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ةجأنشطة مبرم  
 

الدورة  :2012ماي  24و 23و 22

التكوينية التاسعة لفائدة مساعدي 

الوسطاء أعضاء جمعية األمبودسمان 

  والوسطاء الفرانكفونيين؛

الملتقى   :2012یونيو  12و 11

السادس لجمعية األمبودسمان 

 المتوسطيين؛

حدث بارز
 

.صدور النظام الداخلي لمؤسسة الوسيط  
 

 6033  باجلريدة الرمسية عدد  باجلريدة الرمسية ملؤسسة الوسيط النظام الداخليصدر 

   . 2012مارس  26بتاريخ 

  .تعد مؤسسة دستورية وطنية ومستقلة ومتخصصةطريقة اشتغال املؤسسة، اليت  وحيدد النظام

من بني أهم األهداف اليت ترمي إليها املؤسسة على اخلصوص، الدفاع عن احلقوق و 

واإلسهام يف ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل واإلنصاف، فضال عن العمل على نشر 

  .قيم التخليق والشفافية يف تدبري املرافق العمومية

  :ةالمنسق

  السيدة فاطمة آریش

:هيئة اإلعداد  

آلنسة هدى آيت زدانا  

 السيدة كوثر السقاط

 السيد محمد الصبار 

:البرید اإللكتروني  

contact@mediateur.ma 

يف محاية البيئة فاملرجو منك طباعتها على الوجهني، بذلك تكون قد سامهتلنشرة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، هل أنت فعال حباجة لطباعة هذه ا  

3عدد   

2012مارس  –يناير   

 
تعيين األستاذ محمد ليديدي مكلفا بمهام الكتابة العامة 

  .لمؤسسة الوسيط

على إثر تفضل جاللة امللك حممد السادس، حفظه اهللا وأيده، بتكليف األستاذ حممد ليديدي 

، حفال لتوديع 2012مارس  29، يوم األخريةم الكتابة العامة ملؤسسة الوسيط، أقامت هذه مبها

  .السيد عبد اهللا شهيد، الكاتب العام لديوان املظامل سابقا، والستقبال األستاذ حممد ليديدي
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 الزیارات

األورويب،  زيارة وفد عايل املستوى من الس: 2012فرباير  15

برئاسة السيدة جابرييال بطاين دراكوين، املديرة العامة للربامج 

  .ملؤسسة الوسيط ،بالس

 اجتماعات

اجتماع مكتب مجعية األمبودمسان  :2012فرباير 13

املتوسطيني، حتت رئاسة األستاذ عبد العزيز برتاكور رئيس 

مؤسسة الوسيط، مبقر االحتاد من أجل البحر األبيض املتوسط، 

 . بربشلونة

اجتماع مكتب مجعية األمبودمسان والوسطاء  :2012مارس 12

  .الفرانكفونيني بباريس

 التظاهرات

مشاركة مؤسسة الوسيط يف اللقاء املنظم مـن   :2012يناير 24

طرف املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان مبقرها يف إطار 

سلسلة اللقاءات الرمسية املربجمة يف سياق اإلعداد للتقرير الوطين 

  مايو أمام جملس  22يوم  اململكةالثاين املنتظر تقدميه من طرف 

 حقوق اإلنسان التابع لألمـم املتحـدة يف إطـار آليـة    

  .الشامل يف دورته الثانيةالدوري  االستعراض

 مؤسسة الوسيط يف نـدوة   ةشاركم :2012اير ين 28و 27

مـن   ةنظمم ،دولية حول االس الوطنية لألسرة والطفولة

الوطين حلقوق اإلنسان بتعاون مع هيئة األمم  طرف الس

 .UNICEF فاليونيسياملتحدة للمرأة وهيئة 

حول يف ندوة مؤسسة الوسيط  ةشاركم :2012فربايـر  10

مـن طـرف    ةمنظم "ياةاحلق يف احلوالدستور "موضوع 

االئتالف املغريب ضد عقوبة اإلعدام وذلك بـدعم مـن   

االحتاد األورويب، والس الوطين حلقوق اإلنسـان ووزارة  

  .العدل

مشاركة مؤسسة الوسيط يف اللقاء املنظم : 2012فرباير  15

  التمييز ضد املرأة مكافحةمع جمموعة العمل األممية حول 

ؤسسة الوسيط يف االجتماع م مشاركة :2012فرباير 22

 حول حقوق االنسان األخري من أجل إعداد التقرير الوطين

لألمم املتحدة وذلك  ةالتابع اللجنة املنتظر تقدميه من طرف

، الثانيـة  دورتـه يف إطار االستعراض الدوري الشامل يف 

 .مبقر املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان املنعقد

مؤسسة الوسيط يف اللقـاء    ركةمشا :2012فرباير  28

  املنظم من طرف الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان 

أنشطة
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مبقر   ، املنظم حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  .فة حبقوق اإلنساناملندوبية الوزارية املكل

مشاركة مؤسسة الوسيط يف يوم دراسي  :2012مارس  21

 أي نظام: " حول النظام الداخلي لس النواب، حتت شعار

 .داخلي لتحسني األداء الربملاين والترتيل الدميقراطي

نـدوة  المؤسسة الوسـيط يف   ةشاركم :2012مارس  27 

الناخـب   وطنية املنظمة من طرف املرصد الوطين حلقوقال

  .حول دور اتمع املدين يف التشريع

رئيس مؤسسة الوسيط بصفته  ةشاركم:  2012 مارس 30

لـدورة  اعضو يف الس الوطين حلقوق اإلنسان يف اجتماع 

  .للمجلس العادية الثانية

يف  مؤسسة الوسـيط  ةشاركم: 2012 الفصل األول من سنة

ـ  اإلنسانسلسلة اجتماعات هيآت احلكامة وحقوق  ول ح

حبثا عن أرضـية مشـتركة   . النظام الداخلي لس النواب

من الدستور الذي يـنص   160إلعمال مقتضيات الفصل 

على أن تقدم املؤسسات املذكورة فيه، تقارير عن أعماهلـا  

  .مرة يف السنة على األقل أمام الربملان ملناقشتها

 

