سمية بتاريخ 16 
دي�سمرب 2016، وكذا الظهري ال�رشيف 17 ي�ني� 1992 ب�ساأن التجزئات العقارية واملجم�عات ال�سكنية 

وتق�سيم االأرا�سي )ال�سادر بتنفيذه قان�ن 25-90 (.

واإذا كانت عملية مراقبة هذه الق�اعد واالإجراءات تقت�رش على االإدارة املكلفة بالتعمري باعتبارها 
اجلهة املخ�لة قان�نا للقيام بهذه املهمة، فاإن الق�ساء ي�ساهم بدوره يف القيام بهذه املراقبة، ثم يف تك�ين 
ر�سيد ق�سائي من االإجتهادات التي تقنن بدورها هذا املجال املت�سعب واملركب االأبعاد، وذلك مبنا�سبة 
ما يعر�ص عليه من منازعات ي�ستهدف من خاللها رافع�ها اإلغاء بع�ص املقرارات ال�سادرة عن �سلطات 

التعمري، اأبرزها على االإطالق تلك املتعلقة برخ�ص البناء والتجزئة والهدم واإيقاف االأ�سغال .

للتقاطع  نتيجة  العنا�رش  ومتداخلة  مركبة  تدخالت  من  التعمري  قطاع  يعرفه  ملا  وبالنظر  اأنه،  غري 
الذي يح�سل بني ما ه� عقاري وتقني مع ما ه� مايل واإجتماعي و�سيا�سي. باالإ�سافة اإىل تعدد الن�س��ص 
القان�نية املنظمة له، وامل�سار اإليها اأعاله، وتداخلها مع ن�س��ص قان�نية اأخرى مكملة لها قد تك�ن قدمية 
و�س�ح  وعدم  القطاع  هذا  املتدخلني يف  تعدد  عن  ف�سال  التحيني،  لعن�رش  ومفتقرة  االأحيان  بع�ص  يف 
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جمال تدخلهم، فاإنه غالبا ما تثار منازعات يف هذا ال�سدد، اإذا كانت بع�سها تكت�سي �سفة جنحية �رشفة، 
وبالتايل يبقى الق�ساء اجلنحي ه� املخت�ص بالبت فيها، فاإن البع�ص االآخر غالبا ما يكت�سي �سبغة اإدارية 

متلك اخت�سا�ص البت فيه املحاكم االإدارية وكذا حماكم االإ�ستئناف االإدارية كدرجة ثانية للبت.

ن�عا من  يقيم  اأن  يحاول  اإذا كان   ، املنازعات  الن�ع من  يبت يف هذا  االإداري عندما  والق�ساء 
الت�ازن بني حق االإدارة امل�رشفة على تطبيق ومراقبة تدابري ق�انني التعمري واحرتامها وعدم االإخالل بها 
، وبني حق امل�اطن باملقابل يف احل�س�ل على بناء م�ست�ف ل�رشوط ومعايري اجلمالية واجل�دة، وحمرتم يف 
نف�ص ال�قت لهذه ال�س�ابط ، فاإن امل�ؤكد من خالل ر�سد اأغلب االإجتهادات الق�سائية اأن هناك �رشامة 
من جانب هذا الق�ساء يف التعامل مع مثل هذه املنازعات، خا�سة يف احلالة التي يك�ن هناك غياب الأي 
ترخي�ص قان�ين بخ�س��ص عملية البناء اأو التجزيء التي تتم مبا�رشتها، وبالتايل فاإنه يحاول اأن يحمي اإىل 
جانب امل�رشوعية حق امللكية لالأفراد امل�سم�ن د�ست�ريا ، باإجراء قراءة متاأنية ودقيقة ملقت�سيات الن�س��ص 
جمال  يف  ق�سائية  وق�اعد  مبادئ  اإيجاد  ق�سد  لها  تف�سري  اإعطاء  وحماولة  التعمري  ملجال  املنظمة  القان�نية 
التعمري معتمدا يف كل ذلك على االإجتهادات التي كر�ستها خمتلف املحاكم االإدارية وكذا الغرفة االإدارية 

مبحكمة النق�ص .

واإذا كانت اأغلب الق�سايا التي تعر�ص على هذه املحاكم ي�ستهدف من خاللها رافع�ها اإما اإلغاء 
القرارات ال�سادرة عن ال�سلطات املكلفة بالتعمري اأو احل�س�ل على تع�ي�ص، مما ميكن اأن ترتتب عن ذلك 
املتعلقة  املنازعات  تناول  على  الدرا�سة  هذه  يف  �سنقت�رش  فاإننا  املادية،  ومراكزهم  مل�ساحلهم  م�سا�ص  من 
بالطعن باالإلغاء يف هذه القرارات، من خالل ر�سد اأغلب التدخالت التي يق�م بها القا�سي االإداري يف 
هذا املجال وكذا اآليات مراقبته ل�رشعية هذه القرارات، املتعلقة اأ�سا�سا بالتعمري التنظيمي املرتبط بت�سميم 

التهيئة ورخ�سة البناء وما يرتبط بها، والكل من خالل املح�رين التاليني:

- المحور األول: الطعن في القرارات المتصلة بالترخيص بالبناء أو بالتجزئة

-المحور الثاني: الطعن في القرارات المتصلة بالبناء

المحور الأول: الطعن في القرارات المت�سلة بالترخي�س بالبناء اأو بالتجزئة 

البناءات  على  واإ�سالحات  تغيريات  اإدخال  اأو حتى  بناء  اإعادة  اأو  بناء  اأن كل عملية  املعل�م  من 
املتعلق   12-90 قان�ن  من   40 املادة  مقت�سيات  بح�سب  وتخ�سع  اإال  التجزيء،  عمليات  اأو  القائمة 
بالتعمري ل�رشورة احل�س�ل على ترخي�ص بذلك، واملادة 2 من قان�ن 90-25 املتعلق بالتجزئات العقارية 
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واملجم�عات ال�سكنية وتق�سيم العقارات .

اإال اأنه يف بع�ص احلاالت، فقد تك�ن القرارات التي مبقت�ساها يتم منح هذه الرخ�ص، �س�اء كانت 
البت  الق�ساء االإداري، الذي يت�ىل  اأمام جهة  الرف�ص �رشيحا، حمل طعن  اأو �سمنية كما يك�ن  �رشيحة 
يف م�رشوعيتها، ك�سائر القرارات االإدارية االأخرى، انطالقا من فح�ص عي�ب امل�رشوعية التي هي عيب 
املن�س��ص  القان�ن  اأو خمالفة  التعليل  انعدام  اأو  ال�سلطة  اأو االنحراف يف  ال�سكل،  اأو عيب  االخت�سا�ص 

عليها يف املادة 20 من قان�ن 90-41 املحدث للمحاكم االإدارية .

ومعل�م اأن مقال الطعن اأمام املحاكم االإدارية يجب اأن يك�ن م�قعا من طرف حمام وكذا احرتام 
اأنه:             على  تن�ص  التي  باجلماعات،  املتعلق   113/14 عدد  التنظيمي  القان�ن  من   265 املادة  مقت�سيات 
» ال يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد 

الجماعة، أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إال إذا كان المدعي قد أخبر من قبل رئيس مجلس الجماعة 

ووجه إلى عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته، ويسلم 

على إثرها للمدعي فورا وصل بذلك« .

اإن ال�سلطة املخت�سة ب�سفة اأ�سلية مبنح هذه الرتاخي�ص هي رئي�ص جمل�ص اجلماعة مبقت�سى املادة 41 
من قان�ن التعمري كما مت تعديله، والتي تن�ص على اأنه:» يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة .

يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة اإلدارية المحلية المعنية نسخة من رخصة البناء مباشرة 

بعد تسليمها إلى المعني باألمر «.

كما ن�ست املادة 101 من القان�ن التنظيمي عدد 14-113 املتعلق باجلماعات على اأنه: » يق�م 
رئي�ص جمل�ص اجلماعة يف جمال التعمري مبا يلي:

»ـــ السهر على تطبيق القوانين واألنظمة المتعلقة به طبقا للتشريع واألنظمة الجاري بها العمل، 

وعلى احترام ضوابط تصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير؛

ــــ منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم، وإحداث مجموعات سكنية. ويتعين على الرئيس، تحت 

طائلة البطالن، التقيد في هذا الشأن بجميع األراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري 
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بها العمل وال سيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية؛ 

ــــ منح رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية واألنظمة الجاري بها العمل، 

وذلك مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في المادة 237 من هذا القانون التنظيمي«.

كما يخت�ص رئي�ص جمل�ص املقاطعة طبقا لذات املادة مبنح رخ�ص البناء ورخ�ص ال�سكن و�س�اهد 
املطابقة املتعلقة بامل�ساريع ال�سغرى املن�س��ص عليها يف ال�سابط العام للبناء. ويتعني على الرئي�ص، حتت 
طائلة البطالن، التقيد يف هذا ال�ساأن بجميع االآراء امللزمة املن�س��ص عليها يف الن�س��ص الت�رشيعية اجلاري 

بها العمل وال �سيما بالراأي امللزم لل�كالة احل�رشية املعنية...

اإال اأن هناك ن�س��ص خا�سة منحت االإخت�سا�ص اإىل جهات اإدارية اأخرى كبا�سا جماعة امل�س�ر، 
وذلك مبقت�سى املادة 113 من نف�ص القان�ن التنظيمي.

اإما  اأو متنحه  الرتخي�ص  ترف�ص  اأن  لها  االأخرية  فاإن هذه  لالإدارة،  الرتخي�ص  تقدمي طلب  ومبجرد 
�رشاحة اأو �سمنيا و�ستناول كل حالة على حدة. 

الفقرة الأوىل: قرارات رف�س الرتخي�س بالبناء

بح�سب املادة 43 من قان�ن 90-12 املتعلق بالتعمري، فاإن رخ�ص البناء ال ت�سلم اإال بعد التحقق 
من اأن املبنى املزمع اإقامته تت�فر فيه ال�رشوط التي تفر�سها االأحكام الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل 
املن�س��ص عليها يف  الرخ�ص االأخرى  التهيئة وبعد احراز  ال�اردة يف ت�ساميم  خ�س��سا تلك االأحكام 
ت�رشيعات خا�سة ، وه� ما اأكدته املادة 101 من القان�ن التنظيمي عدد 113/14، ال�سالف االإ�سارة اإليها 
من �رشورة التقيد يف الرخ�ص بجميع االأراء امللزمة املن�س��ص عليها يف الت�رشيعات اجلاري بها العمل وال 
�سيما الراأي امللزم لل�كالة احل�رشية املعنية حتت طائلة البطالن، واأن اأي خرق من جانب طالب الرخ�سة 
الطالب على رفع  قد يحمل  مما  املخت�سة،  ال�سلطة  قد يك�ن م��س�ع رف�ص من طرف  ال�س�ابط  لهذه 

دع�ى ق�سائية للطعن يف م�رشوعية هذا القرار .

بهذه  دائما  يتقيد  اأن  يحاول  فاإنه  القرارات،  هذه  مل�رشوعية  مراقبته  عند  االإداري  والقا�سي 
املقت�سيات القان�نية، ويتحقق مما اإذا كانت طلبات الرتخي�ص املقدمة لل�سلطات املخت�سة تت�فر فيها فعال 
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ال�رشوط املن�س��ص عليها يف الق�انني واالأنظمة اجلاري بها العمل، وكذا يف ت�ساميم التهيئة املعم�ل بها. 
مع اإقامة ن�ع من الت�ازن بني امل�سلحة العامة وامل�سلحة اخلا�سة حماوال دائما ترجيح كفة االأوىل، اإنطالقا 
من املعطى الذي �سبق واأن اأ�رشنا اإليه اآنفا وه� اأن ق�انني التعمري هي من النظام العام وملزمة للجميع ، واأنه 
ال بد من التعامل بن�ع من ال�رشامة بعد درا�سة هذه الق�سايا، فيق�سي باإلغاء هذه القرارات اإذا تبني له اأن 
طلب االإلغاء املقدم اأمام املحكمة االإدارية م�ؤ�س�ص قان�نا، وتاأكد من حدوث جتاوز من جانب االإدارة عند 
رف�سها طلب الرتخي�ص ل�سالحيتها املحددة بدقة يف قان�ن التعمري واإعطاء تف�سريات خا�سة بها اإنطالقا 
من ق�انني اأخرى ال عالقة لها بالتعمري اأو بالعك�ص قد يحكم برف�ص هذا الطلب متى تبني له اأن هناك 

اإخالل من جانب طالب الرخ�سة لق�انني التعمري هاته .

وهكذا، وارتباطا باحلالة التي تك�ن فيها االإدارة قد رف�ست منح الرخ�سة بعلة اأن الر�سم العقاري 
مت�سمن لتقيد احتياطي، ن�ست�سهد باأمثلة لقرارات ق�سائية �سادرة يف امل��س�ع.

الغرفة االإدارية باملجل�ص االأعلى  املالية وال�سياحية ».......« ق�ست  العقارية  ال�رشكة  ففي ق�سية 
 .88/8451 عدد  االإداري  امللف  يف   ،1990/12/27 بتاريخ  ال�سادر   ،427 عدد  قرارها  خالل  من 
البي�ساء(، والذي مبقت�ساه رف�ص  بلي�ط)الدار  ل�سيدي  ال�سادر عن رئي�ص اجلماعة احل�رشية  القرار  باإلغاء 
منح الطاعنة رخ�سة بالبناء لك�ن القطعة االأر�سية م��س�ع النزاع، واإن كانت م�سجلة يف اإ�سمها ، اإال اأن 
الر�سم العقاري م��س�عها يت�سمن وج�د حق�ق عينية وحتمالت عقارية تتمثل يف تقييد احتياطي لفائدة 
الغري معتمدة يف اإلغاء هذا القرار على التعليل التايل : » حيث اإنه من الثابت اأي�سا اأن الطاعنة التي تقدمت 
بطلب احل�س�ل على رخ�سة بناء عمارة قد اأدلت بجميع ال�ثائق وامل�ستندات التي يتطلبها قان�ن التعمري .

وحيث اإن مت�سك اجلماعة احل�رشية ل�سيدي بلي�ط بعدم اأحقية الطاعنة يف احل�س�ل على رخ�سة 
البناء بعلة وج�د تقييد احتياطي على العقار املذك�ر لفائدة الغري، ال يرتكز على اأ�سا�ص، ذلك اأن وج�د 
التقييد االإحتياطي املذك�ر لي�ص من �ساأنه اأن يح�ل بني املالك امل�سجل على الر�سم العقاري وبني ممار�سة 
جميع الت�رشفات مبا يف ذلك التف�يت حلق ملكيته، ف�سال عن طرق االإ�ستغالل التي يراها منا�سبة ل��سعية 

عقاره...«
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التجهيزات  بع�ص  اإىل  تفتقر  ع�س�ائية  �سكنية  منطقة  يف  ي�جد  العقار  ك�ن  ادعاء  حال  يف  اأما 
االأ�سا�سية، التي ت�جد قيد الدرا�سة، كما تفتقر اإىل قرار يحدد خط�ط الت�سفيف، اأو اعتمادا على ت�سميم 
تهيئة قد األغي؛ فاإن املحكمة االإدارية ب�جدة ، اعتربت من خالل حكمها عدد 97/465 ال�سادر بتاريخ 
»مادام أن البناء المزمع إقامته يوجد في منطقة سكنية  اأنه   ،  96/85 امللف عدد  1997/04/09 يف 

يحدد  قرار  إلى  تفتقر  الدراسة، كما  قيد  توجد  التي   ، األساسية  التجهيزات  بعض  إلى  تفتقر  عشوائية 

خطوط التصفيف ، وحيث أفاد الخبير المعين في القضية أن العقار موضوع النزاع يقع في منطقة 

ال تتعارض مع تصميم التهيئة من حيث التمنطق وكون األمر يتعلق بتوسعة طريق، فإن ذلك يجعل 

القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لسيدي زيان بوجدة والقاضي برفض منح رخصة البناء جاء 

غير مشروع ويستوجب إلغاؤه، خاصة وأن المطعون في قرارها لم تدل بما يفيد وجود قرار بتحديد 

الطرق والساحات أو سلوكها لمسطرة البحث العمومي بشأنه حتى يمكنها أن تتأكد من اآلجال 

المنصوص عليها في المواد 32-33 و34 من قانون التعمير، مادام أن المانع من تسليم رخص البناء 

محدد بمقتضى الفصل 33 المذكور سابقا في 6 أشهر على أبعد تقدير « .

 07 بتاريخ  ال�سادر   ،  99/92 املحكمة يف حكمها عدد  �سلكته ذات  الذي  الت�جه  نف�ص  وه� 
املجل�ص  رئي�ص  ال�سيد  عن  ال�سادر  القرار  باإلغاء  ق�ست  عندما   98/28 عدد  امللف  ، يف   1999 ي�لي�ز 
اجلماعي ل�سيدي زيان الذي ق�سى فيه برف�ص ت�سليم رخ�سة بناء للطاعن ا�ستنادا على ك�ن القطعة االأر�سية 
م��س�ع طلب الرتخي�ص تدخل يف اإطار م�رشوع تهيئة وت��سعة م�ساحة عم�مية وفق ما ه� من�س��ص 
عليه بت�سميم التهيئة، تاأ�سي�سا على ك�ن اأن هذه القطعة واإن كان قد �سبق تخ�سي�ص ن�سفها لت��سيع امل�ساحة 
املذك�رة ، فاإن ذلك كان بح�سب ما ه� من�س��ص عليها مب�رشوع ت�سميم التهيئة ، الذي بعد امل�سادقة 

عليه اأ�سبح يعترب فيه العقار باأكمله خم�س�ص فقط الإجناز بناية ، ومل يعد من�س��ص على اأية �ساحة عم�مية.

اإطار ت�سميم التهيئة املعم�ل به تبقى م�رشوعة، ويف حال  اأن القرارات االإدارية ال�سادرة يف  اإال 
مت اإلغاء ت�سميم اأو مل يتم جتديده، وجب ا�ست�سدار قرار اآخر على �س�ئه ه� ما اأكدته املحكمة االإدارية 
بفا�ص يف حكمها عدد 718 ، ال�سادر بتاريخ 22 ن�نرب 2005 ، يف امللف عدد 310غ/2004، والذي 
جاء فيه : » حيث إنه إذا كان البحث العلني عن المنافع والمضار قد ابتدأ يوم 2003/03/01، 
حسبما أشار إليه المدعون بمقالهم، فإن مدته تنتهي يوم 2003/04/02 ، وبالتالي فإنه طبقا للمادة 
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27 من قانون 90-12 المتعلق بالتعمير، ال يجوز اإلذن في أي عمل من أعمال البناء والغرس وإحداث 

تجزئات أو مجموعات سكنية لمدة سنة كاملة من تاريخ اختتام البحث العلني في غياب نشر النص 

القاضي بالمصادقة على مشروع تصميم التهيئة، مادام هذا المشروع قد خصص القطعتين األرضيتين 

المملوكتين للمدعين كمؤسسة تعليمية واللتين يرغبون في إحداث تجزئة بهما .

وحيث إن الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة 

باإلسكان والتعمير عدد 3020/23 الصادرة بتاريخ 2003/03/04 ، لئن كانت تخول للجنة 

الجهوية المحدثة بمقتضاها برئاسة السيد والي الجهة، إمكانية اتخاذ قرار بتحويل الغاية المخصصة لها 

العقارات في مشروع تصميم التهيئة في إطار اإلستثناء في مجال التعمير، فإن هذا التحويل ال يمكن 

أن يمس بما هو مقرر إنجازه من مرافق عمومية .

تجزئة  على  المبدئية  الموافقة  من  تمكينهم  أجل  من  طلبهم  قدموا  المدعين  إن  وحيث 

عقاريهما إلى السيد والي الجهة بتاريخ 2004/01/06، حسب نسخة الطلب المضافة للملف، أي 

خالل 12 شهرا التالية إلختتام البحث العلني، مما يعنيه ذلك من كون هذا الطلب قد عرض على 

اللجنة الجهوية المشار إليها في وقت كانت فيه أحكام مشروع تصميم التهيئة ماتزال الزمة التطبيق. 

وبالتالي، فمادام أن اللجنة الجهوية برئاسة السيد والي الجهة عند بتها في الطلب المذكور، قد قررت 

التجزئة مخصص خالل تقديم الطلب، وفي ظل  العقاري لمشروع  الوعاء  الموافقة عليه، لكون  عدم 

سريان مشروع تصميم التهيئة لمدينة تازة إلحداث مؤسسة تعليمية، فإنها تكون قد طبقت مقتضيات 

المادة 27 من قانون التعمير رقم 90-12 تطبيقا سليما ...، والقرار المطعون فيه يكون صادف القانون 

في صحيحه... « 

بيد اأن ما جتب االإ�سارة اإليه يف هذا ال�سدد، اأنه بعد اإ�سدار الدورية امل�سار اإليها اأعالها، اأ�سبحت 
بع�ص امل�ساريع خا�سة منها تلك التي لها طابع ا�ستثماري متنح رخ�سا للبناء ا�ستثناء من مقت�سيات ت�سميم 
التهيئة، وه� اأمر �سكل م��س�ع طع�ن متعددة م�جهة من طرف الغري �سد هذه الرخ�ص التي متنح يف 

اإطار هذه الدورية. 
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فيها  اأ�سدرت  الن�ع  ق�سايا من هذا  اأن عر�ست عليها عدة  بفا�ص  االإدارية  للمحكمة  �سبق  وقد 
امللف  يف   2008 يناير   31 بتاريخ  ال�سادر   ،  2008/77 عدد  احلكم  �سمنها  من  االأحكام،  من  عددا 
عدد 588غ/2007 والذي جاء فيه: » وباعتبار أن قرار الترخيص بالبناء موضوع الطعن لئن صدر 
مخالفا للتنطيق المنصوص عليه بتصميم التهيئة الساري المفعول بمدينة فاس حاليا والمخصص فيه العقار 

طعن  أي  موضوع  يكن  لم  الذي  اإلستثناء  بقرار  ضدها  المطعون  إدالء  فإن  ڤيالت،  كمنطقة 

وبموافقة اللجنة التقنية المكلفة بدراسات طلبات رخص البناء يكون وضعها القانوني مستدركا، إذ 

أن الدورية المشتركة المشار إليها أعاله وضعت مساطر خاصة استثناء من وثائق التعمير نهجا ألسلوب 

لإلستفادة من  اإلستشارية  للمشاريع  الفرصة  إتاحة  التهيئة ألجل  تطبيق تصاميم  والمرونة في  التيسير 

االستثناء بعد موافقة اللجنة الجهوية المعنية.. «.

باأي  فيها  الطعن  يتم  اأنه مل  مادام  القان�نية  قيمتها  النظر عن  الدوريات، وبغ�ص  اأن هذه  وال�اقع 
العمق  م�سا�ص يف  فيها  اأن  نعتقد  فاإننا  قان�نا،  عليها  املن�س��ص  االآجال  داخل  الطعن،  من طرق  طريقة 
باإحدى املبادئ التي يق�م عليها قان�ن التعمري ب�سفة عامة وت�سميم التهيئة ب�سفة خا�سة، وخا�سة منها 
ك�ن مقت�سياته تعترب من النظام العام التي ال يج�ز خمالفتها باأي �سكل من االأ�سكال اإال مبقت�سى ت�سميم 
تهيئة جديد يتم اإعداده وامل�سادقة عليه وفق امل�سطرة املن�س��ص عليها يف م�اد قان�ن 90-12 ، واأنها 
تعترب ملزمة للجميع اإدارة وم�اطنني ، كما نعتقد اأن م�سم�نها فيه ن�ع من االإبهام والغم��ص، الأن كلمة 
ت�سجيع امل�ساريع االإ�ستثمارية هي ذات معنى وا�سع ميكن اأن ت�سمل عدد من املفاهيم وامليادين ، الأنه من 
غري املنطقي اأن نرخ�ص لبناء وحدة �سناعية داخل منطقة �سكنية حتى ول� كانت هذه ال�حدة من ال�سنف 

الثالث من امل�ؤ�س�سات امل�سنفة وامل�رشة واملقلقة باإ�سم ت�سجيع االإ�ستثمار.

