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علــى نفــس النهــج الــذي انتظمــت فيــه مؤسســة وســيط اململكــة، وهــي علــى درب 
تنزيــل مــا منحهــا الظهــر الشــريف احملــدث هلــا مــن رفــع تقريــر إىل جاللــة امللــك حفظــه 
2016، يف  اهلل وأيــده، يعتــز وســيط اململكــة ببســط مــا تأتــى القيــام بــه طيلــة ســنة 
التظلمــات، وتطويــق  ائتمنــت عليــه املؤسســة مــن نظــر يف  حــرص علــى تصريــف مــا 
مــن اعوجاجــات،  مــا ظهــر  تقــومي  مــن اختــالالت، وســعي إىل  لــإدارة  مــا يتســرب 

مــن خــالل مــا تســى هلــا تقدميــه مــن مقرتحــات.

ذلــك  وجتســيد  اخلدمــات،  أحســن  وتقــدمي  العطــاءات،  مــن  الرفــع  وهباجــس 
التطبيقــات،  أحســن  مــن  عليــه  املتوافــق  نطــاق  ويف  املمارســات،  مــن  بامللمــوس 
يف  واألمــل  العزميــة  بنفــس  عليهــا،  املعروضــة  للقضايــا  معاجلتهــا  املؤسســة  واصلــت 

مكتســبات. مــن  حتقــق  ملــا  اللبنــات  مــن  املزيــد  إضافــة 

علــى  تعمــل  وهــي  املؤسســة،  مســار  لتقييــم  حمطــة  التقريــر  هــذا  إعــداد  ويظــل 
احلقــوق«. عــن  الدفــاع  يف  »توفقهــا  علــى  االطمئنــان  مــدارج  يف  االرتقــاء 

مــن  املألــوف  ضمــن  الســنة  هــذه  املؤسســة  نشــاط  انــدرج  التوجــه،  هــذا  ويف 
عــدد  ارتفــاع  يف  جتلــى  نســي  تطــور  مــع  ونوعــــــا،  عليهــا كمــا  الــواردة  الشــكايات 

لتوصيــات. ا

اململكــة،  عــر خمتلــف جهــات  تواجدهــا  رقعــة  لتوســيع  إليــه  تســعى  ممــا  وانطالقــا 
فقــد تأتــى للمؤسســة توفــر نقــط اتصــال كتمثيليــات هلــا بثــالث جهــات هــي: جهــة 

الشــرق، وجهــة سوس-ماســة، وجهــة مراكش-آســفي.

قدراتــه،  رفــع  فــرص  بتكثيــف  البشــري،  برصيدهــا  اهتمامهــا  املؤسســة  وواصلــت 
ســبل  حبــث  عــن  فضــال  الدوليــة،  بالتجــارب  واالســتئناس  االطــالع  مــن  ومتكينــه 

هلــا. املخصصــة  امليزانيــة  مــن  احملــدود  نطــاق  يف  أوضاعــه  حتســن 
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مــع  التعــاون  يف  إرادهتــا  جســدت  احمليــط،  علــى  االنفتــاح  بوجــوب  إمياهنــا  ومــن 
لقــاءات  نظمــت  إذ  اجلمعيــات،  بعــض  مــع  الشــراكة  وتفعيــل  اجلمعــوي،  النســيج 
وتطويــر  متتــن  األجنبيــة يف  نظراهتــا  مــع  اإلســهام  اسرتســلت يف  املوضــوع، كمــا  يف 
عالقــات التعــاون، إن علــى املســتوى الثنائــي أو املتعــدد األطــراف، داخــل الشــبكات 

فيهــا. فاعــال  تعتــر عضــوا  الــي  اجلهويــة 

*           *          *

المعطيــات اإلحصائيــة والمؤشــرات العامــة :

لقــد واجهــت املؤسســة نفــس حجــم وتــرة الشــكايات الــواردة عليهــا، إذ ســجلت 
تتعــد  مل  نســبته  طفيــف  باخنفــاض  أي   ،8281 جمموعــه  مــا  الســنة  هــذه  خــالل 
2286 مــن الشــكايات الــي يدخــل البــت يف  1,9%. كان مــن بينهــا مــا جمموعــه 

.% 2,2 نســبتها  بزيــادة  أي  اختصاصهــا،  نطــاق 

واجلديــر باإلشــارة أن مــا تبقــى، وإن كان ال ينــدرج حبكــم موضوعــه أو املعنيــن 
أصحاهبــا،  بتوجيــه  عادهتــا،  وعلــى  قامــت،  فإهنــا  املؤسســة،  صالحيــات  ضمــن  بــه 

بــه. القيــام  يتعــن  مبــا  واإلشــارة عليهــم 

 1775 املعنيــة يف موضــوع  اإلدارات  إطــار صالحياهتــا،  املؤسســة، يف  وراســلت 
إضافيــة،  معطيــات  أو  مبســتندات  موافاهتــا  مشــتكيا   386 مــن  وطالبــت  شــكاية، 
ليتأتــى هلــا النظــر فيهــا. هــذا، وقــد قامــت حبفــظ 49 شــكاية، وأحالــت 32 أخــرى 

