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تقد�
أ
ة ت تأ
ار�ت من خالهلا املؤسسة فتح
وال�
،
ل
هذه
من
ول
ال
أربع سنوات مضت عىل إصدار العدد
املج
ي
ف
املهتم� هن
ين
بشأ�ا ،ووضع بعض امم خلصت إليه هج
كتو�ات ي� الساحة القانونية واحلقوقية،
قناة للتواصل مع
ف
ف
رت
ا� ي� املج ال ،تعزز الفضاء إالداري مب�كتسبات ،ي�
إغناءا للك نقاش مي�كن أن يضيف لبنات لل�امك إال ي ج� ب ي
ف
مئ
ة
ت
ال� يسمو هيف�ا القانون ،ويكرم هيف�ا إالنسان ،ي�
مستوى ما نتوق إليه من دعا� لدول احلق واملؤسسات ،ي
ة
متبادل.
أجواء مطبوعة اب�لتخليق متي� هيف�ا الترصف مب�ا ي ج�ب أن يكون من ثقة
ق
وأكيد أن بلوغ ذلك مسؤولية رت
مش�كة ي ن
واحلقو� ،وطبعا لك اهليآت
ب� املرتفق ،والفاعل إالداري،
ي
ة
الصل.
واملؤسسات الدستورية ذات
أ
ف
التحر� تعاملت مع املوضوع
إن االنتظام ي� إصدار هذه املج ةل يندرج مض�ن هذا املنظور ،لن هيئة
ري
أ
من
لتعم� املعلومات ،ومكرجع يوثق ملا مت� بلوغه وتداوهل ،لك ذلك من
ليس كداة لرسد املنجزات ،وإ�ا كفرصة مي
وت�ة ن ز
ت� يل ما يظهر من
يعت� كقواعد ،وكذا كدعوة لترسيع ري
أجل رثإ�اء احلوار ،واالستئناس ،وإمعال ما قد رب
رت
مق�حات.

ف
و� سياق احلديث عن احلوار ،واعتبارا ملا هل من فضائل اكنت هلذه املؤسسة فرصة مي
لتقد� عرض
ي
ن
ة
للعدال امت
االج�عية ،مت� هيف�ا بسط همام الوساطة
الدول
ملا�
ي
خالل انعقاد النسخة الثانية من املنتدى ربال� ي
تأ
ف
ار�ت ن�رش ه ي� عددها هذا ،لتتقامس مع قر هئا�ا منظورها
املؤسساتية مكؤسسة دستورية لتهسيل احلوار .ولذلك،
ف
ي� املوضوع.
ف
مت
ين
الط� ن
والثالث� بعرض شلك مناسبة لملزيد من إلقاء
الوط� الرابع
ي
امك شاركت املؤسسة ي� املؤ�ر ب ي
ت
الق�
ال� ي ج�ب ،طبعا ،أن رت�تكز عىل مي
الضوء حول حقوق املريض ،والتأكيد عىل جسامة املسؤولية الطبية ي
أ
ة
النبيل.
الخالقية

ة
وعىل هت
بتصم�
الصل
التحر� بعضا امم أصدرته املؤسسة كتوصيات ومقررات ذات
عاد�ا ،تسوق هيئة
مي
ري
مغ
هت
ت
وال� مل متي� القطع هيف�ا مع بعض املمارسات املعيبة ،ر�
ال�يئة الذي الزال وضعه يفرز بعض إالشاكليات ،ي
ُ
مت
قضا� مرتبطة اث
التعم� ،مبو�جلس
بو�ئق
وضوح النص .امك تقدم � ،إابلضافة إىل ذلك ،بعض ما �ت معالج ته من اي
ري
ف
أ ض
ا� الساللية.
الوصاية ،اب
و�ملساواة ي� االستفادة من الر ي
حت
ن
مع� اب�لشأن
إن هيئة � رير� املج ةل رب
تعت� دوما أن االطالع عىل بعض خالصات املؤسسة حق للك ي
مت
إالداري ،وللك مت
وه
هم� اب�لبناء مي
اط ،إذ ي� التعرف من خالهلا عىل ما وصلت إليه هذه املؤسسة ،ي
الد�قر ي
هت
لرسال�ا كجهة للنظر ف ي� املظامل ،وآلية للدفاع عن احلق ،وسبيل مي
لتقو� ما قد
تج� هت�د لتبلور البعد الدستوري
يظهر معيبا من التطبيقات إالدارية.

آ
ىق
أك� دمع ،وأمه حافز الستمرار
ويب� ما يتفضل به السادة القراء من وجيه املالحظات ،وسديد الراء ،رب
هذه املج ةل.

وسيط اململكة
العز� ن ز
ذ .النقيب عبد ي ز
ب�اكور

*

*
*

دراسات وأبحاث

وسيط المملكة

مؤسسة دستورية لتسهيل الحوار في مجال اختصاصاتها (*)
العز� ن ز
ذ .النقيب عبد ي ز
ب�اكور ،وسيط اململكة
ً
االج�ع ي ن
ريغ� خافية عنا �مج يعا ،فضائل احلوار امت
ب� مخ تلف الفرقاء داخل املج تمع ،حب�ثا عن عالقات
ي
إ�ابية أكيدة عىل مخ تلف النواح املتعلقة اب� ة
جيدة اميف� هن
لدول ،ذلك أن احلوار املذكور
بي�م ،تكون هلا انعاكسات ي ج
ي
حت
ف
ت
ال� قد �دث ،بدون سابق إنذار ،ي� عامل إالنتاج والشغل.
يساعد اكفة أطرافه عىل التأقمل مع ري
التغ�ات ي
أ
ً ف
امك أن احلوار امت
والسل� ،للزمات أو الخ الفات املمكن
السمل
التدب�،
االج� يع ،قد يكون حاامس ي�
ري
مي
ي
ف
هث
حدو�ا ي ن
ب� أطراف ي� املج تمع.

ف
إن هذا هنال�ج ،ض
تدب� الخ الفات ،عىل إرادة حقيقية،
يقت� توفر �مج يع فرقاء احلوار ،اب�عتبارمه �
رشاكء ي� ري
ي
ة
عدال امت
اج�عية ،تضمن تطور إالنتاجية وتعزز
بغية تج�اوز ما قد يكون من انعاكسات سلبية والتوصل إىل
أ
ة
للشغيل ،وأنسنة العالقات املهنية.
احلقوق الساسية
ً
أ
ة
وإن احلوار امت
شغيل ،مرورا إىل ما
أر�ب معل/
االج� يع ،قد ي�خذ أشاكال متباينة ،انطالقا من الثنائية :اب
ة
ان
وأحيا� وصوال إىل منأ�اط تكون مصاحبة لذلك احلوار
شغيل،
أر�ب معل/
يعرف اب� رتل�كيبة الثالثية :حكومة /اب
آ
ف هف
ت
الد�وقراطية
وال� تقوم هب�ا بعض املؤسسات الدستورية للحاكمة ،أو ما هعد به لليات مي
ي� م�ومه التقليدي ،ي
رت
التشاركية ،سواء عىل الصعيد ن
ا�.
الوط� ،أو تلك املتعلقة اب�ملج ال ال� ب ي
ي
ف
فال أحد منا ،يشك ي� أمهية رتال�سانة القانونية واملؤسساتية املشار هيإل�ا ،ولكن من واجبنا ،البحث عن
هق
ة
ومساءل مأسسة احلوار ،أوال من خالل ما
بتطبي�ا،
تج�ويد نصوصنا القانونية ،واالرتقاء اب�ملمارسات املرتبطة
ً
ئ
حن
للتغ�ات االقتصادية من أزمات متقلبةَ ،وت ُّ
هت
وجه أكثـــر �ــو
نتا� ،اثو�نيا حول مدى
مواكب�ا ري
حققته من ج

ف
تقد�ه من طرف السيد وسيط اململكة ،مب�ناسبة املشاركة ي� النسخة الثانية من
(*) تشلك هذه الدراسة موضوع العرض الذي مت� مي
ن ف
ن
ة
للعدال امت
املستشار� ي�  20ربف� ريا� .2017
االج�عية املنعقد مب�قر مج لس
الدول
ملا�
ي
ي
املنتدى ربال� ي
15

ً
ً
مق
االقتصاد الر�ــي ،وانفتــاح االقتصاد املغربــي عىل آفـــــاق جديـدة ،خصوصا هنم�ا إفريقيا  ،...اثو�لثا حول
ً
هت
هت
امت
النقا� ،وتشجيع املفاوضة
مدى مالءم�ا واستجاب�ا لملتطلبات االج�عية ،خصوصا تلك املرتبطة اب�لعمل ب ي
ف
الج ماعية ،هبو�يئات التشاور ي� مج ال السياسيات العمومية  ،عالوة عىل تلك املرتبطة اب�ملؤسسات واهليئات
ة
الصل.
الدستورية ذات
واالل�ام بقواعد ة
ال� حت�ث عىل التقيد اب�مل�رش وعية تز
ت
دول القانون ،يه أساس
هاته املؤسسات واهليئات ي
لتقد� بدائل ملا قد رت
نعت�ها ،عىل تنوهعا ،كوسائط امت
ت
اج�عية مي
يع�ض
البنيان مي
وال� مي�كن أن رب
اط مي
الد�قر ي
السل� ،ي
املج تمع من إكراهات.
أ
والنصات لاكفة ان
مكو�ت
فوضعية تلك اهليئات الدستورية ،يسمح هلا ب�ن تكون آلية ان�جعة للحوار إ
مبا�ة ،من خالل تدخلها ف� مج االت اختصاهصا ،أو بصفة ريغ� رش
املج تمع ،سواء بصفة رش
مبا�ة من خالل
ي
ف
ين
ت
ري ت
الفاعل�
إضا� حمايد لملعلومات اب�لنسبة ربلل�ملان وللحكومة ،وللك
تعت� مكصدر
وال� رب
ي
ال� تصدرها ،ي
التقار� ي
واالج� ي ن
ين
امت
عي�.
االقتصادي�
والفرقاء
*

*

*

ف
خ
الظه� ال�رش يف
و� نطاق ما هو موكول هلا مب�وجب ري
اميف� ي�ص املؤسسة الدستورية لوسيط اململكة ،ي
ة
احملدث هلا ،فإن معلها يندرج ف� إطار حوار مفتوح مع أحد أمه ان
الدول ،أال وهو إالدارة ،وذلك من
مكو�ت
ي
مبا� أو ريغ� رش
شاك�ت تتلقاها بشلك رش
مبا� ،أو ربع� إمعال آلية املبادرة التلقائية ،انطالقا امم
خالل ما تعالج ه من اي
ف
ْ َ
وه بذلك تكون
تتابعه من نقاش عام أو ي� ضوء ما يتوارد إىل عملها ،بعد ما تتأكد من ِصد ِقي ِته ومصداقيته ،ي
ث
ة
حماول
والدارة املشتىك هب�ا ،من هج�ة اث�نية ،قصد
ملشتك فردا أو �مج اعة ،من هج�ة ،إ
حمور حوار ي
ثال� ،ي ج�مهعا اب� ي
الطرف� ،بغية التوصل إىل حلول منصفة ومتوازنة ملوضوع الخ الف مئ
القا� هن
ين
التوفيق ي ن
بي�ما.
ب�
ة
وامك ورد ف ي� مي
جالل امللك ،حفظه هللا وأيده ،والصادر عن املؤسسة،
التقر� السنوي ،املرفوع إىل
تقد�
ري
رب�مس سنة  ،2015فإن مؤسسة الوسيط تسىع إىل "فتح حوار مع لك من يتقامس مهعا امت
بتدب� الشأن
االه�م ري
أ
ف
ف
إالداري ،الذي هو انشغال مئ
دا� ومتواصل ،ينبع من إال مي�ان ب�حقية املواطن ي� خدمات إدارية ،تكون ي�
أ
ف
مستوى تطلعات الهعد الج ديد ،الذي يعتمد التشاركية ي� البناء وبلوغ الفضل" .
16

َ
وبذلك ،فإن هذه املؤسسة تسامه ،قدر إالماكن ،ف ي� خلق وتنمية احلوار ي ن
ب� املرفق إالداري واملرت ِفق
أ
ال� قد حت�ول هن
ُ َّ ت
ن
بي�ما.
جن� ،وتقليص اهلوة ي
الوط� أو ال ب ي
ي
مف
ف
�ؤسسة وسيط اململكة ،تبحث ي� نطاق مج ال اختصاهصا ،عىل نسج عالقات مبنية عىل حوار مسؤول
أ
حن
متشبع� بثقافة رت
ين
االق�اح ،وقناعة التوافق ،وإضافة املزيد من
رشاكء
ومثمر ،قصد االرتقاء �و الحسن ،مب�عية �
ق نُ
ف
املكتسبات لسجل منجزات ان
استبا� ،خ�فف من
بالد�؛ وذلك ي� أفق إرساء ثقافة جديدة حلل املنازعات ،هنك�ج
ي
ف
ف
و�ويد العمل إالداري.
خالهل ،العبء عن القضاء ،وتهسم ي� نفس الوقت ي� رت�سيخ احلاكمة الج يدة تج
أ
ف
والمعان ي� تكرارها ،يعيق التطور
هذا ،وإن إالرصار عىل استمرار اممرسة نفس الخطاء إالدارية ،إ
عالق�ا مع � هئ
السل� ملؤسسات البالد ،والذي قد تكون هل انعاكسات سلبية عىل هت
رشاك�ا.
مي
ف
ة
ت
وال� ،امك هو معلوم ،أولك
وإن مؤسسة وسيط اململكة ،إكحدى الوسائط املج تمعية ي� الدول املغربية ،ي
الدستور هلا ،بصفة خاصة وأساسية ،هممة الدفاع عن احلقوق ف� نطاق العالقات مئ
ين
القا�ة ي ن
واملرتفق�،
ب� إالدارة
ي
ُ
ف
هت
إماكنيا�ا هج
التدب�
و�ودها ،إل ي ج�اد حلول توافقية ،مهها إرساء قواعد واممرسات حصيحة ي� مج ال
ت َس ِّخر لك
ري
السل� للقانون ،ومراعاة ملبادئ العدل واالنصاف.
إالداري ،مستمدة من التطبيق مي
حت
ف
ة
املتعامل مهعا عىل هن�ج التواصل إال ي ج�ا� مع مر هت
اسال�ا،
سع�ا إىل ذلك� ،ث املؤسسة ،الج هات
و� هي
ي
بي
أ
ال�رض ار النا�مج ة عن ترصفات إالدارة خ
ين
ت
املالفة للقانون أو املنافية
املرتفق� ،بشأن
بشاك�ت
ال� تتعلق أساسا
اي
ي
ملبادئ العدل واالنصاف.
و�ة نظرها ،سواء من خالل الردود رش
امك تتيح املؤسسة إللدارة عدة فرص لبسط هج
املبا�ة عن تلك
اج�عات اللجان رت
املراسالت ،أو من خالل امت
ت
ال� ري�فهعا
املش�كة للتنسيق والتتبع ،أو ربع�
ري
التقار� السنوية ي
املاطبون مئ
الشاك�ت ة
خ
ت
تعت�ه
الدا�ون ب خ�صوص
اي
وال� تشلك فرصة إ ربل�از مواقف إالدارة وتعليل ما رب
احملال هي
عل�م ،ي
أ
هف
صائبا من هف
ين
� ملزمة ب�ن تتدارك ،وبدون
مواق�ا ،أو ربت� ري� عدم أحقية
املشتك� اميف� يطالبون به ،ولكن اب�ملقابل ي
أ
خ� ،ما اتضح أنه مل يكن صائبا ،متو� ي ن
ك� لك ذي حق من حقه.
ت� ري
*

*
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*

ة
املتبادل ي ن
ف ي� الخ تام ،فإنه يتوجب أن تكون مأسسة احلوار امت
ب� أطرافه ،وأن
االج� يع مبنية عىل الثقة
يتع� أن ي أ�خذ ي ن
فعلي� ف ي� هذا احلوار ،الذي ي ن
رشاكء ي ن
بع� االعتبار� ،مج يع إالماكنيات املتاحة
يكون املتحاورون �
ً رت ً
ف
ابيا ،متو�وقع ان
هت
والتحد�ت ت
ال� هج
عالقا�ا.
الس� ي� املج االت االقتصادية ،وتنوع
يد،
ا
بالد�
وطنيا أو �
لج
اي
توا�ها ،امي
ي

ً ً
االج�ع» ف� ان
بالد� ،رافعة ي ز
لتعز� هذا التنوع والتواجد ،منو�وذجا قابال
لذا ،فلتكن «مأسسة احلوار امت ي ي
وم�جا رت
ان
لالست�ر ،داخل وخارج فضائنا رتال�ا� ،وأن يظل هذا احلوار مبدأ هن
امث
لبالد� ،وفق ما جدد
اس�اتيجيا
بي
ن ف
ة
جالل امللك ،حفظه هللا وأيده ،مض�ن رسالته السامية هج
املشارك� ي� املنتدى.
املو�ة إىل
التأكيد عليه
ي

*

*
*
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نماذج من مقررات
صادرة عن
وسيط المملكة

تقدير مؤهالت المتدرب يرجع إلى اإلدارة المكلفة
بالتكوين
تقدير ما إذا كانت المؤهالت التي أبان عنها المتدرب خالل فترة

التكوين ومدى قدرته على تحمل أعباء مهام االنتماء إلى سلك الشرطة ،يرجع

أساسا إلى إدارة المعهد .لذا ،وما دام أن المؤسسة لم يثبت لديها أن اإلدارة قد

حادت في إعمال سلطتها عن المشروعية ،فإن المؤسسة ال ترى ما يبرر تدخلها.
مقرر برد الطلب
صادر بتاريخ 16 :نونبر 2017
ملف عدد16/10860 :

حيث إن السيد  ،..........عنوانه  ،..............ي ن ن
ب� مطهر ،64100 ،بعث بشاكية إىل مؤسسة
ع� ي
أ
سلت هب�ا ي خ
المن ن
مد� ية
أكتو�  ،2016يعرض من خالهلا أنه التحق بصفوف
وسيط اململكة ،ج
الوط�" ري
بتار�  07رب
ي
املوارد الب�رش ية "،ي خ
بتار�  01يونيو � ،2016تبة مترصف من الدرجة الثانية ،ليفا�جئ بتوقيفه عن مز ة
اول همامه
رب
يخ
شتن�  ،2016دون سبب يذكر؛
بتار�  30رب
أ
ف
ن ف
أكتو�  ،2016أنه بعد اجتيازه بنجاح لملباراة
الوط� ي� جوابه املؤرخ ي� 27
من
لل
املد� العام
رب
وحيث أفاد ري
ي
ف
ف
ين
التمر� مب� ريد� ية املوارد الب�رش ية ،وذلك ي� أفق احلمس ي� توظيفه
املنظمة رب�مس سنة  ،2015مت� اختياره الجتياز رتف�ة
ن أ
رت
املع� �ابلمر عىل أنظار اللجنة الطبية
امللك لل�رش طة ،وأنه بعد عرض
ودعوته الجتياز ف�ة التدريب اب�ملهعد ي
ي
أ
أ
حت
ف
ق
خ
ين
النفس �فظها ب خ�صوص توظيفه بصفوف المن
ها
تقر�
�
ة
خ�
ال
املتمرن� ،أبدت هذه
املتصة ،عىل غرار اب� ي�
ري
ري
ي
ي
ن
لتال تقرر وضع حد لتمرينه؛
الوط� ،اب
و� ي
ي
23

حف
وحيث توصلت املؤسسة بكتاب من املشتك ي خ
نون�  ،2016بعد تبلغيه �وى جواب إالدارة ،يدعو
بتار�  01رب
ي
ة
مواصل التدخل من أجل رفع ال�رض ر الذي حلقه ،خاصة أنه مل يتوصل بقرار إعفائه ،وأنه تقدم
فيه املؤسسة إىل
مق
حت
ف ف
استعطا� ي� املوضوع ،امك أنه يتوفر عىل بطاقة همنية �ت ر� 94021؛
بطلب
ي
وبناء على ما تقدم؛
أ
المن ن
الوط� ،من أجل رفع ال�رض ر
مد� ية
حيث إن الطلب هي�دف إىل تدخل هذه املؤسسة لدى ري
ي
مغ
ين
املترصف� من الدرجة
امللك لل�رش طة ،ر� اجتيازه بنجاح ملباراة
الذي حلقه ،بعدما تقرر وضع حد لتمرينه اب�ملهعد ي
الثانية؛
وحيث ي ن
ت
ال� خلصت إىل ضعف
تب� أن القرار موضوع التظمل استند عىل ري
تقر� اللجنة الطبية والنفسية ،ي

املشتك؛
مؤهالت
ي

أ
أ
الساس الخ اص مب� ف
للمن ن
الوط� ،وخاصة الفقرة الثالثة من
العامة
ية
املد�
وظ�
وحيث إن مقتضيات النظام
ري
ي
ي
ي
"�وز ،خالل مدة التدريب ،تخ
ين
املتمرن� ،دون استشارة املج لس
تداب� إعفاء
الفصل  33تنص عىل أنه ،ي ج
ا�اذ ري
التأدي�"؛
بي

حت
ال� ابأ�ن هن
ت
ين
التكو� ومدى قدرته عىل �مل
ع�ا املتدرب خالل رتف�ة
وحيث إن ري
تقد� ما إذا اكنت املؤهالت ي
أعباء همام امت
لد�ا
االن�ء إىل سلك ال�رش طة ،رت�جع أساسا إىل إدارة املهعد .لذا ،وما دام أن املؤسسة مل يثبت هي
ف
�رش
هت
رت
لتال رد
أن إالدارة قد حادت ي� إمعال سلط�ا عن امل وعية ،فإن املؤسسة ال �ى ما ربي�ر تدخلها ،وتقرر اب� ي

الطلب؛

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس

 2011بإح ـ ــداث مؤسسة وسيط المملكـة ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس
التاريخ أعاله ،ونظامها الداخلي ،المصادق عليه من لدن الجناب الشريف ،والمنشور

بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس 2012؛
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ألجـ ـ ــله:
فإن وسيط المملكة:
 -يرصح رب�د الطلب؛

أ
للمن ن
واملشتك.
،
الوط�
املد� العام
 ويقرر تبليغ هذا املقرر إىل لك من السيد ريي
ي

لر�ط ،فـي:
وحرر اب� اب

25

دور اإلدارة في تأمين توزيع عادل للماء

المغرب حافظ في بعض المناطق على أعراف وتقاليد تجد جذورها في
عمق التاريخ ،يتم بمقتضاها تأمين عدالة مائية تمكن الساكنة من توزيع عادل
للثروة المائية ،وتأخذ بعين االعتبار المساحة كمقياس في دورة تضمن للكل حق
االستفادة؛
تدبير عملية االستفادة من مياه السقي ،يتم إسنادها إلى شخص يحظى بثقة
الجماعة ،وتبقى له الصالحية للنظر فيما يطرأ من خالفات بين المستفيدين؛
عند حدوث نزاع يعود أمر البت فيه إلى الجماعة ،وال دخل لإلدارة في تدبير
دورة المياه ،إال عند وقوفها على خروج الجماعة عن التوافق أو العرف.