مثل هذه  ا�سدار  اإىل  بدون حاجة  تطبيقه  املمكن  من  اأنه كان  نرى  الذي  اال�ستثناء  اأن هذا  كما 
تدرج  مبداأ  العمق  يف  )ومت�ص  القان�ن  هذا  م�ست�ى  اإىل  ترقى  اأن  بدون  قان�نا  غريت  التي  الدوريات 
الق�انني(، وذلك فقط بتفعيل مقت�سيات الفقرة االأخرية من املادة 19 من قان�ن التعمري، املت�سمنة للمرونة 
يف التعامل مع ت�سميم التهيئة ومقت�سياته انطالقا من التغريات التي ميكن ت�سمينها يف هذا الت�سميم يف 
» ينص تصميم الهيئة، إن اقتضى الحال ذلك، على التغييرات التي  اأنه:  حد ذاته، والتي ن�ست على 
يجوز إدخالها على األحكام الواردة فيه تطبيقا لمقتضيات البنود 1و9و11 من هذه المادة بمناسبة 

طلب إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية ويحدد شروط القيام بتلك التغييرات «. وهي البن�د املتعلقة 
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الخ،  �سياحية…  جتارية،  �سناعية،  �سكنية،  منطقة  بني  لها  املر�س�د  الغر�ص  ح�سب  املناطق  بتخ�سي�ص 
بالعل� االأدنى واالأق�سى للمباين، باالإ�سافة اإىل حتديد املناطق املفت�حة الإجناز اأعمال عمرانية بها ح�سب 
ت�قيت معني، وه� ما نعتقد اأنه �سامل ملا ت�سمنته هذه الدورية من حيث املرونة وال�سال�سة يف التعامل مع 

مقت�سيات ت�سميم التهيئة .

وهناك الدورية عدد 10098، ال�سادرة بتاريخ 2010/07/06 ، والتي اأوكلت االخت�سا�ص ملنح 
رخ�ص اال�ستثناء لل�سادة ال�الة بعد درا�سة الطلب من طرف جلنة حتت الرئا�سة الفعلية لل�ايل والتي ت�سم 
عامل العمالة اأو االإقليم املعني، ومدير املركز اجله�ي لال�ستثمار، ورئي�ص اجلماعة املعنية، ومدير ال�كالة 

احل�رشية مكلف بالكتابة وامل�س�ؤول اجله�ي لالإدارة املعنية باال�ستثمار .

التي تخرج عن  العقار  ا�ستحقاق  نف�سها يف م�ساألة  اقحام  االإدارة  اأما بخ�س��ص حاالت حماولة 
نطاق اخت�سا�سها، فقد ق�ست املحكمة االإدارية بالرباط يف حكمها عدد 151 ال�سادر بتاريخ 03 فرباير 
مل�الي  اجلماعي  املجل�ص  رئي�ص  ال�سيد  عن  ال�سادر  القرار  باإلغاء   ، 145غ/99  عدد  امللف  2000 يف 

ب��سلهام الذي رف�ص منح الرتخي�ص بالبناء لك�ن النزاع الق�سائي، الذي كان قائما بني طالب الرخ�سة 
واأحد االأ�سخا�ص ح�ل ملكية القطعة م��س�ع طلب الرتخي�ص ، ومت ح�سمه نهائيا مبقت�سى حكم حائز 

لق�ة ال�سيء املق�سي به.

بتاريخ  ال�سادر   ،479 عدد  حكمها  خالل  من  بفا�ص  االإدارية  املحكمة  ذهبت  حني  يف 
»حيث إنه بغض النظر عن  باأنه:  اإىل الق�ل  291غ/04 ،  2006/07/11 ، يف امللف االإداري عدد 

القضاء  جهة  أمام  دعوى  موضوع  هي  والتي  عليه  المدعى  طرف  من  المثارة  اإلستحقاق  مسألة 

الملف عدد 04/287 ،ومادام أن هناك نزاع بين الطرفين حول ملكية  العادي والمفتوح لها 

الحالة  المطعون في قراره في هذه  الجماعي  المجلس  النزاع، فقد كان يتعين على  العقار موضوع 

باإلضافة إلى سحب رخصة الطاعن إيقاف جميع عمليات البناء فوق هذا العقار إلى حين وضوح 

المراكز القانونية لألطراف المدعية لملكيته بمقتضى حكم تصدره جهة القضاء المختصة، أما والحال 

بها  المدلى  السكنى  رخصة  بسحب  الوقت  نفس  في  قيامه  على  المنازعة  عناصر  عليه  دلت  ما 

وتسليم رخصة للبناء للطرف اآلخر وعلى نفس العناصر، بناء فقط على شكايته عدد 2010 وتاريخ 

2003/02/27 ومذكرة حفظ عدد 82/165 وتاريخ 1994/7/8 وعقد الشراء عدد 30/4 وتاريخ 
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1995/11/30، رغم أنه ليس هو الجهة المختصة بتقييم هذه الحجج، فإن ذلك يعني في هذه الحالة 

تدخل المجلس الجماعي المدعى عليه في مسألة تخرج عن نطاق اختصاصه وبالتالي القرار المطعون 

فيه غير قائم على أساس ويتعين الحكم بإلغاءه.. «.

يف   ،1999/01/13 بتاريخ  ال�سادر   ،4 عدد  حكمها  من خالل  مراك�ص  اإدارية  اعتربت  ولقد 
امللف عدد 97/645، ) ق�سية ».........« �سد رئي�ص املجل�ص البلدي جلماعة ال�يدان(، اأن اإجناز حم�رش 
بعد �سدور قرار رف�ص منح الرتخي�ص بالبناء، ال ميكن باأي حال من االأح�ال اأن ي�ؤثر على م�رشوعية هذا 
القرار ، اإذ جاء يف هذا احلكم باأن : » محضر معاينة هذه اللجنة ال يعتبر بأي حال من األحوال من 
االستشارات التقنية المنصوص عليها في المادة 43 من قانون التعمير رقم 90-12 ، مادام قد حرر 

بتاريخ الحق لتاريخ صدور القرار المطعون فيه، الشيء الذي يبقى معه مجرد إجراء حرر خارج إطار 

القانون المذكور بعد استنفاذ إجراءاته وصدور قرار رفض الترخيص بالبناء، وذلك مجرد تدعيم وتبني 

أسباب الرفض الغير، الشيء الذي يبقى معه هذا المحضر المستدل به غير ذي أثر في النازلة، مادام أنه 

جاء بدون أساس أو سند في قانون التعمير الذي يخضع القرار المطعون فيه ألحكامه« .

اأو  التاأثري  �ساأنه  لي�ص من  الرتخي�ص  اأن م�افقة اجل�ار واعرتا�سهم على طلب  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
ي�سكل  الذي  العام  بالنظام  تتعلق  ق�اعدها  اأن  اعتبار  على  بالتعمري  املتعلقة  القان�نية  املقت�سيات  تعطيل 
نام��سا ثابتا ال يحق الأحد امل�سا�ص به اأو التطاول عليه، واأن ت�سبيب االإدارة لقرارها مبعار�سة اجل�ار ال 
ي�ستقيم على اأ�سا�ص من القان�ن )حكم املحكمة االإدارية بفا�ص عدد 2015/215 يف امللف االإداري عدد 

2015/7110/01، بتاريخ 2015/03/25(.

 ،2006/514 2006/114، بتاريخ  نف�ص االجتاه �سارت عليه نف�ص املحكمة يف حكمها عدد 
يف امللف عدد 83غ/2005، ملا اعتربت اأن القرار القا�سي برف�ص منح رخ�سة البناء تاأ�سي�سا على تعر�ص 

�سخ�ص اأجنبي عن العقار م��س�ع طلب رخ�سة البناء م�س�با بعيب خمالفة القان�ن ويتعني اإلغاوؤه .

يف حني اعترب الق�ساء رف�ص الرتخي�ص بالبناء نتيجة تعر�ص ال�رشكاء على ال�سياع يف عقار م��س�ع 
طلب ترخي�ص من اأحدهم قرارا م�رشوعا )حكم املحكمة االإدارية مبكنا�ص عدد 2017/43، ملف عدد 

2017/7110/2، بتاريخ 02/15/ 2017 (.
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كما اأن قرار رف�ص الرتخي�ص يجب اأن يك�ن معلال تعليال كافيا ومقنعا واإال تعر�ص لالإلغاء، وه� 
2007/06/28، ملف عدد  بتاريخ   ،2007/20 باأكادير يف حكمها عدد  االإدارية  املحكمة  اأكدته  ما 
» إن نقصان أو انعدام تعليل قرار رئيس الجماعة القاضي برفض منح   : فيه  والذي جاء   ،  2006/166

رخصة البناء يجعل هذا القرار متسما بالشطط في استعمال السلطة ومآله اإللغاء.«

الفقرة الثانية : قرارات منح الرتخي�س بالبناء اأو التجزئة

ال�اقع، اأن الرخ�ص ال�رشيحة بالبناء والتجزئة والتي ت�سلم مبجرد ا�ستيفاء الطلب املقدم بخ�س��سها 
اإ�سكالية  اأية  التعمري ال تثري  الت�رشيعية والتنظيمية املعم�ل بها يف جمال  التي ت�ست�جبها االأحكام  لل�رشوط 

قان�نية وا�سحة اإال يف حالتني :

اجلهات  بع�س  راأي  ا�ستطالع  بدون  ولكن  املخت�سة،  امل�سالح  طرف  من  ت�سليمها  مت  اإذا   : الأوىل   -

 43 املادة  الثانية من  الفقرة  اأنه من املفرو�ص وبح�سب  الإدارية الأخرى ذات الإرتباط مبو�سوعها، ذلك 
من قان�ن 90-12 ، فاإن رخ�سة البناء ت�سلم بدون االإخالل ب�ج�ب اإحراز الرخ�ص االأخرى املن�س��ص 
عليها يف الت�رشيعات اخلا�سة وبعد اأخذ االآراء واحل�س�ل على التاأ�سريات املقررة مب�جب االأنظمة اجلاري 
بها العمل، واإن كل اإخالل بهذا املقت�سى القان�ين، �سي�ؤدي اإىل جعل هذه الرخ�سة باطلة، بغ�ص النظر عن 

ك�نها �سادرة عن جهة اإدارية خمت�سة الأن ذلك لي�ص وحده كافيا الإ�سفاء �سبغة ال�رشعية عليها.

وه� ما اأكدته املادة 101 من القان�ن التنظيمي 14-113 املتعلق باجلماعات، والتي اأوجبت على 
رئي�ص اجلماعة اثناء منح رخ�ص البناء والتجزئة والتق�سيم، واإحداث جمم�عات �سكنية، االلتزام بجميع 
االأراء امللزمة املن�س��ص عليها يف الت�رشيعات اجلاري بها العمل وخا�سة الراأي امللزم لل�كالة احل�رشية حتت 

طائلة بطالن الرتخي�ص .

وهذا ما �سارت عليه املحكمة االإدارية بفا�ص من خالل حكمها عدد 97/396 ، ال�سادر بتاريخ 
1997/08/06، يف امللف عدد 160غ/96 ، والذي جاء فيه باأن: » توقيف الطاعن عن البناء في 

موقع مرتب بتحمل بإرتفاق عدم البناء في حدود مساحة معينة يعتبر تصرفا مبنيا على سبب صحيح 

من الناحية القانونية حتى مع توفره على رخصة إحداث تجزئة طالما أن تسليم هاته الرخصة لم يقترن 

بموافقة السلطة المكلفة بالشؤون الثقافية « .
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 2002 قرارها عدد  األغت هذا احلكم مبقت�سى  قد  االأعلى،  باملجل�ص  االإدارية  الغرفة  واإن كانت 
ال�سادر بتاريخ 1998/02/08، بعلة اأن ادعاء ت�سنيف العقار املتنازع ب�ساأنه من طرف االإدارة مل يعتمد 
على اأ�س�ص ثابتة ، ما دامت مل ت�سلك االإجراءات املن�س��ص عليها قان�نا بظهري 1980/12/25 املنظم 
للماآثر التاريخية ، كما اأن ح�س�ل املعني باالأمر على رخ�سة قان�نية وم�سادقة ال�سلطات العم�مية عليها 
اإ�سارة يف  اأية  وعدم وج�د   ، متعددة  وقرو�سا  باه�سة  اأم�اال  كلفه  الذي   ، م�رشوعه  اإجناز  و�رشوعه يف 
اأن  اإال   ، االإدارة  ادعاءات من طرف  االأمر جمرد  اأن  يعني  العقار  ت�سنيف  ت�ؤكد  املذك�ر  العقاري  الر�سم 
املجل�ص االأعلى بجميع غرفه اأ�سدر قرارا حتت عدد 72 وتاريخ 2007/01/30، يف امللف االإداري عدد 
2000/01/04/15 ، ق�سى فيه باإلغاء القرار املطع�ن فيه ، وبتاأييد احلكم امل�ستاأنف ال�سادر عن املحكمة 

االإدارية بفا�ص بتاريخ 6 غ�ست 1997 يف امللف عدد 96/160 . 

 13 اأكدته كذلك املحكمة االإدارية ب�جدة يف حكمها ال�سادر بتاريخ  وه� نف�ص املنحى الذي 
مار�ص 1996 ، يف امللف عدد 10غ/95، والذي جاء فيه باأن: » قرار المنع من البناء الصادر عن 
الدفاعية يعتبر قرارا إداريا قابال  المتعلق بالحرمات  سلطة عسكرية تطبيقا لظهير 1934/08/07، 

البلدي ال تحول دون تطبيق األنظمة  المجلس  المسلمة من  البناء  ...، وأن رخصة  للطعن فيه باإللغاء 

والقوانين الخاصة ومنها ظهير 1934/08/07...«

- الثانية: اإذا مت الطعن يف هذه الرخ�س من طرف الغري خا�سة من طرف اجلوار، فاإما ي�ؤ�س�ص الطلب 
على االأ�رشار الالحقة به من جراء الرتخي�ص، اأو ي�ؤ�س�ص طعنه على ك�ن الرتخي�ص خمالف لقان�ن التعمري .

اأ�رشار ج�سيمة  اإىل احلاق  ي�ؤدي  اإجنازه  الرخ�سة  البناء م��س�ع  الطعن بك�ن  تاأ�سي�ص  ففي حالة 
بهم، فقد ا�ستقر االإجتهاد الق�سائي االإداري ال�سادر يف هذا ال�سدد خا�سة على م�ست�ى املحكمة االإدارية 
بفا�ص، على تر�سيخ مبداأ عام، وه� اأنه ال يتم البت يف الطلبات باالإلغاء امل�جهة �سد هذه الرخ�ص من 
طرف الغري اإال يف احلالة التي يثريون بخ�س��سها و�سائل ودف�ع مرتبطة بتطبيق القان�ن املنظم للتعمري، 
املحدث   41-90 قان�ن  من   23 املادة  من  االأخرية  الفقرة  مقت�سيات  تطبيق  يتم  ذلك  عدا  فيما  واأنه 
االإدارية  املحكمة  عن  ال�سادرة  االأحكام  اأحد  اإذ جاء يف  امل�ازية،  بالدع�ى  املتعلقة  االإدارية  للمحاكم 

بفا�ص باأن)1( :  
)1( حكم �سادر عن املحكمة االإدارية بفا�ص بتاريخ 2005/05/31، حتت عدد 648 يف امللف عدد 166 غ / 04 )ق�سية 

ودادية االأمان �سد رئي�ص املجل�ص اجلماعي ملدينة فا�ص(
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» القضاء اإلداري قد استقر على أن حصول الضرر من الترخيص المسلم طبقا للضوابط المقررة 

المتضرر  بإمكان  أن  مادام  السلطة  استعمال  في  للتجاوز  باإللغاء  الطعن  في  الحق  يخول  ال  قانونا 

اللجوء إلى القضاء العادي لرفع الضرر طبقا للمادة 91 من قانون اإللتزامات والعقود، وكذا الفقرة 

األخيرة من المادة 13 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه المحاكم اإلدارية، وهذا ما قضت 

به الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى في قرارها عدد 96/29 ، الصادر بتاريخ 1996/01/18، في 

الملف اإلداري عدد 93/10541 ، والذي جاء فيه: » القرار الصادر بالترخيص بفتح حمام ال يقبل 

يرفعوا  أن  بإمكانهم  للجيران، ألن  أضرارا  أحدث  الحمام  أن  على  اعتمادا  للشطط  باإللغاء  الطعن 

دعوى في إطار القضاء الشامل بناء على الفصل 91 من قانون اإللتزامات والعقود، لطلب رفع مضار 

الجوار أو التعويض عنها بحسب األحوال . مما تكون معه الوسيلة المثارة ) أي الضرر الذي يحدثه 

المصنع لسكان العمارة ( غير جديرة باإلعتبار «.

وه� نف�ص ما اأكدته ذات املحكمة من خالل حكمها عدد 391 ، ال�سادر بتاريخ 2006/06/13، 
ت�سليمها  اأثناء  خمالفتها  اأ�سا�ص  على  البناء  رخ�سة  يف  الطعن  بخ�س��ص  323غ/2002  عدد  امللف  يف 

ل�س�ابط ت�سميم التهيئة ملدينة فا�ص باالإ�سافة اإىل ترتيبها الأ�رشار للج�ار .

رقم  امللف  يف   ،2015/03/25 بتاريخ   ،2015/215 عدد  حكمها  يف  اأكدت  كما 
2015/7110/01، على ك�ن م�افقة اجل�ار اأو معار�ستهم ال تاأثر بذلك على قان�نية الرخ�سة املطابقة 

لقان�ن التعمري .

ونف�ص االإجتاه ذهبت اإليه املحكمة االإدارية ب�جدة يف حكمها عدد 95/2، ال�سادر بتاريخ 18 
يناير 1995، يف ق�سية ».......« �سد رئي�ص بلدية �سيدي زيان ب�جدة، حيث اأكدت م�رشوعية القرار 
الذي مبقت�ساه مت الرتخي�ص لل�سيد ».......« لبناء عمارة تتك�ن من اأربع ط�ابق ف�سال عن قي�سارية حتت�ي 
على 46 دكانا،....، تاأ�سي�سا على ك�نها ثبت لها من اأوراق النزاع اأن هذا القرار �سدر عن جهة خمت�سة 
باإ�سداره يف نطاق اأعمال ال�رشطة االإدارية اجلماعية امل�ك�لة اإليها مبقت�سى املادة 41 من قان�ن 12-90 
املتعلق بالتعمري، وبعد م�افقة امل�سالح التقنية املخت�سة، وف�سال عن ك�ن االأ�رشار التي يدعيها الطاعن ال 
ترجع اإىل عيب يف رخ�سة البناء، بل هي اأ�رشار على فر�ص وج�دها لها عالقة بكيفية اإجناز اأ�سغال البناء 

التي مل يثبت الطاعن خمالفتها لت�سميم التهيئة . 
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اأما اإذا اأ�س�ص الغري طعنه يف الرتخي�ص بك�نه خمالف لقان�ن التعمري ووثائقه، فاإن الق�ساء ال يرتدد يف 
االإ�ستجابة للطلب باإلغاء الرخ�سة بعد اأن يثبت له اأن م�سدرها مل يحرتم القان�ن ب�سفة عامة وقان�ن التعمري 
ووثائقه على وجه اخل�س��ص، وت�سميم التهيئة اأو حتى كنا�ص التحمالت التي يك�ن م��س�ع التجزئات 

اأو املجم�عة ال�سكنية اأو التعمري .

بتاريخ  ال�سادر   ،  2016/1304 عدد  حكمها  يف  بفا�ص  االإدارية  املحكمة  ق�ست  فقد 
2016/12/30 ،يف امللف عدد 2016/7110/98، باإلغاء قرار الرتخي�ص ال�سادر عن رئي�ص اجلماعة 

احل�رشية ب�سفرو، والذي طعن فيه ال�سيد عامل عمالة اإقليم �سفرو تاأ�سي�سا على خمالفته للقان�ن 80-22 
املتعلق باملحافظة على املباين التاريخية ملحاذاته ل�س�ر اأثري مرتب ، وكذا املادتني 17 و18 من املر�س�م 
رقم 2.13.424 ، ال�سادر بتاريخ 2013/05/24 ، املتعلق بامل�افقة على �سابط البناء ، والذي ي�جب 
عر�ص امل�رشوع قبل الرتخي�ص له على جلنة الدرا�سة امل�سار اإليها باملادة 20 من نف�ص املر�س�م، الذي األغى 
2000/1500 املتم�سك بها من طرف املجل�ص، والتي تنظم الرتخي�ص للم�ساريع  �سمنيا الدورية رقم 
امل��سمية والعر�سية ، باعتبار اأن م�سم�ن هذه الدورية وماهيتها اأدجمت كلها �سمن مقت�سيات املر�س�م 

املذك�ر .

ويف نف�ص االجتاه اأكدت نف�ص املحكمة يف حكمها عدد 2015/2248 ، بتاريخ 2015/10/13، 
ال�سادرة  ال�ق�د  ببناء حمطة  ترخي�ص  قرارات   3 باإلغاء  تق�سي  2015/7110/85، وهي  رقم  امللف  يف 
عن ال�سيد رئي�ص اجلماعة احل�رشية بفا�ص معللة حكمها ملخالفتها للمادة 43 من قان�ن التعمري لت�سميم 
التهيئة ودفرت التحمالت اخلا�ص بالتجزئة املرخ�ص بها باعتبار اأن القطع االأر�سية م��س�عها تبقى خا�سعة 

لل�رشوط املدونة به .

وقد �سارت املحكمة االإدارية مبكنا�ص يف ذات االجتاه، يف حكمها عدد 2012/15 ، يف امللف 
رئي�ص  ال�سادر عن  بالبناء  الرتخي�ص  قرار  باإلغاء  ق�ست  ملا   ،2012/5/10 بتاريخ   ،  45/1012/5 رقم 
اجلماعة احل�رشية ملكنا�ص لعيب خرق القان�ن، بعدم احرتام مقت�سيات املادة 58 من قان�ن التعمري ، التي 
خ�لت لرئي�ص جمل�ص اجلماعة امكانية االإذن بتغيري التخ�سي�ص ، اإذا حتققت �رشوط جمتمعة واملتمثلة يف 
اأن الغر�ص اجلديد يتالءم مع وظيفة القطاع  التاأكد من  �رشط م�افقة االإدارة املكلفة بالتعمري، ووج�ب 
وت�سميم املبنى ، واأن ال ي�سكل الغر�ص اجلديد اأي ازعاج ل�سكان وم�ستعملي البنايات املجاورة ، واأكد 
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ذات احلكم على اأن تخلف اأي �رشط من هذه ال�رشوط يف قرار الرتخي�ص، يجعله م�س�با بعدم امل�رشوعية 
وخارقا ملقت�سى قان�ين وماآله االإلغاء، وه� ما اأكدته املحكمة االإدارية بالرباط يف حكمها عدد 1034 ، 

بتاريخ 2003/8/7 ، ملف عدد 02/357/372غ .

التهيئة  ولت�سميم  التعمري  ل�ثائق  مطابق  كان  اإذا  الرتخي�ص  اأن  على  الق�ساء  اأكد  فقد  وهكذا، 
التحمالت،  لكنا�ص  وكذا  النق�ص،  حمكمة  اأمام  فيه  الطعن  وعدم  عليه،  امل�سادقة  بعد  للجميع  امللزم 
الطعن  ماآل  امل�رشوعة، ويبقى  باأي عيب من عي�ب  يبقى م�رشوعا وغري م�س�ب   ) الرتخي�ص  اأي   ( فاإنه 
2015/03/10 ، ملف عدد  بتاريخ   ، 2015/67 الرف�ص ) حكم املحكمة االإدارية مبكنا�ص عدد  فيه 

.) 2014/7110/48

وه� االجتاه الذي �سارت عليه املحكمة االإدارية باأكادير، يف حكمها عدد 2007/118، بتاريخ 
11/01/،2007 يف امللف عدد 2007/08 غ، والتي اأكدت فيه باأن رخ�سة البناء ال�سادرة مب�جب قرار 

جلنة اال�ستثناء الذي مل يطعن فيه م�رشوعة . 

الفقرة الثالثة : الرخ�س ال�سمنية بالبناء اأو بالتجزئة 

لعل االإ�سكالية االأ�سا�سية بالن�سبة لرخ�ص التعمري مرتبطة اأ�سا�سا بالرخ�ص ال�سمنية بالبناء املن�س��ص 
عليها يف املادة 48 من قان�ن 90-12 املتعلق بالتعمري، والتي جاء فيها باأنه: » في حالة سكوت رئيس 
مجلس الجماعة تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها «.

األغراض  كانت  »إذا  اأنه:  على  بالتجزئات  املتعلق   15-90 قان�ن  من   8 املادة  ن�ست  كما 
يعتبر  اإلدارة  فإن سكوت  التهيئة،  تصميم  أو  التنطيق  تصميم  األراضي محددة في  لها  المخصصة 

بمثابة اإلذن بالقيام بالتجزئة عند انصرام أجل ثالثة أشهر من تقديم طلب إحداثها، ويجب إنجاز 

التجزئة في هذه الحالة وفق ما تتطلبه األنظمة المعمول بها وال سيما األحكام الواردة في تصاميم 

التنطيق وتصاميم التهيئة«.

