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تقد�

ا آلت عىل نفهسا من التقاء  ي �ب
 املؤسسة، أن ت�ن

ُ
ِحق

اَ
صدار ُيال من دواعي االرتياح، وموعد تعم�ي هذا االإ

ا. ا، وهي عىل درب أداء الرسالرت املوكولرت إل�ي ن نتا�ب اُسِ بعض وأمه مضام�ي
اَ
ق
اَ
ا بهعد ت ا، �ب مع قرا�أ

ي إطار البعد 
ن

ذه الرسالرت � ي عدة مناسبات، فإن املؤسسة تسىع إىل الوفاء �ب
ن

كيد عليه � وامك سبق التأ

سالمية  االإ بناة احلضارة  وائل من 
أ
اال جه  ان�رت صول، واملستوح امم 

أ
�ب املرتبط  ي منظوره، 

ن
املتطور � الدستوري 

ترصيف  عىل  ن  والساهر�ي احلق،  بقدسية  ن  والعارف�ي  ، تكر�ي من  نسان  االإ به  ي 
ح�ن ملا  ن  سد�ي املب الرصينة، 

رك لك من أئتمن عىل تنفيذه، مع فتح 
رت

ال � ع الذي هو حمب دود ال�رش ِق، و�ب
ْ
ل ن بسواسية احلناَ العدل، واملؤمن�ي

السبل للك من تعرض ملظملة، قصد رفع أمره ملن أسند إليه النظر فيه.

صدار، بقدر ما هو حمطة ارتياح، بقدر ما هو وقفة مساءلرت الذات ملعرفة ما تكون املؤسسة  وعد االإ
ن

�

داري الذي أصبح يالمس العديد  من االإ
أ
اه توسيع رقعة اال ب

رت
ي ا�

ن
� ، ي

رت
مك إىل الرصيد احلقو� ا قد أضافته من �رت

من املواضيع.

ا، انسجاما مع  ماي�رت ي �ب
ا أن تتخذ من العدة ما ي�ن ي عل�ي

دارة، ال�رت كيد أن البيئة تفرض نفهسا عىل االإ وأ

ر 
رت
ن ملؤ� �ي به الواسع، بعد احتضانه الدورة الثانية والع�رش ن من �ب ، الذي دخل التار�ي ى لبلد�ن ات الك�ب التو�ب

كش.  را مم املتحدة حول املناخ )COP 22( �ب
أ
اال

ي املوضوع.
ن

ن هذا العدد مداخلرت املؤسسة � ولذلك، اكن من املال�أ تضم�ي

ستاذ عز العرب 
أ
ية بفاس اال دار ي تعم�ي ما تفضل به مشكورا، السيد رئيس املمكة االإ

ن
ساال � واس�رت

« )عملا  ي رخص التعم�ي
ن

داري � ي من مسامهته القيمة: »الطعن االإ
زء الثا�ن حلب ي املؤسسة قراءها �ب

ن
، توا� احلمومي

وانب  تلف احلب لتجوال حول حمن ا �ب ي توفق ف�ي
(، وال�رت لرت ي العدد 11 من هذه املب

ن
ه � ول سبق ن�رش

أ
زء اال ن احلب

أ
�ب

ته. تلف مستو�ي ي عىل حمن
بته، وتتبعه للعمل القضا�أ ر ب

رت
من خالل �



ية، والدفاع  دار ة تساعد عىل إغناء الثقافة االإ جه، �ب ا، مثملا دأبت عىل �ن �ن
أ
ا�ن من املؤسسة �ب وإ�ي

ت الكث�ي من  ي عاحلب
ا ال�رت ا وتوصيا�رت ا الفضىل، اختارت للن�رش بعضا من أمه مقررا�رت ي تطبيقا�رت

ن
عن احلقوق �

ا، متذرعة إىل الباري جلت 
أ
دة ف�ي رأته مال� �رت ا عصارة ما خلصت إليه، حمب املواضيع، مؤكدة مرة أخرى أ�ن

ا. ن عىل احلق من آراء بشأ�ن ا يكون للغيور�ي قدرته أن يكون قد أهلمها الصواب، وآملرت إغناءها �ب

فإنه  العليا،  املسالك  ي 
ن

� والتدرج  االرتقاء  و 
ن

� السىعي  إىل  إدارتنا  تكن  �رت أن  هو  الطموح  اكن  وإذا 

ا.  ي مل تفت فرصة دون التذك�ي �ب
خالقيات، وهذه قناعة املؤسسة، وال�رت

أ
ال ال سبيل إىل ذلك دون التشبع �ب

مبودامسن 
أ
عية اال ا محب ي ندوة نظم�رت

ن
س املؤسسة � ت أن يتضمن هذا العدد أيضا عرضا �رت إلقاؤه �ب

أ ولذلك، ار�رت

ملواطن ال بد  بط املؤسسة �ب كن أن �رت ي �ي
كيد فيه عىل أن العالقة ال�رت ، والذي وقع التأ ن والوسطاء الفرانكفوني�ي

رد  خالقيات ليست حمب
أ
ن اال

أ
ام أساس لك تعامل، ال عل التقد�ي واالح�رت ب

رت
ي �

خالقية، ال�رت
أ
تكز عىل الق�ي اال وأن �رت

رد مطلب. راط، وانهصار، وهي لباس وليست حمب ن ام، وا�ن ن ان، وال�رت ن بل هي إ�ي تدو�ي

ي تتفا�ن من أجل أن تب�رت عىل الهعد.
، ال�رت لرت فشكر هللا عناية لك من يتواصل مع املب

                                                            وسيط اململكة

كور ا ن ن ب�ن                                                               النقيب عبد العز�ي

*                        *

*
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ات النظر،  ديد، آلية لتنمية التواصل، وتقريب و�ب وهما احلب ي م�ن
ن

تشلك الوساطة املؤسساتية، معوما و�

دارة، استنادا إىل القواعد القانونية ومبادئ العدل  ن واالإ ن املرتفق�ي ة ب�ي
أ
اعات القا� ن والبحث عن حلول توفيقية لل�ن

نصاف. واالإ

حقوق  ال  حمب ي 
ن

� وإشعاهعا  املعمور،  دول  أغلب  ي 
ن

� تواجدها  بفعل   ، ي
كو�ن طابع  ذات  أصبحت  وقد 

حقوق  إمعال  آليات  ز  أ�ب ومن  وعامليا،  حمليا   ، ي
رت

احلقو� للحقل  الرئيسية  ت  املكو�ن من  أصبحت  امك  نسان،  االإ

خرى للدفاع عن هذه احلقوق.
أ
ليات اال

آ
نسان، إىل جانب اال االإ

ملرت من احلنصوصيات، ومن أمهها: ب ن �ب وتتم�ي

ي 
ن

� ي 
رت

خال�
أ
اال انب  احلب مراعاة  مع  والتجرد،  احلياد  ام  ن وال�رت الثالث،  السلط  الستقاللية عن  �ب التمتع    .1

؛ ي ي أو احلز�ب
رت

هوي أو العر� النتساب العائىلي أو احلب ة هماهما، دون التأ�رش �ب مبا�رش

ت والتظملات؛ ي الشاك�ي
ن

انية، للنظر � ا وسيلرت مرنة، ومبسطة، وحمب 2.   كو�ن

م  ي إطار عالق�رت
ن

ن وأجانب، � اعات، مواطن�ي ، أفرادا أو محب ن ي الدفاع عن حقوق املرتفق�ي
ن

3.   التخصص �

ر العاملي حول املناخ 
رت
ه من طرف السيد وسيط اململكة، عىل هامش انعقاد املؤ� )*( تشلك هذه الدراسة موضوع العرض الذي �رت تقد�ي

ة املمتدة من 7 إىل 18 نون�ب 2016 .  ي الف�رت
ن

كش � را �ب

الوساطة المؤسساتية وحماية البيئة )*(

كور،وسيط اململكة ا ن ن ب�ن ذ. النقيب عبد العز�ي

حضرات السيدات و السادة،

ات املناخية. ر الدوىلي اهلام حول التغ�ي
رت
ناسبة هذا املؤ� مع املنعقد �ب ي هذا احلب

ن
ي بمك �

ي أن ألت�رت
      ي��ن

طار، أرى أنه يليق تناول املوضوع بصفة  ي هذا االإ
ن

بية � وقبل التطرق إىل انشغاالت وسيط اململكة املغر

ي محاية البيئة من خالل بعض 
ن

لوساطة املؤسساتية، �رش التطرق إىل دورها خاصة � لتعريف �ب ة ، بدءا �ب ن وج�ي

ال.  ي ذات املب
ن

ا � �رت بية، ملعاحلب القضا�ي املعروضة عىل املؤسسة املعر

أوال: الوساطة المؤسساتية
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الفا لقواعد  ا يكون حمن ا الواسع، جراء أي قرار أو معل أو نشاط من أنشط�رت وهما العام ومضمو�ن ي م�ن
ن

دارة، � مع االإ

ا  دارة قصد ح�رش ميع املساعي الالزمة واملمكنة لدى االإ ب ي القيام �ب
ن

نصاف، و� القانون أو منافيا ملبادئ العدل واالإ

فظ التوازن  ا �ي ام التام لتلك القواعد واملبادئ، �ب ي إطار االح�رت
ن

وعة � ن امل�رش عىل االستجابة ملطالب املتظمل�ي

اصة؛ ن املصلحة العامة ومصاحلهم احلن ب�ي

ي من قواعد، عىل ضوء ما 
ي إماكنية إصالح أو تعديل ما ينبىعن

ن
احية املتجلية � لقوة االق�رت 4.   التمتع �ب

ا أو قصورها،  و�ن
ن

اوز مقتضيات قانونية أو مع ب
رت

ية، أو عند معاينة � كن الوقوف عليه من اختالالت إدار �ي

؛ ن ملرتفق�ي ة �ب وخاصة عند مالحظة تكرار احلاالت املرصن

للعدل،  التحقيق املال�أ  القانونية، وعىل  التطبيق السل�ي لملقتضيات  5.   اعتبار الوسيط رقيبا عىل 

ن تدخل  ة عن التطبيق الصارم للقانون. ومن هنا يتضح الفرق ب�ي ب
رت

ي حاالت احليف النا�
ن

 لرفع الظمل �
ً
ال هَّ

اَ
وُمؤ

وعية. ام امل�رش
رت
ي نطاق �

ن
دارة � رص عىل أن تعمل االإ الوسيط، وتدخل القضاء الذي �ي

ي شلكها العرصي.
ن

ال معل مؤسسة وسيط اململكة، احلديثة النشأة � طار يدخل حمب ي هذا االإ
ن

و�

ي تعود إىل كون التطور الذي عرفته 
ن

� ، ي شلكها احلاىلي
ن

وجبات إحداث هذه املؤسسة � أما ف�ي يتعلق �ب

دمة  ي املعمول به حلن
طار املؤسسا�رت ية، جعل االإ دار دمات االإ حلن االت، خاصة تلك املرتبطة �ب يع املب ي محب

ن
بالد�ن �

ا.  جراءات وتعقيدا�رت ها، غ�ي اكف لتحقيق انتظارامه، ودون طول االإ مك وغ�ي ، وعىل رأهسا املا ن مصاحل املواطن�ي

دارة،  الإ �ب ا  عالق�رت ي 
ن

� نسان  االإ حقوق  عن  للدفاع  بديلرت  بة  ومقار مؤسساتية  آلية  اد  ب إ�ي من  البد  اكن  ولذلك، 

يدة. وتكريس احلاكمة احلب

ر مارس 2011 إحداث مؤسسة وسيط اململكة،  ي هسرش
ن

لذات، وبعد ديوان املظامل، �رت � وهلذه الغاية �ب

ت 
رت
، و� ن دارة واملرتفق�ي ن االإ ي نطاق العالقة ب�ي

ن
مكؤسسة وطنية مستقلرت ومتخصصة، تتوىل الدفاع عن احلقوق �

. ن ال الدفاع عن حقوق املرتفق�ي ي حمب
ن

ا � هاهما، وزاد من فعالي�رت ر من بعد، امم ارت�رت �ب ا بضعة أهسرش �رت دس�رت

، املهام التالية: ن دارة واملرتفق�ي ن االإ ي نطاق العالقات ب�ي
ن

ت هلذه املؤسسة عىل احلنصوص، �
اَ
ل ّوِ

ُ
وقد خ

▪    الدفاع عن احلقوق؛

نصاف؛ سيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل واالإ ي �رت
ن

هسام � ▪    االإ

ي تدب�ي املرافق العمومية؛
ن

▪    العمل عىل ن�رش ق�ي التخليق والشفافية �

دارات العمومية. ▪    الهسر عىل تنمية تواصل فعال مع االإ
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ن  ت عدد 33/32 بتار�ي
رت

ن قراره الصادر � نسان، قد أقر �ن لس حقوق االإ شارة إىل أن حمب در االإ ب
رت

هذا، و�

هداف التنمية 
أ
ات املناخية« �ب مم املتحدة حول التغ�ي

أ
طار هليئة اال بط »االتفاقية – االإ  يوليوز 2016، �ب

رت
فا�

ا الهعد الدوىلي املتعلق  نسان، وخاصة م�ن قوق االإ ليات الرئيسية املتعلقة �ب
آ
ال ي أفق سنة 2030، و�ب

ن
املستدامة �

نسان ومن عدم  ن حقوق االإ عية والثقافية، وذلك انطالقا من االرتباط الوثيق ما ب�ي حلقوق االقتصادية واالج�رت �ب

أن  ن 23 مارس 2016  بتار�ي قراره عدد 8/31  ن  أعلن �ن أن  املذكور  ا، وبعد ما سبق لملجلس  زئ�رت ب
رت

قابلية �

يع حقوق  ة، عىل االستفادة فعليا من محب ة أو غ�ي مبا�رش ر سلبية، مبا�رش تب عنه آ�رش كن أن ت�رت لبيئة �ي املساس �ب

نسان. االإ

*            *             *

ثانيا: دور الوساطة المؤسساتية في حماية البيئة

جيال 
أ
ن اال ماية البيئة تكتسي أمهية قصوى �ن اعتبارا ملا سبق ذكره، فقد أصبحت القضا�ي املتعلقة �ب

ء والتفتح.  ق البقاء وال�ن فراد التمتع �ب
أ
ي تضمن لال

ي بيئة سليمة ال�رت
ن

ديدة من احلقوق، وعىل رأهسا احلق � احلب

ا،  �ب العاجل  م  االه�رت يستدعي  امم  بيئية،  عدالرت  توف�ي  خالل  من  احلقوق  ن  �ن عىل  ا  مؤ�رش أصبحت  ا  أ�ن امك 

ارتفاع  فاف،  احلب مستوى:  من  ك�رش  أ عىل  ث�ي 
أ �رت هلا  مناخية،  ات  تغ�ي من  قاطبة  العامل  يعرفه  ملا  لذات  �ب نظرا 

 الفقر، وظاهرة اهلجرة...، ولك هذه الظواهر أدت إىل انتشار اهلشاشة 
رت
ي الفالحية، تفا�

را�ن
أ
البحار، ملوحة اال

ي 
ن

عية حول املوارد الطبيعية، و� ات السياسية واالقتصادية واالج�رت ي حدة التو�رت
ن

تمعات، وسامهت � داخل املب

قيق عدالرت بيئية. 
رت

، امم يستدعي تعبئة دولية من أجل � عي
ي والصحي واالج�رت

من الغذا�أ
أ
ي عىل اال االنعاكس السل�ب

ي القمة 21 املنعقدة بباريس.
ن

وهذا ما �رت االتفاق عليه �

جال تدخل مؤسسة وسيط اململكة،  ومن هذا املنطلق، تفاعال مع موضوع هذه القمة، ف�ي ل عالقة �ب

ي الدفاع 
ن

تص � ن ن املؤسسة �رت
أ
ول من هذا العرض، �ب

أ
زء اال ن احلب كيد، امك سبقت االشارة إليه �ن البد من التأ

اف  ي االع�رت
ا طبعا احلقوق البيئية، ذلك أنه ال يك�ن ا ف�ي دارة، �ب الإ يع احلقوق ذات الصلرت بعالقة املرتفق �ب عن محب

ا، والولوج  ن التمتع �ب ا و�ن ا والدفاع ع�ن ا يلزم إقرار آليات قانونية ومؤسساتية حلماي�رت
ن
ت، وإ� حلقوق واحلر�ي �ب

ا. إل�ي

. ي بيئة سليمة ومستدامة وعادلرت
ن

ي الدفاع عن احلق �
ن

ي نظرة عىل دور املؤسسة �
طار، سنل�رت ي هذا االإ

ن
و�

اد حلول هلا  ب ا إىل إ�ي ، وسعيا م�ن ن ا من املواطن�ي ت الواردة عل�ي ا للشاك�ي �رت إن املؤسسة من خالل معاحلب

ملوضوع. موعة من املشالك ذات الصلرت �ب ن احلقوق، قد وقفت عىل حمب عية و�ن ي إطار ال�رش
ن

�
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ما املرتفقون، عىل سبيل الذكر ال احلرص،  ر م�ن ن يترصن ال�ي ا املؤسسة، نورد حمب ي رصد�رت
ومن أمه القضا�ي ال�رت

: ومها اكلتاىلي

: ي
جال التخطيط العمرا�ن تبط �ب 1( قضا�ي �رت

حياء اهلامشية؛
أ
ي اال

ن
ء � ملاء والهكر�ب ود �ب ن ، وال�رت بط بقنوات الرصف الصحي ▪    عدم الر

ت جوار أحياء سكنية،  ▪    قضا�ي تتعلق بتواجد مطارح للنفا�ي

فية جوار املالت السكنية، والتقليص من حداث ورشات ِحراَ إ خيص �ب ل�رت ▪    قضا�ي تتعلق �ب

اء؛      املساحات احلنرصن

ي ال تتوفر أصال عىل املعاي�
ي دور الصفيح، ال�رت

الستفادة من إعادة إيواء قاط�ن ▪    قضا�ي تتعلق �ب

      الالزمة للسكن؛

دد؛ ء ذات التيار العاىلي امل�رت ة عن وضع شباكت الهكر�ب ب
رت

ار النا� �ن
أ
ال ▪    قضا�ي تتعلق �ب

وال، املقامة عىل أسطح املنازل. اج تقوية شباكت اهلاتف احلب ة عن أ�ب ب
رت

ار النا� �ن
أ
ال ▪    قضا�ي تتعلق �ب

 

*               *

نشطة الصناعية واملنجمية:
أ
ال 2( القضا�ي املتعلقة �ب

نشطة الصناعية واملنجمية،
أ
ج عن بعض اال

رت
ر النا� لرصن ت تتعلق �ب بية أيضا بشاك�ي تتوصل املؤسسة املغر

ا:  ومن بي�ن

، خاصة منا�ب الفحم؛ ي بعض املنا�ب
ن

ج عن مزاولرت العمل �
رت

ر النا� ▪    الرصن

ج عن مياه غسل الفوسفاط؛
رت

ر النا� ▪    الرصن

ملقالع. اصة �ب ر الذي تسببه الورشات احلن ▪    الرصن
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الصحة  مستوى  عىل   ، ن لملواطن�ي لنسبة  �ب ة  مبا�رش غ�ي  ار  أ�ن ي حدوث 
ن

� تتسبب  القضا�ي  هذه  ولك 

ار  أ�ن واملنجمية  الصناعية  نشطة 
أ
ال �ب املتعلق  ال  املب عن  تنتج  بي�ن  والسالمة،  من 

أ
واال البال  وراحة  والتغذية 

ر والفرشة  �ب
آ
اال املياه، خاصة  الزراعية، وعىل مصادر  ي 

را�ن
أ
اال ، وتؤ�رش عىل  ي

البي�أ التلوث  ي 
ن

تتسبب � ة  مبا�رش

ن  نشطة، ولملحيط�ي
أ
ي هذه اال

ن
ن � ي لملواد الغذائية، وللحالرت الصحية للعامل�ي ب لتدهور التدر�ي املائية، وعالقة ذلك �ب

ن واملراس  ي صدور العديد من القوان�ي
ن

لت � ب
رت

جهودات حممودة � ي هذا الشأن �ب
ن

ا، مع العمل أن بالد�ن قد قامت � �ب

ة التلوث، خاصة 
ن

اطر وماك� ن تداب�ي الوقاية، وتوقع املن س�ي
رت

، و� ي
املتعلقة بتنسيق معليات املراقبة والتفتيش البي�أ

ي داخل املركبات الكيميائية، وتلك 
ي واهلوا�أ

ى، والتلوث البي�أ يع الك�ب ي تنتج عن املنا�ب واملقالع واملشار
تلك ال�رت

مراض املهنية اكلسلكوز.
أ
ال ، وكذا الترص�ي �ب ت، والتطه�ي الصحي ة النفا�ي عاحلب املتعلقة �ب

تتعلق  بة جزئية  مقار وفق  ا  �رت معاحلب كن  �ي ال  أنه   ، القضا�ي هذه  دراسة لك  أثناء  لملؤسسة،  ن  تب�ي وقد 

واضيع  وىلي وجذري للسياسات العمومية ذات العالقة �ب ي إطار اصالح �رش
ن

بلك حالرت عىل حدة، بل طر�ا �

طيط بعض  ن ي �رت
ن

حيان، سوء تدب�ي هذه السياسات، وانعدام احلاكمة �
أ
ي غالب اال

ن
� 

ُ
ظ حاَ

اَ
ت، حيث ُيال الشاك�ي

ها  يث أن التخطيط هلا وتدب�ي نشطة الصناعية، �ب
أ
ال لعمران، أو �ب يع التنموية، خاصة تلك املرتبطة �ب املشار

م 
رت

ن االعتبار السالمة البيئية والصحية للساكن، وحقو� خذ بع�ي
أ
ت اقتصادية حمضة، دون اال يقوم عىل مقار�ب

ال. ي هذا املب
ن

ساسية �
أ
اال

اد احللول  ب ك�رش امم ينصب عىل إ�ي ، أ احي طار، فإن تدخالت املؤسسة يكون هلا توجه اق�رت ي هذا االإ
ن

و�

نشطة املهنية 
أ
ا، فضال عن إصدار توصيات من أجل إيقاف اال ة للك قضية من القضا�ي املعروضة عل�ي املبا�رش

ي 
غ�ي املرخص هلا، والتصدي للك احتالل لمِللك العام بدون وجه حق، وإيقاف لك إزعاج، ولك نشاط هم�ن

لساكن. ار �ب �ن ي وينتج عنه االإ
طار القانو�ن اول خارج االإ ن �ي

ن  االت املذكورة �ن ي املب
ن

ي ي�رت رصدها �
تلف االختالالت ال�رت وعالوة عىل ذلك، فإن املؤسسة تسجل حمن

طورة  ن يدة الر�ية، لتنبيه القطاعات املعنية �ب ر ي احلب
ن

ه � فعه إىل جاللرت امللك، وي�رت ن�رش التقر�ي السنوي الذي �رت

التخطيط الشامل واملتاكمل  سلوب 
أ
خذ �ب

أ
الوقائية والعالجية، واال جراءات  اذ االإ ن تلك االختالالت، قصد ا�رت

يع  واملشار امج  ال�ب ي 
ن

� والتنسيق  كنة،  للسا البيئية  احلاجيات  االعتبار  ن  بع�ي خذ 
أ
اال مع  يع،  واملشار للخدمات 

التنموية ذات الصلرت بتوف�ي عدالرت بيئية.
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ي العمل من 
ن

ي سالمة البيئة، يمكن �
ن

ي محاية حق املرتفقيـن �
ن

خالصة القول، أن دور وسيط اململكة �

ساسية، 
أ
دمات واملرافق اال تلف احلن التخطيط ملن بدءا من مرحلرت  العمومية وتتبهعا،  السياسات  أجل مراقبة 

تلوث  من  إطارها  ي 
ن

� املنجزة  يع  املشار عن  ينتج  ما  ،حلماية  التصنيع  ال  حمب ي 
ن

� أو  ي 
العمرا�ن ال  املب ي 

ن
� سواء 

ي تعت�ب همد احلياة، وذلك عىل غرار 
لبيئة ال�رت ارا �ب كنة، وتلحق أ�ن ة عىل السا وأمراض وضوضاء تؤ�رش مبا�رش

تدب�ي  ي 
ن

� وتسامه  للوقاية،  وسيلرت  البيئية  الوساطة  من  تتخذ  ي 
ال�رت وفرنسا،  وكندا  ملانيا 

أ
اك الدول  ارب  ب

رت
� بعض 

ار  �ن
أ
ال �ب املتعلقة  اعات  ن ال�ن ي 

ن
� التوافقات  وتدب�ي  احلوار،  وط  و�رش ظروف  سيخ  و�رت اعات،  ن ال�ن من  موعة  حمب

يع العمرانية أو الصناعية. ن من جراء بعض املشار ملرتفق�ي الالحقة �ب

*                        *

*
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الطعن القضائي في رخص التعمير
) الجزء الثاني (

ية بفاس دار ، رئيس املمكة االإ ذ. عز العرب احلمومي

تقدم السيد الرئيس عز العرب الحمومي بمساهمة قيمة حول موضوع » الطعن القضائي 

في رخص التعمير«، ويسر المجلة أن تنشر في هذا العدد الجزء الثاني من هذه المساهمة.)*(

المحور الثاني : الطعن في القرارات المتصلة بالبناء.

لبناء أو التجزئة، ويقوم هذا  مر رخصة �ب
أ
ال ي �ب

تصة قد سملت لملع�ن الواقع أنه بعد أن تكون السلطة املن

شغال 
أ
ذه اال اعات أخرى تتصل �ب ن شغال موضوع الرخصة، فإنه غالبا ما تثار بعد ذلك �ن

أ
ي اال

ن
وع � ل�رش خ�ي �ب

أ
اال

ي يكون 
ي احلالرت ال�رت

ن
ا، خاصة � اء من إقام�رت ن�رت ا واالإ ي طور االإحداث أو الذي �رت فعال إحدا�رش

ن
ا سواء � املراد إقام�رت

مالية. امم يستدعي تدخل السلطات  ذه الرخصة وعدم التقيد بضوابط التعم�ي واحلب هناك إخالل من جانبه �ب

شغال أو 
أ
يقاف اال إ ي شلك قرارات �ب

ن
اذ قرارات تكون � ن يق ا�رت تلرت عن طر وضاع املن

أ
تصة لتصحيح هذه اال املن

ي هذه احلالرت 
ن

ماكنية اللجوء � إ مر، ودون املساس �ب
أ
ال ي �ب

الفة املرتكبة من قبل املع�ن م املن هلدم، حسب طبيعة وحب �ب

. لتعم�ي ا مقتضيات قانون 90-12 املتعلق �ب تص وفق مسطرة دقيقة نصت عل�ي نحي املن إىل القضاء احلب

ن  ي من جانب املعني�ي
شغال أو اهلدم حمل طعن قضا�أ

أ
يقاف اال إ ية املتعلقة �ب دار وغالبا ما تكون القرارات االإ

ي استعمال السلطة.
ن

تص بسبب التجاوز � داري املن ة القضاء االإ ا أمام �ب �ب

 . لرت ن العدد 11 من هذه املب ول من املسامهة املذكورة �ن
أ
زء اال )*( سبق ن�رش احلب
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الفقرة األولى : قرارات إيقاف األشغال

البناء ، يصدرها فقط رؤساء  يقاف أشغال  إ �ب ي تصدر 
القرارات ال�رت شارة، إىل أن  ب االإ ب

رت
البداية � ي 

ن
�

، طبقا لملادة  طة التعم�ي اصة امللكفة ب�رش ماعية احلن ية احلب دار طة االإ م من سلطات ال�رش ماعية، بصف�رت الس احلب املب

لتعم�ي  ماعات، وكذا املادة 67 من قانون 90-12 املتعلق �ب حلب  14-113 املتعلق �ب
رت
100 من القانون التنظيمي ر�

ام ملقتضيات هذا  ي أو بدون أي اح�رت
خيص قانو�ن ا بدون �رت ي ت�رت إقام�رت

بنية ال�رت
أ
ال مر �ب

أ
، خاصة عندما يتعلق اال

هات  صدارها السادة والة احلب إ تص �ب ن ن أن قرارات ايقاف أشغال التجزئة �ي ي ح�ي
ن

ي حالرت وجوده، �
ن

خيص � ال�رت

ت  لتجز�أ ي املادة 71 من قانون 90-25 املتعلق �ب
ن

ا � ي إطار الضوابط املنصوص عل�ي
ن

قال�ي �
أ
ومعال العماالت واال

ي .
را�ن

أ
ية وتقس�ي اال العقار

لو  جدى 
أ
اال من  فإنه  املهد،  ي 

ن
� البناء  الفات  حمن جر  ن �ب املتعلقة  القرارات  ا  تكتس�ي ي 

ال�رت مهية 
أ
لال لنظر  و�ب

ارسون هذا  ن قد ال �ي ماعية، الذ�ي الس احلب صدارها للوالة والعمال دو�ن عن رؤساء املب إ �رت منح االختصاص �ب

فض  تمع املىلي الذي �ي ي املب
ن

عية متأصلرت � سباب ذات طبيعة سياسوية، انتخابوية، وثقافية إج�رت
أ
االإختصاص ال

ن أساسا  الف رجال السلطة امللية امللكف�ي ن م، وذلك �ب س مصاحل منتخب�ي اذ أي إجراء قد �ي ن فيه املنتخبون إ�رت

وجب املقتضيات القانونية،  م املددة �ب ي نطاق اختصاصا�رت
ن

ام القانون � من والنظام العام واح�رت
أ
حلفاظ عىل اال �ب

مارس 1963   
رت

فا� �ي  ماعات، و�ن حلب �ب املتعلق  التنظيمي عدد 113/14  القانون  املادة 110 من  ا  م�ن وخاصة 

ختصاص  إ ا�ي 1977 املتعلق �ب ن 15 ف�ب �ي 1977 بتار�ي ساسيب لرجال السلطة امللية، و�ن
أ
ثابة النظام اال املعت�ب �ب

ن للسلطة  داري، حيث يعت�ب الوالة والعمال ممثل�ي ن االإ ك�ي العمال، وكذا مرسوم 10 شتن�ب 1993 املتعلق بعدم ال�رت

داري،  ن االإ ك�ي ي إطار سياسة عدم ال�رت
ن

ابية، بل ويتوفرون عىل تفويض لبعض السلط � مه ال�رت ي دوا�أ
ن

التنفيذية �

االت ، خاصة إماكنية استعمال  ن واملب يع املياد�ي ي محب
ن

م من التدخل � ك�ن
رت
ي �

بل يتوفرون عىل اكفة الوسائل ال�رت

ها الدولرت لملحافظة  ي تبا�رش
معال ال�رت

أ
م من إعطاء الدمع واملساندة لبعض اال ك�ن لشلك الذي �ي القوة العمومية، �ب

عي .
ج�رت قتصادي واالإ ستقرار السياسي واالإ عىل االإ

 ،66.12 
رت
قت�ن القانون ر� ه وتتميمه �ب لتعم�ي والذي وقع تغي�ي  من كون قانون 90-12 ، املتعلق �ب

ن
لرمع و�ب

طة  ا ضباط ال�رش الفات التعم�ي يقوم �ب ي الفصول 64 و65 و66 و67 و68 و69 ، عىل أن معاينة حمن
ن

ي صلبه �
ن

نص �

طة القضائية عىل  ول هلم صفة ضابط ال�رش دارة املن القضائية، ومراقبو التعم�ي التابعون للواىلي أو للعامل أو لالإ
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ز أدوات البناء املتواجدة  شغال من قبل حب
أ
كن من خالهلا تفعيل قرارات إيقاف اال ي �ي

جراءات املادية ال�رت االإ

رم ووسائل اثبات واقناع وذلك طبقا ملا هو منصوص  عتبارها أداة ارتاكب احلب إ الفة �ب ي الورش املرتكبة فيه املن
ن

�

نائية . ي قانون املسطرة احلب
ن

عليه �

ا  ي حد ذا�رت
ن

شغال قابلرت �
أ
يقاف اال إ �ب ي هذا الصدد هل قرارات 

ن
ي طرحه �

عىل أن السؤال الذي ينبىعن

داري املتفق  ا مقومات القرار االإ ع�ن آخر هل تتوفر ف�ي ي استعمال السلطة ؟ أو �ب
ن

