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مــن منطلــق اإلميــان جبســامة الرســالة املوكولــة هلــا مبقتضــى الظهــر الشــريف احملــدث 
هلــا، واملكرســة دســتوريا، كهيئــة للدفــاع عــن احلقــوق، وكآليــة للســهر علــى احلكامــة 

الرشــيدة يف تدبــر الشــأن اإلداري؛

واســتحضارا للمنظــور امللكــي الســامي للوســاطة املؤسســاتية، بأبعادهــا األصيلــة، 
املتجــدرة يف عمــق التاريــخ، وبتطلعاهتــا االستشــرافية، املنفتحــة علــى أجــود املمارســات 

الدوليــة؛

واسرتســاال فيمــا راكمتــه التجربــة اجلديــدة، الــي أخــذت بعــن االعتبــار االنتظــارات 
الي واكبت االرتياح اجملتمعي لإلصالحات الكربى الي أقدمت عليها اململكة املغربية؛

واصلــت املؤسســة عملهــا ، وفــق املســار الــذي خطتــه، لتعــاجل مــا مت تقدميــه مــن 
شــكايات إليهــا، مبــا يف ذلــك تلــك الــي ال تنــدرج ضمــن صالحياهتــا ، يف نطــاق مــا 
دأبــت عليــه مــن إرشــاد وتوجيــه، أو إحالــة علــى اجلهــة املختصــة وإخبــار أصاحبهــا 
احلكومــي  القطــاع  إحاطــة  الالئــق  مــن  أنــه  ارتــأت  عمــا  فضــال  تتبعهــا،  أجــل  مــن 

املختــص علمــا هبــا الختــاذ مــا يفرضــه املوقــف؛

أمهيــة  ختصيــص  عــرب  األمــور  هبــا  تتنــاول  الــي  للمقاربــة  وفيــة  املؤسســة  وظلــت 
بالغــة لالســتقبال، وجعــل خدماهتــا رهــن إشــارة مرتاديهــا، بتنويــع وســائل االتصــال، 
قضاياهــم،  ودراســة  مراســالهتم،  وتلقــي  تصرحياهتــم،  وتدويــن  لألفــراد،  واإلصغــاء 
والتعــرف علــى موقــف اإلدارة منهــا، والتدخــل مــن أجــل التســوية، أو النظــر فيهــا، مبــا 
يقتضيــه التطبيــق الســليم للقانــون ومــا يســتدعيه إعمــال مبــادئ العــدل واإلنصــاف.

وكان وضــع يــد املؤسســة علــى بعــض القضايــا مبعثــا إلعمــال ســلطتها يف الرقابــة 
اإلدارة  فيهــا  تكــون  اإلداريــة،  للممارســة  قواعــد  لفــرض  والتقومييــة،  التوجيهيــة 

مبســطة. بإجــراءات  وقريبــة،  خدومــة، 
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 171 للفصــل  وتطبيقــا  املؤسســاتية،  للوســاطة  الدســتوري  للمنظــور  وللتأســيس 
عــن  احلكومــي  املســؤول  وحتديــد  التشــريعي،  املخطــط  رســم  وعقــب  الدســتور،  مــن 
تقــدمي ومناقشــة مشــاريع القوانــن  أحالــت املؤسســة أرضيــة مشــروع للقانــون الــذي 

عملهــا.  ينظــم 

ولتفعيــل النظــام األساســي للعاملــن هبــا، انكبــت املؤسســة علــى ضبــط الوضعيــات 
إىل  وانصرفــت  مفعلــة،  وآليــات  مكملــة،  مقــرارات  مــن  ذلــك  يتطلــب  ومــا  اإلداريــة 
إعــداد توصيــف املهــام والوظائــف، مــع احلــرص علــى التكامــل بــن مقتضيــات النظــام 
العاملــون  ليتشــبع  ملزمــا،  ميثاقــا  تعتــرب  الــي  الســلوك،  مدونــة  ومضامــن  املذكــور 

وقيمهــا. مببادئهــا  باملؤسســة 

وألمهية االنفتاح، واالقرتاب من املواطنن، مت تنظيم لقائن تواصلين هامن بالدار 
البيضــاء، والعيــون، وكانــا مناســبة لالســتماع إىل املعنيــن يف حــوار طبيعتــه  املصارحــة 
املســتقبل. يف  والثقــة  األمــل،  قــاده  وخطــاب  بالواقعيــة،  اتســم  وحتليــل  واملكاشــفة، 

البيضــاء  بالــدار  رابعــة  جهويــة  مندوبيــة  فتــح  مت  بــه،  التعهــد  ســبق  ملــا  ووفــاء 
أســباب  املؤسســة  هلــا  وفــرت  الســاكنة،  حاجيــات  عــن  باإلجابــة  لتتكفــل  الكــربى، 