اإن هاتني املادتني جاءتا ا�ستثناء من القاعدة العامة التي كر�سها القان�ن والفقه واالإجتهاد الق�سائي، 
م اإليها، من اأجل ا�ستدراج االإدارة للتعبري عن اإرادتها يف �سكل  وهي اأن �سك�ت االإدارة على اأي طلب ُقدِّ

قرار اإداري حمدد، يعترب منها رف�سا �سمنيا لهذا الطلب.
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اإن هذا الن�ع من الرخ�ص يطرح عدة ا�سكاليات، فقد جتد اجلهات االإدارية املكلفة مبراقبة البناء 
�سع�بة يف اأداء مهامها، وهي تبقى ال�سع�بة التي قد تعرت�ص م�سالح اجلماعة عندما يتعلق االأمر بالر�سم 
املفرو�ص على البناء، وكذلك االإ�سكال قد يث�ر حتى عند طالب الرخ�سة باعتبار اأنه غري مقيد باأي قرار 

يحدد حق�قه وواجباته. 

ومن �ساأن التف�سري احلريف ملقت�سيات هذه املادة، اأن ي�ؤدي يف بع�ص احلاالت، اإىل امل�سا�ص بق�اعد 
و�س�ابط التعمري وت�سميم التهيئة، الأن الذي قد يحدث ه� اأنه قد ي�سبح باإمكان اأي �سخ�ص، واإن كان 
البناء الذي �سيزمع القيام به ال تت�فر فيه اأدنى �رشوط ومتطلبات اجلمالية وق�اعد التعمري اأو خمالفا لت�سميم 
التهيئة ، اأن يبا�رش عملية البناء هاته ملجرد مرور اأجل �سهرين امل�الية لتاريخ تقدمي طلبه، بعلة ت�فره على 
رخ�سة �سمنية بالبناء، وبالتايل متتعه بحماية قان�نية �سمنتها له هذه املادة، اأو القيام باأ�سغال التجزئة رغم 

عدم الت�فر على ال�رشوط املتطلبة قان�نا الإحداث مثل هذه التجزءات .

اإلزام  اإىل رغبة امل�رشع يف  القان�ين يع�د  املقت�سى  الهدف من وراء و�سع هذا  اأن  واإذا كنا نعتقد 
االإدارة يف البت يف طلبات الرتخي�ص التي تقدم اإليها بال�رشعة املطل�بة بق�سد ت�سجيع مبادارات االإ�ستثمار 
لهذا  وا�سح  فهم  عدم  هناك  اأن  ال�ا�سح  فاإن  والعمران،  العقار  جمال  يف  خا�سة  االأفراد  بها  يق�م  التي 
املقت�سى �س�اء من جانب االإدارة املكلفة بالتعمري اأو من جانب حتى االأفراد ، وه� اأمر ميكن مالحظاته 
الرا�سد ملختلف االإجتهادات  اأن  اإذ  التي �سدرت يف امل��س�ع،  الق�سائية  حتى على م�ست�ى االأحكام 
الق�سائية �س�ف يالحظ اأن هناك اختالف بني املحاكم االإدارية يف تف�سريها ملحت�ى وم�سم�ن هذه املادة.

بتاريخ  ال�سادر   ،48 عدد  حكمها  خالل  من  مبراك�ص  االإدارية  املحكمة  اعتربت  فقد  وهكذا 
الآ�سفي  القروية  اجلماعة  �سد   »........« ق�سية  )يف  35ت/99،  عدد  امللف  يف   ،2000/02/16

الداودية(، باأن مرور اأجل �سهرين على تقدمي طلب البناء مبثابة ترخي�ص �سمني بالبناء، وه� تقريبا نف�ص 
امل�قف الذي �سارت عليه املحكمة االإدارية بالرباط يف حكمها عدد 303، وتاريخ 2002/04/03 ، 
يف امللف عدد 438غ/01 ) ق�سية �رشكة من�س�رات ».....« �سد رئي�ص بلدية اأكدال الريا�ص بالرباط( ، 
عندما اعتربت اأن الطاعنة قد ح�سلت على ترخي�ص �سمني بالبناء ، واأن قرار الرف�ص ال�سادر من رئي�ص 
اجلماعة ه� عبارة عن �سحب للرتخي�ص ال�سمني ولي�ص رف�سا �رشيحا له، منتهية اإىل اإلغاء القرار املطع�ن 
امل�قف قبل ذلك، ولكن ب�سكل �سمني، من خالل  اأكدت على نف�ص  القان�ن . كما  فيه لعيب خمالفة 
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94/89غ ، عندما اعتربت باأن  1995 ، يف امللف عدد  23 فرباير  70 ، ال�سادر بتاريخ  حكمها عدد 
»الشروع في البناء قبل انتهاء أجل شهرين من تاريخ إيداع طلب رخصة البناء يشكل خرقا للفصل 

48 من قانون 90-12 المتعلق بالتعمير، ويخول لرئيس الجماعة الحق في القيام بما يلزم قانونا من أجل 

منع المخالف لهذه المقتضيات، وذلك بمنعه من إتمام البناء « .

وقد اعتربت املحكمة االإدارية ب�جدة، من خالل حكمها عدد 97/645 ، ال�سادر بتاريخ 09 
اأبريل 1997 يف امللف عدد 96/85 باأن: » الفصل 48 من قانون 90-12 المتعلق بالتعمير، ينص على 
أنه في حالة سكوت رئيس المجلس الجماعي، تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ 

إيداع الحصول عليها، مما يعني أن رخصة البناء في هذه الحالة تصدر بقرار ضمني « .

 ،2007/234 رقم  ملف   ،  64 عدد  حكمها  يف  البي�ساء،  بالدار  االإدارية  املحكمة  وخل�ست 
ال�سادر بتاريخ 2008/1/14 ، اإىل اأن �سك�ت رئي�ص املجل�ص اجلماعي عن اإجابة الطاعن بعد مرور اأجل 
�سهرين من تاريخ اإيداع طلب الرتخي�ص بالبناء يعترب مبثابة ترخي�ص بالبناء، واأن �سدور قرار الحق بالرف�ص 

وخارج اأجل املذك�ر يعترب خمالفا للقان�ن وماآله االإلغاء .

بتاريخ   ،1736 عدد  حكمها  يف  بالرباط  االإدارية  املحكمة  عليه  �سارت  االإجتاه  ونف�ص 
انق�ساء  بعد  اجلماعي  املجل�ص  رئي�ص  �سك�ت  اأن  على  م�ؤكدة   ،  07/920 رقم  ملف   ،2007/8/13

�سهرين من تاريخ اإيداع طلب الرتخي�ص يعترب مبثابة ترخي�ص بالبناء .

الق�سائي، عندما  االإجتاه  البداية هذا  �سايرت بدورها يف  قد  بفا�ص  االإدارية  واإذا كانت املحكمة 
بتاريخ  ال�سادر   ،  96/80 ال�سادرة عنها من �سمنها احلكم عدد  االأحكام  اعتربت من خالل عدد من 
لفا�ص  املجل�ص اجلماعي  ) ق�سية »........« �سد رئي�ص  117غ/05  امللف عدد  1996/04/10، يف 

المودع  بالبناء  الترخيص  طلب  عن  الجماعة  مجلس  رئيس  سكوت   « باأن  اعتربت  عندما  �ساي�ص(، 
تضمنته  ما  وفق  بالرفض  قرارا  يعد  ال  بكثير،  الشهرين  ت  تَعدَّ فترة  منذ  إليه  التابعة  المصالح  لدى 

عريضة االدعاء، وإنما قبوال لذلك الطلب طبقا لمقتضيات القانون 90-12 المتعلق بالتعمير ...«؛ فقد 

اأ�سبحت بعد ذلك من خالل عدد من االأحكام ال�سادرة عنها، تعترب باأن مرور �سهرين على تقدمي طلب 
اإذا قدم م�ست�فيا لكافة ال�رشوط القان�نية والتنظيمية املتطلبة يف ميدان  البناء ال يعترب ترخي�سا �سمنيا اإال 

التعمري، واأن الطالب يف و�سعية نظامية اجتاه وثائق التعمري. 
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وه� ما اأكدته املحكمة االإدارية مبكنا�ص يف حكمها عدد 15/249 ، بتاريخ 2015/5112، يف 
امللف عدد 2015/7110/29 والذي اأورد فيه: »حيث إن المشرع لم يشترط أجال لتبليغ قرار رفض 
رخصة البناء طبقا لمقتضيات قانون التعمير رقم 90-12، وأن تنصيص المادة 48 من هذا القانون على 

حصول الترخيص الضمني بالبناء في حال سكوت رئيس المجلس الجماعي عن الجواب عن طلب 

الرخصة لمدة 60 يوما من تاريخ التوصل بالطلب ال يتم بشكل آلي ، وإنما مشروط بكون طالب 

الرخصة في وضعية نظامية اتجاه قوانين وضوابط التعمير«، وه� ما اأقرته حمكمة النق�ص يف قرارها عدد 

73 بتاريخ 2007/5/23، يف امللف االإداري عدد 2005/1/4/469.

الفقرة الرابعة: الطعن يف قرارات �سحب الرتخي�س

الرتخي�ص  اإما ك�ن  بدع�ى  التجزيء  اأو  بالبناء  بالرتخي�ص  قراراتها  �سحب  اإىل  االإدارة  تلجاأ  قد 
ُمنح خطاأ، كاأن ي�سلم يف مناطق ممن�عة من البناء مبقت�سى القان�ن، اأو باأعمال تدلي�سية من لدن الطالب مل 

تكت�سفها اإال بعد �سدور القرار بالرتخي�ص اأو اعتمادا على خمالفته البناء اأو التحري للرخ�سة .

ولقد اأُثري ت�ساوؤل ح�ل اإمكانية �سحب االإدارة اأو اإلغاء قراراتها بالرتخي�ص ول� خارج اأجل 60 
ي�ما املخ�لة لالإدارة ل�سحب قراراتها من تاريخ اإ�سدار القرار اأو على االأقل من تاريخ اكت�سافها ملخالفة 

الرتخي�ص .

اإن اجتاه الق�ساء االإداري يف جمال التعمري، ال يرتدد يف رف�ص اإلغاء قرارات �سحب اأو الغاء الرتخي�ص 
بالبناء ال�سادر عن جهة االإدارة ، كلما ثبت له اأن القرار بالرتخي�ص �سدر خمالفا لقان�ن التعمري ووثائقه، 
تق�م  ملا  االإدارة  واأن   ، واالأفراد  االإدارات  بجميع  وملزم  العام  بالنظام  مت�سل  القان�ن  هذا  اأن  باعتبار 
ب�سحب اأو اإلغاء قرار بالرتخي�ص خمالف لهذا القان�ن، اإمنا تق�م باإرجاع االأم�ر اإىل ن�سابها ال�سحيحة ، 
ول� مت خارج اأجل 60 ي�ما املخ�ل لها ب�سحب قراراتها الغري امل�رشوعة، بل ول� مت اإنهاء البناء املرخ�ص 
به ، وه� ما اأكدته املحكمة االإدارية بفا�ص يف حكمها عدد 817 ، وتاريخ 2016/7/27، ملف عدد 
2014/7110/51 ، ق�سى برف�ص طلب الغاء قرار �سحب الرتخي�ص ال�سادر عن رئي�ص جماعة احل�سيمة 

مت  ول�   ، عم�مية  و�ساحة  العام  ال�سارع  يعرت�سها  اأر�سية  قطعة  على  من�سب  الرتخي�ص  اأن  لها  ثبت  ملا 
فيه ال�ستقرار  الطعن  اأجل  باعتباره  60 ي�ما املخ�ل لالإدارة �سحب قراراتها  اأجل  ال�سحب خارج  هذا 
االأو�ساع القان�نية ، بل ول� مت البناء ب�سكل نهائي بناء على ترخي�ص م�سلم له. وبالتايل، لالإدارة �سحب 
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قرارها متى ثبت لها اأنه �سدر ب�سكل خمالف ملقت�سيات وثائق التعمري، والتي يعترب القان�ن املت�سل بها من 
النظام العام وملزم للجميع .

اأنه م�س�ب  الغاء قرار الرتخي�ص ،كلما اعتربت  اأو  الغاء قرار �سحب  الق�ساء ال يرتدد يف  اأن  غري 
بعيب جتاوز ال�سلطة كعدم �سحة ال�سبب املعترب يف االإلغاء، اأو م�س�ب بعيب انحراف ال�سلطة ، كما جاء 
والذي   ،2014/7110/109 ملف عدد   ،  2016/07/04 بتاريخ   ،768 فا�ص عدد  اإدارية  يف حكم 
ق�سى باإلغاء القرار ال�سادر عن ال�سيد رئي�ص املجل�ص احل�رشي لبنى ب�عيا�سي والقا�سي باإلغاء قرار رخ�سة 
اأي  يرتكب  مل  الطاعن  واأن  التعمري،  وثائق  مطابق جلميع  بالبناء  الرتخي�ص  ولك�ن  �سببه  البناء، النعدام 
امل�سلحة  بعيدة عن  اإىل حتقيق غاية معينة  باالأ�سا�ص  الرتخي�ص والذي يهدف  اإلغاء هذا  خمالفة ت�ست�جب 
العامة املحتملة يف خدمة م�سلحة مالك عقار جماور الذي رخ�ص له بفتح واجهتني ملنزله اإحداهما تطل 

على عقار املدعي ولي�ص على �سارع عام .
كما رف�ست املحكمة طلب اإلغاء ترخي�ص، بعدما ثبت لديها اأن الطالب قام باأعمال تدلي�سية على 
االإدارة مدعيا متلكه للعقار م��س�ع طلب الرتخي�ص )حكم عدد 182 بتاريخ 2015/3/24 ، ملف عدد 

 .)2015/7110/19

بالطعن يف �سحب الرتخي�ص، ملخالفة  املتعلقة  الق�سايا املعرو�سة على املحاكم وهي  اأكرث  اأن  اإال 
الطالب للرخ�ص املمن�حة له اأثناء عملية البناء والتجهيز .

ويف حكم �سادر عن املحكمة االإدارية بفا�ص بتاريخ 2016/9/16 ، حتت عدد 2015/2034، 
ملخالفة  الرخ�سة  باإلغاء  قرارا  يلغي جزئيا  وه�  االجتاه  نف�ص  على  �سار   ،2015/7110/44 عدد  ملف 
التحمالت  كنا�ص  يف  واملت�سمن  به  واملرخ�ص  به  امل�سم�ح  مرت   20 عل�  جتاوز  فيما  البناء  لعل�  �ساحبه 
العام ال�اجب احرتامها، م�ؤكدا على حق االإدارة  التعمري املرتبطة بالنظام  باعتباره يندرج �سمن وثائق 
ب�سحب اأو اإلغاء قرارها ول� خارج اأجل 60 ي�ما من تاريخ الرتخي�ص، اإال اأنه مت هذا االإلغاء داخل اأجل 

60 ي�ما من تاريخ اكت�ساف العيب يف الرتخي�ص بالبناء الذي كان يف بداية ال�رشوع فيه .

)...(
)يتبع يف العدد القادم من املجلة(

*                        *

*
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التراجع عن مقرر نزع الملكية 

إجراءات  استكمال  أجل  القضاء، من  إلى  للفوسفاط  الشريف  المجمع  لجوء 
أنه  دام  ما  هو حق  العامة،  المنفعة  أجل  من  باألمر  المعنيين  عقار  ملكية  نزع 
يكون مقترنا بتعويض كامل، عادل، جابر لكل األضرار، وبالتالي ال يمكن، 
هذا  إذا كان  عنها،  بالتنازل  الملكية  نازع  إلزام  المؤسسة  اختصاص  من  وليس 
األخير يرى أن المصلحة العامة تقتضي وضع اليد على ذلك العقار لرصده لما 

فيه خدمة الصالح العام؛

مقرر برد الطلب

صادر بتاريخ: 30 دجنبر 2016

ملف عدد: 14/5996 

حيث اإن ال�سيد ........، عن�انه ،................، خريبكة، بعث اأ�سالة عن نف�سه ونيابة عن 
عائالت ........، ب�سكاية اإىل هذه امل�ؤ�س�سة، �سجلت بها بتاريخ 11 ي�ني� 2014، يعر�س�ن فيها اأنهم 
كان�ا ميلك�ن اأر�سا فالحية م�ساحتها ح�ايل �سبع هكتارات، قام�ا بتف�يت اأربع هكتارات منها لفائدة 
املجمع ال�رشيف للف��سفاط، مقابل تع�ي�ص مت االتفاق عليه بالرتا�سي، واأنهم ظل�ا ي�ستغل�ن اجلزء املتبقي، 
البالغة م�ساحته ثالث هكتارات، الذي ت�جد به منازلهم التي يقيم�ن بها، واملقدرة بـ 12 منزال مزودا 
باملاء والكهرباء، وعدة مرافق متعلقة بن�ساطهم الفالحي، وثالث اآبار لل�سقي، اإ�سافة اإىل ما يف�ق األف 
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�سجرة مثمرة، اإال اأنهم ف�جئ�ا بدع�ى ق�سائية مقدمة من طرف املجمع �سالف الذكر ب�ساأن نزع ملكية 
اجلزء املتبقي من اأر�سهم، وذلك ق�سد ت�سجريه، طالبني التدخل لدى املجمع ال�رشيف للف��سفاط من اأجل 
التنازل عن هذه الدع�ى، لك�ن القطعة االأر�سية م��س�ع تظلمهم متثل م�سدر عي�سهم واأ�رشهم، وي�جد 

بها عدد كبري من االأ�سجار؛

وحيث متت دع�ة امل�ستكني اإىل ح�س�ر جل�سة بحث مبقر امل�ؤ�س�سة بتاريخ 12 ن�نرب 2014، مت 
خاللها تقدمي الت��سيحات الالزمة بخ�س��ص م��س�ع التظلم، م�سريين اإىل اأن اأر�سهم ال تت�فر على مادة 

الف��سفاط، واأن الثمن املعرو�ص عليهم ه� ثمانية دراهم  للمرت املربع؛

بكتابني  امل�ؤ�س�سة  منه  فت��سلت  امل��س�ع،  يف  للف��سفاط  ال�رشيف  املجمع  مكاتبة  متت  وحيث 
�سل�ك  اإىل  يلجاأ  ال  اأنه  اأو�سح من خاللهما   ،2015 ي�لي�ز   20 2015، ويف  ي�لي�ز   08 م�ؤرخني يف 
م�سطرة نزع امللكية اإال بعد نفاد حماوالت االقتناء بالرتا�سي اأو وج�د �سع�بة قان�نية حت�ل دون الت��سل 

التفاق مع مالك االأرا�سي؛

ملكية  بنقل  واأحكاما  باحليازة  اأوامر  اأ�سدرت  االإدارية  املحكمة  اأن  اأي�سا  املجيب  اأكد  وحيث 
النهائي مل  للتع�ي�ص  الق�سائية املحددة  القرارات  اأن  القطع االأر�سية م��س�ع تظلم امل�ستكني، يف حني 
اأفاد اأن التع�ي�ص االحتياطي عن نزع ملكية البقع  ت�سدر بعد تبعا للطع�ن التي تقدم بها دفاعهم، كما 
اإطار  اإيداعه يف ا�سم املالك ب�سندوق االإيداع والتدبري، و�سيتم �رشفه ملن له احلق يف  �سالفة الذكر قد مت 

م�سطرة تنفيذ اأحكام وقرارات نقل امللكية املحددة للتع�ي�ص النهائي ال�سادرة عن الق�ساء االإداري؛

متليه  ملا  طبقا  االإدارة،  ج�اب  م�سم�ن   ،2015 �ستنرب   09 بتاريخ  امل�ستكني،  تبليغ  مت  وحيث 
مقت�سيات املادة 29 من الظهري ال�رشيف مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، فلم تت��سل منهم باأي تعقيب اإىل غاية 

تاريخه؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل لدى املجمع ال�رشيف للف��سفاط ق�سد حثه على الرتاجع عن 
الدع�ى التي تقدم بها من اأجل نزع ملكية عقار امل�ستكني؛
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وحيث اأكدت االإدارة يف ج�ابها اأنها ا�ست�سدرت اأحكاما باحليازة ونقل ملكية القطع االأر�سية 
م��س�ع تظلم امل�ستكني؛

وحيث اإن جل�ء املجمع ال�رشيف للف��سفاط اإىل الق�ساء، من اأجل ا�ستكمال اإجراءات نزع ملكية 
عقار املعنيني باالأمر من اأجل املنفعة العامة، ه� حق ما دام اأنه يك�ن مقرتنا بتع�ي�ص كامل، عادل، جابر 
لكل االأ�رشار، وبالتايل ال ميكن، ولي�ص من اخت�سا�ص امل�ؤ�س�سة اإلزام نازع امللكية بالتنازل عنها، طاملا اأن 
هذا االأخري يرى اأن امل�سلحة العامة تقت�سي و�سع اليد على ذلك العقار لر�سده ملا فيه خدمة ال�سالح العام؛

وحيث لذلك، فاإن امل�ؤ�س�سة ترى رد الطلب؛

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 2011 بإحداث 

مؤسسة وسيط المملكة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، ونظامها الداخلي، 

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

2012؛

لأجله؛

 فاإن و�سيط اململكة:

-ي�رشح برد الطلب؛

- وياأمر بتبليغ هذا املقرر اإىل كل من املجمع ال�رشيف للف��سفاط، وامل�ستكني.

وحرر بالرباط، فـي:
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أثر المتابعة الجنائية على المتابعة التأديبية

لكل من المتابعة الجنائية، والمتابعة التأديبية أسس وأركان وضوابط، تنبني 
عليها، ولكل واحدة منهما حدود للتأثير على األخرى؛

عن  المؤاخذة  لعدم  آلي  أثر  الواحدة  أجل  من  المؤاخذة  لعدم  يكون  ال 
األخرى؛

مقرر برد الطلب

صادر بتاريخ : 22 مارس 2017

ملف عدد : 15/8343

امل�ؤ�س�سة، �سجل  اإىل هذه  اأكادير، بعث بطلب  ال�سيد ........، عن�انه ...........،  اإن  حيث 
بها بتاريخ 03 ي�لي�ز 2015، يلتم�ص من خالله التدخل لدى امل�سالح التابعة لقيادة الدرك امللكي ق�سد 
اإرجاعه اإىل �سابق عمله الذي عزل منه بتاريخ 19 فرباير 1997، ب�سبب اتهامه من طرف �سائح فرن�سي 
باالرت�ساء، م��سحا ًاأن العلة امل�ستند عليها يف قرار عزله مل يعد لها ما يربرها بعد �سدور اأحكام ق�سائية 

لفائدته تق�سي بتربئته من التهمة املن�س�بة اإليه؛

اإرجاع  يتعذر  اأنه   ،2015 �ستنرب   21 امل�ؤرخ يف  امللكي يف ج�ابها  الدرك  قيادة  اأفادت  وحيث 
االإن�سباط  تتنافى مع نظام  التي  االإرت�ساء،  ارتكابه جنحة  ب�س�سب  �سابق عمله، وذلك  اإىل  باالأمر  املعني 
رقم                      ال�رشيف  الظهري  من   86 الف�سل  يف  عليها  املن�س��ص  امللكية،  امل�سلحة  الق�ات  حظرية  يف  العام 

383-74-1 ، ال�سادر بتاريخ 15 رجب 1394؛
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وحيث اإنه بعد تبليغ فح�ى ج�اب االإدارة للمعني باالأمر بتاريخ 16 اأكت�بر 2015، مل يعمل على 
االإدالء باأي جديد ب�ساأن م��س�ع طلبه؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل لدى االإدارة ق�سد اإرجاع املعني باالأمر اإىل �سابق عمله، بعدما 
متت تربئته من طرف املحكمة؛

اأ�س�ص، واأركان، و�س�ابط تنبني  التاأديبية  اإذا كان لكل من املتابعة اجلنائية، واملتابعة  اإنه،  وحيث 
عليها، وكان لكل واحدة منهما حدود للتاأثري على االأخرى، فال يك�ن لعدم امل�ؤاخذة من اأجل ال�احدة 

منهما االأثر االآيل لعدم امل�ؤاخذة عن االأخرى؛

اإذ ال ميكن  باالأمر �سبغة جنائية،  للمعني  املن�س�بة  ال�اقعة  اكت�ساء  النظر عن عدم  وحيث، بغ�ص 
اعتبارها �س�ى خمالفة لق�اعد االن�سباط الع�سكري، والتي مل ينازع فيها املعني باالأمر، وعالوة على ط�ل 
املدة الزمنية التي مرت على تلك ال�اقعة، مما ي�سعب معه ال�ق�ف على ما كان ميكن البحث والتحري 
ب�ساأنه، ومادامت االإدارة قد عللت قرارها مبا تبني لها من ك�ن املعني باالأمر وقع يف اأخطاء تتنافى وما 

تقت�سيه ق�اعد االن�سباط الع�سكري، فاإنه ال ي�سع هذه امل�ؤ�س�سة اإال الق�ل برد الطلب؛

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 2011 بإحداث 

مؤسسة وسيط المملكة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، ونظامها الداخلي، 

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

2012؛

لأجله؛
فاإن و�سيط اململكة:

- ي�رشح برد الطلب؛
- وياأمر بتبليغ هذا املقرر اإىل كل من اإدارة الدفاع ال�طني )الدرك امللكي(، وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، فـي:
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تقييم برنامج محو األمية وكفاءات مؤطريها

تقدير وتقييم أداء مؤطري برنامج محو األمية يرجع إلى اللجنة المعنية بذلك، 
البرنامج  ملفات  وتقييم  دراسة  صالحية  لها  المحدثة  المقتضيات  تخولها  والتي 
وافتحاصها، وعقدها لقاءات لتقييم الكفاءات والرصيد المعرفي والقدرة على الخلق 

واإلبداع أثناء االستماع إليهم من منظور رؤيتها.