مقرر بحفظ الملف
صادر بتاريخ  29 :دجنبر 2017
ملف عدد 15/7712:
حيث إن أعضاء الج ماعة الساللية  ،...........و�مج عية  .........اب�لنيف عنوان املر ة
اسل،.............. ،
سلت هب�ا ي خ
بتيس� االستفادة
إقل� الرشيدية ،بعثا بشاكية هلذه املؤسسة ،ج
بتار�  06ربف� ريا�  ،2015قصد املطالبة ري
مي
هت ف
ق
ة
هن
الس� الذي متي� استغالهل عن طريق الخ طارات ي ن
حص�م ي�
حرما�م من
القبيل ،وذلك بعد
ب� أفراد
من ماء ي
مغ حت
الدورات السقوية ،بسبب استغالهلا بشلك ريغ� معقلن ف� سكن ف
وظي� ،ات�بع للسلطة احمللية ،ر� �ملهم أعباء
ي
ي
هف
هت
وصيان�ا ،ي ن
طالب� التدخل قصد إنصا�م؛
إصالح هذه الخ طارات
26

ف
جوا�ا ،املؤرخ ف�  20نون� ،2015أن االستفادة من ق أ ض
ا� الفالحية
وحيث أفادت وزارة الداخلية ي� هب
ي
س� الر ي
ي
انطالقا من الساقية ت مت
خ
احملل هلذه املناطق ،وي�رش ف عىل معلية توزيع
ال� � بناؤها منذ هعد احلماية ي�ضع للعرف ي
ي
أ
حصص ق
مت
ممثل الفخدات املكونة
الس� شيخ املزرعة الذي يسىم حمليا ب�مغار ،والذي ي� اختياره من طرف ي
ي
أ
ة
ين
الرض الفالحية ي ن
يعت� السيد ..........
ب� �مج يع
للقبيل ،حيث متي� التوزيع حسب مساحة
الفالح� الذي رب
ف
هن
ت
تنظ� معلية توزيع حصص االستفادة ،امك أن احلقول
ال� ري�أهسا أي دخل ي� مي
واحدا م�م وليس للجمعية ي
حت
ق
ة
هت
القبيل تبعا للعرف
كبا� احلقول املتواجدة مب�ركز النيف �ت رشإ�اف شيخ
موضوع الشاكية تستفيد من حص�ا ي
احملل املعمول به منذ عقود؛
ي
ق أ
وحيث أضافت املج يبة أن الغرض من مي
س� ال�شج ار واملناطق الخ�رض اء احملاذية
تقد� الشاكية هو تقليص مدة ي
أ
ال�شخ اص ي ن
الذ� قدموا تعرضات ضد مطلب التحفيظ الذي
ملقر قيادة النيف مت�هيدا الستغالهلا من طرف
ة
الدول؛
تقدمت به مصاحل أمالك

لملشتكي� ي خ
ين
10ف� ريا�  ،2016فمل تتوصل هنم�ما املؤسسة مب�ا ي خ�الف ذلك؛
وحيث مت� تبليغ جواب إالدارة
بتار� رب
وبناء على ما تقدم؛
ق
ة
ب� أفراد فخ
الس� ي ن
القبيل،
و�دات
حيث إن الطلب هي�دف إىل التدخل قصد عقلنة االستفادة من مياه ي
الذي متي� استغالهل عن طريق الخ طارات ب إ� رش�اف من "أمغار" شيخ املزرعة؛
ف
ق
ت
ال� توجد
وحيث إن الشاكية تنصب عىل طريقة االستفادة من ماء ي
الس� الذي يتدفق ي� املنطقة ربع� الساقية ي
�ابلج ماعة؛

وحيث إن املغرب حافظ ف� بعض املناطق عىل أعراف وتقاليد تج�د جذورها ف� معق ي خ
التار� ،متي� مب�قتضاها
ي
ي
أ
ف
ة
عدال مائية مت�كن الساكنة من توزيع عادل رثلل�وة املائية ،تو�خذ ي ن
ت أ� ي ن
بع� االعتبار املساحة مكقياس ي� دورة
م�

تضمن لللك حق االستفادة؛

27

تدب� هذه العملية تسند إىل �شخ ص حي� ىظ� بثقة الج ماعة ىق
تب� هل الصالحية للنظر اميف� يطرأ من
وحيث إن ري
أ
خالفات ي ن
المر للجماعة ت
ين
ال� أسندت هيإل�ا هممة ذلك ،وأن ال دخل إللدارة
املستفيد� ،وعند ذلك يعود
ب�
ي
هف
ف
تدب� دورة املياه تلك ،إال عند وقو�ا عىل خروج الج ماعة عىل التوافق أو العرف؛
ي� ري
واعتبارا ملا مت� بسطه فإن املؤسسة رت�ى حفظ امللف؛

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ 17

مارس  2011بإح ـ ــداث مؤسسة وسيط المملكـة ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد
 5926بنفس التاريخ أعاله ،ونظامها الداخلي ،المصادق عليه من لدن الجناب

الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس 2012؛
ألجـ ـلــه:
فإن وسيط المملكة:
 يرصح حب�فظ امللف؛أ
ين
واملشتكي�.
و�مر ،تبعا لذلك ،بتبليغ هذا املقرر إىل لك من وزارة الداخلية،
 -ي

لر�ط ،فـي:
وحرر اب� اب

28

شروط االنخراط في األندية الرياضية

االنخراط في األندية الرياضية واالستفادة من المرافق العمومية له شروط

يتعين االنضباط لها ،ال سيما ما يتعلق بالسلوكات واالحترام المتبادل؛

اإلدارة عزت رفضها إعادة تسجيل ابني المشتكي إلى التصرفات

الصادرة عن والدهما ،والتي اعتبرتها منافية لضوابط الممارسة الرياضية ،ومع

ذلك عبرت عن نيتها في قبول تسجيل الطفلين ،ورهنت ذلك باعتذار

الوالد.

مقرر بالتوجيه
صادر بتاريخ 29 :دجنبر 2017
ملف عدد.15/7889 :
حيث إن السيد  ،................القاطن بـــ  ،.................الج ديدة ،تقدم بشاكية هلذه املؤسسة،
سلت هب�ا ي خ
28أ� يل  ،2015يتظمل هيف�ا من امتناع إدارة املسبح املغىط �ابلج ديدة عن إعادة تسجيل ابنيه
ج
بتار� رب
ة أ
هت
لر�ضة السباحة بذات املسبح املغىط إىل غاية املرحل الوىل
" ..........و ،"..........بعد سبق
اممرس�ما اي
أ
من سنة  ،2012مو�حض ا أنه توصل ف� السابق ب ج�واب يفيد �ن املشلك مئ
القا� مت
سي� تسويته بطريقة ودية ،إال أنه
ب
ي
ن
ئ
القضا� لدى احملمكة االبتدائية �ابلج ديدة إلثبات
أمام عدم حصول هذه التسوية قام ب إ� ج�از حم�رض من املفوض
ي
ة
مواصل امتناع إدارة املسبح املذكور عن القيام مب�ا يلزم؛
29

ف
ف
جوا�ا املؤرخ ي�  21ماي  ،2015أن إدارة املسبح املغىط سبق
وحيث أفادت وزارة الشباب اي
والر�ضة ي� هب
أ
حت
ف
ين
الر�ضية ي�
هلا أن �فظت عىل تسجيل
الطفل� ملا صدر عن والدمها من أفعال وسلواكت منافية للخالق اي
أ
إ�اد احلل اكن بسبب
املسبح املغىط مب�راكش ،وللنظام
الداخل لملسبح املغىط �ابلج ديدة ،مو�حض ة ب�ن تعذر ي ج
ي
ما ابأ�ن عنه والدمها من سوء نية ،ومن ترصفات تصعيدية خالل جلسة التسوية نتج هن
ع�ا استمرار الشنآن،
مغ
إ�اد تسوية ،فإن إدارة املسبح ال رت�ى
و�لر� من لك ما سلف ،وتنفيذا
لتوج�ات إالدارة الرامية إىل ي ج
وأنه اب
هي
مانعا ف ي� إعادة تسجيل إال ي ن
بن� بعد مي
مكتو�؛
تقد� والدمها اعتذارا
اب
وحيث مت� تبليغ جواب إالدارة لملشتك ي خ
بتار� 05غشت ،2015فتوصلت املؤسسة بتعقيب يؤكد من خالهل
ي
ن
ف
خ
التتو� مب�سابقة للسباحة مب�راكش ،ومن منهعما من إعادة ا�راهطما ي� املسبح املغىط
حرمان ابنيه من
يج
�ابلج ديدة؛

وحيث أجرت املؤسسة جلسة حب�ث ي خ
املشتك عن حضورها ،اميف� أكد ممثل
دجن�  ،2015تخ�لف
بتار�  28رب
ي
والر�ضة ،أن السيد  ، .........اكن منخرطا اب�ملسبح املغىط للجديدة ومل ي ج�دد ن خ
ا�راطه ،وقد
وزارة الشباب اي

تقار�
قام اب�لعديد من التجاوزات والسلواكت سواء مب�سبح الج ديدة أو مراكش ،وقد اكنت ترصفاته موضوع ري
أ
أ
ين
ملنخرط� ،ولذلك فإن أطفاهل �حض ية
الر�ضية وللنظمة الداخلية الخ اصة اب�
تؤكد لكها خرقه للخالقيات اي
لتجاوزاته؛

وبناء على ما تقدم؛
حيث إن الطلب هي�دف إىل مت� ي ن
املشتك من إعادة تسجيل أبنائه اب�ملسبح املغىط �ابلج ديدة؛
ك�
ي
ف أ
وحيث إن ن خ
الر�ضية واالستفادة من املرافق العمومية هل رش�وط ي ن
يتع� االنضباط هيإل�ا،
اال�راط ي� الندية اي
رت
واالح�ام املتبادل؛
س� ما يتعلق اب�لسلواكت
ال امي
أ
ين
وحيث إن إالدارة عزت هض
ت
وال�
رف�ا إعادة تسجيل البناء إىل الترصفات الصادرة عن والد
الطفل� ،ي
أ
ف
الر�ضية داخل املسبح ،ومع ذلك ربع�ت عن
اعت� هت�ا ي� بداية المر ،ترصفات منافية لضوابط املمارسة اي
رب
هت ف
ين
الطفل� وقرنت ذلك اب�عتذار الوالد؛
ني�ا ي� قبول تسجيل
ف
املشتك إىل مي
تقد� طلب إعادة
لتال تدعو
وحيث إن املؤسسة رت�ى ي� عرض إالدارة حال يطوي الخ الف ،اب
و� ي
ي
ف
ف
اال�اه؛
التسجيل ي� املوضوع ي� هذا تج
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وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس

 2011بإح ـ ــداث مؤسسة وسيط المملكـة ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس

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

بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس 2012؛
ألجـ ـ ــله:
فإن وسيط المملكة:

ف
املشتك إىل مي
ا�اه ما اب�درت اب� رتق�احه إالدارة حلل الخ الف؛
 يوجهتقد� طلب إعادة تسجيل ابنيه ي� تج
ي
أ
واملشتك.
والر�ضة،
و�مر ،تبعا لذلك ،بتبليغ هذا املقرر إىل لك من وزارة الشباب اي
 يي
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لر�ط ،فـي:
وحرر اب� اب

معايير االستفادة من مشروع اجتماعي

اإلدارة عندما تقبل على مشروع اجتماعي من أجل استفادة فئات هشة

من سكن الئق ،أو من أجل تطويق بعض الظواهر التي تسيء إلى المجال
العمراني ،أو تحدث إشكاليات تتنافي مع السير العادي في بعض األحياء،
البد وأن تضع معايير موضوعية من اجل االستفادة ،مؤسسة طبعا على المساواة

وتكافؤ الفرص ،وتحدد األولويات ،انطالقا من الطاقة االستيعابية للمشروع

االجتماعي ؛

مقرر برد الطلب
صادر بتاريخ 29 :دجنبر 2017
ملف عدد15/8207 :

حيث إن السيد  ...............ومن معه من الباعة املتجو ي ن
ل� ،ومه السادة ،........... ،...........
و ...........و ،..........و ،..........و ،.......و ، ،..........هن
عنوا�م بـــ  ،...........الدار البيضاء ،تقدموا
ندوبي�ا ب ج�هة الدار البيضاء-سطات ي خ
هت
بتار�  15يونيو ،2015
سلت مب�
بشاكية إىل مؤسسة وسيط اململكة ،ج
أ
حئ
هئ
إقصا�م من ال�ة االستفادة من م�رش وع السواق النموذجية،
يتظملون مب�قتضاها من ال�رض ر الالحق هب�م جراء
أ
ن ف
�ة
هث
ابلروقة النموذجية" ،ت
ل� ي� إطار تطويق هذه الظاهرة ؛
ال� مت�
املامسة "�
إحدا�ا هليلك قطاع الباعة املتجو ي
ي
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ف
ف
مت
ة
كتا�ا املؤرخ ي�  12ربف� ريا� ،2016
نوص ي� املوضوع ،فأفادت بواسطة هب
وحيث �ت ماكتبة معال مقاطعات سيدي ربال� ي
ف
أنه بعد البحث الذي أجرته السلطة احمللية لمللحقة إالدارية "طارق" ي� �شخ ص عون السلطة امللكف اب�لقطاع،
ن أ
ة
ة
رت
لعمال ي ن
ين
للعمال ،اب�عتبار أن ي ن
ع� السبع
عناو� سكنامه ات�بعة
ا�
تب� هلا أن
ي
املعني� �ابلمر ال يقطنون اب�لنفوذ ال� يب
أ
أ
ة
العمال،
احل احملمدي ،وأنه من ال�رش وط الساسية لالستفادة من السواق النموذجية ،إالقامة الفعلية بنفوذ
ي
هن
ين
ح طارق ،وال يتوفرون عىل أماكن قارة؛
� إابلضافة إىل أ�م مل يكونوا
متواجد� أثناء معلية إالحصاء اب�لزنقة  39ي
ن أ
ابلمر مضمون جواب إالدارة املعنية ي خ
بتار�  11ربأ� يل  ،2016توصلت املؤسسة
املعني� �
وبعد تبليغ وكيل
ي
ف
بكتاب مؤرخ ي�  16ماي  2016من السيد  ،..........أكد فيه أن البحث املج رى من طرف السلطة احمللية
أ
"ح المل ،"1وأن
لمللحقة إالدارية "طارق" مج انب للصواب ،لكونه صاحب فراشة عىل مستوى الزنقة  28ي
معلية إالحصاء مش�لت الزنقة " 39ح طارق" دون الزنقة  28املتواجد هيف�ا ،مو�حض ا أنه تز
تعاقد� مع الج هة
ال�م
اي
ي
ل� ،ي خ
املعنية اب�لقطاع من أجل االستفادة من رواق ف ي� إطار معلية حماربة الباعة املتجو ي ن
دجن� 2004
بتار�  7رب
حت�ت عدد  ،46301طالبا التدخل قصد رفع ما طاهل من �رض ر ،امك أرفق جوابه بوثيقة حت�ت عنوان "فسخ ة
واكل"
ف
ة
النازل؛
يعزل مب�قتضاها السيد  ............من هممة النيابة عنه ي�
وبناء على ما تقدم؛

ن أ
هئ
إقصا�م من
ملعني� �ابلمر جراء
حيث إن الطلب هي�دف إىل التدخل من أجل رفع ال�رض ر الالحق اب� ي
أ
أ
هث
ابلروقة النموذجية" ،ت
إحدا�ا هليلك�ة قطاع الباعة
وال� مت�
�
"
املامسة
النموذجية،
سواق
ال
االستفادة من م�رش وع
ي
ن ف
ئ
العشوا�؛
ل� ي� إطار حماربة البيع
املتجو ي
ي
ن أ
حن
ة
رت
للعمال ،اب�عتبار أن ي ن
عناو�
ا�
وحيث اعتمدت املج يبة اميف� �ت إليه ،أن
ي
املعني� �ابلمر ال يقطنون اب�لنفوذ ال� ب ي
ة
لعمال ي ن
ين
ح
احل احملمدي ،امك هنأ�م مل يكونوا
سكنامه ات�بعة
متواجد� أثناء معلية إالحصاء اب�لزنقة  39ي
ع� السبع ي
طارق ،وال يتوفرون عىل أماكن قارة؛
وحيث إن إالدارة عندما تقبل عىل م�رش وع امت
اج� يع من أجل استفادة فئات هشة من سكن الئق ،أو من أجل
حت
ف
ف
ن
ت
الس� العادي ي� بعض
تتنا� مع ري
ا� ،أو �دث إشاكليات ي
تسء إىل املج ال العمر ي
ال� ي
تطويق بعض الظواهر ي
أ
حت
معاي� موضوعية من اجل االستفادة ،مؤسسة طبعا عىل املساواة وتاكفؤ الفرص ،و�دد
الحياء ،البد وأن تضع ري
أ
لو�ت ،انطالقا من الطاقة االستيعابية لمل�رش وع امت
االج� يع ؛
الو اي
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هت ف
ف
املوجود� ب ز�قاق ي ن
ين
مع� ؛
حدد�ا ي� الباعة
وحيث ي� هذا إالطار ،اتضح أن إالدارة خصصت امل�رش وع لفئة معينة
املشتك من
املعاي� ،أو ما يثبت أن
وحيث مادام أن املؤسسة مل تقف عىل ما يفيد أن إالدارة حادت عن هذه
ري
ي
ة
�رش
هن رت
ين
لتال رد الطلب ؛
مض�ن أولئك
املتوفر� عىل تلك ال وط ،فإ�ا �ى عدم مواصل تدخلها ،وتقرر اب� ي
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس

 2011بإح ـ ــداث مؤسسة وسيط المملكـة ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس

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

بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس 2012؛
ألجـ ـ ــله:
فإن وسيط المملكة:
 -يرصح رب�د الطلب؛

أ
ة
نوص اب�لدار البيضاء،
 يو�مر بتبليغ هذا املقرر إىل لك من السيد عامل معال مقاطعات سيدي ربال� ي
ين
واملشتك�.
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لر�ط ،فـي:
وحرر اب� اب

الحق في دراسة الشكاية وترتيب اآلثار عنها

المشتكي محق في البحث عن حماية تقيه شر كل خطر قد يحدق به ،وأن

تكون شكايته محط دراسة تتوج باتخاذ ما يجب من تحريات وإجراءات عند
االقتضاء ،مع إجابة المشتكي بشكل معلل يطمئنه ويجعله في مأمن مما يراوده

من مخاوف.

مقرر بالتوجيه
صادر بتاريخ  19 :فبراير 2018
ملف عدد 17/14043 :
حيث إن السيد  ...........الساكن بـــ  ،....................وجدة ،تقدم بشاكية إىل مؤسسة وسيط
سلت بنقطة االتصال ب ج�هة ال�رش ق ي خ
نون�  ،2017يعرض هيف�ا ال�رض ر الالحق به جراء إقدام
اململكة ،ج
بتار�  04رب
أ
رش�كة إنوي عىل وضع شبكة الالقط ئ
اهلوا� مب�حاذاة القطعة الرضية موضوع الرمس العقاري عدد ،..........
ي
ن أ
حض
املع� �ابلمر أن االتصاالت
العائدة إليه مناصفة مع السيدة  ،..........والاكئنة بتجزئة  ،MPHPوقد أو� ي
ت رش ف
ة ت
وال� رت�وم رفع اال�رض ار الالحقة به جراء وضع الالقط
ال� اب��ها ي� املوضوع مع املصاحل إالدارية ذات الصل ،ي
ي
أ
حت
ئ
اهلوا� مب�حاذاة قطعته الرضية ،مل �رز أي تقدم لغاية ات� ي خ
ر�ه؛
ي
آ
النا�ة عن رتال�ددات أو
وحيث إنه من املمكن أن تكون لتكنولوجيات املواصالت بعض ال اث�ر السلبية تج
35

أ
املوجات الهكرومغناطيسية ،وكذا الشعة املنبعثة هنم�ا ،وأنه اب�ملوازاة مع ذلك تكون هناك بعض االحتياطات
حت
ف
الالزمة للحد ودفع ما قد تكون من تخ�وفات ،لذلك فاملفروض ي� االدارة أن يكون هلا كناش �مالت من أجل
أ
االست�ر ف ي� هذا املج ال ،ي ن
امث
الصح
يتع� عىل الفاعل  operateurالتقيد به درءا ملا من شأنه أن مي�س �ابلمن
ي
للساكنة؛
ف
ف
واملشتك حمق ي� البحث عن محاية تقيه رش� لك خطر قد حي�دق به ،أن تكون شاكيته
وحيث ي� هذا إالطار،
ي
حت
املشتك بشلك معلل
ر�ت وإجراءات عند االقتضاء ،مع جواب
حمط دراسة تتوج اب� تخ�اذ ما ي ج�ب من � اي
ي
ف
و�عهل ي� مأمن امم ري�اوده من مخ اوف؛
يطمئنه ي ج
ة
عل�ا من طرف السيد  ...........ما تستحق من عناية،
تعط للشاكية
احملال هي
وحيث إنه عىل إالدارة أن ي
وتوافيه اب�ملآل الذي خصصته هل؛

وحيث كيف ما اكنت نتيجة حب�ث إالدارة ،واعتبارا ألن النظر ف ي� هذا الطلب ض
يقت� التأكد من وجود أ�رض ار،
ي
أ
ومعرفة السياق ن
وه أمور تستوجب
املاك� إلحداثيات الالقط اب�لنسبة للقطعة الرضية العائدة إىل
املشتك ،ي
ي
ي
ف
الوقوف عىل ي ن
عل�ا
ع� املاكن ،واالستعانة ،عند االقتضاء ،بذوي الخ رب�ة ي� املج ال ،ولكها معطيات ال تتوفر هي
ف
تو�ه ف� هذه ة
احلال إىل اللجوء إىل القضاء ملا يتوفر عليه من وسائل
املؤسسة ي� الوقت الراهن ،فإن املؤسسة هج ي
ف
ي� هذا الشأن؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر في  12ربيع

اآلخر ( 1432موافق  17مارس  )2011بإحداث مؤسسة وسيط المملكة ،والمنشور

بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،ونظامها الداخلي المصادق عليه
من لدن الجناب الشريف والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس
2012؛
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ألجله؛
فإن وسيط المملكة:
 يقرر رفع يده عن القضية ،مع توجيه الطالب إىل القضاء ملا هل من وسائل ،وذلك ملمارسة ما ي خ�وهلالقانون؛
أ
املشتك.
و�مر بتبليغ هذا املقرر ،إىل
 يي

لر�ط ،فـي:
وحرر اب� اب

37

معايير االستفادة من منح الحج

إن الضوابط التنظيمية المتعلقة بشأن تنظيم أداء فريضة الحج ،سارت في

اتجاه تخصيص اعتمادات مالية تصرف للعاملين باإلدارات والمؤسسات
والمكاتب العمومية و الجماعات الترابية من أجل أداء مناسك الحج ،مع

تحديد عدد المستفيدين منها حسب حصيص هذه االعتمادات ،على أن
تكون اإلدارة قد وضعت معايير وضوابط من أجل االستفادة مبنية على

المساواة وتكافؤ الفرص.