لالختصــاص. اإلنســان  حلقــوق  الوطــي  اجمللــس  علــى 

وقــد مهــت الشــكايات العديــد مــن القطاعــات، علــى األخــص منهــا:

4



الرتبيــة  وزارة  واملاليــة،  االقتصــاد  وزارة  الرتابيــة،  اجلماعــات  وكــذا  الداخليــة  وزارة 
األطــر،  وتكويــن  العلمــي  والبحــث  العــايل  التعليــم  وزارة  املهــي،  والتكويــن  الوطنيــة 
وزارة الفالحــة والصيــد البحــري، وزارة التشــغيل والشــؤون االجتماعيــة، وزارة الطاقــة 
واملعــادن واملــاء والبيئــة، إدارة الدفــاع الوطــي، وزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك، 

الصحــة. وزارة 

وقــد لوحــظ، مــرة أخــرى، أن نوعيــة القضايــا الــي عاجلتهــا املؤسســة تبقــى دومــا 
عــدم  إىل قضايــا  باإلضافــة  ماليــة،  أو  أو عقاريــة،  إداريــة،  بــن قضايــا ذات طبيعــة 

باجلبايــات. مرتبطــة  وقضايــا  األحــكام،  تنفيــذ 

منهــا  اجلهــات، وأغلبهــا جيــد مصــدره يف ســت  مــن مجيــع  الشــكايات  وتــواردت 
بنســبة تعــادل 79% مــن جممــوع الشــكايات، وهــي : جهــة الــدار البيضــاء -ســطات، 
وجهــة الربــاط - ســال - القنيطــرة ، وجهــة فــاس - مكنــاس، وجهــة طنجــة - تطــوان 

- احلســيمة، وجهــة الشــرق، وجهــة مراكــش - آســفي.

وقــد ســامهت املندوبيــات اجلهويــة يف معاجلــة مــا يعــرض مــن قضايــا تنــدرج ضمــن 
دائــرة نفــوذ اختصاصهــا الــرتايب بنفــس الوثــرة واحلــرص علــى بلــوغ األبعــاد املســتهدفة 
عــرف جتســيدا  الــذي  االختيــار،  هــذا  دعــم  فهــي ماضيــة يف  ولذلــك،  القــرب.  مــن 

بنــوع جديــد مــن التمثيليــات علــى شــاكلة نقــط اتصــال.

تصريــف  وثــرة  حتريــك  ملموســا يف  دورا  الدائمــن  املخاطبــن  بعــض  لعــب  كمــا 
ـُـوَِّج بإعــداد 47 تقريــرا. واملعــول  امللفــات، وكانــوا يف تواصــل مســتمر مــع املؤسســة، تـ

عليــه أن يعــرف الغــد ديناميــة ونشــاطا أكثــر مــن لدهنــم.

التســوية،  طــور  أخــرى يف   170 توجــد  بينمــا  245 شــكاية،  تســوية  متــت  ولقــد 
أطرافهــا  توصــل  تعثــر  بعــد  شــكاية   440 لـــــ  الرضائيــة  التســوية  تعــذرت  حــن  يف 
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 135 توجيــه  مت  كمــا  مقــررات.  أو  توصيــات  بشــأهنا  فصــدرت  ودي،  حــل  إىل 
42 ملفــا مت رفــع اليــد عنهــا بعدمــا تبــن  مشــتكيا إىل اجلهــة املختصــة، يف حــن أن 
الدراســة. 743 شــكاية يف طــور  القضــاء، والزالــت  علــى  أن موضوعاهتــا مطروحــة 

و254  بالتســوية،  مقــررا  و467  توصيــة،   474 املؤسســة  أصــدرت  وباملــوازاة، 
القبــول،  بعــدم  مقــررا  و226  االختصــاص،  بعــدم  مقــررا  و159  بالتوجيــه،  مقــررا 
و321 مقــررا باحلفــظ. وبذلــك يكــون جممــوع مــا مت البــت فيــه هــو 2457 شــكاية، 

ومقــررات. توصيــات  بــن  مــا 

*            *

االختـــــاالت :

طبيعــي أن يكــون اختــاذ املواقــف االســتباقية للحــد واإلقــالع عــن بعــض املواقــف 
اخلاطئــة. وقــد كان مــن بــن مــا مت الوقــوف عليــه كاختــالالت مــا يرتبــط ب:

التنفيذيــة،  النســخة  علــى  مســبقا  باحلصــول  التنفيــذ  ربــط  األحــكام،  تنفيــذ 
املطالبــة بتطهــر العقــار، احلجــز علــى أمــوال اإلدارات، احلكــم علــى اإلدارة بالغرامــة 
التهديديــة، اقتطاعــات التغطيــة الصحيــة واالجتماعيــة، إخــراج النصــوص التنظيميــة، 
التكويــن،  العقــاري، مصاريــف  الوعــاء  املعــوض عنهــا، تصفيــة  حتيــن قائمــة األدويــة 
تســوية املســتحقات يف اإلبــان، وضعيــة اإلنعــاش الوطــي، تصاميــم التهيئــة، التعامــل 

