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ربيع

احلمـد للـه وحـده،
الطابع ال�رشيف ـ بداخله :
(حممد بن احل�سن بن حممد بن يو�سف اهلل وليه)
يعلم من ظهرينا ال�رشيف هذا� ،أ�سماه اهلل و�أعز �أمره �أننا :
بيـان األسبـاب المـوجبـة :

 نهو�ضا ب�أمانتنا الد�ستورية يف �صيانة حريات املواطنني واجلماعات والهي�آت،
و�إحقاق احلقوق ورفع املظامل ؛
 وجت�سيدا لإرادتنا يف توطيد ما حتقق لبالدنا من تقدم مو�صول يف تكري�س �سيادة
القانون ،وحتقيق العدل والإن�صاف ،وجرب الأ�رضار ورفع املظامل التي قد يعانيها
املواطنون من جراء االختالالت يف �سري بع�ض الإدارات� ،أو �سوء تطبيقها للقانون ،مبا
قد ي�صدر عن بع�ض امل�س�ؤولني الإداريني من تع�سف �أو �شطط �أو جتاوز يف ا�ستعمال
ال�سلطة ؛
 وحر�صا على تر�سيخ مكا�سب بالدنا يف جمال حماية حقوق وحريات الأف��راد
واجلماعات ،بجعل رعاية م�صالح املواطن و�صون حقوقه ،والتوا�صل معه ،قوام
مفهومنا املتجدد لل�سلطة ؛
 وا�ستجابة ملا يتطلع �إليه املواطنون من تقوية تطبيق مبادئ العدالة والإن�صاف،
يف معامالتهم مع الإدارة و�سائر املرافق العمومية ،بالنظر ملا يطبع بع�ض الق�ضايا
املطروحة عليها من تعقيد ،وما تت�سم به من �صعوبات ،قد حتول دون حتقيق
متطلبات العدالة واحرتام حقوق الإن�سان ؛
 وعمال على حتديث م�ؤ�س�سة ديوان املظامل ،من خالل تر�سيخ عملها كم�ؤ�س�سة وطنية
م�ستقلة ومتخ�ص�صة حتمل ا�سم «الو�سيط» ،توطيدا ملا حققته من مكت�سبات ،وت�أهيال
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لها للنهو�ض مبهام مو�سعة وهيكلة جديدة ،ملواكبة الإ�صالح امل�ؤ�س�سي العميق الذي
تعرفه بالدنا ،واالن�سجام مع املعايري الدولية ؛
 والتزاما مبا يقت�ضيه مبد�أ ف�صل ال�سلط من احرتام اخت�صا�صات ال�سلطات الت�رشيعية
والتنفيذية والق�ضائية ؛
 وتدعيما للمهام التي تقوم بها العدالة عامة والق�ضاء خا�صة يف تر�سيخ احلقوق
وحمايتها ،بالرغم من م�ساطرها املعقدة بطبيعتها ؛
 وحتقيقا للتكامل املن�شود بني الدور الذي يقوم به املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان،
يف نطاق االخت�صا�صات املوكولة �إليه ،وبني املهام امل�سندة �إىل هذه امل�ؤ�س�سة
الوطنية اجلديدة ،من �أجل حماية حقوق الإن�سان يف �إطار العالقة القائمة بني الإدارة
واملرتفقني ؛
 وتعزيزا لدور الآليات اجلهوية للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،وذلك ب�إحداث
و�سطاء جهويني ،من �أج��ل تر�سيخ احلكامة الرتابية اجليدة وتقريب الإدارة من
املواطن ،يف نطاق جهوية متقدمة حقوقيا و�إداريا ؛
 وحر�صا على متتيع هذه امل�ؤ�س�سة الوطنية باال�ستقالل ال�لازم عن ال�سلطات
الت�رشيعية والتنفيذية والق�ضائية ،لتمكينها من التجرد التام ،عند النظر يف ال�شكايات
والتظلمات املحالة �إليها ؛
 واقتناعا منا ب�رضورة االرتقاء بهذه امل�ؤ�س�سة �إىل م�صاف الهي�آت املماثلة ،العاملة
بالدول املتطورة يف جمال الدميقراطية واحلكامة يف ميدان احلقوق ؛
 وان�سجاما مع الدور الفاعل الذي ت�ضطلع به اململكة املغربية على م�ستوى الأمم
املتحدة من �أجل تفعيل وتعزيز مكانة ودور م�ؤ�س�سات الأمبود�سمان يف حماية
احلقوق ون�رش ثقافة احلكامة ،
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لهـذه األسبـاب ،

وبناء على الفصل  19من الدستور ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

البـاب الأول � :أحكـام عـامـة
املـادة الأولـى

تعترب «م�ؤ�س�سة الو�سيط» م�ؤ�س�سة وطنية م�ستقلة ومتخ�ص�صة تتوىل ،يف نطاق
العالقة بني الإدارة واملرتفقني ،مهمة الدفاع عن احلقوق ،والإ�سهام يف تر�سيخ �سيادة
القانون ،و�إ�شاعة مبادئ العدل والإن�صاف ،والعمل على ن�رش قيم التخليق وال�شفافية
يف تدبري املرافق العمومية ،وال�سهر على تنمية توا�صل فعال بني الأ�شخــا�ص ،ذاتيني
�أو اعتباريني ،مغــاربــة �أو �أجانب ،فـرادى �أو جماعات ،وبني الإدارات العمومية
واجلماعات املحلية وامل�ؤ�س�سات العمومية والهي�آت التي متار�س �صالحيات ال�سلطة
العمومية وباقي املن�ش�آت والهي�آت الأخرى اخلا�ضعة للمراقبة املالية للدولة ،والتي
ي�شار �إليها يف هذا الظهري ال�رشيف با�سم «الإدارة » ,

تجري على م�ؤ�س�سة «الو�سيط» �أحكام هذا الظهري ال�رشيف ،و�أحكام نظامها
الداخلي ،والن�صو�ص املتخدة لتطبيقها عند االقت�ضاء.
املـادة الثـانيـة

يعني «الو�سيط» بظهري �رشيف ملدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويختار من بني ال�شخ�صيات امل�شهود لها بالنزاهة والكفاءة والتجرد والت�شبث
ب�سيادة القانون ومببادئ العدل والإن�صاف.
ويعهد �إليه مبمار�سة االخت�صا�صات امل�سندة مل�ؤ�س�سة الو�سيط.
املـادة الثـالثـة