لغاء للتجاوز � الإ ا �ب للطعن ف�ي

ا وقضاءا ؟ ا ف�رت عل�ي

اكد�ي من خالل حمكها عدد 
أ
ية �ب دار ية، اكملمكة االإ دار مك االإ احلقيقة أنه خالفا ملا ذهبت إليه بعض املا

شغال من 
أ
ت أن قرار إيقاف اال ي امللف عدد 50غ/94، الذي اعت�ب

ن
ن 2005/04/27، � 95/35، الصادر بتار�ي

ي 
ي املركز القانو�ن

ن
ته قرارا إدار�ي يؤ�رش � خرى اعت�ب

أ
مك اال لتاىلي ال تقبل الطعن؛ فإن أغلب املا القرارات املمهدة، و�ب

عل قابال للطعن. ب طراف، امم �ي
أ
لال

ي امللف عدد 394غ/99، 
ن

ن 2000/11/02، � ط عدد 873، الصادر بتار�ي لر�ب ية �ب دار ي حمك املمكة االإ
ن

و�

الفة  املن ي 
ن

� دي  ال�رت تفادي  منه  اهلدف  ازي  اح�رت إجراء  رد  حمب اكنت  وإن  شغال، 
أ
اال إيقاف  قرارات  اعتبار  �رت 

تب  كن أن ي�رت طورة هذه القرارات، وما �ي لنظر حلن ، فإنه �ب اذ القرار املال�أ ن ي إنتظار ا�رت
ن

الف � املرتكبة من طرف املن

لتاىلي مستجمعة  ا تب�رت ذات صبغة تنفيذية و�ب طراف، فإ�ن
أ
كز القانونية واملادية لال ملرا  �ب

ن
ا من مساس وا� ع�ن

تب  كن أن ت�رت ي �ي
ة ال�رت ط�ي ر احلن �رش

آ
لغاء اعتبارا لال الإ ا �ب داري وقابلرت من �رت للطعن ف�ي لعنا� ومقومات القرار االإ

ا . ع�ن

وعية  ي م�رش
ن

ا � ي بتت ف�ي
حاكم ال�رت

أ
مك أن أصدرت عددا من اال ضافة إىل ذلك، فقد سبق هلذه املا الإ �ب

ن  بتار�ي  ،8 ت عدد 
رت

بوجدة، � ية  دار االإ ي حمك صادر عن املمكة 
ف�ن القانونية.  ا  القرارات ومدى سالم�رت هذه 

الناظور  إقل�ي  السيد عامل  الصادر عن  القرار  لغاء  إ �ب فيه  ، قضت  امللف عدد 91غ/00  ي 
ن

� ،  2001/01/17

اع بينه  ن ا هي موضوع �ن
رت

لبناء فو� رضية املرخص للطاعن �ب
أ
يقاف أشغال البناء لكون القطعة اال إ الذي قرر فيه �ب

سيسا عىل 
أ دينة العروي ، وذلك �رت ي إحداث شارع معومي �ب

ن
زء من العقار املذكور � ب ص آخر تطوع �ب ن رش

ن � وب�ي

يئة  ا أي شارع معومي حسب تصم�ي ال�رت
رت

� �رت ن الف ما ذهب إليه القرار املطعون فيه، ال �ي ن كون هذه القطعة، �ب

ي حمكها عدد 98/121، الصادر 
ن

ضافة إىل توفر الطاعن عىل رخصة بناء قانونية. أما � الإ ملنطقة، �ب املعمول به �ب

لغاء القرار الصادر عن السيد رئيس  إ ي امللف عدد 954غ/96 ، فقد قضت فيه كذلك �ب
ن

ن 1998/06/23، � بتار�ي
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يتون فوق أرضية عرشية بدون  يقاف أشغال بناء معرصة للز إ ماعة البخاتة، والذي قرر فيه �ب لس القروي حلب املب

ستعانة  ن هلا، بعد االإ ، وذلك بعدما تب�ي ن الغ�ي ي بينه وب�ي
اع قضا�أ ن ضافة إىل وجود �ن الإ احلصول عىل رخصة للبناء �ب

�ي 25 يونيو 1960 بشأن التجمعات  ضع ملقتضيات �ن ن وع البناء �رت ا م�رش ة فنية، أن املنطقة املتواجد �ب �ب ن �ب

يق املثار الدفع  رج عن تطبيق املادة 40 من قانون 90-12 ، فضال عن كون الطر ن لتاىلي �رت العمرانية القروية و�ب

لنسبة للبناية  اعية ال تستوجب إلزامية احلصول عىل رخصة البناء �ب يق محب ا ، وعىل فرض وجودها، هي طر بشأ�ن

انبه .  ب ا �ب املزمع إقام�رت

ن 27 دجن�ب 1990 ،  ر�ي عىل من خالل قرارها عدد 429 و�رت
أ
لس اال ملب ية �ب دار كدته الغرفة االإ وهو ما أ

يقاف أشغال البناء، مستندة  إ ي �ب
ماعي لطنجة القا�ن لس احلب لغاء القرار الصادر عن رئيس املب إ عندما قضت �ب

دارة من  كدت االإ
أ ي تعليلها عىل كون الطاعن قد حصل عىل رخصة البناء لتشييد سكن خاص به، بعدما �رت

ن
�

لتعم�ي ال  �ي 30 يوليوز 1952، املتعلق �ب ن 19 و20 من �ن ، امك أن الفصل�ي وط املتطلبة قانو�ن يع ال�رش توفره عىل محب

ن أو الضوابط  الف للقوان�ي يقاف أشغال البناء، ما مل يثبت أن هذا البناء حمن إ مر �ب
أ
ال ماعي �ب يسمحان لملجلس احلب

ا العمل، أو غ�ي مطابق للتصم�ي املصادق عليه، وأن القرار املطلوب إلغاؤه علل بكون البناء يوجد  اري �ب احلب

نح إال استنادا إىل عدة  ي تلك املنطقة مل �ي
ن

لبناء � خيص �ب ا. واحلال أن ال�رت لبناء ف�ي ي منطقة غ�ي مسموح �ب
ن

�

ات فنية متخصصة، وبناء عىل تصم�ي مصادق عليه من طرف املصاحل البلدية، وأن  ا �ب دراسات قامت �ب

ا البناء . ر به ادعاءها بكون املنطقة املذكورة ممنوع ف�ي دارة مل تقدم ما ت�ب االإ

شغال، إذا ما ثبت 
أ
يقاف اال إ ي �ب

ي رفض طلب ايقاف تنفيذ القرار القا�ن
ن

دد � وهكذا، فإن القضاء ال ي�رت

لبناء  خيص �ب الف لقرار ال�رت ل أن هذا القرار قا�أ عىل عدم توفر الطاعن عىل رخصة البناء أو التجزيء أو حمن

ت 
رت

ن 2016/06/16 � ية بفاس بتار�ي دار ا حمك املمكة االإ اه م�ن ب
رت

أو التجزيء، وهناك عدة أحاكم تؤكد هذا اال�

لبناء  خيص املمنوح للطاعن �ب فض الطلب لكون ال�رت عدد 362، ملف عدد 2016/7110/17 ، والذي ق�ن �ب

يق العام  وع توسيع الطر ضافة إىل أن استمرار البناء من شأنه عرقلرت م�رش الإ ، �ب ي
سينجز فوق امللك العام املا�أ

يق مكناس . يئة وإعادة هيلكهرت مدخل مدينة فاس ع�ب طر ي تصم�ي ال�رت
ن

ا � املنصوص عل�ي
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قت�ن قانون 66/12 فقد اكن إصدار  ، قبل تعديل �ب لتعم�ي سب املادة 68 من قانون 90-12 املتعلق �ب �ب

تصة  املن امللية هي  السلطة  أصبحت  التعديل  بعد  أنه  إال   ، الواىلي أو  العامل  اختصاص  من  اهلدم  قرارات 

ي القيام ببناء من غ�ي احلصول عىل 
ن

الفة املرتكبة تتمثل � ديد ، فإنه إذا اكنت املن
رت

هلدم دون � مر �ب
أ
صدار اال إ �ب

ا ، أو اكن هذا البناء غ�ي مطابق  ي منطقة ال تقبل البناء للبناء طبقا للضوابط املعمول �ب
ن

خيص سابق أو � �رت

ام واملواقع املأذون  حب
أ
ال به أو �ب لعلو املسموح  تقيده �ب مر سواء من حيث عدم 

أ
ال ي �ب

خيص املمنوح لملع�ن لل�رت

رصن 
رت

ي �
حاكم ال�رت

أ
ال ثانة البناء واستقراره أو عدم التقيد �ب لضوابط املتعلقة �ب ملساحة املباح بناؤها أو �ب ا أو �ب ف�ي

وز للعامل أو  ب صص ل البناء، فإنه �ي لغرض املن ي البناء أو �ب
ن

استخدام بعض املواد أو استعمال بعض الطرق �

ماعي أو من تلقاء نفسه، وبعد إيداع شكوى لدى السيد وكيل امللك، أن  لس احلب الواىلي بطلب من رئيس املب

الف للضوابط املقررة . يع أو بعض البناء املن دم محب مر �ب
أ
�ي

ي 
ي احلالرت ال�رت

ن
� ،) نحي تصة )القضاء احلب مك املن كن لملحا سب املادة 77 من نفس القانون، فإنه �ي امك أنه، و�ب

شغال الالزمة 
أ
دم البناء أو تنفيذ اال مر �ب

أ دارة بتفعيل مقتضيات املادة 68 املذكورة أعاله، أن �رت ا االإ ال تقوم ف�ي

ن  ر�ي الفة، داخل أجل 30 يوما ابتداء من �رت نظمة املقررة، وذلك عىل نفقة مرتكب املن
أ
ليص�ي العقار مطابقا لال

دانة  ي حال االإ
ن

ي املادة 80-1 ، الذي أوجب املمكة �
ن

قت�ن القانون 66/12 � ي عدلت �ب
. وال�رت ي

ا�أ تبليغ احلمك ال�ن

الف طبعا دون االإخالل  عادة احلالرت عىل ما اكنت عليه عىل نفقة املن إ الفة، و�ب دم البناية موضوع املن مك �ب
رت

أن �

ي الفصول السابقة .
ن

ا � خرى املنصوص عل�ي
أ
ت اال لعقو�ب �ب

ي يصدر عن القضاء 
ثابة إعدام للبناء ، قد يكون ذو طابع قضا�أ ، فإن قرار اهلدم الذي هو �ب لتاىلي و�ب

، واملادة 64  لتعم�ي ي املادة 66 من قانون 90-12 املتعلق �ب
ن

ا � الفة املنصوص عل�ي نحي املتابع أمامه مرتكب املن احلب

ن 68  سيسا عىل املادة 80-1 من نفس القانون؛ وقد يكون ذو طابع إداري حسب نص املادت�ي
أ بعد التعديل �رت

ال التعم�ي والبناء من السلطة امللية. ي حمب
ن

الفات � راقبة وزجر املن و70 من قانون 66.12، املتعلق �ب
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الف بعد تبليغه لقرار  ومعلوم أن السلطة امللية تشمل الواىلي والعامل والباشا والقائد، وإذا مل يقم املن

هة أو عامل معالرت أو إقل�ي  سة واىلي احلب �أ ية �ب نة إدار جل املدد تقوم به حلب
أ
ي اال

ن
خ�ي �

أ
از أشغال هذا اال ب

ن
� إ اهلدم �ب

ثل. أو من �ي

ة  لغاء أمام �ب الإ وىل الطعن فيه �ب
أ
ي احلالرت اال

ن
مر الصادر عن القضاء ال يقبل �

أ
وإذا اكن هذا القرار أو اال

ة  وعية أحاكم �ب ي م�رش
ن

هة قضائية أن تبث � ن حلب �ي ب ي الذي ال �ي
اما لالختصاص القضا�أ داري، اح�رت القضاء االإ

ي إطار طرق الطعن العادية وغ�ي العادية 
ن

ي أحاكهما �
ن

ة استئنافية للبت � قضائية أخرى ، اللهم إال إذا اكنت �ب

دارة وليس القضاء ،  اقب االإ داري �ي عتبار أن القضاء االإ نائية، و�ب ي قانون املسطرة املدنية واحلب
ن

ا � املنصوص عل�ي

ية إال وتكون قابلرت للطعن  دار ي هذا الصدد عن السلطات االإ
ن

ي تصدر �
ي احلالرت الثانية فإن اكفة القرارات ال�رت

ف�ن

تصة. ية املن دار مك االإ لغاء أمام املا الإ ا �ب ف�ي

ي 
ال�رت وعية قرارات اهلدم  ي م�رش

ن
الطعن � القضا�ي اكن موضوهعا  العديد من  ذا احلنصوص  ت �ب أث�ي وقد 

الوسائل  من  عدد  عىل  ومؤسسة  متعددة  ا  أو�ب ذت  ن ا�رت ي 
وال�رت  ، لتعم�ي �ب امللكفة  ية  دار االإ السلطات  تصدرها 

داري. سب معطيات وظروف النازلرت املعروضة عىل أنظار القضاء االإ والدفوع، اختلفت �ب

ا من حيث إرتباط  شارة إل�ي ي سبقت االإ
وىل ال�رت

أ
ملسألرت اال وإذا اكنت بعض هاته الطعون قد ارتبطت �ب

، فإن البعض  ي
داري والقضا�أ ن اهلدم االإ مع ب�ي ع�ن آخر مدى إماكنية احلب ملتابعة القضائية أو �ب ية �ب دار املتابعة االإ

اذه أم ال وكذا مدى  ن �رت إ تصة أصال �ب ي أصدرت هذا القرار حمن
هة ال�رت خر اكن ينصب حول ما إذا اكنت احلب

آ
اال

ره . ا عىل سبب حصيح ي�ب
أ
وعية هذا القرار وكونه قا� م�رش

ملتابعة القضائية أمام  هلدم �ب ا صدور قرار إداري �ب تب ع�ن ية امل�رت دار صوص مسألرت ارتباط املتابعة االإ ن و�ب

ي حمكها عدد 51، 
ن

ن 14 مارس 1996 � ط أن أصدرت بتار�ي لر�ب ية �ب دار ، فقد سبق لملحمكة االإ نحي القضاء احلب

فض الطلب املوجه ضد  داري عدد 193غ/94 )قضية ....... ضد عامل إقل�ي طنجة(، قضت فيه �ب ي امللف االإ
ن

�

الف لضوابط التعم�ي ، بعلرت أنه سبق لملحمكة أن أدانت  دم البناء املن ي �ب
خ�ي والقا�ن

أ
القرار الصادر عن هذا اال

ن 
أ
ية ال قل�ي إصدار أي عقوبة إدار لتاىلي مل يعد من حق عامل االإ داء غرامة مالية ، و�ب

أ
ا �ب الطاعنة وحمكت عل�ي

نه : 
أ
ي هذا احلمك ، �ب

ن
ذلك يؤدي إىل إزدواجية العقوبة عن نفس الفعل، إذ جاء �
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"وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 68 من نفس القانون ، فإنه بعد سلوك المسطرة 

المنصوص عليها في المادة 66 أعاله يجوز للعامل بطلب من رئيس مجلس الجماعة، 
كما تم في نازلة الحال، أو من تلقاء نفسه، أن يأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالف 
للضوابط المقررة ؛ وأن إصدار المحكمة للعقوبة المتمثلة في الغرامة، بعد ثبوت المخالفة، 
قد جاء مطابقا  فيه  المطعون  الهدم  قرار  فإن  وبالتالي  آخر،  إضافي  تدبير  دون أي 
للمقتضيات القانونية السالف ذكرها وال يعتبر عقوبة ثانية أو مكررة ... ،مما ال يسع 

معه للمحكمة إال التصريح برفض الطلب". 

ن 2004/04/21 ،  ية بفاس سبق هلا من خالل حمكها عدد 04/1476 ، الصادر بتار�ي دار امك أن املمكة االإ

ة فاس بوملان( ، أن استبعدت إحدى الدفوع  ي امللف عدد 396غ/02 ) قضية ........... ضد السيد واىلي �ب
ن

�

داري، عندما  نحي يعقل االإ ي أن احلب
ن

ية القضائية املتمثلرت � املثارة من طرف الطاعن واملستمدة من القاعدة الف�رت

ي املوضوع 
ن

ت شاكية � هلدم مادام أنه سبق هلا أن و�ب ا أن تصدر قرارا �ب دارة مل يكن من ح�رت ر مسألرت كون االإ أ�رش

ية إىل القضاء  ي موضوع الشاكية، من�رت
ن

ا أن تنتظر صدور حمك � ن عل�ي لتاىلي اكن يتع�ي إىل السيد وكيل امللك، و�ب

عىل من خالل قرراها عدد 668، 
أ
لس اال ملب ية �ب دار ييده من طرف الغرفة االإ

أ فض الطلب وهو احلمك الذي �رت �رت �ب

داري عدد 2004/1/4/1921 . ي امللف االإ
ن

ن 2006/09/06، � ر�ي و�رت

والذي  القرار،  ي هذا 
ن

� عىل 
أ
اال لس  ملب �ب ية  دار االإ الغرفة  عليه  الذي سارت   ، ي

القضا�أ اه  ب
رت

� االإ إن هذا 

هلدم، هو نفسه الذي سبق وأن  ية عن إصدار قرار �ب دار نحية ال تغل يد السلطة االإ قتضاه، فإن املتابعة احلب �ب

داري عدد 1998/1/5/77،  ي امللف االإ
ن

ت عدد 1453 �
رت

ن 1999/11/25 ، � ا بتار�ي ي قرار سابق صادر ع�ن
ن

كرسته �

نه : " حيث إن الثابت من الوثائق التي أدلى بها المستأنف، أن القرار 
أ
والذي جاء فيه �ب

اإلداري بالهدم صدر سنة قبل الحكم الجنحي المحتج به، والذي لم يصدر إال في 
وأن عدول محكمة  بالهدم،  أمر  الذي  اإلبتدائي  الحكم  بإلغاء شق   1997/05/28
اإلستئناف عن تأييد األمر بالهدم ال يمكن تبريره قانونا إال بصدور قرار إداري 
بذلك من الجهة المختصة، والذي تبقى المحكمة اإلدارية هي المختصة نوعيا بالبت 

في مشروعية الهدم المتنازع فيه" .
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صوص  ن لتعم�ي �ب  من وضع مقتضيات قانون 90-12 املتعلق �ب
ن

لرمع شارة إليه، أنه �ب ب االإ ب
رت

بيد أن ما �

ي بعض احلاالت أن 
ن

د � ب
ن

صدار قرار اهلدم الواىلي أو العامل )السلطة املعنية( ، فإننا الزلنا � إ تصة �ب هة املن احلب

ي هذا الصدد 
ن

ها ، و� نحه إ�ي  أن القانون مل �ي
ن

ال تعمد إىل اممرسة هذا االإختصاص رمع ن خرى ال�رت
أ
هات اال بعض احلب

ي قضية .........، ضد رئيس بلدية يعقوب املنصور، ومن خالل حمكها 
ن

ط � لر�ب ية �ب دار فقد سبق لملحمكة االإ

لغاء القرار الصادر  إ داري عدد 136غ/04 ، أن قضت �ب ي امللف االإ
ن

ن 04 ماي 1995، � عدد 132، الصادر بتار�ي

خ�ي بعلرت أن : " اإلختصاص في اتخاذ قرار هدم البناء المخالف لضوابط التعمير، 
أ
عن هذا اال

يعود لعامل اإلقليم أو الوالي بحسب األحوال طبقا لمقتضيات المادة 68 من القانون 
90-12 المتعلق بالتعمير وأن إصدار رئيس الجماعة المحلية لقرار الهدم يعد مشوبا بعيب 

عدم اإلختصاص ويعرض قراره لإللغاء " .

اذه  ن �رت إ تصة �ب هة املن اوز�ن إشاكلية االإختصاص هاته، وصدر قرار اهلدم فعال من احلب ب
رت

امك أنه، وح�رت إذا �

ا  ي اممرس�رت
ن

اعي � هة ال �رت ي بعض احلاالت أن هذه احلب
ن

طبقا لملادة 68 املذكورة سابقا قبل تعديلها، فإننا نسجل �

ي قانون 90-12، امم 
ن

ا � اذ قرار اهلدم املنصوص عل�ي ن هلذا االإختصاص الضوابط القانونية املنظمة بدقة ملسطرة ا�رت

. قد يؤدي إىل إلغاء هذه القرارات هلذه العلرت

ي 
ن

ن 03 ماي 2006 القرار عدد 336 ، � ية بفاس، أن أصدرت بتار�ي دار وهكذا، فقد سبق لملحمكة االإ

لغاء القرار عدد 238 ، الصادر عن السيد عامل معالرت فاس  إ داري عدد 2004/1/4/216، قضت فيه �ب امللف االإ

سيسا عىل كون: " توصل المستأنف عليه 
أ الف �رت دم البناء املن ي �ب

ن 2001/08/24 ، والقا�ن املدينة، بتار�ي

بالقرار بالهدم المطعون فيه ، لم يكن مقرونا بما يفيد توصله باألمر الفوري بإيقاف 
الفصلين  منطوق  والمؤرخ في 2001/08/10 حسب  لرقم 9550  الحامل  األشغال 
67-68 من قانون التعمير، قبل اإلنتقال إلى تطبيق عقوبة الهدم وهو ما ذهب إليه 

عن صواب الحكم المستأنف ...".

ي إلغاء القرار املطعون فيه عىل مقتضيات املادة 65 
ن

ية بفاس، اعتمدت � دار ، فإن املمكة االإ لتاىلي و�ب

ا الثانية عىل أنه: " وإذا كانت أشغال البناء مازالت في طور  ي فقر�رت
ن

ي تنص �
، وال�رت من قانون التعم�ي

اإلنجاز يبلغ رئيس المجلس الجماعي فور تسلمه للمحضر أمرا إلى المخالف بوقف األشغال في الحال "
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جرد عدم  هلدم �ب ي قرارا �ب
كن تصورها ، وال يقبل من طرف البعض أن يلىعن وإذا اكنت هذه املسألرت ال �ي

ي غ�ي املرخص به، فإننا 
ام هذه الشلكيات ، خاصة وأن من شأن ذلك أن يؤدي إىل انتشار البناء العشوا�أ اح�رت

ي 
فراد ال�رت

أ
ولرت لال ت املن �ن ما لل�ن وعية وحم�رت ب أن يكون بدوره مؤسسا عىل امل�رش ب ملقابل �ي دارة �ب نعت�ب أن معل االإ

ورة تقيد  رص عىل �ن
رت

ن اكنت � ية بفاس ل�أ دار حوال، وأن املمكة االإ
أ
ي حال من اال

أ
ا �ب وز املساس �ب ب ال �ي

الفة رخصة  ي حالرت حمن
ن

ي قانون التعم�ي �
ن

ا � لشلكيات والضوابط املنصوص عل�ي ي إصدارها لقرار اهلدم �ب
ن

دارة � االإ

شغال 
أ
فض طلب إلغاء قرار اهلدم، املؤسس عىل عدم تبليغه بقرار إيقاف اال ي احلمك �ب

ن
دد � ا ال ت�رت البناء، فإ�ن

كتفت فقط  شغال وا
أ
مر بوقف اال

أ
ورة تبليغ هذا اال اذ قرار اهلدم س�ي وأن املادة 65 املذكورة مل توجب �ن ن قبل ا�رت

شغال، 
أ
يقاف اال إ الفة أو أمر �ب ملن از حمرصن �ب ب

ن
خرى من وجوب إ�

أ
وط اال ي ال�رش

رت
� ورة توفر �ب لتنصيص عىل �ن �ب

هلدم،  تصة، قبل إصدار قرار �ب بتدائية املن عذار، وتوجيه شاكية إىل السيد الوكيل امللك لدى املمكة االإ واالإ

ن 2002/02/19  ا احلمك عدد 101 الصادر بتار�ي �ن ا من �ن حاكم الصادرة ع�ن
أ
وهذا مسلك كرسته ع�ب عدد من اال

نه: " يتبين من ذلك استناد األمر بالهدم 
أ
داري عدد 213غ/2001، والذي جاء فيه �ب ي امللف االإ

ن
� ،

محل الطعن إلى وقائع ثابتة ومحددة في المكان والزمان، وأن العبرة بالتواريخ التي 
تضمنتها الوثائق التي أشار إليها ذلك القرار في صلبه ،والمؤسس على الفصل 68 من 
قانون 90-12 المتعلق بالتعمير والذي يخول للسيد العامل إما بطلب من رئيس المجلس 
الجماعي أو تلقائيا اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية في حق المخالف ومن جملتها 
إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل المخالفة وذلك بهدم ما تم بناؤه بدون رخصة 
المطعون فيه قد قام على سبب صحيح  القرار  ...، مما يكون معه  للقانون  ومخالف 
يبرره وصدر طبقا للقانون مما يتعين معه التصريح برفض طلب الطاعن لعدم قيام 

أي مؤيد له "

فض  ي �ب
ي امللف عدد 395غ/02 ، والقا�ن

ن
ن 2004/4/21، � ية بفاس بتار�ي دار امك أصدرت املمكة االإ

عىل من 
أ
لس اال ملب ية �ب دار ة فاس بوملان، وهو ما أيدته الغرفة االإ هلدم صادر عن واىلي �ب الطلب الغاء قرار �ب

والذي   ،  2004/1/4/1921 عدد  داري  االإ امللف  ي 
ن

�  2006/09/06 ن  بتار�ي الصادر   668 عدد  قرارها  خالل 

سيسا عىل كون : " المستأنف لم يستطع إثبات أنه لم يقم بالبناء 
أ قضت فيه بتأييد احلمك الصادر �رت

بتسقيف دكان  قيامه  تؤكد  والتي  اإلدارة،  أنجزتها  التي  المعاينة  ضمن  الوارد 
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عدم  إلى  باإلضافة  رخصة،  وبدون  العمومي  بالملك  حديدية  أعمدة  خمسة  بواسطة 
إدالئه برخصة في الموضوع، تسمح له القيام بذلك وهو ما يعني ثبوت المخالفة في 
حقه، مع اإلشارة إلى تصريحاته ضمن محضر اإلستجواب الذي رفض التوقيع عليه 

وهذه أمور أشار إليها الحكم المستأنف بتفصيل... ويكون واجب التأييد".

سس عىل 
أ �رت اهلدم م�رت  قرار  لغاء ضد  الإ �ب الطعن  ي رفض 

ن
دد � ي�رت داري ال  االإ القضاء  وهكذا، أصبح 

ية  دار ا حمك املمكة االإ ي عدة أحاكم وقرارات ل م�ن
ن

نية � ة أو �ن عدم توفر الطالب لرخصة البناء سواء ��ي

ي حيثياته :"حيث 
ن

 2015/7110/80 والذي جاء �
رت
ي امللف ر�

ن
ن 2015/10/27 ، � بفاس عدد 2285 ، بتار�ي

انه استنادا إلى قانون التعمير 90-12 وخصوصا المواد 40-41و42 منه ، فإنه ال يجوز 
ألي كان أن يقوم بالبناء إال بعد الحصول على رخصة قانونية ...، وأي بناء خارج 
هذا اإلطار يجعل صاحبه في ضعية المخالف للقانون ويمنح لإلدارة الحق في اتخاذ 

اإلجراءات التي من شأنها وضع حد للمخالفة وعلى رأسها األمر بالهدم .

وأن الثابت أن المدعي قام ببناء حائط بمحرم الطريق بدون ترخيص ، وأن محضر 
المعاينة المنجز من طرف العون المحلف المكلف بذلك ، وهو محضر قانوني ولئن 
التي تجعل ما تم تدوينه فيه  الرسمية  المدعي، وأنه يكتسي الصبغة  أنجز في غياب 
صحيحا إلى حين التصريح قضاء بزوريته، وأنه بناء على هذا المحضر الرسمي تم توجيه 
إنذار للمدعي من أجل اتخاذ كافة التدابير إلنهاء المخالفة المرتكبة قبل إصدار األمر 
العامل  السيد  يمتثل قام  ، ولما لم  الجماعة  بإيقاف األشغال من طرف رئيس  الفوري 
بإصدار األمر بالهدم محل الطعن ، مما تكون معه السلطات المحلية لم ترتكب أي 
المشروعية وفي  ، وأنه عملها تم في إطار  المسؤولية  خطأ يذكر يستوجب تحملها 
احترام تام لقواعد التعمير ، بل وأنها زيادة منها في اإلحتياط وحماية حقوق المدعي 
قامت بأمره بالهدم، والحال أن المادة 80 من قانون التعمير يخول للسلطة المحلية هدم 
البناء المخالف للقانون بصفة تلقائية ودون حاجة لصدور قرار بالهدم إذا كان مقاما 

على ملك من األمالك العامة ، مما يبقى معه الطلب لذلك مآله الرفض"
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  ، ية بوجدة من خالل حمكها عدد 95/36 دار خرى اكملمكة االإ
أ
ية اال دار مك االإ ي املا

رت
� وهو نفس توجه �ب

اهلدم  قرار  إلغاء  طلب  فض  �ب فيه  قضت  والذي   ، 91غ/94  عدد  امللف  ي 
ن

�  ،  1995/04/12 ن  بتار�ي الصادر 

الصادر عن السيد عامل إقل�ي الناظور بعلرت أن : " البناء موضوع األمر بالهدم يوجد داخل المنطقة 

المحيطة بالمدار الحضري لمركز سلوان، المحددة بمقتضى المرسوم رقم 2-83-682 
في 8 كيلو مترا انطالقا من المحيط الحضري لمركز سلوان مما يجعله خاضعا لتطبيق 
أحكام قانون التعمير التي توجب الحصول على رخصة قبل القيام بالبناء وهو ما لم 
يتقيد به الطاعن وجعل لذلك األمر بالهدم محل الطعن مستندا إلى سبب صحيح من 

الناحية القانونية ".

قية الذي جاء فيه :  هة ال�رش ي قضية ........ ضد واىلي احلب
ن

ا � ي احلمك الصادر ع�ن
ن

كدته كذلك � وهو ما أ

ترخيص  الحصول على  بالبناء دون  قام  ينازع في كونه  لم  لما  الطاعن  أن   "
، فإن قيام اإلدارة قبل  القرار  التي سلكها متخذ  المسطرة اإلدارية  بذلك وال في 
بإيقاف  المخالف  للطاعن  وإعذارها  للمخالفة  معاينة  محضر  بإنجاز  للقرار  إصدارها 
األشغال وإيداعها طبقا للمادة 66 من قانون التعمير رقم   90-12 قد استوفت جميع 

المراحل في إثبات المخالفة والطلب الحالي حليف الرفض"

الفة  كن أن يصدر إال من أجل حمن هلدم ال �ي مر �ب
أ
ذا احلنصوص، أن اال شارة إليه �ب ب االإ ب

رت
عىل أن ما �

عتداء عىل امللك العام، أما حقوق الغ�ي  ي ميدان التعم�ي أو االإ
ن

ا العمل � اري �ب رخصة البناء أو الضوابط احلب

ر  ي رفع الرصن
ن

ل حملهم �
رت

دارة أن � ق لالإ ر وال �ي تصة لطلب رفع الرصن ي اللجوء إىل املمكة املن
ن

فتب�رت حمفوظة �

ية بفاس من خالل حمكها عدد 713، الصادر  دار كدته املمكة االإ البناء ، وهذا ما أ ينتج عن رخصة  الذي 

عىل قد ألغت هذا 
أ
لس اال ملب ية �ب دار ي امللف عدد 51غ/2001 ، وإن اكنت الغرفة االإ

ن
كتو�ب 2002 � ن 29 أ بتار�ي

داري عدد 125 و2003/1/4/126  ي امللف االإ
ن

ن 7 مارس 2007 ، � قت�ن قرارها عدد 233 ، الصادر بتار�ي احلمك �ب

كيد عىل أن:"تلك اإلضافات المأمور بها  �ن إليه سابقا عندما أعادت التأ اه الذي أ�رش ب
رت

� مكونة نفس االإ

الزمة لوجود المدخنة ، فإن ذلك ال يعفي المستأنف عليه من وجوب الحصول على 
ترخيص خاص ببناءها طبقا للضوابط المعمول بها في هذا الصدد، مما يكون معه الحكم 
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المستأنف مبنيا على غير أساس ويتعين إلغاؤه ".