مقرر برد الطلب

صادر بتاريخ: 11 ماي 2017

ملف عدد: 15/8922 

حيث اإن ال�سيد .........، عن�انه بــ .............، مراك�ص، بعث ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط 
اململكة ، �سجلت بها بتاريخ 10 ن�نرب 2015، يتظلم مبقت�ساها من ال�رشر الالحق به جراء تعر�سه لت�قيف 
املندوب  الرتب�ية، من طرف  واال�ست�سارة  االأمية  الرتب�ي يف جمال حم�  التاأطري  مهام  مزاولة  �سف�ي عن 
االإقليمي لل�س�ؤون االإ�سالمية باحل�ز بتاريخ 29 ي�لي�ز 2015، م��سحا اأنه مار�ص مهمة التاأطري الرتب�ي 
ملح� االأمية بهذه ال�زارة بامل�ساجد اأزيد من 15 �سنة، و اأنه اأ�رشف على تك�ين اأكرث من 30 م�ؤطرا يف 
هذا املجال طيلة املدة املذك�رة، مدليا مبجم�عة من ال�ثائق التي تفيد ذلك ، ذاكرا اأنه قام بعدة م�ساع يف 

امل��س�ع اإال اأنه مل يت��سل الأي نتيجة اإىل غاية تاريخه؛ 

 ،2016 دجنرب   16 امل�ؤرخ يف  االإ�سالمية يف ج�ابها  وال�س�ؤون  االأوقاف  وزارة  اأفادت  وحيث 
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نتائج عمله،  لهزالة  تقاريرها اال�ستغناء عنه  الربنامج اقرتحت يف  تتبع ومراقبة وتق�مي م�ؤطري  اأن جلان 
وحتريفه الر�سالة الرتب�ية التعليمية للربنامج، مما اأثر �سلبا على العملية التعليمية، وعّر�ص امل�ساجد لال�ستغالل 

الأهداف تتعار�ص مع مقا�سدها النبيلة يف تاأطري امل�اطنات وامل�اطنني؛

وال  مب�ظفني  لي�س�ا  بامل�ساجد  االأمية  حم�  بربنامج  الدرو�ص  م�ؤطري  اأن  املجيبة  اأ�سافت  وحيث 
متعاقدين معها، واإمنا ي�ؤدون مهامهم خالل ت�سعة اأ�سهر من كل م��سم درا�سي مقابل تع�ي�ص �سهري، وفق 
ال�رشيف املحدث للربنامج والقرارات  املن�س��ص عليها يف الظهري  بال�ساعات االإ�سافية  املقادير اخلا�سة 

املتخذة لتطبيقه؛ 

فلم  االإدارة،  ج�اب  مب�سم�ن   2017 يناير   09 بتاريخ  امل�ستكي  اأ�سعرت  امل�ؤ�س�سة  اإن  وحيث 
تت��سل منه باأي رد يف امل��س�ع؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل تدخل هذه امل�ؤ�س�سة ق�سد رفع ال�رشر الالحق بامل�ستكي جراء تعر�سه 
لت�قيف �سف�ي من طرف املندوب االإقليمي لل�س�ؤون االإ�سالمية باحل�ز؛

الرتب�ية  للر�سالة  وحتريفه  عمله  نتائج  هزالة  اإىل  امل�ستكي  عن  ا�ستغناءها  االإدارة  عزت  وحيث 
التعليمية للربنامج املذك�ر، وذلك ا�ستنادا اإىل تقارير جلان تتبع ومراقبة وتق�مي م�ؤطري الربنامج؛ 

والتي  بذلك،  املعنية  اللجنة  اإىل  يرجع  االأمية  برنامج حم�  م�ؤطري  اأداء  وتق�مي  تقدير  اإن  وحيث 
لقاءات  وافتحا�سها، وعقدها  الربنامج  ملفات  وتقييم  درا�سة  لها �سالحية  املحدثة  املقت�سيات  تخ�لها 
لتقييم الكفاءات والر�سيد املعريف والقدرة على اخللق واالإبداع اأثناء اال�ستماع اإليهم من منظ�ر روؤيتها 

مل�ست�ى االأداء؛ 

اأنها انحرفت يف اإعمال هذه  اإليه هذه اللجنة له حجيته، يف غياب ما يفيد  وحيث اإن ما تنتهي 
ال�سلطة اأو خروجها عن امل�رشوعية، وه� مامل يثبت للم�ؤ�س�سة، التي ترى ا�ستناداً اإىل ما ذكر رد الطلب؛ 

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 2011 بإحداث 

مؤسسة وسيط المملكة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، ونظامها الداخلي، 
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مارس   26 بتاريخ   6033 عد  الرسمية  بالجريدة  والمنشور  الشريف،  الجناب  لدن  من  عليه  المصادق 

2012؛

لأجله؛

فاإن و�سيط اململكة؛

-ي�رشح برد الطلب؛

- وياأمر بتبليغ هذا املقرر اإىل كل من وزارة االأوقاف وال�س�ؤون االإ�سالمية، وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، فـي:
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نظامية،  المغرب غير  ببريد  المشتكية  لها  تنتمي  التي  الفئة  تربط  التي  العالقة 
التي ال يمكن  العامة  للقواعد  فإنها تخضع  وبالتالي  الكلية،  التبعية  لغياب عنصر 
على أساسها إلزام الجهة المشتكى بها بتمكين األشخاص المعنيين من االمتيازات 
الخاصة بالموظفين أو باإلدماج في أسالك الوظيفة العمومية أو العاملين التابعين 

لها؛
محددة  عليها  الحصول  في  محقين  المشتكون  يكون   قد  التي  االلتزامات 
بواسطة العقد الرابط بين الطرفين، وبالتالي  يمكن في إطار هذه العالقة التعاقدية 
إعادة مناقشة بنودها في نطاق توافقي، على اعتبار أن إدارة البريد بنك اختارت 

هذا النمط لتفويض تدبير الخدمات إلى الخواص؛

تفويض تدبير خدمات إلى الخواص

مقـرر برد الطلب

صادر بتاريخ : 11 ماي 2017

ملف عدد : 17/12386

حيث اإن ال�سبكة املغربية حلق�ق االإن�سان، عن�انها بـ ..........، خنيفرة، بعثت ب�ا�سطة اأمينها 
العام ال�سيد ...........، ب�سكاية اإىل هذه امل�ؤ�س�سة ، �سجلت بها بتاريخ 11 اأبريل 2017، تطلب من 
خاللها التدخل لدى الربيد بنك ق�سد ت�س�ية ال��سعية االإدارية واملالية مل�سريي ال�كاالت الربيدية ، ذاكرة 
االجتماعية  اخلدمات  من  ا�ستفادتها  دون  �سهريا  درهم   500 تتجاوز  ال  باأجرة  ت�ستغل  الفئة  هذه  باأن 
ت�س�ية و�سعية  على  العمل  ملتم�سة  التقاعد،  وواجبات  العائلية  والتع�ي�سات  ال�سحية  بالتغطية  املتعلقة 

املعنيني باالأمر اإعماال ملبداأ العدل واالإن�ساف؛
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وحيث اأفاد بريد املغرب يف ملفات مماثلة، اأن م�سريي ال�كاالت ال يعتربون يف عداد امل�ظفني اأو 
امل�ستخدمني وال ت�سمح الق�انني املعم�ل بها باإدماجهم، ويبقى باإمكانهم امل�ساركة يف املباريات املنظمة 

للت�ظيف اإذا ا�ست�ف�ا ال�رشوط املطل�بة لذلك؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل تدخل هذه امل�ؤ�س�سة لدى بريد املغرب ق�سد ت�س�ية و�سعية امل�ستكني 
االإدارية واملالية؛

وحيث اإن العالقة التي تربط الفئة التي ينتمي لها املعني�ن باالأمر بربيد املغرب غري نظامية لغياب 
عن�رش التبعية الكلية، وبالتايل فاإنها تخ�سع للق�اعد العامة التي ال ميكن على اأ�سا�سها اإلزام اجلهة امل�ستكى 
بها بتمكني االأ�سخا�ص املعنيني من االمتيازات اخلا�سة بامل�ظفني اأو باالإدماج يف اأ�سالك ال�ظيفة العم�مية 

اأو العاملني التابعني لها؛

عليها،  احل�س�ل  يف  حمقني  امل�ستك�ن  يك�ن  قد  التي  املالية  بااللتزامات  يتعلق  فيما  اإنه،  وحيث 
فاإنها حمددة ب�ا�سطة العقد الرابط بني الطرفني املعنيني، وبالتايل فيمكنهم يف اإطار هذه العالقة التعاقدية 
اإعادة مناق�سة بن�دها يف نطاق ت�افقي على اعتبار اأن اإدارة بريد بنك اختارت هذا النمط لتف�ي�ص تدبري 
اخلدمات اإىل اخل�ا�ص، وبالتايل فكل منازعة فيها جتب اأن تبقى يف هذا االإطار، مما ترى معه امل�ؤ�س�سة رد 

الطلب؛ 

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 2011 بإحداث 

مؤسسة وسيط المملكة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، ونظامها الداخلي، 

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

2012؛

لأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:
- ي�رشح برد الطلب؛

- وياأمر، بتبليغ هذا املقرر اإىل كل من بريد املغرب، وامل�ستكية.

وحرر بالرباط، فـي: 



73

تأكد المحافظ من صحة المعطيات عند التحفيظ

من حق المحافظ العقاري، كجهة مؤتمنة على ضمان حقوق المالك، التأكد 
من صحة كل المعطيات قبل اإلقدام على أي تصرف يطهر العقار من كل 

حق أو ادعاء؛

مقرربالتوجيه 
صادر بتاريخ : 21 يونيو 2017

ملف عدد : 15/7463
نف�سه ونيابة  اأ�سالة عن  بــ ..............، جر�سيف، بعث  ال�سيد ........، عن�انه  اإن  حيث 
عن ال�سيد ............ وال�سيد ..........، ب�سكاية اإىل هذه امل�ؤ�س�سة، �سجلت بها بتاريخ 25 فرباير 
ا�ستكمال  يف  بجر�سيف  العقارية  االأمالك  على  املحافظ  ال�سيد  متاطل  من  مب�جبها  يتظلم�ن   ،2015

اإجراءات التحفيظ اخلا�سة بالقطعة االأر�سية ذات املطلب رقم .../... بجر�سيف، ذاكرين اأن م��س�ع 
مطلبهم قد �سدرت ب�ساأنه اأحكام نهائية حائزة لق�ة ال�سيء املق�سي به، واأنهم قام�ا بعدة م�ساع مل ت�سفر 

عن اأي نتيجة؛
يف  واخلرائطية،  العقاري  وامل�سح  العقارية  للمحافظة  ال�طنية  لل�كالة  العام  املفت�ص  اأفاد  وحيث 
ج�ابه امل�ؤرخ يف 9 ي�ني� 2015، اأنه تبني من خالل البحث الذي اأجري على �سعيد املحافظة العقارية 
االأحكام  لتطبيق  املعني  العقارية  االأمالك  على  املحافظ  ال�سيد  تعرت�ص  �سع�بات  هناك  اأن  بجر�سيف 
اأ�سخا�سا   2014 ي�ني�   24 يف  امل�ؤرخة  بالنق�ص  الطعن  عدم  �سهادة  ت�سمني  يف  واملتمثلة  املذك�رة، 
ب�سفتهم م�ستاأنفني يف حني اأنهم م�ستاأنف عليهم، وقيام بع�ص املتعر�سني با�ستئناف احلكم االبتدائي رقم 
../.. بتاريخ 13 دجنرب 1995 يف حني اأن البع�ص االآخر مل ينت�سب�ا كطرف م�ستاأنف يف م�اجهة طالب 
حتفيظ املطلب املذك�ر، وكذا ت�سمني �سهادة عدم الطعن باال�ستئناف اأحد املتعر�سات ك�سخ�ص مت تبليغه 
يف حني اأنها وافتها املنية ، باالإ�سافة اإىل اأن االأحكام والقرارات الق�سائية ال�سادرة ب�سان التعر�ص ال�ارد 
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على مطلب التحفيظ مرتبطة مب�سطرة حتفيظ مطلب اآخر "....... ف"؛
تعرت�ص  التي  ال�سع�بات  اأن   ،2017 ماي   26 يف  م�ؤرخ  ج�اب  يف  املجيب،  اأ�ساف  وحيث 
ترتيب االآثار القان�نية لالأحكام ال زالت قائمة، اإذ اأفاد املحافظ على االأمالك العقارية املعني، اأن درا�ستها 

ال تفيد اكت�سابها لق�ة ال�سيء املق�سي به يف م�اجهة جميع اأطراف الدع�ى؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل تدخل هذه امل�ؤ�س�سة ق�سد ا�ستكمال اإجراءات حتفيظ امللك م��س�ع 
مطلب التحفيظ عدد ...../...؛

وتتعلق  العقارية  بامل�سطرة  مرتبطة  �سع�بات  اإىل وج�د  التنفيذ  تعرث  املحافظ  ال�سيد  عزا  وحيث 
بال�سيغة التي وردت بها �سهادة الطعن بالنق�ص والتي ت�سمنت عدة اأخطاء واإ�سافات وعدم ذكر اأطراف 

معنية؛
وحيث اإن م�قف ال�سيد املحافظ، كجهة م�ؤمتنة على �سمان حق�ق املالك والتاأكد من �سحة كل 
املعطيات قبل االإقدام على اأي ت�رشف يطهر العقار من كل حق اأو ادعاء يجد له ما يربره، اإذ من املتعني اأن 
يلجاأ امل�ستفيدون من احلكم املطل�ب ت�سمينه يف املحافظة العقارية اإىل املحكمة امل�سدرة للحكم للبت يف 

هذه ال�سع�بة، واال�سارة على ال�سيد املحافظ على االأمالك العقارية مبا يتعني اتخاذه كم�قف؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 2011 بإحداث 

مؤسسة وسيط المملكة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، ونظامها الداخلي، 

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

2012؛

لأجله ؛
فاإن و�سيط اململكة:

اإىل املحكمة امل�سدرة للحكم للبت يف ال�سع�بات املثارة بخ�س��ص ت�سمني  - ي�جه امل�ستكني 
احلكم ب�سجالت املحافظة العقارية واال�سارة على ال�سيد املحافظ مبا يتعني اتخاذه كم�قف؛

العقاري  وامل�سح  العقارية  للمحافظة  ال�طنية  ال�كالة  من  كل  اإىل  املقرر  هذا  بتبليغ  وياأمر   -
واخلرائطية، وامل�ستكني.

وحرر بالرباط ، يف:
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حق الهيئات التعاضدية في المراقبة

من حق الهيئات المكلفة بتدبير التأمين اإلجباري األساسي عن المرض 
أن تعمل على مراقبة مدى مطابقة الوصفات الطبية للعالجات المقدمة، مع فحص 
المعني  تستدعي  أن  ولها  الغش،  وحاالت  التجاوزات  ومعاينة  الخدمات،  صحة 

بالعالج ليخضع لهذه المراقبة؛

مقــــرر بالتوجيه
صادر بتاريخ: 21 يونيو 2017

ملف عدد: 15/9118 

حيث اإن ال�سيد ......، رقم انخراطه ......../.....، عن�انه بــــ ........، متارة، بعث ب�سكاية 
اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 09 دجنرب 2015، يتظلم مبقت�ساها من عدم متكينه من 
االإدارات  مل�ظفي  العامة  التعا�سدية  م�سالح  لدى  امل�دعة  مر�سه  ملفات  عن  التع�ي�ص  من  اال�ستفادة 
تاريخه،  اإىل غاية  نتيجة  اأي  ت�سفر عن  بها مل  قام  التي  امل�ساعي  اأن  2014، م��سحا  �سنة  العم�مية منذ 

طالبا التدخل ق�سد رفع ال�رشر الالحق به؛
فرباير   03 يف  امل�ؤرخ  ج�ابها  يف  العم�مية  االإدارات  مل�ظفي  العامة  التعا�سدية  اأفادت  وحيث 
اأن ملفات املعني باالأمر تخ�سع مل�سطرة مراقبة اال�ستهالك املفرط لالأدوية وتبقى حتت املراقبة   ،2016

اإىل حني اأن ينظر يف م�سم�نها الطبيب املراقب للتعا�سدية، والذي يق�م با�ستدعاء املنخرط واإجناز تقرير 
طبي مف�سل ح�ل و�سعيته ال�سحية، حيث يعر�ص على اأنظار مديرية االفتحا�ص ومراقبة الت�سيري التابعة 
لل�سندوق ال�طني ملنظمات االحتياط االجتماعي اإذا دعت ال�رشورة اإىل ذلك، والتي تت�ىل مهمة االأمر 

ب�رشف التع�ي�ص من عدمه؛
وحيث اأكدت التعا�سدية يف ج�اب م�ؤرخ يف 14 دجنرب 2016، ما جاء يف ج�ابها ال�سابق، 
م�سيفة اأنه طبقا للمادة 27 من قان�ن التغطية ال�سحية االإجبارية، فاإن الطبيب املراقب قام با�ستدعاء املعني 
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باالأمر دون اال�ستجابة للدع�ة، م�ؤكدة اأنه �سيتم ا�ستدعاوؤه مرة اأخرى يف اأقرب االآجال؛  
وحيث اإن امل�ؤ�س�سة اأبلغت امل�ستكي بتاريخ 10 يناير 2017 مب�سم�ن ج�اب االإدارة، فلم تت��سل 

منه باأي رد؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل تدخل امل�ؤ�س�سة من اأجل متكني املعني باالأمر من تع�ي�سه عن ملفات 
مر�سه؛

وحيث يت�سح من االطالع على املادتني 26 و27 من قان�ن التغطية ال�سحية االإجبارية، اأن من 
مراقبة مدى مطابقة  تعمل على  اأن  املر�ص  االأ�سا�سي عن  االإجباري  التاأمني  بتدبري  املكلفة  الهيئات  حق 
ال��سفات الطبية والعالجات املقدمة مع فح�ص �سحة اخلدمات ومعاينة التجاوزات وحاالت الغ�ص، 

ولها اأن ت�ستدعي املعني بالعالج ليخ�سع لهذه املراقبة؛
وحيث اإنه يف هذا االإطار، فاإن ما عللت به االإدارة م�قفها من تاأجيل النظر يف ملفات التع�ي�ص 

يجد �سنده يف القان�ن امل�سار اإليه اأعاله؛
اأو تع�ي�سه عن ملفات  الفح�ص،  امل�ستكي مبا يفيد ح�س�ره الإجراء  اإدالء  اأمام عدم  اإنه،  وحيث 
مر�سه، فاإن امل�ؤ�س�سة ال ي�سعها اإال ت�سجيل ما و�سلت اإليه حترياتها، وت�جيه امل�ستكي اإىل ربط االت�سال 

بالتعا�سدية العامة مل�ظفي االإدارات العم�مية حتى يت�سنى لها البت يف ملفه؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 2011 بإحداث 

مؤسسة وسيط المملكة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، ونظامها الداخلي، 

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

2012؛

لأجله؛
فاإن و�سيط اململكة؛

- ي�جه امل�ستكي اإىل ربط االت�سال بالتعا�سدية العامة مل�ظفي االإدارات العم�مية حتى يت�سنى لها 
البت يف ملفه؛ 

- وياأمر بتبليغ هذا املقرر اإىل كل من التعا�سدية العامة مل�ظفي االإدارات العم�مية، وامل�ستكي.
وحرر بالرباط، فـي:
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مسؤولية المحافظة على األمالك العقارية عن تنفيذ 
األحكام

المحافظ، بحكم ما هو موكول إليه من ائتمان على مصالح األفراد من مالك 
يندرج  موقفا  اتخذ  التحفيظ،  مطالب  على  المتعرضين  وكذا  التحفيظ  وطالبي 
ضمن مسؤوليته بالنسبة لما قد يكون لتنفيذ الحكم على حالته من إضرار بالغير، 
مما يتعين معه الرجوع إلى المحكمة المصدرة للحكم للنظر في اإلشكالية المثارة 

من طرف المحافظ على األمالك العقارية .

مقرر بالتوجيه 

صادر بتاريخ : 28 يونيو  2017

ملف عدد : 15/7941

حيث اإن ال�سيد ...........، عن�انه ..............، الرباط، بعث ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط 
اململكة، �سجلت بها بتاريخ 07 ماي 2015 يتظلم مبقت�ساها من امتناع املحافظ على االأمالك العقارية 
 16 امل�ؤرخ يف  بالرباط،  اال�ستئناف  ال�سادر عن حمكمة   ،125 القرار رقم  تنفيذ  بالرماين عن  والره�ن 
دجنرب 2003، يف امللفني رقم ..../..../...، ورقم ..../..../....، القا�سي باإلغاء احلكم امل�ستاأنف 
جزئيا، فيما ق�سى به من عدم �سحة التعر�ص التلقائي امل�سمن بتاريخ 2000/05/31 )كنا�ص ..... عدد 
......( الناجت عن تطاول امللك املدع� "ب�غ�س�ة" مطلب رقم 29/3021 على امللك املدع� "ب�غ�س�ة" 
مطلب رقم 29/2634، وكذا التعر�ص اجلزئي التلقائي املتبادل امل�سمن بتاريخ 2000/06/13 )كنا�ص 
وبعد   ،29/3021 رقم  املطلب  من  مع جزء  املطلب  لهذا  اجلزئي  التدخل  الناجت عن   )1042 16 عدد 
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 1994/3/17 بتاريخ  امل�سمن  التعر�ص  به من �سحة  فيما ق�سى  ثانيا  التعر�ص،  الت�سدي احلكم ب�سحة 
)كنا�ص 11 عدد 466(، وكذا التعر�ص امل�سمن بتاريخ 99/2/10 )كنا�ص 15 عدد 1145( الناجت عن 
29/2788 وذلك يف حدود القطعة رقم اثنني  29/2634 مع املطلب  تداخل امللك م��س�ع املطلب 
امل�الية للمطلب رقم 29/3021 والتي م�ساحتها 54 اآر و60 �سنتيار، وبعد الت�سدي احلكم بعدم �سحة 
التعر�ص يف �ساأنها، وبتاأييد احلكم يف الباقي، م��سحا اأنه قام بجميع امل�ساعي لدى املحافظ على االأمالك 

العقارية والره�ن بالرماين دون اأن يت��سل اإىل نتيجة تذكر؛

وحيث متت مرا�سلة االإدارة املعنية يف امل��س�ع بتاريخ 16 ي�ني� 2016، فاأفادت باأنه تبني لها 
11، والقرار اال�ستئنايف امل�ؤرخ يف  2002/02/12 عدد  من خالل درا�سة احلكم االبتدائي امل�ؤرخ يف 
2003/12/16 عدد 125، اأن املحكمة مل تناق�ص ومل تبت �رشاحة يف التعر�سني امل�سمنني باملطلب عدد 

3021، بتاريخ 1995/05/8 )كنا�ص 12 عدد 186( وتاريخ 1999/05/19 )كنا�ص 16 عدد 125(، 

اأما  التعر�سني،  هذين  يف  للبت  جديد  من  الق�ساء  على  املذك�ر  التحفيظ  مطلب  اإحالة  يتعني  وبالتايل 
بخ�س��ص مطلبي التحفيظ عدد 2634 و2788 فاإن الق�ساء قد بت يف كافة التعر�سات امل�سمنة بهما، 
اإال اأنه بالرج�ع اإىل القرار اال�ستئنايف املذك�ر يالحظ اأن املحكمة اأثناء املعاينة اعتربت تعر�ص املطلب عدد 
2788 على املطلب عدد 2634 مرتكزا على اأ�سا�ص يف حدود القطعة التي تبلغ م�ساحتها ح�سب ت�سميم 

اآر  33و  8 هــ  الت�سميم هي   القطعة ح�سب هذا  اأن م�ساحة هذه  هذا االأخري �ستة هكتارات، يف حني 
و60�ص، مع  العلم اأن منط�ق القرار اال�ستئنايف املذك�ر يق�سي باإلغاء احلكم االبتدائي جزئيا فيما ق�سى به 
من �سحة تعر�ص املطلب عدد 2788 على املطلب عدد 29/2634 يف حدود القطعة التي تبلغ م�ساحتها 
54 اآر 60�ص، وتاأييده يف الباقي واملحدد ح�سب ت�سميم املطلب عدد 29/2634 يف امل�ساحة التي تبلغ  

8 هــ و 33 اآر . و60�ص، وبذلك يالحظ اختالف بني منط�ق القرار املذك�ر وحيثياته من حيث امل�ساحة 
احلكم  تف�سري  باالأمر طلب  املعنيني  على  يتعني  فاإنه  االأ�سا�ص،  املتعر�ص، وعلى هذا  لفائدة  بها  املحك�م 

املذك�ر طبقا ملقت�سيات الف�سل 26 من قان�ن امل�سطرة املدنية؛

اأي  يت�سمن  االإدارة، فت��سلت منه برد ال  امل�ستكي مب�سم�ن ج�اب  اأبلغت  امل�ؤ�س�سة  اإن  وحيث 
م�ستجد يفيد الق�سية؛
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وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل لدى املحافظ على االأمالك العقارية والره�ن بالرماين، ق�سد 
اإلزام هذا االأخري بتنفيذ القرار امل�سار اإليه اأعاله؛

لكن حيث اإن املحافظ يف النازلة احلالية بحكم ما ه� م�ك�ل اإليه من ائتمانه على م�سالح االأفراد 
من مالك وطالبي التحفيظ وكذا املعرت�سني على مطالب التحفيظ اتخذ م�قفا يندرج �سمن م�س�ؤوليته 
اإىل املحكمة  الرج�ع  يتعني معه  بالغري مما  اأ�رشار  لتنفيذ احلكم على حالته من  ما قد يك�ن  اإىل  بالن�سبة 
امل�سدرة للحكم للنظر يف االإ�سكالية املثارة من طرف ال�سيد املحافظ على االأمالك العقارية التخاذ ما تراه 

منا�سبا يف امل��س�ع؛

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 2011 بإحداث 

مؤسسة وسيط المملكة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، ونظامها الداخلي، 

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

2012؛

لأجــــله:

فاإن و�سيط اململكة: 

- ي�جه االأطراف املعنية بالتنفيذ اإىل اللج�ء للق�ساء للبت يف ال�سع�بة املعرو�سة، والعمل على 
تغيري منط�ق حكمها؛

- وياأمر بتبليغ هذا املقرر اإىل كل من ال�سيد املحافظ على االأمالك العقارية بالرماين، وامل�ستكني.