مقرر برد الطلب
صادر بتاريخ  26:فبراير 2018
ملف عدد 17/13202 :
حيث إن السيد  ،...............عنوانه بــ  ،................الدار البيضاء ،تقدم بشاكية إىل مؤسسة
ندوبي�ا ب ج�هة الدار البيضاء-سطات ي خ
هت
بتار�  08غشت  ،2017يتظمل مب�قتضاها من
سلت مب�
وسيط اململكة ،ج

ال�رض ر الالحق به جراء عدم مت�كينه من االستفادة من منحة أداء مناسك احلج خ
ين
املتقاعد�،
املصصة لفائدة
وذلك بعد انتقائه خالل مومس  ،2013ذاكرا أنه بعد ربط االتصال اب�ملصاحل التابعة ل�رش كة مرىس املغرب،
أخ� ب أ�نه مت
الد�ر املقدسة ،ريغ� أنه فو�جئ رب�فض تسليمه املنحة املذكورة
ست� تسوية مستحقاته مب�جرد عودته من اي
رب
أ
ف
لملعاي� املعمول هب�ا واحملددة ي� القدمية والسن ،وهو ما مل متي� إشعاره
بدعوى تخ�صيهصا ملتقاعد واحد ،الخ اضع
ري
ئ
�رش
ت
به ف ي� حينه ،ويتعارض مع هج
استثنا� برصف منحة احلج لفائدة �مج يع
ال� نصت خالل �مج ع
ي
تو�ات ال كة ي
ين
املتقاعد� حسب ذكره؛
38

ف
ف
ين
املستخدم� ي ن
الذ�
نون�  ،2017هنأ�ا حددت نسبة
جوا�ا املؤرخ ي�  28رب
وحيث أفادت رش�كة مرىس املغرب ،ي� هب
مي� هن
ين
ملد� ية االستغالل مب�يناء طنجة
ك�م االستفادة من منحة أداء مناسك احلج رب�مس سنة ،2013
والتابع� ري
أ
أ
ف� 5أ�شخ اص من هن
معاي� تقوم عىل القدمية والسن وكذا
خ� متي� اختياره حسب ري
بي�م متقاعد واحد ،هذا ال ري
ي
ة مق
حض
ف
ين
لرسال ر�  88/34املؤرخة ي�  16ماي  1988؛
القوان� الداخلية لل�رش كة امك هو مو� اب�
االستحقاق ،وذلك وفق

هف
وحيث أضافت املج يبة أن منحة احلج املذكورة مت� رص�ا ملتقاعدة أخرى ،اب�عتبار أن هلا أقدمية  26سنة ،وأن
أ
املشتك مل يكن يتوفر إال عىل  23سنة فقط من القدمية ؛
ي
أ
وحيث زادت مو�حض ة أنه مل يدل ب�ي وثيقة تؤكد تهعد مصاحلها اب�ستفادته من منحة احلج رب�مس سنة  ،2013أو
بتسديد املصاريف رت
امل�تبة عن أدائه ملناسك احلج؛
وحيث إن املؤسسة أشعرت املشتك ،ي خ
دجن�  ،2017مب�ضمون جواب إالدارة ،طبقا ملقتضيات املادة 29
بتار�  12رب
ي
الظه� ال�رش يف احملدث ملؤسسة وسيط اململكة ،فمل يعقب عليه؛
من ري
وبناء على ما تقدم؛

مت ن ن أ
املع� �ابلمر من االستفادة من منحة أداء مناسك احلج
حيث إن الطلب هي�دف إىل التدخل قصد � ي
ك� ي
خ
ين
املتقاعد�؛
املصصة لفائدة
ف
ين
ا�اه تخ�صيص امت
للعامل� � إابلدارات
اع�دات مالية ترصف
لكن ،حيث إن الضوابط التنظيمية لملوضوع ،سارت ي� تج
حت
ين
املستفيد� هنم�ا حسب حصيص
واملؤسسات واملاكتب العمومية من أجل أداء مناسك احلج مع �ديد عدد
هذه امت
معاي� وضوابط من أجل االستفادة مبنية عىل املساواة وتاكفؤ
االع�دات ،عىل أن تكون إالدارة قد وضعت ري
الفرص ؛
وحيث ي ن
ين
لملتقاعد� أسفر عن استفادة واحدة مت� منحها
املال اب�لنسبة
يتب� من جواب إالدارة أن احلصيص ي
ملتقاعدة أخرى تتوفر عىل سنوات معل رث
املشتك؛
أك� من
ي
أ
ف
ة
مواصل تدخلها ،امم ي ن
يتع� معه
تو�سيسا عىل ما سبق ،فإن املؤسسة ال رت�ى ي� موقف إالدارة أي إخالل يستوجب
حي
الترص� رب�د الطلب؛
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وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس

 2011بإح ـ ــداث مؤسسة وسيط المملكـة ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس

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

بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس 2012؛

ألجله؛
فإن وسيط المملكة:
 -يرصح رب�د الطلب؛

أ
و�مر بتبليغ هذا املقرر إىل لك من السيد رئيس مج لس إالدارة الج ماعية ل�رش
واملشتك.
املغرب،
مرىس
كة
 يي

لر�ط ،فـي:
وحرر اب� اب
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مساطر عمليات التحديد اإلداري والتحفيظ

المشرع رسم ،فيما يخص عمليات التحفيظ وكذا التحديد اإلداري،

سلوك مساطر لكل من يتضرر منها قصد إرجاع األمور إلى نصابها ،وذلك

من خالل بلورة كل منازعة في شكل تعرض يؤول النظر فيه إلى المحكمة

المختصة.

مقرر بالتوجيه
صادر بتاريخ  01:مارس 2018
ملف عدد 16/9831 :
حيث إن السيد  ،.........عنوانه  ،....................فرنسا ،بعث بشاكية إىل مؤسسة وسيط
أ
سلت هب�ا ي خ
بتار�  06ربأ� يل  ،2016يعرض هيف�ا ال�رض ر الالحق به جراء مض� القطعة الرضية العائدة هل،
اململكة ،ج
ن أ ف
املع� �ابلمر ي� معرض
إىل امللك الغابوي ،وذلك بعد إجراء معلية التحديد للعقار موضوع
ي
التشك ،وقد ذكر ي
ت رش ف
ة ت
وال� رت�وم رفع ال�رض ر الالحق
ال� اب��ها ي� املوضوع مع املصاحل إالدارية ذات الصل ،ي
شاكيته أن االتصاالت ي
به جراء االعتداء املادي عىل عقاره مل حت�رز أي تقدم لغاية ات� ي خ
ر�ه؛
هت ف
ماكتب�ا ي� املوضوع ،أن القطعة
والغا�ت وحماربة التصحر أفادت ،بعد
وحيث إن املندوبية السامية لملياه
اب
أ
الرضية موضوع التشك تقع اب�ملاكن املسىم "تفراست �تزاكغت" ئ ن
أجد� املج اور للغابة
الاك� �ابلج ماعة احل�رض ية ري
ي
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حت
خ
ن
ور�غل قمس تال إيلف ،فضال عن أنه تعذر �ديد موقع القطعة سالفة الذكر اب�لنسبة لمللك
لب� اي
املزنية ي
بتصم� ي ن
يب� بدقة حدودها؛
الغابوي ،نظرا لعدم إرفاق الشاكية
مي
املشتك أصبح حمددا هن�ائيا ،طبقا لملرسوم
إل
وحيث أضافت املج يبة أن امللك الغابوي املج اور للقطعة العائدة ي
ي
بتار�  17أ� يل  ( 2000الج ريدة الرمسية عدد  4793ي خ
الوزاري عدد  ،02.00.337الصادر ي خ
بتار�  08ماي ،)2000
رب
مش�ة ف ي� ذات السياق إىل أنه مت� إيداع حم�رض
بعد استيفاء �مج يع إالجراءات املتعلقة بعملية التحديد ،ري
أ
التحديد املتعلق هب�ا لدى لك من السلطة احمللية اب�ملنطقة ،ولدى احملافظ عىل المالك العقارية والرهون
أ آ
اب�حلسيمة ،مع ن�رش إعالن للعموم يفيد ب�ن الجال امل�رض وبة مي
لتقد� التعرضات عىل معلية التحديد حمصورة
وم�زة أن التحري ف� الشاكية ىق
ف� ثالثة هشا�ر ابتداء من ات� ي خ
يب� رهينا بتوصل احملافظ
دجن�  ،2015رب
ر�  30رب
ي
ي
أ
حئ
ة
املقبول ان
قانو�؛
عىل المالك العقارية والرهون اب�حلسيمة اب�لال�ة هنال�ائية للتعرضات
وحيث إن املؤسسة أشعرت املشتك ،ي خ
شتن�  ،2016مب�ضمون جواب إالدارة ،طبقا ملا مت�ليه
بتار�  20رب
ي
الظه� ال�رش يف احملدث ملؤسسة وسيط اململكة ،فمل تتوصل منه مب�ا يؤكد خالف ما
مقتضيات املادة  29من ري
ف
جاء ي� ذلك الج واب؛
وبناء على ما تقدم؛

أ
�رض
ملشتك جراء مض� القطعة الرضية
حيث إن الطلب هي�دف إىل التدخل قصد رفع ال ر الالحق اب� ي
التشك؛
العائدة هل ،إىل امللك الغابوي ،وذلك بعد إجراء معلية التحديد للعقار موضوع
ي
أ
الرضية املتظمل هن
بشأ�ا ،أصبح حمددا هن�ائيا،
وحيث أكدت إالدارة املعنية أن امللك الغابوي املج اور للقطعة
بتار�  17أ� يل ( 2000الج ريدة الرمسية عدد  4793ي خ
طبقا لملرسوم الوزاري عدد  ،02.00.337الصادر ي خ
بتار�
رب
 08ماي )2000؛
لكن ،حيث مادام أن امل�رش ع رمس ،اميف� ي خ�ص معليات التحفيظ وكذا التحديد إالداري ،مساطر للك من
أ
ف
نصا�ا ،وذلك من خالل بلورة لك منازعة ي� شلك تعرض يؤول النظر فيه
يت�رض ر هنم�ا إلرجاع المور إىل هب
خ
املشتك إىل ربط االتصال �ابحملافظة العقارية املعنية ،لسلوك
وه توجه
إىل احملمكة املتصة ،فإن املؤسسة ،ي
ي
رت
ن
وه املندوبية السامية لملياه
املع� هب�ذا التظمل ،ي
املساطر القانونية املتاحة ،امك �ى إحاطة عمل القطاع االداري ي
ومطالب�ا اب�لتعجيل اب� تخ�اذ ما يفرضه املوقف ف� موضوع ان� ة
هت
زل احلال؛
والغا�ت وحماربة التصحر
اب
ي
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وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر في  12ربيع اآلخر

 17( 1432مارس  )2011المحدث لمؤسسة وسيط المملكة والمنشور في الجريدة الرسمية

عدد  5926بنفس التاريخ ،ونظامها الداخلي المصادق عليه من لدن الجناب الشريف،

والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس 2012؛

ألجله؛
فإن وسيط المملكة:
والغا�ت وحماربة
و�ملندوبية السامية لملياه
 يوجهاب
املشتك إىل إالبقاء عىل االتصال �ابحملافظة العقارية ،اب
ي
التصحر ،مي
لتقد� ما لديه من جحج واممرسة ما ي خ�وهل القانون من تعرضات وطعون؛
أ
والغا�ت وحماربة التصحر،
و�مر ،تبعا لذلك ،بتبليغ هذا املقرر ،إىل لك من املندوبية السامية لملياه
اب
 يواملشتك.
ي

لر�ط ،فـي:
وحرر اب� اب
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الترخيص بالبناء رهين باحترام ضوابط التعمير

الترخيص بالبناء يخضع لضوابط واردة في وثائق التعمير والبناء.
يتعين على كل معني االنضباط لها والتقيد بأحكامها ،كل ذلك

اعتبارا لما تهدف إليه باألساس من احترام االختيارات المرتبطة بتدبير المجال

العمراني من جهة ،ولضمان أمن وسالمة الساكنة من جهة أخرى.

مقرر بالتوجيه
صادر بتاريخ  01 :مارس 2018
ملف عدد16/10827 :
حيث إن تعاونية  ،.............عنوان مقرها ،دوار  ،..........الج ديدة ،تقدمت بشاكية بواسطة
سلت هب�ا ي خ
شتن�  ،2016يطلب من خالهلا
رئيهسا السيد  ،.........إىل مؤسسة وسيط اململكة ،ج
بتار�  30رب
أ
التدخل قصد رتال�خيص للتعاونية ب إ�حداث مرافق امت
ين
لملنضو� هب�ا،
اج�عية تستجيب للحاجيات الساسية
ن
ظ
امث
ماع لسبت سايس مب�عية
ذاكرة أن امل�رش وع
االست�ري املراد ج
ح� مب�وافقة املج لس الج ي
إ�ازه سبق ،وأن ي
ال� هف
ة
ين
امث
ت
لملنتسب� للتعاونية املذكورة ،موردة
يضي�ا
لالست�ر
املكتب الج هوي
ي
الفالح لداكل �ابلج ديدة نظرا للقيمة ي
حت
هت ف
خ
وال� رت�وم املصادقة عىل امل�رش وع رت
ت
ت
املق�ح ،مل �قق
أن
ي
ال� بذل�ا ي� املوضوع مع املصاحل املتصة ،ي
املساع ي
ملطل�ا لالعتبارات سالفة الذكر؛
املبت�ىغ  ،ملتمسة التدخل قصد االستجابة هب
44

ف
ف
ة
جوا�ا املؤرخ ي�  07مارس ،2017أن امل�رش وع الذي قدمته
وحيث أفادت
الواكل احل�رض ية للجديدة ،ي� هب
أ
التعاونية املذكورة ،واملتكون من ىهقم� ومطعم وحمالت تج�ارية ومخ ب ز�ة ومحام ،املزمع تشييده اب�لقطعة الرضية
مض أ ض
ا� الفالحية سبت سايس بور ،ذات
موضوع الرمس العقاري عدد  ،................الواقعة مب�نطقة � الر ي
مق
مساح�ا  1هكتارا و 96آرا ،قد مت�ت دراسته اب� ة
هت
لواكل احل�رض ية طبقا ملقتضيات
االستدالل  ،.........والبالغ
الر�
ي
ف
أكتو�  2000من طرف اللجنة التقنية امللكفة بدراسة املشاريع
الدورية الوزارية عدد  2000/1500املؤرخة ي�  6رب
الك�ى ،فمل حي�ظ اب�ملوافقة لكون الوعاء العقاري موضوع امل�رش وع يتواجد ف ي� مدار مصنف (منطقة مض
ال�) ،ومن
رب
مت
الظه� ال�رش يف عدد  25-69-1الصادر ي خ
امث
االست�ر
بتار�  29يوليوز  ،1969املتعلق مب�يثاق
� خضوعه ملقتضيات ري
الفالح � ،إابلضافة إىل أن امل�رش وع ال يتالءم والصبغة الفالحية لملنطقة املتواجد هب�ا؛
ي
وحيث أضافت املج يبة ،هنأ�ا ىق
املتغ�ات املمكنة ب خ�صوص املشاريع املعروضة عىل
تب� رهن إالشارة لدراسة لك ري
ة
ا� مع مخ تلف هج
الصل ،حيث ال رت�ى مانعا من دراسة امل�رش وع
التو�ات ذات
أنظارها للدراسة ،والتفاعل إال ي ج� ب ي
من جديد ،والبت فيه ،رش� يطة رت
س� ضابط البناء العام
اح�امه للضوابط القانونية واملسطرية املعمول هب�ا ،امي
ائ
تسل� الرخص اث
والتجز�ت العقارية
لتعم�،
والو�ئق املقررة مب�وجب النصوص املتعلقة اب� ري
احملدد لشلك رشو�وط مي
أ
وتقس� العقارات ،وكذا مالءمته للصبغة الفالحية للبقعة الرضية موضوع الطلب وفقا
واملج موعات السكنية
مي
الظه� املذكور؛
ملقتضيات ري

مت
وحيث مت� تبليغ املشتكية ي خ
الظه�
بتار�  05يونيو  ،2017مضمون جواب إالدارة ،طبقا ملا �ليه املادة  29من ري
أ
ف
ال�رش يف احملدث ملؤسسة وسيط اململكة ،فمل تتوصل هنم�ا املؤسسة ب�ي رد ي� املوضوع؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث إن الطلب ري�وم التدخل قصد رتال�خيص للتعاونية املشتكية ب إ�حداث مرافق امت
اج�عية تستجيب
أ
ظ
ين
ماع لسبت سايس مب�عية املكتب الج هوي
للحاجيات الساسية
ح� مب�وافقة املج لس الج ي
لملنضو� هب�ا ،بعدما ي
ة
هن
ين
امث
ت
املنتسب� للتعاونية املذكورة؛
يتضم�ا لفائدة
ال�
لالست�ر
ي
الفالح لداكل �ابلج ديدة ،نظرا للقيمة املضافة ي

ف
التعم� والبناء ،ي ن
ن
مع� االنضباط
وحيث إن رتال�خيص اب�لبناء ي خ�ضع لضوابط واردة ي� اثو�ئق
ري
يتع� عىل لك ي
أ
ين
لملنتم�
هلا والتقيد ب�حاكهما ،ولواكن امل�رش وع املزمع إحداثه هي�م مرافق خدماتية لتلبية احتياجات رئيسية
أ
التعم� من رت
بتدب�
للتعاونية ،لك ذلك اعتبارا ملا هت�دف إليه �ابلساس ضوابط
اح�ام االختيارات املرتبطة ري
ري
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ن
ا� من هج�ة ،و امضل�ن أمن وسالمة الساكنة من هج�ة أخرى؛
املج ال العمر ي
يعت� ان
شأ� تقنيا ،ال تتوفر املؤسسة عىل ما
تصم� البناء هلذه الضوابط رب
وحيث إن الوقوف عىل مدى مطابقة مي
يساعد التأكد هنم�ا ،امم رت�ى معه توجيه املشتكية إىل القضاء ملا يتوفر عليه من وسائل؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر في  12ربيع

اآلخر  17( 1432مارس  )2011المحدث لمؤسسة وسيط المملكة والمنشور في الجريدة

الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ ،ونظامها الداخلي المصادق عليه من لدن الجناب

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

ألجله؛
فإن وسيط المملكة:
 يرصح بتوجيه املشتكية إىل اللجوء للقضاء ملا يتوفر عليه من وسائل؛أ
ة
الواكل احل�رض ية للجديدة ،ورئيس التعاونية املعنية.
مد�
 يو�مر بتبليغ هذا املقرر إىل لك من السيد ري
ف
لر�ط ،ي�:
وحرر اب� اب
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شروط وكيفية صرف منحة االستحقاق

تخويل منح االستحقاق أصبح خاضعا لمقتضيات المرسوم ، 2-12-398

الصادر بتاريخ  29أبريل  ،2013المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الحصول على

منح االستحقاق في حدود االعتمادات المرصودة لهذه الغاية .

تخصيص منح االستحقاق تم إسناده إلى اللجنة المركزية التي هي ذات

تركيبة متعددة ،والمخول لها تحديد معايير انتقاء التلميذات والتالميذ المستفيدين

من منحة االستحقاق ورسوم التسجيل.

مقرر بحفظ الملف
صادر بتاريخ  01:مارس 2018
ملف عدد17/12704 :
حيث إن السيد  ،................عنوانه  ،........................مراكش ،بعث بشاكية ملؤسسة
سلت هب�ا ي خ
وج�ا التدخل قصد مت� ي ن
ك� ابنه  ..............من
وسيط اململكة ،ج
بتار�  18ماي  ،2017يطلب مب� هب
مق
حت
ين
لر�ط ،املسجل هب�ا �ت ر� ،.........
االستفادة من املنحة الستامكل دراسته اب�ملدرسة احملمدية
لملهندس� اب� اب
أ
ذاكرا أنه قام بعدة مساع ف� املوضوع لدى املصاحل خ
املتصة ،إال أنه مل يتوصل لي نتيجة؛
ي
ف
ف
ين ن
جوا�ا املؤرخ ي�
العال والبحث
امله�
وحيث أفادت وزارة رتال� بية الوطنية
العمل ،ي� هب
مي
والتعل� ي
ي
والتكو� ي
ال� مت� القيام هب�ا تعذر االستجابة لطلب املشتك الرام إىل مت� ي ن
 19يونيو  ،2017أنه ي ن
ت
ك�
تب� بعد
اي
ي
ي
التحر�ت ي
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أ
التحض� ية ،خاصة أن
ابنه من املنحة الج امعية ،وذلك لكونه مل حي�صل عىل صفة ممنوح أثناء دراسته �ابلقسام
ري
املنحة ف ي� سلك اهلندسة تخ�ول بناء عىل االستحقاق امت
االج� يع؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث إن الطلب ري�م إىل إعادة النظر ف ي� عدم استفادة ب ن
املشتك من املنحة الج امعية؛
ا�
ي
ي

وحيث اتضح أن عدم مت� ي ن
ك� ب ن
امع  ،2017/2016راجع لعدم
ا�
ي
املشتك من املنحة الج امعية عن املومس الج ي
أ
التحض� ية؛
توفره عىل صفة ممنوح رثإ� دراسته �ابلقسام
ري
وحيث إنه ،ما دام أن تخ�ويل منح االستحقاق أصبح خاضعا ملقتضيات املرسوم  ، 2-12-398الصادر ي خ
بتار�
ف
امت
االع�دات
 29ربأ� يل  ،2013املتعلق بتحديد رش�وط وكيفيات احلصول عىل منح االستحقاق ي� حدود
أ
ال� تنص عىل أنه :تخ
ت
"�ول منح االستحقاق الخ اصة
املرصودة هلذه الغاية ،حسب مقتضيات املادة الوىل منه ،ي
أ
ن أ
الذ� ات�بعوا در هت
اب�لتمليذات والتالميذ املغاربة ي ن
التحض� ية لملدارس
لسنت� الوىل والثانية من القسام
ري
اس�م اب� ي
ف
واملعاهد العليا سواء اب�ملغرب أو الخ ارج ،ف ي� حدود امت
االع�دات املالية املرصودة هلذه الغاية ي� إطار قانون املالية،
واحلصة رت
سنو� من طرف اللجنة املركزية"؛
املق�حة اي
مت
تخ
ال� ه ذات رت�كيبة متعددة ،مض
ت
ت� مت�ثيلية
وحيث إن �صيص منح االستحقاق � إسناده إىل اللجنة املركزية ي ي
حت
العديد من القطاعات الوزارية ،خ
ين
املستفيد� من منحة
معاي� انتقاء التمليذات والتالميذ
واملول هلا �ديد ري

االستحقاق ورسوم التسجيل؛

ف
امع
وحيث ،مادام طلب
املشتك ري� ي
ي
م إىل إعادة النظر ي� عدم استفادة ابنه من املنحة رب�مس املومس الج ي
 ،2017/2016فإنه من الصعب ،العتبارات مسطرية ،النظر ف� الطلب ،بعدما رفعت اللجنة خ
املتصة يدها
ي

عن امللف؛

ة
مواصل تدخلها ،امم رت�ى معه حفظ
يستدع
وحيث ،إن املؤسسة مل تقف عىل أي إخالل من جانب إالدارة،
ي
ف
و�ت إىل السيد رئيس احلكومة رت
امللف ،عملا هنأ�ا هج
التنظيم املتعلق اب�ملنح ملتابعة
مق�حا ب إ�عادة النظر ي� إالطار
ي
ف
ا�اه توسيع رئ
ين
املستفيد�؛
دا�ة
الدراسات اب�ملعاهد واملدارس العليا ،وذلك ي� تج
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وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر في  12ربيع اآلخر

 17( 1432مارس  )2011والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله،

وتطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ،المصادق عليه من لدن الجناب الشريف،

والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس 2012؛

ألجله:
فإن وسيط المملكة:
 -يرصح حب�فظ امللف؛

أ
ين ن
العال والبحث
امله�
و�مر بتبليغ هذا املقرر ،إىل لك من وزارة رتال� بية الوطنية
 يمي
والتعل� ي
والتكو� ي
واملشتك.
العمل،
ي
ي

ف
لر�ط ،ي�:
وحرر اب� اب
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استمرار االستفادة من صناديق االحتياط االجتماعي
رهين بمجهود مشترك بين اإلدارة والمنخرطين