املادة  ي 
ن

� ، القانون 66-12  قتضيات  �ب التعم�ي 90-12 ، امك وقع تعديل  قانون  شارة إىل أن  در االإ ب
رت

امك �

ن املنفعة العامة تستوجب القيام 
أ
ثابة اعالن �ب يئة �ب ملوافقة عىل تصم�ي ال�رت ي �ب

28 ينص عىل أن النص القا�ن

ر  �رش
آ
ي اال

ي البنود 6،5،4،3 و12 من املادة 19 أعاله ، وتن�رت
ن

ا � ات املنصوص عل�ي ن از التجه�ي ب
ن

لعمليات الالزمة ال� �ب

ملوافقة  عىل  ي �ب
ن ن�رش النص القا�ن ر�ي تبة عىل اعالن املنفعة العامة عند انقضاء 10 سنوات تبتدئ من �رت امل�رت

ملناطق  ن ما يتعلق �ب عالن املنفعة العامة للفرض نفسه �ن إ وز القيام �ب ب يدة الر�ية ، وال �ي ر ي احلب
ن

يئة � تصم�ي ال�رت

نفة الذكر قبل انرصام أجل 10 سنوات .
آ
ن اال صصة للتجه�ي املن

ثابة إعالن املنفعة العامة  يئة هو �ب ملوافقة عىل تصم�ي ال�رت ي �ب
يتضح من هذا املقت�ن أن املرسوم القا�ن

اء،  حداث املناطق السكنية والصناعية والسياحية، وكذا املناطق احلنرصن إ ي الالزمة �ب
را�ن

أ
من أجل ملكية اال

ملصادقة  ي �ب
ن ن�رش املرسوم القا�ن ر�ي ية خالل أجل 10 سنوات تبتدئ من �رت ر املنفعة العامة سار وجبه تب�رت آ�رش و�ب

تبة عن هذا املرسوم ويستفيد املالك  ر امل�رت �رش
آ
ي اال

جل تن�رت
أ
اء هذا اال يدة الر�ية، عند ان�رت ر حلب يئة �ب عىل تصم�ي ال�رت

رضية.
أ
ي قطهعم اال

ن
حق الترصف �

ي 
ي استغالل هذا املقت�ن القانو�ن

ن
ا � يئة تتوسع كث�ي ي إعداد تصم�ي ال�رت

ن
دارات املعنية � ن أن االإ امك يتب�ي

العمومية،  واملؤسسات  العمومية،  دارات  االإ تلف  ملن العامة  ات  ن التجه�ي از  ب
ن

� الإ ي 
را�ن

أ
اال من  ا  كث�ي صص  ن و�رت

دارات ملرافق معومية أو مل يتجاوز  ا طيلرت 10 سنوات دون أن تنجز هذه االإ ي الترصف ف�ي
ن

ا � دي أحصا�ب ت أ�ي
َّ
وغل

 طوهلا، بل وأعادت التنصيص عىل نفس التخصيصات 
ن

ي طيلرت تلك املدة رمع
را�ن

أ
از 10 % من هذه اال ب

ن
� االإ

ديد ضدا عىل قانون التعم�ي  ي التصم�ي احلب
ن

ي �
يئة املن�رت ي تصم�ي ال�رت

ن
ا � ي اكن منصوص عل�ي

دارة وال�رت لنفس االإ

ات  ن التجه�ي از  ب
ن

ا� املتوقع  ي 
را�ن

أ
لتحديد اال لذا وجب وضع ضابط ومعيار معقول   .) ا  إل�ي )املادة 28 املشار 

ية . دار تيب املسؤولية االإ ت طائلرت �رت
رت

ي املادة 19 من قانون التعم�ي 41-90 �
ن

ا � ية املنصوص عل�ي ور الرصن

ي عقارات 
ن

م وغل يدمه من الترصف � لتعويض عن حرما�ن ملطالبة �ب ن �ب لفعل، فقد تقدم بعض املدع�ي و�ب

ملا اكن  ي عقارمه 
ن

� الترصف  احلرمان من  بتعويضات عن  مك هلم 
رت

ية � دار االإ مك  املا طيلرت 10 سنوات، واكنت 

ي عقارمه 
ن

حاكم بعلرت أن غل اليد وحرمان املالك من الترصف �
أ
ية ألغت هذه اال دار معدا ل، إال أن الغرفة االإ
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جعون  وانه، وال يكون ل حمل، وبعد انقضاء هذه املدة، يس�رت
أ
هو مؤقت ملدة 10 سنوات، وأن الطلب سابق ال

ي عقارمه طيلرت هذه املدة .
ن

م من الترصف � لتعويض عن حرما�ن م إذاك املطالبة �ب ك�ن م و�ي عقارا�رت

نح 
رت
دارة ال � ي املادة 28 أعاله، فإن االإ

ن
ا � إال أن املالحظ أنه وبعد انقضاء 10 سنوات املنصوص عل�ي

ي 
صص ل املنطقة ال�رت م الستعماهلا للغرض املن ي عقارا�رت

ن
جاع الترصف � ي تؤهلهم اس�رت

ادة رفع اليد ال�رت لملالك هسرش

فض رفع اليد . ي �ب
لغاء قرار القا�ن إ ا، امم يضطرون معه إىل رفع دعوى �ب تقع ف�ي

يئة  ي تصم�ي ال�رت
ن

ا � ن االرتفاقات الناشئة واملنصوص عل�ي ية بفاس ب�ي دار نت املمكة االإ طار، م�ي ي هذا االإ
ن

و�

يئات وكناش التحمالت املطابقة لتصم�ي  لتجز خيص �ب ة عن ال�رت ب
رت

تطبيقا للقانون 90-12، وتلك االرتفاقات النا�

يئة . ال�رت

ن 2016/5/25 ، ملف عدد 2016/7110/4 ،   2016/608 ، بتار�ي
رت
ية بفاس ر� دار ي حمك املمكة االإ

ف�ن

 انقضاء أجل 10 سنوات ، وجاء 
ن

بية الوطنية الذي رفض رفع اليد رمع لغاء القرار الصادر عن وز�ي ال�رت إ قضت �ب

ي حيثياته: "بعدما تبين للمحكمة كون القطعة األرضية موضوع النزاع مثقلة بتجهيز 
ن

�

عمومي )مدرسة( حسب مقتضيات تصميم التهيئة المصادق عليهم بموجب المرسوم 
المصادق عليه  التجزئة  ، وأن دفتر تحمالت  عدد 2-95-830 وتاريخ 98/06/30 
بتاريخ 2016/04/13 لم يشر ال من قريب وال من بعيد إلى كون تلك المنشأة 
العمومية من مشتمالت التجربة العقارية المنظمة بموجب قانون 90-25 ، مما يكون 

معه هذه القطعة األرضية معنية بمقتضيات القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير .

بالتعمير  المتعلق  القانون رقم 12-90  المادة 28 من  وحيث تنص مقتضيات 
على ما يلي :

يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعالن بأن المنفعة العامة 
البنود  في  عليها  المنصوص  التجهيزات  النجاز  الالزمة  بالعمليات  القيام  تستوجب 
6،5،4،3 و12 من المادة 19 أعاله، وتنتهي اآلثار المترتبة على اعالن المنفعة العامة 
عند انقضاء أجل 10 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم 
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التهيئة في الجريدة الرسمية، وال يجوز القيام بإعالن المنفعة العامة للغرض نفسه فيما 
يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات اآلنفة الذكر قبل انصرام أجل 10 سنوات .

وحيث إن الواضح من خالل هذا المقتضى، أن المرسوم القاضي بالموافقة على 
تصميم التهيئة هو بمثابة إعالن للمنفعة العامة من أجل ملكية األراضي الالزمة للقيام 
بإحداث المناطق السكنية والصناعية والسياحية وكذا المناطق الخضراء وبموجبه 
تبقى آثار المنفعة العامة سارية خالل أجل 10 سنوات، وإذا انصرم هذا األجل تنتهي 

اآلثار المترتبة عن هذا المرسوم ويستعيد المالك حق التصرف في أراضيهم .

عدد  المرسوم  صدور  تاريخ  عن  سنوات  عشر  مرت  أن  وبعد  إنه  وحيث 
2-95-830 وتاريخ 98/06/30 بالجريدة الرسمية المتعلق بتصميم التهيئة لمقاطعة 
سايس دون أن يتم تفعيل المنشأة العمومية المذكورة أعاله فوق عقار المدعى عليها 
، فإن هذه األخيرة تكون معنية بالمقتضى القانوني المشار إليه أعاله من حيث 

اآلثار المترتبة عنه .

وحيث إن طلب الطاعنة، الحكم باسترجاع القطعة األرضية موضوع النزاع 
القرار  إللغاء  القانونية  اآلثار  صميم  من  يعتبر   ، عنها  اليد  ورفع  الحال،  واقعة  في 
اإلداري ، وأن سلطة القاضي في إطار دعوى اإللغاء على خالف القضاء الشامل 
تقف عند حد إلغاء القرارات اإلدارية دون أن يتعدى ذلك إلى إصدار أوامر أو 
توجيهات لإلدارة ، تبعا لقاعدة أن قاضي اإللغاء يحكم وال يدير ، مما يتعين معه 
ن  قت�ن قرارها عدد 4987 ، بتار�ي ية �ب دار ييد هذا احلمك من طرف حممكة االستئناف االإ

أ رفضه". وقد �رت �رت
خيص  ال�رت قرار  ج عن 

رت
� �ن إذا اكن هذا االرتفاق  أما   . 2016/11/01، ملف عدد 612 و2016/7205/673 

 
رت
قتضيات قانون ر� اطبا �ب ي كناش التحمالت فإنه يكون حمن

ن
يئة ومنصوص عليه � لتجزئة املطابق لتصم�ي ال�رت �ب

ي 
ن

ية بفاس � دار كدته املمكة االإ لتعم�ي . وهو ما أ بقانون 90-12 املتعلق �ب لتجزئة وليس  25/90 املتعلق �ب

ي حيثياته : "حيث أنه ولئن 
ن

ن 2011/5/3 ملف عدد 2011/5/8 والذي جاء � ر�ي حمكها عدد 616 و�رت

كانت المادة 28 من قانون 12-90 المتعلق بالتعمير تنص على أن اآلثار المترتبة 
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عن إعالن المنفعة العامة تنتهي عند انقضاء أجل 10 سنوات ابتداء من تاريخ نشر النص 
القيام بإعالن  ، وال يجوز  الرسمية  الجريدة  التهيئة في  بالموافقة على تصميم  القاضي 
المنفعة العامة للغرض نفسه ، وأن المالك يستعيدون أراضيهم فور انتهاء األثار المترتبة 
عن إعالن المنفعة العامة ، إال أنه وما دام األمر في نازلة الحال يتعلق بتخصيص العقار 
المراد تجزئته إلحداث مؤسسة تعليمية به ، بمقتضى تصميم التهيئة ومادام التخصيص 
المذكور قد تم تبنيه من طرف الطاعنين بمقتضى تصميم التجزئة الذي تقدموا به 
من أجل تجزئة الرسم العقاري األم عدد 88442/ف وهو ما أكدوه من خالل مقال 
التحمالت  العقار كان مخصصا بمقتضى دفتر  الدعوى في معرض إشارتهم إلى أن 
لمدرسة يكون التخصيص المنصوص عليه في تصميم التهيئة قد انتقل من حق ارتفاق 
قانوني مفروض بمقتضى تصميم التهيئة وينتهي بانتهاء أجله المحدد في المادة 28 
من قانون 12-90 المذكورة أعاله إلى تحمل عقاري والتزام تبناه صاحب التجزئة 
بمناسبة حصوله على قرار الترخيص لهذه التجزئة ، ويتعين عليه التقيد به وفقا لمقتضيات 
المادة 18 من قانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية 
وتقسيم العقارات التي تعلق من خالل فقرتها الثانية منح اإلذن بإحداث تجزئة عقارية 
على ضرورة توفر مشروعها على المساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت 

العمومية التي تقتضيها متطلبات التجزئة ومنها المدارس . 

وحيث إنه لذلك وما دام أن الترخيص بإحداث تجزئة على الرسم العقاري عدد 
88442/ف قد تم على أساس تخصيص مساحة من هذا العقار إلحداث مؤسسة تعليمية 
والتي أفرد لها الطاعنون جزءا منه هو موضوع الرسم العقاري عدد 170500/ف 
بضرورة  تمسكهم  يبقى  88442/ف  عدد  األم  العقاري  الرسم  من  المستخرج 
استرجاعه وإحداث تجزئة به غير مؤسس ولو بعد استصدار قرار رفع اليد عن وزارة 
التربية الوطنية ما دام أنه أصبح مقيدا بموجب تصميم التجزئة ودفتر التحمالت المتعلق 

بها الذي يلزم الطاعنون باحترام بنوده . مما يتعين معه التصريح برفض الطلب".
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ن  ر�ي و�رت  511 عدد  قرارها  قت�ن  �ب ية  دار االإ االستئناف  من طرف حممكة  احلمك  هذا  ييد 
أ �رت وقع  وقد 

2012/02/15 ، ملف عدد 5/11/309 .

الخـــاتــمـــة :

واملتشددة  والفعالرت  الصارمة  املراقبة  ن  يتب�ي داري  االإ القضاء  عن  الصادرة  القضائية  حاكم 
أ
اال ستقراء  �ب

ي 
ن

اص � ن رش
�

أ
وعة والقانونية لال كز امل�رش مي املرا داري �ي عتبار أن القضاء االإ ، �ب ال التعم�ي ي حمب

ن
ية � دار للقرارات االإ

ا مشوبة بتجاوزه السلطة، لكنه ال  ا م�رت ثبت ل أ�ن ي إلغاء قرارا�رت
ن

دد � ، وال ي�رت لتعم�ي دارة امللكفة �ب ة االإ موا�ب

وعة واملؤسسة عىل القانون وخاصة عندما ال يتوفر الطاعن عىل  ية امل�رش دار ي رفض إلغاء القرارات االإ
ن

دد � ي�رت

أي رخصة للبناء أو التجزيء.

الفة  طار يشلك حمن خيص، ولك بناء �رت خارج هذا االإ وعية هو حصول الطاعن عىل قرار ال�رت ناط امل�رش
ن

�

هلدم،  مر �ب
أ
صدار اال إ الفة �ب اذ ما يلزم لدرئ املن ن دارة ا�رت الفة للقانون. وعىل االإ ي وضعية حمن

ن
عل صاحبه � ب ة و�ي خط�ي

صالح.  الفة غ�ي قابلرت لالإ خاصة عندما تكون هذه املن

     اقتراحات :

املالحظات  ببعض  دالء  االإ نفسنا 
أ
ال �حنا  وإذا  هاما،  موضوعا  ا  ناَ

ْ
ث اَ اَ �ب السطور  هذه  امتداد  عىل 

ا ت�رت عىل الشلك التاىلي : احات ، فإ�ن واالق�رت

. ال التعم�ي ي حمب
ن

صصية � ن ي فتح دورات �رت
ن

▪     التفك�ي �

يىعي عن  يعية موحدة، بدل سد الفراغ الت�رش اد مدونة ت�رش ب �ي إ �اع �ب ، مع االإ ن التعم�ي ▪     مراجعة قوان�ي

ذف مقتضيات املادة 28 من قانون  ت ومناش�ي تفتقد إىل الدقة والنجاعة، مع التعجيل �ب يق إصدار دور�ي طر

ا تشلك نشازا داخل هذا القانون ، فالبعض قد يستعملها ويستغلها مكطية للتحايل  ، لكو�ن لتعم�ي 90-12 املتعلق �ب

ال التعم�ي . ي حمب
ن

والتالعب �
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ا�ب عىل  ب كن أن ينعكس إ�ي مر الذي �ي
أ
، اال ئق التعم�ي ي إعداد و�رش

ن
بة التشاركية � د عىل املقار ▪     االع�رت

ي غالبا ما تواجه إشاكليات قانونية 
ابية ال�رت ي املمارسات اليومية للجماعات ال�رت

ن
ن االعتبار � يلها وأخذها بع�ي ن ت�ن

ي هذا الصدد.
ن

�

ة من أطر مؤهلرت وقدرات  خ�ي
أ
لكه هذه اال

رت
� ملا  ية،  الواكالت احلرصن ذون إىل 

أ
الرخص واال ▪     منح 

ال التعم�ي . ي حمب
ن

ات � لوجيستيكية ومالية وخ�ب

ة  ي ذي الصلرت بوضع معاي�ي مضبوطة ملعاحلب
عي والبي�أ

لس االقتصادي واالج�رت ▪     استحضار رأي املب

ا معا تقرر الامسح به. روج ف�ي ا، لئال يقع احلن ، مع تتبع مدى التقيد �ب ي ميدان التعم�ي
ن

إشاكلية االستثناءات �

*                        *

*





نماذج من مقررات

 صادرة عن

 وسيط المملكة
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تحصين القرارات اإلدارية

من  اإلدارية  وضعيته  شاب  ما  بتدارك  ومطالبته  المشتكي  منازعة  إن 
القانون، أمر ال يمكن الجواب عنه، بعد مضي حقبة  أخطاء بسبب سوء تطبيق 
طويلة على تاريخ هذه الوقائع، التي عرفت خاللها وضعيته اإلدارية حركية، 

سيما وقد تحصن مقرر اإلدارة بإدماجه آنذاك في السلم 8 بدل السلم 9؛

مقرر برد الطلب

    صادر بتاريخ: 30 دجنبر 2016

ملف عدد: 13/4710 

املؤسسة،  بشاكية إىل هذه  بعث  ................، وجدة،  بـــ  .............، عنوانه  السيد  إن  حيث 

لسمل 8 الرتبة 6 بدل  تيبه �ب قتضاها من احليف الالحق به نتيجة �رت ن 02 دجن�ب 2013، يتظمل �ب ا بتار�ي لت �ب �ب

وزار كندر التابع لوزارة الداخلية  �ي إ طر التقنية �ب
أ
ن اال ي مهعد تكو�ي ب ي زمالئه خر�ي

رت
� السمل 9 الرتبة 6، عكس  �ب

ي 11 صفر 1408 ، موافق 
ن

 2-86-812 ، الصادر �
رت
فوج 1986، وذلك خالفا ملقتضيات الفصل 17 من املرسوم ر�

كرا أنه قام بعدة مساع مل  ن املعمول به آنذاك ، ذا يئة التقني�ي اص �ب ساسي احلن
أ
كتو�ب 1987 ، بشأن النظام اال 6 أ

تسفر عن أي نتيجة؛

ت إحالرت شاكية املشتكي عىل 
رت
يل 2014، أنه � ي 8 أ�ب

ن
ا املؤرخ � ي جوا�ب

ن
وحيث أفادت وزارة الداخلية، �

ا؛ ث بشأ�ن جراء �ب تصة الإ املصاحل املن

التقر�ي  بشأن  هلا  ة  املو�ب املؤسسة  مراسلرت  ن  �ن املشتكي  قضية  إدراج  بعد  يبة،  املب أضافت  وحيث 



42

تصة مراجعة وضعية املشتكي  ن 20 نون�ب 2015، أنه يتعذر عىل السلطات املن ي جواب آخر بتار�ي
ن

السنوي، �

؛ ي
جل القانو�ن

أ
رور اال صن �ب

رت
، لكون قرار التسمية املراد مراجعته قد � �رش رجىعي

أ
النظامية �ب

وبناء على ما تقدم؛

ية؛ دار دف إىل تدخل هذه املؤسسة قصد مراجعة وضعية املشتكي االإ حيث إن الطلب �ي

رجه من مهعد  ن ا املشتكي عىل �رت يتعلق بتسوية وضعية تعود لسنة 1997، يعتمد ف�ي مر 
أ
وحيث إن اال

، املشار إليه أعاله، سنة 1986؛ ن التكو�ي

وحيث إن منازعة املشتكي ومطالبته بتدارك ما شاب وضعيته من أخطاء بسبب سوء تطبيق القانون 

ي عرفت خالهلا وضعيته 
ن هذه الوقائع، ال�رت ر�ي ي حقبة طويلرت عىل �رت

واب عنه، بعد م�ن كن احلب ي حقه، أمر ال �ي
ن

�

ي السمل 8 بدل السمل 9؛
ن

دماجه آنذاك � إ دارة �ب صن مقرر االإ
رت

ية حركية، وبذلك � دار االإ

ى املؤسسة رد الطلب؛ وحيث، اعتبارا لذلك، �رت

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 
2011 بإحـــــداث مؤسسة وسيط المملكـة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس 
التاريخ أعاله، ونظامها الداخلي، المصادق عليه من لدن الجناب الشريف، والمنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012؛

ألجــــــله:

فإن وسيط المملكة: 
د الطلب؛ - يرصح �ب

. - ويقرر تبليغ هذا املقرر إىل لك من وزارة الداخلية، واملشتكي

ط، فـي: لر�ب وحرر �ب
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البت في الخالف بين جماعات ساللية 

الخالف تجاوز نفس أعضاء الجماعة الواحدة لينتقل إلى خالف بين جماعتين. 
وبذلك، فإن حل هذه اإلشكالية أصبح من الالزم عرضه على مجلس الوصاية للبت 

فيه؛

مقرر  برد الطلب

صادر بتاريخ : 30 دجنبر 2016

ملف عدد :14/5849

، بعث بشاكية إىل هذه املؤسسة أصالرت عن  ن جر�ي حيث إن ...............، عنوانه ..............، ا�ب

ن 19 ماي 2014، يطلب من خالهلا التدخل قصد  ا بتار�ي لت لد�ي ي ورثة ...........، �ب
رت

� نفسه ونيابة عن �ب

ماعة النيابية  ي الصادر عن احلب لغاء منطوق القرار النيا�ب إ ي �ب
 14/م و /08/04 القا�ن

رت
لس الوصاية ر� تنفيذ قرار حمب

ي املوضوع 
ن

م قاموا بعدة مساع � ن أ�ن كر�ي اع لورثة ...........، ذا ن اللواتة البور 1، وإرجاع العقار موضوع ال�ن

ي نتيجة؛
أ
دون أن يتوصلوا ال

ا تنفيذ  ي 25 نون�ب 2014، أن السلطة امللية تعذر عل�ي
ن

ا املؤرخ � ي جوا�ب
ن

وحيث أفادت وزارة الداخلية �

بع  اع غ�ي �رت ن ض السيد ........... عىل معلية التنفيذ، مدعيا أن العقار موضوع ال�ن القرار املذكور، بعدما اع�رت

ن 2009/05/19  ساس وبتار�ي
أ
داري عدد 118، وأنه عىل هذا اال للجماعة الساللية اللواثة البور ذات التحديد االإ

ن  ماعت�ي احلب نواب  ضور  الوصاية، وذلك �ب لس  قرار حمب رضية موضوع 
أ
اال القطعة  سح  �ب فرقة طبوغرافية  قامت 
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رض 
أ
ن اال

أ
ماعة الساللية املتنازع مهعا، �ب مر واحلب

أ
ال ي �ب

ن سالم العرب، واللواثة البور ، وقد �رت ابالغ املع�ن السالليت�ي

 118 
رت
داري ر� دراي عدد 84  التابع للجماعة الساللية سالم العرب وليس التحديد االإ تقع داخل التحديد االإ

ماعة  طال لكون احلب لس الوصاية يعت�ب �ب مر، وأن قرار حمب
أ
ال ي �ب

التابع للجماعة الساللية اللواثة البور امك يدعي املع�ن

بع إدار�ي هلا؛ الساللية اللواثة البور أصدرت قرارا نيابيا عدد 2007/05 بشأن عقار غ�ي �رت

ي رد 
أ
ن 18 مارس 2015، فمل يواف املؤسسة �ب دارة إىل املشتكي بتار�ي وى جواب االإ

ن
وحيث �رت تبليغ �

ي املوضوع:
ن

�

وبناء على ما تقدم؛

لغاء  إ ي �ب
 14/م و /08/04 القا�ن

رت
لس الوصاية ر� دف إىل التدخل قصد تنفيذ قرار حمب حيث إن الطلب �ي

ي القضية عدد 2007/05؛
ن

ماعة النيابية اللواتة البور 1 � ي الصادر عن احلب منطوق القرار النيا�ب

وقف  ته �ب ت موا�ب
رت
لس الوصاية � دارة أن قرار حمب ن من املعطيات املستقاة من جواب االإ وحيث تب�ي

بع إدار�ي للجماعة الساللية اللواثة؛ ن العقار غ�ي �رت
أ
سكت �ب

رت
ي �

اعة سالم العرب ال�رت محب

 ، ن اعت�ي ن محب ماعة الواحدة لينتقل إىل خالف ب�ي اوز نفس أعضاء احلب ب
رت

لنظر لكون احلنالف � وحيث إنه �ب

لس الوصاية للبت فيه؛ شاكلية أصبح من الالزم عرضه عىل حمب فإن حل هذه االإ

ي الساللية، 
را�ن

أ
ستغالل وتدب�ي اال اعات املتعلقة �ب ن ي ال�ن

ن
ع حدد مسارا للبت � وحيث مادام أن امل�رش

تصة؛ هة املن د الطلب وتوجيه املشتكي إىل رفع تظمله إىل احلب ى القول �ب فإن املؤسسة �رت

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 
مارس 2011 بإحـــــداث مؤسسة وسيط المملكـة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 
5926 بنفس التاريخ أعاله، ونظامها الداخلي، المصادق عليه من لدن الجناب 

الشريف، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012؛
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ألجـــلــه:

فإن وسيط المملكة:

د الطلب؛ - يرصح �ب

. - ويقرر تبعا لذلك تبليغ هذا املقرر إىل لك من وزارة الداخلية، و املشتكي

ط، فـي: لر�ب وحرر �ب
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مراعاة الحركة االنتقالية للموازنة بين حاجيات اإلدارة 
ومصالح المعنيين بها

اإلدارة  تعمل  أن  الجيدة  اإلدارية  التطبيقات  نطاق  في  األنسب  من 
على موافاة الطالبة بالمقرر الذي خصصته لطلبها، وأال ترتكن إلى المواقف 

الضمنية بالسكوت لتبقى المعنية به في حالة حيرة وانتظار؛

طلبات االنتقال اإلداري تخضع للسلطة التقديرية لإلدارة، التي يتعين 
عليها إعمالها من منطلق الموازنة بين حاجياتها وبين مصالح المعنيين باألمر، 

بما يحافظ على استمرارية المرفق؛

مقرر بحفظ الملف

صادر بتاريخ: 30 دجنبر 2016

ملف عدد: 14/6880. 

ي .................، 
و�ن يدها االلك�رت ها ..........، عنوان �ب ج�ي

أ  �رت
رت
حيث إن السيدة ..............، ر�

قتضاها من عدم معرفة  ن 03 ديسم�ب 2014، تتظمل �ب ا بتار�ي لت �ب بعثت بشاكية إىل مؤسسة وسيط اململكة، �ب

 ،2014 18 سبتم�ب  ن  بتار�ي ي 
آس�ن ملدينة  قليمية  االإ للنيابة  التابعة  املصاحل  لدى  به  تقدمت  الذي  الطعن  مآل 

ا معلت  ة أ�ن
ن

ي مؤسسة تعليمية تبعد عن مقر سكناها ب 8 ملك، موحص
ن

همة التدريس � لقيام �ب ا �ب صوص تلكي�ن ن �ب

ي هذا الشأن، مؤكدة أنه أمام 
ن

ي املذكرة التنظيمية الصادرة �
ن

ا � جال املنصوص عل�ي
آ
ا داخل اال عىل تقد�ي طل�ب

ا  ي املوضوع، غ�ي أن ذلك مل يسع�ن
ن

أت إىل تقد�ي طلب جديد � ا، حلب ا من مطل�ب كي�ن
رت
تعنت النيابة املذكورة عن �

ابية؛ ب ي نتيجة إ�ي
أ
ي التوصل ال

ن
�
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ا  ا العمل، خاصة م�ن اري �ب ن احلب لقوان�ي دارة �ب ام االإ ن وحيث أضافت املشتكية أن إ�ارها عىل ال�رت

ن  ا وب�ي اع بي�ن ن دارة، نتج عنه نشوب �ن وزة االإ ي توجد �ب
ي احلصول عىل املعلومات ال�رت

ن
ي تع�ي هلا احلق �

تلك ال�رت

ا عن متابعة التدريس، واالمتناع عن تسمل  ا الصحية، وتوق�ن مد�ي املؤسسة التعليمية، أف�ن إىل تدهور حال�رت

�ب 
ن

ن 15 نو� ر�ي حمرصن إثبات احلال بتار�ي
رت

أت إىل � ة أنه أمام هذه احلالرت حلب ا، مش�ي اصة �ب الشواهد الطبية احلن

ما سابقا؛ كيد واقعة تسمل طلب معرفة مآل الطعن والشواهد الطبية املشار إل�ي 2014، لتأ

ا  ي جوا�ب
ن

ي �
ن امله�ن بية الوطنية والتكو�ي ية بوزارة ال�رت دار وحيث أفادت املفتشية العامة للشؤون االإ

ة املمتدة  درسة سيدي واصل خالل الف�رت لتدريس �ب جرد تلكيف املشتكية �ب �ب 2015، أنه �ب
ن

ي 17 نو�
ن

املؤرخ �

نة فض  ي هذا الشأن، �رت عرضه عىل حلب
ن

ن 08 شتن�ب 2014 و09 يوليوز 2015، معلت عىل تقد�ي طعن � ما ب�ي

-047 
رت
طار ر� ته، وفقا ملقتضيات املذكرة االإ ن بعد معاحلب ، إذ تب�ي قليمي اعات املنعقدة عىل املستوى االإ ن ال�ن

ن التوصل  ر�ي  وال مؤرخ، ومل يقدم داخل أجل 48 ساعة من �رت
رت
يل 2014، أنه غ�ي مر� ي 29 أ�ب

ن
14 املؤرخة �

صلية عوض مؤسسة 
أ
مل عنوان املؤسسة اال داري، إضافة إىل أنه �ي م السمل االإ �رت لتلكيف املذكور، ومل �ي �ب

مر الذي �رت اعتباره الغيا من حيث الشلك؛
أ
التلكيف، اال

ي رخصة 
ن

ا أستاذة فائضة، وتنوب عن أستاذة توجد � يبة أن ادعاء املشتكية بكو�ن وقد أضافت املب

ة املدى  ي رخصة مرضية قص�ي
ن

ا تنوب عن أستاذة توجد � مد، ال أساس ل من الصحة، وذلك لكو�ن
أ
طويلرت اال

ن  درسة معاذ �ب ول هلا التدريس �ب ن ا ال �ي تي�ب ا و�رت ي حصلت عل�ي
موع النقط ال�رت ا 15 يوما، مؤكدة أن حمب مد�رت

ا؛ ؤسسة التلكيف املسندة إل�ي ا تشتغل حاليا بشلك عادي �ب يبة من حمل سكناها، وأ�ن جبل االبتدائية القر

دالء  ينا�ي 2016، مل تعمل عىل االإ ن 06  بتار�ي دارة لملشتكية  وى جواب االإ
ن

� تبليغ  إنه بعد  وحيث 

ا؛ ي جديد بشأن موضوع شاكي�رت
أ
لملؤسسة �ب

وبناء على ما تقدم؛

ملشتكية من جراء عدم  ر الالحق �ب دارة قصد رفع الرصن دف إىل التدخل لدى االإ حيث إن الطلب �ي

صوص نقلها إىل مؤسسة تعليمية بعيدة عن مقر سكناها،  ن ا من معرفة مآل الطعن الذي تقدمت به �ب كي�ن
رت
�

وكذا امتناع رئيهسا املبا�رش عن تسمل طلب معرفة مآل الطعن املذكور، والشواهد الطبية؛

ا لطلب  ت من خالل ردها عىل الشاكية أسباب عدم استجاب�رت
ن

وحيث إن الوزارة املذكورة قد أوحص

الشلكية  وط  لل�رش غ�ي مستوف  نقلها  قرار  صوص  ن �ب به  تقدمت  الذي  الطعن  ن 
أ
�ب عللته  والذي  املشتكية، 

ا ال  تي�ب يل 2014، إضافة إىل أن تنقيطها و�رت ي 29 أ�ب
ن

 14/047 املؤرخة �
رت
طار ر� ي املذكرة االإ

ن
ا � املنصوص عل�ي

ول هلا حق االستفادة؛ ن �ي
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الطالبة  دارة عىل موافاة  االإ تعمل  أن  يدة  احلب ية  دار االإ التطبيقات  نطاق  ي 
ن