ي�ساعد الو�سيط يف �أداء مهامه مندوبون خا�صون يعملون حتت �سلطته ،ومندوبون
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جهويون تابعون له يدعون الو�سطاء اجلهويون ،بالإ�ضافة �إىل مندوبني حمليني ،عند
االقت�ضاء ،حتدد و�ضعيتهم وكيفيات تعيينهم واخت�صا�صاتهم يف النظام الداخلي
للم�ؤ�س�سة.
املـادة الـرابعـة

يعد الو�سيط ع�ضوا بحكم القانون يف املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،طبقا
ملقت�ضيات املادة الثانية والثالثني من ظهرينا ال�رشيف رقم  1.11.19ال�صادر يف
 25من ربيع الأول ( 1432فاحت مار�س  )2011املتعلق ب�إحداث هذا املجل�س.
البـاب الثـانـي  :اخت�صـا�صـات الو�سيط

الف�صـل الأول  :النظـر فـي ت�صـرفـات الإدارة املخـالفـة

للقـانـون �أو املنـافيـة ملبـادئ العـدل والإن�صـاف
املـادة اخلـام�سـة

تتوىل م�ؤ�س�سة الو�سيط مببادرة منها ،وفق الكيفيات التي يحددها نظامها
الداخلي� ،أو بناء على �شكايات �أو تظلمات تتو�صل بها ،النظر يف جميع احلاالت التي
يت�رضر فيها �أ�شخا�ص ذاتيون �أو اعتباريون ،مغاربة �أو �أجانب ،من جراء �أي ت�رصف
�صادر عن الإدارة� ،سواء كان قرارا �ضمنيا �أو �رصيحا� ،أو عمال �أو ن�شاطا من �أن�شطتها،
يكون خمالفا للقانون ،خا�صة �إذا كان مت�سما بالتجاوز �أو ال�شطط يف ا�ستعمال
ال�سلطة� ،أو منافيا ملبادئ العدل والإن�صاف.
املـادة ال�سـاد�سـة

ال يجوز للو�سيط �أو للو�سطاء اجلهويني النظر يف الق�ضايا التالية :
ـ التظلمات الرامية �إىل مراجعة حكم ق�ضائي نهائي ؛
ـ ال�شكايات املتعلقة بالق�ضايا التي وكل البت فيها للق�ضاء ليتخذ فيها ما يلزم
من �إجراءات �أو مقررات طبقا للقانون ؛
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ـ الق�ضايا التي تدخل يف اخت�صا�ص املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان.
ويف حالة ما �إذا تبني للو�سيط �أو للو�سطاء اجلهويني �أن ال�شكاية �أو التظلم
املعرو�ض عليهم يدخل يف اخت�صا�ص املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،وال يتعلق
بعالقة الإدارة باملرتفقني ،قاموا ب�إحالته فورا� ،إىل رئي�س املجل�س املذكور� ،أو
ر�ؤ�ساء اللجان اجلهوية لهذا املجل�س ،ح�سب كل حالة على حدة ،ويخربون امل�شتكني
�أو املتظلمني املعنيني بذلك.
املـادة ال�سـابعـة

ميكن للو�سيط رفع تو�صية �إىل اجلهة الق�ضائية املخت�صة ،لتمتيع امل�شتكني الذين
يوجدون يف و�ضعية �صعبة لأ�سباب مادية ،وال�سيما منهم الن�ساء الأرامل واملطلقات
واليتامى والأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة ،و�سائر فـئات الأ�شـخا�ص فـي و�ضعية ه�شة،
من امل�ساعدة الق�ضائية ،يف حالة ما �إذا كان امل�شتكون املعنيون يرغبون يف اللجوء
�إىل الق�ضاء الإداري ،وذلك وفق الإجراءات املن�صو�ص عليها يف الت�رشيع اجلاري به
العمل.
وحتدد الفئات املذكورة ،و�ضوابط �إ�صدار تو�صية الو�سيط ،من �أجل اال�ستفادة من
امل�ساعدة الق�ضائية ،وفق �أحكام النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة.
املـادة الثـامنـة

ال يقطـــع وال يوقــف اللــجوء �إىل م�ؤ�س�سة الو�سـيط �آجــال التقادم �أو الطعن
املن�صو�ص عليها يف القانون.
الف�صـل الثـانـي  :تلقـي ال�شكـايـات والتظلمـات ومعـاجلتهـا

و�إجـراء الأبحـاث والتحـريـات يف �شـ�أنهـا
املـادة التـا�سعـة

توجه ال�شكايات والتظلمات �إىل الو�سيط �أو �إىل الو�سطاء اجلهويني ب�صفة مبا�رشة
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من طرف امل�شتكي� ،أو بوا�سطة من ينيبه عنه من �أجل ذلك.
وي�شرتط لقبول ال�شكايات والتظلمات :
ـ �أن تكون مكتوبة ،و�إذا تعذر تقدميها كتابة ،ف�إن للم�شتكي �أو املتظلم �أن يقدمها
�شفويا .ويف هذه احلالة ،يتعني تدوينها وت�سجيلها من قبل امل�صالح املخت�صة
مل�ؤ�س�سة الو�سيط وت�سلم ن�سخة منها للمعنيني بالأمر ؛
ـ �أن تكون موقعة من �صاحب امللتم�س �شخ�صيا� ،أو من ينيبه عنه من �أجل ذلك ؛
ـ �أن تكون مدعومة باحلجج والوثائق املربرة لها� ،إن كانت متوفرة لدى امل�شتكي
�أو املتظلم ؛
ـ �أن تو�ضح ما يكون قد قام به امل�شتكي �أو املتظلم من م�ساع لدى الإدارة املعنية،
ق�صد اال�ستجابة ملطالبه ،عند االقت�ضاء.
املـادة العـا�شـرة

ميكن لأع�ضاء الربملان ،ور�ؤ�ساء �سائر الإدارات ،ور�ؤ�ساء املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان واللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي والهيئة
العليا لالت�صال ال�سمعي الب�رصي والهيئة املركزية للوقاية من الر�شوة وجمل�س
املناف�سة ،وغريها من امل�ؤ�س�سات والهي�آت ،واجلمعيات امل�ؤ�س�سة ب�صفة قانونية
وامل�سرية طبقا لأنظمتها الأ�سا�سية� ،أن يحيلوا على م�ؤ�س�سة الو�سيط ال�شكايات
املوجهة �إليهم ،والتي ال تدخل يف اخت�صا�صهم ،وتخت�ص امل�ؤ�س�سة بالنظر فيها.
املـادة احلـاديـة ع�شـرة