ما عرفته صناديق التقاعد واالحتياط االجتماعي من عجز ،ألسباب

متعددة ،جعلت الدولة تبحث عن الوسائل الكفيلة لتدارك ذلك من أجل

تامين استمرارية االستفادة من الصناديق المذكورة؛

ما رست عليه كل الدراسات المنجزة هو بذل مجهود خاص من لدن

المستفيدين ،ومختلف اإلدارات المشغلة والخزينة العامة ،لضخ اعتمادات

ورفع المساهمات وتمديد سن التقاعد؛

المبادرات تمت في نطاق تشاور وتوافق بين األطراف المعنية من

إدارة ومشغلين ومأجورين في نطاق حوار اجتماعي ،انسجاما مع المقتضيات
الدستورية التي تؤكد على إسهام التمثيليات النقابية في النهوض بالحقوق من

خالل مشاورات ومفاوضات جماعية.
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مقرر برد الطلب
صادر بتاريخ 7 :مارس 2018
الملف عدد 16/11001 :
أ
الر�ط ،الج ة
اعل
حيث إن الج معية الوطنية  .........تقدمت بواسطة الستاذة  .........احملامية هب�يئة اب
سلت هب�ا ي خ
عنوان املر ة
أكتو� ،2016
الر�ط ،بشاكية إىل مؤسسة وسيط اململكة ،ج
اسل مهعا بــ  ،.........اب
بتار�  27رب
هئ
أعضا�ا من مج انية التغطية الصحية وفق املادة  32من القانون املنظم لل�رش كة
وج�ا من عدم استفادة
تتظمل مب� هب
املذكورة ،وإلزاهمم ب أ�داء مبلغ هش�ري حمدد ف�  150درمه ،وكذا اقتطاع  10%من املبالغ رت
املس�جعة من رش�كة
ي
ين
التأم�؛
حض
وحيث توصلت املؤسسة بكتاب الحق من دفاع املشتكية ي خ
دجن�  ،2016تو� فيه هنأ�ا توصلت مب�ذكرة
بتار�  05رب
من طرف ال�رش كة امللكية لتشجيع الفرس ي خ
و�ر هت
اد�ا املنفردة ،املذكرة
شتن�  ،2016تعدل مب�قتضاها ب إ
بتار�  07رب
أ
أ
ف
ت
ال� اكنت تقوم به ال�رش كة ،ورفع مبلغ الداء
الوىل املؤرخة ي�  26رب
دجن�  ،2015وذلك حب�ذف اقتطاع  10%ي
ال�هش ري لملستفيد من التقاعد لملبلغ املناسب لراتبه التقاعدي املؤدى من طرف صندوق امض
ال�ن امت
االج� يع،
مؤكدة أن لك هذه إالجراءات مخ الفة لملادة  32املذكورة أعاله؛
ف
ف
وحيث مت�ت مر ة
ينا�  ،2017أن ال�رش كة
اسل وزارة الفالحة والصيد البحري ،فأفادت ي� هب
جوا�ا املؤرخ ي�  31ري
امل�انية خ
امللكية لتشجيع الفرس ،وبعد تز�ايد العجز ف� ي ز
ين
ين
املستفيد�
متقاعد�ا
للتأم� ،وانتقال عدد
املصصة
هي
ي
هت
عائال�م من التغطية الصحية إىل  312سنة  ،2014مقابل  17مستفيدا سنة  ،2005ي ن
والذ� اكنوا يستفيدون
مع
والز�دة ف� نسبة رت
هت
هنم�ا مج انا� ،معلت رش�كة ي ن
االش�اك لالستمرار
التأم� عىل مراسل�ا لفسخ العقد الذي ري� بطهما ،اي ي
من االستفادة من هذه التغطية؛

النا�ة عن تز�ايد نسبة
إ�اد حل مناسب والتخفيف من اللكفة الزائدة تج
وحيث أضافت املج يبة ،أنه من أجل ي ج
االج� ي ن
املتقاعد� وارتفاع نسبة املسامهة ف ي� ي ن
اج�عات مع الفرقاء امت
التأم� عن املرض ،عقدت عدة امت
ين
عي� ،نتج عنه
أ
تخ
رت
ساس لل�رش كة املذكورة ،عىل أن يسامه متقاعدوها ب
ا�اذ قرار مش�ك بوقف العمل اب�لفصل  32من القانون ال ي
ر� ،واقتطاع  10%عن لك ملف متعلق اب�ملرض؛
 150درمه هش� اي
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أ
تأ
ار�ت هذه ال�رش كة أن تكون املسامهة ما ي ن
ب�  60درمه
مندو� الجراء،
امك أضافت املج يبة ،أنه بطلب من
بي
أ
ملتقاعد�ا ،وذلك اعتبارا للمراض املزمنة واملصاريف امللكفة
ر� لتتناسب مع املعاش ال�هش ري
و 210درمه هش� اي
هي
ين
التأم� عن املرض ،اكلصندوق ن
الوط� ملنظمات االحتياط
هلم ،والتباع ما هو متعامل به من طرف صناديق
ي
الوط� امض
لل�ن امت
امت
االج�ع والصندوق ن
االج� يع؛
ي
ي
أ
وحيث مت� تبليغ املتظملة جواب إالدارة ي خ
بتار�  14مارس  ،2017فمل تتوصل هنم�ا املؤسسة ب�ي رد؛
وبناء على ما تقدم؛

حيث إن الطلب هي�دف إىل التدخل قصد االستمرار ف ي� االستفادة من مج انية ت أ� ي ن
ين
املتقاعد� ،وفقا ملا
م�
تنص عليه املادة  32من القانون املنظم لل�رش كة امللكية لتشجيع الفرس؛

امل�انية خ
تب� من جواب إالدارة أنه  ،نظرا تز
ل�ايد العجز ف� ي ز
وحيث ي ن
ين
للتأم� ،نتيجة ارتفاع عدد
املصصة
ي
هت
عائال�م من التغطية الصحية ،اضطرت إالدارة ،بطلب من رش� كة ي ن
ين
ين
التأم� ،إىل فسخ
املستفيد� مع
املتقاعد�
االش�اك ىت
الز�دة ف� نسبة رت
ليتأ� االستمرار من االستفادة موضوع التظمل؛
العقد الذي ري� بطهما ،وإىل اي ي
أ
ف
مت
ساس لل�رش كة امللكية لتشجيع الفرس ينص ي�
وحيث إن اكن حص ما �سكت به املشتكية من أن القانون ال ي
أ
حت
ين
املتقاعد� من واجبات التغطية الصحية ،فإن ما عرفته صناديق
خ�ة مسامهة
مادته  32عىل �مل هذه ال ري
أ
ة
التقاعد واالحتياط امت
الكفيل لتدارك
االج� يع من جعز ،لسباب متعددة ،جعلت املغرب يبحث عن الوسائل
ذلك من أجل ات� ي ن
م� استمرارية االستفادة من الصناديق املذكورة؛
ة
الصل
وحيث إن ما رست عليه لك الدراسات املنجزة من طرف احلكومة ،وكذا املؤسسات الدستورية ذات
أ
امت
للحسا�ت واملج لس امت
ئ
والبي� ،هو بذل مج هود
واالج� يع
االج� يع واالقتصادي
اب�ملوضوع ،من املج لس العىل
اب
ي
ة
املشغل والخ زينة العامة لضخ امت
ين
اع�دات ورفع املسامهات
املستفيد� ومخ تلف إالدارات
خاص سواء من لدن
متو�ديد سن التقاعد؛
وحيث ،عىل ضوء ذلك  ،مت� االهتداء إىل حلول اكن البد هيف�ا من تضحيات وتعاون وتاكفل وتعاضد ملا فيه
ين
لملستفيد�؛
كب�ة
مصلحة ري
ن أ
مت ف
ين
ين
ومأجور�
ومشغل�
ب� الطراف املعنية من إدارة
وحيث إن لك هذه املبادرات �ت ي� نطاق تشاور وتوافق ي
ف
ف
امت
ت
ال� تؤكد عىل إهسام التمثيليات النقابية ي� هنال�وض
ي� نطاق حوار اج� يع ،انسجاما مع املقتضيات الدستورية ي
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اب�حلقوق من خالل مشاورات ومفاوضات �مج اعية؛
وحيث ف ي� هذا إالطار ،بعد اضطرار ال�رش كة امللكية لتشجيع الفرس إىل فسخ عقد ي ن
التأم� ،اعتبارا إلل كراهات
ين
ين
ت
كب�
التأم� ،ونظرا التساع رقعة
ال� مل تعد توافق رش�كة
احملال� عىل التقاعد الذي ارتفع بشلك ري
املذكورة ي
إ�اد بديل بتوافق مع التمثيليات والفرقاء من أجل ت أ� ي ن
م� استمرار التغطية
جدا ،معدت ال�رش كة املذكورة إىل ي ج
ين
لملتقاعد�؛
الصحية
االج�ع ،الذي ض
وحيث إن البديل ،الذي مت� االرتاكن إليه ،جاء ف ي� إطار مبادئ التضامن والتاكفل امت
يقت�
ي
ي
مسامهة مزدوجة من لدن املشغل واملستفيد ،وكذا مراعاة الدخل لتكون املسامهة بشلك تصاعدي ،مب�ا ال ري�هق
ين
املتقاعد�؛
اكهل املتحمل من
ة
مواصل تدخلها ،امم ي ن
حي
الترص� رب�د الطلب.
يتع� معه
يستدع
وحيث إن املؤسسة ال رت�ى ما
ي

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس

 2011بإحداث مؤسسة وسيط المملكة ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس

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

بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس 2012؛
ألجله؛

فإن وسيط المملكة:
 يرصح رب�د الطلب؛أ
وز� الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
 يو�مر بتبليغ هذا املقرر إىل لك من السيد ري
والغا�ت ،ودفاع املشتكية.
اب

ف
لر�ط ،ي�:
وحرر اب� اب
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نماذج من توصيات
صادرة عن
وسيط المملكة

دور اإلدارة في منح الشهادة المرتبطة بإثبات
الملكية

المطلوب من اإلدارة ليس هو شهادة بملكية المشتكي للعقار المذكور،

بل الهدف هو اإلشهاد بأن هذا العقار ليس من ضمن األمالك الجماعية ،أو

الخاصة للدولة ،أو لألحباس؛

دور اإلدارة ليس هو الحسم في الملكية ،بل المطلوب منها القيام بالبحث

فيما تتوفر عليه من سجالت لضبط األمالك الجماعية ،والملك الخاص ،واستفسار

المصالح التابعة لها في الموضوع ،ليتأتى لها تمكين الطالب من الشهادة،

علما أنه الشيئ يمنع من اإلشارة فيها إلى ما وصل إلى علمها من منازعة في

الملكية فيما بين الخواص أو غيرهم.

توصية إلى السيد وزير الداخلية
صادرة بتاريخ 29 :دجنبر 2017
ملف عدد15/7216:
حيث إن السيد ،..............القاطن ،بــ  ،...................الدار البيضاء ،تقدم بشاكية هلذه
سلت هب�ا ،ي خ
بتار�26ينا� ،2015يتظمل مب�قتضاها من عدم مت�كينه من هش�ادة إدارية تخ�ص القطعة
املؤسسة ،ج
أ
هت
إقل� ب ن
مساح�ا
سل�ن،
ا� امي
الرضية ،املامسة "القرية" ،الاكئنة بــ � ،...........مج اعة الردادنة ،أوالد مالك ،الاكرة ،مي
 06آرات ،ذاكرا أنه قام بعدة مساع لدى قيادة أحالف اب�لاكرة قصد مت�كينه من ال�هش ادة املطلوبة ،إال هنأ�ا مل تسفر
عن أي نتيجة إىل غاية ات� ي خ
ر�ه؛
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ف
ف
لملشتك أن تقدم لدى السلطة
جوا�ا املؤرخ ي� 23يوليوز ،2015أنه مل يسبق
وحيث أفادت وزارة الداخلية ،ي� هب
ي
أ
هت
الرضية ت
إضاف�ا إىل ملكه،
ال� يود
االدارية للحصول عىل هش�ادة انتفاء الصبغة الج ماعية أو احلبسية للقطعة
ي
حت
ف
وأن ال�هش ود الواردة أامسؤمه ي� رمس �قيق املساحة يقطن مج ملهم مب�دينة الدار البيضاء ،وأن ال أحد هنم�م يعرف
ف
موقع العقار الذي هو ي� ملك جاره الذي أقام به مسكنا ويقطن به منذ سنوات ،وقد أرفقت الج واب بصورة
طرف� ال يوجد امس املشتك من هن
ب� ي ن
من عقد بيع مؤرخ ف ي� 26مارس  ،2003و املنعقد ي ن
بي�ما؛
ي
وحيث مت� تبليغ جواب إالدارة لملشتك ي خ
بتار� 10شتن� ،2015فتوصلت منه املؤسسة بتعقيب ،يؤكد من خالهل
ي
ال� طالبته مب�جموعة من اث
�هش
ت
الو�ئق  ،وكذا
أنه سبق أن تقدم بطلب احلصول عىل ال ادة من السلطة احمللية ،ي
ف
ين
املقيم� اب�ملنطقة ،وهو ما قام به ي� إال اب�ن ،مطالبا ب إ�لغاء عقد البيع الذي استدلت به
هش�ادة بعض ال�هش ود
إالدارة ،وذلك حليازته هو كذلك لعقد بيع اممثل من نفس البائع ؛
وبناء على ما تقدم؛
املشتك عىل هش�ادة انتفاء الصبغة الج ماعية لقطعة أرضية عرفت
حيث إن الطلب هي�دف إىل حصول
ي
معلية البيع ي ن
مرت� من طرف نفس املالك؛
أ
املشتك للعقار املذكور ،بل اهلدف هو إال هش�اد ب�ن هذا
وحيث إن املطلوب من إالدارة ليس هو هش�ادة مب�لكية
ي
أ
أ
ة
للدول ،أو للحباس؛
العقار ليس من مض�ن المالك الج ماعية ،أو الخ اصة
ف
ت
رت
ت
وال� مب�قتضاها فرضت
وحيث إن موجب الطلب هو ما ورد ي� املذكرة املش� كة لوز ي
ار� العدل والداخلية ،ي
طل�م اب�ل�هش ادة املذكورة؛
عىل العدول ،عند اللجوء هيإل�م إلقامة رمس استمرار امللك ،إرفاق هب
ف
ف
عل�ا أن تقوم اب�لبحث ي� ما تتوفر
وحيث ،هلذه االعتبارات ،فإن دور إالدارة ليس هو احلمس ي� امللكية ،بل هي
أ
المالك الج ماعية ،وامللك الخ اص ،واستفسار املصاحل التابعة هلا ف� املوضوع ،ىت
ليتأ�
سالت لضبط
عليه من ج
ي
الش� مي�نع من إالشارة هيف�ا إىل ما وصل إىل عملها من منازعة اميف� ي ن
هلا مت� ي ن
ك� الطالب من ال�هش ادة ،عملا أنه ي ئ
ب�
الخ واص أو ريغ�مه؛
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ف
هش
تن�
املشتك ،بعد إجراء
وحيث لذلك  ،فإن املؤسسة رت�ى دعوة إالدارة إىل منح
اي
ي
التحر�ت� ،ادة تثبت أو ي
أ
الصبغة الج ماعية للقطعة الرضية املعنية؛
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر في  12من ربيع

اآلخر  1432الموافق ل ـ  17مارس  ،2011والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس

التاريخ ،السيما المادة  29منه؛

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

الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012ال سيما

المادة  75منه؛
ألجله؛

فإن وسيط المملكة:
ف
هش
ين
تن� الصبغة الج ماعية للقطعة
بتمك�
وز� الداخلية
يوص السيد ربي
ي
املشتك من �ادة تثبت أو ي
أ
الرضية ؛
 يدعو إىل إخبار املؤسسة مب�ا مت� تخ�صيصه لملوضوع ،داخل أجل ثالثة هشأ�ر؛أ
واملشتك.
وز� الداخلية ،
 يو�مر بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد رب
ي

ف
لر�ط ،ي�:
وحرر اب� اب

59

المقررات اإلدارية في مجال التعمير

المقررات اإلدارية في مجال التعمير ليست غاية في حد ذاتها ،بل إن

جدواها في تنفيذها ،ألنها ضابط للشرعية ،وألنها تصب في اتجاه وجوب
التقيد بالمعايير والمواصفات التي يجب أن يكون عليها العمران ،وتسير نحو
الحرص على تطابق البناء مع ما يحقق أمن الساكنة ويحافظ على وظيفة التعمير،

ويؤمن راحة األفراد والجماعات ويجنبهم كل ضرر؛

كان على اإلدارة المختصة أن تواصل مساعيها لتنفيذ مقرر إعادة الحالة

إلى ما كانت عليه ،ألن اإلدارة لها من اإلمكانيات ما يسعفها في إعمال

مقررها ،بما في ذلك استعمال القوة العمومية ،عند االقتضاء؛

إحالة المخالفة على النيابة العامة ال يمكن أن يشكل موجبا لتعطيل تنفيذ

مقرر الهدم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ،في غياب مقرر قضائي يوقف

تنفيذ مقرر إيقاف األشغال.
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توصية إلى السيد عامل إقليم النواصر
صادرة بتاريخ 01:فبراير 2018
ملف عدد16/10921 :
حيث إن السيد  ،........عنوانه  ،.........................:الدار البيضاء ،تقدم بشاكية لدى مؤسسة
سلت هب�ا ي خ
أكتو�  ،2016بشأن ال�رض ر الالحق به جراء عدم إمعال إالجراءات
بتار� 19
وسيط اململكة ،ج
رب
أ
المر الج ماع الصادر عن رئيس الج ماعة احل�رض ية لبوسكورة ي خ
أكتو� 2014
بتار� 02
الالزمة بشأن تنفيذ
رب
ي
أ
حت
ض
والقا� � إابليقاف الفوري للشغال املنجزة من طرف السيد  ،...........ريغ� املتطابقة مع
�ت عدد ،4522
ي
ة ف
و�ب عىل هج
الوا�ة احملادية للعمارة ،إضافة إىل توسيع واستغالل جزء
التصام� املرخصة،
واملتمثل ي� فتح نوافذ اب
مي
مق
ف
من سطح العمارة ر�  ،21خ
ت
ال� بذهلا ي� املوضوع
عل�ا ،ذاكرا أن
واملالفة ملقتضيات
ري
التعم� املنصوص هي
ي
املساع ي
املالفة املتظمل هنم�ا وإرجاع ة
وال� رت�وم هنإ�اء خ
ت
احلال إىل ما اكنت عليه ،مل
مع املصاحل إالدارية ذات االختصاص ،ي
تفض إىل رت�تيب إالجراء الذي يقتضيه القانون حلد ات� ي خ
ر�ه ،راجيا التدخل قصد رفع ما حلقه من �رض ر؛
أ
أ
ن أ
حت
املع� �ابلمر شاكيته بنسخة من المر الفوري ب إ�يقاف الشغال �ت عدد  4522صادر عن رئيس
وحيث ارفق ي
الج ماعة احل�رض ية لبوسكورة ،مع إالشارة فيه إىل أن نسخا ً منه هج
إقل� النوارص ،ووكيل امللك
و�ت إىل عامل مي
حت
لدى احملمكة االبتدائية اب�لدار البيضاء ،ولملشتىك به ،قصد التنفيذ ،ونسخة من إعذار مسجل �ت عدد 4523
صادر ف�  02أكتو�  2014عن نفس الج ماعة إىل السيد  ............قصد تخ
التداب� الالزمة إل هن�اء
ا�اذ اكفة
ري
رب
ي
ف
ة
خ
املسجل ضده ،واملنافية للقانون مقر�  12/90املتعلق اب� ري ت
و�ب
املالفة
ارتك�ا واملتجلية ي� فتح نوافذ ،اب
وال� هب
لتعم� ي
مق
عىل هج
لتصام� املرخص هب�ا ،وتوسيع استغالل جزء من سطح العمارة ر�
الوا�ة احملادية للعمارة ريغ� الواردة اب�
مي
 21داخل أجل  15يوما من ات� ي خ
ر�ه؛
ن ف
وحيث سبق ملندوبية املؤسسة ب ج�هة الدار البيضاء-سطات أن راسلت مب� ىض
ينا� و
كتاب�ا
قت� هي
ي
املؤرخ� ي�  18ري
ف
ف
إقل� النوارص ي� املوضوع ،فوافاها ب ج�واب مؤرخ ي�  14يونيو  ،2017أفاد من خالهل
 02مايو  2017السيد عامل مي
أ
أنه استنادا إىل البحث الذي أجري من طرف السلطة احمللية ف ي� املوضوع ،ي ن
تب� أن المر يتعلق مب�خالفة مرتكبة
عاين�ا لج نة مخ تلطة ي خ
من طرف السيد  ،..........هت
شتن�  ،2014وعىل رثإ�ه ،قامت مصاحل �مج اعة
بتار�  24رب
أ
حت
الشغال ي خ
بوسكورة مب�تابعة خ
أكتو� � 2014ت عدد ،4522
بتار� 02
املالف ربع� إصدار أمر فوري ب إ�يقاف
رب
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ي خ حت
التعم�؛
التار� �ت عدد  ،4523وذلك طبقا ملقتضيات قانون
وإعذار بنفس
ري
وحيث إن الكتاب سالف الذكر مل تقع إالشارة فيه إىل إالجراءات املتخذة إل هن�اء خ
املالفة املتظمل هنم�ا ،وذلك
التعم�؛
عل�ا بقانون
ري
استنادا إىل املقتضيات املنصوص هي
وبناء على ما تقدم:
�رض
ملشتك جراء عدم إمعال إالجراءات الالزمة
حيث إن الطلب ري�وم التدخل قصد رفع ال ر الالحق اب� ي
أ
حت
المر الج ماع الصادر عن رئيس الج ماعة احل�رض ية لبوسكورة ي خ
أكتو� � 2014ت عدد
بشأن تنفيذ
بتار�  02رب
ي
أ
ض
التصام�
والقا� � إابليقاف الفوري للشغال املنجزة من طرف السيد  ،...............ريغ� املتطابقة مع
،4522
مي
ي
ة ف
و�ب عىل هج
الوا�ة احملادية للعمارة ،إضافة إىل توسيع واستغالل جزء من
املرخصة،
واملتمثل ي� فتح نوافذ اب
ف
سطح العمارة مقر�  ،21خ
عل�ا ي� قانون 12/90؛
واملالفة ملقتضيات
ري
التعم� املنصوص هي

ف
والتداب�
إقل� النوارص ي� املوضوع مل يتطرق إىل إالجراءات
ري
وحيث إن الكتاب املتوصل به من طرف عامل مي
أ
ماع الصادر عن رئيس الج ماعة احل�رض ية لبوسكورة
املتخذة لوضع حد لملخالفة
ري
التعم� ية ،موضوع المر الج ي
أ
أ
املشار إليه أعاله ،إذ ىف
ة
النازل املتظمل هنم�ا ،عملا ب�ن أمر إيقاف الشغال عدد  4522املومأ
اكت� ببسط فصول
أ
أ
إليه أعاله ،قد وجه إليه لجل التنفيذ وهو المر الذي مل يقم به؛
مق
لتعم� ،إىل جانب هن
كو�ا تخ�ول السلطة احمللية،
وحيث إن مقتضيات املادة  69من القانون ر�  12.90املتعلق اب� ري
ف
عل�ا كذلك رفع ما قد يلحق الساكنة من
لتنظ� العمران ،فإن الواجب حي� مت� هي
ك�رش طة إدارية ،احلق ي� التدخل مي
أ�رض ار نتيجة ما متي� من بناءات خالفا للقانون؛
أ
ف
ف
التعم� ليس غاية ف� حد هت
ذا�ا ،بل إن جدواها ي� تنفيذها ،ل هن�ا
وحيث إن صدور املقررات إالدارية ي� مج ال
ري
ي
أ
ف
ت
عل�ا العمران،
ضابط لل�رش عية ،ول هن�ا تنصب ي� تج
ا�اه وجوب التقيد اب� ري
ال� ي ج�ب أن يكون هي
ملعاي� واملواصفات ي
أ
حن
ف
التعم� ي� راحة الفراد
وتس� �و احلرص عىل تطابق البناء مع ما حي�قق أمن الساكنة حيو�افظ عىل وظيفة
ري
ري
و� هبن�م لك �رض ر؛
والج ماعات تج