اجلمعيــات. تأســيس  مــع 

*            *
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التوصيــات والمقــررات واالقتراحــات :

الظهــر  هلــا  خيولــه  ملــا  طبقــا  الشــكايات،  يف  تنظــر  أن  للمؤسســة  تأتــى  لقــد 
وروحــه  بعــده  يف  القانــون  علــى  إليــه  تنتهــي  فيمــا  مســتندة  هلــا،  احملــدث  الشــريف 
اجتهــاده  يف  القضــاء  إليــه  انتهــى  مبــا  وباالســتئناس  املشــرع،  مقاصــد  مــع  انســجاما 

واإلنصــاف. العــدل  مبــادئ  علــى  باالعتمــاد  وكذلــك  املتواتــر، 

ومــن بــن مــا عاجلــت املؤسســة يف توصياهتــا ومقرراهتــا:

داخــل  العــالج  مصاريــف  إرجــاع  بالتعويــض؛  عنــه  واالســتعاضة  املرهــق  التنفيــذ 
أجــل معقــول؛ احلــق يف إصــالح املبــاين؛ فــك العزلــة عــن املناطــق؛ اإليــداع يف احملجــز 
العمومــي؛ حتصــن القــرارات اإلداريــة؛ احلــق يف احلصــول علــى وثائــق اهلويــة؛ واجــب 
اإلدارة يف متكــن األفــراد مــن مســتحقاهتم؛ التنســيق فيمــا بــن اإلدارات؛ املســاواة يف 
إلــزام  املســتحقات؛  لصــرف  التشــاركية  املقاربــة  املماثلــة؛  لألوضــاع  بالنســبة  التعامــل 
اســتفادت  عــن كل خدمــة  املســتحقات  بــأداء  اإلدارة  إلــزام  الوثائــق؛  اإلدارة حبفــظ 
منهــا؛ جمــرد إثــارة الصعوبــة يف التنفيــذ ليــس لــه أثــر واقــف؛ واجــب اإلدارة باجلــواب 
مســطرة  لســلوك  ضــرورة  ال  للتعويــض؛  القابلــة  األدويــة  قائمــة  مراســلة؛  عــن كل 
قضائيــة للتوصــل إىل حــق مشــروع؛ العــدول عــن نــزع امللكيــة؛ إرجــاع احلالــة إىل مــا 
العمــل  عــن  التوقيــف  االنتقــال؛  العقــاري؛ طلــب  التحفيــظ  منازعــات  كانــت عليــه؛ 
النفقــات؛  حتمــل  وواجــب  اخلدمــات  يف  احلــق  التأديــي؛  اجمللــس  علــى  واإلحالــة 
إلعــادة  املؤطــرة  املســاطر  فيــه؛  املنازعــة  يف  بالبــت  ال  بالتنفيــذ  املؤسســة  اختصــاص 

ســريانه. تاريــخ  مــن  تنطلــق  التشــريع  مــن  االســتفادة  اإلســكان؛ 

أمــا املقرتحــات الــي اهتــدت إليهــا املؤسســة، فقــد مهــت:

لألرامــل  الدعــم  االقتطاعــات؛  حتويــل  يف  اخلطــأ  معاجلــة  الصحيــة؛  التغطيــة 
املتــوىف. معــاش  مــن  االســتفادة  اليتامــى؛  لألطفــال  احلاضنــات 

7



مـــــــــآل التوصيــات :

مــرة أخــرى، تضطــر املؤسســة إىل اجلهــر بأهنــا مل تصــل بعــد إىل درجــة االرتيــاح 
تنفيذهــا.  يف  التعثــر  مــن  نوعــا  هنــاك  أن  إذ  التوصيــات،  تنزيــل  خبصــوص  املنشــود 

متميــزا. جمهــودا  خبصوصهــا  تبــذل  أن  اإلدارات  فعلــى  وبالتــايل، 

*            *

األنشــطة الموازيــة :

عقــد  مت  إذ  الســنة،  هــذه  أنشــطة  يف  وافــر  نصيــب  والتواصــل  للتعــاون  لقــد كان 
لقــاءات ونســج عالقــات تعــاون، واســتقبال وفــود أجنبيــة، فضــال عــن إبــرام اتفاقيــات 

ثنائيــة مــع دول صديقــة، وتفعيــل شــراكات مــع اجملتمــع املــدين.

*            *
اآلفـــــاق المســتقبلية :

بأمــل كبــر وطمــوح معقلــن، ورغبــة يف  يتــم  أن  بــد  املســتقبل ال  التوجــه حنــو  إن 
التغيــر، وشــراكة مــع الفاعلــن واملعنيــن، وتعبئــة الوســائل، وحتديــث مناهــج العمــل.

ويف هــذا االجتــاه، ســتعمل املؤسســة علــى تعزيــز التواصــل والدفــع إىل تدبــر إداري 
رشــيد، وتوســيع رقعــة تواجدهــا، واملضــي يف رفــع القــدرات، واملزيــد مــن االنفتــاح علــى 
التجارب، واستثمار الشراكات، والكل مبا يزيد يف إشاعة مبادئ العدل واألنصاف.

*               * 
 * 
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