يقدم الو�سيط ومندوبوه اخلا�صون والو�سطاء اجلهويون ،يف نطاق اخت�صا�صهم،
جميع �أنواع امل�ساعدة القانونية والإدارية الالزمة للم�شتكني املوجودين يف و�ضعية
�صعبة لأ�سباب مادية� ،أو املوجودين يف و�ضعية �إعاقة ،من �أجل متكينهم من تقدمي
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�شكاياتهم �أو تظلماتهم الرامية �إىل رفع ال�رضر الالحق بهم من جراء �أي ت�رصف �صادر
عن الإدارة� ،سواء كان قرارا �ضمنيا �أو �رصيحا� ،أو عمال �أو ن�شاطا من �أن�شطتها ،يكون
خمالفا للقانون ،خا�صة �إذا كان مت�سما بالتجاوز �أو ال�شطط يف ا�ستعمال ال�سلطة� ،أو
منافيا ملبادئ العدل والإن�صاف.
و�إذا تبني للو�سيط �أن مو�ضوع ال�شكاية �أو التظلم ال يدخل يف اخت�صا�صه ،قام
بتوجيه امل�شتكي �إىل اجلهة املخت�صة �أو �إر�شاده ح�سب كل حالة على حدة ،ووفق ما
يت�ضمنه مو�ضوع ال�شكاية �أو التظلم.
املـادة الثـانيـة ع�شـرة

�إذا ات�ضح للو�سيط �أن ال�شكاية املعرو�ضة عليه قائمة على �أ�س�س قانونية �سليمة،
وتهم الدفاع عن م�صلحة م�رشوعة� ،أو ترمي �إىل رفع �رضر من جراء ت�رصف خمالف
للقانون ،خا�صة �إذا كان مت�سما بالتجاوز �أو ال�شطط يف ا�ستعمال ال�سلطة� ،أو منافيا
ملبادئ العدل والإن�صاف ،قام بجميع امل�ساعي واالت�صاالت الالزمة مع الإدارة
املعنية ق�صد حثها على اال�ستجابة ملطلب امل�شتكي ،يف �إطار االحرتام التام ل�ضوابط
�سيادة القانون.
املـادة الثـالثـة ع�شـرة

ي�ؤهل الو�سيط ،يف نطاق اخت�صا�صاته ،للقيام ب�إجراء �أبحاث وحتريات ،من �أجل
الت�أكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت �إىل علمه ،والوقوف على ال�رضر الذي
تعر�ض له �صاحب ال�شكاية �أو التظلم ،وكذا القيام بالتكييف القانوين لطبيعة ال�رضر
املذكور.
وع�لاوة على ذلك ،ميكنه ا�ستف�سار اجلهات املعنية حول الأفعال التي كانت
مو�ضوع ال�شكاية �أو التظلم ،ومطالبتها مبوافاته بالتو�ضيحات الالزمة ب�ش�أنها،
وبالوثائق واملعلومات املت�صلة بها.
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املـادة الـرابعـة ع�شـرة

�إذا ت�أكد الو�سيط ،بعد البحث والتحري يف ال�شكايات والتظلمات املعرو�ضة عليه،
من �صحة الوقائع الواردة فيها ،وحقيقة وجود ال�رضر الالحق بامل�شتكي �أو املتظلم،
قدم نتائج حترياته �إىل الإدارة املعنية ،بكل جترد وا�ستقالل ،ا�ستنادا �إىل �سيادة
القانون ومبادئ العدالة والإن�صاف.
ولهذه الغاية ،ميكنه توجيه تو�صياته واقرتاحاته ومالحظاته �إىل الإدارة
املعنية ،التي يتعني عليها داخل �أجل ثالثني ( )30يوما ،قابلة للتمديد ملدة �إ�ضافية
يحددها ،القيام بالإجراءات الالزمة للنظر يف الق�ضايا املحالة عليها ،و�أن تخربه
كتابة بالقرارات �أو الإجراءات التي اتخذتها ب�ش�أن تو�صياته واقرتاحاته.
املـادة اخلـام�سـة ع�شـرة

ميكن للو�سيط يف حالة اقتناعه ،بناء على الأبحاث والتحريات التي يقوم بها،
ب�أن التطبيق ال�صارم لقاعدة قانونية من �ش�أنه خلق �أو�ضاع غري عادلة �أو �ضارة
باملرتفقني� ،أن يعر�ض على الوزير الأول اقرتاحا باتخاذ الإج��راءات وامل�ساعي
الالزمة لإيجاد حل عادل ومن�صف واقرتاح تعديل القاعدة املذكورة.
املـادة ال�سـاد�سـة ع�شـرة

�إذا تبني من خالل البحث والتحري �أن م�صدر الت�شكي �أو التظلم ناجت عن خط�إ �أو
�سلوك �شخ�صي لأحد املوظفني �أو الأعوان ،رفع الو�سيط مالحظاته وا�ستنتاجاته يف
املو�ضوع �إىل رئي�س الإدارة املعنية التخاذ الإجراءات املنا�سبة ،ومطالبته ب�إخباره
مبا اتخذه من قرارات يف املو�ضوع.
كما ميكنه �أن يوجه �إىل الإدارة املعنية تو�صية باملتابعة الت�أديبية ،و�إن اقت�ضى
احلال ،تو�صية ب�إحالة امللف على النيابة العامة التخاذ الإجراءات املن�صو�ص عليها
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يف القانون.
الف�صـل الثـالـث  :الـو�سـاطـة والتـوفيـق بيـن الإدارة

واملـرتفقيـن

املـادة ال�سـابعـة ع�شـرة

يقوم الو�سيط ،مببادرة منه �أو بناء على طلب ت�سوية تقدمه الإدارة �أو امل�شتكي،
بكل م�ساعي الو�ساطة والتوفيق ،ق�صد البحث عن حلول من�صفة ومتوازنة ملو�ضوع
اخلالف القائم بني الأط��راف ،تكفل رفع ال�رضر الذي �أ�صاب امل�شتكي من جراء
ت�رصفات الإدارة ،وذل��ك باال�ستناد �إىل �ضوابط �سيادة القانون ومبادئ العدل
والإن�صاف.
املـادة الثـامنـة ع�شـرة

يقوم الو�سيط مب�ساعي الو�ساطة والتوفيق امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة ،من
خالل اال�ستماع �إىل الأطراف ،ودرا�سة جميع احلجج والوثائق واملعطيات التي يدلون
بها لديه ،بخ�صو�ص مو�ضوع ال�شكاية املعرو�ضة عليه� ،أو ا�ستنادا �إىل الطلب املقدم
�إليه من قبل الإدارة �أو امل�شتكي.
وبناء على ذلك ،ميكن للو�سيط �أن يعر�ض على الأطراف جميع االقرتاحات التي
يراها منا�سبة من �أج��ل التو�صل �إىل حلول من�صفة ومتوازنة ملو�ضوع اخلالف
املعرو�ض عليه.
يتعني �أن تدون احللول املتوافق ب�ش�أنها ،والتي مت التو�صل �إليها نتيجة م�ساعي
الو�ساطة والتوفيق التي قام بها الو�سيط ،يف حم�رض ر�سمي توقع عليه الأطراف.
وال ميكن يف كل الأحوال االحتجاج باحللول املتو�صل �إليها ،من قبل الغري �أو يف
مواجهته.
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البـاب الثـالـث  :اخت�صـا�صـات املنـدوبيـن اخلـا�صيـن