مساع�ا لتنفيذ مقرر إعادة ة
وحيث ف� هذا إالطار ،اكن عىل إالدارة خ
احلال إىل ما اكنت عليه،
املتصة أن تواصل
هي
ي
أ
هف ف
لن إالدارة هلا من إالماكنيات ما يسع�ا ي� إمعال مقررها ،مب�ا هيف�ا استعمال القوة العمومية ،عند االقتضاء؛
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أ
مق
البنية تخ
وا�اذ
لتعم� ،تخ�ول إللدارة حق مراقبة
وحيث إن املواد  65وما بعدها من القانون ر�  12.90املتعلق اب� ري
أ
أ
أ
ف
يش� إىل توجيه نسخة
ما يتطلبه المر عند لك مخ الفة ،مب�ا ي� ذلك اهلدم ،خصوصا وأن المر ب إ�يقاف الشغال ري
منه إىل السيد وكيل امللك لدى احملمكة االبتدائية اب�لدارالبيضاء ،وبذلك فإن ة
إحال خ
املالفة عىل النيابة العامة
احلال إىل ما اكنت عليه ،ف� غياب مقرر ئ
ة
قضا�
ال مي�كن أن يشلك موجبا لتعطيل تنفيذ مقرر اهلدم وإعادة
ي
ي
أ
يوقف مقرر إيقاف الشغال؛

أ
أ
ة
هت
وحيث ي ن
مواصل إجراءات تنفيذ المر ب إ�يقاف الشغال عدد 4522
مصداقي�ا،
يتع� عىل إالدارة حرصا عىل
أ
ب إ� هن�اء خ
املالفة موضوع المر املذكور؛

وتطبيقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر في 12من ربيع

اآلخر  1432الموافق لـ  17مارس  ،2011والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس

التاريخ ال سيما المادة  29منه؛

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

الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012ال سيما

المادة  75منه؛
ألجله:

فإن وسيط المملكة:

أ
ف
إقل� النوارص اب�لتعجيل ب إ� هن�اء خ
املالفة موضوع المر عدد  4522الصادر ي�
يوص السيد عامل مي
 يماع لبوسكورة والذي وجه هل للتنفيذ لكونه مخ الفا ً
 02رب
أكتو�  ،2014عن السيد رئيس املج لس الج ي
والتعم� ،بعد تخ
التداب� الالزمة لذلك ،مب�ا هيف�ا االستعانة اب�لقوة العمومية،
ا�اذ لك
للقانون ولضوابط البناء
ري
ري
عند االقتضاء؛

 يدعو إىل إخبار املؤسسة مب�ا مت� تخ�صيصه لملوضوع ،داخل أجل ثالثة هشأ�ر؛أ
ماع
ا
لس
رئيس
والسيد
النوارص،
إقل�
عامل
السيد
من
لك
إىل
التوصية
هذه
بتبليغ
مر
و�
املج
لج
 يمي
ي
واملشتك.
لبوسكورة،
ي

لر�ط ،فـي:
وحرر اب� اب
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تسوية ملفات المرض من طرف التعاضديات

ما برر به الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي امتناعه عن

تعويض ملفات مرض المعنية باألمر ،وإيقاف استفادتها من التغطية الصحية
كونها لم ترجع مبلغ  693,59درهم ،أمر غير مقبول ،إذ بإمكان الصندوق

اللجوء إلى مسطرة المقاصة ،وذلك بخصم المبلغ سالف الذكر من مجموع

المبالغ المستحقة لها؛

عدم تعويض المنخرطة عن مصاريف عالجها ،أمر ليس له أي سند قانوني،

إذ من المفروض ان يبادر الصندوق إلى تمكينها من ذلك ،ليتأتى لها مواجهة

المصاريف المستدامة التي يتطلبها العالج.
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توصية إلى السيد مدير الصندوق الوطني
لمنظمات االحتياط االجتماعي
صادرة بتاريخ 22:فبراير 2018
ملف عدد 17/12488:
الوط� ملنظمات االحتياط امت
حيث --حيث إن السيدة  ،............مقر� تسجيلها اب�لصندوق ن
االج� يع
ي
ف
سلت هب�ا ي خ
هن
بتار�  19ربأ� يل
آس� ،بعثت بشاكية إىل هذه املؤسسة ج
 ،......./.......عنوا�ا  ،...................ي
 ،2017تتظمل مب�قتضاها من ال�رض ر الالحق هب�ا جراء عدم مت� هن
كي�ا من التعويض عن ملفات مر�هض ا املودعة

ال� قامت هب�ا مل تسفر عن أي نتيجة إىل غاية ات� ي خ
ت
ر�ه ،طالبة التدخل قصد
لدى الصندوق ،مو�حض ة أن
ي
املساع ي
هت
مت� هن
مستحقا�ا املالية؛
كي�ا من

أ
أ
ف
ن ف
أكتو�  ،2017أنه ي ن
ت
ال�
املد� ية العامة للمن
الوط� ي� هب
جوا�ا املؤرخ ي�  17رب
وحيث أفادت ري
تب� بعد ال حب�اث ي
ي
أ
ف أ
أ
الخوية للتعاون رت
املش�ك مت
المن ن
الوط� ،أن زوج املعنية �ابلمر استخلص قيد
موظ�
ومي�
اب� رش� هت�ا الج معية
ي
ي
الوط� ملنظمات االحتياط امت
حياته مبلغا قدره  693,59درمه من الصندوق ن
االج� يع عن طريق الخ طأ ،وأن
ي
أ
خ� حث زوج املشتكية قيد حياته عىل أداء املبلغ سالف الذكر حت�ت ة
طائل إيقاف رصف مستحقات
هذا ال ري
ق أ
مغ
لخ
المر كذلك إىل ي ن
ح� وفاته
وب�
ملفات العالج ا اصة به ،ور� إشعاره � إابلجراء ،إال أنه مل يؤد ما بذمته ،ي
يخ
بتار�  02يونيو 2015؛
أ
وحيث أضافت املج يبة ،أن املشتكية مطالبة ب�داء هذا املبلغ لفائدة الصندوق ،عملا ان مج موعة من ملفات
أ
ح� تسوية ن ز
العالج الخ اصة هب�ا ،والبالغة هت
الداء إىل ي ن
قيم�ا  4996,59درمه موقوفة
ال�اع؛

رت
الوط� ملنظمات االحتياط امت
واس�ساال ف ي� حب�ث سبل تسوية هذا امللف ،مت� استدعاء الصندوق ن
االج� يع لج لسة
ي
أ
ن ف
ف
حب�ث ي خ
و�
املد� ية العامة للمن
بتار�  28رب
نون�  ،2017أكدت من خالهلا ممثلته ما جاء ي� جواب ري
الوط� ،ي
ي
معرض تدخلها ،طلبت املؤسسة من إالدارة خمص مبلغ  693,59درمه من مبلغ التعويض الخ اص مب�لفات عالج
أ
املعنية �ابلمر ،والبالغ قدره  4996,59درمه؛
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وبناء على ما تقدم؛
مر�هض ا؛

حيث إن الطلب هي�دف إىل التدخل من أجل مت� ي ن
ك� املشتكية من االستفادة من التعويض عن ملفات

الوط� ملنظمات االحتياط امت
وحيث إن ما رب�ر به الصندوق ن
االج� يع امتناعه عن تعويض ملفات مرض املعنية
ي
أ
هت
استفاد�ا من التغطية الصحية وهو عدم إرجاع مبلغ  693,59درمه ،أمر ريغ� مقبول ،إذ ب إ�ماكنه
�ابلمر ،وإيقاف

اللجوء إىل مسطرة املقاصة ،وذلك ب خ�مص املبلغ سالف الذكر الذي مي�ثل ما رصف هج
لزو�ا قيد حياته عن طريق
الخ طأ من مج موع املبالغ املستحقة هلا عن رت
اس�جاع مصاريف العالج الخ اصة هب�ا؛

عال�ا ،أمر ليس هل أي سند ن
وحيث إن عدم تعويض املنخرطة عن مصاريف هج
قانو� ،إذ من املفروض ان
ي
كي�ا من ذلك ،ىت
يبادر الصندوق إىل مت� هن
ت
ليتأ� هلا هج
يقتض�ا العالج والتطبيب،
ال�
هي
موا�ة املصاريف املستدامة ي
ف
وت�ة امللفات وتسديد املستحقات؛
عملا أن فعالية التغطية الصحية تمكن ي� ترسيع ري
أ
وحيث ،ما دام أن راتب معاش املعنية �ابلمر ي خ�ضع بصفة منتظمة لالقتطاعات ،فإنه من ريغ� املعقول أال
أ
ن ف
خ�ة من هق
القانو� ي� التغطية الصحية؛
ح�ا
تستفيد هذه ال ري
ي
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر في  12ربيع اآلخر

( 1432الموافق  17مارس  )2011بإحداث مؤسسة وسيط المملكة ،والمنشور بالجريدة

الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله؛

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

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

فإن وسيط المملكة:
يعا� عدم مت� ي ن
 ينك� املتظملة من التعويض عن ملفات مر�هض ا؛
ين
الوط� ملنظمات االحتياط امت
 يوص الصندوق نبتمك� املنخرطة من
االج� يع اب�لعمل عىل التعجيل
ي
ي
هت
مستحقا�ا؛
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 يدعو إىل إخبار املؤسسة مب�ا مت� تخ�صيصه لملوضوع ،داخل أجل ثالثة هشأ�ر؛أ
الوط� ملنظمات االحتياط امت
مد� الصندوق ن
االج� يع،
السيد
من
لك
إىل
التوصية
هذه
بتبليغ
مر
و�
 يري
ي
أ
للمن ن
الوط� ،واملشتكية.
واملد� العام
ري
ي

لر�ط ،فـي:
وحرر اب� اب

67

مساعدة البعثات الديبلوماسية والقنصلية للمواطنين

البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية المعتمدة لدى بلدان أخرى،

موكول إليها مساعدة المواطنين ومساندتهم في المشروع من حقوقهم لدى

تلك البلدان ،من خالل التوجيه واإلرشاد ،والتدخل في حدود ما تخولهم

اإلتفاقيات الدولية أو الثنائية ،وما يسمح به التعامل بالمثل.

تـوصيـة إلـى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
صادرة بتاريخ 27:فبراير 2018
ملف عدد16/13835 :
عنوا�م  ،............قصبة ات� ة
حيث إن السيد ..............ومن معه من ورثة احلاج  ،.............هن
دل،
سلت هب�ا ،ي خ
بتار� 07نون� ،2017يلتمسون من خالهلا التدخل قصد تسوية وضعية
تقدموا بشاكية هلذه املؤسسة ،ج
العقار العائد هيإل�م من هث
مور�م املرحوم  ،...................ئ ن
والاك� اب�ملدينة املنورة ،موضوع طلب سبق أن تقدموا
به إىل الج هات املعنية دون جدوى؛

الدول ،ب خ�صوص طلب السيد  .............ومن معه
وحيث مت�ت ماكتبة وزارة الشؤون الخ ارجية والتعاون
ي
يخ
نون� 2017؛
بتار�  17رب
املشتك� بذلك ،ي خ
ين
بتار� 22نون� ،2017فمل ري�د هنم�م أي رد ؛
وحيث مت� إشعار
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وبناء على ما تقدم؛
لملشتك� من هث
ين
مور�م،
حيث إن الطلب هي�دف إىل تسوية الوضعية القانونية للعقارات العائدة
والاكئنة اب�ملدينة املنورة ،اب�ململكة العربية السعودية ؛
أ
عل�ا؛
وحيث إن المر يتعلق ب إ�دارة بلد
أجن� ال والية هلذه املؤسسة هي
يب

أ
وحيث ،مع ذلك ،واعتبارا لن البعثات الدبلوماسية والقنصلية املغربية املعتمدة لدى بلدان أخرى ،موكول
هق
هت ف
ين
والرشاد،
املواطن�
هيإل�ا مساعدة
ومساند�م ي� امل�رش وع من حقو�م لدى تلك البلدان  ،من خالل التوجيه إ
ف
والتدخل ي� حدود ما تخ�وهلم االتفاقيات الدولية أو الثنائية ،وما يسمح به التعامل اب�ملثل؛
حت
ف
ة
النازل ،لتدعوها
الدول عملا هب�ذه
وحيث ،ي� هذا إالطار ،واملؤسسة �يط وزارة الشؤون الخ ارجية والتعاون
ي
ن ف
إىل مي
لملشتك� ي� حدود ما ذكر أعاله؛
تقد� املساعدة
ي
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر في  12من ربيع

اآلخر  1432الموافق ل ـ  17مارس  ،2011والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926

بنفس التاريخ ،السيما المادة  29منه؛

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

الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012ال سيما

المادة  75منه؛
ألجله؛

فإن وسيط المملكة:
الدول بشاكية السيد  ..........ومن معه من ورثة
وز� الشؤون الخ ارجية والتعاون
حي�-يط السيد ري
ي
 ، ..........ويدعوه إىل تلكيف من ي ج�ب من السلطات املغربية املعتمدة اب�ململكة العربية السعودية
هق
ف
هت ف
ة
الصل؛
ساعد�م ي� التوصل إىل امل�رش وع من حقو�م ،وذلك ي� حدود ما تسمح به االتفاقيات ذات
مب�
أ
ين
واملشتك� .
الدول ،
وز� الشؤون الخ ارجية والتعاون
 يو�مر بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد ري
ي
لر�ط ،فـي:
وحرر اب� اب
69

تصميم التهيئة وواجب تحقيق عدالة عقارية

يتعين على الوكالة الحضرية ،أن تجسد ما يتوق إليه الكل من عدالة

عقارية ،من خالل الموازنة بين الصالح العام ومصالح وحقوق الخواص ،وأن تسعى
إلى أن تكون مساهمة هؤالء األفراد تتجلى فيها المساواة ،وتكافؤ الفرص ،وأن

تبلور التضامن بشكل عادل يساهم فيه الكل ،على أال ُتبقِي عقار المشتكي

في وضعية عقل وغل يد صاحبه في التصرف؛

إذا كان عقار المشتكي في منطقة محورية ومركزية ،وتعتبر أساسية في

المنظور العمراني ،ومواتية الحتواء مرافق عمومية ،فإن العدل واإلنصاف والتفعيل
الحقيقي للدستور الذي يبرز أهمية الملكية ،كلها أمور تقتضي استمالك العقار
عن طريق التراضي ،أو من خالل نزع الملكية مقابل تعويض كامل ومنصف؛

على الوكالة الحضرية ،وبعدما تحرر العقار من التخصيص الذي طاله

في التصميم المنتهية صالحيته ،وهي بصدد إعداد تصميم جديد ،أن تأخذ بعين

االعتبار طلب المشتكي ،وأن تحرص على التقيد بالقانون ،وبمبادئ اإلنصاف

لتطبع تصميمها بالعدالة العقارية.
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توصية الى السيد مدير الوكالة الحضرية لسطات
صادرة بتاريخ 01:مارس 2018
ملف عدد16/9890:
حيث إن السيد  ،.............القاطن بــ  ،.................خريبكة ،تقدم بشاكية ،هلذه املؤسسة،
سلت هب�ا ي خ
بتصم� هتال�يئة ملدينة خريبكة
بتار�  15ربأ� يل  ،2016يتظمل مب�قتضاها من تخ�صيص عقاره لملرة الثالثة
ج
مي
أ
أ
لجل إحداث منطقة سياحية بعد حرمانه من استغالل العقار املذكور ملدة  30سنة ،مو�حض ا ب�ن املالك
اور� ،ي ن
املج ي ن
و� ائز�ت
والذ� هلم نفس الوضعية العقارية ،قاموا ببيع عقار هتا�م للخواص من أجل إحداث إقامات تج
ف
مش
تصم� هتال�يئة ،ولذلك يطلب التدخل قصد النظر ي�
سكنية ،واحلال أن هذه العقارات قد سبق وأن �لها مي
تعرضاته املقدمة لالدارة لرفع اليد عن عقاره؛

ف
ف
ة
املشتك اكن مخ صصا
جوا�ا املؤرخ ي� 20يونيو ،2016أن عقار
وحيث أفادت
الواكل احل�رض ية لسطات ،ي� هب
ي
تصم� هتال�يئة ملدينة
ملنطقة حي�ظر هيف�ا البناء ومنطقة خ�رض اء وطريق هتلل�يئة عر�هض ا  20رتم�ا ،حسب مقتضيات مي
آ
ف
ال اث�ر رت
امل�تبة عىل إعالن
خريبكة املصادق عليه مب�وجب املرسوم املؤرخ ي�  24يوليوز  ،1997وأنه اب� هتن�اء
ف
املنفعة العامة ي خ
املدع قد استعاد الترصف ي� ملكه حب�مك القانون ،اب�ستثناء املنطقة
بتار�  24يوليوز  ،2007يكون
ي
ان�اء ات� ي خ
ة
ح� هت
ال� بقيت سارية املفعول إىل ي ن
مرحل البحث ن
ت
تصم� هتال�يئة
ر�
العل� ب خ�صوص مي
ي
احملظورة البناء ي

الج ديد يوم  16ربأ� يل 2016؛

وحيث أضافت املج يبة أنه خالل رتف�ة إعداد مي هت
املشتك مخ صصا
احلال ملدينة خريبكة مل يعد عقار
تصم� ال�يئة ي
ي
ن
ة
مرحل البحث ن
لتصم�
لنفس الغرض ،بل أصبح مخ صصا إل ج�از منطقة سياحية ،وقد امتدت
العل� الخ اصة اب� مي
ي
ة
املرحل واملدونة بسجل
احلال من  18مارس  2016إىل غاية  16ربأ� يل  ،2016وأن املالحظات املبداة خالل هذه
ي
ست� در هت
التعرضات ،مت
التصم� املذكور مب�وجب مرسوم؛
اس�ا والبت هيف�ا قبل املصادقة عىل
مي
وحيث مت� تبليغ جواب إالدارة لملشتك ،ي خ
بتار�  05أكتو� ،2016فمل تتوصل منه املؤسسة مب�ا ي خ�الف ذلك؛
ي
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وبناء على ما تقدم:
حيث إن الطلب هي�دف إىل رفع اليد عن عقار املشتك بعد هت
تصم� هتال�يئة املصادق عليه
ان�اء أجل مي
ي
ف
�رش
هت
تصم� ال�يئة
مب�وجب مرسوم مؤرخ  24يوليوز  ،1997وإعادة تخ�صيص ذات العقار ملنطقة سياحية ي� م وع مي
الج ديد ملدينة خريبكة؛
حت
ة
الواكل
املشتك بعدما �رر سنة  1997من التخصيص الذي اكن مرصودا هل ،عادت
وحيث اتضح أن عقار
ي
لتصم� هت�يئة جديد رب�صد جزء من العقار ليكون وعاء ملنطقة سياحية؛
احل�رض ية عند إعدادها
مي
ف
ة
الواكل املذكورة أكدت هنأ�ا بصدد دراسة املالحظات املثارة ي� املوضوع؛
وحيث إن
عل�ا هب�ذه املناسبة ،أن تج�سد ما يتوق إليه اللك من ة
عدال عقارية ،من خالل املوازنة ي ن
وحيث ي ن
ب� الصاحل
يتع� هي
أ
العام ومصاحل وحقوق الخ واص ،وأن تسىع إىل أن تكون مسامهة هؤالء الفراد تتجىل هيف�ا املساواة ،وتاكفؤ
ف
ق
املشتك ي� وضعية عقل وغل يد
تب� عقار
ي
الفرص ،وتبلور التضامن بشلك عادل يسامه فيه اللك ،عىل أال ي
ف
صاحبه ي� الترصف؛
ف
ف
ن
ا� ،ومواتية الستغالل
وحيث إذا اكن عقار
املشتك ي� منطقة حمورية ومركزية ،رب
وتعت� أساسية ي� املنظور العمر ي
ي
ق
احلقي� للدستور الذي ربي�ز أمهية امللكية ،لكها أمور ض
تقت�
والنصاف والتفعيل
مرافق معومية ،فإن العدل إ
ي
ي
رت ض
ا� ،أو من خالل ن ز�ع امللكية مقابل تعويض اكمل ومنصف؛
استمالك العقار عن طريق ال� ي
حت
ف
ة
الواكل احل�رض ية لسطات ،وبعدما �رر العقار من التخصيص الذي طاهل ي�
وحيث إن املؤسسة رت�ى دعوة
حت
مي هت
تصم� جديد ،أن ت أ�خذ ي ن
املشتك ،وأن �رص
بع� االعتبار طلب
وه بصدد إعداد مي
التصم� املن�ية صالحيته ،ي
ي
عىل التقيد اب�لقانون  ،مبو�بادئ إالنصاف لتطبع تصميمها اب� ة
لعدال العقارية؛
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر في  12من ربيع

اآلخر  1432الموافق ل ـ  17مارس  ،2011والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس

التاريخ ،السيما المادة  29منه؛
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وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ،المصادق عليه من لدن الجناب

الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012ال سيما

المادة  75منه؛
ألجله؛

فإن وسيط المملكة:
أ
ة
تصم� هتال�يئة
الواكل احل�رض ية لسطات ب�خذ مالحظات
مد�
املشتك عىل م�رش وع مي
يوص السيد ري
 يي
ة
الج ديد ،ي ن
العدال العقارية ،وإن تعذرت االستجابة لذلك  ،تعويضه
بع� االعتبار ،انسجاما مع قواعد
تعويضا اكمال ومنصفا؛

 يدعو إىل إخبار املؤسسة مب�ا مت� تخ�صيصه لملوضوع ،داخل أجل ثالثة هشأ�ر؛أ
ة
واملشتك.
الواكل احل�رض ية لسطات ،
مد�
 يو�مر بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد ري
ي

ف
لر�ط ،ي�:
وحرر اب� اب
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مراعاة التطور العمراني عند التخطيط للتجهيزات

إن إزالة العمود الكهربائي ليس اختيارا ،وإنما هو ضرورة استلزمته السالمة.
كان لزاما على المصالح المكلفة بتوزيع التيار الكهربائي أن تضع

في الحسبان ،وهي تخطط لوضع األعمدة ،التطور العمراني والتصاميم المعمارية
المسموح بها ،وأن تكون مرنة ومطواعة لكل تغيير يستجيب لمتطلبات التنمية

العمرانية؛

ينبغي أن يعمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على

االستجابة لطلب المشتكي ،ال سيما وأنه ساهم بمبلغ مالي مهم ،و أن تغيير موقع

العمود سيساعد على تعزيز أمن وسالمة الساكنة.