 وحرر بالرباط، فـي:
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إذا كان من حق كل مالك أن يجهز عقاره وأن ينجز ما يراه من بناءات، 
فإن هذا الحق ليس مطلقا، إذ أن ممارسته مشروطة بوجوب التقيد بما تفرضه القوانين 
واألنظمة من التزام بضوابط التعمير، واحترام إكراهات وثائق التعمير التي يتم 

إعدادها من أجل تهيئ مجال عمراني يراعي مصلحة الساكنة .

رخصة البناء رهينة باحترام ضوابط التعمير 

مقــــرر بحفظ الملف

صادر بتاريخ : 02 غشت 2017

ملف عدد : 15/9053

حيث اإن ال�سيد .........، ال�ساكن بــ ..............، �سال، بعث ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط 
اململكة، �سجلت بها بتاريخ 27 ن�نرب2015، يطلب مب�جبها التدخل لدى �رشكة تهيئة العمران مبراك�ص 
ق�سد متكينه من اأداء ال�اجبات املتعلقة بتجهيز القطعة االر�سية العائدة اإليه، وامل�سماة " ......."، ذات 
الر�سم العقاري عدد ....../.....، م��سحا اأن االت�ساالت التي با�رشها يف امل��س�ع مع امل�سالح االدارية 

مل تف�ص اإىل اال�ستجابة لطلبه لغاية تاريخه، ملتم�سا التدخل ق�سد ان�سافه يف م��س�ع واقعة احلال؛

وحيث اأفادت جمم�عة العمران يف ج�ابها امل�ؤرخ يف 16 مار�ص 2016، اأن  واجبات الت�سجيل 
مبدينة  اإيطي  منطقة عني  عرفتها  التي  الهيكلة  اإعادة  عملية  اإثر  على  املفرزة  االأر�سية  القطع  على  ت�ؤدى 
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مراك�ص بداية الت�سعينات، م�سيفة ان هذه العملية قد مت اإجنازها وفق ت�سميم هند�سي، وبناء على قائمة 
القطع االأر�سية التي مت حتديدها من طرف امل�سالح ال�الئية واجلماعية املخت�سة، م�سرية يف ذات ال�سياق 
اأن البقعة العائدة اإىل امل�ستكي تقع مبنطقة عني اإيطي وم�سم�لة بعملية اإعادة الهيكلة، وتقع داخل جمال 
عملية الزه�ر 2، م��س�ع الت�سميم التعديلي الذي وافقت عليه اجلهات املخت�سة �سنة 2012، فبالرج�ع 
اإىل املعطيات ال�اردة يف هذا الت�سميم تبني اأن القطعة االأر�سية العائدة اإليه غري واردة به كبقعة مفرزة، 
اأنها ال تندرج كبقعة مفرزة �سمن قائمة القطع االأر�سية املح�سية والتي متت  وذات معامل حمددة، كما 
ف�قها عملية اإعادة الهيكلة، مربزة اأن البقعة االأر�سية م��س�ع الت�سكي ت�سكل جزءا من البقعة رقم 222 
تع�ي�ص  �سبق  واأنه  اأ�رش،  عدة  اإىل  ملكيتها  تع�د  والتي  املح�سية،  االأر�سية  القطع  قائمة  �سمن  املندرجة 

مالكها بعدد من القطع االأر�سية وذلك وفق م�سطرة التع�ي�ص املعتمدة يف هذا ال�ساأن؛

وقد اأ�سافت املجيبة، اأن ت�رشف �رشكة العمران مراك�ص بخ�س��ص عدم منح امل�ستكي االإذن باأداء 
واجبات التجهيز ه� ت�رشف يندرج يف اإطار حر�سها على التقيد بامل�ساطر املحددة من قبل ال�سلطات 
املخت�سة  الرتابية  بامل�سالح  االت�سال  ربط  ميكنه  وعليه،  الهيكلة،  اإعادة  عملية  تدبري  والرتابية يف  املحلية 

قان�نا يف تدبري التعمري باملنطقة بغر�ص طلب احل�س�ل على رخ�سة بناء.

منه  تت��سل  فلم  االإدارة،  ج�اب  مب�سم�ن  امل�ستكي  ا�سعار  اأبريل2016،   12 بتاريخ  مت  وحيث 
امل�ؤ�س�سة باأي رد اإىل غاية تاريخه؛ 

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل ق�سد متكني املعني باالأمر من اأداء ال�اجبات املتعلقة بتجهيز 
القطعة االر�سية العائدة اإليه، وامل�سماة " ملك رزقي"، ذات الر�سم العقاري عدد ...../.....؛

وحيث ي�ستخل�ص من خالل ج�اب االإدارة املعنية اأن �سبب عدم اال�ستجابة لطلب املعني باالأمر 
التعديلي  الت�سميم  مبقت�سيات  م�سم�لة  غري  الت�سكي  م��س�ع  االأر�سية  القطعة  لك�ن  باالأ�سا�ص  يرجع 
املتعلق باإعادة هيكلة منطقة عني اإيطي مبدينة مراك�ص، كما اأن القطعة االأر�سية املتظلم ب�ساأنها ت�سكل جزءا 
من البقعة رقم 222 املندرجة �سمن قائمة القطع االأر�سية املح�سية، والتي تع�د ملكيتها اإىل عدة اأ�رش، 
واأنه �سبق تع�ي�ص مالكها بعدد من القطع االأر�سية وذلك وفق م�سطرة التع�ي�ص املعتمدة يف هذا ال�ساأن؛
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وحيث اإنه، اإذا كان من حق كل مالك اأن يجهز عقاره واأن ينجز ما يراه من بناءات ومن�ساآت، 
فاإن هذا احلق لي�ص مطلقا، اإذ اأن ممار�سته م�رشوطة ب�ج�ب التقيد مبا تفر�سه الق�انني واالأنظمة من التزام 
ب�س�ابط التعمري، واحرتام اإكراهات وثائق التعمري التي يتم اإعدادها من اأجل تهيئ جمال عمراين يراعي 

م�سلحة ال�ساكنة؛

وحيث اإنه اأمام هذه احلالة، وما دامت االإدارة متلك حق مراقبة م�ساريع ت�ساميم البناء، والتاأكد من 
م�قع االأر�ص التي �ستك�ن وعاء للم�رشوع العمراين املراد الرتخي�ص به، ومن مدى تطابقها مع الت�سميم 
الهيكلي للمنطقة ف�سال عن مدى احرتامها لل�س�ابط املنظمة للم��س�ع، فاإن امل�ؤ�س�سة ال ترى، مع ما 
قدمته االإدارة من ردود على طلب امل�ستكي، ما ي�ست�جب م�ا�سلة تدخلها لدى االإدارة وتقرر حفظ 

امللف؛

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 2011 بإحداث 

مؤسسة وسيط المملكة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، ونظامها الداخلي، 

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

2012؛

لأجــلــه:

فاإن و�سيط اململكة؛

- يقرر حفظ امللف؛

-وياأمر بتبليغ هذا املقرر اإىل كل من جمم�عة تهيئة العمران وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، يف: 
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رفع التقادم لتجسيد البعد التكافلي لشهداء

 الوحدة الترابية

القانون يسمح، كلما طال التقادم نفقة أو مستحقا للمعني باألمر ، أن يتم تقديم 
ملتمس لرفعه؛

هذه  فإن  شهيد،  ووالدة عسكري  مسنة  امرأة  باعتبارها  المشتكية،  وضعية 
بشأن  اهلل،  حفظه  الجاللة  لصاحب  الرصينة  التوجهات  منطلق  من  ترى،  المؤسسة 
تقديم كل الدعم والمواساة والمساعدة ألسر شهداء الوحدة الترابية أن يسعى القائمون 
على مصالح األعمال االجتماعية إلى بحث سبل رفع التقادم، لكي تتسنى مواساة 

أم الهالك وتجسيد البعد التكافلي الذي ترمي إليه التوجهات المولوية .

مقرر بالتوجيه

صادر بتاريخ : 03 غشت 2017

ملف عدد : 14/6667

اإىل  ب�سكاية  تقدمت  ال�رشاغنة،  قلعة   ،......... بــ  القاطنة   ،.......... ال�سيدة  اإن  حيث 
م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 28 اأكت�بر 2014، تتظلم مبقت�ساها، ب�سفتها والدة ال�سهيد 
..........، من عدم تخ�يلها احلق يف اال�ستفادة من ر�سيد ال�فاة املخ�ل الأفراد الق�ات امل�سلحة امللكية، 
مدلية ب�س�رة من دفرته الع�سكري، ون�سخة من ر�سم ال�فاة، طالبة التدخل ق�سد النظر يف احلق�ق املرتتبة 
عن وفاة ابنها خالل العملية الع�سكرية، مبنطقة "املخينزة " بال�سحراء املغربية، بتاريخ 19 ن�نرب1987، 

م��سحة هزالة راتب املعا�ص الذي تتقا�ساه، وطالبة التدخل ق�سد اإن�سافها رعيا لظروفها االجتماعية؛
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اأنها را�سلت امل�ستكية   ،2015 22 يناير  اإدارة الدفاع ال�طني يف ج�ابها بتاريخ  اأفادت  وحيث 
بتاريخ 06 ماي 1988، ق�سد تك�ين ملف ر�سيد ال�فاة اإال اأنها مل تدل بال�ثائق املطل�بة داخل االآجال 
القان�نية، طبقا لقان�ن التقادم الرباعي اجلاري به العمل، واأ�سافت بخ�س��ص ت�سفية ملف معا�ص الزمانة 

اأنه قد اأر�سل اإىل ال�سندوق املغربي للتقاعد بتاريخ 12 يناير 1989؛

وحيث مت تبليغ امل�ستكية فح�ى ج�اب االإدارة بتاريخ 22 يناير2015، ومل تدل مبا يخالف ذلك. 

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل تدخل هذه امل�ؤ�س�سة ق�سد متكني امل�ستكية من احلق�ق املرتتبة عن وفاة 
ابنها ال�سهيد بال�سحراء املغربية لهزالة راتب معا�ص الزمانة؛

 وحيث ات�سح من ج�اب االإدارة اأن ا�ستحقاق امل�ستكية لر�سيد ال�فاة قد طاله التقادم الرباعي 
لعدم م�افاتها االدارة بال�ثائق املطل�بة داخل االأجل؛

وحيث اإن القان�ن ي�سمح، كلما طال التقادم نفقة اأو م�ستحقا، للمعني بها، اأن يتم تقدمي ملتم�ص 
لرفعه، وذلك بعد تربير التخلف اأو التاأخري عن االنفاق اأو اال�ستخال�ص، ليتاأتى لالإدارة ترتيب االأثر؛

اإىل و�سعية امل�ستكية، باعتبارها امراأة م�سنة ووالدة ع�سكري �سهيد، فاإن هذه امل�ؤ�س�سة  وبالنظر 
وامل�ا�ساة  الدعم  كل  تقدمي  ب�ساأن  اهلل،  حفظه  اجلاللة  ل�ساحب  الر�سينة  الت�جهات  منطلق  من  ترى، 
وامل�ساعدة الأ�رش �سهداء ال�حدة الرتابية ق�سد رفع ما قد يلحق بها من اأ�رشار ب�سبب ا�ست�سهاد اأحد معيليها، 
اأن ي�سعى القائم�ن على م�سالح االأعمال االجتماعية الإدارة الدفاع ال�طني، اإىل بحث �سبل رفع التقادم، 
لكي تت�سنى م�ا�ساة اأم الهالك وجت�سيد البعد التكافلي الذي ترمي اإليه الت�جهات امل�ل�ية، ومتكني املعنية 

مما ت�ستحقه كم�ساعدات؛

ولبل�غ ذلك، فاإن امل�ؤ�س�سة تدع� امل�ستكية، اإىل ربط االت�سال مب�سالح اإدارة الدفاع ال�طني لت��سح 
االأ�سباب التي حالت دون املطالبة مب�ستحقات ر�سيد ال�فاة ور�سيد التاأمني، وذلك لال�ستفادة ما اأمكن 

من اخلدمات االجتماعية التي ت�فرها؛

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 2011 بإحداث 
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مؤسسة وسيط المملكة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، ونظامها الداخلي، 

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

2012؛

لأجله ؛ 

فاإن و�سيط اململكة:

- ي�جه امل�ستكية اإىل ربط االت�سال مب�سالح اإدارة الدفاع ال�طني لتقدمي طلب رفع التقادم الذي 
طال م�ستحقاتها، مع بيان االأ�سباب التي حالت دون املطالبة بها يف االإبان، ليتاأتى مل�سالح اإدارة الدفاع 

ال�طني بحث �سبل ا�ستفادتها من امل�ساعدات املمكنة؛ 

- وياأمر، تبعا لذلك، بتبليغ هذا املقرر اإىل كل من اإدارة الدفاع ال�طني، وامل�ستكية.

وحرر بالرباط، فـي:
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الدعم المالي الذي تخصصه الجماعات لبعض مكونات المجتمع المدني، 
والذي يعتبر محفزا ومساعدا على تحقيق األهداف المرسومة ليس استحقاقا يخوله 
مجهودات،  على  ومكافأة  دعم  هو  بل  آليه،  بصفة  الجمعيات  لكل  القانون 
وتشجيع لمواصلة العمل وذلك بعد االطالع على ما تقوم به كل جمعية من 

أنشطة ؛

ومبدأ  المساواة  مبدأ  مراعاة  مع  العطاء،  وتقييم  تقدير  لها سلطة  اإلدارة 
أال  الدعم، على  مبلغ  المستحقين وكذا  تحديد  ولها صالحية  الفرص،  تكافؤ 

يتجلى في إعمال سلطتها ما يفيد أنها تجاوزت أو حادت عن الشرعية .

الدعم المخصص لمكونات المجتمع المدني

مقرر برد الطلب 

صادر بتاريخ: 03 غشت 2017

ملف عدد: 15/7716 

حيث اإن جمعية .........، مقرها االجتماعي بـ ............، الر�سيدية، بعثت ب�ا�سطة رئي�سها 
ال�سيد ........، ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكةـ، �سجلت مبندوبيتها بجهة فا�ص-مكنا�ص،  بتاريخ 
02 اأبريل 2015، تتظلم مب�جبها من ال�رشر الالحق بها جراء عدم متكينها من االإعانة الكاملة املخ�س�سة 

للجمعيات، ذاكرة اأنها قامت باإيداع طلب يف امل��س�ع لدى م�سالح جماعة ال�سفالت، اإقليم الر�سيدية، 
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منذ �سنة 2013، حيث مت بتاريخ 15 دجنرب 2014 حت�يل مبلغ مايل قدره 1000 درهم، لفائدتها ب�ا�سطة 
ح�سابها املفت�ح لدى البنك ال�سعبي؛

�ستنرب   07 يف  امل�ؤرخ  ج�ابها،  يف  اأفادت  الر�سيدية،  الري�ساين،  ال�سفالت،  جماعة  اإن  وحيث 
2016، اأن املنح املخ�س�سة جلمعيات املجتمع املدين من ميزانية اجلماعة، ت�زع بناء على حم�رش اجتماع 

�سن�يا  جتتمعان  اللتني  والريا�سية،  والثقافية  االجتماعية  ال�س�ؤون  وجلنة  املالية،  وال�س�ؤون  امليزانية  جلنة 
لتحديد اجلمعيات التي �ست�ستفيد من املنحة، والقيمة املادية لها، وذلك ح�سب االأن�سطة التي تق�م بها كل 
جمعية، والرقعة اجلغرافية التي تغطيها، وعدد ال�ساكنة امل�ستهدفة من امل�ساريع املنجزة من طرف اجلمعية، 

دون اأي اعتبارات �سيا�سية اأو حزبية؛

كما اأ�سافت املجيبة، اأن اللجنة �سالفة الذكر تبني لها اأن ق�رش زاوية احلاج على بن ب�زينة الذي 
تنتمي اإليه اجلمعية، ه� عبارة عن ق�رش �سبه فارغ من ال�ساكنة، تقطنه عائلة واحدة اأو �سبه عائلة، اإ�سافة اإىل 
عدم و�س�ح امل�ساريع واالأن�سطة التي تق�م بها اجلمعية، والتي يغلب عليها الطابع العائلي، كما اأن قان�نها 
االأ�سا�سي يف ف�سله الرابع يركز على الق�رش واأبنائه، اإال اأنه وبالرغم من ذلك، قررت اللجنة عدم حرمان 

اجلمعية املذك�رة من املنحة مببلغ 1000.00 درهم، يف انتظار و�س�ح الروؤية واالأن�سطة املتعلقة بها؛

اأن اال�ستفادة من طرف املجتمع املدين كانت خالل  وحيث اأكدت اجلماعة، يف ذات ال�سياق، 
ال�سنة املالية 2014، واأنه خالل ال�سنة املالية 2015 و2016، مل ت�ستفد اإال اجلمعيات التي تربطها اتفاقيات 

�رشاكة مع جماعة ال�سفالت بالري�ساين، وذلك يف اإطار االلتزامات املحددة يف االتفاقيات.

وحيث اإن امل�ؤ�س�سة اأ�سعرت اجلمعية امل�ستكية بتاريخ 23 دجنرب 2016، مب�سم�ن ج�اب االإدارة، 
فلم تت��سل منها باأي رد؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل ق�سد متكني امل�ستكية من االإعانة الكاملة املخ�س�سة للجمعيات؛

والن�سيج  املدين،  املجتمع  مك�نات  لبع�ص  اجلماعات  تخ�س�سه  الذي  املايل  الدعم  اأن  وحيث 
اجلمع�ي، والذي يعترب حمفزا وم�ساعدا على حتقيق االأهداف املر�س�مة من لدن ه�ؤالء، لي�ص ا�ستحقاقا 
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يخ�له القان�ن لكل اجلمعيات ب�سفة اآلية، بل ه� دعم ومكافاأة على جمه�دات، وت�سجيع مل�ا�سلة العمل 
اأبانت عنه من جدية يف العمل، وما راكمته  اأن�سطة، وما  بعد االإطالع على ما تق�م به كل جمعية من 

كر�سيد لفائدة تنمية ما؛

تكاف�ؤ  امل�ساواة، ومبداأ  مبداأ  مراعاة  العطاء، مع  وتقييم  تقدير  �سلطة  لها  التي  االإدارة  اإن  وحيث 
يفيد  ما  �سلطتها  اإعمال  يتجلى يف  اأال  الدعم، على  مبلغ  امل�ستحقني وكذا  لها �سالحية حتديد  الفر�ص، 
اأنها جتاوزت اأو حادت عن ال�رشعية، وه� اأمر مل تثبته امل�ستكية، ومل تقف عليه امل�ؤ�س�سة، مما ترى معه رد 

الطلب؛

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 2011 بإحداث 

مؤسسة وسيط المملكة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، ونظامها الداخلي، 

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

2012؛ 

لأجله:

فاإن و�سيط اململكة:

-ي�رشح برد الطلب؛

- وياأمر بتبليغ هذا املقرر اإىل كل من ال�سيد رئي�ص جماعة ال�سفالت بالري�ساين، واجلمعية امل�ستكية.