والو�سطاء اجلهويني

الف�صـل الأول  :املنـدوبـون اخلـا�صـون لـدى الو�سيط
املـادة التـا�سعـة ع�شـرة

يقوم املندوبون اخلا�صون امل�شار �إليهم بعده مب�ساعدة الو�سيط على �أداء مهامه :
ـ املندوب اخلا�ص بتي�سري الولوج �إىل املعلومات الإدارية ؛
ـ املندوب اخلا�ص بتتبع تب�سيط امل�ساطر الإدارية وولوج اخلدمات العمومية ؛
ـ املندوب اخلا�ص بتتبع تنفيذ الأحكام الق�ضائية ال�صادرة يف مواجهة الإدارة.
املـادة الع�شـرون

يعني املندوبون اخلا�صون بظهري �رشيف باقرتاح من الو�سيط ،من بني ال�شخ�صيات
امل�شهود لها باخلربة والكفاءة يف جماالت القانون والتدبري والإدارة.
املـادة احلـاديـة والع�شـرون

ميار�س املندوبون اخلا�صون مهامهم حتت �سلطة الو�سيط ،ويحدد نطاق
االخت�صا�صات املوكولة �إليهم ،وكيفيات ممار�ستها ،يف النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة.
الف�صـل الثـانـي  :الو�سطاء اجلهـويـون
املـادة الثـانيـة والع�شـرون

يعني الو�سطاء اجلهويون بظهري �رشيف ،باقرتاح من الو�سيط ،من بني الأطر
العليا التابعة للدولة �أو امل�ؤ�س�سات العامة �أو اجلماعات املحلية �أو القطاع اخلا�ص،
املتوفرين على م�ستوى عال من التكوين ،وجتربة مهنية يف جماالت الإدارة �أو
الق�ضاء �أو القانون ،وامل�شهود لهم بالكفاءة واخلربة واال�ستقامة والنزاهة.
ويعترب الو�سطاء اجلهويون �أع�ضاء يف اللجان اجلهوية حلقوق الإن�سان طبقا
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لأحكام املادة  41من الظهري ال�رشيف رقم  1.11.19ال�صادر يف  25من ربيع
الأول ( 1432فاحت مار�س  )2011ب�إحداث املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان.
املـادة الثـالثـة والع�شـرون

ميار�س الو�سطاء اجلهويون يف حدود دائرة اخت�صا�صهم الرتابي ،ووفق امل�ساطر
املحددة يف النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة ،املهام املوكولة �إىل م�ؤ�س�سة الو�سيط ،كما هي
من�صو�ص عليها يف املادة الأوىل من هذا الظهري ال�رشيف.
ولهذه الغاية ،ي�ضطلع الو�سطاء اجلهويون ،على اخل�صو�ص ،باملهام وال�صالحيات
التالية :
ـ تلقي ال�شكايات والتظلمات وطلبات الت�سوية التي يرفعها الأ�شخا�ص الذاتيون
�أو االعتباريون ،مغاربة �أو �أجانب ،فرادى �أو جماعات� ،إىل الو�سيط ،والنظر فيها
يف حدود االخت�صا�صات ،وطبقا لل�رشوط والإجراءات املن�صو�ص عليها يف النظام
الداخلي للم�ؤ�س�سة ،با�ستثناء تلك املتعلقة بق�ضايا ذات طابع وطني� ،أو التي ت�ستلزم
اتخاذ مواقف مبدئية ؛
ـ القيام ب�أعمال البحث والتحري يف ال�شكايات والتظلمات التي ترفع �إليهم� ،إذا
كان الأمر يقت�ضي ذلك ،بناء على تكليف خا�ص من الو�سيط ،بالن�سبة لكل حالة على
حدة ؛
ـ �إعادة توجيه ال�شكايات والتظلمات وطلبات الت�سوية التي ترد عليهم ،واخلارجة
عن نطاق اخت�صا�صهم ،و�إحالتها على اجلهات املعنية عند االقت�ضاء ؛
ـ �إر�شاد املواطنني وتوجيههم ،وحث الإدارة على التوا�صل الفعال معهم ؛
ـ اقرتاح التدابري والإجراءات الكفيلة بتح�سني بنية اال�ستقبال واالت�صال بالإدارة،
ورفعها �إىل الو�سيط ق�صد عر�ضها على الإدارات وال�سلطات املعنية ؛
ـ اقرتاح كل تدبري عملي مالئم ،من �ش�أنه �أن ي�سهم يف تب�سيط امل�ساطر الإدارية
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وميكن املواطنني من اال�ستفادة من خدمات الإدارة يف �أح�سن الظروف ؛
ـ رفع كل اقرتاح �أو تو�صية �إىل الو�سيط ،من �ش�أنها حت�سني �سري �أجهزة الإدارة
وتذليل ال�صعوبات التي قد تعرت�ض املواطنني املغاربة والأجانب يف عالقاتهم
بالإدارة؛
ـ �إعداد تقارير خا�صة ب�ش�أن بع�ض ال�شكايات �أو التظلمات التي قد تعر�ض عليهم
مبا�رشة ،وتكت�سي طابعا خا�صا� ،أو التي حتال عليهم للنظر فيها بتكليف خا�ص من
الو�سيط ؛
ـ رفع تقارير دورية كل ثالثة �أ�شهر �إىل الو�سيط حول ح�صيلة ن�شاطهم.
ميكن للو�سيط ،عند االقت�ضاء� ،إح��داث مندوبيات حملية على �صعيد العماالت
والأقاليم ،مل�ساعدة الو�سطاء اجلهويني يف �أداء مهامهم ،تكون تابعة لهم.
البـاب الـرابـع  :العالقـة بيـن الو�سيط والإدارة