نسب �
أ
اال وحيث اكن من 

ة وانتظار؛ ي حالرت ح�ي
ن

لسكوت لتب�رت املعنية به � تكن إىل املواقف الضمنية �ب ا، وأال �رت ملقرر الذي خصصته لطل�ب �ب

دارة،  ا موقف االإ وحيث إنه إىل جانب ما تقدم بسطه، فإن املشتكية من خالل تدخل املؤسسة وتبليهعن

ر؛ آى هلا من آ�رش تب عليه ما ي�رت حلاق الذي تقدمت به ل�رت تكون قد تعرفت عىل مآل طلب االإ

ي 
ن

ي قرار نقلها، فإن املؤسسة سبق هلا �
ن

دارة � لنظر إىل التعليل الذي استندت عليه االإ وحيث إنه، �ب

ا إمعاهلا  ن عل�ي ي يتع�ي
دارة، ال�رت ية لالإ ضع للسلطة التقد�ي ن داري �رت ت أن طلبات االنتقال االإ قرارات اممثلرت أن اعت�ب

ية املرفق؛ افظ عىل استمرار ا �ي مر، �ب
أ
ال ن �ب ن مصاحل املعني�ي ا وب�ي ن حاجيا�رت من منطلق املوازنة ب�ي

وحيث إنه ف�ي يتعلق بتظمل املشتكية من امتناع رئيهسا املبا�رش عن تسمل مآل الطعن الذي تقدمت به 

ا حمرصن إثبات احلال، أنه أثبت واقعة  ملوضوع، خاصة م�ن ئق ذات الصلرت �ب والشواهد الطبية، فالثابت من الو�رش

ئق املذكورة دون أن يثبت أن هناك امتناعا من تسملها؛ تسمل الو�رش

ن أمام ذلك حفظ امللف؛ وحيث يتع�ي

واستنادا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 
2011 بإحـــــداث مؤسسة وسيط المملكـة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس 
التاريخ أعاله، ونظامها الداخلي، المصادق عليه من لدن الجناب الشريف، والمنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012؛

ألجــــــله:

فإن وسيط المملكة: 

فظ امللف؛ - يرصح �ب

بية  ال�رت بوزارة  ية  دار االإ للشؤون  العامة  املفتشية  من  إىل لك  املقرر  هذا  بتبليغ  لذلك،  تبعا  مر، 
أ
و�ي  -

، واملشتكية. ي
ن امله�ن الوطنية والتكو�ي

ط، فـي: لر�ب وحرر �ب         
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تعديل مرسوم وصالحيات وسيط المملكة

مهما كانت ظروف اتخاذ مرسومين، وما يستدعيه األمر من إجراءات 
لتدارك كل حيف ينتج عن دخولهما حيز التنفيذ، فإن مؤسسة وسيط المملكة، 
وهي ال تملك صالحية مراجعتهما، ترى إحاطة الوزارة المعنية، علما بمضمون ما 
توصلت به من شكايات ذات الصلة، من أجل بحث سبل تعميق النقاش فيهما، 
الحوار االجتماعي، وذلك  المعنيين باألمر في نطاق جلسات  بإشراك كل 
في أفق إيجاد الحلول التي من شأنها أن توفق بين اإلكراهات ومصالح الفئات 

المعنية بالحوار المذكور تجسيدا إلرادة تحسين األوضاع؛

مقرر باإلحاطة

صادر بتاريخ: 30 دجنبر  2016

ملف عدد: 16/10589

ي 
ن

 2.85.742 الصادر �
رت
ي للجنة الوطنية لضحا�ي املرسوم ر�

حيث إن السيد .............، املنسق الوط�ن

ي 
ن

 2.02.854، الصادر �
رت
بية الوطنية، واملرسوم ر� ي وزارة ال�رت

وظ�ن اص �ب ساسي احلن
أ
كتو�ب 1985 بشأن النظام اال 4 أ

ط،  بية الوطنية، عنوانه ................، الر�ب ي وزارة ال�رت
وظ�ن اص �ب ساسي احلن

أ
ا�ي 2003 بشأن النظام اال 13 ف�ب

ن 16 غشت 2016، يطلب من خالهلا التدخل من  ا بتار�ي لت �ب بعث بشاكية إىل مؤسسة وسيط اململكة، �ب

م  بوضعي�رت الالحق  ر  الرصن بشأن  التعليمية،  ت  النقا�ب من طرف  املطروح  التعديل  ي 
ن

� لبت  �ب التعجيل  أجل 
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ي الذكر:
ن آن�ن ية جراء خضوهعم ملقتضيات املرسوم�ي دار االإ

اع مطروح للنقاش  ن ن  موضوع ال�ن
أ
ي ملف اممثل، �ب

ن
� ، ي

ن امله�ن بية الوطنية والتكو�ي وحيث أفادت وزارة ال�رت

ن  صوصه ال زالت مستمرة ب�ي ن ثيلية، وأن املشاورات �ب
رت
ك�رش �

أ
ت اال ن مصاحلها والنقا�ب ي إطار حوار قطاعي ما ب�ي

ن
�

ي جلسة 
ن

كدته � دارة(، وهو ما أ ديث االإ
رت

القطاعات املعنية )وزارة االقتصاد واملالية ووزارة الوظيفة العمومية و�

ي قرار إداري؛
ن

ن وليس � ي مرسوم�ي
ن

مر يتعلق بطعن �
أ
ن 28 شتن�ب 2016،مضيفة أن اال البحث املنعقدة بتار�ي

مر من إجراءات لتدارك لك حيف 
أ
ن وما يستدعيه اال اذ املرسوم�ي ن وحيث إنه، همما اكنت ظروف ا�رت

ى إحاطة الوزارة الوصية،  ما، �رت لك صالحية مراجع�رت
رت
ن التنفيذ، فإن املؤسسة، وهي ال � ينتج عن دخوهلما ح�ي

اك لك  �رش إ ما �ب ث سبل تعميق النقاش ف�ي ، من أجل �ب ت ذات الصلرت ضمون ما توصلت به من شاك�ي عملا �ب

ن  ا أن توفق ب�ي ي من شأ�ن
اد احللول ال�رت ب ي أفق إ�ي

ن
، وذلك � عي

ي نطاق جلسات احلوار االج�رت
ن

مر، �
أ
ال ن �ب املعني�ي

وضاع؛
أ
ن اال س�ي

رت
رادة � سيدا الإ ب

رت
كراهات ومصاحل الفئات املعنية به � االإ

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 
 5926 عدد  الرسمية  بالجريدة  والمنشور  المملكـة،  وسيط  مؤسسة  بإحـــــداث   2011
الشريف،  الجناب  لدن  من  عليه  المصادق  الداخلي،  أعاله،ونظامها  التاريخ  بنفس 

والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012؛

ألجــــــله:

فإن وسيط المملكة: 

تعميق      سبل  ث  �ب أجل  من  ملوضوع،  �ب عملا  ي 
امله�ن ن  والتكو�ي الوطنية  بية  ال�رت وز�ي  السيد  يط  �ي  -

اد أجوبة عن املالحظات املثارة واالنتظارات املتوخاة؛ ب �ي النقاش الإ

. ي
، واملنسق الوط�ن ي

ن امله�ن بية الوطنية والتكو�ي مر بتبليغ هذا املقرر إىل لك من السيد وز�ي ال�رت
أ
-و�ي

ط، فـي: لر�ب وحرر �ب         
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المنازعة في مطلب التحفيظ يجب أن تجسم كتعرض

اإلداري،  التحديد  وكذا  التحفيظ  عمليات  يخص  فيما  رسم،  المشرع  إن 
إلى نصابها، وذلك من خالل  مساطر لكل من يتضرر منها، إلرجاع األمور 

بلورة كل منازعة في شكل تعرض يؤول النظر فيه إلى المحكمة المختصة؛

مقرر بالتوجيه 

صادر بتاريخ :  30 دجنبر2016

ملف عدد :  16/11291

لت  حيث إن السيد ....... نيابة عن والده ..........، تقدم بشاكية إىل مؤسسة وسيط اململكة، �ب

ي 
ال�رت التحديد  معلية  شابت  ي 

ال�رت روقات  احلن به جراء  الالحق  ر  الرصن ا  ف�ي يعرض   ،2016 نون�ب   25 ن  بتار�ي ا  �ب

خ�ي  مل يسلك االجراءات 
أ
ن هذا اال

أ
مر �ب

أ
ال ي �ب

ز املع�ن ي املنتدب، وقد أ�ب
ن

ا املهندس املساح الطبوغرا� ف عل�ي ي�رش

يث  القانون  07-14، �ب وجب  ديد املغ�ي �ب ي  الفصل 25 من قانون التحفيظ العقاري احلب
ن

ا � املنصوص عل�ي

طراف 
أ
ي هذا الشأن ال يتضمن توقيع اال

ن
طراف، امك أن املرصن املنجز �

أ
ود واال ن أقوال الهسرش مل يعمل عىل تدو�ي

ن الس�ي العادي لعملية التحديد حسب ما يقتضيه قانون التحفيظ العقاري  ود، طالبا التدخل قصد �ن والهسرش

 07-14؛
رت
ديد ر� ي إطار القانون احلب

ن
�

من  داري، مساطر للك  االإ التحديد  وكذا  التحفيظ  ص معليات  ن ف�ي �ي ع رس،  امل�رش إن  لكن حيث 
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ي شلك تعرض يؤول النظر فيه إىل 
ن

ا، وذلك من خالل بلورة لك منازعة � مور إىل نصا�ب
أ
رجاع اال ا الإ ر م�ن يترصن

ى من خالل هذا  تصة، فإن املؤسسة، وهي توجه املشتكي إىل سلوك املساطر القانونية املتاحة، �رت املمكة املن

رائطية  ية واملسح العقاري واحلن ، وهي الواكلرت الوطنية لملحافظة العقار املقرر إحاطة عمل القطاع احلكومي الو�ي

صوص ما نسب لملهندس املذكور من اختالالت؛ ن اذ ما يفرضه املوقف �ب ن ذا التظمل قصد التحري وا�رت �ب

ربيع   12 في  الصادر   1.11.25 رقم  الشريف  الظهير  مقتضيات  على  وبناء 
والمنشور  المملكة،  وسيط  مؤسسة  بإحداث   )2011 مارس   17 )موافق   1432 اآلخر 
بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، ونظامها الداخلي المصادق عليه 
من لدن الجناب الشريف والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 

2012؛ 

      

 ألجله؛

فإن وسيط المملكة:

رائطية عملا، من خالل هذا  ية واملسح العقاري واحلن - يعمل عىل إحاطة الواكلرت الوطنية لملحافظة العقار

اه مناسبا؛  اذ ما �رت ن مر، قصد ا�رت
أ
ال ي �ب

املقرر، بشاكية املع�ن

ئق واحلجج الالزمة،  لو�رش ية املعنية لتدع�ي تعرضه �ب - يوجه املشتكي إىل مراجعة مصاحل املافظة العقار

ي هذا الشأن؛
ن

وذلك وفق ما يقتضيه قانون التحفيظ العقاري �

رائطية،  ية واملسح العقاري واحلن مر بتبليغ هذا املقرر إىل لك من الواكلرت الوطنية لملحافظة العقار
أ
- و�ي

. واملشتكي

ط، فـي: لر�ب وحرر �ب
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ضمانات اإلحالة على المجلس التأديبي

يندرجان  التأديبي،  المجلس  على  واإلحالة  العمل،  عن  التوقيف  قرار 
ضمن الصالحيات المخولة لرئيس اإلدارة كلما اتضح له موجبات ذلك من 
خالل ما يتم الوقوف عليه من تصرفات قد يعتبرها مخلة أو تتنافى وااللتزامات 

الموضوعة على عاتق الموظف؛

الدفاع،  حقوق  كل  المعني  للموظف  تؤمن  أن  اإلدارة  على  يتعين 
الملف،  على  واطالعه  اآلجال،  احترام  من  ضمانات،  من  القانون  يخوله  وما 
لجنة متساوية  أمام  لمؤازرته، وذلك  المثول مرفوقا بمن يختاره  وتمكينه من 
ذلك  كل  الموظفين،  ممثلي  تشكيلتها  وضمن  قانونا،  مركبة  األعضاء 
تحت مسؤولية السلطة المخول لها حق التأديب، على أن تبقى للمعني إمكانية 

التظلم والطعن فيما يتخذ عقب ذلك من قرارات؛
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مقرر برد الطلب

صادر بتاريخ :30 دجنبر 2016

ملف عدد : 16/11289

 ،............ ه  ج�ي
أ �رت  

رت
ر� ت،  بتاور�ي  .......................... أستاذ   ،.............. السيد  إن  حيث 

ا  لت �ب يد 322، تقدم بشاكية إىل مؤسسة وسيط اململكة، �ب ت، صندوق ال�ب ور�ي عنوانه ...................، �رت

؛ ي لس التـأدي�ب قتضاها من قرار التوقيف املؤقت عن العمل وعرضه عىل أنظار املب ن 25 نون�ب 2016، يتظمل �ب بتار�ي

الصالحيات  ن  يندرجان �ن ي  التأدي�ب لس  املب حالرت عىل  واالإ العمل،  التوقف عن  قرار  إن  لكن حيث 

لرت  ها حمن دارة ملكا اتضح ل موجبات ذلك، من خالل ما ي�رت الوقوف عليه من ترصفات قد يعت�ب ولرت لرئيس االإ املن

امات املوضوعة عىل عاتق املوظف؛ ن  واالل�رت
ن

أو تتنا�

ي لك حقوق الدفاع، 
دارة، وهي تتخذ هذا القرار، هو أن تؤمن لملوظف املع�ن ن عىل االإ وحيث إن ما يتع�ي

تاره  ن ن �ي كينه من املثول مرفوقا �ب
رت
جال، واطالعه عىل امللف، و�

آ
ام اال ت، من اح�رت �ن ول القانون من �ن ن وما �ي

ت مسؤولية 
رت

، لك ذلك � ن ا ممثلو املوظف�ي ن تشكيل�رت ، �ن عضاء مركبة قانو�ن
أ
نة متساوية اال ملؤازرته، وذلك أمام حلب

ي إماكنية التظمل والطعن ف�ي يتخذ عقب ذلك من قرارات؛
ول هلا حق التأديب، عىل أن يب�رت لملع�ن السلطة املن

ن رده؛ وانه ويتع�ي
أ
وحيث لذلك، يعت�ب التظمل احلاىلي سابقا ال

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 
مارس 2011 بإحـــــداث مؤسسة وسيط المملكـة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 
5926 بنفس التاريخ أعاله، ونظامها الداخلي، المصادق عليه من لدن الجناب 

الشريف، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012؛
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ألجـــلــه:

فإن وسيط المملكة:

د الطلب؛ - يرصح �ب

 . - ويقرر، تبعا لذلك، تبليغ هذا املقرر إىل املشتكي

ط، فـي: لر�ب وحرر �ب
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تعامل البنك كتاجر يجعل تصرفه خارج رقابة وسيط 
المملكة 

إطار  في  البنك  به  يقوم  ما  تندرج ضمن  بنكية  معاملة  في  المنازعة 
نشاطه كتاجر، استنادا إلى المادة 6 من مدونة التجارة، وهو بهذه الصفة ال 
يمكن أن يصنف ضمن مفهوم اإلدارة الوارد في المادة األولى من الظهير 
الشريف المحدث لمؤسسة وسيط المملكة، ألنه في عمله هذا لم يكن يمارس 
امتيازا من امتيازات السلطة اإلدارية بل يتصرف كتاجر في إطار المعامالت 

البنكية الصرفة.

مقرر بعدم االختصاص

صادر بتاريخ :06  شتنبر 2017

ملف عدد : 17/12744

بشاكية إىل مؤسسة  تقدم  إقل�ي ميدلت،   ،............... .................، عنوانه  السيد  إن  حيث 

يد املغرب  ر الالحق به من طرف �ب ا من الرصن وج�ب 24ماي2017، يتظمل �ب ن ا بتار�ي لت �ب �ب وسيط اململكة، 

واملتعلقة  سالمية،  االإ والشؤون  وقاف 
أ
اال وزارة  من طرف  ل  ولرت  املن مستحقاته  موع  حمب من  كينه 

رت
� عدم  جراء 

ة  لف�رت اكن، ..........، إقل�ي ميدلت، واملتعلقة �ب ن سجد آيت بو�ي ذان، �ب
آ
صصة ل عن هممة اال ية املن ر ملنحة الهسرش �ب

تصة، إال أنه مل  كرا أنه قام بعدة مساع لدى املصاحل املن ر ينا�ي 2017، ذا ر يونيو 2016 إىل هسرش املمتدة من هسرش
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كينه من املبالغ موضوع التظمل؛ 
رت
ي نتيجة، طالبا التدخل قصد �

أ
يتوصل ال

ي إطار نشاطه 
ن

ن ما يقوم به البنك � عاملرت بنكية تندرج �ن لكن، حيث إن املنازعة املعروضة تتعلق �ب

دارة الوارد  وم االإ ن م�ن كن أن يصنف �ن ذه الصفة ال �ي كتاجر استنادا إىل املادة 6 من مدونة التجارة، وهو �ب

ارس امتيازا  ي معل هذا مل يكن �ي
ن

نه �
أ
يف املدث ملؤسسة وسيط اململكة، ال وىل من الظه�ي ال�رش

أ
ي املادة اال

ن
�

ي إطار املعامالت البنكية الرصفة؛
ن

ية بل يترصف كتاجر � دار من امتيازات السلطة االإ

ي املادة 
ن

ا � ملقتضيات املنصوص عل�ي وحيث، إىل جانب ذلك فإن املعامالت البنكية ورد تنظيمها �ب

ع صالحيات البت  ية، أولك امل�رش ار ب
رت

ا مه أطراف عقود � ن �ب عتبار املعني�ي ا من مدونة التجارة، �ب 487 وما يل�ي

ية؛ مك التجار ا من منازعات إىل املا ف�ي يطرأ بشأ�ن

ى املؤسسة الترص�ي بعدم اختصا�ا؛ وحيث لذلك �رت

 12 في  الصادر   1.11.25 رقم  الشريف  الظهير  مقتضيات  إلى  واستنادا 
والمنشور  المملكة  وسيط  لمؤسسة  المحدث   )2011 مارس   17(  1432 اآلخر  ربيع 
المصادق عليه  الداخلي  التاريخ، ونظامها  بنفس  الرسمية عدد 5926  الجريدة  في 
من لدن الجناب الشريف، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 

2012؛

ألجله؛

فإن وسيط المملكة:

- يرصح بعدم االختصاص

. مر، تبعا لذلك، تبليغ هذا املقرر إىل املشتكي
أ
- و�ي

ط، فـي: لر�ب وحرر �ب
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مهما كانت األسباب والدوافع التي جعلت المشتكي يرتكن إلى 
خيار المغادرة الطوعية، فإن الطبيعة القانونية لهذه المغادرة تبقى في نطاقها 

الذي تسمح به المقتضيات القانونية، والتوافقات سواء األحادية أو الجماعية؛

مطالبة،  وإنهاء كل  تصفية كل حساب،  الطوعية  المغادرة  نتائج  من 
السيما وأن المعني بها وَقع عليها، وارتضى ما تم تحديده له كمقابل مادي لها، 

ولم يبد أي تحفظ على وصل إنهاء الحساب؛

من شروط االستفادة من أي نظام تعاضدي أن يكون المعني باألمر 
مقابل  ويدفع  المرض،  اإلجباري عن  التأمين  لنظام  القانون،  بمقتضى  منتميا، 
ذلك اشتراكات تحدد نسبتها بموجب النصوص القانونية المنظمة، وهو ما ال 

ينطبق على واقعة الحال.

-المغادرة الطوعية: طبيعتها ونتائجها

     -شروط االستفادة من النظام التعاضدي

مقرر برد الطلب

صادر بتاريخ : 06  شتنبر 2017

ملف عدد:17/12930

هوية  ارة، تقدم بشاكية إىل اللجنة احلب
رت
حيث إن السيد ............، عنوانه بـــ .................، �

ن 21 يونيو 2017،  ا بتار�ي لت �ب ط-القنيطرة، وأحيلت عىل مؤسسة وسيط اململكةـ، �ب لر�ب نسان �ب حلقوق االإ



59

ط ملدة تناهز 12 سنة، تعرض خالهلا إىل عدة مضايقات  لر�ب يئة العمران �ب موعة �رت ا أنه معل لدى حمب يعرض ف�ي

ها من مبلغ 91.022 درمها كتعويض،  اضطرته إىل تقد�ي طلب املغادرة الطوعية سنة 2007، واستفاد عىل إ�رش

كينه من التغطية الصحية؛
رت
ي مبلغ التعويض املذكور، وكذا �

ن
طالبا التدخل قصد إعادة النظر �

وبناء على ما تقدم؛

ي 
ال�رت الطوعية  املغادرة  عن  التعويض  ي 

ن
� النظر  إعادة  قصد  التدخل  إىل  دف  �ي الطلب  إن  حيث 

كينه من االستفادة من التغطية الصحية؛
رت
مر، مع �

أ
ال ي �ب

ا املع�ن استفاد م�ن

يئة العمران، جاء فعال  جموعة �رت بط املشتكي �ب ي اكنت �رت
وحيث اتضح أن وضع حد لعالقة العمل ال�رت

ي إطار املغادرة الطوعية؛ 
ن

�

يار، فإن الطبيعة  تكن إىل هذا احلن ي جعلت املشتكي �ي
سباب والدوافع ال�رت

أ
وحيث إنه، همما اكنت اال

أو  حادية 
أ
اال سواء  والتوافقات  القانونية  املقتضيات  به  تسمح  الذي  ا 

رت
نطا� ي 

ن
� تب�رت  املغادرة،  هلذه  القانونية 

ماعية؛ احلب

ع 
َّ
ا وق ي �ب

اء لك مطالبة، الس�ي وأن املع�ن ج املغادرة الطوعية تصفية لك حساب، وإ�ن
أ

وحيث إنه من نتا�

اء احلساب؛ فظ عىل وصل إ�ن
رت

ديده ل مكقابل مادي هلا، ومل يبد أي �
رت

ا، وارت�ن ما �رت � عل�ي

ي 
ن

ي أجري معه يوم 29 يونيو 2017، أنه مل يكن منخرطا �
ي اتصال هات�ن

ن
مر، �

أ
ال ي �ب

كد املع�ن وحيث أ

ا بواسطة التعاقد  يئة العمران توفر خدمات التغطية الصحية ملأجور�ي موعة �رت أي نظام تعاضدي، واكنت حمب

؛ ن كة خاصة للتأم�ي مع �رش

وجب القانون  مر منتميا، �ب
أ
ال ي �ب

وط االستفادة من أي نظام تعاضدي أن يكون املع�ن وحيث من �رش

وجب النصوص القانونية  ا �ب دد نسب�رت
رت

ااكت � جباري عن املرض، ويدفع مقابل ذلك، اش�رت ن االإ لنظام التأم�ي

املنظمة، وهو ما ال ينطبق عىل واقعة احلال؛

ر تدخلها،  دارة ي�ب وحيث إنه، أمام هذه املعطيات، مل تقف املؤسسة عىل أي إخالل من جانب االإ

ى معه رد الطلب؛ امم �رت
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ربيع   12 في  الصادر   1.11.25 رقم  الشريف  الظهير  لمقتضيات  وتطبيقا 
اآلخر 1432 )الموافق 17 مارس 2011( بإحداث مؤسسة وسيط المملكة، والمنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله؛

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

ألجله؛

فإن وسيط المملكة:

د الطلب؛ - يرصح �ب

مر بتبليغ املشتكي هذا املقرر.
أ
- و�ي

: ي
ن

ط، � لر�ب وحرر �ب



61

فإن  الساللية،  للجماعة  ملكيتها  ترجع  النزاع  موضوع  األرض  مادامت 
عائدات تفويت جزء منها يتم إيداعها بصندوق الجماعة الساللية المالكة، المفتوح 

بمجلس الوصاية، وتخصص لتمويل مشاريع تنموية لفائدة نفس الجماعة؛

المشرع وضع معايير لتدبير عائدات األراضي الساللية، وحدد طرق وأوجه 
االستفادة منها، حسب ما تنص عليه مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919، كما تم 

تتميمه وتعديله بظهير 19 أكتوبر 1937، وظهير 06 فبراير 1963.

عائدات تفويت األراضي الجماعية وطرق االستفادة منها

مقرر برد الطلب

صادر بتاريخ :7 شتنبر 2017

ملف عدد: 15/9275

حيث إن السيد .............، عنوانه: بـــ .................، جرسيف، بعث أصالرت عن نفسه ونيابة 

ن 29 دجن�ب 2015، يطلبون  ا بتار�ي لت �ب عن أخويه ........... و..............، بشاكية إىل هذه املؤسسة، �ب

ا، املامسة  ي يستغلو�ن
رض العرشية ال�رت

أ
يق سيار ع�ب اال ر�ي طر

رت
م من تعويض عن � كي�ن

رت
ا التدخل قصد � وج�ب �ب

م من ذوي احلقوق،  كة، كرسيف، وذلك بصف�رت زارع أوالد احلسناوي، قيادة صا دعان«، الاكئنة �ب يبة احلب »زر

ن التدخل  ي نتيجة، راج�ي
أ
هات املعنية، دون أن يتوصلوا ال ي املوضوع لدى احلب

ن
م قاموا بعدة مساع � ن أ�ن �ي

ن
موحص

م؛ ر الذي حل�رت قصد رفع الرصن
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ماي   26 ي 
ن

� مؤرخ  واب  ب �ب املؤسسة  ا  م�ن فتوصلت  املوضوع،  ي 
ن

� الداخلية  وزارة  مراسلرت  ت 
رت
� وحيث 

از  ب
ن

ن إ�رش إ� اعية، �رت تقسيمها إىل جزئ�ي ي قطعة أرضية محب
ن

ن يترصفون � ت من خالل أن املشتك�ي
ن

2016، أوحص

كة  ن من أي استغالل، وأن �رش ن وخاليت�ي يت�ي بور ن  السيار فاس-وجدة، وأصبحت عبارة عن قطعت�ي يق  الطر

ن  ي ح�ي
ن

ي املذكور، �
رت

از املسلك الطر� ب
ن

ي إ�
ن

م � ن استغلت أراض�ي ن الذ�ي يق السيار معلت عىل تعويض املالك�ي الطر

ت(، وذلك لكون  غراس والبنا�ي
أ
م فقط عن احلقوق السطحية )اال موع ي�رت تعويهصن ي احلب

را�ن
أ
ن ال أن املستغل�ي

صل ملاك للجماعات الساللية؛
أ
ي اال

ن
ا تعت�ب � ي يستغلو�ن

ي ال�رت
را�ن

أ
اال

م املؤسسة بكتاب  دارة، فتوصلت م�ن ن 26 ماي 2016 مضمون جواب االإ ن بتار�ي وحيث �رت إبالغ املشتك�ي

م عن ذلك؛ يق موضوع التظمل، وطالبوا بتعويهصن ر�ي الطر
رت
م جراء � ر الذي حل�رت كدوا من خالل الرصن أ

، فتوصلت  ن ي تعقيب املشتك�ي
ن

ت ماكتبة مصاحل وزارة الداخلية من جديد بناء عىل ما جاء �
رت
وحيث �

ا  تعود ملكي�رت ا  بشأ�ن املتظمل  العرشية  رض 
أ
اال أن  فيه  كدت  أ نون�ب 2016،  ي 11 

ن
بكتاب مؤرخ � املؤسسة  ا  م�ن

إيداهعا  ي�رت  ية  العقار املعامالت  هذه  مثل  عن  ة  النامحب املداخيل  وأن  رحو،  أوالد  هوارة  الساللية  للجماعة 

از  ب
ن

� صيهصا الإ ن جلس الوصاية هلذا الغرض، حيث ي�رت �رت ماعة الساللية املعنية، املفتوح �ب حلب اص �ب لصندوق احلن �ب

ماعة؛ يع تنموية لفائدة احلب مشار

ليه 
رت
دارة، طبقا ملا � ن 05 دجن�ب 2016، مضمون جواب االإ ، بتار�ي ن وحيث إن املؤسسة أبلغت املشتك�ي

ه؛  ن ر�ي ي تعقيب إىل غاية �رت
أ
م �ب يف املدث هلا، دون أن تتوصل م�ن مقتضيات املادة 29 من الظه�ي ال�رش

وبناء على ما تقدم؛

رض الساللية 
أ
يق سيار ع�ب اال ر�ي طر

رت
ن من تعويض عن � ن املشتك�ي ك�ي

رت
دف إىل � حيث إن الطلب �ي

ا؛ ي يستغلو�ن
ال�رت

تفويت جزء  فإن عائدات  الساللية،  للجماعة  ا  جع ملكي�رت اع �رت ن ال�ن رض موضوع 
أ
وحيث مادامت اال

يع تنموية  صص لتمويل مشار ن جلس الوصاية، و�رت ماعة الساللية املالكة، املفتوح �ب ا ي�رت إيداهعا بصندوق احلب م�ن

ماعة؛ لفائدة نفس احلب
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ا،  ي الساللية، وحدد طرق وأوجه االستفادة م�ن
را�ن

أ
ع وضع معاي�ي لتدب�ي عائدات اال وحيث إن امل�رش

�ي  كتو�ب 1937، و�ن يل 1919، امك �رت تتميمه وتعديل بظه�ي 19 أ �ي 27 أ�ب حسب ما تنص عليه مقتضيات �ن

ا�ي 1963؛ 06 ف�ب

دارة ما يستدعي مواصلرت تدخلها،  ي موقف االإ
ن

ى � وحيث، بناء عىل ما سبق بسطه، فإن املؤسسة ال �رت

ي معه رد الطلب؛
امم ينبىعن

مارس  بتاريخ 17  الصادر  الشريف رقم 1.11.25  الظهير  لمقتضيات  وتطبيقا 
2011 بإحـــــداث مؤسسة وسيط المملكـة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس 

التاريخ أعاله؛

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

ألجله:

فإن وسيط المملكة:

د الطلب؛ - يرصح �ب

 . ن مر بتبليغ هذا املقرر إىل لك من وزارة الداخلية، واملشتك�ي
أ
- و�ي

 : ي
ن

ط، � لر�ب وحرر �ب
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النقل المدرسي لألطفال يجب أن يتم وفق شروط ومواصفات تأخذ بعين 
االعتبار المصلحة الفضلى للطفل. 

الجماعة، بما لها من إشراف على هذه العملية التي جندت لها إمكانيات 
ووسائل، تبقى لها دوما سلطة الرقابة على إنجازها، ويفرض عليها موقعها التدخل 
لتفادي كل ما من شأنه أن يمس بمصلحة األطفال، أو بالخدمة التي تسعى إلى 

توفيرها لهم. 

بإمكان الجماعة، طبعا، وضع حد التفاقية النقل، على أن تحتفظ للجانب 
أضر  إخالل  بالتعويض عن كل  المطالبة  في  بحقه  العملية  هذه  المتضرر من 

بمصالحه.