التطلعــات. مســتوى  يف  لتكــون  النجــاح 

القــدرات،  رفــع  فــرص  مــن  البشــرية  املــوارد  لتمكــن  املتجــددة  الرغبــة  وحتــت 
األطــر  مــن  العديــد  منــه  اســتفاد  التكويــن،  جمــال  يف  اســتثمارها  املؤسســة  واصلــت 
تظاهــرات  يف  بعضهــم  مشــاركة  مــع  مــوازي  بشــكل  وذلــك  العاملــن،  مــن  وغرهــم 

للتكويــن. دوليــة 

والــدويل.  واإلقليمــي  اجلهــوي  الصعيــد  علــى  للمؤسســة  املتميــز  للموقــع  واعتبــارا 
األمبمودمســان  جلمعيــة  رئاســته  وحبكــم  وهكــذا،  عالقاهتــا.  تعزيــز  درب  يف  مضــت 
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املتوســطين ، أشــرف وســيط اململكــة علــى اللقــاء الــذي مت عقــده باململكــة األردنيــة 
املغربيــة  اململكــة  لوســيط  خصــص  الــذي  لعاهلهــا،  الفعليــة  الرعايــة  حتــت  اهلامشيــة 
راكمــه  ملــا  املغــرب،  تكفــل  اللقــاء  هــذا  وخــالل  هامــا.  اســتقباال  اجلمعيــة  ومكتــب 
اجليــدة  واملمارســات  املؤسســاتية  للوســاطة  مقارنــة   دراســة  بإعــداد  جتربــة،  مــن 

األعضــاء. للمؤسســات 

مت  الــي  اللقــاءات  يف  املؤسســة  ســامهت  الــدويل،  التعــاون  بأمهيــة  اإلميــان  ومــن 
تنظيمهــا علــى صعيــد الــدول الفرانكفونيــة، مغتنمــة فرصــة تواجــد العديــد مــن الــدول 
اإلفريقيــة لنســج وتطويــر العالقــات، مــع تفعيــل أحســن التفاقيــات التعــاون الثنائيــة.

                   
*           *          *  

المعطيــات اإلحصائيــة والمؤشــرات العامــة :

شــكاية،   9431 جمموعــه  مبــا   2013 ســنة  برســم  املؤسســة  توصلــت  لقــد 
جلهــا  متحــورت  حيــث  صالحياهتــا،  ضمــن  تنــدرج  ال  منهــا   7511 أن  اتضــح 
أو  مســاعدة  وطلبــات  أحــكام،  مــن  وتظلمــات  اخلــواص،  بــن  خالفــات  حــول 

توظيــف. أو  مأذونيــات  علــى  احلصــول 

حــدود  يف  فكانــت  املؤسســة،  اختصــاص  ضمــن  اعتــربت  الــي  الشــكايات  أمــا 
 .14,7  % بنســبة   ،2012 ســنة  عــن  ملحوظــة،  بزيــادة  أي  شــكاية،   1919

اســتكمال  وطلــب  شــكاية،    1351 خبصــوص  اإلدارات  مراســلة  متــت  ولقــد 
علــى  شــكاية   50 إحالــة  ومتــت  شــكاية،   414 خبصــوص  الوثائــق  أو  املعلومــات 
اجمللــس الوطــي حلقــوق اإلنســان، و47 شــكاية علــى قطاعــات أخــرى، يف حــن مت 

شــكاية.  57 حفــظ 
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وكانــت هــذه الشــكايات مقدمــة يف مواجهــة عــدة قطاعــات، أمههــا : الداخليــة 
العــايل،  والتعليــم  الوطنيــة  الرتبيــة  واملاليــة،  االقتصــاد  الرتابيــة(،  اجلماعــات  )الســيما 

االجتماعيــة. والشــؤون  التشــغيل 

وقــد تــواردت هــذه الشــكايات مــن عــدة جهــات، تأتــي فــي مقدمتهــا :

البيضــاء  الــدار  الربــاط- ســال- زمــور – زعــر، فجهــة  الشــرقية، مث جهــة  اجلهــة 
تافياللــت. مكنــاس-  جهــة  وبعدهــا  تطــوان،  طنجــة-  وجهــة  الكــربى، 

 
أمــا توزيــع الشــكايات حســب طبيعتهــا ، فقــد كان حســب اآلتــي:

عقــاري،  طابــع  ذات  شــكاية   316 مث  إداري،  طابــع  ذات  شــكاية   1231
 50 األحــكام،  تنفيــذ  بعــدم  مرتبطــة  221 شــكاية  ماليــة،  هلــا طبيعــة  65 شــكاية 
وشــكايتان  بالضرائــب،  متعلقــة  شــكاية   34 اإلنســان،  حبقــوق  مرتبطــة  شــكاية 

للباقــي. بالنســبة 

فــإن  اإلنتــاج،  هــذا  يف  ســامهت  قــد  للمؤسســة  اجلهويــة  املندوبيــات  وإذا كانــت 
عطاءهــا مل يــرق بعــد إىل املأمــول، ألن بعــض القطاعــات احلكوميــة ال تتعامــل مــع 
املمنوحــة  والصالحيــات  االختصاصــات  وحجــم  التوســع،  وثــرة  بنفــس  الالمتركــز 

اخلارجيــة. ملصاحلهــا 

*            *
االختــاالت :

قــد تقــع اإلدارات يف أخطــاء، لكــن مــا يثــر التســاؤل هــو عــدم متكــن بعضهــا مــن 
تطويق االختالالت الي أثرت مرارا من طرف املؤسسة، إلصالحها والقطيعة معها.
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تنفيــذ  علــى  التغلــب  عــدم  ســنوي:  تقريــر  ضمــن كل  يثــار  أن  املؤســف  ومــن 
األراضــي،  علــى  املــادي  االعتــداء  وبقــاء  امللكيــة،  نــزع  وإشــكاليات  األحــكام، 
مذكــرة  فعاليــة  ملــس  عــدم  مــع  الفرديــة،  اإلداريــة  الوضعيــات  تســوية  يف  والتأخــر 

التهيئــة. تصاميــم  خبصــوص  املعنيــة  الــوزارة 

وتنضــاف إىل مــا تقــدم ، بعــض االختــالالت املرتبطــة بالضرائــب، وإعــادة إيــواء 
الصفقــات. بعــض  املعاشــات وتصفيــة  الصفيــح، ومســتحقات  ســاكنة دور 

مــا،  لقضيــة  معاجلتهــا  مبناســبة  املؤسســة،  بــه  توصــي  مــا  أن  هــو  عليــه  املعــول  إن 
جيــب أن يتخــذ كقاعــدة عامــة لوقــف نزيــف مــا ميكــن أن يتســرب إىل اإلدارة مــن 
جديــد، كإخــالالت يف نفــس احلــاالت واألوضــاع الــي ســبق للمؤسســة أن عاجلتهــا.

*            *

التوصيــات والمقــررات واالقتراحــات :

دعــا  مواقــف  الختــاذ  مناســبة  املؤسســة،  علــى  عرضــه  مت  فيمــا  النظــر  لقــد كان 
للقانــون،  الســليم  بالتطبيــق  وإلزامهــا  باملشــروعية،  اإلدارة  تقيــد  علــى  حرصهــا  إليهــا 

اإلداري. للشــأن  تصريفهــا  واإلنصــاف  العــدل  يطبــع  أن  إىل  والســعي 

املبــادئ  علــى  تعليلهــا  يف  اســتندت  توصيــات  إصــدار  للمؤسســة  تســى  ولقــد 
القانونيــة يف روحهــا ومقاصدهــا، وعلــى الراســخ يف العمــل القضائــي، وعلــى مقاربــة 
تضامــن  مــن  االجتماعــي  البعــد  يقتضيــه  مــا  ومراعــاة  واإلنصــاف،  العــدل  تتوخــى 
الفضلــى،  تطبيقاهتــا  يف  العامــة  املصــاحل  حتقيــق  بــن  فيهــا  تــزاوج  ومــؤازرة،  وتكافــل 

املشــروعة. اخلاصــة  للحقــوق  والرصــن  املســؤول  اإلعمــال  وبــن 
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ويف هذا املسا ، أكدت، مرة أخرى، على أن عدم تنفيذ حكم قضائي من لدن 
اإلدارة من شأنه أن ميس مبا هلذه األخرة من مصداقية، ويساهم يف زعزعة هيبة الدولة.

وذهبــت إىل دعــوة ســلطة الوصايــة إىل تعليــق مصادقتهــا علــى ميزانيــة اجلماعــات 
الرتابيــة، مــا مل ختصــص هــذه األخــرة، ضمــن ميزانياهتــا، اعتمــادات لتســديد املبالــغ 

احملكــوم هبــا عليهــا، باعتبارهــا نفقــات إجباريــة.