الف�صـل الأول :خمـاطبـو م�ؤ�س�سة الو�سيط بامل�صـالـح

العمـوميـة

املـادة الـرابعـة والع�شـرون

تعني الإدارة ،من �أجل �ضمان ح�سن التن�سيق والتوا�صل والتتبع بينها وبني
م�صالح م�ؤ�س�سة الو�سيط ،خماطبني دائمني لهذه الأخرية ،من بني امل�س�ؤولني التابعني
لها ،الذين يتمتعون ب�سلطة اتخاذ القرار فيما يحال عليهم من �شكايات وتظلمات من
لدن امل�ؤ�س�سة.
كما حتدث بني امل�ؤ�س�سة و�سائر الإدارات جلان دائمة للتن�سيق والتتبع ،ت�ضم
ممثلني عنهما .وحتدد اخت�صا�صات وكيفيات عملها يف النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة.
املـادة اخلـام�سـة والع�شـرون

يتوىل املخاطبون الدائمون مل�ؤ�س�سة الو�سيط املعينون من قبل الإدارات التابعني
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لها ،القيام باملهام التالية :
ـ تتبع الدرا�سة والبت يف ال�شكايات والتظلمات وطلبات الت�سوية ال��واردة من
م�ؤ�س�سة الو�سيط ،واحلر�ص على الإجابة عنها داخل الآج��ال املحددة لها ،طبقا
لأحكام النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة ؛
ـ تتبع القرارات والإج��راءات والتدابري الإداري��ة التي يتم اتخاذها على �صعيد
الإدارة املعنية� ،أو من قبل احلكومة يف جمال اال�ستجابة لل�شكايات �أو التظلمات
وطلبات الت�سوية ،و�إخبار امل�ؤ�س�سة كتابة بالنتائج املتو�صل �إليها ؛
ـ درا�سة املالحظات وتتبع التو�صيات واالقرتاحات التي يقدمها الو�سيط �أو
الو�سطاء اجلهويون �إىل الإدارة املعنية ،ق�صد �إيجاد حل من�صف وعادل ملطالب
امل�شتكي �أو املتظلم ؛
ـ اقرتاح كل تدبري �أو �إجراء كفيل بتح�سني بنية اال�ستقبال واالت�صال بالإدارة،
وتب�سيط امل�ساطر الإدارية ،مبا ميكن من تفادي تظلمات املواطنني ،ومتكينهم من
اال�ستفادة من اخلدمات العمومية يف �أح�سن الظروف ؛
ـ حث خمتلف امل�صالح التابعة ل�ل�إدارة ،التي يعمل بها املخاطب الدائم ،على
التقيد بروح امل�س�ؤولية والفعالية وال�شفافية الكاملة يف تعاملها مع م�ؤ�س�سة الو�سيط
ومندوبيه اخلا�صني والو�سطاء اجلهويني ؛
ـ م�سك و�ضبط قاعدة للمعطيات تخ�ص ال�شكايات والتظلمات والتدابري املتخذة
ب�ش�أنها.
املـادة ال�سـاد�سـة والع�شـرون

يتعني على املخاطبني الدائمني مل�ؤ�س�سة الو�سيط �إجناز تقرير �سنوي ،ميكن من
تتبع عمل الإدارة يف جمال ال�شكايات والتظلمات ،وطلبات الت�سوية املحالة عليها،
يوجه �إىل كل من الوزير الأول والو�سيط ،حتت �إ�رشاف الوزير التابع له املخاطب الدائم
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املعني.
الف�صـل الثـانـي :مـ�آل ال�شكـايـات والتظلمـات املحـالـة عـلى

الإدارة

املـادة ال�سـابعـة والع�شـرون

يتعني على الإدارة املعنية بال�شكايات �أو التظلمات املحالة عليها من قبل الو�سيط
�أو �أحد مندوبيه اخلا�صني �أو من الو�سطاء اجلهويني� ،أن حتيط امل�ؤ�س�سة علما مبوقفها
�إزاء مطالب امل�شتكني �أو املتظلمني ،وبجميع الإجراءات والتدابري التي اتخذتها يف
ال�شكايات املعرو�ضة عليها� ،أو ح�سب احلالـة باحللـــول التي تقـــرتحها على امل�شتكي
�أو املتظلم ،حتى يت�سنى رفع ما حلقه من �رضر �أو تع�سف �أو �شطط.
ويجب �أن تقوم الإدارة بذلك خالل الأجل الذي يحدده الو�سيط �أو مندوبه اخلا�ص
�أو الو�سيط اجلهوي ،و�إذا تعذر عليها ذلك يف الأجل املحدد ،جاز لها �أن ترفع طلبا �إىل
امل�ؤ�س�سة من �أجل متديده ق�صد �إعداد اجلواب� ،رشيطة ذكر الأ�سباب الداعية �إىل ذلك.
املـادة الثـامنـة والع�شـرون

يتعني على الإدارة �أن تقدم الدعم الالزم للو�سيط وملندوبيه اخلا�صني وللو�سطاء
اجلهويني يف امل�ساعي التي يقومون بها ،و�أن تقوم بالتعاون الوثيق معهم من �أجل
ذلك ،من خالل تي�سري م�أموريتهم ،فيما يقومون به من �أبحاث وحتريات ،ومدهم
بجميع الوثائق واملعلومات املتعلقة بال�شكايات �أو التظلمات املحالة عليها،
با�ستثناء ما يعترب منها �رسيا بحكم القوانني اجلاري بها العمل.
املـادة التـا�سعـة والع�شـرون

�إذا تبني للو�سيط �أو ملندوبه اخلا�ص �أو للو�سيط اجلهوي �أن موقف الإدارة �إزاء
ال�شكايات �أو التظلمات املحالة عليها غري معلل� ،أو غري قائم على �أ�س�س قانونية
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�سليمة� ،أو مناف ملبادئ العدل والإن�صاف ،جاز له مطالبة الإدارة املعنية مبراجعة
موقفها ،وتبليغها مبالحظاته ومقرتحاته ،ق�صد �إيجاد حل من�صف وعادل .ويف
حالة رف�ض مقرتحاته �أو االعرتا�ض عليها ،ميكنه ح�سب كل حالة على حدة� ،إ�صدار
تو�صية تت�ضمن احللول التي يقرتحها لإن�صاف امل�شتكي �أو املتظلم.
ويف كل الأحوال ،يتعني على الو�سيط �أو مندوبه اخلا�ص �أو الو�سيط اجلهوي� ،أن
يبلغ امل�شتكي �أو املتظلم مبـ�آل �شكايته ومبوقف الإدارة وكل الإجـــراءات والتــــدابري
التي اتخــــذتها �إزاء ال�شكاية �أو التظلم� ،أو بالتو�صية التي �أ�صدرها يف املو�ضوع عند
االقت�ضاء.
كما يتعني على الإدارة تبليغ الو�سيط �أو مندوبه اخلا�ص �أو الو�سيط اجلهوي مبا
اتخذته من �إجراءات لتنفيذ تو�صيته.
املـادة الثـالثـون