وحرر بالرباط، يف:   

*                        *

*







نماذج من توصيات

 صادرة عن 

وسيط المملكة
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مجرد اإلشارة إلى تخصيص العقار للمنفعة العامة في تصميم التهيئة يبقى في 
يقتضي  كان  العقار  استغالل  مباشرة  فإن  ولذلك  ارتفاقيا،  تخصيصا  كونه  حدود 
إما سلوك مسطرة االقتناء بالتراضي، مع األخذ بعين االعتبار المساهمات العينية 
للمالك المفروضة عليهم قانونا، بحكم استفادتهم من ذلك المرفق، او اتباع مسطرة 

نزع الملكية؛

االعتداء  خانة  في  تصرفها  جعلت  قد  الجماعة  تكون  ذلك،  غياب  في 
المادي، الذي يتعين عليها تعويض المتضرر منه، تعويضا منصفا جابرا لكل األضرار؛

مجرد التخصيص في تصميم التهيئة ال يعطي لإلدارة الحق 
في الحيازة خارج مسطرة نزع الملكية

تـــــوصـــيــــة إلـــــىالسيد رئيس جماعة فاس

صادرة بتاريخ: 29 دجنبر 2016

ملف عدد: 16/9900

الدار   ،............ بــ  معهم  املرا�سلة  عن�ان  اجلاعلني  معه،  .......... ومن  ال�سيد  اإن  حيث 
يتظلم�ن   ،2016 اأبريل   18 بتاريخ  بها  �سجلت  اململكة،  و�سيط  م�ؤ�س�سة  اإىل  ب�سكاية  بعث�ا  البي�ساء، 
العائدة  امل�ساعة  حق�قهم  من  جزء  نزع  عن  تع�ي�سهم  عدم  جراء  بهم،  الالحق  ال�رشر  من  مبقت�ساها 
"كرم"، الكائنة ب.............، فا�ص، ذات الر�سم العقاري عدد  اإليهم يف القطعة االأر�سية امل�سماة 

........./07، البالغة م�ساحتها 9 اآرات و92 �سنتيارا، وا�ستغاللها يف مترير طريق عم�مية ؛
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وحيث متت مرا�سلة ال�سيد رئي�ص اجلماعة يف امل��س�ع، دون اأن تت��سل امل�ؤ�س�سة منه باأي رد، 
رغم تذكريه على الت�ايل بتاريخ 25 ي�لي�ز2016 وبتاريخ 02 �ستنرب 2016؛

على  فيه،  للنظر  امللف جاهزا  تعترب  امل�ؤ�س�سة  فاإن  املذك�رة،  اجلماعة  اأمام عدم ج�اب  وحيث، 
اأ�سا�ص ما ت�فر لديها من معطيات، وما اأدىل به الطالب�ن من وثائق؛

وبناء على ما تقدم؛

التع�ي�ص عن نزع قطعتهم  باالأمر من  املعنيني  التدخل ق�سد متكني  اإىل  الطلب يهدف  اإن  حيث 
االأر�سية، وا�ستغاللها يف مترير طريق عم�مية؛

وحيث اأدىل امل�ستك�ن ب�س�رة من القرار اجلماعي عدد ....... امل�ؤرخ يف 17 دجنرب 2007، 
يق�سي يف مادته االأوىل بفتح اجلماعة لطريق م�سار اإليها ب CP79 مت�اجدة بزنقة جابر بن حيان، وذلك 
طبقا ملقت�سيات ت�سميم التهيئة ملقاطعة اأكدال ال�سادر يف 17 اأكت�بر 1997، كما اأدل�ا كذلك ب�سهادة 
�سادرة عن مهند�ص ط�بغرايف خبري لدى املحاكم م�ؤرخة يف 17 مار�ص 2016، تفيد اأن الطريق املقرر 
اإحداثها ح�سب مقت�سيات ت�سميم التهيئة �سالف الذكر، قد مت فتحها فعال بعر�ص 15 مرتا، واأنه بناء على 
ذلك مت اقتطاع م�ساحة 213 مرتا مربعا من الر�سم العقاري عدد ......./07 العائد ملكيته للم�ستكني ؛

ا�ستمالك  لها  تتيح  التي  القان�نية  امل�سطرة  اأنها نهجت  يفيد  اإدالء اجلماعة مبا  اأمام عدم  وحيث، 
عن  م�س�ؤولة  يجعلها  ذلك  فاإن  �رشورية،  تعتربها  جتهيزات  يف  وا�ستغاللها  اخل�ا�ص  اأرا�سي  من  اأجزاء 

االأ�رشار الالحقة بهم ؛

وحيث اإن جمرد االإ�سارة اإىل تخ�سي�ص العقار للمنفعة العامة يف ت�سميم التهيئة يبقى يف حدود ك�نه 
تخ�سي�سا ارتفاقيا، واأن مبا�رشة ا�ستغالله كانت تقت�سي اإما �سل�ك م�سطرة االقتناء بالرتا�سي، مع االأخذ 
بعني االعتبار امل�ساهمات العينية للمالك املفرو�سة عليهم قان�نا، بحكم ا�ستفادتهم من ذلك املرفق، او 

من خالل اتباع م�سطرة نزع امللكية ؛

الذي  املادي  االعتداء  اإنه، يف غياب ذلك، تك�ن اجلماعة قد جعلت ت�رشفها يف خانة  وحيث 
يتعني عليها تع�ي�ص املت�رشر منه تع�ي�سا من�سفا جابرا لكل االأ�رشار ؛
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بالدخ�ل  يف ت�افق  اأخطاء، وذلك  فيه من  اإىل تدارك ما وقعت  تبادر  اأن  وحيث على اجلماعة 
ر�سائي مع املالكني، على اأن يبقى املجال مفت�حا لهم عند تعذر االتفاق ال�دي، اإىل اللج�ء اإىل الق�ساء 

لتحديد التع�ي�ص امل�ستحق، ملا يت�فر عليه من و�سائل كفيلة بتقييم االأ�رشار وتقدير التع�ي�ص عنها ؛

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25، الصادر بتاريخ 17 مارس 2011، والمنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، السيما المادة 29 منه؛

الشريف،  الجناب  لدن  من  عليه  المصادق  للمؤسسة،  الداخلي  النظام  مقتضيات  على  وبناء 

والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012، السيما المادة 75 منه؛

لأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

- ي�سجل اأحقية املالكني يف احل�س�ل على تع�ي�ص عن االأجزاء املقتطعة من اأر�سهم ذات الر�سم 
العقاري عدد ......../07، والذي ا�ستغل يف اإجناز طريق ؛

- ي��سي ال�سيد رئي�ص جماعة فا�ص، بالعمل على التعجيل بالدخ�ل يف ت�افق ر�سائي مع املالكني 
من اأجل تع�ي�سهم عن ا�ستغالل اأجزاء من قطعتهم االأر�سية يف مترير الطريق �سالف الذكر ؛

- ي�جه امل�ستكني، يف حال تعذر ال��س�ل اإىل اتفاق ر�سائي، اإىل اللج�ء للق�ساء لتحديد التع�ي�ص 
امل�ستحق ؛

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

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

وحرر بالرباط، يف: 
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مادامت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قد أعطت الموافقة على تعويض 
الدواء انطالقا من تاريخ الوصفة، فإن رفض التعاضدية العامة للتربية الوطنية تمكين 
المشتكية من التعويض بعد إيداعها لصورة من الملف، لم يكن في محله لكون 

الموافقة تضمنت تعويض الدواء بأثر رجعي، انطالقا من تاريخ الوصفة،

إذا كانت المنظومة التشريعية، والتطبيقات ذات الصلة بالتطبيب والعالج، 
واسترداد مبالغ اقتنائهافي حدود التعرفة المعمول بها، قد تبنت اختيار تحديد آجال 
بعين  األخذ  المتعين  من  فإنه  الطبية،  التدخالت  وعن  األدوية  عن  للتعويض 
االعتبار الفترة التي تطلبها الحصول على الموافقة، وإعادة تكوين الملفات، بعد 
سبق اإلدالء بها، كل ذلك من أجل اإلبقاء على روح التكافل والتضامن تحقيقا 
لألهداف التي ترمي إلى التأمين الكامل للحق في العالج،وتجسيده من خالل صرف 

ما تم رصده من دعم، والذي ينبغي أن يعرف تحيينه مسارا تصاعديا ملموسا؛

التعويض عن المرض وآجال صرفه

تـــــوصـــيــــة إلـــــى السيد رئيس المجلس اإلداري للتعاضدية

العامة للتربية الوطنية

صادرة بتاريخ: 06 مارس 2017

ملف عدد: 16/8377

اإىل  ب�سكاية  تقدمت  الرباط،  ...............،عن�انها،...............،  ال�سيدة  اإن  حيث 
من  متكينها  عدم  من  مب�جبها  تتظلم  ي�لي�2015،   10 بتاريخ  بها  �سجلت  اململكة،  و�سيط  م�ؤ�س�سة 



97

ال�طنية  ال�كالة  م�افقة  على  ح�س�لها  من  بالرغم   ،Xalkori 250mg امل�سمى  الدواء  عن  التع�ي�ص 
للتاأمني ال�سحي، ذاكرة اأن امل�ساعي التي قامت بها مل ت�سفر عن اأي نتيجة؛ 

 11 بتاريخ  امل��س�ع  ال�طنية يف  للرتبية  العامة  التعا�سدية  مكاتبة  على  امل�ؤ�س�سة  وحيث عملت 
غ�ست 2015، ف�افتها بج�اب م�ؤرخ يف 31 غ�ست 2015، مفاده اأنه يتعذر عليها تع�ي�ص هذا الدواء 
االجتماعي،  االحتياط  ملنظمات  ال�طني  ال�سندوق  بالتع�ي�ص من طرف  اإذن  امل�ستكية على  ت�فر  دون 

اعتبارا ملا ين�ص عليه القان�ن؛

م�ؤرخ يف  بكتاب  فرد  االجتماعي،  االحتياط  ملنظمات  ال�طني  ال�سندوق  مرا�سلة  وحيث متت 
06 ي�ني� 2016، مفاده اأن االأمر يتعلق بدواء غري مع��ص عنه اأ�سال، اإال اأن امل�ستكية ح�سلت م�ؤخرا 

على م�افقة ال�كالة ال�طنية للتاأمني ال�سحي التي حددت تاريخ التع�ي�ص ابتداء من تاريخ ال��سفة الطبية 
املرفقة بال�سكاية، اإال اأن اإيداعه بالتعا�سدية العامة مل�ظفي الرتبية ال�طنية خارج االآجال ه� الذي حال 
دون تع�ي�سها عن ال�سابق، م�سيفا اأن امل�ستكية يتم تع�ي�سها حاليا عن جميع امللفات ايل مت اإيداعها الحقا؛

وحيث اأدلت امل�ستكية بتعقيب م�ؤرخ يف 14 �ستنرب 2016 اأو�سحت فيه اأنه بعد ح�س�لها على 
م�افقة ال�كالة قامت باإيداع �س�رة من امللف لدى التعا�سدية، اإال اأنه مت رف�سه بدع�ى اأنه يجب اإيداع 

امللف االأ�سلي، وه� ما ال تت�فر عليه، الفتة االنتباه اإىل اأنه مت تع�ي�سها فيما بعد عن نف�ص الدواء؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل تدخل هذه امل�ؤ�س�سة، من اأجل متكني امل�ستكية من التع�ي�ص عن ملف 
املر�ص، بعد ح�س�لها على م�افقة ال�كالة ال�طنية للتاأمني ال�سحي؛

وحيث مادامت، ال�كالة اأعطت امل�افقة على تع�ي�ص الدواء انطالقا من تاريخ ال��سفة، فاإن رف�ص 
التعا�سدية العامة للرتبية ال�طنية متكني امل�ستكية من التع�ي�ص بعد اإيداعها ل�س�رة من امللف مل يكن يف حمله 
لك�ن امل�افقة ت�سمنت تع�ي�ص الدواء، باأثر رجعي انطالقا من تاريخ ال��سفة، مع العلم اأن ظروف النازلة 

تفرت�ص �سبق اإدالء امل�ستكية بامللف االأ�سلي وال �سيء يفيد اإرجاعه اإليها؛

وا�سرتداد  والعالج،  بالتطبيب  ال�سلة  ذات  والتطبيقات  الت�رشيعية  املنظ�مة  كانت  اإذا  وحيث 
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مبالغ اقتنائها، يف حدود التعرفة املعم�ل بها، قد تبنت اختيار حتديد اآجال للتع�ي�ص عن االأدوية وعن 
التدخالت الطبية وذلك من طرف �سناديق االحتياط، فاإنه بالن�سبة لهذه النازلة من املتعني االأخذ بعني 
االعتبار الفرتة التي تطلبها احل�س�ل على امل�افقة، واإعادة تك�ين امللفات، بعد �سبق االإدالء بها، كل ذلك 
من اأجل االإبقاء على روح التكافل والت�سامن واالهداف التي كانت وراء اإحداث التعا�سدية والهيئات 
ذات االرتباط، التي ترمي اإىل التاأمني الكامل للحق يف العالج،وجت�سيده يف �رشف ما مت ر�سده من دعم، 

والذي ينبغي اأن يعرف حتيينه م�سارا ت�ساعديا ملم��سا؛

وحيث بالتايل، فاإنه على التعا�سدية اأن تعمل على متكني املعنية باالأمر من م�ستحقاتها؛

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25، الصادر بتاريخ 17 مارس 2011، والمنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، السيما المادة 29 منه؛

الشريف،  الجناب  لدن  من  عليه  المصادق  للمؤسسة،  الداخلي  النظام  مقتضيات  على  وبناء 

والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012، السيما المادة 75 منه؛ 

لأجله:

فاإن و�سيط اململكة:

- ي��سي ال�سيد رئي�ص املجل�ص االإداري للتعا�سدية العامة للرتبية ال�طنية باإعمال ما ي�ستدعيه االأمر 
من اأجل متكني املعنية باالأمر من م�ستحقاتها؛

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

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

وحرر بالرباط، يف:  
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اإلعفاء من المهام التي تدخل بطبيعتها في صميم األعمال الملتزم بها، في 
يؤسس على عناصر  أن  باإلدارة، يجب  المشتكية  تربط  التي  الشغل  إطار عالقة 

ومعطيات، وأن يسمح بها التشريع المنظم للوظيفة العمومية ؛

المداومة  بمهام  القيام  دون  يحول  والذي  الطالبة،  منه  تعاني  الذي  المرض 
الليلية، والذي اعتمدته لتبرير ملتمسها، يرجع الحسم في مدى جديته إلى المجلس 

الصحي ؛

وأن وافقت  الذي سبق  بالطلب  لزاما على اإلدارة، وقد توصلت  كان 
أن تضع يدها من جديد على  لمدة محددة وانتهت،  المرحلة األولى  عليه في 
ملتمس التمديد وأن تعرضه على المجلس المذكور للحسم فيه، كما كان عليها، عند 
المعقولة،  المشتكية وأن تحيطها، في اآلجال  تأخر عقد االجتماع، أن تتواصل مع 

بمجريات الطلب، وبما تم اتخاذه فيه .

مسطرة تغيير نوعية العمل باإلدارة

تـــــوصـــيــــة إلـــــىالسيد وزير الصحة

صادرة بتاريخ: 06 مارس 2017

ملف عدد: 15/8803

بامل�ست�سفى  والت�ليد  الن�ساء  اأمرا�ص  يف  اخت�سا�سية  طبيبة   ،................ ال�سيدة  اإن  حيث 
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 ،  ............ بــ  معها،  املرا�سلة  حمل  اجلاعلة   ،........ التاأجري  رقم  بالعرائ�ص،  مرمي  لال  االإقليمي 
طنجة-تط�ان-  بجهة  مبندوبيتها  �سجلت  اململكة،  و�سيط  م�ؤ�س�سة  لدى  ب�سكاية  تقدمت   ، العرائ�ص 
احل�سيمة بتاريخ 20 اأكت�بر 2015، تتظلم مبقت�ساها من ال�رشر الالحق بها جراء عدم اال�ستجابة الإعفائها 
من مهام احلرا�سة االإلزامية بامل�ست�سفى ، بالرغم من الطلبات التذكريية املتكررة يف امل��س�ع لدى امل�سالح 

املخت�سة ب�زارة ال�سحة، واملعززة بال�س�اهد الطبية ؛ 

اأن   ،2015 07 دجنرب  امل�ؤرخ يف  لل�سحة بطنجة، يف ج�ابه  املدير اجله�ي  ال�سيد  اأفاد  وحيث 
مندوبية ال�سحة بالعرائ�ص قامت باإر�سال امللف الطبي للم�ستكية اإىل املجل�ص ال�سحي املخت�ص حتت عدد 
مل  م�ساحله  اأن  اإال  االإلزامية،  احلرا�سة  مهام  من  االإعفاء  متديد  اأجل  من   2015 ماي   14 بتاريخ   ......
املعنية باالأمر من احلرا�سة تبقى ملزمة  اإعفاء  باأي ج�اب يف امل��س�ع، ويف غياب وثيقة تثبت  تت��سل 

باملهام امل�ك�لة اإليها؛  

وحيث اإن املندوبية اأ�سعرت امل�ستكية بتاريخ 04 يناير 2016 بفح�ى ج�اب االإدارة، فلم ت�اف 
امل�ؤ�س�سة مبا يفيد خالف ما اأكدته االإدارة ؛

وبناء على ما تقدم؛

اإىل اال�ستجابة  اأجل دفع م�سالح وزارة ال�سحة  اإىل تدخل امل�ؤ�س�سة من  اإن الطلب يهدف  حيث 
لطلب امل�ستكية الرامي اإىل اإعفائها من مهام احلرا�سة االإلزامية بامل�ست�سفى، وذلك الأ�سباب �سحية ؛

وحيث اإن االإعفاء من املهام التي تدخل بطبيعتها يف �سميم االأعمال امللتزم بها، يف اإطار عالقة 
ال�سغل التي تربط امل�ستكية باالإدارة، يجب اأن ي�ؤ�س�ص على عنا�رش ومعطيات تربره وي�سمح بها الت�رشيع 

املنظم لل�ظيفة العم�مية ؛

وحيث اإن املر�ص الذي تعاين منه الطالبة، والذي يح�ل دون القيام مبهام املداومة الليلية، والذي 
اعتمدته لتربير ملتم�سها يرجع احل�سم يف مدى جديته اإىل املجل�ص ال�سحي ؛

املرحلة  الذي �سبق واأن وافقت عليه يف  بالطلب  االإدارة، وقد ت��سلت  لزاما على  وحيث كان 
االأوىل ملدة حمددة، وانتهت، اأن ت�سع يدها من جديد على ملتم�ص التمديد هذا وتعر�سه على املجل�ص 
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املذك�ر للح�سم فيه، كما كان عليها، عند تاأخر عقد اجتماع اللجنة، اأن تت�ا�سل مع امل�ستكية واأن حتيطها 
يف االآجال املعق�لة مبجريات الطلب، وما مت اتخاذه يف امل��س�ع ؛

وفق  الطلب  بالبت يف  التعجيل  اإىل  ال�سحة  وزارة  دع�ة  امل�ؤ�س�سة  ترى  �سبق،  ما  على  وتاأ�سي�سا 
امل�سطرة املحددة قان�نا، مبا يف ذلك عر�سه على املجل�ص ال�سحي، واأن تخرب امل�ستكية باملاآل، ليتاأتى لها 

ترتيب االآثار القان�نية على كل م�قف قد ال ترتاح اإليه ؛

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25، الصادر بتاريخ 17 مارس 2011، والمنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، السيما المادة 29 منه؛

الشريف،  الجناب  لدن  من  عليه  المصادق  للمؤسسة،  الداخلي  النظام  مقتضيات  على  وبناء 

والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012، السيما المادة 75 منه؛

لأجله:

فاإن و�سيط اململكة:

امل�ستكية وفق  بالبت يف طلب  بالتعجيل  املخت�سة  امل�سالح  ال�سحة بحث  ال�سيد وزير  - ي��سي 
امل�سطرة املحددة قان�نا ؛

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

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

وحرر بالرباط، يف: 
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إذا كان عدم رد اإلدارة عن الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني، وإصرار 
على الموقف المتظلم منه، فإن االختيار الديمقراطي الذي ارتضاه المغرب يجعل 
من الواجب، ورعيا للحق الطبيعي واألساسي للمتظلم، إجابته مع التعليل المقنع 

لموقف اإلدارة؛

التزام اإلدارة بالرد على الطلب وتعليله

تـــــوصـــيــــة إلـــــىالسيد وزير الداخلية

صادرة بتاريخ: 09 مارس 2017

ملف عدد: 15/8293

حيث اإن ال�سيد .........، عن�انه ......................، اجلديدة، بعث ب�سكاية اإىل املجل�ص 
ال�طني حلق�ق االإن�سان  اأحيلت على م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، و�سجلت بها بتاريخ 26 ي�ني� 2015، 
يطلب من خاللها التدخل لدى امل�سالح التابعة ل�زارة الداخلية ق�سد متكينه من ال�ثائق االأ�سلية التي �سبق 
له واأن اأدىل بها اأثناء ت�ظيفه، ويتعلق االأمر ب�سهادة  االإجازة، �سهادة االإعفاء من اخلدمة املدنية، و�سهادة 
التخرج من �سلك الكتاب العامني للجماعات القروية –الف�ج اخلام�ص-، م��سحا اأنه قام بعدة م�ساع 

يف امل��س�ع اإال اأنه مل يتم متكينه منها؛ 

وحيث متت مرا�سلة وزارة الداخلية بتاريخ 28 غ�ست 2015، فلم تت��سل منها امل�ؤ�س�سة باأي رد، 
رغم تذكريها مرتني االأوىل بتاريخ 07 دجنرب 2015 والثانية بتاريخ 23 ي�ني� 2016؛
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وحيث، قامت امل�ؤ�س�سة بتاريخ 22 �ستنرب 2016، بربط االت�سال هاتفيا مع املفت�سية العامة لالإدارة 
القريب  امل�ؤ�س�سة بج�اب يف امل��س�ع يف  اأنها �ستعمل على م�افاة  الداخلية، ف�رشحت  الرتابية ب�زارة 

العاجل؛

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

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل ق�سد متكني امل�ستكي من ال�ثائق االأ�سلية التي �سبق له واأن 
اأدىل بها اأثناء ت�ظيفه؛ 

وحيث اإنه من مبادئ احلكامة اجليدة اأن ت�ستجيب االإدارة حلاجيات مرتفقيها والرد على مطالبهم 
واإيجاد حل�ل مل�ساكلهم، وهي ملزمة باأن تعلل قراراتها؛

وحيث اإن امل�رشع الد�ست�ري قد ر�سخ مبداأ احلق يف احل�س�ل على املعل�مة، وذلك مبقت�سى الف�سل 
27 من الد�ست�ر، الذي ن�ص على اأنه: "للم�اطنني وامل�اطنات حق احل�س�ل على املعل�مات امل�ج�دة يف 

ح�زة االإدارات العم�مية، وامل�ؤ�س�سات املنتخبة، والهيئات املكلفة باملرفق العام"؛

وحيث اإذا كان عدم رد االإدارة عن الطلب يعترب مبثابة رف�ص �سمني، واإ�رشار على امل�قف املتظلم 
منه، فاإن االختيار الدميقراطي الذي ارت�ساه املغرب يجعل من ال�اجب، ورعيا للحق الطبيعي واالأ�سا�سي 
للمتظلم، اإجابته مع التعليل املقنع مل�قف االإدارة، وه� ما ي�ستدعي اإلزامها بالرد على مطلبه، بخ�س��ص 

متكينه من ال�ثائق االأ�سلية التي اأدىل بها؛

وحيث اإن التاأخر يف اإجابة امل�ستكي، لي�ص م�ست�ساغا مهما كانت املربرات، وذلك حفاظا على 
م�سداقية االإدارة، واإن�سافا للم�ستكي؛

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25، الصادر بتاريخ 17 مارس 2011، والمنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، السيما المادة 29 منه؛
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الشريف،  الجناب  لدن  من  عليه  المصادق  للمؤسسة،  الداخلي  النظام  مقتضيات  على  وبناء 

والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012، السيما المادة 75 منه؛

لأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

- ي��سي ال�سيد وزير الداخلية بالعمل على الرد على طلب امل�ستكي بعد درا�سة اإمكانية متكينه من 
ال�ثائق االأ�سلية املذك�رة؛

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

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

وحرر بالرباط، يف:
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إن اإلدارة، بارتكانها إلى إلغاء المباراة، تكون قد فوتت على المشتكي، 
الذي تم اإلعالن عن نجاحه، عدة فرص، وهذا ما يلزمها طبعا بتعويضه عما لحقه من 

أضرار نتيجة ما أقدمت عليه ؛

إلغاء المباراة بعد اإلعالن عن النجاح فيها

تـــــوصـــيــــة إلى السيد المدير العام

لمكتب التسويق والتصدير

صادرة بتاريخ: 09 مارس 2017

ملف عدد: 15/9263

الدارالبي�ساء،   ،........................ بــ  عن�انه   ،................. ال�سيد  اإن  حيث 
 28 بتاريخ  البي�ساء-�سطات  الدار  بجهة  مبندوبيتها  �سجلت  اململكة،  و�سيط  م�ؤ�س�سة  اإىل  ب�سكاية  تقدم 
الت�س�يق  مبكتب  للعمل  ا�ستدعائه  عدم  جراء  به،  الالحق  ال�رشر  من  مبقت�ساها  يتظلم  دجنرب2015، 
اإثر اجتيازه املباراة املنظمة  والت�سدير، بعد االإعالن النهائي عن جناحه بتاريخ فاحت غ�ست 2014، على 
بتاريخ 2014/2/26، ق�سد �سغل من�سب مدير الت�س�يق واملبيعات، ح�سبما ه� مبني من خالل الالئحة 
�ستنرب   15 تاريخ  من  ابتداء  بعمله،  لاللتحاق  دع�ته  اإىل  باأ�سفلها  اأ�سري  والتي  ب�سكايته،  املرفقة  النهائية 
2014، اإال اأنه بعد م�افاة االإدارة املعنية بال�ثائق الالزمة الإمتام ملفه االإداري، مل يتم االت�سال به لل�رشوع 

يف عمله اإىل غاية تاريخه؛
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 وحيث متت مكاتبة مكتب الت�س�يق والت�سدير يف امل��س�ع، فاأفاد يف ج�ابه امل�ؤرخ يف 13اأبريل 
2016، اأن امل�ستكي تقدم ثالث مرات الجتياز مباراة مدير التثمني والت�س�يق دون اأي اعرتا�ص اأو اأي 

اإ�سارة تدل على عدم تقبله لقرار اإلغاء املباراة، م�سريا يف ذات ال�سياق، اإىل اأنه مت اإلغاء جميع املباريات التي 
مت االإعالن عنها ب�سبب عدم امل�سادقة يف حينه على نظام امل�ستخدمني والبيان التنظيمي للمكتب، رغم 

ح�س�ل هذه الت�ظيفات على م�افقة املجل�ص االإداري ؛

وقد اأ�ساف املجيب اأن ت�رشر املعني باالأمر من اإلغاء املباراة ال يرتكز على اأي اأ�سا�ص، على اعتبار 
اأنه كان عاطال عن العمل منذ �سنة 2013، كما ه� مثبت من خالل ت�رشيح ال�سندوق ال�طني لل�سمان 

االجتماعي و�سريته الذاتية ؛

الت�س�يق  مدير  من�سب  على  ان�سبت  املباراة  اأن  اإىل  فيه  اأ�سار  بتعقيب  اأدىل  امل�ستكي  اإن  وحيث 
واملبيعات ولي�ص على مدير التثمني والت�س�يق، وذلك ح�سبما ه� وارد بالقرار امل�قع من طرف املكتب 
واأنه   ،2014 مار�ص   5 بتاريخ  االإلكرتونية  الت�سغيل  بب�ابة  واملن�س�ر  فرباير2014،   26 بتاريخ  املذك�ر 
كان يجب تعيينه يف املن�سب بعد االإعالن عن النتائج النهائية للمباراة، ا�ستنادا اإىل من�س�ر ال�سيد رئي�ص 
اأنه مل يتم تبليغه يف االأجل املحدد يف  2012، م�سيفا  اأكت�بر   22 24/2012 امل�ؤرخ يف  احلك�مة رقم 