توصية إلى السيد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء
والماء الصالح للشرب
صادرة بتاريخ 01:مارس 2018
ملف عدد16/11329 :
سلت
حيث إن السيد  ، ...........القاطن بـــ  ،...............خريبكة ،تقدم بشاكية هلذه املؤسسة ،ج
هب�ا ،ي خ
هكر� ئ ي� ذي الضغط
نون�  ،2016يتظمل مب�قتضاها من عدم رفع اال�رض ار النا�مج ة عن تواجد معود اب
بتار�  29رب
طابق� ي ن
العال مب�حاذاة نم�زهل الذي اكن يشتمل قبل رش�ائه عىل طابق سفل فقط ،وأنه خالل معلية بناء ي ن
علوي�
ي
ي
ف
مت
أصبحت هج
والس� ي� فصل الشتاء ،امك أصبحت أسالك
الوا�ة احملاذية للعمود املذكور تعرف �اسا اب
هكر�ئيا ،امي
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آ
أ
الهكر�ئية ن ز
للعطاب ت
ال� تصيب الالت
الهكر� ئ ي� تشلك خطرا هي�دد أبناءه ،ومصدرا
امل�لية ،وأمام
الربط
اب
اب
ي
ين
البنائ� عىل متإ�ام أشغال البناء ،تقدم لدى املكتب ن
تغي� موقع
الوط�
هذه اال�رض ار وعدم قدرة
اب
للهكر�ء بطلب ري
ي
ن أ
ن
التق� تو�دية بعض املصاريف ،مت�ت مطالبته بتسديد مبلغ قدره 31373.15
العمود
الهكر� ئ ي� ،وبعد ج
اب
إ�از امللف ي
إ�اد حل
توف�ه اكمال كونه يفوق طاقته املادية ،ملتمسا التدخل قصد ي ج
درمها ،وهو املبلغ الذي يتعذر عليه ري
لقضيته؛
الهكر�ء) ،ي خ
وحيث مت�ت ماكتبة املكتب ن
09دجن�  ،2016فمل
بتار�
للهكر�ء واملاء الصاحل لل�رش ب (قطاع
الوط�
اب
اب
رب
ي
أ
مغ
تذك�ه ي خ
بتار� 17غشت2017؛
تتوصل منه املؤسسة ب�ي رد ،ر� ري
وحيث أكد املشتك ي خ
دجن�  ،2017استمرار ال�رض ر الالحق به جراء عدم قيام املكتب املذكور ب إ�ز ة
ال
بتار�  19رب
ي
مث
ة
الهكر� ئ ي� الذي أدى �ن إزالته لدى واكل املكتب ببوجنيبة مب�بلغ  10.000درمه ،اميف� طالبته بعد ذلك إدارة
العمود
اب
ن
بب� مالل  ،مب�بلغ  31373،15درمها قصد رفع ال�رض ر عنه؛
املكتب ي
ف
لد�ا من
وحيث إنه أمام عدم مبادرة املكتب �ابلج واب ،فإن املؤسسة رت�ى النظر ي� امللف بناء عىل ما توفر هي
معطيات وما قدم هلا من مستندات؛
وبناء على ما تقدم؛
أ
ال�رض ار النا�مج ة عن عدم إز ة
هكر� ئ ي� ذي صبيب عال مب�حاذاة
حيث إن الطلب هي�دف إىل رفع
ال معود اب
نم�زهل ،بعد أن أدى ة
لواكل املكتب ببوجنيبة مبلغا ،قدره  10.000درمه؛
أ
ال هذا العمود الهكر� ئ� ليس اختيارا ،من
وحيث  ،إن إز ة
وإ�ا هو �رض ورة استلزمته السالمة وأمن الفراد؛
اب ي
ف
اب ئ
وه
وحيث � إابلضافة إىل ذلك ،اكن لزاما عىل املصاحل امللكفة بتوزيع التيار
الهكر� ي� أن تضع ي� احلسبان  ،ي
أ
المعدة ،التطور العمر ن
تغي�
ا�
تخ�طط لوضع
والتصام� املعمارية املسموح هب�ا ،وأن تكون مرنة ومطواعة للك ري
مي
ي
يستجيب ملتطلبات التنمية العمرانية؛
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وحيث ينب�غ أن يعمل املكتب ن
س�
للهكر�ء واملاء الصاحل لل�رش ب عىل االستجابة لطلب
الوط�
اب
املشتك ،ال امي
ي
ي
ي
ف
تغي� موقع العمود يسامه ي� ي ز
تعز� أمن وسالمة الساكنة ؛
مال همم � ،إ
ابلضافة إىل أن ري
وأنه سامه مب�بلغ ي
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر في  12من ربيع

اآلخر  1432الموافق ل ـ  17مارس  ،2011والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس

التاريخ ،السيما المادة  29منه؛

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

الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012ال سيما

المادة  75منه؛
ألجله؛

فإن وسيط المملكة:
املد� العام لملكتب ن
املشتك
للهكر�ء واملاء الصاحل لل�رش ب اب�الستجابة لطلب
الوط�
اب
يوص السيد ريي
ي
ي
ئ
ن
�رض
عال من أمام م�زهل  ،درءا للك ر حمدق ،وحفاظا عىل أمن وسالمة
بتغي� موقع معود اب
ري
هكر� ي� ذي ضغط ي
الساكنة ؛

 يدعو إىل إخبار املؤسسة مب�ا مت� تخ�صيصه لملوضوع ،داخل أجل ثالثة هشأ�ر؛أ
املد� العام لملكتب ن
للهكر�ء واملاء الصاحل
الوط�
اب
 يو�مر بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد ري
ي

املشتك.
لل�رش ب  ،و
ي

ف
لر�ط ،ي�:
وحرر اب� اب
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إلزام اإلدارة بتنفيذ ما تعهدت به

إلزام اإلدارة بالتنفيذ العيني لمقرر التفويت أصبح صعب المنال ،بعدما

تم رصد العقار المعني ،بموجب تصميم تهيئة مدينة فاس ،إلحداث تجهيزات

ومرافق جامعية؛

إذا كان لإلدارة اتخاذ ما تعتبره مالئما لمواجهة االحتياجات العامة

الملحة ،فإنه كان عليها بالموازاة أن تراعي ما التزمت به لفائدة الغير من

حقوق على ذلك العقار ،وأن تسعى إلى إيجاد حل توافقي يرضي الطرفين؛

اإلدارة لم تعمل على تدارك هذه الوضعية ،من خالل إيجاد حل أو

عرض بديل ،يمكن من إقامة المشروع االستثماري.

توصية إلى السيد والي جهة فاس  -مكناس
عامل عمالة فاس
صادرة بتاريخ 07:مارس 2018
ملف عدد16/11415 :
ن
حيث إن رش� كة  ،.......عنوان مقرها امت
القانو�
االج� يع ،........... ،فاس ،تقدمت بواسطة ممثلها
ي
لد�ا ي خ
دجن�  ،2016تطلب من
السيد  ،...............بشاكية إىل مؤسسة وسيط اململكة ،ج
بتار�  08رب
سلت هي
أ
خالهلا التدخل قصد مت� هن
كي�ا من مج موع القطعة الرضية املستخرجة من الرمس العقاري عدد ،..........
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ف ن
ال� سبق وضهعا رهن هت
إ�از م�رش وع امث
ت
است�ري؛
إشار�ا الستغالهلا ي� ج
الاكئنة  ..............ب إ� مي
قل� موالي يعقوب ،ي
ف
ف
ف
مت
جوا�ا املؤرخ ي�  12ماي ،2017
وحيث � تبادل املراسالت والردود مع والية هج�ة فاس  -مكناس ي� املوضوع ،فأفادت ي� هب
أ
ن
إ�از م�رش وع امث
است�ري فوقه ،قد اقتضت املصلحة العامة
أن العقار الذي سبق أن تقدمت املعنية �ابلمر بطلب ج
أ
ن
ف
إ�از م�رش وع هام يتمثل ي� تخ�صيصه للجامعة الورومتوسطية ؛
ج
ف
ة
إقل� موالي يعقوب ،قد معل عىل
إدار�
تصم� هت�يئة مدينة فاس ،ي� الج زء التابع اي
لعمال مي
وقد أضافت املج يبة أن مي
يز
لتجه�ات ومرافق جامعية ات�بعة للجامعة املذكورة ،وقد مت�ت تز�كية هذا التوجه خالل امت
تخ�صيص املنطقة
اج�ع
لالست�ر املنعقدة مب�قر والية الج هة ي خ
امث
بتار�  21ربف� ريا�  ،2017وعليه مي�كن لل�رش كة املعنية ،إذا اكنت
اللجنة الج هوية
ف
امث
االست�ر؛
متشبثة �مب�رش وهعا ،أن تتقدم �مب�رش وع جديد وفق املساطر املعمول هب�ا ي� مج ال
وحيث إن مندوبية مؤسسة وسيط اململكة ب ج�هة فاس -مكناس ،أشعرت ال�رش كة املشتكية ي خ
بتار�  16ماي
ن
القانو� بكتاب أكد فيه تشبثه اب�لقرار الذي مت� تخ
ا�اذه خالل
 2017مب�ضمون جواب إالدارة ،فتوصلت من ممثلها
ي
االج�ع املنعقد ي خ
ة
بتار�  21ربف� ريا�  ،2017ض
القا� اب�لتنسيق ي ن
امث
امت
لالست�ر،
الدول واملركز الج هوي
ب� إدارة أمالك
ي
ن
االست�ري ،من
امث
دو�ا حاجة لدعوته إىل مي
تقد� ملف جديد طبقا لملساطر املعمول هب�ا
إل ي ج�اد بديل إل ج�از م�رش وعه
ً
ف
ف
امث
امث
االست�ر ،انسجاما
معمار� ي� إطار االستثناءات القانونية املشجعة عىل
االست�ر ،أو منحه استثناءا
ي� مج ال
اي
ة ف
الدول ي� هذا الشأن؛
مع سياسة
وحيث مت�ت ماكتبة والية هج�ة فاس -مكناس من جديد ف� املوضوع ي خ
بتار�  04يونيو  ،2017بناء عىل املعطيات
ي
ف
املدىل هب�ا ،فتوصلت هنم�ا املندوبية ب ج�واب مؤرخ ي�  13يوليوز  ،2017مفاده أنه مت�ت دراسة مآل امل�رش وع سالف
لالست�ر مب�قر والية الج هة ي خ
امث
الذكر خالل امت
ت
وال� قررت إلغاء املوافقة
اج�ع اللجنة الج هوية
بتار�  21ربف� ريا�  ،2017ي
أ
أ
عىل طلب املعنية �ابلمر ،نظرا لتخصيص العقار مب�جمهل مل�رش وع الج امعة الورومتوسطية لفاس؛
ف
ن
القانو� لل�رش كة املشتكية جواب إالدارة ي خ
بتار�  13يوليوز  ،2017فتقدم بكتاب مؤرخ ي�
وحيث مت� إبالغ املمثل
ي
أ
ن
حت
ف
امث
االست�ري ،وأن المر يتعلق ب خ�طأ
إ�از م�رش وعه
 20يوليوز  ،2017يؤكد فيه عدم �مهل أي مسؤولية ي� عدم ج
ف
ف
ت
الفرع الج ديد لملنطقة ،مضيفا أنه اكن عىل إالدارة ي� ظل
التصم�
عل�ا إدماج هذا امل�رش وع ي�
ال� اكن هي
مي
ي
إالدارة ي
أ
ة ن
الخذ ي ن
بع� االعتبار ما
بديل إل ج�از م�رش وعه ،مع
إ�اد قطعة أرضية
والنصاف ،أن تعمل عىل ي ج
مبادئ العدل إ
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مت� إنفاقه ف ي� إطار هت� ي ئ
� الدراسات الطوبوغرافية واملعمارية واملالية والتقنية لمل�رش وع سالف الذكر؛
وبناء على ما تقدم؛
أ
حيث إن الطلب هي�دف إىل تدخل املؤسسة ،من أجل مت� ي ن
ك� رش�كة  ........من مج موع القطعة الرضية
ف ن
هت
ت
إ�از م�رش وع
ال� سبق وضهعا رهن
إشار�ا الستغالهلا ي� ج
املستخرجة من الرمس العقاري عدد  ...........ي
امث
است�ري؛
رت
ف� ،املقدم من طرف السيد
وحيث اتضح من معطيات امللف ،أن م�رش وع إحداث مركب
ي
سياح و� هي ي
ظ
ن �رش
ح� اب�لقبول امك يستفاد امم هت
يتب� من حم�رض
حس� ي ن
 ،..........املمثل
ان�ت إليه اللجنة ،امب
ي
القانو� لل كة املعنية ،ي
التقي� مقر�  2013/....ي خ
بتار�  28مارس  ،2013بشأن تفويت العقار املذكور إل ن ج�از م�رش وع امث
است�ري ،وامك يتأكد
مي
ف
نون�  ،2017الذي يتضمن رصاحة إلغاء املوافقة املبدئية عىل الطلب ؛
الوال املؤرخ ي�  13رب
من جواب السيد ي
االست�ري املذكور ،ي خ
امث
بتار�  21ربف� ريا�
وحيث إن إالدارة قررت إلغاء قرار املوافقة املبدئية عىل إحداث امل�رش وع
أ
 ،2017نظرا لتخصيص اكفة العقار مل�رش وع الج امعة الورومتوسطية لفاس ؛
مت
ن
وحيث إن إلزام إالدارة اب�لتنفيذ ن
املع� ،مب�وجب
العي� ملقرر التفويت أصبح صعب املنال ،بعدما � رصد العقار ي
ي
ف
ة
إقل� موالي يعقوب ،إلحداث تج� ي ز
إدار�
ه�ات ومرافق جامعية
تصم� هت�يئة مدينة فاس ،ي� الج زء التابع اي
لعمال مي
مي
ات�بعة للجامعة املذكورة ؛
ا�اذ ما تعت�ه مئ
وحيث إن إالدارة ،وإن اكن هلا تخ
رت
مال�ا هج
اع
رب
ملوا�ة االحتياجات العامة امللحة ،فإنه اكن هي
عل�ا أن � ي
إ�اد حل ق ض
ما تز
ين
الطرف�؛
�
الغ� من حقوق عىل ذلك العقار ،وأن تسىع إىل ي ج
ال�مت به لفائدة ري
تواف� ري� ي
ي
إ�اد حل أو عرض بديل ،مُي َ� ِك ُن من إقامة
وحيث إن إالدارة مل تعمل عىل تدارك هذه الوضعية ،من خالل ي ج
امث
االست�ري ،وعدم ضياع فرصة إقامته؛
امل�رش وع
وحيث إنه أمام هذا الوضع ،تدعو املؤسسة مصاحل والية هج�ة فاس  -مكناس ،بتنسيق مع إالدارات املعنية عىل
ن
االست�ري لل�رش كة املعنية عىل أرض الواقع ،من
امث
دو�ا
صعيد الج هة ،إىل التعجيل ب إ� ي ج�اد عقار بديل إل ج�از امل�رش وع
ف
هت
امث
مطالب�ا مي
ج� ما
بتقد� ملف جديد طبقا لملساطر املعمول هب�ا ي� مج ال
حاجة إىل
االست�ر ،وعند تعذر ذلك رب
حلق ال�رش كة من أ�رض ار ؛
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أ
وحيث ف� ة
ين
ج� ال�رض ار ،فإن املؤسسة توجه ال�رش كة الطالبة للجوء إىل
حال عدم توصل
الطرف� إىل اتفاق بشأن رب
ي

القضاء ملا يتوفر عليه من وسائل ؛

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر في  12ربيع اآلخر

( 1432الموافق  17مارس  )2011بإحداث مؤسسة وسيط المملكة ،والمنشور بالجريدة

الرسمية عدد 5926؛

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

الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس 2012؛
ألجله ؛
فإن وسيط المملكة:

ة
يوص السيد وال هج�ة فاس  -مكناس ،عامل ةالكفيل
معال فاس ،ب�رض ورة التعجيل اب� تخ�اذ إالجراءات
ي
ي
ن
ين
امث
ج� ما حلق ال�رش كة من أ�رض ار ؛
بتمك� املشتكية من عقار بديل إل ج�از م�رش وهعا
االست�ري ،وعند تعذر ذلك ،رب
أ
أ
خ�ة ،عند االقتضاء ،إىل القضاء لتحديد ما يكون مستحقا هلا عن تلك ال�رض ار ؛
 -يوجه هذه ال ري

-يدعو إىل العمل عىل تفعيل هذه التوصية ،وإخبار املؤسسة مب�ا مت� تخ�صيصه لملوضوع ،داخل أجل

ثالثة هشأ�ر؛

أ
وال هج�ة فاس – مكناس ،عامل
ي
و�مر بتبليغ هذه التوصية ،إىل لك من السيد ريوز� الداخلية ،والسيد ي

ة
معال فاس ،وإىل املشتكية.

ف
لر�ط ،ي�:
وحرر اب� اب
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مفعول تصميم التهيئة وواجب اإلدارة في تنزيل
تخصيصاته

يجدر باإلدارة المعنية بالتخصيصات التي همت عقار المشتكي،

وتماشيا مع ما ارتكن إليه المغرب من اختيارات حقوقية وديمقراطية والتزام
بالشرعية ،أن تعمل على التسريع بمباشرة مسطرة استمالكه ،إما عن طريق

التوافق الرضائي أو عن طريق نزع الملكية ،وذلك رفعا لكل حيف أو ضرر

الحق بالمالك جراء غل عقاره؛

لتصميم التهيئة مفعول يمتد لفترة عشر سنوات ،ال يحق خاللها لمن طال

عقاره تخصيص ارتفاق عمومي ،أن ينازع فيه ،إال عن طريق دعوى المشروعية
أمام الجهة القضائية المختصة ،وال أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر

بسبب غل يده في التصرف المطلق والكامل فيه ،إال بعد حيازته أو االعتداء

ماديا عليه ،أو من خالل مباشرة مسطرة نزع الملكية من لدن اإلدارة.
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توصية إلى السيد عامل إقليم سيدي إفني
والسيد رئيس جماعة مير اللفت
والسيد مدير الوكالة الحضرية لسيدي إفني
صادرة بتاريخ 07:مارس 2018
ملف عدد17/11726 :
ن
إف� ،بعث بشاكية إىل مؤسسة وسيط
حيث إن السيد  ،..........عنوانه ،................ :سيدي ي
سلت هب�ا ي خ
ينا�  ،2017يتظمل مب�قتضاها من عدم مت�كينه من التعويض عن ن ز�ع أجزاء من
اململكة ،ج
بتار�  17ري
ف
ملكه املسىم " ".........مقر�  ،06موضوع الرمس العقاري عدد  ،.........ت مت
تصم� هت�يئة
وال� � تخ�صيهصا ي� إطار مي
ي
مركز �مج اعة ريم� اللفت ،املصادق عليه مب�وجب املرسوم مقر�  ،2.15.775الصادر ي خ
أكتو�  ،2015إلحداث
بتار�  26رب

معوم وموقف للسيارات � ،إابلضافة إىل منطقة ممنوعة البناء ،ذاكرا أنه قام بعدة مساع
منطقة سياحية ،ومرفق
ي
أ
ف
ي� املوضوع ،دون أن يتوصل لي نتيجة ،راجيا التدخل قصد مت�كينه من تعويض عن ال�رض ر الذي حلقه؛
هن أ
ال� ن
ابل�رض ار ت
يعا� هنم�ا املالك جراء رصد عقار هتا�م الحتواء ارتفاقات معومية،
وحيث إن املؤسسة ،وعيا م�ا �
ي
ي
ن
ف
ة
�رش
مي هت
وال� قد ض
ت
إ�از هذه املشاريع ،وحرصا هنم�ا عىل
ي� إطار
تنق� دون ج
ي
تصام� ال�يئة ،طيل مدة ع سنوات ،ي
ال� تنجم عن هذا الوضع ،معلت عىل ماكتبة وزارة إعداد رتال�اب ن
ت
والتعم�
الوط�
يج
ري
ي
إ�اد حلول إللشاكليات ي
هت
والدارات رتال�ابية عىل ترسيع مساطر
والساكن وسياسة املدينة من أجل
مطالب�ا حب�ث الواكالت احل�رض ية إ
إ
ا� أو رش
استمالك أر ض لخ
رت ض
مي هت
ال� هت
ت
مبا�ة
طال�ا إجراءات
تصام� ال�يئة ،وذلك من خالل االقتناء اب�ل� ي
ي
ا� ا واص ي
ف
ن
املسطرة القانونية ز
تصام� هتال�يئة وكذا
رس�ن مفعول
ل�ع امللكية ،مع إالشارة إىل �رض ورة إعادة النظر ي� مدة اي
مي
من
هت
مدة إعدادها ف ي� نطاق ي ن
ت
سياس�ا
ال� رت�وهما احلكومة من خالل
قوان� منظومتنا احلقوقية ،واملقاصد إال�ائية ي
وال� ي ج�ب أن رت�اع الج وانب امت
ت
والنسانية لملالك والساكنة؛
االج�عية إ
ي
العمرانية ،ي
ف
رت
ن
دجن� ،2017
الوط�
والتعم� إ
والساكن وسياسة املدينة املؤرخ ي�  28رب
ري
وحيث توصلت املؤسسة ب ج�واب وزارة إعداد ال�اب ي
ف
هت
التعم� مع
تصام�
اختصاصا�ا ،وأن دورها ينحرص ي� وضع
أشارت فيه إىل أن معلية ن ز�ع امللكية ليست من
ري
مي

ت
عل�ا القانون؛
ال� ينص هي
الفرقاء ،حسب املساطر ي
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وبناء على ما تقدم:
ف
تصم� هت�يئة مركز
حيث إن الطلب هي�دف إىل تعويض
املشتك عن ن ز�ع أجزاء من ملكه ي� إطار مي
ي

�مج اعة ريم� اللفت؛

ف
مت
رت
ا�
لكن ،حيث إن امل�رش ع خول إللدارة ،ي� نطاق ما �لكه من صالحية مي
تغط املج ال ال� ب ي
تنظ� العمران ،أن ي
حت
اث
هت
وتصام�� ،دد من خالهلا هج
بواسط�ا املج ال
تو� هتا�ا إال من�ائية للعمران ،وتنظم
تعم� ية ربع� مخ ططات
بو�ئق ري
مي
حت
ف
هت
سياس�ا السكنية والعمرانية؛
مب�ا �تاجه من مرافق معومية ،ي� تناسق مع
حت
ف
�رش ف
تصام� هتال�يئة ،لتجسد
أعط للواكالت احل�رض ية حق �ديد االختيارات ي�
مي
وحيث إن امل ع ي� هذا إالطار ،ي
ذلك ف� مسطرة تخ�رج هب�ا للعموم ،الطالهعم عىل ما استقر عليه ر هيأ�ا ،تخ
هت
مالحظا�م
و�ول هلم حق إبداء
ي
ىق
جدي�ا ،لتتحمل بعد ذلك اكمل مسؤو هت
تقد� مدى هت
لي�ا عند املصادقة
هب
ومطال�م ،عىل أن تب� هلا صالحية ري
ف
التصم� ون�رش ه ي� الج ريدة الرمسية؛
عىل
مي
معوم،
لتصم� هتال�يئة مفعوال مي�تد عىل رتف�ة ع�رش سنوات ،ال حي�ق ملن طال عقاره تخ�صيص ارتفاق
وحيث إن
مي
ي
أن ينازع فيه ،إال عن طريق دعوى امل�رش وعية أمام الج هة القضائية خ
املتصة ،وال أن يطالب اب�لتعويض معا
ف
ماد�  ،أو
حلقه من �رض ر بسبب غل يده ي� الترصف املطلق والاكمل فيه ،إال بعد حيازته أو االعتداء عليه اي
من خالل رش
مبا�ة مسطرة ن ز�ع امللكية من لدن إالدارة؛

مت
ود�قراطية تز
وال�ام اب�ل�رش عية،
وحيث إنه ،مع ذلك ،و�اشيا مع ما ارتكن إليه املغرب من اختيارات حقوقية مي
ال� مهت عقار املشتك ،أن تعمل عىل الترسيع مب� رش
ت
با�ة مسطرة
ي
فإنه ي ج�در � إابلدارة املعنية اب�لتخصيصات ي
ئ
الرضا� أو عن طريق ن ز�ع امللكية ،وذلك رفعا للك حيف أو �رض ر الحق
استمالكه ،إما عن طريق التوافق
ي
ف
تصم� هتال�يئة؛
اب�ملالك جراء غل عقاره من خالل التخصيصات املشمول هب�ا ي� مي
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس

 2011بإح ـ ــداث مؤسسة وسيط المملكـة ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926

بنفس التاريخ أعاله؛
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وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ،المصادق عليه من لدن الجناب

الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس 2012؛
ألجله:
فإن وسيط المملكة:

ف
املشتك،
يوص إالدارات املعنية ي� الج ماعة رتال�ابية ريم� اللفت ،بترسيع إجراءات استمالك عقار
_ ي
ي
ئ
الرضا� أو مسطرة ن ز�ع امللكية؛
من خالل االقتناء
ي
_ يدعو إىل إخبار املؤسسة مب�ا مت� تخ�صيصه لملوضوع ،داخل أجل ثالثة هشأ�ر؛
أ
وز� إعداد رتال�اب ن
والساكن وسياسة
الوط�
والتعم� إ
_ ي
ري
و�مر بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد ري
ي
ة
ن
الواكل احل�رض ية لسيدي
مد�
املدينة ،والسيد عامل مي
إف� ،والسيد رئيس �مج اعة ريم� اللفت ،والسيد ري
إقل� سيدي ي
ن
واملشتك.
إف�،
ي
ي

ف
لر�ط ،ي�:
وحرر اب� اب
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واجب شركة التهيئة زناتة في التقيد بما تعهدت به
في إطار التوافقات التي أبرمتها

إذا كانت جمعية أرباب المعامل الصناعية والمحالت التجارية المشتكية

لها الصفة في الدفاع عن مصالح منخرطيها بخصوص االستفادة من بقع أرضية

في التهيئة الجديدة ،فإن التعامل مع الموضوع ،يجب أن يتم في إطار خاص ،أي
بالنسبة لكل واحد من أصحاب الحق ،ألن االستفادة من بقع أرضية رهين

بتوفر الشروط التي تم تحديدها في إطار االتفاق الذي تم بحضور السلطات

المحلية المختصة ،وذلك بالنسبة لكل واحد من المعنيين .