يطلع الو�سيط ،بكيفية منتظمة ،الوزير الأول بجميع حاالت امتناع الإدارة عن
اال�ستجابة لتو�صياته ،مرفقة مبالحظاته يف �ش�أن موقفها والإجراءات التي يقرتح
اتخاذها.
املـادة احلـاديـة والثـالثـون

يتعني �أن يكون مو�ضوع تقرير خا�ص ،يرفع �إىل الوزير الأول ،بعد �إبالغ الوزير
امل�س�ؤول �أو رئي�س الإدارة املعنية ،ق�صد اتخاذ اجلزاءات الالزمة والتدابري ال�رضورية،
كل �سلوك من قبل الإدارة من �ش�أنه �أن يحول دون قيام الو�سيط �أو مندوبيه اخلا�صني
�أو الو�سطاء اجلهويني مبهامهم ،وال�سيما الأعمال التالية :
ـ كل عرقلة للأبحاث والتحريات التي يقوم بها الو�سيط �أو مندوبوه اخلا�صون
�أو الو�سطاء اجلهويون� ،أو كل اعرتا�ض على القيام بها من لدن م�س�ؤول �أو موظف �أو
�شخ�ص يعمل يف خدمة الإدارة ب�أي �شكل من الأ�شكال ؛
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ـ كل تهاون عن ق�صد �صادر عن م�س�ؤول بالإدارة يف اجلواب عن م�ضمون ال�شكاية
املوجهة �إليه� ،أو املالحظات �أو التو�صيات �أو املقرتحات املتعلقة بها ؛
ـ كل تهاون عن ق�صد �صادر عن م�س�ؤول بالإدارة يف تقدمي الدعم الالزم للقيام
بالأبحاث �أو التحريات التي تعتزم م�ؤ�س�سة الو�سيط القيام بها� ،أو االمتناع عن
التعاون معها� ،أو عدم مدها بالوثائق واملعلومات املطلوبة ،مع مراعاة �أحكام املادة
� 28أعاله.
املـادة الثـانيـة والثـالثـون

�إذا ات�ضح �أن االمتناع عن تنفيذ حكم ق�ضائي نهائي �صادر يف مواجهة الإدارة،
ناجم عن موقف غري مربر مل�س�ؤول �أو موظف �أو عون تابع للإدارة املعنية� ،أو �إخالله
بالقيام بالواجب املطلوب منه ،من �أجل تنفيذ احلكم املذكور ،قام الو�سيط برفع تقرير
خا�ص يف املو�ضوع �إىل الوزير الأول ،بعد �إبالغ الوزير امل�س�ؤول �أو رئي�س الإدارة
املعنية ،التخاذ ما يلزم من جزاءات الزمة ومن �إجراءات يف حق املعني بالأمر.
كما ميكنه �أن يوجه �إىل الإدارة املعنية تو�صية بتحريك م�سطرة املتابعة الت�أديبية،
و�إن اقت�ضى احلال تو�صية ب�إحالة امللف على النيابة العامة التخاذ الإج��راءات
املن�صو�ص عليها يف القانون ،يف حق امل�س�ؤول �أو املوظف �أو العون الذي ت�أكد �أنه
امل�س�ؤول عن الأفعال املذكورة .ويف هذه احلالة ،يخرب الو�سيط الوزير الأول بذلك.
الف�صـل الثـالـث  :دور الو�سيط فـي تـر�سيـخ مبـادئ احلكـامـة

الإداريـة وحت�سيـن �أداء الإدارة
املـادة الثـالثـة والثـالثـون

يرفع الو�سيط ،يف �إطار اخت�صا�صاته ،وب�صفته قوة اقرتاحية لتح�سني �أداء الإدارة
والرفع من جودة اخلدمات العمومية التي تقدمها ،تقــارير خا�صة �إىل الوزير الأول
تت�ضمن تو�صياته ومقرتحاته الهادفة �إىل :
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ـ تر�سيخ قيم ال�شفافية والتخليق واحلكامة يف تدبري املرافق العمومية ،والعمل
على ن�رشها بني املوظفني واملرتفقني ؛
ـ التقيد بقيم حقوق الإن�سان كما هو متعارف عليها عامليا ،وااللتزام مبراعاتها،
والنهو�ض بها يف عالقة الإدارة باملرتفقني ؛
ـ �إ�صالح ومراجعة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة مبهام الإدارة و�سائر
املرافق العمومية ،من �أجل حت�سني فعاليتها وتن�سيق جماالت تدخلها ؛
ـ ت�صحيح االختالالت التي قد تعرتي �سري املرافق العمومية وتطوير �أدائها ؛
ـ تب�سيط امل�ساطر والإجراءات الإدارية لتي�سري ولوج املواطنني �إىل اخلدمات التي
تقدمها الإدارة يف �أح�سن الظروف ؛
ـ حت�سني اخلدمات العمومية و�ضمان جودتها وتقريبها من املرتفقني ؛
ـ حت�سني بنية اال�ستقبال واالت�صال مبختلف مرافق الإدارة من �أجل توا�صل فعال
مع املرتفقني.
املـادة الرابعـة والثـالثـون

�إذا تبني للو�سيط �أن مرفقا من املرافق العمومية ال يراعي مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ
الفر�ص ،وعدم التمييز بني املرتفقني الذين يتوفرون على نف�س ال�رشوط املطلوبة،
فيما يتخذه من �إجراءات وقرارات� ،أو ما يقوم به من ت�رصفات و�أعمال� ،أو فيما يقدمه
من خدمات ،وجه �إىل �إدارة املرفق املعني مذكرة تنبيه ق�صد �إثارة انتباهها �إىل
الإخالل احلا�صل يف معاملتها مع املرتفقني ،ومطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات
والتدابري العاجلة الكفيلة بت�صحيح الو�ضع ،وفق ما تقت�ضيه املبادئ العامة للقانون
وقواعد العدل والإن�صاف.
املـادة اخلـام�سـة والثـالثـون

ميكن للو�سيط �أن يقدم م�شورته و�أن يبدي ر�أي��ه يف كل ق�ضية تعر�ضها عليه
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الإدارات املعنية ،مبنا�سبة �شكاية �أو تظلم �أحيل عليها� ،أو بخ�صو�ص امل�شاريع
والربامج التي تعدها ق�صد حت�سني �أدائها ،وب�صفة خا�صة من �أجل تب�سيط امل�ساطر
الإدارية �أو حت�سني جودة اخلدمات العمومية التي تقدمها.
املـادة ال�سـاد�سـة والثـالثـون

تتوىل م�ؤ�س�سة الو�سيط تنظيم منتديات وطنية �أو �إقليمية �أو دولية لإغناء الفكر
واحلوار حول ق�ضايا احلكامة اجليدة ،وحتديث املرافق العمومية ،يف نطاق �سيادة
القانون ،ومبادئ العدل والإن�صاف.
وت�ساهم امل�ؤ�س�سة يف تعزيز البناء الدميقراطي ،من خالل العمل على حتديث
و�إ�صالح هياكل وم�ساطر الإدارة ،وتر�سيخ قيم الإدارة املواطنة ،والت�شبع ب�أخالقيات
املرفق العمومي.
كما ت�ساهم امل�ؤ�س�سة يف �إحداث �شبكات للتوا�صل واحلوار بني الهي�آت الوطنية
والأجنبية ،وكذا بني اخلرباء من ذوي الإ�سهامات الوازنة يف جمال احلكامة الإدارية
اجليدة ،من �أجل االنفتاح على م�ستجدات الع�رص.