تيسير النقل المدرسي

مقرر بحفظ الملف 

صادر بتاريخ:  7 شتنبر 2017

الملف عدد :17/11814 

الناظور،  إقل�ي   ،........... بــ  مقرها  عنوان   ،....... عية  محب رئيسة   ،.......... السيدة  إن  حيث 

ا  ر الالحق �ب ا الرصن ن 26 ينا�ي 2017، تعرض ف�ي ا بتار�ي لت �ب بعثت بشاكية إىل مؤسسة وسيط اململكة، �ب

معية، لكونه  هما مع احلب ي أ�ب
تفاقية النقل املدرسي ال�رت اعة العروي، عىل إيقاف العمل �ب جراء إقدام رئيس محب

كة  ا ي إطار اتفاقية �رش
ن

ي الستغالهلما � وذحب
ن
بة شاملرت وتصور � ي انتظار إعداد مقار

ن
م تسي�ي املرفق ذاتيا، � ن يع�رت

ر�ية؛
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اء تلكيف  ي 22 مارس 2017، أن قرار إ�ن
ن

ي جوابه املؤرخ �
ن

اعة العروي � وحيث أفاد السيد رئيس محب

اه  ب
رت

ا� ي 
ن

الفتح � نقل تالميذ وتمليذات حي  ي 
ن

ن � املستعملت�ي للنقل املدرسي  ن  ت�ي ن صغ�ي بتسي�ي حافلت�ي معية  احلب

ي 05 
ن

ن � املؤرخ�ي ن  احلافلت�ي تسل�ي  ي  وجب حمرصن �ب النجاح،  عدادية  االإ والثانوية  اهلي�رش  ن  ا�ب  – التأهيلية  الثانوية 

 مع مبدأ تاكفؤ 
ن

ي تتنا�
معية، وال�رت ا رئيسة احلب ي أقدمت عل�ي

دجن�ب 2016، جاء بناء عىل بعض السلواكت ال�رت

، إىل  ن رم العديد من التالميذ من خدمات احلافلت�ي
رت

ا اكنت � ، ذلك أ�ن ن يع املواطن�ي ن محب الفرص واملساواة ب�ي

ص استخالص واجبات رسوم  ن ماعة من أولياء التالميذ ف�ي �ي ا احلب ي تلق�رت
ت الشفوية العديدة ال�رت جانب الشاك�ي

ص  ن معية، وكذا انعدام الشفافية ف�ي �ي ا بعض أنشطة احلب د�رت ي هسرش
النقل، إضافة إىل الرصاعات والتطاحنات ال�رت

اء التلكيف، مع تسل�ي  لتاىلي إ�ن ، و�ب ن ماعة إىل تعليق خدمات احلافلت�ي ئيس احلب مر الذي دفع �ب
أ
مداخيل النقل، اال

ن  ن تسل�ي احلافلت�ي ها بشلك مبا�رش إىل ح�ي ي معدت إىل تسي�ي
ماعة يوم 28 ينا�ي 2017، ال�رت ن إىل مصاحل احلب احلافلت�ي

؛ شطة بنفس احلي معية أخرى �ن حلب

دارة،  وى جواب االإ
ن

ا � ن 15 ماي 2017، بعد تبليهعن وحيث توصلت املؤسسة بتعقيب من املشتكية بتار�ي

رص عىل 
رت

معية اكنت � رد ادعاء ال أساس ل من الصحة، ذلك أن احلب ماعة حمب ي رد احلب
ن

أفادت فيه أن ما جاء �

ماعة، الذي اكن يطالب   من معارضة رئيس احلب
ن

، عىل الرمع ن ي�ي
رت
استفادة اكفة أبناء احلي من خدمة النقل دون �

ذه املادة، حسب  ويدمه �ب ن ماعة هي امللكفة ب�رت ن احلب
أ
، بدعوى ارتفاع تلكفة الوقود، ال ن بتخفيض عدد املستفيد�ي

مقتضيات االتفاقية؛

وبناء على ما تقدم؛

معية، بعد إيقاف  حلب ر الالحق �ب دف إىل تدخل هذه املؤسسة، من أجل رفع الرصن حيث إن الطلب �ي

اعة العروي؛ تفاقية النقل املدرسي املوقعة مع رئيس محب العمل �ب

وط ومواصفات  ب أن ي�رت وفق �رش ب طفال، �ي
أ
وحيث إن موضوع االتفاقية الذي هو النقل املدرسي لال

ي جندت هلا 
اف عىل هذه العملية ال�رت ا هلا من إ�رش ماعة �ب ن االعتبار املصلحة الفضىل للطفل، وأن احلب خذ بع�ي

أ �رت

ا موقهعا التدخل لتفادي لك  از هذه العملية، ويفرض عل�ي ب
ن

إماكنيات ووسائل تب�رت هلا دوما سلطة الرقابة عىل ا�

معية  ن االتفاقية املوقعة مع احلب
أ
ها هلم، ال ي تسىع إىل توف�ي

دمة ال�رت حلن طفال، و �ب
أ
صلحة اال س �ب ما من شأنه أن �ي

ر من هذه العملية  تفظ للجانب املترصن
رت

ا طبعا وضع حد هلا، عىل أن � ماك�ن إ سيد لتفويض تدب�ي حديث، �ب ب
رت

هي �
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صاحله؛ لتعويض عن لك إخالل أ�ن �ب ي املطالبة �ب
ن

قه � �ب

دارة من أجل  االإ لدى  تدخلها  ي مواصلرت 
يقت�ن ما  املؤسسة  ى  بسطه أعاله، ال �رت ما �رت  أمام  وحيث، 

لتعويض إن اكنت العملية  ة، املطالبة �ب خ�ي
أ
ق هلذه اال معية، عىل أنه �ي مواصلرت تدب�ي نقل التالميذ من لدن احلب

ج عنه؛
رت

ديد التعويض النا�
رت

ر و� كنه من الوقوف عىل الرصن ا، أمام القضاء الذي ل من الوسائل ما �ي ت �ب أ�ن

وحيث إن املؤسسة تقرر حفظ امللف؛

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 
 5926 عدد  الرسمية  بالجريدة  والمنشور  المملكـة،  وسيط  مؤسسة  بإحـــــداث   2011

بنفس التاريخ أعاله، 
ونظامها الداخلي، المصادق عليه من لدن الجناب الشريف، والمنشور بالجريدة 

الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012؛

ألجله؛
فإن وسيط المملكة:

فظ امللف؛ - يرصح �ب

اعة العروي، واملشتكية. مر بتبليغ هذا املقرر إىل لك من رئيس محب
أ
- و�ي

: ي
ن

ط، � لر�ب وحرر �ب



67

طبيعة الصفة التي كان يشتغل بها المشتكي في اإلدارة كعون مؤقت، 
تعطي لإلدارة حق وضع حد لهذه العالقة كلما تبينت لها موجبات ذلك، وال 
سيما إذا اتضح أن هناك إخالال بااللتزامات، التي تفرض على كل منتم لإلدارة 
بذل قصارى الجهود من أجل أن تكون الخدمات اإلدارية في المستوى الذي 

يلبي حاجيات المواطنين.

حق اإلدارة في وضع حد لعالقة الشغل المؤقتة

مقرر برد الطلب

صادر بتاريخ :18 شتنبر 2017

ملف عدد: 14/6468

حيث إن السيد ..............، عنوانه، ....................، الدار البيضاء، تقدم بشاكية إىل مؤسسة 

اطية  ماعة القروية املب ة احلب ي موا�ب
ن

ن 18 شتن�ب 2014، � لدارالبيضاء بتار�ي ا �ب ندوبي�رت لت �ب وسيط اململكة، �ب

يقافه عن العمل وحذفه من  إ ي �ب
ي حقه، والقا�ن

ن
ر الالحق به جراء القرار الصادر � أوالد الطالب، بشأن الرصن

؛ ن دارة، وذلك بعد قضائه زهاء السنت�ي أسالك االإ

حقه،  ي 
ن

� الصادر  القرار  جراء  ملشتكي  �ب الالحق  ر  الرصن رفع  قصد  التدخل  وم  �ي الطلب  إن  حيث 
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ا  اطية أوالد الطالب، وذلك بعد قضائه �ب ماعة القروية املب يقافه عن العمل وحذفه من أسالك احلب إ ي �ب
والقا�ن

؛ ن زهاء السنت�ي

ت معاينته 
رت
دارة، اكن بسبب ما � ا أن التوقيف واحلذف من أسالك االإ ئق املدىل �ب ن من الو�رش وحيث تب�ي

؛ ي
لواجب امله�ن ام أوقات العمل، ومن إخالل �ب من عدم اح�رت

دارة حق وضع  دارة كعون مؤقت، تع�ي لالإ ي االإ
ن

ا املشتكي � ي اكن يشتغل �ب
وحيث إن طبيعة الصفة ال�رت

ية،  دار امات االإ ن الل�رت حد هلذه العالقة ملكا تبينت هلا موجبات ذلك، وال س�ي إذا ما اتضح أن هناك إخالال �ب

ي حاجيات  ي املستوى الذي يل�ب
ن

ا � هود لتكون خدما�رت دارة أن يبذل قصارى احلب ي تفرض عىل لك من�رت لالإ
ال�رت

ي مراعاة لملصلحة العامة؛
ن

� ، ن املواطن�ي

ي إطار 
ن

ي حقه اكن �
ن

دارة من قرار � ذته االإ ن ن أن ما ا�رت ، يتب�ي ية لملشتكي دار وحيث إنه، اعتبارا للوضعية االإ

ن معه رد الطلب ؛ لكه من صالحيات، امم يتع�ي
رت
ما �

ربيع   12 في  الصادر   1.11.25 رقم  الشريف  الظهير  مقتضيات  على  وبناء 
اآلخر 1432 )17 مارس 2011( المحدث لمؤسسة وسيط المملكة، والمنشور بالجريدة 
الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله، ونظامها الداخلي المصادق عليه من لدن 

الجناب الشريف والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012.

ألجـــله:

فإن وسيط المملكة:

د الطلب ؛ - يرصح �ب

. مر، تبعا لذلك، بتبليغ هذا املقرر إىل املشتكي
أ
- و�ي

 : ي
ن

ط، � لر�ب وحرر �ب
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السلطة  لدن  من  اعتماد  موضوع  تكون  أن  يمكن  ال  الشهادات 
الحكومية الوصية، إال بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، 

والتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط المستلزمة في الموضوع؛

مجرد عقد شراكة للتكوين ال يفضي بالضرورة إلى منح معادلة مع 
الشواهد الوطنية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي. 

معادلة الشهادات

مقـــــــــرر برد الطلب 

صادر بتاريخ:19 شتنبر 2017 

ملف عدد:15/8832 

ي  ب خر�ي عن  نيابة  بعث  العيون،   ،...................... بـــ  عنوانه   ،............. السيد  إن  حيث 

هة  ب اكد�ي بشاكية إىل مندوبية مؤسسة وسيط اململكة �ب
أ
ن زهر �ب عية  من جامعة ا�ب يئة االج�رت هندسة وتدب�ي ال�رت

ي 
ن

امعية -� ادة احلب قتضاها من عدم حصوهلم عىل معادلرت الهسرش 23 دجن�ب 2015، يتظمل �ب ن ا بتار�ي لت �ب العيون، �ب

ن زهر مع املكتب  ا جامعة ا�ب ي قامت �ب
كة ال�رت ا ي إطار ال�رش

ن
ا � ن عل�ي عية-، احلاصل�ي هندسة وتدب�ي التنمية االج�رت

م  هة املعنية بتسوية وضعي�رت ملساعي الالزمة لدى احلب ن قياهمم �ب �ي
ن

ادة املاس�رت ، موحص يف للفوسفاط، مع هسرش ال�رش

ابية؛ ب ي نتيجة إ�ي
أ
دون التوصل ال
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مارس   24 ي
ن

� املؤرخ  ا  ي جوا�ب
ن

� طر 
أ
اال ن  وتكو�ي العملي  والبحث  العاىلي  التعل�ي  وزارة  أفادت  وحيث 

ي 
ن

� للفوسفاط  يف  ال�رش واملكتب  امعة  احلب ن  ب�ي كة  ا التفاقية �رش طبقا  عليه جاء  الدبلوم املصل  أن   ،2016

ي احلصول عليه إىل معادلته مع الشواهد الوطنية طبقا ملقتضيات 
لتاىلي ال يف�ن إطار التكوينات املستمرة، و�ب

؛ القانون 00-01 املنظم للتعل�ي العاىلي

تتوصل منه  يل2016، فمل  أ�ب ن 07  بتار�ي ن  ئب املشتك�ي دارة إىل �ن وى جواب االإ
ن

� تبليغ  وحيث �رت 

ي رد:
أ
املؤسسة �ب

وبناء على ما تقدم؛

ي 
ن

ا � ادة املصل عل�ي ن من معادلرت الهسرش ن املشتك�ي ك�ي
رت
دف إىل التدخل قصد � حيث إن الطلب �ي

يف للفوسفاط؛ ن زهر واملكتب ال�رش ن جامعة ا�ب كة ب�ي ا إطار ال�رش

ن  ن جامعة �ب ة ب�ي
أ
كة القا� ا امىعي بناء عىل  ال�رش ن احلب مر استفادوا من التكو�ي

أ
ال ن �ب وحيث إن املعني�ي

ي إطار التكوينات املستمرة؛
ن

يف للفوسفاط � زهر واملكتب ال�رش

احلكومية  السلطة  لدن  من  د  اع�رت موضوع  تكون  أن  كن  �ي ال  ادات  الهسرش هذه  مثل  إن  وحيث 

وط  ا لملعاي�ي وال�رش كد من مطابق�رت ، والتأ الوصية إال بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعل�ي العاىلي

مع  معادلرت  منح  إىل  ورة  لرصن �ب ي 
يف�ن ال  ن  للتكو�ي كة  ا عقد �رش رد  حمب فإن  وبذلك  املوضوع،  ي 

ن
� املستلزمة 

ى معه املؤسسة الترص�ي  ، امم �رت الشواهد الوطنية، وذلك طبقا ملقتضيات القانون 00-01 املنظم للتعل�ي العاىلي

د الطلب؛ �ب

بتاريخ 17  الصادر  الشريف رقم 1.11.25  الظهير  وبناء على مقتضيات 
الرسمية عدد  بالجريدة  المملكـة، والمنشور  مارس 2011 بإحـــــداث مؤسسة وسيط 
الجناب  لدن  المصادق عليه من  الداخلي،  ونظامها  أعاله،  التاريخ  بنفس   5926

الشريف، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012؛
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ألجـــلــه:

فإن وسيط المملكة:

د الطلب؛ - يرصح �ب

 ، لتعل�ي العاىلي والبحث العملي - ويقرر، تبعا لذلك، تبليغ هذا املقرر إىل لك من كتابة الدولرت امللكفة �ب

. ن ئب املشتك�ي و�ن

: ي
ن

ط، � لر�ب وحرر �ب
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آثار عقوبة التوبيـــخ

المشتكي لم يدل بما يفيد أن العفو الذي استفاد منه هو عفو شامل، حتى يمكن 
القول بأنه يمحو كل أثر للجريمة التي كانت موضوع اإلدانة، وبالتالي يبقى العفو 

الذي استفاد منه في إطاره الخاص أي أنه يقتصر على محو العقوبة فقط:

تنمحي آثار عقوبة التوبيخ بمرور مدة ثالث سنوات، وبعدها تعتبر ملغية وتسحب 
من الملف اإلداري للمشتكي. 

مقـــــــــرر برد الطلب 

صادر بتاريخ:21 شتنبر 2017 

ملف عدد: 15/7455 

ط،  اعل عنوان املراسلرت معه بـــ ........................، الر�ب حيث إن السيد ................، احلب

ا�ي 2015، يطلب من خالهلا التدخل لدى املكتب  24 ف�ب ن بتار�ي ا  لت �ب �ب بعث بشاكية إىل هذه املؤسسة، 

ول، السمل 
أ
صلية »عامل من الصنف اال

أ
ي درجته اال

ن
تيبه � ب قصد إعادة �رت ء واملاء الصاحل لل�رش ي للهكر�ب

الوط�ن

ي الدرجة 
ن

قرة � م�ي موالي احلسن بتغي�ي عقوبة ال�رت
أ
د وىلي الهعد اال ناسبة ازد�ي 5« بعد استفادته من عفو ملكي �ب

واب مفاده أن إلغاء العقوبة ال يؤدي إىل مراجعة  ب كرا أنه اكتب املصاحل املعنية فتوصل �ب إىل عقوبة التوبيخ، ذا

ساسي لملكتب؛
أ
ية للعون وذلك طبقا ملقتضيات الفصل 20 من القانون اال دار الوضعية االإ
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ي 28 يوليوز 2015، أنه 
ن

ي جوابه املؤرخ �
ن

ب، � ء واملاء الصاحل لل�رش ي للهكر�ب
وحيث أفاد املكتب الوط�ن

اذ عقوبة من  ن ح ا�رت ي الذي اق�رت لس التأدي�ب ن 21 يوليوز 1998 عرض ملف املشتكي عىل أنظار املب سبق وأن �رت بتار�ي

ا  اري �ب ن احلب ا من طرف السيد املد�ي العام، طبقا للقوان�ي ت املصادقة عل�ي
رت
ي الدرجة" �

ن
قرة � الدرجة الثانية "ال�رت

ط؛ لر�ب فذا من قبل حممكة االستئناف �ب نا �ن ن �ب ر�ي ي هذا الصدد، وذلك بسبب إدانته واحلمك عليه بهسرش
ن

العمل �

قرة إىل عقوبة التوبيخ إ�رش العفو  ت مراجعة عقوبة ال�رت
رت
ن 9 يونيو 2003، � يب، أنه بتار�ي وحيث أضاف املب

ي 
رت

لنسبة لبا� م�ي موالي احلسن، امك هو الشأن �ب
أ
د صاحب السمو امللكي وىلي الهعد اال ناسبة ازد�ي امللكي الصادر �ب

ن 8 ماي 2003؛ ر�ي ية قبل �رت ت إدار ن تعرضوا لعقو�ب عوان الذ�ي
أ
اال

ي حق املشتكي 
ن

ا مراجعة للعقوبة الصادرة � ي حد ذا�رت
ن

يب، أن عقوبة التوبيخ تعد � وحيث خلص املب

ن سالف الذكر املدة القانونية )5 سنوات( ، ح�رت ي�رت دراسة إماكنية  ي التار�ي
ن

ي مل تكن قد استوفت �
قرة"، ال�رت "ال�رت

ء واملاء  ي للهكر�ب
ساسي الساري عىل أعوان املكتب الوط�ن

أ
داري، طبقا ملقتضيات القانون اال حموها من ملفه االإ

ي استوفت املدة القانونية )3( سنوات، إذ �رت إخبار 
ب – قطاع املاء – خالفا لعقوبة التوبيخ ال�رت الصاحل لل�رش

ا؛ تصة مسطرة إلغا�أ ي املوضوع، كي تبا�رش املصاحل املن
ن

ماكنية تقد�ي طلب � إ املشتكي �ب

ي 
أ
دارة، فمل تتوصل منه املؤسسة �ب ضمون جواب االإ ن 01 شتن�ب 2015، إشعار املشتكي �ب وحيث �رت بتار�ي

رد؛

وبناء على ما تقدم؛

صلية بعد االستفادة 
أ
ي درجته اال

ن
تيبه � دف إىل تدخل هذه املؤسسة قصد إعادة �رت حيث إن الطلب �ي

؛ من عفو ملكي

حو  نه �ي
أ
كن القول �ب ا يفيد أن العفو الذي استفاد منه هو عفو شامل، ح�رت �ي وحيث إن املشتكي مل يدل �ب

اص أي أنه يقترص  ي إطاره احلن
ن

لتاىلي يب�رت العفو الذي استفاد منه � دانة، و�ب ي اكنت موضوع االإ
ة ال�رت ر�ي لك أ�رش احلب

عىل حمو العقوبة فقط:
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الدرجة إىل عقوبة  ي 
ن

قرة � ال�رت ، وحولت  ي ا�ب ب إ�ي العفو بشلك  تعاملت مع  دارة مع ذلك  االإ إن  وحيث 

التوبيخ؛

لتاىلي فقد  رور مدة ثالث سنوات، و�ب رها �ب ح آ�رش
رت
حوال، فإن عقوبة التوبيخ �

أ
يع اال ي محب

ن
وحيث إنه، �

ن الطلب حاليا مل يبق ل موضوع؛
أ
ن معه القول �ب ، امم يتع�ي داري لملشتكي ألغيت مبدئيا، و�بت من امللف االإ

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 
2011 بإحـــــداث مؤسسة وسيط المملكـة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس 
التاريخ أعاله، ونظامها الداخلي، المصادق عليه من لدن الجناب الشريف، والمنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012؛

ألجــــــله:

فإن وسيط المملكة: 

رور مدة ثالث  داري قد سقطت �ب ن الطلب مل يبق ل موضوع، ما دامت عقوبة التوبيخ االإ
أ
- يرصح �ب

داري؛ لف املشتكي االإ سنوات، ومل يتبق هلا أي أ�رش �ب

ب،  لل�رش الصاحل  واملاء  ء  للهكر�ب ي 
الوط�ن لملكتب  العام  املد�ي  السيد  املقرر إىل لك  تبليغ هذا  يقرر  -و 

. واملشتكي

: ي
ن

ط، � لر�ب وحرر �ب
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شروط االستفادة من مشروع سكني

التزامات  فيه  اجتماعي  سكني  مشروع  نطاق  في  يتم  لم  الذي  اإلفراغ 
متبادلة، يتوافق عبره معتمر المحل على إفراغه وهدمه مقابل تعهد اإلدارة بتمكينه 

من مقابل ذلك، بشروٍط، تراعى فيها األبعاد االجتماعية التي يرومها المشروع.

مقـــــــــرر برد الطلب 

صادر بتاريخ:09 أكتوبر 2017 

ملف عدد 14/5962 

بشاكية إىل  تقدمت  البيضاء،  الدار  بـــ ...................،  ا  السيدة .............، عنوا�ن حيث إن 

ن 09 يونيو 2014، تلتمس  ا بتار�ي لت �ب لدار البيضاء-سطات، �ب هوية ملؤسسة وسيط اململكة �ب املندوبية احلب

ي 
ا، وال�رت ا من مآل شاكي�رت كي�ن

رت
لدار البيضاء من أجل � ي �ب

ا التدخل لدى مصاحل معالرت مقاطعة احلي احلس�ن ف�ي

صوص حملها التجاري املراد هدمه دون االستفادة من  ن ى �ب ة الدار البيضاء الك�ب ا إىل السيد واىلي �ب تقدمت �ب

؛ ن ي املستفيد�ي
رت

� أي تعويض، عىل غرار �ب

ي  25 شتن�ب 2014             
ن

التواىلي   � ن عىل  ا املؤرخ�ي ي جواب�ي
ن

� ، ي
احلي احلس�ن أفادت معالرت مقاطعة  وحيث 

مر اكنت تقطن 
أ
ال ن أن املعنية �ب و 04 ماي 2015، أنه بعد البحث الذي أجري من طرف السلطة امللية، تب�ي
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وع  نة االإحصاء لالستفادة من م�رش ا بــ .........، دوار شنيدر، وأنه �رت إحصاؤها من طرف حلب رفقة أفراد عائل�رت

ي 
ن

ا من طرف واكلرت تعم�ي وتنمية أنفا تنفيذا للحمك الصادر � ا ............، وقد �رت إفراهعن يواء مع أخ�ي إعادة االإ

ص املل  ن ف�ي �ي أما  البيضاء،  لدار  �ب ا�ي 2014 عن املمكة االبتدائية  ف�ب ن 03  بتار�ي  14/.…/..… امللف عدد 

ملواصفات  ار�ي �ب ب
رت

ي، وليس حمال � نل قصد�ي لقصد�ي �رت اقتطاهعا من م�ن فذة عشوائية �ب و عبارة عن �ن
ن

التجاري �

مج  �ن ص بعينه، وذلك عالوة عىل أن �ب ن رش
ديد �

رت
فراغ املسكن املذكور دون � إ املعروفة، امك أن احلمك املذكور ق�ن �ب

وم فقط  تصة ال يتضمن مثل هذه احلاالت ملنحها التعويض بل �ي يواء الذي تشتغل عليه اللجنة املن إعادة االإ

ه؛ توف�ي السكن دون غ�ي

يف املدث  دارة، طبقا ملا تنص عليه املادة 29 من الظه�ي ال�رش مر موقف االإ
أ
ال وحيث �رت تبليغ املعنية �ب

بطها  ي اس السيد .............، والذي ال �رت
ن

فراغ، اكن � كدت فيه أن   حمك االإ لملؤسسة، فتقدمت بتعقيب أ

؛ به أية صلرت

وبناء على ما تقدم:

ا من التعويض عن  كي�ن
رت
ملعنية، و� ر الالحق �ب دف إىل التدخل من أجل رفع الرصن حيث إن الطلب �ي

؛ ن ي املستفيد�ي
رت

هدم حملها التجاري، أسوة ببا�

؛ ي
لكن، حيث إن إفراغ املشتكية وهدم حملها، اكن تنفيذا حلمك قضا�أ

فراغ املأمور به ينصب عىل نفس املل، واكنت الدعوى  ، أن االإ ي
ن من نص احلمك املع�ن وحيث إنه يتب�ي

فراغ،  الإ لته هو ومن يقوم مقامه، أي أن املشتكية اكنت معنية �ب ة السيد ........... و�رش ي موا�ب
ن

ي آلت إليه �
ال�رت

رها لملحل املذكور؛ عية اع�رت سهكا ب�رش
رت
ي ذلك وعدم �

ن
ا � فضال عن عدم منازع�رت

ا معتمر  امات متبادلرت يقبل ف�ي ن عي فيه ال�رت
ي اج�رت

وع سك�ن ي نطاق م�رش
ن

فراغ مل يكن � وحيث، مادام أن االإ

وط حمددة،  دارة بتمكينه من مقابل ذلك عىل شلك شقة أو بقعة أرضية ب�رش املل إفراغه وهدمه مقابل تهعد االإ

ثا عن توفر إقامة الئقة  وع، سعيا إىل القضاء عىل مدن الصفيح، و�ب وهما امل�رش ي �ي
عية ال�رت بعاد االج�رت

أ
ا اال اع ف�ي �رت
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لتاىلي رد الطلب؛ ن �ب كنة، وحيث يتع�ي للسا

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع 
لـــ 17 مارس 2011 المحدث لمؤسسة وسيط المملكة، والمنشور  اآلخر 1432 الموافق 
من  عليه  المصادق  الداخلي  ونظامها  التاريخ  بنفس   5926 عدد  الرسمية  بالجريدة 
لدن الجناب الشريف، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 المؤرخ في 26 مارس 

.2012

ألجله؛

فإن وسيط المملكة:

د الطلب؛ -  يرصح �ب

لدار البيضاء، واملشتكية. ي �ب
مر بتبليغ هذا املقرر إىل السيد عامل مقاطعة احلي احلس�ن

أ
-  و�ي

: ي
ن

ط، � لر�ب وحرر �ب
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ضوابط التعمير وحرية المالك في التصرف

مقـــــــــرر برد الطلب 

صادر بتاريخ:13 أكتوبر 2017 

ملف عدد: 16/11099 

بـــ ................، سال 63001،  السيد ..........، عنوانه  ينوب عنه  السيد ..........  حيث إن 

قتضاها من رفض الواكلرت  ن 08 نون�ب 2016، يتظمل �ب ا بتار�ي لت �ب تقدم بشاكية إىل مؤسسة وسيط اململكة، �ب

 أدائه 
ن

ن بـــ ............... سال، وذلك رمع ن فوق احلمام الاك�أ كينه من رخصة بناء طابق�ي
رت
ية ملدينة سال � احلرصن

ميع املستحقات القانونية؛ حلب

وع  ي 20 ديسم�ب 2016 ، أن م�رش
ن

ا املؤرخ � ي جوا�ب
ن

ي �
اب الوط�ن وحيث أفادت وزارة التعم�ي وإعداد ال�رت

 مع مقتضيات دف�رت 
ن

ن هلا أنه يتنا� تصة، حيث تب�ي التعلية املزمع إقامته، عرض عىل أنظار اللجنة التقنية املن

ن 16 يوليوز -1992   309 بتار�ي
رت
ت ر�

رت
� " ا مفاده "غ�ي قابل للتغي�ي لتجزئة واملصادق عليه �ب اص �ب التحمالت احلن

إذا كان األصل أن للمالك الحرية في استعمال ملكيته العقارية واستغاللها 
والتصرف فيها، وكذا ممارسة جميع األنشطة العمرانية التي يراها تحقق مصلحته 
الخاصة، فإن هذه الحرية في المقابل مقيدة إذ يجب أال تتعارض مع ما تفرضه 

القوانين واألنظمة من التزام بضوابط التعمير. 
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كن أن  صصة للحمام ال �ي رضية املن
أ
ا فوق البقعة اال ي مادته السابعة إىل أن البناية املراد إحدا�رش

ن
الذي يش�ي �

ي 
ن

ا � سرش مع وظيفة التنطيق املعمول �ب يتعدى علوها 5 أمتار، مع عدم إماكنية إضافة طابق فوقه، امك أنه ال ي�رت

صصة أصال للسكن؛ املنطقة املن

ن 29 ديسم�ب 2016 ، دون أن تتوصل منه املؤسسة  دارة بتار�ي واب االإ ب مر �ب
أ
ال ي �ب

وحيث �رت تبليغ املع�ن

ا؛ وا�ب ب الف ما جاء �ب ن ا �ي �ب

وبناء على ما تقدم:

ن  ن فوق احلمام الاك�أ ن صاحبه من رخصة بناء طابق�ي ك�ي
رت
دف إىل التدخل قصد � حيث إن الطلب �ي

بــ ........... سال؛

 مع مقتضيات 
ن

مر يتنا�
أ
ال ي �ب

وع التعلية املزمع إقامته من طرف املع�ن كدت أن م�رش دارة أ وحيث إن االإ

سرش مع  ن 16 يوليوز 1992، امك أنه ال ي�رت  309 بتار�ي
رت
ت ر�

رت
لتجزئة، واملصادق عليه � اص �ب دف�رت التحمالت احلن

صصة أصال للسكن؛ ي املنطقة املن
ن

ا � اختيارات التنطيق املعمول �ب

ا،  ية واستغالهلا والترصف ف�ي ي استعمال ملكيته العقار
ن

ية � صل أن لملالك احلر
أ
وحيث، إذا اكن اال

ب  ب ي املقابل مقيدة و�ي
ن

ية � اصة، فإن هذه احلر قق مصلحته احلن
رت

اها � ي �ي
نشطة العمرانية ال�رت

أ
يع اال وكذا اممرسة محب

، ام بضوابط التعم�ي ن نظمة من ال�رت
أ
ن واال أال تتعارض مع ما تفرضه القوان�ي

لتاىلي تقرر رد  ا، و�ب دارة ما يستدعي مواصلرت التدخل لد�ي ي موقف االإ
ن

ى � ولذلك، فإن املؤسسة ال �رت

الطلب؛

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 
 5926 عدد  الرسمية  بالجريدة  والمنشور  المملكـة،  وسيط  مؤسسة  بإحـــــداث   2011
الشريف،  الجناب  لدن  من  عليه  المصادق  الداخلي،  ونظامها  أعاله،  التاريخ  بنفس 

والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012؛
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ألجـــلــه:

فإن وسيط المملكة:

د الطلب؛ - يرصح �ب

. ، واملشتكي ي
اب الوط�ن - ويقرر، تبعا لذلك، تبليغ هذا املقرر إىل لك من وزارة التعم�ي وإعداد ال�رت

: ي
ن

ط، � لر�ب وحرر �ب







نماذج من توصيات

 صادرة عن 

وسيط المملكة
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سببا  كانت  والتي  المشتكي  ارتكبها  التي  األخطاء  كانت  مهما 
المشرع كعقوبة، فإن  العمل بعدما تم تطبيق وتنفيذ ما حدده  في فصله عن 
القانون وما يرتبه  اإلدارة كان عليها أن تسوي وضعيته اإلدارية بما يقتضيه 
كآثار، مع إبالغه بما تم تقريره في حقه ليتأتى له المنازعة واالحتكام عند 

االقتضاء للقانون أمام القضاء المختص؛

من غير المقبول أن يجد المشتكي نفسه مواجها بإجراءات زجرية وتأديبية 
إثر ارتكابه إلخالل، وال يجد من الجهة األخرى ردا على مطالب يعتقد أنه 

محق فيها.