�ستني ي�ما باأي قرار ر�سمي باإلغاء املباراة ؛

وبناء على ما تقدم؛

ا�ستدعائه  عدم  بامل�ستكي، جراء  الالحق  ال�رشر  رفع  ق�سد  التدخل  اإىل  يهدف  الطلب  اإن  حيث 
للعمل مبكتب الت�س�يق والت�سدير، بعد االإعالن النهائي عن جناحه ؛

اإلغاء املباراة، ال ميكن جماراتها  وحيث اإن ما تذرعت به االإدارة لتربير م�قفها من ك�نها قررت 
فيه، الأنه كان من الالزم اأن تتاأكد من اأن اإمكانية الت�ظيف متاحة، واأن كل االإجراءات اتخذت من اأجل 
ال�فاء بااللتزامات التي �سترتتب عنها، واأال تك�ن املباراة معلقة على �رشط ا�ستكمال معطيات متعلقة بها 

اأو باإرادة اآلياتها ؛

وحيث اإن االإدارة بارتكانها اإىل اإلغاء املباراة، تك�ن قد ف�تت على امل�ستكي، الذي مت االإعالن عن 
جناحه، عدة فر�ص، وهذا ما يلزمها طبعا بتع�ي�سه عما حلقه من اأ�رشار نتيجة ما اأقدمت عليه ؛
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وحيث لذلك، فاإن امل�ؤ�س�سة تدع� مكتب الت�س�يق والت�سدير، وقد قرر اإلغاء املباراة، اأن يعمل على 
جرب خاطر امل�ستكي، وذلك بتع�ي�سه يف اإطار م�سطرة ت�افق ودي ؛

وحيث اإن امل�ؤ�س�سة ت�جه امل�ستكي، وه� حمق يف احل�س�ل على التع�ي�ص، اإىل الق�ساء لتحديده، 
وذلك عند تعذر اإيجاد ت�س�ية ودية ؛

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25، الصادر بتاريخ 17 مارس 2011، والمنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، السيما المادة 29 منه؛

الشريف،  الجناب  لدن  من  عليه  المصادق  للمؤسسة،  الداخلي  النظام  مقتضيات  على  وبناء 

والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012، السيما المادة 75 منه؛

لأجله:

فاإن و�سيط اململكة:

- ي��سي ال�سيد املدير العام ملكتب الت�س�يق والت�سدير، بالتعجيل بالعمل على جرب خاطر امل�ستكي، 
وذلك بتع�ي�سه ماديا يف اإطار م�سطرة ت�افق ودي ؛

-ي�جه امل�ستكي، يف حال تعذر ال��س�ل اإىل ت�س�ية ودية، اإىل الق�ساء لتحديد التع�ي�ص املنا�سب ؛

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

- وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد املدير العام ملكتب الت�س�يق والت�سدير، وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، يف:
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ملزمة  المحلي،  للشأن  تدبيرها  إطار  في  المختصة،  المحلية  السلطات 
ضمنها  من  عمومية،  خدمات  عدة  من  االستفادة  من  الساكنة  بتمكين 

الربط بالتيار الكهربائي؛

النسيج  كل  تغطي  شبكة  على  التوفر  يقتضي  الخدمة  هذه  تأمين 
من  لذلك  لما  قصير،  زمني  ظرف  في  تحقيقه  يتعذر  قد  أمر  وهو  العمراني، 

ارتباط باالعتمادات المرصودة لهذه الغاية ؛

المزيد من الجهود لتسريع  الجماعة المذكورة أن تعمل على بذل  على 
المادة،  االستفادة من هذه  للمشتكي وغيره  ليتأتى  الشبكة،  توسيع  وتيرة 
بشكل  التجهيز،  تكاليف  في  فيها  راغب  مساهمة كل  مع   ً طبعا  وذلك 

يتجلى فيه مبدأ التضامن والتكافل، وكذا مراعاة األوضاع االجتماعية ؛

مسؤولية اإلدارة في الربط بالتيار الكهربائي

تـــــوصـــيــــة إلـــــى السيد رئيس جماعة احمر الكاللشة

صادرة بتاريخ: 16 مارس 2017

ملف عدد: 15/7340

اإن ال�سيد .............، عن�انه ..............، تارودانت، بعث ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة  حيث 
احمر  جماعة  لدى  التدخل  مب�جبها  يطلب   ،2015 فرباير   13 بتاريخ  بها  �سجلت  اململكة،  و�سيط 
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الكالل�سة ق�سد تزويد منزله الكائن بــ .........، مبادة الكهرباء ا�س�ة بباقي ال�سكان، ذاكرا اأنه بالرغم 
من تقدميه لعدة طلبات يف امل��س�ع وتردده امل�ستمر على امل�سالح املخت�سة يف هذا ال�ساأن، فاإنه مل يت��سل 

اإىل اأي نتيجة؛

مل  امل�ستكي  اأن   ،2015 ي�ني�   02 يف  امل�ؤرخ  كتابها  ب�ا�سطة  املذك�رة  اجلماعة  اأفادت  وحيث 
ي�سبق له واأن تقدم بطلب لدى امل�سالح املخت�سة باجلماعة املذك�رة اأعاله، من اأجل اال�ستفادة من الربط 
الكهربائي مل�سكنه، ذاكرة اأنها قامت مبعاينته فتبني لها اأنه يبعد عن ال�سبكة املحلية للكهرباء مب�سافة تقدر 

ب 130 مرتا ً، ال�سيء الذي ي�ستدعي ت��سيع �سبكة التيار الكهربائي؛

وحيث اأ�سافت املجيبة اأنها عملت بتاريخ 10 اأبريل 2015، على اإخبار امل�ستكي بهذه املعطيات؛

وحيث مت اإ�سعار امل�ستكي بفح�ى ج�اب االإدارة بتاريخ 08 ي�ني� 2015، فلم ي�اف امل�ؤ�س�سة 
اإىل غايته ي�مه باأي رد؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل ق�سد متكني امل�ستكي من رخ�سة ربط منزله ب�سبكة الكهرباء؛

وحيث تبني من ج�اب االإدارة اأن تزويد م�سكن الطالب بهذه املادة يتطلب ت��سيع �سبكة التيار 
الكهربائي، مع ما ي�ست�جب ذلك من درا�سات تقنية؛

بتمكني  ملزمة  املحلي،  لل�ساأن  تدبريها  اإطار  املخت�سة، يف  املحلية  ال�سلطات  كانت  لئن  وحيث 
ال�ساكنة من اال�ستفادة من عدة خدمات عم�مية من �سمنها الربط بالتيار الكهربائي اعتبارا ً حلي�يته والأنه 
من �رشوريات ال�سكن الالئق، فاإن تاأمني هذه اخلدمة يقت�سي الت�فر على �سبكة تغطي كل الن�سيج العمراين 
وه� اأمر قد يتعذر حتقيقه يف ظرف زمني ق�سري ملا لذلك من ارتباط باالعتمادات املر�س�دة لهذه الغاية ؛

وحيث بالرغم من ذلك فاإنه على اجلماعة املذك�رة، بتن�سيق مع املكتب ال�طني للماء والكهرباء، 
اأو مع ال�كالة امل�ستقلة لت�زيع املاء والكهرباء، اأن تعمل على بذل املزيد من اجله�د لت�رشيع وترية ت��سيع 
ال�سبكة، ليتاأتى للم�ستكي وغريه اال�ستفادة من هذه املادة، وذلك طبعا ً مع م�ساهمة كل راغب فيها يف 
مبا  االجتماعية،  االأو�ساع  مراعاة  والتكافل، وكذا  الت�سامن  مبداأ  فيه  يتجلى  ب�سكل  التجهيز،  تكاليف 
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يقت�سيه ذلك من اعتبارات واجلدولة الزمنية لت�سديد مبلغ امل�ساهمة؛

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25، الصادر بتاريخ 17 مارس 2011، والمنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، السيما المادة 29 منه؛

الشريف،  الجناب  لدن  من  عليه  المصادق  للمؤسسة،  الداخلي  النظام  مقتضيات  على  وبناء 

والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012، السيما المادة 75 منه؛؛

لأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

- ي��سي ال�سيد رئي�ص جماعة احمر الكالل�سة بالتن�سيق مع املكتب ال�طني للماء والكهرباء، اأو 
مع ال�كالة امل�ستقلة لت�زيع املاء والكهرباء اأن يعمل على بذل املزيد من اجله�د لت�رشيع وترية ت��سيع ال�سبكة 

ليتاأتى للم�ستكي وغريه اال�ستفادة من هذه املادة؛

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

- وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد رئي�ص جماعة احمر الكالل�سة، وال�سيد املدير العام 
للمكتب ال�طني للكهرباء واملاء ال�سالح لل�رشب، وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، فـي:
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شهادة االحتياج من الشواهد التي تسلمها اإلدارة لمن يطلبها، وذلك بعد 
تأكد هذه األخيرة من واقع االحتياج، بناء على معايير موضوعية ؛

ال ينبغي ربط واقع االحتياج بما تم توجيهه إلى طالب الشهادة من تهم، 
ليكون المنسوب للمعني به موجبا لحرمانه من الشهادة، إن كان مستحقا لها،  

على  الحصول  حق  من  معيبة،  أفعال  اقتراف  حقه  في  ثبت  شخص،  حرمان 
وثيقة إدارية أو االستفادة من وضع معين، ال يعتبر من مجال التنظيم الذي يدخل 
في نطاق اختصاص السلطة الحكومية حتى تكون الدورية هي سند الحرمان، بل إن 

ذلك يعد من القانون الذي يختص المشرع وحده بإقراره أو منعه؛

الحرمان من حق يدخل ضمن مجال القانون 

تـــــوصـــيــــة إلـــــى السيد عامل إقليم العرائش

صادرة بتاريخ: 30 مارس 2017

ملف عدد: 16/10333

حيث اإن ال�سيد .............، اجلاعل عن�ان املرا�سلة معه بـــ  .............، الق�رش الكبري، 
ابنته ال�سيدة .............، التي تق�سي عق�بة حب�سية بال�سجن املحلي بالق�رش الكبري،  بعث نيابة عن 
 22 بتاريخ   -تط�ان-احل�سيمة  طنجة  بجهة   مبندوبيتها  �سجلت  اململكة،  و�سيط  م�ؤ�س�سة  اإىل  ب�سكاية 
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االحتياج  �سهادة  من  متكينها  عدم  جراء  بها،  الالحق  ال�رشر  من  تظلمه  مب�جبها  يعر�ص  ي�ني�2016، 
ق�سد االإدالء بها لدى اإدارة اجلمارك وال�رشائب غري املبا�رشة، م��سحا اأنه تقدم مبعية ابنته بعدة طلبات يف 
امل��س�ع م�ست�فية جلميع ال�رشوط لدى ال�سلطات املحلية بالق�رش الكبري ولدى عمالة العرائ�ص، اإال اأنهما 

مل يت��سال الأية نتيجة ؛

م�سالح  اأن   ،2016 غ�ست   03 امل�ؤرخ يف  العرائ�ص، يف ج�ابه  اإقليم  عامل  ال�سيد  اأفاد  وحيث 
العمالة ت��سلت بر�سالة من مدير امل�ؤ�س�سة ال�سجنية املذك�رة اأعاله، مرفقة مبلخ�ص عن ال��سعية اجلنائية 
للمعنية باالأمر، تثبت ت�رطها يف ق�سية تتعلق بامل�ساركة يف حماولة االإجتار يف املخدرات، وحماولة ت�سديرها 
وخرق االحكام املتعلقة مبدونة اجلمارك، وعلى اإثر ذلك حكم عليها بثالث �سن�ات حب�سا نافذا، وغرامة 
مالية قدرها خم�سة اآالف درهم وذعرية بقيمة مئتان واأربع�ن األف درهم لفائدة اجلمارك، جمربة يف �سنة 

حب�سا عند االقت�ساء؛

اأهمية بالغة ملختلف امللفات اخلا�سة بهذه ال�رشيحة من  اأن العمالة ت�يل  اأ�ساف املجيب  وحيث 
امل�اطنني، وتعطي التعليمات للجهات املعنية ق�سد اإجراء االأبحاث الالزمة يف امل��س�ع، والعمل على 
حترير ال�س�اهد املطل�بة مل�ستحقيها، يف حدود ما ي�سمح به القان�ن اجلاري به العمل يف هذا ال�ساأن، مامل 
 ،2009 �ستنرب   23 امل�ؤرخة يف   6636 ال�زارية عدد  الدورية  تن�ص على ذلك  باالأمر، كما  املعني  يكن 
متابعا يف الق�سايا املرتبطة باملخدرات وق�سايا االإرهاب وجرائم غ�سل االأم�ال وال�سيكات بدون ر�سيد، 

وكذا جرائم التهريب بكل اأن�اعه ؛ 

وحيث اإن امل�ؤ�س�سة اأ�سعرت املعني باالأمر بتاريخ 11 غ�ست 2016، مب�سم�ن ج�اب االإدارة، فلم 
تت��سل منه باأي رد ؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل ق�سد متكني املعنية باالأمر من �سهادة االحتياج ؛

وحيث اإن �سهادة االحتياج من ال�س�اهد التي ت�سلمها االإدارة ملن يطلبها، وذلك بعد تاأكد هذه 
االأخرية من واقع االحتياج، بناء على معايري م��س�عية ؛
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ال�سهادة من تهم، ليك�ن  اإىل طالب  اإن واقع االحتياج من ال�سعب ربطه مبا مت ت�جيهه  وحيث 
قان�نا  امل�ؤهلة  ال�سلطة  على  اإذ  لها،  م�ستحقا  كان  اإن  ال�سهادة،  من  م�جبا حلرمانه  به  للمعني  املن�س�ب 

ملنحها اأن تق�م بتحرياتها، وتتاأكد من انطباق املعايري على طالبها ؛

وحيث اإن حرمان كل �سخ�ص، ثبت يف حقه اقرتاف اأفعال معيبة، من حق احل�س�ل على وثيقة 
اإدارية اأو اال�ستفادة من و�سع معني، ال يعترب من جمال التنظيم الذي يدخل يف نطاق اخت�سا�ص ال�سلطة 
احلك�مية حتى تك�ن الدورية هي �سند احلرمان، بل اإن ذلك يعد من جمال القان�ن الذي يخت�ص امل�رشع 

وحده باإقراره اأو منعه ؛

وحيث اإنه، لهذه االعتبارات، على ال�سلطة االإدارية املخت�سة، اأن تنظر يف مدى احتياج الطالبة، 
وتق�م مبا يخ�لها القان�ن من حتريات، وت�سلم اإ�سهادا، �سلبيا اأو اإيجابيا وذلك يف �س�ء املعايري املعم�ل بها 

من قبلها العتبار االأحقية يف احل�س�ل عليها واال�ستفادة، عند االقت�ساء، مما تخ�له من حق�ق ؛

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25، الصادر بتاريخ 17 مارس 2011، والمنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، السيما المادة 29 منه؛

الشريف،  الجناب  لدن  من  عليه  المصادق  للمؤسسة،  الداخلي  النظام  مقتضيات  على  وبناء 

والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012، السيما المادة 75 منه؛؛

لأجله:

فاإن و�سيط اململكة:

- يدع� ال�سلطة االإدارية اإىل النظر يف طلب امل�ستكية على �س�ء و�سعها احلقيقي، للخال�ص اإىل 
مدى اأحقيتها اأم ال يف احل�س�ل على ال�سهادة املطل�بة ؛

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

- كما ياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىلكل من ال�سيد عامل اإقليم العرائ�ص، ونائب املعنية باالأمر. 

وحرر بالرباط، فـي:
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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 ألشغال؛

واجب اإلدارة في إتمام األشغال 

تـــــوصـــيــــة إلـــــى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

صادرة بتاريخ: 11 أبريل 2017

ملف عدد: 16/10745

حيث اإن ال�سيد .............، عن�انه ................، اإقليم تازة، بعث ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة 
و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 14 �ستنرب 2016، يتظلم مبقت�ساها من ال�رشر الالحق به، جراء عدم 
بناء حائط وقائي ملنزله عند اإجناز الطريق الرابط بني تيزي ودرن وازكرينت، وتع�ي�سه عن االأ�سجار التي 
اأنه �سبق لل�سيد قائد قيادة اأجدير اأن اأخربه، مب�جب كتابه  مت اقتالعها لتمرير الطريق املذك�ر، م��سحا 
عدد ..... بتاريخ 08 ي�ني� 2011، اأن اإقامة حائط وقائي اأ�سفل التلة، يدخل �سمن اأ�سغال اإجناز الطريق 
املذك�ر من طرف املديرية االإقليمية للتجهيز والنقل واملاء بتازة، وذلك ملنع اجنراف الرتبة وتفادي الت�سدع 

الذي ميكن اأن يتعر�ص له منزله؛ 
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فاأكدت يف ج�ابها  امل��س�ع،  بتازة يف  والنقل  للتجهيز  االإقليمية  املديرية  مرا�سلة  وحيث متت 
امل�ؤرخ يف 22 فرباير 2017 اأن احلائط ال�قائي املطل�ب بناوؤه من طرف امل�ستكي ال يدخل �سمن اأ�سغال 

بناء الطريق ح�سب ال�سفقة املربمة مع املقاولة املكلفة باإجناز امل�رشوع ؛

وقد اأ�ساف املجيب اأنه ات�سح اأثناء االأ�سغال اجنراف الرتبة بجانب منزل امل�ستكي، مما األزم املقاولة 
ببناء حائط وقائي، اإال اأنها مل تتمم امل�رشوع، نظرا لتخليها عن اإجناز ال�سفقة، مما تعذر معه على االإدارة 

اإجناز ما تعهدت به املقاولة ؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل التدخل من اأجل اإلزام االإدارة ببناء حائط وقائي اأ�سفل التلة، لتفادي 
ت�سدع منزل امل�ستكي اإثر اأ�سغال اإجناز الطريق الرابط بني تيزي ودرن واأزكرينت، وكذا متكينه من التع�ي�ص 

عن االأ�سجار التي مت اقتالعها لنف�ص الغر�ص؛

به  �سبق واأن تعهدت  الذي  ال�قائي  بناء احلائط  اأنها عزت عدم  االإدارة  تبني من ج�اب  وحيث 
للحفاظ على منزل امل�ستكي من االجنراف، اإىل تخلي املقاولة املكلفة باإجناز امل�رشوع عن ال�سفقة، وعدم 

اإمتامها ملا كلفت به من اأ�سغال ؛

ال��سائل  اأن لديها من  اعتبار  فيه، على  االإدارة م�قفها ال ميكن جماراتها  به  اإن ما بررت  وحيث 
واالإمكانات ما ميكنها من اإيجاد مقاولة بديلة، يعهد اإليها اإمتام اأ�سغال بناء الطريق، باالإ�سافة اإىل بناء حائط 

وقائي حلماية منزل امل�ستكي ؛

وحيث اإن االأمر ي�ستدعي بحث �سبل تدارك امل�قف، لتفادي االأ�رشار التي ميكن اأن تلحق الطالب 
اأ�سا�سات املنزل قد ي�ؤدي اإىل انهياره على  جراء اجنراف الرتبة، وما ميكن اأن يرتتب عنه من ت�سدع يف 

قاطنيه؛ 

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25، الصادر بتاريخ 17 مارس 2011، والمنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، السيما المادة 29 منه؛

الشريف،  الجناب  لدن  من  عليه  المصادق  للمؤسسة،  الداخلي  النظام  مقتضيات  على  وبناء 
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والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012، السيما المادة 75 منه؛؛

لأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

- ي��سي ال�سيد وزير التجهيز والنقل والل�ج�ستيك واملاء، بالعمل على التعجيل ببناء حائط وقائي 
اأ�سفل التلة ملنع اجنراف الرتبة، وتفادي الت�سدع الذي ميكن اأن يتعر�ص له منزل املعني باالأمر؛

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

- وياأمر بتبليغ هذه الت��سية، اإىل كل من ال�سيد وزير التجهيز والنقل والل�ج�ستيك واملاء، وال�سيد 
املدير االإقليمي للتجهيز والنقل واملاء بتازة، وامل�ستكي.

وحرر بالرباط، فـي:
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اإلدارة يجب أن تبقى موضع الثقة وتحتفظ بالمصداقية، التي من المفروض 
أن تتجلى في تصرفاتها، 

وبما أن اإلدارة، قد أخبرت المالك بإفراغها المحل المكترى، كان عليها 
أن تمكنه من مفاتيحه، وتسليمه له؛

استمرار اعتمارها المحل، يدخل في عداد االحتالل بدون حق وال سند؛

استمرار اعتمار محل مؤجر بعد تبليغ العزم على إفراغه

تـــــوصـــيــــة إلى السيد وزير الداخلية

وإلى السيد والي جهة الرباط سال-القنيطرة

عامل عمالة الرباط

صادرة بتاريخ: 25 ماي 2017

ملف عدد: 16/10146

الرباط   ،............ عن�انهم   ،............ وال�سيد   ............. ورثة  ال�سادة  اإن  حيث 
بعث�ا ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت بها بتاريخ 24 ماي 2016، يتظلم�ن مبقت�ساها من 
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ال�رشر الالحق بهم، جراء ا�ستمرار م�سالح وزارة الداخلية يف ا�ستغالل عقارهم الكائن بـ ..........، 
الرباط، رغم ف�سخ عقد الكراء املربم بني والدهم قيد حياته وال�سيد وايل جهة الرباط �سال-زم�ر-زعري، 

ملتم�سني التدخل من اأجل ت�سليمهم املفاتيح، ومتكينهم من التع�ي�ص عن فرتة اال�ستغالل بدون �سند؛

امل�سالح  على  ال�سكاية  اأحالت  باأنها   ،2016 ي�ني�   10 بتاريخ  الداخلية  وزارة  اأفادت  وحيث 
املخت�سة من اأجل اإجناز بحث ب�ساأنها؛

اأكت�بر و21   04 ال�زارة بتاريخي  باأي ج�اب، رغم تذكري  امل�ؤ�س�سة  اأمام عدم ت��سل  وحيث، 
ن�نرب 2016، فاإنه ال ي�سع امل�ؤ�س�سة اإال النظر يف امللف بناء على ما ت�فر لديها من بيانات وما مت اال�ستدالل 

به من وثائق؛ 

وبناء على ما تقدم؛

ا�سرتجاع مفاتيح عقارهم،  اأجل  الداخلية من  التدخل لدى وزارة  اإىل  الطلب يهدف  اإن  حيث 
وكذا تع�ي�سهم عن فرتة ا�ستغالله بدون �سند؛

وحيث يتبني من ال�ثائق املرفقة بال�سكاية، باأن عمالة الرباط قررت بتاريخ 30 ماي 2013 ف�سخ 
عقد الكراء املربم بني عمالة الرباط ممثلة ب�ايل جهة الرباط، �سال، زم�ر، زعري )�سابقا( من جهة، وال�سيدة 
............ نيابة عن باقي ال�رثة وال�سيد .........، يف متم �سهر غ�ست من �سنة 2013، تبعا لر�سالة 

وزير الداخلية عدد 3597 بتاريخ 25 اأبريل 2013؛

وحيث اإن االإدارة يجب اأن تالزم م�قع الثقة وحتتفظ بامل�سداقية، التي من املفرو�ص اأن تتجلى يف 
ت�رشفاتها، وذلك من خالل ال�فاء بتعهداتها، اأو تربير ما قد يعرث ذلك؛

وحيث من هذا املنطلق، واالإدارة اأخربت املالك باإفراغ املحل كان عليها اأن متكنه من مفاتيحه 
وت�سليمه املحل كما كان عليه؛

وحيث، يف غياب ذلك، فاإن ا�ستمرار اعتمارها املحل، يدخل يف عداد االحتالل بدون حق وال 
�سند، ال�سيما واأنها مل تدل مبا يفيد م�ا�سلة وفائها بال�جيبة الكرائية؛
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وحيث اإن  احلكامة اجليدة تفر�ص على م�سالح عمالة الرباط، اأن ت�سلم املحل ملالكيه، وما يتبع 
ذلك من تع�ي�ص عن االأ�رشار التي حلقت بهم؛

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25، الصادر بتاريخ 17 مارس 2011، والمنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، السيما المادة 29 منه؛

الشريف،  الجناب  لدن  من  عليه  المصادق  للمؤسسة،  الداخلي  النظام  مقتضيات  على  وبناء 

والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012، السيما المادة 75 منه؛؛

لأجله؛

فاإن و�سيط اململكة :

- يي��سي ال�سيد وزير الداخلية وال�سيد وايل جهة الرباط، �سال، القنيطرة، عامل عمالة الرباط، 
من  عما حلقهم  تع�ي�سهم  مع  اإياه،  وت�سليمهم  املحل  مفاتيح  من  ال�رثة  بتمكني  التعجيل  على  بالعمل 

اأ�رشار؛

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

جهة                       وايل  ال�سيد  واإىل  الداخلية،  وزيـــر  ال�سيد  من  كل  اإىل  الت��سية  هذه  بتبليغ  -وياأمر 
الرباط-�سال-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، وكذا امل�ستكني.