توصية إلى السيد المدير العام لشركة تهيئة زناتة
صادرة بتاريخ 12:مارس 2018
ملف عدد16/9699:
الاك� مقرها ،بــ  ،...........ي ن
أر�ب املعامل الصناعية واحملالت التجارية  ،ئ ن
ع�
حيث إن �مج عية اب
ن
سلت هب�ا ي خ
بتار�
حرودة ،تقدمت ،بواسطة ممثلها
القانو� السيد  ،.........بشاكية ملؤسسة وسيط اململكة ج
ي
أ
هئ
مالك
أعضا�ا من معلية توزيع القطع الرضية املج هزة عىل
 11مارس  ،2016تتظمل مب�قتضاها من إقصاء
ي
ة
الوحدات الصناعية �ابحملمدية ،وذلك ف ي� إطار هتال�يئة احل�رض ية ملنطقة انز�تة ببلدية ي ن
مستدل
ع� حرودة،
االج�ع املؤرخ ف�  10أكتو�  ،2008املنعقد مب�قر ة
مب�ح�رض
امت
معال احملمدية ،والذي مت� االتفاق مب�وجبه عىل أن
رب
ي
أ
أ
ف
ىق
يب� ملالك الوحدات الصناعية السبقية ي� اقتناء البقع الرضية املج هزة اب�ملنطقة الصناعية الج ديدة ،إال
أ
إ�اد حل هلذه القضية؛
أن ذلك مل متي� الوفاء به ،ولجهل تلتمس التدخل قصد ي ج
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ف
ة
مشمول ن ز
جوا�ا املؤرخ ف ي�  01يونيو  ،2016أن منطقة انز�تة
ب�ع
وحيث أفادت رش� كة هتال�يئة انز�تة ( )SAZي� هب
ف
ة
الدول والج ماعات احمللية من هج�ة  ،وصندوق
امللكية ي� إطار رب�وتوكول اتفاق موقع من طرف مؤسسات
والتدب� من هج�ة أخرى ف ي� ربف� ريا�  ،2006وذلك قصد إنشاء املدينة الج ديدة انز�تة ،ومن املشمو ي ن
ل�
إاليداع
ري
نز
ب�ع امللكية يوجد عدد من الوحدات تصنف ي ن
ب� الوحدات الصناعية ذات املردودية العالية ،وكذا مج رد
ف
هض
تعوي�ا من طرف القضاء ي� إطار ن ز�ع امللكية؛
مستودعات عادية وجل هذه الوحدات مت�

أ
الهلية لولوج املنطقة الصناعية ان
لز�تة ،قامت لج نة حملية رتت�أهسا
معاي�
وحيث أضافت املج يبة أنه لتحديد ري
حت
ين
لتمك� الوحدات الصناعية املعنية من �ويل نشاهطا إىل هذه
معاي� دقيقة
السلطة احمللية اب�ملصادقة عىل ري

ة
مشمول مب�قرر التخل ن ز
املنطقة ،ومن ي ن
املعاي� أن تكون الوحدة الصناعية
ب� هذه
ل�ع امللكية املنشور �ابلج ريدة
ري
ي
أ
ف
الرمسية عدد  5610واملؤرخ ي�  06مارس  ،2008أو أن تكون الوحدة مذكورة ب�حاكم ن ز�ع امللكية الصادرة عن
القضاء ،وهو ما ال يتوفر ف� ة
حال  ، ........والذي ال يتمتع اب�لصفة القانونية لتمثيل الج معية ،عملا أن رش�كة
ي
ف
ين
لتمك� الوحدات الصناعية من بقهعا الج ديدة ،وبدء إالجراءات إالدارية
انز�تة ي� اتصال مع مكتب الج معية

الصناع ،حيث مت� التوقيع مب�ح�رض السلطة احمللية عىل  80رب�وتوكول اتفاق من أصل  200وحدة
لتحويل نشاهطا
ي
أ
ف
تستو� رش�وط الهلية؛
صناعية مت� إحصاؤها أوليا
ي
ف
ف
شتن�  ،2016أنه سبق ل�رش كة هت�يئة انز�تة أن أجابت
جوا�ا املؤرخ ي�  20رب
وحيث أفادت وزارة الداخلية ي� هب
أ
ف
ن ف
ق
ف
خ
املشتك� ي� اقتناء بقع أرضية ي� إطار طلب
لبا�
ي
املشتك ي� شأن وضعيته ،أما ب�صوص إعطاء السبقية ي
ي
العروض الذي اكنت قد تهعدت بن�رش ه ،فإنه مل يصدر عن ال�رش كة أي مسىع أو إجراء إىل غاية ات� ي خ
ر�ه من شأنه
ن أ
مغ
ف
املعني� �ابلمر ،ر� توجيه العديد من املراسالت ي� املوضوع؛
االستجابة لطلب
ي
وحيث مت� تبليغ جواب إالدارة لملشتكية ي خ
أكتو�  ،2016فمل تتوصل هنم�ا املؤسسة مب�ا ي خ�الف ذلك؛
بتار�  05رب

وبناء على ما تقدم؛
حيث إن الطلب هي�دف إىل التدخل قصد رفع ال�رض ر الالحق �ابلج معية املشتكية جراء إقصاء
أ
ف
ين
مالك الوحدات الصناعية ،وذلك ي�
املنخرط� هيف�ا من االستفادة من معلية توزيع القطع الرضية املج هزة عىل
ي
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إطار هتال�يئة احل�رض ية ملنطقة انز�تة� ،مج اعة ي ن
ع� حرودة ،واملوكول إىل رش� كة هتال�يئة انز�تة ()SAZ؛
ف
منخرط�ا ب خ�صوص االستفادة من بقع
وحيث إذا اكنت الج معية املشتكية هلا الصفة ي� الدفاع عن مصاحل
هي
ف
ف
أرضية ي� هتال�يئة الج ديدة ،فإن التعامل مع املوضوع من لدن تلك الج معية ي ج�ب أن متي� ي� إطار خاص ،أي
أ
اال�راط ف� �مج عية ىق
اب�لنسبة للك واحد من أحصاب احلق ألن ن خ
يب� من قبيل اممرسة حق ت�سيس الج معيات،
ي
حت
ف
�رش
واحلال أن االستفادة من بقع أرضية ي ن
ت
ال� مت� �ديدها ي� إطار رب�وتوكول االتفاق الذي مت�
ره� بتوفر ال وط ي
توقيعه حب�ضور السلطات احمللية خ
املتصة؛
تدب� الشأن إالداري والتوجيه إىل
وحيث ،ومع ذلك ،فإن املؤسسة موكول هلا الهسر والتأكد من حسن ري
�غ
�رش
ين
ت
لملتعامل� مع إالدارة ،مب� هف�وهما الواسع
ال� نظمها القانون
ما ينب ي أن يكون للوصول إىل احلقوق امل وعة ي
ف
الظه� ال�رش يف احملدث لملؤسسة؛
املنصوص عليه ي� ري

ك� بعض ي ن
وحيث ،ف ي� هذا إالطار ،رشو�كة هت�يئة انز�تة تؤكد هنأ�ا بدأت ف ي� توزيع متو� ي ن
احملق� من قطع أرضية ،فإن
ف
ة
مواصل إالجراءات ف� رت
املؤسسة ال يسهعا إال هت
اح�ام ات�م لل�رش وط املوضوعية ي� نطاق املتفق عليه؛
دعو�ا إىل
ي

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر في  12من ربيع

اآلخر  1432الموافق ل ـ  17مارس  ،2011والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس

التاريخ ،السيما المادة  29منه؛

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

الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012ال سيما

المادة  75منه؛
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ألجله:
فإن وسيط المملكة:
وت�ة إجراءات مت� ي ن
ك� من توفرت هيف�م ال�رش وط
املد� العام ل�رش كة هت�يئة انز�تة إىل ترسيع ري
 يدعو السيد ريأ
ف
املطلوبة من أحصاب الوحدات الصناعية القتناء البقع الرضية املندرجة ي� م�رش وع هت�يئة انز�تة ؛
 يدعو إىل إخبار املؤسسة مب�ا مت� تخ�صيصه لملوضوع ،داخل أجل ثالثة هشأ�ر؛أ
املد� العام ل�رش كة هت�يئة انز�تة ،والج معية املشتكية.
 يو�مر بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد ري

ف
لر�ط ،ي�:
وحرر اب� اب
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تكريس المساواة في االستفادة من األراضي الساللية

كون توزيع ما كان يستغله آباء النساء السالليات وحصره على الذكور،

تم قبل أخذ الدولة بمبدأ المساواة واالعتراف للنساء بهذا الحق ،ال يمكن أن

يحول دون تأكيد انتمائهن للجماعة كعضوات ،واالعتراف لهن بهذه

الصفة ،ليتمتعن على غرار الذكور بكل الحقوق ،ال سيما وأنهن الزلن أحياء
ويتمسكن بمكسبهن هذا ،الذي جاء تتويجا لمسار نضالي ،ويندرج ضمن

اختيارات رصينة.

توصية إلىالسيد وزير الداخلية
صادرة بتاريخ 12:مارس 2018
ملف عدد16/11409:
حيث إن السيدة  ...........ومن مهعا ،عنوان مر هت
اسل�ا ،...................سال ،بعثت بشاكية إىل
سلت هب�ا ي خ
ة
ين
دجن� ،2016
أصال عن نفهسا و نيابة عن
هذه املؤسسة،
السيدت�  .........و  ،..........ج
بتار�  07رب

ف
كو�ن من ذوي احلقوق ىت
تتظملن مب�قتضاها من عدم منحهن هش�ادة تثبت هن
نصي�ن ي�
ليتأ� هلن االستفادة من هب
حن
وحرما�ن من العائدات رت
ض
هن
امل�تبة سواء عن ن ز�ع ملكية
ا� الج موع ،ال�دارهن من الج ماعة الساللية العيايدة،
أر ي
أ
مق
ا� ا ماعية ت مت
ال� مت� هت
ت
تفوي�ا للقطاع الخ اص ،ذاكرات هنأ�ن �ن بعدة
الر ض ي لج
ال� �ت لفائدة إدارات معومية ،أو تلك ي
ي
هف
ف
هت
لفائد�ن قصد إنصا�ن؛
مساع ي� املوضوع إال هنأ�ا مل تلكل اب�لنجاح ،راجيات التدخل
89

أ
ف
ف
ف
مت
جوا�ا املؤرخ ي�  03ماي  ،2016أن الرض الساللية
وحيث �ت ماكتبة وزارة الداخلية ي� املوضوع ،فأفادت ي� هب
ف
تو� سنة  ،1960متف� تقسيمها ي ن
ب� أبنائه الذكور خالل
موضوع التظمل اكن يترصف هيف�ا والدهن قيد حياته إىل أن ي
أ
الظه� ال�رش يف الصادر ي خ
بتار�  27ربأ� يل 1919
امثال�نينيات ،حسب العراف احمللية ،وذلك طبقا للفقرة  2من الفصل  4من ري
أ
حس� وقع
بتنظ� الوصاية إالدارية عىل الج ماعات الساللية
وتنظ� ري
تسي� وتفويت المالك الج ماعية امب
مي
املتعلق مي
اثآ
وتغي�ه ،وقد رت�تبت عن هذه القسمة �مج يع ال�ر القانونية؛
تتميمه ري

وحيث أو�حض ت الوزارة املعنية ،أنه اميف� يتعلق بعائدات التفويتات للجماعة الساللية العيايدة ،فقد أكدت
السلطة احمللية أنه مل متي� توزيع أية أموال أو عائدات عىل ذوي احلقوق ،امك مل يسبق أن استفاد أي �شخ ص من
مال؛
أفراد هذه الج ماعة الساللية من أي مبلغ ي

وحيث مت� تبليغ املشتكيات مضمون جواب إالدارة املعنية ي خ
بتار�  18ماي  ،2017طبقا ملقتضيات املادة  29من
أ
الظه� ال�رش يف احملدث ملؤسسة وسيط اململكة ،فمل تتوصل هنم�ن هذه املؤسسة ب�ي رد؛
ري
وبناء على ما تقدم:

كو�ن من ذوي احلقوق ،ىت
كي�ن من هش�ادة إدارية تثبت هن
حيث إن طلب املشتكيات هي�دف إىل مت� هن
ليتأ�
ف
ض
ا� الج موع؛
هلن االستفادة من هب
نصي�ن ي� أر ي

ف
هق ف
ة
ض
ا� الج موع ،من خالل احلق ي�
وحيث إن الثابت أن الدول أصبحت تقر للنساء حب��ن ي� االستفادة من أر ي
ف أ ض
ين
لملنتم� للجماعة من مستحقات اب�لنسبة لعائدات الج ماعة؛
ا� ،وكذا امم يكون
االستغالل والترصف ي� الر ي
ة
رت
واالع�اف
الدول هب�ذا املبدأ
وحيث إن كون توزيع ما اكن يستغهل ابأ�ؤهن وحرصه عىل الذكور ،مت� قبل أخذ
أ
رت
واالع�اف هلن هب�ذه الصفة،
للنساء هب�ذا احلق ،ال مي�كن أن يكون حائال دون ت� كيد امتان� هئ�ن للجماعة كعضوات،

س� هن
تتو�ا
كس�ن هذا ،الذي جاء ي ج
وأ�ن الزلن أحياء ويتمسكن مب� هب
لتتمتعن عىل غرار الذكور بلك احلقوق ،ال امي
ق
احلقو� تداراك ملا ما اكن قد هق
حل�ن من أ�رض ار
نضال ،ويندرج مض�ن اختيارات رصينة جاءت لتعزز رتال�امك
ي
ملسار ي
نتيجة إقصاء ال ي ج�د هل ربت� ري�ا؛
التنظ�ت النمطية من مت� ي ز
ي�
ا� مع إرادة إزاحة لك ما ترسب إىل املنظومة القانونية أو
امي
وحيث إن التفاعل إال ي ج� ب ي
مب� عىل النوع ،ض
ن
التفس� البناء،
يقت� التعامل مع املوضوع بفكر منفتح ،يبحث عن إالضافات ريو�تكن إىل
ري
ي
ي
أ
ال� هت
عزز�ا إال ن ج�ازات الدستورية لتجسيد املساواة ،ت
الهداف الفضىل ت
ال� يه معاد لك قاعدة
الذي ري�وم بلوغ
ي
ي
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قانونية ولك اممرسة حقوقية أو إدارية؛

حت
وحيث عىل السلطات خ
املتصة ان �رص عىل أن تستفيد النساء السالليات من لك احلقوق املنبثقة عن امتان� هئ�ن
هق
ف
أ ض
حقو�ن ي ن
ا� الج ماعية ،بدءا من إالقرار هلن
للجماعة ،وأن تؤخذ
بع� االعتبار ي� لك معلية أو ترصف هي�م الر ي
هت ف
ف أ ض
ا� ،مع مت� هن
مت هن
هت
مستحقا�ن ي� لك ما
كي�ن من
بصف�ن مكنتميات للجماعة ،و�كي�ن من نصيب للترصف ي� الر ي
قد يتوفر للجماعة من عائدات؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر في  12ربيع

اآلخر  17( 1432مارس  )2011المحدث لمؤسسة وسيط المملكة ،وتطبيقا لمقتضيات
النظام الداخلي لمؤسسة وسيط المملكة المصادق عليه من لدن الجناب الشريف،

والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس 2012؛
ألجله؛
فإن وسيط المملكة:

�هش
وز� الداخلية اب�لعمل عىل مت� ي ن
ت
ال� تثبت امتان�ءهن
يوص السيد ري
 يك� املشتكيات من ال ادة إالدارية ي
للجماعة الساللية املعنية ،ىت
امل ة
ليتأ� هلن االستفادة من اكفة احلقوق خ
هئ
ول رئ
أعضا�ا؛
لسا�
-يدعو إىل إخبار املؤسسة مب�ا مت� تخ�صيصه لملوضوع ،داخل أجل ثالثة هشأ�ر؛

أ
وز� الداخلية ،انو�ئبة املشتكيات.
ي
-و�مر بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد ري

ف
لر�ط ،ي�:
وحرر اب� اب
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مسؤولية التعاضدية عن ضياع الوثائق

صعوبة العثور على ملفات المنخرطين في أرشيف التعاضدية العامة

للتربية الوطنية ال يعتبر مبررا يمكن األخذ به ،طالما أنها مسؤولة عن ترتيب

وحفظ الملفات.

توصية إلى السيد رئيس المجلس اإلداري
للتعاضدية العامة للتربية الوطنية
صادرة بتاريخ 12:مارس 2018
ملف عدد17/12019:
حيث إن السيد  ،............عنوانه  ،...............................الفقيه ب ن� صاحل ،بعث بشاكية
سلت هب�ا ي خ
وج�ا من ال�رض ر الالحق به من طرف
إىل مؤسسة وسيط اململكة ،ج
بتار�  21ربف� ريا�  ،2017يتظمل مب� هب
مت
رت
رت
الط� ،املتعلق اب�لنظارات
التعاضدية العامة لل� بية الوطنية جراء عدم �كينه من التعويض امل�تب عن امللف ب ي
الطبية ،وذلك منذ سنة  ،2010ذاكرا أنه قام بعدة مساع ف� املوضوع لدى املصاحل خ
املتصة ،إال أنه مل يتوصل
ي
أ
لي نتيجة تذكر؛
ف
هت ف
كتا�ا املؤرخ ي� 19يونيو2017
وحيث أفادت التعاضدية العامة رتلل� بية الوطنية بعد مر
اسل�ا ي� املوضوع ،مب�وجب هب
ن أ
ف
ف
املع� �ابلمر ،ووعدت مب�وافاة املؤسسة مب�ا مت� تخ�صيصه هلا وذلك ي�
أن مصاحلها بصدد إجراء حب�ث ي� شاكية ي
آ
أقرب الجال؛
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ف
ف
مت
ين
أكتو� ،2017
جواب�ا
وحيث � تبادل املراسالت والردود مع التعاضدية املذكورة ،فأفادت ي� هي
التوال ي�  26رب
املؤرخ� عىل ي
أ
ينا�  ،2018أن مصاحلها الزالت بصدد البحث عن امللف نظرا للضغط احلاصل مب�صلحة الرشيف ،الذي
و 26ري
ن أ
ف
ف
تز
املع� �ابلمر
�امن كذلك مع الج رد السنوي ،امم يصعب معه التدقيق ي� البحث ،وأن التأخر اب�لبت ي� ملف ي
راجع إىل صعوبة البحث عن ملفه؛
وبناء على ما تقدم؛
حيث إن الطلب هي�دف إىل التدخل لدى التعاضدية العامة رتلل� بية الوطنية قصد تعويض ن
املع�
ي
أ
�ابلمر عن ملف املرض املودع لدى مصاحلها؛
مض
ان
اث
ت
ال� تثبت إيداع ملفه املتعلق اب�لنظارات
وحيث أدىل الطالب� ،ن الو�ئق املرفقة لشاكيته ،اب�لبيا�ت ي
ف أ
رث ف
الطبية ،ف ي� ي ن
تع�ت ي� تسوية ملفه بدعوى صعوبة العثور عليه ي� الرشيف من هج�ة ،و من
ح� أن إالدارة
هج�ة أخرى لقياهما �ابلج رد السنوي؛

ن ف
يعت� ربم�را
وحيث إن صعوبة العثور عىل ملفات
املنخرط� ي� أرشيف التعاضدية العامة رتلل� بية الوطنية ال رب
ي
أ
ة
مسؤول عن رت�تيب وحفظ امللفات؛
مي�كن الخذ به ،طاملا هنأ�ا
اس�داد ما ي خ�وهل القانون من مبالغ هق
يتع� ،اعتبارا ملا ذكر ،القول ب أ�حقية املشتك ف� رت
وحيث ي ن
أنف�ا القتناء
ي ي
ف
ف
املعاي� والتعرفة املقدرة ي� هذا الشأن؛
نظارات طبية ،وذلك ي� حدود
ري
وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر في  12ربيع اآلخر

( 1432الموافق  17مارس  )2011بإحداث مؤسسة وسيط المملكة ،والمنشور بالجريدة

الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله؛

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

الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس 2012؛
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ألجله:
فإن وسيط المملكة:
يعا� عدم مت� ي ن
 ينك� املتظمل من مبلغ التعويض املستحق عن ملفه املتعلق اب�قتناء نظارات طبية؛

ين
بتمك� املنخرط من
يوص السيد رئيس املج لس إالداري للتعاضدية العامة رتلل� بية الوطنية اب�لتعجيل
ي
مستحقاته رت
امل�تبة عن ملفه املودع لدى مصاحلها؛
 -يدعو إىل إخبار املؤسسة مب�ا مت� تخ�صيصه لملوضوع ،داخل أجل ثالثة هشأ�ر؛

أ
و�مر بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد رئيس املج لس إالداري للتعاضدية العامة رتلل� بية الوطنية،
 -ي

واملشتك.
ي

ف
لر�ط ،ي�:
وحرر اب� اب
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قرارات مجلس الوصاية ملزمة وعلى اإلدارة تنزيلها

قرار مجلس الوصاية المطلوب تنفيذه قرار إداري واجب التنفيذ ،لكونه

صادرا عن مجلس الوصاية ،بصفته أعلى هيئة فيما يخص تسيير شؤون الجماعات
الساللية ويمارس الرقابة على أعمال مجالسها ،األمر الذي يلزم السلطة المحلية

المعنية بتنفيذه فور التوصل به؛

تعثر تنفيذ قرار مجلس الوصاية بسبب وجود صعوبات ،أمر يجب تجاوزه،

وال يمكن أن تتحمل المشتكية تبعاته ،ألن بإمكان اإلدارة إيجاد الصيغة
المالئمة للتنفيذ ،سيما وأن األمر يتعلق بمقرر اتخذ في نطاق تجسيد المساواة
وتجاوز ما كان يشوب عملية االستفادة من استغالل األراضي الساللية من