اإلدانة الزجرية التحول دون تمكين المعني مما يخوله 
له القانون

توصية إلى السيد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

صادرة بتاريخ: 20 يوليو 2017

ملف عدد:15/7957

حيث إن السيد .........، عنوانه بــ ......................، طنجة ، تقدم بشاكية إىل مؤسسة وسيط 

ية واملالية  دار قتضاها من عدم تسوية وضعيته االإ ن 11 ماي 2015، يتظمل �ب ا بطنجة بتار�ي ندوبي�رت لت �ب اململكة، �ب

مس سنوات  ن ب قبل أن ت�رت إدانته �ب ء واملاء الصاحل لل�رش ي للهكر�ب
ملكتب الوط�ن ي قضاها �ب

عن مدة العمل ال�رت

ا أنه قام بعدة مساع لدى مصاحل املكتب أسفرت عن 
ن

فذا من أجل جناية اختالس أموال عامة، موحص حبسا �ن

اد  ب ية من أجل إ�ي دار ية لملكتب وممثلرت الشؤون االإ دارة املركز الإ ية �ب ع مع لك من مسؤول املوارد الب�رش عقد اج�رت
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ه؛ ن ر�ي ي املوضوع لغاية �رت
ن

ي جواب �
أ
حل لتسوية ملفه، إال أنه مل يتوصل �ب

ن 08 يوليو  ب بتار�ي ء واملاء الصاحل لل�رش ي للهكر�ب
وحيث إن املؤسسة اكتبت املد�ي العام لملكتب الوط�ن

 ، ن ه مرت�ي  تذك�ي
ن

ي املوضوع رمع
ن

ي رد �
أ
ي املوضوع ملعرفة موقفه من الشاكية، إال أن املؤسسة مل تتوصل �ب

ن
� 2015

ن 02 مارس 2016؛ 19 نون�ب 2015، والثانية بتار�ي ن وىل بتار�ي
أ
اال

ت  ا من بيا�ن دارة املعنية، فإن املؤسسة ال يسهعا إال النظر حس�ب توفر لد�ي وحيث، أمام عدم جواب االإ

ئق؛ دالء به من و�رش وما �رت االإ

وبناء على ما تقدم؛

ية واملالية؛ دار دف إىل التدخل قصد تسوية وضعيته االإ حيث إن طلب املشتكي �ي

؛ ي
صاحل املكتب املع�ن وحيث إن الثابت من أوراق امللف أن املشتكي اكن يعمل ملدة طويلرت �ب

ي فصل عن العمل بعدما �رت تطبيق 
ن

ي اكنت سببا �
ا املشتكي وال�رت ي ارتك�ب

خطاء ال�رت
أ
وحيث، همما اكنت اال

تبه  ا يقتضيه القانون وما �ي ية �ب دار ا أن تسوي وضعيته االإ دارة اكن عل�ي ع كعقوبة، فإن االإ وتنفيذ ما حدده امل�رش

تص؛ ي حقه ليتأ�رت ل املنازعة واالحتاكم عند االقتضاء للقانون أمام القضاء املن
ن

ه � ا �رت تقر�ي ر، مع إبالغه �ب �رش
آ
اك

اماته  ن يد املكتب املذكور عن هذا احلنط، الذي فضال عن كونه من ال�رت وحيث إنه من غ�ي الالئق أن �ي

ا؛ ب أن يتقيد �ب ب ي �ي
ولية للحاكمة الرشيدة ال�رت

أ
القانونية، يعد من املبادئ اال

ارتاكبه  إ�رش  ديبية 
أ و�رت ية  زجر جراءات  إ �ب ا  موا�ب نفسه  املشتكي  د  ب �ي أن  املقبول  غ�ي  من  إنه  وحيث 

ي حدود ما يسمح ل 
ن

ا بطبيعة احلال � خرى ردا عىل مطالب يعتقد أنه حمق ف�ي
أ
هة اال د من احلب ب الإخالل، وال �ي

به القانون؛

مر يدفع املؤسسة إىل دعوة املكتب املذكور إىل وجوب دراسة طلب املشتكي الرامي 
أ
وحيث إن هذا اال
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، مع  ج
رت

لنا� اذ ما يقتضيه القانون وإخباره �ب ن دمة، وا�رت ي احلن
ن

ي قضاها �
إىل استفادته من املعاش، اعتبارا لملدة ال�رت

تعليل لك موقف ال يسا�ي مطالبه؛

الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس  وتطبيقا لمقتضيات الظهير 
2011، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله؛ 

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

ألجله؛ 

فإن وسيط المملكة:

اذ  ن ، وا�رت ب بدراسة طلب املشتكي ء واملاء الصاحل لل�رش ي للهكر�ب
-يو�ي السيد املد�ي العام لملكتب الوط�ن

، مع تعليل لك موقف ال يسا�ي مطالبه؛ ج
رت

لنا� ما يقتضيه القانون، واخباره �ب

ر؛ صيصه لملوضوع، داخل أجل ثالثة أهسرش ن ا �رت �رت  - يدعو إىل إفادة هذه املؤسسة �ب

الصاحل  واملاء  ء  للهكر�ب ي 
الوط�ن لملكتب  العام  املد�ي  السيد  من  إىل لك  التوصية  هذه  بتبليغ  مر 

أ
و�ي  -

. ب، واملشتكي لل�رش

: ي
ن

ط، � لر�ب وحرر �ب
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التوفر على دبلوم أعلى من الُمتطلب ال يمكن أن يكون حائال دون 
اجتياز المباراة، ألن من يتوفر على األكثر يتوفر على األقل، فضال عن أن 
الواجب  المؤهالت  من  أدنى  حد  إال  مبدئيا  هو  ما  المحدد  الدبلوم  مستوى 

توفرها في المرشح؛

قد                        تكون  المباراة،  في  المشتكية  بنجاح  أخذها  بعدم  اإلدارة، 
جانبت الصواب، وفوتت عليها الفرصة في ولوج أسالك اإلدارة؛

ذلك  الرتباط  حاليا،  المشتكية  توظيف  الصعب  من  كان  إذا 
بالمناصب المالية، وإلقفال الملف الخاص بتلك المباراة، فإن اإلدارة مدعوة 
نتيجة  أضرار،  من  لحقها  عما  بتعويضها  وذلك  المشتكية،  ضرر    جبر  إلى 

حرمانها من حق اكتسبته ومن تفويت الفرصة.

التوفر على شهادات أعلى من المطلوب في المباراة 
ال يمكن أن يكون حائال دون اجتيازها

توصية إلى السيد وزير الصحة

صادرة بتاريخ:11 أكتوبر 2017

ملف عدد: 13/3476

كش املدينة، بعثت  ا بــ ........................ ،مرا حيث إن السيدة ............، عنوان مراسل�رت

ا جراء  ر الالحق �ب قتضاها من الرصن يل 2013،تتظمل �ب ن 02 أ�ب ا بتار�ي لت �ب بشاكية إىل هذه املؤسسة، �ب

كش،  را ي �ب
ي نظمها املركز االستشفا�أ

ي وزارة الصحة، بعد اجتيازها بنجاح لملباراة ال�رت ن تقن�ي ا �ن عدم إدما�ب
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ت املناداة 
رت
ا � �ن

أ
ة �ب

ن
ة االنتظار، موحص

أ
ن ال� كتو�ب 2012، واحتالهلا الرتبة الثانية �ن ، دورة 21 أ ن لتوظيف تقني�ي

وط  ا تتوفر عىل دبلوم عاىلي يفوق ال�رش ا بدعوى أ�ن الستغناء ع�ن ا فوجئت �ب ا، إال إ�ن ا الستيفاء ملف توظي�ن عل�ي

ا؛
ن

، طالبة التدخل قصد إنصا� ي وظيفة اممثلرت
ن

املطلوبة �

ي 20 مارس  2014، أنه 
ن

ا املؤرخ � ي كتا�ب
ن

ي أفادت �
ي املوضوع، ال�رت

ن
ت مراسلرت وزارة الصحة  �

رت
وحيث �

ن أن الدبلوم املقدم أعىل من الدبلوم املطلوب  مر الستيفاء ملف التوظيف، تب�ي
أ
ال بعد أن نودي عىل املعنية �ب

ي من الدرجة الثالثة، 
ي درجة تق�ن

ن
ول هلا التوظيف � ن ن أن دبلوهما �ي ي ح�ي

ن
ي من الدرجة الرابعة، �

للتوظيف كتق�ن

ة االنتظار، وذلك طبقا لملادة 15 من 
أ

ي ال�
ن

ا واملناداة عىل الشخص املواىلي � وبناء عىل ذلك �رت االستغناء ع�ن

وط وكيفيات تنظ�ي  ي 28 ذي احلجة 1432 )25 نون�ب 2011(، بتحديد �رش
ن

 2.11.621 ، الصادر �
رت
مرسوم ر�

ي املناصب العمومية ؛
ن

ت التوظيف � مبار�ي

ي تعقيب عىل 
أ
ا �ب ن 15 مارس 2016، فمل تتوصل م�ن دارة بتار�ي واب االإ ب مر �ب

أ
ال وحيث �رت إبالغ املعنية �ب

ذلك؛

وبناء على ما تقدم:

ي وزارة الصحة من الدرجة  ن تقن�ي مر �ن
أ
ال ي إدماج املعنية �ب

ن
دف إىل إعادة النظر � حيث إن الطلب �ي

الرابعة؛

جراءات توقف  ا�ا، إال أن استامكل االإ ب
ن

ْعِلن عن �
ُ
وحيث إن الثابت أن املشتكية اجتازت املباراة وأ

ط للتقدم لملباراة؛ دارة ك�رش مل، والذي أدلت به، أعىل من الدبلوم الذي وضعته االإ
رت

بعلرت أن الدبلوم الذي �

ن 
أ
كن أن يكون حائال دون اجتياز املباراة، ال امُلتطلب ال �ي وحيث إن التوفر عىل دبلوم أعىل من 

قل، فضال عن أن مستوى الدبلوم املدد ما هو إال حد أد�ن من املؤهالت 
أ
ك�رش يتوفر عىل اال

أ
من يتوفر عىل اال

؛ 
رش

ي املر�
ن

الواجب توفرها �

ا  ي املباراة تكون قد جانبت الصواب، وفوتت عل�ي
ن

دارة بعدم أخذها بنجاح املشتكية � وحيث إن االإ

دارة؛ ي ولوج أسالك االإ
ن

الفرصة �

قفال امللف  ملناصب املالية، والإ وحيث إذا اكن من الصعب توظيف املشتكية حاليا، الرتباط ذلك �ب

ار نتيجة  ا من أ�ن ا معا حل�رت ر   املشتكية، وذلك بتعويهصن دارة مدعوة إىل ج�ب �ن اص بتلك املباراة، فإن االإ احلن
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كتسبته ومن تفويت الفرصة؛ ا من حق ا حرما�ن

ر املشتكية، وإذا تعذر ذلك، فإن  �ب �ن د صيغة توافقية حلب ب
رت

دارة أن � وحيث لذلك، فإنه عىل االإ

ة إىل القضاء لتحديده، ملا يتوفر عليه من الوسائل؛ خ�ي
أ
املؤسسة توجه هذه اال

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 
الرسمية عدد 5926  المملكـة، والمنشور بالجريدة  2011 بإحـــــداث مؤسسة وسيط 
بنفس التاريخ أعاله، واستنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي، المصادق عليه من لدن 

الجناب الشريف، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012؛

ألجله:

فإن وسيط المملكة:

ة 
أ

ا من ال� إقصا�أ ملشتكية عن  �ب الالحقة  ار  �ن
أ
اال ببحث سبل ج�ب  الصحة  وز�ي  السيد  يو�ي   -

اد حل متوافق عليه؛ ب �ي إ ي املباراة، وذلك �ب
ن

ن � �ي الناحب

- يوجه املشتكية، عند تعذر ذلك، إىل اللجوء إىل القضاء، ملا يتوفر عليه من وسائل لتحديد التعويض؛ 

ر؛ صيصه لملوضوع، داخل أجل ثالثة أهسرش ن ا �رت �رت - يدعو إىل إخبار املؤسسة �ب

مر بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد وز�ي الصحة، واملشتكية. 
أ
- و�ي

ط، فـي: لر�ب وحرر �ب
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العفو الشامل، قرار متخذ من طرف جاللة الملك، له أثر يميزه عن العفو 
الخاص، ذلك أن مفعوله ال يقتصر على جعل حد للمتابعة أو إسقاط العقوبة برمتها 

أو جزء منها، بل يتعداه إلى محو كل أثر للجريمة، واعتبارها كأن لم تكن؛

ربط العقوبة التأديبية بالفعل الجرمي، دون االعتداد بما تمتع به الطاعن 
من عفو، هو من تطبيقات نظرية العفو الخاص، باعتبار أن الجريمة تظل قائمة 
العفو  أن  بيد  التأديبي،  المجلس  على  الظنين  إحالة  لإلدارة  ويحق  الذات، 
يتجاوز  و  العمومية  للدعوى  الحال، يضع حدا  نازلة  ينطبق على  ما  الشامل،وهو 
الناحية  الفعل ، سواء من  ذلك إلى عدم إضفاء صفة الالمشروعية على ذلك 

الزجرية أو التأديبية؛

مادام أن المعني باألمر استفاد من عفو ملكي شامل، بعد متابعته قضائيا، 
فإنه محق في طلبه الرامي إلى تسوية شاملة لوضعيته اإلدارية والمالية.

مفعول كل من العفو الشامل والعفو الخاص
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توصية إلى  السيد وزير التربية الوطنية  والتكوين المهني

 والتعليم العالي والبحث العلمي

وإلى السيد الخازن العام للمملكة

صادرة بتاريخ:11 أكتوبر 2017

ملف عدد :16/10890 

، تقدم بشاكية إىل مؤسسة وسيط  ي
حيث إن السيد ………..، عنوانه ..................، سيدي اف�ن

ية واملالية من طرف  دار قتضاها من عدم تسوية وضعيته االإ كتو�ب 2016، يتظمل �ب ن 14 أ ا بتار�ي لت �ب اململكة، �ب

لعفو  تيعه �ب
رت
، بعد استئنافه للعمل، إ�رش  � ي والتعل�ي العاىلي والبحث العملي

ن امله�ن بية الوطنية والتكو�ي وزارة ال�رت

مة  ت عدد 09/2/362، من أجل �رت
رت

اكد�ي �
أ
امللكي الشامل بشأن القضية املعروضة عىل حممكة االستئناف �ب

�ار،  اص وحماولرت القتل العمد مع سبق االإ ن رش
ا ا� قلرت ليس �ب ي �ن

ن
ام النار معدا � ن عصابة إجرامية وإ�ن تكو�ي

ي بتسوية وضعيته ابتداء من 
از القرار القا�ن ب

ن
،أسفرت عن إ� دارة املشغلرت ي قام لدى االإ

ن املساعي ال�رت
أ
ا �ب

ن
موحص

ية املعتمدة من أجل التأش�ي  ينة الوزار ز ن توقيفه عن العمل( وإحالته عىل مصاحل احلن ر�ي 05 شتن�ب 2008 ) �رت

عليه؛

ا�ي 2017، أنه بعد استفسار قمس  ي 14 ف�ب
ن

ا املؤرخ � ي جوا�ب
ن

ينة العامة لململكة، � ز وحيث أفادت احلن

ن املشتكي سبق أن �رت توقيفه عن العمل 
أ
ن �ب ي املوضوع ، تب�ي

ن
ن � ية نفقات املوظف�ي التدقيق والتفتيش، مد�ي

ن 25 دجن�ب  ي بتار�ي
ا�أ ن 05 شتن�ب 2008 بسبب متابعته قضائيا، وبعد صدور احلمك ال�ن ازي بتار�ي بشلك اح�رت

ي حقه، وبعد 
ن

قصاء ملدة 45 يوما � يل 2014، فأصدر عقوبة االإ ن 08 أ�ب بتار�ي ي  التأدي�ب لس  2013، انعقد املب

يل 2014، فاستأنف هذا  ن 24 أ�ب انقضاء مدة التوقيف، �رش حصول املشتكي عىل العفو امللكي الشامل بتار�ي

ي 
ي تصفية مستحقاته، ال�رت

ن
ينة � ز ن الذي اعتمدته مصاحل احلن خ�ي معل ابتداء من 12 يوليوز 2014، وهو التار�ي

أ
اال

ر ماي 2016؛ ي هسرش
ن

ا �
ن

�رت ��

و ال 
ن

لعفو الشامل عن العقوبة احلبسية، � تيع املشتكي �ب
رت
يبة، أنه إذا اكن قد �رت � وحيث أضافت املب

ن  ر�ي ن التوقيف بسبب االعتقال و�رت ر�ي ن �رت ي االستفادة من املستحقات املالية عن املدة الفاصلرت ما ب�ي
ن

نحه احلق � �ي

جر"؛
أ
اما ملبدأ "العمل مقابل اال ا، اح�رت ة غياب غ�ي مؤدى ع�ن ي تعت�ب ف�رت

استئناف العمل، وال�رت
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ن

يل 2017، أو� ن 27 أ�ب ث اكن آخرها بتار�ي لسات �ب ينة العامة لململكة حلب ز وحيث �رت استدعاء احلن

ي حق املشتكي 
ن

قصاء � يل 2016 وأصدر عقوبة االإ ن 08 أ�ب ي انعقد بتار�ي لس التأدي�ب نه ما دام أن املب
أ
خالهلا ممثلها �ب

ا، استنادا ملقتضيات الفصل 4  ة املطالب �ب ي االستفادة من الف�رت
ن

ول ل احلق � ن ملدة 45 يوما، فإن القانون ال �ي

عفاء من قضاء  تب عن العفو إال االإ  1-57-387 بشأن العفو، الذي ينص عىل أنه » ال ي�رت
رت
يف ر� من الظه�ي ال�رش

ورة  لرصن يل �ب الفة واالقصاء والتنفيذ املؤجل«، الذي �ي ي حالرت تطبيق تكرار املن
ن

ة وال س�ي �
أ
ا قا� العقوبة مع بقا�أ

ساسي العام للوظيفة العمومية، 
أ
ثابة النظام اال  008-58-1 �ب

رت
يف ر� عىل مقتضيات الفصل 73 من الظه�ي ال�رش

راتبه،  املقتطعة من  املبالغ  جاع  املوقوف اس�رت ا لملوظف  ف�ي ق  ي �ي
ال�رت الذي حدد عىل سبيل احلرص احلاالت 

جاع؛ ي االس�رت
ن

ول لملوظف املوقوف احلق � ن والذي اعت�ب أن عقوبة االقصاء ال �رت

تصة بوزارة  خبار املصاحل املن إ ينة العامة لململكة �ب ز جل ذلك، قامت مصاحل احلن
أ
وحيث أضاف أنه، ال

ت  الصعو�ب بشأن   ،2017 ينا�ي   03 ن  بتار�ي  ، العملي والبحث  العاىلي  والتعل�ي  ي 
امله�ن ن  والتكو�ي الوطنية  بية  ال�رت

عل حد للتوقيف  ب ي �ب
12 نون�ب 2014، الذي يق�ن ي

ن
ي تنفيذ القرار عدد 2014/153268 املؤرخ � ي تع�رت

القانونية ال�رت

ي 05 
ن

ن توقيفه � ر�ي جاع لك املبالغ املقتطعة من مرتبه منذ �رت ي اس�رت
ن

ويل املشتكي احلق � ن املؤقت عن العمل مع �رت

 
رت
ت ر�

رت
ن 16 ماي 2016 ، � وجب قرار مؤ�رش عليه بتار�ي دارة املشغلرت �ب شتن�ب 2008، وعىل إ�رش ذلك، قامت االإ

ر  ي هسرش
ن

ينة بتنفيذه وبتصفية مستحقاته املالية � ز لغاء القرار املذكور، وهو ما قامت مصاحل احلن إ 16/102883، �ب

ا�ي 2017؛ ي 14 ف�ب
ن

ا املؤرخ � ي جوا�ب
ن

ماي 2016، و�رت إخبار مؤسسة وسيط اململكة به �

وبناء على ما تقدم؛
ية واملالية،  دار دف إىل تدخل هذه املؤسسة من أجل تسوية وضعية املشتكي االإ حيث إن الطلب �ي

 2014/153268، بعد 
رت
ي والتعل�ي العاىلي والبحث العملي ر�

ن امله�ن بية الوطنية والتكو�ي استنادا إىل قرار وزارة ال�رت

لعفو امللكي الشامل؛ تيعه �ب
رت
�

ذا العفو، بناء عىل كتاب السيد وز�ي العدل  تيع املشتكي �ب
رت
وحيث أن الثابت من أوراق امللف، أنه �رت �

صوص النازلرت موضوع القضية عدد 09/2/362، من أجل  ن ت عدد 229س/3، �ب
رت

يل 2014 � ي 14 أ�ب
ن

املؤرخ �

م املنسوبة إليه؛ ال�رت

اص، ذلك أنه ال  ه عن العفو احلن ن �ي وحيث أن العفو املذكور، قرار متخذ من طرف جاللرت امللك، ل أ�رش �ي

ة،  ا، بل يتعداه إىل حمو لك أ�رش للجر�ي ا أو جزء م�ن م�رت يقترص مفعول عىل جعل حد لملتابعة أو إسقاط العقوبة �ب

ن مل تكن؛
أ
واعتبارها اك
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 دجن�ب 
رت

بفا� ق�ن  اه،  ب
رت

اال� ي هذا 
ن

عىل سابقا �
أ
اال لس  املب الصادر عن  ي 

القضا�أ اد  إن االج�رت وحيث 

ي 
ة ال�رت ر�ي حو احلب تع به الطاعن �ي

رت
ت عدد 91/10172، عىل " أن العفو الشامل الذي �

رت
ي ملف إداري �

ن
� ،1994

ي صدر 
فعال ال�رت

أ
زاء عىل أساس نفس اال ي توقيع احلب

ن
دارة مل يعد هلا احلق � لتاىلي فإن االإ ا، و�ب نسب إليه ارتاك�ب

داري لعدم ارتاكزه عىل أساس..."،  ب معه إلغاء القرار االإ ب ... امم �ي ا عفو ملكي بشأ�ن

تع به الطاعن من عفو،هو من 
رت
ا � ، دون االعتداد �ب رمي لفعل احلب بط العقوبة التأديبية �ب وحيث إن ر

لس  ن عىل املب دارة إحالرت الظن�ي ق لالإ ة الذات، و�ي
أ
ة تظل قا� ر�ي عتبار أن احلب اص، �ب ية العفو احلن تطبيقات نظر

زلرت احلال، يضع حدا للدعوى العمومية و يتجاوز ذلك  ، بيد أن العفو الشامل،وهو ما ينطبق عىل �ن ي التأدي�ب

وعية عىل ذلك الفعل؛ إىل عدم إضفاء صفة الالم�رش

ي طلبه 
ن

مر استفاد من عفو ملكي شامل، بعد متابعته قضائيا، فإنه حمق �
أ
ال ي �ب

وحيث، مادام أن املع�ن

ية واملالية؛ دار الرامي إىل تسوية شاملرت لوضعيته االإ

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 
2011، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله؛

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

ألجله؛
فإن وسيط المملكة:

ي والتعل�ي العاىلي والبحث العملي والسيد 
ن امله�ن بية الوطنية والتكو�ي - يو�ي الك من السيد وز�ي ال�رت

ية  دار مر من أجل تسوية وضعية السيد ..................، االإ
أ
معال ما يستدعيه اال إ ازن العام لململكة، �ب احلن

واملالية؛

ر؛ صيصه لملوضوع، داخل أجل ثالثة أهسرش ن ا �رت �رت - يدعو إىل إخبار املؤسسة �ب

العاىلي  ي والتعل�ي 
ن امله�ن الوطنية والتكو�ي بية  ال�رت السيد وز�ي  التوصية إىل لك من  تبليغ هذه  - ويقرر 

. ازن العام لململكة، وكذا املشتكي ، والسيد احلن والبحث العملي

 

ط، فـي: لر�ب وحرر �ب
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يعتبر طرفا  الذي  للشرب،  الصالح  والماء  للكهرباء  الوطني  المكتب 
الجماعة  مع  وبشراكة  عليه،  يقع  القروي،  العالم  كهربة  برنامج  في  فاعال 
من  الساكنة  لتمكين  الالزمة  باإلجراءات  القيام  عبء  المعنية،  الترابية 

االستفادة من هذه المادة الحيوية ؛

به  تسمح  ما  وفق  الموضوع  مع  يتعامل  أن  المذكور  المكتب  على 
اإلمكانيات المرصودة لهذه الغاية ليتأتى، قدر اإلمكان، توسيع االستفادة؛

االلتزام بكهربة العالم القروي

تـوصيـة إلـى السيد رئيس المجلس الجماعي الجوزات -إقليم تازة

والسيد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 

صادرة بتاريخ: 07 نونبر 2017

ملف عدد: 17/11679

زة، تقدم  يناست، إقل�ي �رت وزات، قيادة �رت اعة احلب حيث إن السيد ............، عنوانه، ............، محب

ر الالحق به،  قتضاها من الرصن ن 12 ينا�ي 2017، يتظمل �ب ا بتار�ي لت �ب بشاكية إىل مؤسسة وسيط اململكة، �ب

كرا أنه قام  كنة املنطقة، ذا ي سا
رت

ء أسوة ببا� لعنوان أعاله بشبكة الهكر�ب ن �ب ل الاك�أ ن بط م�ن جراء حرمانه من ر

ي نتيجة ؛
أ
ي املوضوع، إال أنه مل يتوصل ال

ن
دارات املعنية � بعدة مساع لدى االإ

ي 30 مارس 2017، 
ن

ا املؤرخ � وجب كتا�ب ي املوضوع، فأفادت �ب
ن

وزات � اعة احلب ت ماكتبة محب
رت
وحيث �
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ئية، عىل اعتبار أن مسكنه  ماعة الذي مل تشمل الشبكة الهكر�ب حلب مر ليس الوحيد �ب
أ
ال ي �ب

أن مسكن املع�ن

بة  ن أثناء هكر لتشتت، وقد �رت إغفال هذه الكوان�ي خرى، تتواجد عىل حميطات الدواو�ي وتتمس �ب
أ
كن اال واملسا

ء ؛  ي للهكر�ب
ي تفوق السقف املدد من طرف املكتب الوط�ن

ا العالية ال�رت ، نظرا لتلكف�رت عدد من الدواو�ي

لشبكة  بط �ب موعه 56 اكنو�ن غ�ي مشمول بعملية الر يبة، أن مصاحلها أحصت ما حمب وقد أضافت املب

ء واملاء  ي للهكر�ب
قليمي لملكتب الوط�ن ي هذا الشأن إىل السيد املد�ي االإ

ن
ئية، وقد �رت توجيه مراسلرت � الهكر�ب

ي االستفادة 
ن

قيقا لملساواة �
رت

، وذلك � ن بة هذه الكوان�ي ة هكر حمب ء«، من أجل �ب ب »قطاع الهكر�ب الصاحل لل�رش

من هذه املادة احليوية ؛ 

»قطاع  ب  لل�رش الصاحل  واملاء  ء  للهكر�ب ي 
الوط�ن لملكتب  قليمية  االإ ية  املد�ي مراسلرت  ت 

رت
� وحيث 

ي املوضوع، دون أن 
ن

جراءات املتخذة � الإ ن 16 مايو 2017، من أجل موافاة املؤسسة �ب ء« بتازة بتار�ي الهكر�ب

ن 22 يونيو 2017؛ ها بتار�ي  تذك�ي
ن

ي رد، رمع
أ
ا �ب تتوصل م�ن

ب، فإن  ء واملاء الصاحل لل�رش ي للهكر�ب
قليمية لملكتب الوط�ن وحيث إنه أمام عدم جواب املصاحل االإ

ا من معطيات ؛ املؤسسة تعت�ب امللف جاهزا للنظر فيه عىل ضوء ما توفر لد�ي

وبناء على ما تقدم؛

ي 
رت

ببا� أسوة  ء،  لهكر�ب �ب ل  ن م�ن بط  ر من  املشتكي  ن  ك�ي
رت
� قصد  التدخل  إىل  دف  �ي الطلب  إن  حيث 

ن ؛ الساكن املستفيد�ي

ي تفوق 
بط ال�رت ء إىل ارتفاع تلكفة الر لهكر�ب نل املشتكي �ب بط م�ن ماعة املعنية عزت عدم ر وحيث إن احلب

ب ؛ ء واملاء الصاحل لل�رش ي للهكر�ب
ي املوضوع من طرف مصاحل املكتب الوط�ن

ن
السقف املدد �

ي 06 مارس 2017، عىل 
ن

ا عدد 135 املؤرخ � وجب كتا�ب ماعة معلت، �ب وحيث مع ذلك، فإن احلب

ي إطار 
ن

ء«، وذلك � ب »قطاع الهكر�ب ء واملاء الصاحل لل�رش ي للهكر�ب
قليمية لملكتب الوط�ن ية االإ مراسلرت املد�ي

ن ما �رت إغفال، وذلك تعم�ي لالستفادة من هذه املادة احليوية ؛ ه�ي ب
رت

ة � حمب ئية، من أجل �ب توسيع الشبكة الهكر�ب
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بة العامل  مج هكر �ن ي �ب
ن

ب، الذي يعت�ب طرفا فاعال � ء واملاء الصاحل لل�رش ي للهكر�ب
وحيث إن املكتب الوط�ن

كنة من  ن السا جراءات الالزمة لتمك�ي الإ ابية املعنية، عبء القيام �ب ماعة ال�رت كة مع احلب ا القروي، يقع عليه، وب�رش

االستفادة من هذه املادة احليوية ؛

ماكنيات املرصودة   وحيث عملت املؤسسة أن املكتب املذكور يتعامل مع املوضوع وفق ما تسمح به االإ

ماكن،  ، قدر االإ هود ليتأ�رت يد من احلب ي نفس السياق، فإن املؤسسة تدعوه إىل بذل مز
ن

هلذه الغاية، ولذلك، و�

ماعة املذكورة ؛ حلب توسيع االستفادة �ب

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 
2011، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله؛

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

ألجله؛  

فإن وسيط المملكة:

الصاحل  ء واملاء  للهكر�ب ي 
الوط�ن العام لملكتب  املد�ي  وزات، والسيد  اعة احلب السيد رئيس محب -يو�ي 

ماعة املذكورة، ليتأ�رت لملشتكي ومن مه  حلب ء �ب هود لتوسعة االستفادة من الهكر�ب يد من احلب ب، ببذل املز لل�رش

ذه املادة احليوية ؛ ود �ب ن ي وضعيته، ال�رت
ن

�

وزات، والسيد املد�ي العام  ماعي احلب لس احلب مر بتبليغ هذه التوصية، إىل لك من السيد رئيس املب
أ
-و�ي

ء واملاء الصاحل  ي للهكر�ب
قليمي لملكتب الوط�ن ب، والسيد املد�ي االإ ء واملاء الصاحل لل�رش ي للهكر�ب

لملكتب الوط�ن

. ء" بتازة، واملشتكي ب "قطاع الهكر�ب لل�رش

ط، فـي: لر�ب وحرر �ب
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القطاع الحكومي المكلف باالتصال واالعالم مدعو إلى المضي في 
 ، التنظيمية  األمور  بعض  تدبير  خاللها  من  ليتأتى  التشاركية،  للمقاربة  نهجه 
وتكافؤ  والمساواة  الشفافية  تروم  وضوابط  لمعايير  الخدمات  بعض  وإخضاع 

الفرص؛

باالعتبار  فيه  األخذ  يجب  اإلعالنات،  نشر  من  االستفادة  توسيع 
المؤهالت التي تتوفر عليها كل واحدة من مكونات المشهد اإلعالمي من 

أجل تعميم المعلومة، وذلك على ضوء اتساع رقعة تداولها وعدد قرائها؛

على الناشرين والصحفيين التقيد وااللتزام بالبرامج المسطرة من طرف 
اإلدارة، من أجل رفع القدرات وتطوير وتحديث المناهج؛

الدعم العمومي المخصص للصحافة

توصية الى السيد وزير الثقافة واالتصال

صادرة بتاريخ:18 دجنبر 2017

ملف عدد: 13/4822

ط، تقدمت، بواسطة  ة مهعا، بـــ ..............، الر�ب ا�ب اعلرت حمل املن يدة »..........«، احلب حيث إن جر

ن 17 دجن�2013، تتظمل  ا بتار�ي لت �ب مد�ي الن�رش السيد ..............، بشاكية إىل مؤسسة وسيط اململكة، �ب

رائد املستفيدة،  ية عىل غرار احلب دار ت القانونية والقضائية واالإ عال�ن ي ن�رش االإ
ن

ا � ا من نصي�ب كي�ن
رت
قتضاها من عدم � �ب

شيحها للحصول عليه لدى قطاع االتصال؛  تقد�ي �رت
ن

ا من الدمع املمنوح للصحافة الوطنية رمع وذلك مع حرما�ن
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ن مؤسسة "........." 
أ
ا�ي 2014، �ب ي 24 ف�ب

ن
ا املؤرخ � ي جوا�ب

ن
 وحيث أفادت وزارة الثقافة واالتصال �

ت ف�رت إخبارها  عال�ن يدة "..................." سبق هلا وأن تقدمت بطلب االستفادة من ن�رش االإ ر املصدرة حلب