البـاب اخلـامـ�س  :التقـريـر ال�سنـوي ملـ�ؤ�س�سـة الو�سيط
املـادة ال�سـابعـة والثـالثـون

يرفع الو�سيط جلاللتنا تقريرا �سنويا عن ح�صيلة ن�شاط امل�ؤ�س�سة و�آفاق عملها.
ويت�ضمن التقرير على وجه اخل�صو�ص ،جردا لعدد ونوع ال�شكايات والتظلمات
وطلبات الت�سوية ،وبيانا ملا مت البت فيه منها ،وما قامت به امل�ؤ�س�سة من بحث
�أو حتر ،والنتائج املرتتبة عنهما ملعاجلة ال�شكايات والتظلمات ،والدفاع عن حقوق
امل�شتكني ،وملا مت البت فيه منها بعدم االخت�صا�ص �أو عدم القبول �أو احلفظ.
كما يت�ضمن هذا التقرير بيانا لأوجه االختالالت والثغرات التي ت�شوب عالقة
الإدارة باملواطنني ،وتو�صيات الو�سيط ومقرتحاته حول التدابري التي يتعني
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اتخاذها لتح�سني بنية اال�ستقبال ،وتب�سيط امل�ساطر الإدارية ،وحت�سني �سري �أجهزة
الإدارة ،وكذا لرت�سيخ قيم ال�شفافية واحلكامة وتخليق املرافق العمومية وت�صحيح
االختالالت التي تعاين منها ،و�إ�صالح ومراجعة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية
املتعلقة مبهام الإدارة ،وحماور برنامج عمل امل�ؤ�س�سة على املدى الق�صري واملتو�سط،
وموجزا عن و�ضعية تدبريها املايل والإداري.
ين�رش هذا التقرير باجلريدة الر�سمية ويتم تعميمه على نطاق وا�سع ،بعد اطالع
جاللتنا عليه.
املـادة الثـامنـة والثـالثـون

تقوم احلكومة وخمتلف �أجهزة الإدارة املعنية ،كل يف نطاق اخت�صا�صه ،برفع
تقارير خا�صة مل�ؤ�س�سة الو�سيط ،عن التدابري املتخذة من قبلها لتنفيذ التو�صيات
واالقرتاحات املوجهة �إليها من لدن امل�ؤ�س�سة.
ويت�ضمن التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة بيانا �ضافيا مبا مت حتقيقه من �إ�صالحات
وتقوميات من طرف ال�سلطات املخت�صة ،لتنفيذ تو�صياتها ومقرتحاتها.
املـادة التا�سعـة والثـالثـون

يقدم الو�سيط عر�ضا يت�ضمن ملخ�صا تركيبيا مل�ضامني التقرير ال�سنوي امل�شار
�إليه يف املادة � 37أعاله �أمام الربملان يف جل�سة عامة.

البـاب ال�سـاد�س  :التنظيـم املـالـي والإداري ملـ�ؤ�س�سـة

الو�سيط

الف�صـل الأول  :التنظيـم املـالـي للمـ�ؤ�س�سـة
املـادة الأربعـون

تتمتع م�ؤ�س�سة الو�سيط ،ب�صفتها م�ؤ�س�سة وطنية م�ستقلة ومتخ�ص�صة ،بكامل
الأهلية القانونية واال�ستقالل املايل.
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املـادة احلـاديـة والأربعـون

تر�صد مل�ؤ�س�سة الو�سيط ميزانية خا�صة ي�رصف منها على ت�سيريها وجتهيزها.
وت�شتمل هذه امليزانية على ما يلي :
فـي المـوارد :

ـ الإعانات املالية املخ�ص�صة لها من ميزانية الدولة ؛
ـ الإعانات املالية املقدمة من لدن �أي هيئة وطنية �أو دولية ،خا�صة كانت �أو
عامة؛
ـ املداخيل املختلفة ؛
ـ الهبات والو�صايا.
فـي النفقـات :

ـ نفقات الت�سيري ؛
ـ نفقات التجهيز.
ت�سجل الإعانات املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سة باقرتاح من الو�سيط يف امليزانية العامة

للدولة.
يتوىل حما�سب عمومي القيام ،لدى الو�سيط ،باالخت�صا�صات التي تخولها
القوانني والأنظمة للمحا�سبني العموميني.
املـادة الثـانيـة والأربعـون

يتوىل الو�سيط ،ب�صفته �آم��را بال�رصف تنفيذ ميزانية امل�ؤ�س�سة ،وفق القواعد
والإجراءات املن�صو�ص عليها يف التنظيم املايل واملحا�سبي اخلا�ص بها.
وميكن له �أن يعني الكاتب العام للم�ؤ�س�سة �أو �أحد �أطرها �آمرا بال�رصف م�ساعدا له.
املـادة الثـالثـة والأربعـون

تعر�ض ح�سابات م�ؤ�س�سة الو�سيط كل �سنة على نظر جلنة للتدقيق واالفتحا�ص
يعينها الو�سيط تت�ألف من :
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ـ خبري حما�سب مقيد بجدول الهيئة الوطنية للخرباء املحا�سبني ؛
ـ خبري يف جمال التدبري املايل ؛
ـ خبري يف املجال املحا�سبي.
وتقدم اللجنة املذكورة تقريرا خا�صا عن مهامها للو�سيط ،يت�ضمن مالحظاتها
حول ظروف تنفيذ ميزانية امل�ؤ�س�سة ،وتو�صياتها واقرتاحاتها من �أجل حت�سني
�أ�سلوب تدبري امل�ؤ�س�سة.
الف�صـل الثـانـي  :التنظيـم الإداري للمـ�ؤ�س�سـة
املـادة الـرابعـة والأربعـون