تمييز يرتكز على النوع؛

تحقيقا لسيادة القانون ،وإنصافا للمشتكية ،وتعزيزا للفضاء الحقوقي الذي

جاء به التعديل الدستوري األخير ليكرس مكتسبات إضافية إلى ما تحقق على
درب اإلصالحات الكبرى ،ورفعا لما طال المشتكية من أضرار ،فإنه يتعين

دعوة وزارة الداخلية إلى العمل على التعجيل بتنفيذ القرار.
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توصية إلــى السيد وزير الداخلية
صادرة بتاريخ 12:مارس 2018
ملف عدد17/12502:
هن
سل�ن ،بعثت بشاكية إىل هذه
حيث إن السيدة ،..........
عنوا�ا  ،...................سيدي امي
سلت هب�ا ي خ
وج�ا من عدم تنفيذ قرار مج لس الوصاية عدد،.../../...
املؤسسة ،ج
بتار� 21ربأ� يل  ،2017تتظمل مب� هب
أ
ىف
أ ض
ض
هت
هن
ت
املتو� ،ذاكرة ب� هن�ا وبعد أن
ال� اكن يستغلها والدها
لفائد�ا،
الصادر
والقا� بتمكي�ا من الر ي
ي
ا� الج ماعية ي
وغ� قابل للطعن ،قامت مب�ر ة
اسل الج هات خ
مش�ة إىل أنه ومنذ ما
املتصة ،للهسر عىل تنفيذه ،ري
أصبح القرار هن�ائيا ري
أ ض
ين
ت
وال� الزال
يقارب
السنت� من صدور قرار مج لس الوصاية مل تتمكن بعد من استغالل الر ي
ا� موضوع التظمل ،ي
معها املتنازع معه يترصف هيف�ا دون وجه حق ،طالبة التدخل قصد تنفيذ هذا القرار؛
ف
ف
جوا�ا ،الوارد ي خ
وحيث مت�ت مر ة
بتار�  28يوليوز  ،2017أنه بعد
اسل وزارة الداخلية ي� املوضوع ،فأفادت ي� هب
صدور قرار مج لس الوصاية عدد  ..../../..ي خ
بتار�  ،...............والذي ىض
ق� ب إ�لغاء مقرر الج ماعة النيابية
بتار�  ،......انتقلت السلطة احمللية ي خ
عدد  ...ي خ
بتار�  .............رفقة ان�ئب الج ماعة الساللية إىل ي ن
ع� املاكن،
أ
أ
الرضية موضوع ن ز
هت
ين
مي
بتمك� املعنية �ابلمر من القطعة
وقامت
خداد�:
مساح�ا 4
ال�اع ،والبالغة

وحيث أكدت الوزارة املعنية ،أنه ب خ�صوص احملطة السكنية وأمام عدم رغبة املشتىك به إفرا�هغ ا وتسليمها إىل
أ
مغ
ة ف
بتسخ� القوة العمومية،
املبذول ي� سبيل ذلك ،طالبت السلطة احمللية
املعنية �ابلمر ،ر� احملاوالت واملج هودات
ري
من أجل تنفيذ قرار مج لس الوصاية ،وأن هذا الطلب الزال ف� طور الدراسة من طرف املصاحل خ
املتصة ،مع
ي
إالشارة إىل أن املساع الزالت مستمرة من أجل مت� هن
نصي�ا اكمال اب�لطرق التوافقية؛
كي�ا من هب
ي
ف
تعقي�ا عىل جواب إالدارة واملوجه إىل املؤسسة ،ف�  06ربف� ريا�  ،2018ب أ�نه مت� مت� هن
كي�ا
وحيث أفادت املشتكية ي� هب
ي
هت
ين
ين
مي
فالحيت�
قطعت�
خداد� ،ومن عائد النصيب الغابوي ،ومل متي� منحها
مساح�ا 4
من القطعة الفالحية البالغة
أ
عل�ما امس الج ان
نا�ت واحملطة السكنية ،طالبة التعجيل بتنفيذ قرار مج لس الوصاية باكمهل ،مضيفة ب�ن
يطلق هي
أ ض
ا� ،هن
وأ�ما بصدد القيام ب إ�جراءات رتال�اخيص لربط احملطة
املشتىك به معها وابنه الزاال يستفيدان من هذه الر ي
الهكر�ئية واملائية ،امك قاما بتسييج الج ان
نا�ت العائدة هيإل�ا اب�لقصب؛
السكنية اب�لشبكة
اب
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وبناء على ما تقدم؛
مق
اللك لقرار مج لس الوصاية ر� /....م و،2015/
حيث إن الطلب هي�دف إىل التدخل قصد التنفيذ ي
الصادر لفائدة املشتكية ي خ
دجن� 2015؛
بتار�  23رب
وحيث إن القرار املطلوب تنفيذه قرار إداري واجب التنفيذ ،لكونه صادرا عن مج لس الوصاية ،بصفته أعىل
أ
تسي� شؤون الج ماعات الساللية ميو�ارس الرقابة عىل أمعال مج الهسا ،المر الذي يلزم السلطة
هيئة اميف� ي خ�ص ري
احمللية املعنية بتنفيذه فور التوصل به؛

وحيث إن رث
صعو�ت ،ي ج�ب تج�اوزه ،وال مي�كن أن تتحمل املشتكية
تع� تنفيذ القرار سالف الذكر بسبب وجود
اب
أ
أ
تخ ف
مئ
ا�ذ ي� نطاق تج�سيد املساواة
س� وأن المر يتعلق مب�قرر
تبعاته ،لن ب إ�ماكن إالدارة ي ج
إ�اد الصيغة املال�ة للتنفيذ ،امي
أ ض
ا� الساللية من مت� ي ز
ي� ري�تكز عىل النوع؛
تج
و�اوز ما اكن يشوب معلية االستفادة من استغالل الر ي
حت
يز
وتعز�ا للفضاء
لتال ،و�قيقا لسيادة القانون ،وحفاظا عىل مصداقية إالدارة ،وإنصافا لملشتكية،
وحيث اب� ي
أ
حت
ق
خ� ليكرس مكتسبات إضافية إىل ما �قق عىل درب إالصالحات
احلقو� الذي جاء به التعديل الدستوري ال ري
ي
الك�ى ،ورفعا ملا طال املشتكية من أ�رض ار ،فإنه ي ن
يتع� دعوة وزارة الداخلية إىل العمل عىل التعجيل بتنفيذ
رب

لك؛
القرار املذكور بشلك ي

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس

 ،2011والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس التاريخ أعاله ،السيما المادة 29

منه؛

وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة المصادق عليه من لدن الجناب

الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012السيما

المادة  75منه؛
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ألجله:
فإن وسيط المملكة:
تعل�ته ملن ي ج�ب من أجل التعجيل بتنفيذ قرار مج لس الوصاية املشار
وز� الداخلية ب إ�عطاء امي
يوص السيد ري
 يف
إليه أعاله ي� لك مقتضياته؛
يدعو إىل إخبار هذه املؤسسة مب�ا مت� تخ�صيصه لملوضوع ،داخل أجل ثالثة هشأ�ر؛أ
وز� الداخلية ،واملشتكية.
 يو�مر بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد ري

ف
لر�ط ،ي�:
وحرر اب� اب
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سقوط مضامين مشروع تصميم التهيئة بمرور  12شهرا
على اختتام البحث العلني وعدم نشره

تصميم التهيئة الجماعي هو مجرد مشروع قيد الدراسة ،ولم تتم المصادقة

عليه وبلورته على الصيغة وطبقا للمسار الذي ارتضاه المشرع ،من خالل

المصادقة عليه ونشره؛

ما دامت مقتضيات المادة  27من قانون  12-90المتعلق بالتعمير ،تؤكد

على أن نشر النص القاضي بالمصادقة على مشروع تصميم التهيئة ،يكون داخل
أجل اثنى عشر شهرا من تاريخ اختتام البحث العلني ،فإن المفهوم المعاكس

لمدلول النص المشار إليه يفيد أن االرتفاق الوارد في المشروع يسقط بمرور االثني

عشر شهرا المذكورة ،ويصبح غير الزم للتطبيق؛

موقف اإلدارة اتجاه مالكة العقار أصبح مجانبا للشرعية ،وبالتالي

فتمسك اإلدارة بالتخصيص الذي اقترحته في غياب تأصيله وتجسيده بمقتضى

قانوني ،يعتبر إخالال وانحرافا عن المشروعية.
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توصية إلى السيدكاتب الدولة ،لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
المكلف بالتكوين المهني
صادرة بتاريخ 12:مارس 2018
ملف عدد17/12898:
ن
القانو� السيد
حيث إن ودادية  ،.........مقرها  ،...............مت�ارة ،تقدمت ،عن طريق ممثلها
ي
سلت هب�ا ي خ
بتار� 14يونيو  ،2017تلتمس هيف�ا التدخل قصد
 ،.............بشاكية ملؤسسة وسيط اململكة ،ج
أ
التعويض عن ال�رض ار الالحقة هب�ا جراء عدم رفع اليد عن العقار ذي الرمس العقاري عدد  ،../.....بعد
أ
ين ن
تصم� هت�يئة حي�دد
امله� ،مو�حض ة ال�رض ار النا�مج ة عن غياب
تخ�صيص جزء منه لتشييد مؤسسة
مي
للتكو� ي
ة ف
ة
ملواصل إجراءات احلصول
واملتمثل ي� حرمان الودادية من احلصول عىل رفع اليد،
املج االت العمرانية لملنطقة
عىل رخصة التجزئة؛
ف
ين ن
جوا�ا املؤرخ
العال والبحث
والتعل�
امله�
وحيث إن وزارة رتال� بية الوطنية
العمل ،أفادت ي� هب
مي
ي
ي
والتكو� ي
ف
ف
تصم� منطقة الفوارات امتب�رة ،لقطاع
ي�24نون� ،2017أن العقار موضوع الشاكية مخ صص ي� إطار م�رش وع
مي

ين ن
امله�(E7 (IFP؛
التكو� ي

ة
ين ن
العمل امللكفة
العال والبحث
والتعل�
امله�
وز� رتال� بية الوطنية
مي
وحيث أفادت كتابة الدول لدى ري
ي
ي
والتكو� ي
ف
ف
ن ن ف
�رش
هت
ماع امتل�رة مب(�ا ي� ذلك منطقة الفوارات)
امله� ،ي� هب
اب� ي
جوا�ا املؤرخ ي� 05ينا� ،2018أن م وع ال�يئة الج ي
لتكو� ي
أ
ف
ف
ة
و�لتال فإن الوزارة ال مي� هن
ك�ا القيام ب�ي إجراء هب�ذا الخ صوص ي� الوقت الراهن ،وقد
يوجد ي� مرحل الدراسة ،اب ي
ة
التعم� وإعداد رتال�اب ن
ت
الوط� ،املؤرخة
ال� توصلت هب�ا من وزارة
ري
عززت هب
ي
جوا�ا بصورة من الرسال الج وابية ي
ف
ينا� 2017؛
ي�  19ري
وبناء على ما تقدم؛

هت أ
ف
حيث إن الطلب هي�دف إىل مت� ي ن
ت
ال� خصهصا
ك� املشتكية من الترصف ي� جزء من قطع�ا الرضية ي
100

م�رش وع مي هت
ين ن
امله� ،وهو امل�رش وع الذي مل متت� املصادقة
ماع ملنطقة الفوارات ،لتشييد مركز
تصم� ال�يئة الج ي
للتكو� ي
عليه ؛

وحيث اتضح من جواب إالدارة أن مي هت
ماع هلذه املنطقة هو مج رد م�رش وع قيد الدراسة لدى
تصم� ال�يئة الج ي
وزارة إعداد رتال�اب ن
والساكن وسياسة املدينة ،ومل متت� املصادقة عليه و بلورته عىل الصيغة وطبقا
الوط�
والتعم� إ
ري
ي
لملسار الذي ارتضاه امل�رش ع من خالل املصادقة عليه ون�رش ه ؛

أك� من إحدى ع�رش سنة ،ال �تكز عىل أي أساس ن
وحيث إن هذا الوضع الذي دام رث
قانو� ،ما دامت
ري
ي
لتعم� ،تؤكد عىل أن ن�رش النص ض
القا� اب�ملصادقة عىل م�رش وع
مقتضيات املادة  27من قانون  12-90املتعلق اب� ري
ي
اث� ع�رش هش�را من ات� ي خ
مي هت
ر� اختتام البحث ن
ن
العل�؛
ي
تصم� ال�يئة ،يكون داخل أجل ي
وحيث إنه اب� هفمل�وم املعاكس ملدلول النص املشار إليه ،فإن االرتفاق يسقط مب�رور ن
االث� ع�رش هش�را املذكورة،
ي
ويصبح ريغ� الزم للتطبيق؛
وحيث ف� هذا إالطار ،ىق
لتال فتمسك إالدارة
يب� لك موقف إللدارة تج�اه مالكة العقار مج انبا لل�رش عية ،اب
ي
و� ي
أ
حن
ف
قت� ن
اب�لتخصيص الذي رت
و�سيده مب� ىض
يعت� إخالال وا�رافا عن امل�رش وعية؛
اق�حته ي� غياب ت�صيهل تج
قانو� ،رب
ي
حر� � إابلدارة املعنية ،فو� ظل غياب املصادقة ون�رش
التصم� ،أن تبادر إىل اللجوء إىل مسطرة
وحيث إنه اكن اي
مي
ي
ف
ا� ،أو رش
رت ض
مبا�ة مسطرة ن ز�ع امللكية من أجل املنفعة العامة ىت
ح� ال تكون ي� وضعية املعتدي
االقتناء اب�ل� ي
املالك� رت
ين
دستور�؛
واح�اما حلق امللكية املضمون
ماد� ،وذلك حفاظا عىل حقوق
اي
اي
ف
رت ض
�رش
رت
ا� ،وعند فشل هذه
وحيث إن املؤسسة �ى لذلك ،دعوة إالدارة إىل ال وع ي� إجراءات االقتناء اب�ل� ي
ة
احملاول ،وعدم لج وء املالكة إىل القضاء للحصول عىل التعويض املستحق الاكمل عن لك �رض ر حلق هب�ا ،دعوة
ة
معقول؛
إالدارة إىل سلوك ما ي خ�وهلا القانون من مسطرة ن ز�ع امللكية وذلك داخل آجال

وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر في  12من ربيع

اآلخر  1432الموافق ل ـ  17مارس  ،2011والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس

التاريخ ،السيما المادة  29منه؛
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وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة ،المصادق عليه من لدن الجناب

الشريف ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس  ،2012ال سيما المادة
 75منه؛

ألجله؛
فإن وسيط المملكة:
حت
ين
بتحر� العقار من لك قيد أو �مل
يعا� عدم املصادقة عىل م�رش وع هت�يئة منطقة الفوارات ،ويرصحري
تصم� هتال�يئة الذي مل متت� املصادقة عليه؛
يثقهل ،نتيجة م�رش وع مي
ة
ين ن
العمل ،امللكفة
العال والبحث
والتعل�
امله�
وز� رتال� بية الوطنية
مي
 يدعو كتابة الدول لدى ريي
ي
والتكو� ي
ف
ف
رت ض
رت
اب� ي ن ن
ا� للوصول إىل
امله� ،إن اكنت �غب ي� استغالل العقار ،إىل إالرساع ي� تنفيذ مسطرة االقتناء اب�ل� ي
لتكو� ي
ف
عل�ا سلوك مسطرة ن ز�ع امللكية؛
و� حال فشلهاـ هي
اتفاق ودي ،ي
 يدعو إىل إخبار املؤسسة مب�ا مت� تخ�صيصه لملوضوع ،داخل أجل ثالثة هشأ�ر؛أ
ة
ين ن
امله�
وز� رتال� بية الوطنية
 يو�مر بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد اكتب الدول لدى ري
والتكو� ي
ن
والتعل� العال والبحث العمل امللكف اب� ي ن ن
القانو� لملشتكية.
امله� ،و املمثل
مي
ي
ي
ي
لتكو� ي

				

ف
لر�ط ،ي�:
وحرر اب� اب

102

مراعاة حق الملكية عند وضع كل برنامج اجتماعي

حريا بالسلطة ،وهي بصدد إعادة الهيكلة ،أن تراعي أوضاع كل من

لهم حقوق أو مصالح مشروعة بالحي ،والسيما من كان ذلك هو مصدر عيشهم،

وعليها تعويضهم من منطلق البعد االجتماعي ،الذي كان وراء المشروع،

والذي ال يمكن أن يكون إال عادال؛

إغفال إحصاء المشتكي ،لسبب أو آخر ،ال يمكن أن يكون حائال دون

استفادته ،ال سيما وأنه أدلى بما يفيد أنه كان يمارس نشاطا مهنيا بنفس الحي؛

إن هدم المحل الذي كان يمارس به المشتكي نشاطه أضر به .وعليه،

فمن الواجب تعويضه عن ذلك ،بتمكينه من االستفادة من محل معد لمثل

النشاط الذي كان يزاوله ،في أي مشروع تشرف عليه اإلدارة ،إذ ال يعقل أن
تكون المبادرة االجتماعية وباال أو إضرارا بمن كانت له حقوق في الوعاء

العقاري موضوع إعادة الهيكلة.
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توصية إلى السيد عامل عمالة مقاطعات
عين السبع  -الحي المحمدي
صادرة بتاريخ 12:مارس 2018
ملف عدد17/13720:
حيث إن السيد  ،...........عنوانه ،.................... ،ي ن
ع� السبع ،الدارالبيضاء ،تقدم بشاكية إىل
ندوبي�ا ب ج�هة الدارالبيضاء-سطات ي خ
هت
أكتو�  ،2017يعرض هيف�ا ال�رض ر
سلت مب�
مؤسسة وسيط اململكة ،ج
بتار�  25رب
أ
ف
ف
الالحق به جراء عدم تعويضه عن هدم احملل التجاري الذي اكن يعمل به ي� إصالح الحذية ،وذلك ي� إطار
هت
معلية إعادة إيواء ن
ومرفقا�ا أنه يتوفر عىل
الكر�ات" ،ربم�زا مض�ن ما ورد بشاكيته
ساك� دور الصفيح
"بكر�ن مي
اي
ي
اث
ت
ال� تثبت استغالهل لملحل التجاري؛
اكفة الو�ئق إالدارية ي
ف
ف
وحيث أفادت ة
معال مقاطعات ي ن
املشتك
ينا�  ،2018أن امس
احل احملمدي ،ي� هب
جوا�ا املؤرخ ي�  16ري
ي
ع� السبع  -ي
حئ
ريغ� مدرج بلوا� إالحصاء الرمسية الخ اصة �ابحملالت التجارية املنجزة سنة  2008من طرف مكتب الدراسات
أ
حت
ف
رش
ت
تعت� مرجعا أساسيا لتخويل الحقية ي� االستفادة من
وال� رب
رب
"خ�اء العرب" �ت إ�اف مؤسسة العمران ،ي
�رش
ن
بكر�ن سنطرال؛
قاط� دور الصفيح اي
م وع إعادة إيواء ي
وبناء على ما تقدم؛
حيث إن الطلب هي�دف إىل التدخل قصد مت� ي ن
املشتك من تعويض عن هدم احملل الذي اكن يستغل
ك�
ي

الكر�ات"؛
فيه نشاطا همنيا
"بكر�ن مي
اي
ف
اث
ت
وه هش�ادة إدارية مؤرخة ي�  15مارس  2002صادرة عن
ال� أدىل هب�ا
املشتك ،ي
ي
وحيث اتضح من الو�ئق ي
ف
االج�ع ي ن
مندوبية وزارة االقتصاد امت
احل احملمدي ،وكذا هش�ادة اهلدم مؤرخة ي�  05ربأ� يل 2016
ي
بع� السبع – ي
أ
ف
خاصة بعملية إعادة إساكن ن
حل
قاط� اي
ي
كر�ن سنطرال ،أنه اكن يتوفر عىل حمل يستغهل ي� إصالح الحذية اب� ي
ف
الذي اكن موضوع إعادة اهليلك�ة اب�لعنوان املذكور ،إذ مت� هدم ما اكن به من أكواخ وبناءات عشوائية ،وذلك ي�
نطاق رب� ان� جم امت
اج� يع؛
رت
اع أوضاع لك من اكنت هلم حقوق أو مصاحل م�رش وعة
وحيث اكن اي
وه تقوم هب�ذه العملية ،أن � ي
حر� اب�لسلطة ،ي
104

تعوي�م من منطلق البعد امت
هض
االج� يع الذي اكن وراء امل�رش وع،
والس� من اكن ذلك هو مصدر عي�هش م ،متلي�
حل ،امي
اب� ي
والذي ال مي�كن أن يكون إال عادال ومنصفا ؛

س� وأنه أدىل مب�ا يفيد أنه
وحيث إن إغفال إحصائه ،لسبب أو آخر ،ال مي�كن أن يكون حائال دون استفادته ،ال امي
احل ؛
اكن مي�ارس نشاطا همنيا بنفس ي

مف
لتال� ،ن الواجب تعويضه عن ذلك،
وحيث إن هدم احملل الذي اكن مي�ارس به
املشتك نشاطه أ�رض به ،اب
و� ي
ي
ف
بتمكينه من االستفادة من حمل معد ملثل النشاط الذي اكن ي ز�اوهل ،ي� أي م�رش وع ت�رش ف عليه إالدارة ،إذ ال يعقل
ف
أن تكون املبادرة امت
و�ال أو إ�رض ارا مب�ن اكنت هل حقوق ي� الوعاء العقاري موضوع إعادة اهليلك�ة ؛
االج�عية اب
وحيث إن املؤسسة تدعو مصاحل ة
ع� السبع-احل احملمدي إىل حب�ث سبل مت� ي ن
معال مقاطعات ي ن
املشتك من
ك�
ي
ي
ف
حر� ف ي� أي م�رش وع امت
ن
اج� يع ت�رش ف عليه ،يه أو مصاحل الج ماعة ،تعويضا
هم� أو ي
االستفادة من حمل معد لنشاط ي
ف
رش
�رض
ت
وال� تنطبق أو حي� ىظ� هب�ا من مه ي� مثل
هل معا حلقه من ر ،مع ما قد يستلزم ذلك من �وط وتهسيالت ،ي
وضعيته؛

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.11.25الصادر بتاريخ  17مارس

 2011بإحداث مؤسسة وسيط المملكة ،والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  5926بنفس

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

بالجريدة الرسمية عدد  6033بتاريخ  26مارس 2012؛
ألجله؛
فإن وسيط المملكة:

 يوص السيد عامل ةع� السبع  -احل احملمدي ببحث سبل مت� ي ن
معال مقاطعات ي ن
املشتك السيد
ك�
ي
ي
ي
ف ف
�رش
�رش
امت
ن
حر� ي� أي م وع اج� يع ت ف عليه مصاحله أو
هم� أو ي
 ................من االستفادة من حمل معد لنشاط ي
مصاحل الج ماعة ،تعويضا هل معا حلقه من �رض ر ،مع ما قد يستلزم ذلك من رش�وط وتهسيالت تنطبق أو حي� ىظ� هب�ا
ف
من مه ي� مثل وضعيته؛
 يدعو إىل إخبار املؤسسة مب�ا مت� تخ�صيصه لملوضوع ،داخل أجل ثالثة هشأ�ر؛أ
و�مر بتبليغ هذه التوصية إىل لك من السيد عامل ة
معال مقاطعات ي ن
واملشتك.
السبع-احل احملمدي،
ع�
 يي
ي
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ف
لر�ط ،ي�:
وحرر اب� اب
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