قت�ن  �ب املررة،  دمات  احلن منتوجات  ة 
أ

ال� ن  �ن أصبحت  ية،  دار واالإ والقضائية  القانونية  ت  عال�ن االإ ن 
أ
�ب

 
رت
ضع ملقتضيات املرسوم ر� ن سعار واملنافسة، ومل يعد الن�رش سالف الذكر �ي

أ
ية اال ر  99-06 املتعلق �ب

رت
القانون ر�

خيص  ت التوفر عىل �رت عال�ن ي 29 مارس 1965، الذي اكن يستلزم لالستفادة من ن�رش االإ
ن

072.64.2 الصادر �

لنسبة للدمع املمنوح للصحافة  ا الوزارة، أما �ب ي اكنت تتكفل �ب
ا املادة 5 و6 منه وال�رت وط حمددة تنص عل�ي و�رش

يدة عىل أنظار اللجنة الثنائية  ر حالرت طلب االستفادة الذي تقدمت به احلب إ الوطنية، فإن مصاحل الوزارة قامت �ب

كة "........."  صوصه منح �رش ن ي قررت �ب
ن 30 شتن�ب 2013، وال�رت هعا املنعقد بتار�ي ي اج�رت

ن
للصحافة املكتوبة �

س سنة 2013( مبلغ.............   درمه، �رت  الثنائية أ.ع 82-2013 �ب  اللجنة 
رت
يدة املذكورة )ر� املصدرة للجر

وىل من سنة 2013 والذي يقدر بــــ..............  درمه، عىل 
أ
لفصول الثالثة اال اص �ب �ف منه الدمع احلن

ي 
رت

� ع املقبل للجنة الثنائية، امك هو جاري به العمل، شأن �ب ي االج�رت
ن

زء الرابع من سنة 2013  � أن ي�رت �ف احلب

؛ الصحف الوطنية املستفيدة من الدمع العمومي

ا  كتو�2014 ، أ�ن ن 08 أ ا بتار�ي ي جوا�ب
ن

ت ماكتبة وزارة الثقافة واالتصال من جديد، فأفادت �
رت
 وحيث �

تصة  ا لملصاحل املن يطة إدال�أ صص لسنة 2013، �رش يدة الفصل الرابع من الدمع املن ر اكنت قد قررت منح احلب

يدة   ر (، غ�ي أن إدارة احلب  اللجنة الثنائية للصحافة املكتوبة، وتقد�ي ملف دمع الصحافة )الفوات�ي
رت
ديد ر� ب

رت
ئق � بو�رش

ن  املراسلت�ي ا بصورة للك من  الوزارة جوا�ب ئق، وقد أرفقت  الو�رش ي وثيقة من 
أ
�ب جل املدد هلا، 

أ
ي اال

ن
مل تدل، �

ن 12 ماي 2014؛ يدة بتار�ي ر ن إىل السيد مد�ي احلب ت�ي املو�ب

ا أي رد؛ د م�ن ن 05 نون�ب 2014، فمل �ي دارة إىل املشتكية بتار�ي وحيث �رت تبليغ جواب االإ

وبناء على ما تقدم:

الدمع  عىل  وكذا  ت،  عال�ن االإ ن�رش  من  ا  نصي�ب عىل  املشتكية  حصول  إىل  دف  �ي الطلب  إن  حيث 

صص للجرائد الوطنية؛ املن
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صص للجرائد؛ حول طلب الدمع املن

ا مؤخرا قصد  ا راسل�رت ي ردها عىل هذا الطلب أن املشتكية تستفيد من الدمع، وأ�ن
ن

دارة � كدت االإ حيث أ

ئق ليتأ�رت �ف ما تب�رت من املستحقات، إال أن املشتكية مل تفعل؛ ا ببعض الو�رش موافا�رت

دارة وتقرر  الف هذا االدعاء، فإن املؤسسة تسجل موقف االإ ن ا �ي وحيث، أمام عدم إفادة املشتكية �ب

ملطلوب؛ ال للطالبة احلالية ملوافاة الوزارة �ب ك املب ي هذا الطلب، عىل أن ت�رت
ن

عدم مواصلرت النظر �

ت؛ عال�ن ن املشتكية من ن�رش االإ ك�ي
رت
حول طلب �

بة التشاركية،  جه لملقار ي �ن
ن

ي �
التصال واالعالم مدعو إىل امل�ن حيث إن القطاع احلكومي امللكف �ب

معاي�ي  إىل  واملزا�ي  دمات  احلن بعض  وإخضاع   ، الصلرت ذات  التنظيمية  مور 
أ
اال بعض  تدب�ي  من خالهلا  ليتأ�رت 

ص  ن العتبار، ف�ي �ي خذ �ب
أ
ماكن، مع اال وم الشفافية واملساواة وتاكفؤ الفرص، وتوسيع االستفادة قدر االإ وضوابط �رت

، من أجل تعم�ي املعلومة،  عالمي د االإ ت املهسرش ا لك واحدة من مكو�ن ي تتوفر عل�ي
ت، املؤهالت ال�رت عال�ن ن�رش االإ

ام  ن ن التقيد واالل�رت ن والصحفي�ي �ي ا، عملا أن عىل النا�رش ا وعدد قرا�أ وذلك عىل ضوء اتساع رقعة تداوهلا وتغطي�رت

؛ ديث املناهج
رت

دارة من أجل رفع القدرات وتطو�ي و� امج املسطرة من طرف االإ ل�ب �ب

 072.64.2 
رت
سعار واملنافسة، قد حلت حمل املرسوم ر�

أ
ية اال ر وحيث إن مقتضيات القانون املتعلق �ب

ة  خ�ي
أ
ية، بعد أن أصبحت هذه اال دار ت القانونية والقضائية واالإ عال�ن ن االإ ي تقن�ي

ن
ي 29 مارس 1965، �

ن
الصادر �

ج تلك  ي �ن
ي صيغة مرسوم، يقت�ن

ن
يل مقتضياته التنظيمية � ن دمات املررة، فإن ت�ن ة منتوجات احلن

أ
ن ال� �ن

مر من 
أ
ي إطار الشفافية واملساواة، مع ما يتطلبه اال

ن
وم النجاعة والفعالية وبلوغ أهداف الن�رش � ي �رت

بة ال�رت املقار

تشجيع ودمع لملقاوالت الصغرى؛

ت القانونية  عال�ن وحيث إن املؤسسة، وبعد اطالهعا عىل لك املعطيات ذات الصلرت بتدب�ي معلية ن�رش االإ

ا يضمن  �ب  ، ة إصدار املرسوم ذي الصلرت القطاع احلكومي الو�ي إىل ت�يع وت�ي لتدعو  ية،  دار والقضائية واالإ

 
رت
ي االستفادة وفق الضوابط املددة لذلك، وح�رت تتالءم املمارسة مع مقتضيات القانون ر�

ن
الشفافية واملساواة �

سعار واملنافسة؛
أ
ية اال ر 99-06 املتعلقة �ب
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وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 
2011 بإحداث مؤسسة وسيط المملكة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس 
التاريخ أعاله، ونظامها الداخلي، المصادق عليه من لدن الجناب الشريف، والمنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012؛

ألجله؛

 فإن وسيط المملكة:

صص للجرائد؛ لدمع املن لشق املتعلق �ب د الطلب ف�ي يتعلق �ب -   يرصح �ب

ة إعداد املرسوم املتعلق بن�رش  ، السيد وز�ي الثقافة واالتصال بت�يع وت�ي ي
لنسبة للشق الثا�ن ، �ب -   يو�ي

ية؛ دار ت القانونية والقضائية واالإ عال�ن االإ

مر، تبعا لذلك، بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد وز�ي الثقافة واالتصال، واملشتكية.
أ
-   و�ي

: ي
ن

ط، � لر�ب وحرر �ب
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من حق كل مواطن الحصول على الوثائق اإلدارية ليتأتى له من خاللها 
ممارسة ما يخوله القانون؛

عدة  على  الحصول  منطلق  ألنها  مواطن،  لكل  حق  السكنى  شهادة 
وثائق ومن بينها البطاقة الوطنية للتعريف. 

اإلدارة ملزمة بتمكين المواطنين منها، بعد التأكد من صحة القول، 
وثبوت اإلقامة الفعلية، بغض النظر عن صفة التواجد بالمحل، ما دامت اإلقامة 

أصلية واعتيادية؛

الحق في الحصول على شهادة السكنى

توصية إلى  السيد عامل عمالة المحمدية

صادرة بتاريخ:18 دجنبر 2017

ملف عدد: 16/9568

حيث إن السيد ...............، عنوانه بـــــ .......................، الدارالبيضاء، تقدم بشاكية إىل 

ادة السك�ن  كينه من هسرش
رت
قتضاها من عدم � ا�ي 2016، يتظمل �ب ن 22 ف�ب ا بتار�ي لت �ب مؤسسة وسيط اململكة، �ب

بطلب إىل مصاحل  تقدم  أنه   
ً
كرا ذا ا،  ية صالحي�رت املن�رت للتعريف،  الوطنية  البطاقة  ديد  ب

رت
ن ملف � تكو�ي جل 

أ
ال

ادة  الهسرش كينه من 
رت
� التدخل قصد   

ً
راجيا ن حرودة، دون طائل،  لباشوية ع�ي التابعة  الثالثة  ية  دار االإ امللحقة 

املذكورة؛
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ي املوضوع، أن سبب 
ن

ن من البحث املنجز � يل 2016، أنه تب�ي ن 11 أ�ب وحيث أفادت معالرت املمدية بتار�ي

ا قصد االستفادة من معلية إعادة  دالء �ب ادة السك�ن هو حماولرت إثبات إقامته بدوار »امزاب«، لالإ مطالبته بهسرش

ية  دار جراءات املنظمة ملسطرة منح الشواهد االإ الإ ي دور الصفيح، مضيفة أن تقيد السلطة امللية �ب
إيواء قاط�ن

ادة املطلوبة؛ كينه من الهسرش
رت
ذا الشأن، حال دون � �ب

إىل  أرجع  ال�ي  أن  إال   ،2016 يونيو   20 ن  بتار�ي دارة  االإ جواب  وى 
ن

� مر 
أ
ال �ب ي 

املع�ن تبليغ  �رت  وحيث 

املؤسسة؛

وبناء على ما تقدم؛

ديد  ب
رت

ن ملف � ادة السك�ن قصد تكو�ي ن املشتكي من هسرش ك�ي
رت
دف إىل التدخل قصد � حيث إن الطلب �ي

ا؛ ت صالحي�رت البطاقة الوطنية للتعريف، بعدما ان�رت

لعنوان الذي يقطن به؛ �ه، و�ب ء �ب وحيث أدىل املشتكي رفقة كتابه بصورة من فاتورة أداء الهكر�ب

ي 
ن

اث املنجزة � �ب
أ
لقبول، لكون اال ظ �ب كدت عىل أن طلب املشتكي مل �ي دارة املطلوبة، أ وحيث إن االإ

ي دور الصفيح؛
امج إعادة إساكن قاط�ن ي االستفادة من �ب

ن
غب من خالل طلبه إثبات حقه � املوضوع بينت أنه �ي

ول  ن ية ليتأ�رت ل من خالهلا اممرسة ما �ي دار ئق االإ لكن، حيث إن من حق لك مواطن احلصول عىل الو�رش

يفه؛ ويته وبتعر ادات ذات الصلرت �ب مر بهسرش
أ
القانون، والس�ي إذا تعلق اال

ا البطاقة  ئق ومن بي�ن ا منطلق احلصول عىل عدة و�رش �ن
أ
ادة السك�ن حق للك مواطن، ال وحيث إن هسرش

تصة ملزمة  ية املن دار ، فإن السلطة االإ لتاىلي ا، و�ب ي يعاقب القانون عىل عدم التوفر عل�ي
الوطنية للتعريف، ال�رت

قامة الفعلية، بغض النظر عن صفة التواجد  كد من حصة القول، وثبوت االإ ا، بعد التأ ن م�ن ن املواطن�ي بتمك�ي

ي استعماهلا 
ن

ادة املطلوبة، إن اكنت هلا شكوك � لهسرش قامة أصلية واعتيادية، عىل أن تسجل �ب ملل ما دامت االإ �ب

از بطاقة التعريف فقط؛ ب
ن

ا مسملة ل من أجل إ� ا، ما مفاده أ�ن ا ف�ي ي أغراض أخرى الحق لطال�ب
ن

�
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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، ال سيما المادتين 12 و14؛

وتطبيقًا لنظامها الداخلي، المصادق عليه من لدن الجناب الشريف، والمنشور 
بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012، ال سيما المادة 75 منه؛

ألجله؛

فإن وسيط المملكة:

ديد البطاقة الوطنية  ب
رت

ادة السك�ن قصد � ن املشتكي من هسرش - يو�ي السيد عامل معالرت املمدية، بتمك�ي

ا؛ ية صالحي�رت للتعريف املن�رت

ر؛ صيصه لملوضوع، وذلك داخل أجل ثالثة أهسرش ن ا �رت �رت - يدعو إىل إخبار املؤسسة �ب

. مر بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد عامل معالرت املمدية، واملشتكي
أ
- و�ي

: ي
ن

ط، � لر�ب وحرر �ب
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الالزم  من  كان  داخليا  شأنا  يعتبر  االعتمادات  على  المصادقة  تعثر 
بذمة  المترتبة  المستحقات  لتسديد  المالئمة  الصيغة  بإيجاد  تداركه،  العمل على 

الجماعة، وتمكين كل دائن مما له عليها من متأخرات؛

تسديد المستحقات

توصية إلى  السيد وزير الداخلية

والسيد عامل إقليم إفران

والسيد رئيس جماعة سيدي المخفي

صادرة بتاريخ: 18 دجنبر 2017

ملف عدد:16/10283

بشاكية إىل مؤسسة  إفران، بعث  إقل�ي  بـــ .................،  القاطن   ،.......... السيد  حيث إن 

جره ملدة سنة ونصف عن 
أ
ا أنه مل يتوصل �ب ن 14 يونيو 2016، يعرض ف�ي ا بتار�ي لت �ب وسيط اململكة، �ب

ي 
�ن اعة سيدي املن ادة موقعة من لدن رئيس محب امسكت، مدليا بهسرش همة حارس مستوصف ومدرسة �رت قيامه �ب

ية ؛ ي املبادرة امللية للتنمية الب�رش
ن

ا � ي إطار مسامه�رت
ن

ماعة تؤدي ل أجره � ن احلب
أ
تفيد �ب

ن 29 شتن�ب 2016، إال أن املؤسســــــــة  ي بتار�ي
�ن اعة سيدي املن ت مراسلرت السيد رئيس محب

رت
وحيث �

ا�ي و22 مارس  ف�ب  2  : ي
ن بتار�ي التوالـــي  لــــــه عىل  ن  �ي املو�ب ن  �ي التذك�ي  

ن
ي جواب رمع

أ
�ب منه  تتوصـــــل  مل 

2017 ؛
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ي جوابه 
ن

ت مراسلرت السيد عامل إقل�ي إفران، الذي أفاد �
رت
ث تسوية هذا امللف، � ي سبل �ب

ن
ساال � واس�رت

امسكت الواقعة  مر حارسا عىل مستوصف ومدرسة �رت
أ
ال ي �ب

ن املع�ن لفعل �رت تعي�ي 3 غشت 2017، أنه �ب ي
ن

املؤرخ �

ماعة،  احلب إطار مسامهة  ي 
ن

� وذلك  السابق،  ماعة  احلب لس  ي من طرف حمب
�ن املن ماعة سيدي  بلية حلب احلب ملنطقة  �ب

فران، غ�ي أن سبب عدم توصل  إ ية ومندوبية الصحة ونيابة التعل�ي �ب كة مع اللجنة امللية للتنمية الب�رش ا ب�رش

ء الذي عرقل  ي
دات الالزمة وبعض التحويالت السرش ستحقاته راجع إىل عدم املصادقة عىل االع�رت مر �ب

أ
ال ي �ب

املع�ن

ي ذلك دفع أجور ومستحقات بعض احلراس؛
ن

ا � يع �ب ازات واملشار ب
ن

� موعة من االإ حمب

وبناء على ما تقدم؛

ي معل خالهلا 
مر من أجرة سنة ونصف، ال�رت

أ
ال ي �ب

ن املع�ن ك�ي
رت
دف إىل التدخل قصد � حيث إن الطلب �ي

امسكت ؛ ستوصف ومدرسة �رت كحارس �ب

راسة مدرسة؛ ي �ب
�ن اعة سيدي املن ا، أنه �رت تلكيف املشتكي من لدن محب ئق املدىل �ب وحيث اتضح من الو�رش

ري يؤدى ل ؛ وحيث إن هذا التلكيف اكن طبعا مقابل أجر هسرش

جر عن املدة املطلوبة وهي سنة ونصف ؛
أ
ال ا يفيد وفاءها لملشتكي �ب ماعة املذكورة �ب وحيث مل تدل احلب

دات يعت�ب شأ�ن داخليا اكن من الالزم  ي جواب العمالرت من تع�رش املصادقة عىل االع�رت
ن

وحيث إن ما جاء �

ا  ن امم ل عل�ي ن لك دا�أ ك�ي
رت
ماعة، و� تبة بذمة احلب ة لتسديد املستحقات امل�رت

أ
اد الصيغة املال� ب �ي إ العمل عىل تداركه، �ب

ا ؛ ي �رت تلكيفه �ب
ملهام ال�رت ماعة قيامه �ب ، الذي ال تنكر احلب م املشتكي من متأخرات، ومن بي�ن

ية سندا، ال س�ي وأن العالقة  دار ي املنظومة االإ
ن

د ل � ب
ن

ي العمل ال �
ن

س�ي املشتكي � وحيث إن طلب �رت

جتياز  ضع ملسطرة تبتدئ �ب ن بطه هي عالقة شغل مكياوم، وليس مكوظف، فضال عن أن التوظيف أصبح �ي ي �رت
ال�رت

ي توىلي الوظائف ؛
ن

ي الدستور من مساواة وتاكفؤ الفرص �
ن

مباراة، وذلك تفعيال ملا ورد �

وتطبيقًا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع 
اآلخر 1432، الموافق ل17 مارس 2011، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس 

التاريخ أعاله، السيما المادة 29 منه؛ 
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وبناًء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة، المصادق عليه من لدن الجناب 
2012، السيما  مارس   26 بتاريخ   6033 الرسمية عدد  بالجريدة  والمنشور  الشريف، 

المادة 75 منه؛

ألجله ؛

فإن وسيط المملكة:

ن املشتكي من مستحقاته عن  لعمل عىل التعجيل بتمك�ي ، �ب ي
�ن اعة سيدي املن - يو�ي السيد رئيس محب

معل كحارس ملدة سنة ونصف ؛ 

ر ؛ صيصه لملوضوع، داخل أجل ثالثة أهسرش ن ا �رت �رت - يدعو إىل إخبار املؤسسة �ب

مر بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد وز�ي الداخلية، والسيد عامل إقل�ي إفران، والسيد رئيس 
أ
- و�ي

. ، واملشتكي ي
�ن اعة سيدي املن محب

: ي
ن

ط، � لر�ب وحرر �ب
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لقطاعات  تابعة  أنها  ولو  مصالح،  من  مكوناتها  بمختلف  اإلدارة، 
مختلفة، ملزمة بالتنسيق فيما بينها إليجاد حل تسوي بمقتضاه وضعيات إدارية 
يخولها القانون ألصحابها، السيما تلك المعززة بمقررات قضائية، ومن ضمنها 

المستحقات المالية؛

التضامن بين االدارات

توصية إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني 

والتعليم العالي والبحث العلمي 

و إلى السيد الوكيل القضائي للمملكة

صادرة بتاريخ:18 دجنبر 2017

ملف عدد: 16/10509

ستاذ ................، 
أ
حيث إن السيد ............، بعث بشاكية إىل هذه املؤسسة، بواسطة دفاعه اال

ن  ا بتار�ي لت �ب ن صاحل، �ب ن بـــ ............، الفقيه �ب كتبه الاك�أ ة معه �ب ا�ب اعل حمل املن ي مالل، احلب
يئة ب�ن حمام �ب

ن 18 مارس  ي مالل بتار�ي
ا من عدم تنفيذ القرار الصادر عن حممكة االستئناف بب�ن وج�ب 03 غشت 2016، يتظمل �ب

ثابة  ن 15 نون�ب 1993 �ب ي تعرض هلا بتار�ي
ص اعتبار احلادثة ال�رت ن ي بتأييد احلمك املستأنف ف�ي �ي

2014، القا�ن

ميل 
رت

فع التعويض إىل مبلغ ..........درمه، و� ا، مع تعديل �ب بية ع�ن حادثة مدرسية ومسؤولية الدولرت املغر

ي   16 
ن

ا حمرصن امتناع مؤرخ � ة مسطرة التنفيذ، حرر بشأ�ن كرا أنه معل عىل مبا�رش ا املصاريف، ذا املكوم عل�ي

نون�ب 2015؛
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ا  ي جوا�ب
ن

ي أفادت �
، ال�رت ي

ن امله�ن بية الوطنية والتكو�ي وحيث �رت تبادل املراسالت والردود مع وزارة ال�رت

ي تنفيذه من طرف مصاحل 
ن

ي 25 ينا�ي 2017، أن هذا امللف يث�ي صعوبة قانونية ومادية �
ن

الوارد عىل املؤسسة �

ص  ن رش
ي �

ن
مر، ينص عىل مسؤولية الدولرت �

أ
ال ي �ب

ي موضوع شاكية املع�ن
عتبار منطوق احلمك القضا�أ هذه الوزارة �ب

ي هذه املسؤولية؛ 
ن

رئيس احلكومة وال يتضمن أي إشارة هلا �

ي 23 يونيو 
ن

سة احلكومة فتوصلت منه بكتاب مؤرخ � �أ اطب الدا�أ هلا �ب وحيث راسلت املؤسسة املن

ي والتعل�ي 
ن امله�ن بية الوطنية والتكو�ي لتنسيق مع وزارة ال�رت ي لململكة �ب

ا السيد الوكيل القضا�أ 2017، يدعو ف�ي

اذه من  ن ا �رت ا�رت جال، �ب
آ
ي أقرب اال

ن
فادة، � شاكلية املطروحة واالإ اد حل لالإ ب ، من أجل إ�ي العاىلي والبحث العملي

ي املوضوع؛
ن

إجراءات �

ن 12 شتن�ب 2017، فمل تتوصل منه  ي املوضوع بتار�ي
ن

ي لململكة �
ت ماكتبة السيد الوكيل القضا�أ

رت
وحيث �

ي رد؛
أ
املؤسسة �ب

وبناء على ما تقدم:

دف إىل التدخل قصد تنفيذ القرار الصادر لفائدة املشتكي عن حممكة االستئناف  حيث إن الطلب �ي

ن 18 مارس 2014؛ ي مالل بتار�ي
بب�ن

لتنسيق ف�ي  تلفة، ملزمة �ب بعة لقطاعات حمن ا �رت ا من املصاحل، ولو أ�ن �رت ختلف مكو�ن دارة �ب وحيث إن االإ

قررات قضائية،  ا، الس�ي تلك املعززة �ب حصا�ب
أ
وهلا القانون ال ن ية �ي قتضاه وضعيات إدار اد حل تسوي �ب ب �ي ا الإ بي�ن

ية من أجل  ور جراءات الرصن اذ االإ ن �رت دارة �ب ورة حث االإ ى معه املؤسسة �ن ا املستحقات املالية، امم �رت �ن ومن �ن

مر من املبالغ املالية املستحقة ل؛
أ
ال ي �ب

ن املع�ن ك�ي
رت
�

مك اململكة، البعد الذي  عطاء املقررات القضائية الصادرة عن حما سيخا لضوابط سيادة القانون، والإ و�رت

ي واملساواة أمام القانون، فإن املؤسسة تدعو الوزارات املعنية إىل التعجيل بتنفيذ احلمك 
سد جدوى التقا�ن ب �ي

مر؛
أ
ال ي �ب

ي شقه املتعلق برصف املبالغ املستحقة لملع�ن
ن

�
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ربيع   12 في  الصادر   1.11.25 رقم  الشريف  الظهير  لمقتضيات  وتطبيقا 
اآلخر 1432 )الموافق 17 مارس 2011( بإحداث مؤسسة وسيط المملكة، والمنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله؛

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

ألجله:

فإن وسيط المملكة:

والسيد   ، العملي والبحث  العاىلي  والتعل�ي  ي 
امله�ن ن  والتكو�ي الوطنية  بية  ال�رت وز�ي  السيد  يو�ي    -

؛  ما، والتعجيل برصف املبالغ املستحقة لملشتكي لتنسيق ف�ي بي�ن ي لململكة �ب
الوكيل القضا�أ

ر؛ صيصه لملوضوع، داخل أجل ثالثة أهسرش ن ا �رت �رت - يدعو إىل إخبار املؤسسة �ب

ي والتعل�ي العاىلي 
ن امله�ن بية الوطنية والتكو�ي مر بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد وز�ي ال�رت

أ
- و�ي

. ي لململكة، واملشتكي
، والسيد الوكيل القضا�أ والبحث العملي

: ي
ن

ط، � لر�ب وحرر �ب
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استثنائية،                           بصفة  الترخيص،  إمكانية  الحكومة  رئيس  بالسيد  أناط  المشرع 
وذلك بغية إيجاد حل للديون العالقة بذمة اإلدارة، والتي لم تسعف القوانين 

الجاري بها العمل في تسويتها؛

الترخيص االستثنائي لرئيس الحكومة

توصية  إلى السيد رئيس الحكومة

صادرة بتاريخ:18 دجنبر 2017

ملف عدد:17/12791

ممثلها  بــ  ...............، ارفود، بعثت بواسطة  عي 
"..........."،مقرها االج�رت كة  حيث إن �رش

ا  �ب لت  �ب كناس،  �ب اململكة  وسيط  ملؤسسة  امللية  املندوبية  إىل  بشاكية   ،............ السيد  ي 
القانو�ن

ا املتعلقة  ا من مستحقا�رت كي�ن
رت
كة جراء عدم � ل�رش ر الالحق �ب ا من الرصن وج�ب ن 31ماي2017، تتظمل �ب بتار�ي

قليمية  ية االإ اكد�ي
أ
موعة من املؤسسات التعليمية التابعة لال ا لفائدة حمب ي قامت �ب

يدات الغذائية ال�رت لتور �ب

ي 
ن

بعدة مساع � قام  أنه  كرا  ذا  ،..../......./2016 
رت
ر� الصفقة  إطار  ي 

ن
لقنيطرة، � �ب الوطنية  بية  ال�رت لوزارة 

ي نتيجة؛
أ
تصة، إال أنه مل يتوصل ال املوضوع لدى املصاحل املن

بعد  أفادت   ، العملي والبحث  العاىلي  والتعل�ي  ي 
امله�ن ن  والتكو�ي الوطنية  بية  ال�رت وزارة  إن  وحيث 

ية  اكد�ي
أ
ن بعد مراجعة مصاحل اال ي 19 شتن�ب 2017، أنه تب�ي

ن
ا املؤرخ � وجب كتا�ب ي املوضوع، �ب

ن
ا � ماكتب�رت

يدات الغذائية  تبة عن التور ط-سال-القنيطرة، أن املستحقات املالية امل�رت هة الر�ب ن حلب بية والتكو�ي هوية لل�رت احلب

ي إطار الصفقة 
ن

لقنيطرة � قليمية �ب ية االإ ملد�ي موعة من املؤسسات التعليمية �ب كة لفائدة حمب ا ال�رش ي قامت �ب
ال�رت
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ي الدولرت  ا من طرف مراق�ب ي مل ي�رت التأش�ي عل�ي
ة عن الصفقات ال�رت ب

رت
ن الديون النا�  ...............،  تندرج �ن

رت
ر�

هة  ن حلب بية والتكو�ي هوية لل�رت ية احلب اكد�ي
أ
ي حسن، إ�رش حلول اال

اردة ب�ن ، والغرب-ا�رش ط-سال-زمور زع�ي ي الر�ب
ه�رت ب �ب

ديد لململكة؛ ي احلب ا�ب لتقس�ي ال�رت ، معال �ب ن ن السابقت�ي هويت�ي ن احلب يت�ي اكد�ي
أ
ط-سال-القنيطرة حمل اال الر�ب

ي من السيد رئيس 
خيص االستثنا�أ ل�رت كة فور التوصل �ب وحيث أضاف، أنه ست�رت تسوية مستحقات ال�رش

ت عدد 042/17؛
رت

ي 10 غشت 2017، �
ن

احلكومة، الذي اكن موضوع املراسلرت املؤرخة �

وبناء على ما تقدم؛

ي قامت 
يدات الغذائية ال�رت تبة عن التور ا امل�رت كة من مستحقا�رت ن ال�رش ك�ي

رت
دف إىل � حيث إن الطلب �ي

ن الصفقة  لقنيطرة �ن ن �ب بية والتكو�ي قليمية لل�رت ية االإ موعة من املؤسسات التعليمية التابعة لملد�ي ا لفائدة حمب �ب

...................؛
رت
ر�

حقية املشتكية 
أ
ي تقر �ب

ن امله�ن بية الوطنية والتعل�ي العاىلي والبحث العملي والتكو�ي وحيث إن وزارة ال�رت

ي 
ن الديون ال�رت ا �ن درا�ب ا ذلك، الإ لصفقة سالفة الذكر، إال أنه تعذر عل�ي ا املتعلقة �ب ي احلصول عىل مستحقا�رت

ن
�

ط- هة الر�ب ن حلب بية والتكو�ي هوية لل�رت ية احلب اكد�ي
أ
، حللول مصاحل اال ي الدولرت ا من طرف مراق�ب مل ي�رت التأش�ي عل�ي

ا إىل مراسلرت السيد  ي حسن، امم حذا �ب
اردة-ب�ن ، والغرب-ال�رش ن سال-زمور –زع�ي يت�ي اكد�ي

أ
سال-القنيطرة، حمل اال

خيص بصفة  ن 10غشت 2017، طالبة منه ال�رت ا عدد 042/17 بتار�ي وجب كتا�ب ي املوضوع، �ب
ن

رئيس احلكومة �

يع الديون العالقة؛ استثنائية لتسوية محب

اد  ب خيص، بصفة استثنائية، وذلك بغية إ�ي لسيد رئيس احلكومة إماكنية ال�رت ط �ب ع أ�ن وحيث إن امل�رش

اد حل هلا؛ ب ي إ�ي
ن

ا العمل � اري �ب ن احلب ي مل تسعف القوان�ي
دارة، وال�رت حل للديون العالقة بذمة االإ

يدات  قرار بوجود التور لت املؤسسة لك هذه العنا�، وهي االإ وحيث، من هذا املنطلق، وبعدما �ب

ي والتعل�ي العاىلي والبحث العملي إذ�ن 
ن امله�ن بية الوطنية والتكو�ي س وزارة ال�رت الغذائية موضوع الصفقة، وال�رت

جدر أن تقوم بدعوة السيد رئيس احلكومة إىل إصدار 
أ
ى أنه من اال داء، وتعذر ذلك، فإن املؤسسة �رت

أ
ال خاصا �ب

زته وقامت  ب
ن

كة معا أ� تصة قصد تسديد مستحقات ال�رش ب من القطاعات احلكومية املن ب إذن خاص للك من �ي

.....................؛
رت
ي إطار الصفقة ر�

ن
يده � بتور
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وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 ربيع اآلخر 
1432 )الموافق 17 مارس 2011( بإحداث مؤسسة وسيط المملكة، والمنشور بالجريدة 

الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله السيما المادة 29 منه؛

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

المادة 75 منه؛

ألجله:

فإن وسيط المملكة:

 ..................؛
رت
لصفقة ر� ا املالية املتعلقة �ب ي تسوية مستحقا�رت

ن
-  يسجل أحقية املشتكية �

من  كة  ال�رش ن  ك�ي
رت
� ي�رت  الالزمة، ح�رت  ية  دار االإ جراءات  االإ اذ  ن ا�رت إىل  احلكومة،  رئيس  السيد  يدعو   -

ا؛ املستحقات املطالب �ب

ر؛ صيصه لملوضوع، داخل أجل ثالثة أهسرش ن ا �رت �رت - يدعو إىل إخبار املؤسسة �ب

ن  بية الوطنية والتكو�ي مر بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد رئيس احلكومة، والسيد وز�ي ال�رت
أ
- و�ي