أكــدت  الدولــة مســؤولة عنهــا،  تكــون  مــن حادثــة  املتضرريــن  لتعويــض  وبالنســبة 
أو  القضــاء  أبــواب  بطــرق  ســواء  عليــه،  احلصــول  يف  الضحيــة  أحقيــة  املؤسســة 
عــرض األمــر علــى جلنــة فصــل املنازعــات بالوكالــة القضائيــة، وعــدم إمكانيــة الدفــع 
التأخــر يف  عــن  ســقوط حــق كجــزاء  الوفــاء، ال  علــى  قرينــة  يشــكل  ألنــه  بالتقــادم، 

الدولــة. مقاضــاة 

عــن  تبحــث  أن  فعليهــا  خدمــات،  مــن  اســتفادت  إذا  اإلدارة  أن  أكــدت  كمــا 
بــدون ســبب، أو أن  تثــرى دولــة احلــق  خمــرج قانــوين إلبــراء ذمتهــا، إذ ال يقبــل أن 

النيــة. الدائــن حســن  وأن  ســيما  ال  الغــر،  علــى حســاب  تغتــي 

تتــدارك  أن  وعليهــا  تأخرهــا،  عواقــب  تتحمــل  اإلدارة  بــأن  أيضــا  التصريــح  ومت 
الوضعيــة. تســوية  عــل  وتعمــل  األمــر، 

وقــد َحََّلــت اإلدارة، باعتبارهــا منبــع اقتطــاع واجــب االخنــراط يف التقاعــد وعليهــا 
يقــع عــبء حتويلــه إىل اجلهــة املختصــة، وتبعــة كل خطــأ وقعــت فيــه.

كمــا اعتــربت أن عــدم متتــع املشــتكي، أســوة بزمالئــه، مــن االســتفادة بوضــع مــا، 
يشــكل خرقــا للقواعــد الدســتورية ذات الصلــة باملســاواة وتكافــؤ الفــرص.
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وإذا كانــت احلاجــة إىل التوســع العمــراين، مبنظــور متكامــل لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة 
علــى  َوبَــاال  يكــون  أال  جيــب  تصــور،  مــن  إليــه  اخلــالص  يتــم  مــا  فــإن  واجتماعيــة، 
بعــض املالكــن، لئــال يتســرب إليهــم االعتقــاد بــأن واضــع التصميــم يتعامــل بتمييــز.

لتصميــم  طبقــا  املشــتكي  لعقــار  احملــدد  التخصيــص  مفعــول  أن  علــى  وأكــدت 
ســنوات. العشــر  مــدة  يتجــاوز  أن  ميكــن  ال  العامــة،  املصلحــة  اقتضتــه  ملــا  التهيئــة، 

*            *

مــآل التوصيــات :

تنفيــذ وإعمــال توصيــات املؤسســة، ذلــك  تعثــرا يف  بــأن هنــاك  الواقــع  أفــرز  لقــد 
أن عــدة قطاعــات حكوميــة مازالــت مل تضعهــا موضــع التنفيــذ، وهــذا شــيء يؤســف 

لــه بــدوره.

املوضــوع، وهــي  رئيــس احلكومــة يف  الســيد  املؤسســة  الصــدد، كاتبــت  هــذا  ويف 
الدســتوري  للخيــار  احرتامــا  الطبيعــي،  جمراهــا  األمــور  تأخــذ  أن  أمــل كبــر يف  علــى 

لتســوية األوضــاع اإلداريــة. آليــة خاصــة  مــن هــذه املؤسســة  الــذي جعــل 

*            *

األنشــطة الموازيــة :

لقــد تأتــى للمؤسســة، يف إطــار مــا ينبغــي هلــا مــن تواصــل، اســتقبال عــدة وفــود 
أجنبيــة، مــن وزراء وســفراء وقضــاة ووســطاء.
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كمــا شــاركت يف عــدة لقــاءات وطنيــة ودوليــة، وأغنــت النقــاش يف عــدة منتديــات 
و  الدســتورية،  واهليئــات  الوطنيــة،  واملؤسســات  احلكوميــة،  القطاعــات  جانــب  إىل 

مكونــات اجملتمــع املــدين.

*            *

اآلفــاق المســتقبلية :

أمــام كبــر  متواضعــة  تبقــى  أن  اإلجنــازات،  حجــم  مهمــا كان  الطبيعــي،  مــن 
األمــل، وشــديد الطمــوح، مبواصلــة اجلهــود مــن أجــل مزيــد االقــرتاب مــن املرتفقــن، 
اخلدمــات،  وجتويــد  التوصيــات،  وتفعيــل  اخلالفــات،  وتســوية  القــدرات،  وحتســن 

الوطــن. لصــورة  وتعزيــزا  املواطــن،  لثقــة  ضمانــا 

*               * 
 * 
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