تتوفر امل�ؤ�س�سة على هيكلة �إدارية ،تتكون من كتابة عامة و�شعب ووحدات �إدارية
وتقنية ،يحدد تنظيمها واخت�صا�صاتها يف النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة.
املـادة اخلـام�سـة والأربعـون

يعني الكاتب العام للم�ؤ�س�سة بظهري �رشيف باقرتاح من الو�سيط ،من بني
ال�شخ�صيات التي تتوفر على جتربة مهنية م�شهود بها يف جماالت القانون والتدبري
الإداري واملايل.
املـادة ال�سـاد�سـة والأربعـون

يتوىل الكاتب العام للم�ؤ�س�سة م�ساعدة الو�سيط يف اال�ضطالع مبهامه ،وبهذه
ال�صفة ي�سهر ،حتت �سلطة هذا الأخ�ير ،على ح�سن �سري �إدارة امل�ؤ�س�سة ،وتن�سيق
�أن�شطة م�صاحلها ،و�أن�شطة الو�سطاء اجلهويني ،ويعمل على م�سك وثائق امل�ؤ�س�سة
وم�ستنداتها ،وي�سهر على حفظها.
املـادة ال�سـابعـة والأربعـون

ميكن للو�سيط �أن يفو�ض للكاتب العام للم�ؤ�س�سة ،وللمندوبني اخلا�صني والو�سطاء
اجلهويني ،ور�ؤ�ساء ال�شعب بامل�ؤ�س�سة ،جزءا من اخت�صا�صاته ،وفق ال�رشوط والكيفيات
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التي يحددها النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة.
املـادة الثـامنـة والأربعـون

ي�ستعني الو�سيط ،من �أجل ممار�سة ال�صالحيات املخولة له ،مبوظفني و�أعوان
يتوىل توظيفهم مبوجب عقود� ،أو طلب �إحلاقهم لدى م�ؤ�س�سة الو�سيط� ،أو طلب و�ضعهم
رهن �إ�شارتها ،طبقا للن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل.
كما ميكنه �أن ي�ستعني بخرباء وم�ست�شارين يتوىل التعاقد معهم لإجناز درا�سات
�أو القيام مبهام حمددة.

البـاب ال�سـابـع  :عـالقـات التعـاون وال�شـراكـة
املـادة التـا�سعـة والأربعـون

يتوىل الو�سيط تنمية عالقات التعاون وال�رشاكة ،خا�صة يف جمال التكوين
وتبادل اخلربات ،ون�رش القيم والأهداف التي ت�سعى �إليها م�ؤ�س�سات الأمبود�سمان
والو�ساطة ،و�إ�شاعة ثقافة حقوق الإن�سان يف جمال اخت�صا�صه ،وتن�سيق املجهودات
الرامية �إىل ذلك ،ال�سيما مع امل�ؤ�س�سات املماثلة للو�ساطة والأمبود�سمان الأجنبية،
وكذا مع املنظمات واجلمعيات والهي�آت الوطنية والإقليمية والدولية املعنية.
املـادة اخلم�سـون

ي�ؤهل الو�سيط لإب��رام اتفاقيات للتعاون وال�رشاكة مع م�ؤ�س�سات الو�ساطة
والأمبود�سمان وغريها من امل�ؤ�س�سات الأجنبية املماثلة ،بهدف تن�سيق الإجراءات
الكفيلة مب�ساعدة املواطنني املغاربة املقيمني بالدول الأجنبية املعنية ،والأ�شخا�ص
الأجانب املقيمني باملغرب على تقدمي �شكاياتهم وتظلماتهم الرامية �إىل رفع ما
يلحقهم من �رضر من جراء ت�رصفات الإدارة ،وعر�ضها على اجلهات املخت�صة بالبلد
الذي يقيمون فيه ،وتتبعها والعمل على �إخبارهم مب�آلها.
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البـاب الثـامـن � :أحكـام ختـاميـة
املـادة احلـاديـة واخلم�سـون

مينع على جميع امل�س�ؤولني و�سائر العاملني مب�ؤ�س�سة الو�سيط ،اتخاذ �أي موقف
�أو القيام ب�أي ت�رصف �أو عمل ميكن �أن ينال من جتردهم �أو من ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سة.
كما يلزمون بواجب التحفظ والكتمان فيما يخ�ص جميع الوثائق وامل�ستندات
والأ�رسار التي يطلعون عليها مبنا�سبة مزاولتهم ملهامهم.
املـادة الثـانيـة واخلم�سـون

يتمتع الو�سيط ومندوبوه اخلا�صون ،والو�سطاء اجلهويون ،بكافة ال�ضمانات
ال�رضورية ،التي تكفل حمايتهم ،وت�ضمن ا�ستقالليتهم �أثناء مزاولتهم ملهامهم.
املـادة الثـالثـة واخلم�سـون

يتوىل الو�سيط �إعداد م�رشوع نظام داخلي مل�ؤ�س�سة الو�سيط يعر�ض على م�صادقتنا
قبل ن�رشه باجلريدة الر�سمية ،ويحدد على اخل�صو�ص بالإ�ضافة �إىل الأحكام التطبيقية
لهذا الظهري ال�رشيف :
ـ الهيكلة التنظيمية للم�ؤ�س�سة ؛
ـ االخت�صا�صات املخولة للمندوبني اخلا�صني للو�سيط ،والو�سطاء اجلهويني،
وكيفيات ممار�ستها ؛
ـ و�ضعية املندوبني املحليني وكيفية تعيينهم واخت�صا�صاتهم ؛
ـ م�سطرة تقدمي التظلمات وال�شكايات وتتبعها والنظر فيها وم�سطرة �إج��راء
الأبحاث والتحريات التي يقوم بها.
املـادة الرابعـة واخلم�سـون

ين�رش هذا الظهري ال�رشيف باجلريدة الر�سمية ،وتن�سخ ابتداء من تاريخ ن�رشه
�أحكام الظهري ال�رشيف رقم  1.01.298ال�صادر يف  23من رم�ضان 1422
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( 9دي�سمرب  )2001ب�إحداث م�ؤ�س�سة ديوان املظامل ،وحتل ت�سمية الو�سيط حمل
ت�سمية ديوان املظامل وامل�ؤ�س�سة املكلفة بتنمية التوا�صل بني الإدارة واملواطن ،يف
جميع الن�صو�ص اجلاري بها العمل.
كما حتل م�ؤ�س�سة الو�سيط حمل م�ؤ�س�سة دي��وان املظامل يف جميع احلقوق
وااللتزامات.
وحرر بـالرباط في  12من ربيع اآلخـر  17( 1432مارس .)2011
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