، واملشتكية. ي والتعل�ي العاىلي والبحث العملي
امله�ن

: ي
ن

ط، � لر�ب وحرر �ب
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ما تذرعت به اإلدارة أمر مردود، ذلك أن إحالة ملف المعنية باألمر 
السلم اإلداري، ولم يثبت  المباراة تم من طرفها هي عن طريق  الجتياز 
عكس ذلك، كما أن مطبوع الترشح المحرر من طرفها تضمن الرأي بشأن 
كفاءتها المهنية، وبذلك فإن اإلدارة تكون قد سمحت للمعنية باألمر باجتياز 
المباراة، وبالتالي فال حق لها في التراجع، لكونه جاء خارج األجل القانوني، 
فضال عن أن االمتناع عن االستجابة لطلب المعنية باألمر بذريعة الخصاص 

جاء فضفاضا ولم يحدد موجبه وال الفراغ الذي ستخلفه مغادرتها العمل؛

نجاح المشتكية في المباراة قد أكسبها حقا مشروعا، مما يعتبر معه قرار 
سحب الموافقة سحبا لوضع مشروع دون إثبات ما يبرر ذلك السحب؛

ُيسمح  ال  التي  العامة  المبادئ  من  تعتبر  المكتسبة  الحقوق  صيانة  إن 
للسلطة اإلدارية النيل منها؛

المشتكية، لما تعذر عليها االلتحاق، كما أبانت عنه اإلدارة التي كان 
من المفروض االلتحاق بها، بسبب عدم وجود منصب شاغر وهو من األسباب 
التي ال يد لها فيها، تكون محقة في الحصول على تعويض عما طالها من أضرار 

بسبب ضياع هذه الفرصة؛

تراجع اإلدارة عن السماح للموظفين بااللتحاق 
بإدارة أخرى
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توصية إلى السيدة كاتبة الدولة

 لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 

مكلفة بالماء 

صادرة بتاريخ:27 دجنبر 2017

ملف عدد: 11592 /16

ا ................، الدار البيضاء، بعثت بشاكية إىل مؤسسة وسيط  حيث إن السيدة ..........، عنوا�ن

اللتحاق بوزارة الطاقة واملعادن  قتضاها من عدم الامسح هلا �ب ن 30 دجن�ب 2016، تتظمل �ب ا بتار�ي لت �ب اململكة، �ب

ن 11 يوليوز 2016، لشغل منصب رئيسة  ي �رت تنظيمها بتار�ي
والتنمية املستدامة، بعد اجتيازها بنجاح املباراة ال�رت

ن والنقل واللوجستيك  ا كتابة الدولرت  لدى وز�ي التجه�ي مصلحة، بعلرت عدم حصوهلا عىل املوافقة املسبقة من مشغل�رت

طر، 
أ
ي حاجة إىل هذه الفئة من اال

ن
صلية �

أ
ها لملنصب املذكور، و لكون الوزارة اال

رش
� ملاء، عند �رت واملاء امللكفة �ب

، طالبة التدخل  ا موافقة رئيهسا املبا�رش �ن ي من �ن
وط، وال�رت ميع ال�رش شيحها اكن مستوفيا حلب ة أن ملف �رت

ن
موحص

ية الطاقات املتجددة والنجاعة  د�ي ديد، كرئيسة ملصلحة الطاقات املائية �ب ا احلب نص�ب ا من االلتحاق �ب كي�ن
رت
قصد �

واملعادن  الطاقة  وز�ي  سابقا،  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وز�ي  ملقرر  تطبيقا  واملعادن،  الطاقة  بقطاع  الطاقية 

والتنمية املستدامة حاليا؛

ن 26 ينا�ي 2017، أفاد خالهلا ممثل  قر املؤسسة بتار�ي ث �ب لسة �ب طراف املعنية حلب
أ
وحيث �رت استدعاء اال

ملقدور التخىلي  يل 2004، وأنه ليس �ب ي 02 أ�ب
ن

لوزارة � ملاء، أن املشتكية التحقت للعمل �ب الوزارة املنتدبة امللكفة �ب

ه قطاع الطاقة  شيح، وأن ما اعت�ب ا ملف ال�رت ب أن يتوفر عل�ي ب ي �ي
 عدم منحها املوافقة ال�رت

ن
ا، امم يو� ا لكفاء�رت ع�ن

واملعادن،  الطاقة  قطاع  ممثل  فتدخل  فقط،  مر 
أ
ال �ب املعنية  كفاءات  ي 

ن
� للرأي  إبداء  إال  هو  ما  موافقة  واملعادن 

ا، وبناء عىل ذلك �رت القيام باكفة  �رت ي بدا�ي
ن

دارة الزالت � معر�ب عن حاجة القطاع إىل رؤساء مصاحل جدد، كون االإ

ا إىل أن املنصب  ديد، مش�ي ا احلب ي منص�ب
ن

ا � ي بتعيي�ن
حلاق املعنية، وصدور قرار وزاري يق�ن إ اصة �ب جراءات احلن االإ

الزال شاغرا؛

ما، والعمل عىل  بي�ن ي 
تواف�رت اد حل  ب إ�ي لسة إىل  احلب ي ختام 

ن
� ، ن املعني�ي ن  الطرف�ي املؤسسة  وحيث دعت 

ا�ي 2017؛ ن 15 ف�ب ر�ي ا، ابتداء من �رت ج املتوصل إل�ي
أ

لنتا� إجابة املؤسسة كتابة �ب



116

اللتحاق  مر �ب
أ
ال ا�ي 2017، بعدم الامسح لملعنية �ب ي 14 ف�ب

ن
ا املؤرخ � ي كتا�ب

ن
وحيث أفادت مشغلرت املشتكية، �

ي املوارد 
ن

بوزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة -قطاع الطاقة واملعادن-، نظرا للخصاص الذي يعرفه القطاع �

 عدم منحها املوافقة الجتياز املباراة، وأن رأي رئيهسا 
ن

ال املاء، امم يو� ي حمب
ن

ية املؤهلرت وذات االختصاص � الب�رش

ة إىل أن املصاحل املعنية للوزارة حرصت عىل استقبال  ا املهنية، مش�ي ي كفاء�رت
ن

املبا�رش ال يعدو كونه إبداء للرأي �

فاق الواعدة املتاحة هلا، 
آ
ال ا، وإخبارها �ب ا عىل احلفاظ عىل منص�ب ا وح�رش اجع عن موق�ن ا لل�رت مر، ودع�رت

أ
ال املعنية �ب

دها القطاع؛ ي سيهسرش
ة والتطورات ال�رت حمب يع امل�ب اعتبارا لملشار

ا�ي 2017؛ ن 20 ف�ب دارة، وذلك بتار�ي واب االإ ب ا �ب ملشتكية وإبالهعن وحيث �رت االتصال �ب

ا أحيطت عملا  �ن
أ
دارة واملوجه إىل املؤسسة، �ب ا عىل جواب االإ ي تعقي�ب

ن
وحيث أفادت السيدة .......... �

-املاء والبيئة والطاقة  ن  القطاع�ي اف  ة إىل اع�رت ا، مش�ي ؤهال�رت �ب ي أشادت 
صلية، وال�رت

أ
ا اال دار�رت ي الإ السل�ب واب  حلب �ب

ول دون 
رت

ا � مك�رت ي را
ة ال�رت �ب ن احلن

أ
ة �ب

ن
لعمل، موحص ا �ب ي قض�رت

ا املهنية، بعد السنوات الطويلرت ال�رت واملعادن - بكفاء�رت

ملاء  ا استقبلت من طرف السيد الاكتب العام للوزارة املنتدبة امللكفة �ب �ن
أ
كرة �ب ا لملساطر املنظمة لملباراة، ذا الف�رت حمن

ا  ب�رت ر ب
رت

ا وإغناء �
رت

ي االنتقال لتوسيع آفا�
ن

ا امللحة � ن 30 ينا�ي 2017، وأعربت خالل هذا اللقاء عن رغب�رت بتار�ي

ن ذلك قد 
أ
ا إىل هذه املؤسسة، ومؤكدا �ب و�أ بذ حلب

رت
ن الوزارة مل �

أ
خبارها �ب إ خ�ي قام �ب

أ
ة إىل أن هذا اال املهنية، مش�ي

ا املهنية؛ �رت ي عرقلرت مس�ي
ن

يسامه �

ات  ن ديد، متخلية بذلك عن لك التحف�ي ا احلب النتقال إىل منص�ب ا �ب مر عن تشب�رش
أ
ال وحيث أعربت املعنية �ب

الطاقة  بقطاع  ديد  احلب ا  منص�ب إىل  انتقاهلا  تهسيل معلية  والعمل عىل  االعتبار،  ن  بع�ي ا  رغب�رت أخذ  طالبة  املادية، 

واملعادن؛

سالرت صادرة  ا، وأرفقته �ب ي 14 شتن�ب 2017 تؤكد فيه طل�ب
ن

وحيث توصلت املؤسسة من املشتكية بكتاب �

ن قطاع الطاقة واملعادن ال يتوفر حاليا عىل منصب 
أ
ا �ب ها ف�ي �ب ن عن وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة �رت

ا؛ كن إسناده إل�ي ماىلي شاغر �ي

وبناء على ما تقدم:

ن والنقل واللوجستيك واملاء  دف إىل التدخل لدى كتابة الدولرت لدى وز�ي التجه�ي حيث إن الطلب �ي

ي 
ن

ا�ا � ب
ن

بناء عىل � املستدامة  الطاقة واملعادن والتنمية  بوزارة  اللتحاق  �ب الامسح لملشتكية  ملاء، قصد  �ب امللكفة 
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ن 11 يوليوز 2016 لشغل منصب رئيسة مصلحة؛ ي �رت تنظيمها بتار�ي
املباراة ال�رت

هناك  ن 
أ
ال الذكر،  نفة 

آ
اال املباراة  املوافقة الجتياز  املشتكية  نح 

رت
� مل  ا  بكو�ن تتمسك  دارة  االإ إن  وحيث 

لوزارة؛ صهصا �ب ن ي مثل �رت
ن

خصاصا �

مر الجتياز املباراة �رت من 
أ
ال دارة أمر مردود، ذلك أن إحالرت ملف املعنية �ب وحيث إن ما تذرعت به االإ

الرأي  ا تضمن 
ن

شيح من طر� ال�رت داري، ومل يثبت عكس ذلك، امك أن مطبوع  يق السمل االإ ا هي عن طر
ن

طر�

دارة ال حق هلا  جتياز املباراة، وبذلك فاالإ مر �ب
أ
ال ا تكون قد �حت لملعنية �ب ا املهنية، وبذلك فإ�ن بشأن كفاء�رت

يعة احلنصاص  ، فضال عن أن االمتناع عن االستجابة للطلب بذر ي
جل القانو�ن

أ
اجع، لكونه جاء خارج اال ي ال�رت

ن
�

دارة  كن معه اعتبار موقف االإ ا العمل، امم �ي دد موجبه وال الفراغ الذي ستخلفه مغادر�رت جاء فضفاضا ومل �ي

ا؛ ي إمعال سلط�رت
ن

اوزا � ب
رت

�

وعا، امم يعت�ب  ا حقا م�رش كس�ب ي املباراة قد أ
ن

اح املشتكية � ب
ن

ضافة اىل ما سبق   بيانه، فإن � الإ وحيث، �ب

ر ذلك السحب؛ وع دون إثبات ما ي�ب معه قرار �ب املوافقة �با لوضع م�رش

ا؛ ية النيل م�ن دار ي ال يسمح للسلطة االإ
 وحيث إن صيانة احلقوق املكتسبة تعت�ب من املبادئ العامة ال�رت

ي اكن من املفروض االلتحاق 
دارة ال�رت نت عنه االإ ا االلتحاق، امك أ�ب وحيث إن املشتكية، وقد تعذر عل�ي

ي احلصول 
ن

ا، امم تكون معه املشتكية حمقة � ي ال يد هلا ف�ي
سباب ال�رت

أ
ا، بسبب عدم وجود منصب شاغر من اال �ب

ار بسبب ضياع هذه الفرصة؛ عىل تعويض معا طاهلا من أ�ن

الوقوف عىل حقيقة  ا أن تساعد عىل  ي من شأ�ن
ال�رت تتوفر عىل لك املعطيات  وحيث إن املؤسسة ال 

ار املادية واملعنوية، وتقد�ي التعويض املستحق؛ �ن
أ
اال

ارها، وعند تعذر ذلك،  �ب أ�ن ب ي املشتكية و�ي
�ن ، �ي ي

اد حل تواف�رت ب ث سبل إ�ي دارة �ب ي لالإ
وحيث ينبىعن

فإن املؤسسة توجه املشتكية إىل اللجوء للقضاء ملا يتوفر عليه من وسائل؛

مارس  بتاريخ 17  الصادر  الشريف رقم 1.11.25  الظهير  لمقتضيات  وتطبيقا 
2011 بإحداث مؤسسة وسيط المملكة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس 

التاريخ أعاله، والسيما المادة 29 منه؛

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

ألجله؛

فإن وسيط المملكة: 

لعمل عىل تعويض  ملاء �ب ن والنقل واللوجستيك واملاء ملكفة �ب - يو�ي السيدة اكتبة الدولرت لدى وز�ي التجه�ي

د  داري الذي فازت به، امم أدى إىل إلغاء االع�رت ملنصب االإ ا �ب
رت

ار بسبب عدم التحا� املشتكية معا طاهلا من أ�ن

صص ل؛  املاىلي املن

ر؛ صيصه لملوضوع، داخل أجل ثالثة أهسرش ن ا �رت �رت - يدعو إىل إخبار املؤسسة �ب

ن والنقل واللوجستيك واملاء، و السيدة اكتبة  مر بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد وز�ي التجه�ي
أ
- و�ي

ملاء،واملشتكية. ن والنقل واللوجستيك واملاء ملكفة �ب الدولرت لدى وز�ي التجه�ي

: ي
ن

ط، � لر�ب وحرر �ب
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المفروض في اإلدارة، وهي مصدر أداء أجرة المشتكي، أن تقتطع من 
المنبع المستحقات الواجب دفعها إلى إدارة الضرائب وإلى هيئات االحتياط 
الصحية واالجتماعية، وأن تعمل على تأمين إيصالها لمن له الحق بصفة منتظمة؛

جماعة بركين أخلت بهذا االلتزام، وبذلك يتعين عليها أن تتدارك 
األمر بإيجاد الصيغة المناسبة لتسوية الوضعية التقاعدية للمشتكي؛

المسؤولية عن عدم اقتطاع المستحقات من المنبع

توصية  إلى السيد رئيس جماعة بركين إقليم جرسيف

صادرة بتاريخ: 28 دجنبر 2017

ملف عدد:17/12702

بشاكية إىل هذه  بعث  .................، معالرت جرسيف،  بــ  ...............، عنوانه  السيد  إن  حيث 

ماعي  قتضاها من عدم تسوية وضعيته املعاشية لدى النظام احلب ن 18ماي2017، يتظمل �ب ا بتار�ي لت �ب املؤسسة، �ب

كتو�ب 1997،   أ
رت

 ماي 1968 إىل غاية فا�
رت

ن منذ فا� ك�ي ماعة �ب ب ا أنه معل كقابض �ب
ن

ملنح رواتب التقاعد، موحص

لعمل؛ ي قضاها �ب
دمة الفعلية ال�رت جمل سنوات احلن دون أن ي�رت الترص�ي �ب

ة موضوع التظمل اتضح أن  لرجوع إىل أرشيف الف�رت ا، أنه �ب ي معرض أجوب�رت
ن

ن � ك�ي اعة �ب وحيث أفادت محب

ة 
أ
ية القا� دار ماعة املذكورة، دون أن تقوم املصاحل االإ حلب سبوعي �ب

أ
لسوق اال مر اكن يتقا�ن أجره كقابض �ب

أ
ال ي �ب

املع�ن

ماعي ملنح رواتب التقاعد، خالل  ويلها إىل النظام احلب
رت

راط و� ن قتطاع واجبات اال�ن ن آنذاك �ب عىل شؤون املوظف�ي

 ينا�ي 1980 إىل غاية م�رت دجن�ب 1992؛
رت

ة املمتدة من فا� الف�رت
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وبناء على ما تقدم؛

ماعي  اه النظام احلب ب
رت

دف إىل التدخل من أجل تسوية الوضعية املعاشية لملشتكي ا� حيث إن الطلب �ي

ملنح رواتب التقاعد؛

لعدة  لنسبة  �ب ات  الترص�ي ي 
ن

� نقصا  تعرف  مر 
أ
ال �ب ي 

املع�ن وضعية  أن  املشغلرت  دارة  االإ كدت  أ وحيث 

ر دجن�ب من 1992 اقتطاع واجبات   ينا�ي 1980 إىل غاية م�رت هسرش
رت

ة املمتدة من فا� سنوات، ومل ي�رت خالل الف�رت

ماعي ملنح رواتب  ويلهما إىل النظام احلب
رت

، و� دارة املشغلرت مر، وكذا أداء مسامهة االإ
أ
ال ي �ب

راط من أجرة املع�ن ن اال�ن

التقاعد؛

املستحقات  املنبع  تقتطع من  أن   ، املشتكي أجرة  أداء  دارة، وهي مصدر  االإ ي 
ن

� املفروض  إن  وحيث 

ن إيصاهلا  م�ي
أ عية، وأن تعمل عىل �رت ائب وإىل هيئات االحتياط الصحية واالج�رت الواجب دفهعا إىل إدارة الرصن

ملن ل احلق بصفة منتظمة؛

اد الصيغة  ب �ي إ مر �ب
أ
ا أن تتدارك اال ن عل�ي ام، ويتع�ي ن ذا االل�رت ن قد أخلت �ب ك�ي اعة �ب وحيث اتضح أن محب

ديد راتب 
رت

ي �
ن

دمة الفعلية � موع سنوات احلن ، ليتس�ن احتساب حمب املناسبة لتسوية الوضعية التقاعدية لملشتكي

؛ راط من طرف املشتكي ن معاشه، عىل أن ي�رت أداء واجبات اال�ن

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 ربيع اآلخر 
1432 )الموافق 17 مارس 2011( بإحداث مؤسسة وسيط المملكة، والمنشور بالجريدة 

الرسمية عدد 5926 بنفس التاريخ أعاله؛

وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة، المصادق عليه من لدن الجناب 
الشريف، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012؛
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ألجله:

فإن وسيط المملكة:

؛ لتعجيل بتسوية الوضعية املعاشية لملشتكي ن �ب ك�ي اعة �ب - يو�ي السيد رئيس محب

ر؛ صيصه لملوضوع، داخل أجل ثالثة أهسرش ن ا �رت �رت - يدعو إىل إخبار املؤسسة �ب

. ، واملشتكي ن ك�ي اعة �ب مر بتبليغ هذه التوصية، إىل لك من السيد رئيس محب
أ
- و�ي

: ي
ن

ط، � لر�ب وحرر �ب
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من غير المستساغ ربط واقع االحتياج بما تم توجيهه من تهم إلى طالب 
الشهادة، ليكون المنسوب للمعني به موجبا لحرمانه منها ، إن كان مستحقا لها؛

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

بإقراره أو منعه ؛

عدم ربط تسليم شهادة إدارية بالجرم المنسوب لطالبها

توصية إلــى السيد والي جهة طنجة – تطوان - الحسيمة

عامل عمالة طنجة - أصيلة

صادرة بتاريخ: 28 دجنبر 2017

ملف عدد: 17/13051

ستاذ 
أ
اال دفاعه  بواسطة  تقدم  بطنجة،   ي 

املد�ن لسجن  �ب املعتقل    ،.............. السيد   إن   حيث 

لت  يئة طنجة، عنوانه، .................، طنجة، بشاكية إىل مؤسسة وسيط اململكة �ب ............، حمامي �ب

ادة  كينه من هسرش
رت
� قتضاها من عدم  �ب يتظمل  يوليو2017،  ن 12  بتار�ي - احلسيمة  - تطوان  هة طنجة  ب ا �ب ندوبي�رت �ب

ا يفيد  ام صلح مهعا، مدليا �ب ة، من أجل إ�ب ائب غ�ي املبا�رش مارك والرصن ا لدى إدارة احلب دالء �ب االحتياج، قصد االإ
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دارة املعنية  ي املوضوع لدى االإ
ن

ها  � �رش ي �ب
ا أن املساعي ال�رت

ن
ي دخل، وأن  حالته املادية ضعيفة، موحص

أ
لكه ال

رت
عدم �

مل تسفر عن أي نتيجة؛ طالبا التدخل قصد إنصافه؛

ي 13 
ن

ي جوابه املؤرخ �
ن

ة طنجة-تطوان -احلسيمة، عامل معالرت طنجة-أصيلرت � وحيث أفاد السيد واىلي �ب

مر يوجد رهن 
أ
ال ي �ب

ي املوضوع، خلص إىل أن املع�ن
ن

كتو�2017،  أن البحث الذي قامت به السلطة املعنية � أ

ية  ا بدور شارة إل�ي ت االإ
رت
ي �

درات القوية، وبذلك، نكون أمام حالرت من احلاالت ال�رت ج املن و�ي مة �رت االعتقال ب�رت

ي 
ادة العوز وال�رت ن 23 شتن�ب 2009، حول تسل�ي هسرش ذا الشأن بتار�ي السيد وز�ي الداخلية عدد 6535، الصادرة �ب

ي تلبية طلب 
ن

لتاىلي فإن هذه السلطة تتحفظ � ادة املذكورة، و�ب كد من احلالرت املادية لطالب الهسرش يصعب مهعا التأ

مر؛ 
أ
ال ي �ب

املع�ن

وبناء على ما تقدم؛

ادة االحتياج؛ ن املشتكي من هسرش ك�ي
رت
دف إىل التدخل قصد � حيث إن الطلب �ي

ة من  خ�ي
أ
كد هذه اال

أ ا، وذلك بعد �رت دارة ملن يطل�ب ي تسملها االإ
ادة االحتياج من الشواهد ال�رت وحيث إن هسرش

واقع االحتياج، بناء عىل معاي�ي موضوعية؛

ليكون  ادة،  الهسرش طالب  إىل  م  �رت من  ه  توج�ي �رت  ا  �ب االحتياج  واقع  بط  ر املستساغ  غ�ي  من  إنه  وحيث 

ادة، إن اكن مستحقا هلا؛ ي به موجبا حلرمانه من الهسرش
املنسوب لملع�ن

ية  اف أفعال معيبة، من حق احلصول عىل وثيقة إدار ي حقه اق�رت
ن

ص ثبت � ن رش
وحيث إن حرمان لك �

ي نطاق اختصاص السلطة احلكومية ح�رت 
ن

ال التنظ�ي الذي يدخل � ، ال يعت�ب من حمب ن أو االستفادة من وضع مع�ي

قراره أو منعه ؛ إ ع وحده �ب تص امل�رش ن ال القانون الذي �ي ية هي سند احلرمان، بل أن ذلك يعد من حمب تكون الدور

ادة قول مردود، إذ عىل السلطة املؤهلرت  كد من احلالرت املادية لطالب الهسرش وحيث إن القول، بصعوبة التأ

ا؛ كد من انطباق املعاي�ي عىل طال�ب ا، وأن تتأ �رت ادة أن تقوم بتحر�ي قانو�ن ملنح الهسرش

ي مدى احتياج الطالب، وتقوم 
ن

تصة، أن تنظر � ية املن دار وحيث إنه، هلذه االعتبارات، عىل السلطة االإ

ال،  ي املب
ن

ا � ابيا، وذلك عىل ضوء املعاي�ي املعمول �ب ب ادا سلبيا أو إ�ي ت، وتسمل إهسرش ر�ي
رت

وهلا القانون من � ن ا �ي �ب

ول من حقوق؛ ن ادة املطلوبة واالستفادة، عند االقتضاء، امم �رت ي احلصول عىل الهسرش
ن

حقية �
أ
العتبار اال
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مارس   17 بتاريخ  الصادر   1.11.25 رقم  الشريف  الظهير  مقتضيات  وتطبيقا 
2011 بإحداث مؤسسة وسيط المملكة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بنفس 

التاريخ أعاله، والسيما المادة 12 منه؛

وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة، المصادق عليه من لدن الجناب 
والسيما  مارس 2012،   26 بتاريخ  الرسمية عدد 6033  بالجريدة  والمنشور  الشريف، 

المادة 75 منه؛

ألجله:

فإن وسيط المملكة:

ي 
ن

ا � ، واملعاي�ي املعمول �ب ي
ي طلب املشتكي عىل ضوء وضعه احلقي�رت

ن
ية إىل النظر � دار - يدعو السلطة االإ

ادة املطلوبة ؛ ي احلصول  عىل الهسرش
ن

ال، للخالص إىل مدى أحقيته أم ال � املب

ر؛ صيصه لملوضوع، داخل أجل ثالثة أهسرش ن ا �رت �رت - ويدعو إىل إفادة املؤسسة �ب

ة طنجة-تطوان -احلسيمة، عامل معالرت طنجة- مر بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد واىلي �ب
أ
- امك �ي

  . ، ودفاع املشتكي أصيلرت

: ي
ن

ط، � لر�ب وحرر �ب
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إذا كانت للمعهد شروط للتسجيل به، وكما سماها قبلية وبعدية، فكان 
بالتسجيل  المعنيين  يلزم  وأن  عليها،  التوفر  من  التأكد  على  يحرص  أن  عليه 

باإلدالء بها، وأال ُيسمح لهم باجتياز االختبارات إال بعد وضعها في ملفهم،

معا،  بالبرنامجين  المتعلقة  االمتحانات  بنجاح  اجتياز  وقد  المشتكي، 
فسيكون من غير الجائز حرمانه من الحصول على شهادة بذلك، ألن األساس 
هو تملكه للمهارات التي كانت موضوع التكوين، ودليل ذلك اجتيازه 

بنجاح االمتحانات الخاصة بهما معا؛

التسجيل في معاهد التكوين

توصية  إلى  السيد المدير العام

 لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

صادرة بتاريخ: 29 دجنبر 2017

ملف عدد:15/9296

حيث إن السيد ............، عنوانه بــــ .................، العيون، بعث بشاكية إىل هذه املؤسسة، 

كينه من 
رت
ر الالحق به جراء عدم � قتضاها من الرصن ن 30 دجن�ب 2015، يتظمل �ب ا بتار�ي لعيون �ب ا �ب ندوبي�رت لت �ب �ب

كينه 
رت
عالميات، ملتمسا العمل عىل � ن بنجاح، وذلك بشعبة التسي�ي واالإ ة التكو�ي دبلوم التخرج بعد اجتيازه ف�رت

من الدبلوم املصل عليه؛
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ادة  ي 03 يوليوز 2017، أن هسرش
ن

ي جوابه املؤرخ �
ن

ي وإنعاش الشغل، �
ن امله�ن وحيث أفاد مكتب التكو�ي

ة  ة من 01 غشت 2009 إىل 14 مارس 2016، وهي بذلك تشمل ف�رت ا املشتكي تغ�ي الف�رت ي أدىل �ب
العمل ال�رت

مر 
أ
ال ي �ب

ي تسل�ي املع�ن
ن

ي آن واحد، امم خلق صعوبة حقيقية �
ن

ي املتخصص �
ي والتق�ن

ستوى التق�ن ساسي �ب
أ
تكوينه اال

ح املالبسات الاكملرت مللف الشاكية؛ ث ل�رش ي املتخصص، ملتمسا من املؤسسة عقد جلسة �ب
دبلوم التق�ن

 
ن

قر املؤسسة ، فأو� 17 يوليوز 2017 �ب ن ث بتار�ي اد حل هلذه القضية، �رت عقد جلسة �ب ب ي إ�ي
ن

ساال � واس�رت

وط قبلية وبعدية،  ضع ل�رش ن ملهعد �رت وط التسجيل �ب ي وإنعاش الشغل، أن �رش
ن امله�ن خالهلا ممثال مكتب التكو�ي

اية الدروس لتسليمه دبلوم  ة املسائية وعند �ن ملهعد خالل الف�رت كيد عىل أن املشتكي اكن يدرس �ب حيث �رت التأ

ن من  ساسية لتسل�ي الدبلوم املذكور، وتب�ي
أ
وط اال عتبارها أحد ال�رش ادة العمل �ب دالء بهسرش الإ ت مطالبته �ب

رت
التخرج �

ة املمتدة من 01 غشت 2009 إىل غاية 14 مارس 2016 ، وهو ما شلك تعارضا  م الف�رت ا �رت ا أ�ن دالء �ب خالل االإ

ة  ي الف�رت
ن

ي املتخصص �
ة الصباحية والتق�ن ي خالل الف�رت

ستوى التق�ن ساسي �ب
أ
ة تكوينه اال ادة العمل وف�رت ن هسرش ب�ي

اهما، امم يتعذر معه تسل�ي  ي اح�رت
ي ملف التسجيل ينبىعن

ن
وط مضمنة � موعة من ال�رش املسائية، مضيفة أن هناك حمب

مر  ؛ 
أ
ال ي �ب

دبلوم التخرج لملع�ن

ن 04 ينا�ي 2018، الستفساره معا إذا اكن قد  ملشتكي بتار�ي بط االتصال هاتفيا �ب وحيث قامت املؤسسة �ب

ي 
ن

ي �
 أنه تسمل دبلوم تق�ن

ن
ادة النجاح، امك أو� ح و�رت تسليمه هسرش ب

ن
ي متخصص، فأفاد أنه قد �

ي مستوى تق�ن
ن

ح � ب
ن

�

احه؛ ب
ن

� 
ن

ي متخصص رمع
كينه من دبلوم تق�ن

رت
اء، ومل ي�رت � املبيعات وال�رش

وبناء على ما تقدم؛

ي وإنعاش الشغل من أجل 
ن امله�ن دف إىل تدخل هذه املؤسسة لدى مكتب التكو�ي حيث إن الطلب �ي

ن الطالب من دبلوم التخرج؛ ك�ي
رت
�

كد من التوفر  رص عىل التأ وط، وامك امسها قبلية وبعدية، فاكن عليه أن �ي وحيث إنه، إذا اكنت لملهعد �رش

ي ملفه،
ن

جتياز االختبارات إال بعد وضهعا � ا وأال يسمح هلم �ب دالء �ب الإ ن �ب ا، وأن يلزم املعني�ي عل�ي
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، ليست ذات  ادة العمل املطلوبة من طرف املكتب نفسه هلذه النازلرت وحيث إىل جانب ذلك، فإن هسرش

ا مواد ومقررات  ، لتب�ن عل�ي ن معاد التوجيه الدراسي ن يكو�ن ي الذ�ي
لرصيد التكوي�ن ملستوى التعليمي أو �ب عالقة �ب

؛ ن ي مهعد التكو�ي
ن

ص التحصيل الذي �رت تسجيل به � ن هيلية �رت
أ املسلك العملي الذي يتوج بشواهد �رت

ن  ا�أ ن معا فسيكون من غ�ي احلب �ي حمب �ن ل�ب ت املتعلقة �ب وحيث مادام أن املشتكي قد اجتياز بنجاح االمتحا�ن

، ودليل ذلك  ن ي اكنت موضوع التكو�ي
لكه لملهارات ال�رت

رت
ساس هو �

أ
ن اال

أ
ادة بذلك، ال حرمانه من احلصول عىل هسرش

ما معا؛ اصة �ب ت احلن اجتيازه بنجاح االمتحا�ن

ن الغاية 
أ
ادة ال نح ل الهسرش

رت
ي تكوينه، أن �

ن
ملت نفقات �

رت
نصاف، والدولرت � وحيث يكون من الصواب واالإ

ن من أجل؛ ي فتحت فرص التكو�ي
ن

صيد معر� ويده �ب ن حصلت ب�رت

وبناء على مقتضيات 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، ونظامها الداخلي المصادق عليه من لدن الجناب 

الشريف والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012. 

ألجله؛

فإن وسيط المملكة:

ن املشتكي من دبلوم التخرج  ي وإنعاش الشغل بتمك�ي
ن امله�ن -   يو�ي السيد املد�ي العام ملكتب التكو�ي

ن بنجاح؛  ة التكو�ي ي متخصص" بعد اجتيازه ف�رت
"تق�ن

ر؛ صيصه لملوضوع، داخل أجل ثالثة أهسرش ن ا �رت �رت -   يدعو إىل إخبار املؤسسة �ب

 . ي وإنعاش الشغل،واملشتكي
ن امله�ن مر بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد املد�ي العام ملكتب التكو�ي

أ
-   و�ي

    

: ي
ن

ط، � لر�ب وحرر �ب