وحرر بالرباط، يف:
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ذي  غير  يعتبر  مقررها،  في  المحكمة  إليه  انتهت  ما  بخصوص  نقاش  كل 
ما  تلغي  أو  تعدل  قضائية  مسطرة  أي  إليه خارج  االلتفات  يمكن  وال  جدوى، 

خلصت إليه,

 األحكام القضائية هي عنوان للحقيقة، وهي ملزمة للجميع؛

الالحق      التصميم  وفي  جديد،  من  عمدت  القضائي،  المقرر  رغم  اإلدارة، 
للتهيئة، إلى اعتماد نفس التخصيص، في تماس وتناقض مع ما أمرت به المحكمة، وهو 
موقف ال يمكن لإلدارة أن تتموقع فيه، لما يضفي على تصرفها هذا من تجاوز 

وتعسف وإمعان في خرق المشروعية ؛

الذي  مشروعها  على  اإلبقاء  أن  وتعتبر  إكراهات،  لإلدارة  كانت  إذا 
أكدت المحكمة عدم صوابيته، أمرا حيويا بالنسبة لمخططها التنموي، فقد كان 

عليها أن تلجأ إلى حلول أخرى يسمح بها القانون ؛

مناقشة مقرر قضائي يجب أن تتم في نطاق 

مسطرة قضائية

تـــــوصـــيــــة إلى السيد رئيس جماعة الدار البيضاء

صادرة بتاريخ: 07 يونيو 2017

ملف عدد: 14/6732

حيث اإن ال�سيدة .......... ومن معها من املالكني للر�سم العقاري عدد ......../�ص، تقدم�ا 
ب�ا�سطة االأ�ستاذ .........، املحامي بهيئة فا�ص، اجلاعلني عن�ان املرا�سلة معهم مبكتب دفاعهم الكائن 
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بـ .................، فا�ص، ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت مبندوبيتها بجهة الدارالبي�ساء 
االإدارية  املحكمة  ا�ست�سدروا حكما عن  اأنهم  يعر�س�ن مبقت�ساها   ،2014 ن�نرب   05 بتاريخ  – �سطات 
بالرباط بتاريخ 08 ماي 2012، امل�ؤيد مبقت�سى قرار حمكمة النق�ص عدد 560 ال�سادر بتاريخ 22 ن�نرب 
2012، يف م�اجهة جماعة الدارالبي�ساء، ق�سى مبح� اآثار ت�سميم التهيئة اخلا�ص بجماعة �سيدي م�من 

وكذا  للبيع  قابل  غري  الرتفاق  عقارهم  خ�ص  والذي   ،1989 مار�ص   17 يف  امل�ؤرخ   2.89.160 رقم 
طريق عم�مي مع ترتيب االآثار القان�نية، وذلك بعد انتهاء اآجال ذلك الت�سميم دون اأن تبادر اجلماعة 
اإىل اإجناز ما كان خم�س�سا به، م�ؤكدين اأنه عند طلبهم احل�س�ل على بطاقة املعل�مات عن العقار، تبني اأن 
ال�كالة احل�رشية للدارالبي�ساء الزالت حتتفظ باملعل�مات القدمية املتعلقة بالت�سميم اجلماعي ل�سيدي م�من 

الذي انتهت اآثاره ؛

وحيث اأ�ساف�ا اأنهم با�رشوا م�سطرة التنفيذ فحرر ب�ساأنها املف��ص الق�سائي حم�رش امتناع م�ؤرخ يف 
07 مار�ص 2013، لذلك يطلب�ن التدخل ق�سد تنفيذ احلكم ال�سادر لفائدتهم، ومتكينهم من الت�رشف 

يف قطعتهم االأر�سية ؛

وحيث متت مكاتبة ال�سيد رئي�ص جماعة الدار البي�ساء يف امل��س�ع، اإال اأن امل�ؤ�س�سة مل تت��سل منه 
باجل�اب، رغم التذكريين امل�جهني له يف هذا ال�سدد بتاريخي 30 مار�ص و09 ي�ني� 2015 ؛

وحيث اإنه، اأمام عدم ج�اب جماعة الدارالبي�ساء، وا�سرت�ساال يف ا�ستجالء معطيات امللف، متت 
مرا�سلة ال�كالة احل�رشية للدارالبي�ساء التي اأكدت يف ج�ابها بتاريخ 17 ي�ني� 2016 اأن القطعة االأر�سية 
اململ�كة للم�ستكية ومن معها كانت خم�س�سة، ح�سب ت�سميم التهيئة جلماعة �سيدي م�ن ال�سادر يف �سنة 
1989، ملنطقة حمرمة البناء مرم�ز لها بــ » Z.N.A.E « ولطريق التهيئة، واأن االرتفاق الذي يهم العقار 

ملِزم، بحكم خمطط ت�جيه التهيئة العمرانية ال�سادر مبقت�سى املر�س�م رقم 2.09.669 بتاريخ 31 دجنرب  
القا�سي باملراجعة اجلزئية للمخطط   ،2014 05 ن�نرب  بتاريخ   2.14.657 2009، وكذا املر�س�م رقم 

املذك�ر؛

وحيث اأ�سافت املجيبة اأن ت�سميم التهيئة اجلديد جلماعة �سيدي م�من، امل�سادق عليه بتاريخ 15 
ح�رشي  لطريق  االأر�سية  القطعة  بتخ�سي�ص  احتفظ   ،2.15.501 رقم  املر�س�م  مب�جب   2015 ي�لي�ز 
اأن انق�ساء اأجل ع�رش �سن�ات املن�س��ص  Z.N.A.E «، على اعتبار  البناء »  �رشيع، وكذا ملنطقة حمرمة 



122

التي  بالتعمري، ال ت�رشي على مثل هذه االرتفاقات،  املتعلق   90-12 القان�ن  28 من  الف�سل  عليها يف 
والرتباطها  القان�ن،  نف�ص  من   19 الف�سل  من   10 الفقرة  مب�جب  املحددة  احلاالت  اإطار  يف  تدخل 
مبحرم الطريق احل�رشي ال�رشيع املتج�سد على اأر�ص ال�اقع، م�ؤكدة على اأن املجال�ص اجلماعية هي التي 

تت�ىل اتخاذ كافة االإجراءات  الالزمة من اأجل اإجناز واحرتام مقت�سيات ت�ساميم التهيئة ؛

وبناء على ما تقدم؛ 

امل�ستكية ومن معها،  لفائدة  ال�سادر  تنفيذ احلكم  اأجل  التدخل من  اإىل  الطلب يهدف  اإن  حيث 
القا�سي مبح� اآثار ت�سميم التهيئة جلماعة �سيدي م�من ال�سادر يف �سنة 1989، والذي خ�ص عقارهم من 

اأجل املنفعة العامة دون اأن يتم اإحداثها اإىل غاية تاريخه ؛

وحيث بررت االإدارة م�قفها هذا باأن القطعة االأر�سية ت�جد يف منطقة غطاها ت�سميم التهيئة ؛

وحيث، مادام الثابت اأن االأمر يتعلق بتنفيذ حكم ق�سى مبح� اآثار ت�سميم التهيئة، فاإن كل نقا�ص 
بخ�س��ص ما انتهت اإليه املحكمة يف مقررها، يعترب غري ذي جدوى، وال ميكن االلتفات اإليه خارج اأي 
الق�سائية هي عن�ان للحقيقة، وهي ملزمة  اإليه، الأن االأحكام  تلغي ما خل�ص  اأو  م�سطرة ق�سائية تعدل 

للجميع، واأن كل تلك�ؤ من االإدارة اأو امتناع عن التنفيذ يجعلها خارج نطاق ال�رشعية ؛

وحيث اإن االإدارة، رغم هذا املقرر الق�سائي، عمدت من جديد، ويف الت�سميم الالحق للتهيئة، 
اإىل اعتماد نف�ص التخ�سي�ص، يف متا�ص وتناق�ص مع ما اأمرت به املحكمة، وه� م�قف ال ميكن لالإدارة اأن 

تتم�قع فيه، ملا ي�سفي على ت�رشفها هذا من جتاوز وتع�سف واإمعان يف خرق امل�رشوعية ؛

وحيث اإنه، اإذا كانت لالإدارة اإكراهات، وتعترب اأن االإبقاء على م�رشوعها الذي اأكدت املحكمة 
عدم �س�ابيته، اأمرا حي�يا بالن�سبة ملخططها التنم�ي، فقد كان عليها اأن تلجاأ اإىل حل�ل اأخرى ي�سمح 

بها القان�ن ؛

وحيث اإن احلكمة واالإن�ساف يفر�سان على االإدارة، اأمام ما تدعيه ك�رشورة تعمريية، اأن تلجاأ اإىل 
ا�ستمالك العقار، اإما عن طريق الرتا�سي اأو عن طريق نزع امللكية، وذلك جربا لكل �رشر الحق باملالكني 

الذين اأقر الق�ساء بحقهم يف رفع ما حل بهم من مظلمة منذ �سنة 1989 ؛
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وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25، الصادر بتاريخ 17 مارس 2011، والمنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، السيما المادة 29 منه؛

الشريف،  الجناب  لدن  من  عليه  المصادق  للمؤسسة،  الداخلي  النظام  مقتضيات  على  وبناء 

والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012، السيما المادة 75 منه؛؛

لأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

- ييدع� ال�سيد رئي�ص جماعة الدارالبي�ساء اإىل تنفيذ احلكم ال�سادر لفائدة ال�سيدة ............. 
ومن معها، مبح� اآثار ت�سميم التهيئة اخلا�ص بجماعة �سيدي م�من رقم 2.89.160 امل�ؤرخ يف 17 مار�ص 

1989 ؛

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

- وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد رئي�ص جماعة الدار البي�ساء، وامل�ستكني.

وحرر بالرباط، يف: 
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اإلدارة، وقد أقدمت على هدم مسكن المشتكية، فإنها تتحمل مسؤولية 
ذلك، وملزمة بجدولة استحقاق المعنية بالهدم االستفادة من سكن الئق أسوة 

بمن هم في مثل وضعيتها؛

االستفادة  حق  االجتماعي  بالبرنامج  للمعنيين  تؤمن  حينما  اإلدارة 
تضعها،  التي  للمعايير  طبقا  وذلك  االستفادة،  هذه  نوع  تحدد  المشروع،  من 
والتي من المفروض أن تكون مؤسسة على معطيات مضبوطة، تحقق بها المساواة 
وتكافؤ الفرص، وتأخذ بعين االعتبار التحمالت العائلية، ونوعية السكن الذي 

كان يقطن به المستفيد ؛

مسؤولية اإلدارة عن هدم مسكن

تـــــوصـــيــــة إلى السيد عامل عمالة مكناس

صادرة بتاريخ: 21 يونيو 2017

ملف عدد: 16/11124

حيث اإن ال�سيدة ............، القاطنة بـــ ...................... ، مكنا�ص، تقدمت ب�سكاية 
من  مبقت�ساها  تتظلم   ،2016 ن�نرب   10 بتاريخ  مبكنا�ص  مبندوبيتها  �سجلت  اململكة،  و�سيط  م�ؤ�س�سة  لدى 
عدم متكينها من قطعة اأر�سية ب�سفة منفردة، بعد هدم م�سكنها ال�سفيحي بحي �سيدي بابا، وذلك يف اإطار 

م�رشوع اإعادة هيكلة احلي املذك�ر؛ 
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وحيث اأفاد ال�سيد عامل عمالة مكنا�ص، يف ج�ابه امل�ؤرخ يف 5 يناير 2017، اأن املعنية باالأمر حم�سية 
ال�اردة مبح�رش  املعايري  االأ�سا�سي لال�ستفادة ح�سب  ال�سند  يعترب  الذي   ،2006 اإح�ساء  ب�سفة مزدوجة يف 
 ،2013 22 مار�ص  بتاريخ   92 العاملي رقم  2012، والقرار  12 دجنرب  بتاريخ  املنعقدة  االإقليمية  اللجنة 
بتحديد ال�رشوط واالإجراءات املرتبطة باال�ستفادة، اإال اأن املعنية باالأمر مل تبد اأي ا�ستعداد لال�ستفادة بهذه 

ال�سفة؛

حماولة  اأي  واأن  مزدوجة  ب�سفة  ا�ستفادت  مماثلة  عديدة  حاالت  هناك  اأن  اإىل  املجيب،  اأ�سار  وقد 
للخروج عن هذه القاعدة �سينعك�ص �سلبا على هذه العملية التي ت�جد يف مراحلها االأخرية؛

وحيث مت اإبالغ امل�ستكية ج�اب االإدارة بتاريخ 13 يناير 2017، فتقدمت بكتاب جديد بتاريخ 
02 فرباير 2017، ت�ؤكد فيه اأنها اأح�سيت ب�سفة منفردة، بدليل اأن ا�سمها ي�جد �سمن الالئحة التي ت�سمل 

850 م�ستفيدا من �سكان حي قدماء املحاربني �سيدي بابا ب�سفة منفردة، واأنها ترف�ص رف�سا تاما اال�ستفادة 

ب�سفة مزدوجة؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل متكني امل�ستكية من اال�ستفادة ب�سفة فردية من قطعة اأر�سية يف اإطار 
برنامج حماربة ال�سكن غري الالئق؛

وحيث تبني من ال�ثائق املدىل بها من لدن املعنية باالأمر، اأنها تت�فر على �سهادة الهدم يف ا�سمها 
امل�ستكية عملت على هدم  اأن  التقنية املختلطة، ي�سهدون مبقت�ساها  اللجنة  اأع�ساء  اخلا�ص، حتمل ت�قيع 
م�سكنها ال�سفيحي، املت�اجد بحي "�سيدي بابا"، والتي تعترب ال�ثيقة الرئي�سية املعتمدة يف حتديد االأحقية 

يف اال�ستفادة؛

املحاربني، ولهذا  قدماء  �سكان حي  تعترب من  الهدم،  �سهادة  باالأمر، وح�سب  املعنية  اإن  وحيث 
ذلك من خالل  ويتبني   ،2006 �سنة  بر�سم  �سخ�سيا  اإح�ساوؤها  االإدارة،  اإقرار  ورد يف  ال�سبب مت، كما 

ت�سجيلها وت�سليمها ملف امل�ستفيد؛

وحيث اإن االإدارة، وقد اأقدمت على هدم م�سكن امل�ستكية، فاإنها تتحمل م�س�ؤولية ذلك وملزمة 
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بجدولة ا�ستحقاق املعنية بالهدم يف اال�ستفادة من �سكن الئق اأ�س�ة مبن هم يف مثل و�سعيتها، يف اإطار 
تاأخذ بعني  الغاية، والتي  ال�رشوط املحددة لهذه  التي ت�سعها، وفق  ال�سكنية االجتماعية  الربامج  اإحدى 

االعتبار كل املعطيات التي حتقق االأبعاد املرج�ة لت�فري ال�سكن الالئق كحق للم�اطن؛

وحيث اإن االإدارة حينما ت�ؤمن للمعنيني بالربنامج االجتماعي حق اال�ستفادة من امل�رشوع، حتدد 
على  م�ؤ�س�سة  تك�ن  اأن  املفرو�ص  من  والتي  ت�سعها،  التي  للمعايري  طبقا  وذلك  اال�ستفادة،  هذه  ن�ع 
معطيات م�سب�طة، حتقق بها امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص، وتاأخذ بعني االعتبار التحمالت العائلية، ون�عية 

ال�سكن الذي كان يقطن به امل�ستفيد ؛

وحيث، بالنظر اإىل ما مت ب�سطه، فاإنه على االإدارة اأن تعمل على ا�ستفادة امل�ستكية من الربنامج طبقا 
للمعايري امل��س�عة بنف�ص �رشوط من هم يف مثل و�سعيتها؛

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25، الصادر بتاريخ 17 مارس 2011، والمنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، السيما المادة 29 منه؛

الشريف،  الجناب  لدن  من  عليه  المصادق  للمؤسسة،  الداخلي  النظام  مقتضيات  على  وبناء 

والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012، السيما المادة 75 منه؛؛

لأجله ؛

فاإن و�سيط اململكة :

- ي��سي ال�سيد عامل عمالة مكنا�ص، بتمكني امل�ستكية من اال�ستفادة من م�رشوع اإعادة هيكلة حي 
�سيدي بابا، وفق ال�رشوط التي طبقت بالن�سبة للحاالت املماثلة؛ 

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

 ، مكنا�ص  عمالة  عامل  وال�سيد  الداخلية،  وزير  ال�سيد  من  كل  اإىل  الت��سية  هذه  بتبليغ  -وياأمر 
وامل�ستكية. 

وحرر بالرباط، يف:
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المشتكي،  تسوية وضعية  اإلدارة عاجزة عن  أن تقف  المستساغ،  من غير 
والحال أن التوجه الذي ترومه اإلدارة في سياق االختيارات الراهنة للمغرب، يدعو 
إلى وجوب اإلقالع عن التعقيدات اإلدارية، والعمل على تصريف األمور بالنجاعة 

المطلوبة.

اإلقالع عن التعقيدات اإلدارية

تـــــوصـــيــــة إلى السيد رئيس الجماعة الحضرية

للدار البيضاء

صادرة بتاريخ: 28 يونيو 2017

ملف عدد: 15/8486

حيث اإن ال�سيد ......................، عن�انه مركب حممد اخلام�ص، املعاريف، �سندوق الربيد 
......، الدار البي�ساء، بعث ب�سكاية اإىل م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة، �سجلت مبندوبيتها بجهة الدار البي�ساء، 
بتاريخ 04 غ�ست 2015، يتظلم مب�جبها من ال�رشر الالحق به اأثناء ت�سفية معا�سه جراء عدم احت�ساب مدة 
4 �سن�ات من اخلدمة الفعلية يف حتديد راتب معا�سه، والتي عمل خاللها كع�ن باجلماعة احل�رشية بالدار 

البي�ساء، ذاكرا اأنه قام بعدة م�ساع يف امل��س�ع لدى امل�سالح املخت�سة، اإال اأنه مل يت��سل الأي نتيجة؛
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اأن امل�ؤ�س�سة مل تت��سل منها  اإال  وحيث متت مرا�سلة اجلماعة احل�رشية للدار البي�ساء يف امل��س�ع، 
باجل�اب، رغم تذكريها يف هذا ال�ساأن بتاريخي 28 يناير 2016، و 27 اأبريل 2016؛

االإيداع  امللف، متت مكاتبة قطب االحتياط ب�سندوق  لهذا  اإيجاد حل  �سبل  وا�سرت�ساال يف بحث 
والتدبري، فاأفاد بج�ابه امل�ؤرخ يف 14 ن�نرب 2016، اأن النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد قد قام ا�ستنادا 
لطلب اجلماعة احل�رشية للدار البي�ساء بت�س�ية و�سعية عدد من م�ظفيها مبن فيهم امل�ستكي، وذلك باإرجاع 

االقتطاعات املنجزة خطاأ؛

اأن   ،2016 ن�نرب   21 يف   امل�ؤرخ  ج�ابه  يف  فاأفاد  للتقاعد،  املغربي  ال�سندوق  مكاتبة  متت  كما 
م�ساحله املخت�سة مل تت��سل من اجلماعة احل�رشية �سالفة الذكر، باعتبارها الهيئة امل�سغلة، بالبيان التكميلي 
لالقتطاعات بر�سم التقاعد املتعلقة بالفرتة املمتدة من فاحت ي�لي�ز 2003 اإىل متم دجنرب 2007، وال مبراجع 
بالت��سل  تبقى رهينة  امل�ستكي  اأن مراجعة معا�ص  ال�سندوق، م�سيفا  لفائدة ح�ساب  املتعلقة بها  االأداءات 

بال�ثائق املطل�بة من اجلماعة احل�رشية؛

لم  المؤسسة  أن  إال  الموضوع،  البيضاء في ذات  للدار  الحضرية  الجماعة  مراسلة  وحيث تمت 

تتوصل منها بما اتخذ من إجراءات لتسوية الوضعية المعاشية للمشتكي، رغم تذكيرها في هذا الشأن 

بتاريخ 31 ماي 2017؛

وحيث، اأمام عدم ج�اب االإدارة، فاإنه ال ي�سع امل�ؤ�س�سة اإال النظر يف الطلب بناء على ما ت�فر لديها 
من بيانات، وما مت اال�ستدالل به من م�ستندات؛

وبناء على ما تقدم؛

حيث اإن الطلب يهدف اإىل متكني امل�ستكي من ت�س�ية و�سعيته املعا�سية لدى النظام اجلماعي ملنح 
رواتب التقاعد؛

االقتطاعات  باإرجاع  قام  اأنه  التقاعد،  رواتب  ملنح  اجلماعي  النظام  ج�اب  من  ات�سح  وحيث 
املنجزة خطاأ على راتب امل�ستكي بعد تاريخ تر�سيمه، وذلك بناء على طلب تقدمت به اجلماعة احل�رشية 

للدار البي�ساء؛
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وحيث اأكد ال�سندوق املغربي للتقاعد، اأن مراجعة ال��سعية املعا�سية للم�ستكي تبقى رهينة بقيام 
م�سالح اجلماعة احل�رشية للدار البي�ساء، باعتبارها اجلهة امل�سغلة، مب�افاته بالبيان التكميلي لالقتطاعات 
بر�سم التقاعد عن الفرتة املمتدة من فاحت ي�لي�ز 2003 اإىل متم دجنرب 2007 التي مل حتت�سب اأثناء ت�سفية 

معا�ص امل�ستكي، وال مبراجع االأداءات؛

للدار  احل�رشية  باجلماعة  املخت�سة  امل�سالح  على  يتعني  اإدارية  باإجراءات  يتعلق  االأمر  اإن  وحيث 
بر�سم  االقتطاعات  حت�يل  عدم  يف  يكمن  خطاأ،  من  فيه  وقعت  ما  تدارك  اأجل  من  بها  القيام  البي�ساء، 
التقاعد عن الفرتة م��س�ع التظلم اإىل ال�سندوق املغربي للتقاعد، وذلك بحكم اأن امل�سغلة ت�سكل منبع 
تلك االقتطاعات، وعليها يقع عبء حت�يلها اإىل اجلهة املخت�سة، ليتاأتى للم�ستكي اال�ستفادة من جمم�ع 

�سن�ات عمله؛

واحلال  امل�ستكي،  و�سعية  ت�س�ية  عن  عاجزة  االإدارة  تقف  اأن  امل�ست�ساغ،  غري  من  اإنه  وحيث 
اإىل وج�ب االإقالع عن  للمغرب، يدع�  الراهنة  االإدارة يف �سياق االختيارات  الذي ترومه  الت�جه  اأن 

التعقيدات االإدارية، والعمل على ت�رشيف االأم�ر بالنجاعة املطل�بة؛

املعا�سية  للحق�ق  �سافرا  خرقا  ويعترب  امل�ستكي،  مب�سالح  ي�رش  ال��سع،  هذا  ا�ستمرار  اإن  وحيث 
املكت�سبة من طرفه؛

وحيث تبقى اجلماعة احل�رشية للدار البي�ساء ملزمة باإيجاد حل لت�س�ية ال��سعية املعا�سية للم�ستكي، 
وذلك مب�افاة م�سالح ال�سندوق بالبيان التكميلي لالقتطاعات بر�سم التقاعد عن الفرتة املمتدة من فاحت 
ي�لي�ز 2003 اإىل متم دجنرب 2007، وكذا مراجع االأداءات املتعلقة بها لفائدة ح�ساب ال�سندوق املغربي 

للتقاعد؛

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 ، الصادر في 12 ربيع اآلخر 1432 )17 

مارس 2011( المحدث لمؤسسة وسيط المملكة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ 

أعاله، السيما المادة 29 منه؛

وتطبيقا لنظامها الداخلي المصادق عليه من لدن الجناب الشريف والمنشور بالجريدة الرسمية 

عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012؛ ال سيما المادة 75 منه؛ 



130

لأجله؛

فاإن و�سيط اململكة:

مع  بتن�سيق  امل�ستكي،  و�سعية  بت�س�ية  البي�ساء،  للدار  احل�رشية  اجلماعة  رئي�ص  ال�سيد  ي��سي   -
التقاعد عن الفرتة املمتدة  ال�سندوق املغربي للتقاعد، وذلك مب�افاته بالبيان التكميلي لالقتطاعات بر�سم 
من فاحت ي�لي�ز 2003 اإىل متم دجنرب 2007، وكذا مراجع االأداءات املتعلقة بها لفائدة ح�ساب ال�سندوق 

املغربي للتقاعد؛

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

- وياأمر بتبليغ هذه الت��سية اإىل كل من ال�سيد رئي�ص اجلماعة احل�رشية للدار البي�ساء، وال�سيد مدير 
ال�سندوق املغربي للتقاعد، و امل�ستكي.

حرر بالرباط، يف:

*                        *

*