أنشطة

أي موقع للمجتمع املـدين يف  : "اتمع املدين حولمنظمات و

 ".السياسات العمومية على ضوء الدستور والربنامج احلكومي

         

مشاركة مؤسسة الوسيط يف ندوة من أجل  :2012مارس  12

م دراسة مقارنة حول اهليئة املكلفة باملناصـفة ومكافحـة   يتقي

  مجيع أشكال التمييز

مشاركة مؤسسـة الوسـيط يف  اللقـاء     :2012مارس 23

التواصلي املنظم من طرف وزارة التضامن واملـرأة واألسـرة   

، مبركز "قعاملرأة بني التشريع والوا"والتنمية االجتماعية حول 

االستقبال والندوات التابع جلمعية األعمال االجتماعية لوزارة 

   .والنقل التجهيز

مؤسسة الوسـيط يف االجتمـاع    ةشاركم :2012مارس  15

املنظم من طرف الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان حـول  

اتمع املدين والذي خصص لتعميق النقاش خبصوص احملـور  

 .ق باتمع املدينالتشريعي املتعل

يف االجتمـاع   مؤسسة الوسـيط  ةشاركم :2012مارس  20

التشاوري املخصص لعرض الصـيغة احملينـة للتقريـر األويل    

  للمملكة املغربية مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة حبماية 
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 اجتماعات

  مكتب جمعية األمبودسمان المتوسطييناجتماع

السيد جوزيف سعيد : أمني املال - 

أمبودمسان وينو، رئيس قضاة شريف، سبولي

  .الطامب برملاين

من النقط  وقد تدارس املكتب جمموعة من 

  : أمهها

لتقى السادس للجمعية املنتظر للمعداد اإل - 

   ؛ يونيو املقبل  عقده يف شهر

لفائدة  2012سنة لتكوين برسم ا - 

واألمبودمسان باملنطقة  مساعدي الوسطاء

املتوسطية، مشروع تعديل بعض 

 .مقتضيات القانون األساسي للجمعية

كما تدارس املكتب الطلب الذي وجهه 

الخنراط الوسيط كعضو كامل ل الوسيط األورويب

، وكذا إعادة النظر )عضو مالحظ حاليا( العضوية

  ...معية يف املوقع اإللكتروين للج

عقد مكتب مجعية األمبودمسان 

املتوسطيني، حتت رئاسة األستاذ عبد العزيز 

ط، اجتماعا يوم برتاكور رئيس مؤسسة الوسي

بربشلونة، مبقر االحتاد من  2012فرباير 13

  . أجل املتوسط

  : ويظم املكتب ضمن تشكيلته

  السيد عبد العزيز برتاكور؛: الررئيس - 

السيدة لويزا :النائبة األوىل للرئيس - 

كافا ديانو، املدافعة عن الشعب 

 ؛سبايناإل

الدكتور منري : النائب الثاين للرئيس  - 

الس القومي  فخري عبد النور،

 ؛صرمب حلقوق اإلنسان

السيد دومينيك : الكاتب العام  - 

 ؛فرنساب بوديس، املدافع عن احلقوق

 

 اجتماعات

 ببرشلونة مكتب جمعية األمبودسمان المتوسطييناجتماع 
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وذلك بباريس اجتماعه األول  2012مارس  12عقد مكتب مجعية األمبودمسان والوسطاء الفرانكفونيني يوم 

  .عقب مؤمتر اجلمعية بالليكسمبورغ يف نونرب املنصرم

الوسيط، األستاذ عبد العزيز برتاكور يف االجتماع املذكور بدعوة من رئيس اجلمعية ، شارك رئيس مؤسسة ف

  :الذي انصبت أشغاله حول

التكوينية لفائدة مساعدي األمبودمسان والوسطاء مبركز التكوين وتبادل اخلربات يف جمال  الدورات 

  الوساطة الذي حتتضنه الرباط؛

من رانكفونيني والذي سهرت كل كتاب فقه الوساطة اخلاص بأعضاء مجعية األمبودمسان والوسطاء الف 

  .املؤسسة املغربية بتعاون مع املؤسسة الكندية حلامية املواطن بالكيبك بتجميعه وحتليله

مارس يف األيام الدراسية للشبكات املؤسساتية   14و  13يومي  أيضا شارك األستاذ عبد العزيز برتاكور

  .للمنظمة العاملية للفرانكفونية بدعوة من هذه األخرية

كلمة أبرز من خالهلا اهودات املبذولة من طرف املغرب دف تعزيز دور  ألقىالتظاهرة، هذه وخالل أشغال 

مصادقة  كما هو معلوم مؤسسات األمبودمسان والوسطاء وباقي املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وهو جمهود أمثر

ن على قرار مهم ذا اخلصوص، وبالتايل إعادة هيكلة اجلمعية العامة لألمم املتحدة خالل دورا اخلامسة والستو

  .مؤسسة الوساطة املغربية وتعزيز وسائل تدخلها

 اجتماعات

 بباريس والوسطاء الفرانكفونيينمكتب جمعية األمبودسمان اجتماع 
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 على الصعيد الوطني

  التعاون بني مؤسسة الوسيط

  . واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان على الصعيد اجلهوي

بإحداث الس ، 2011الصادر يف فاتح مارس  1- 11- 19من الظهري 41طبقا ملقتضيات املادة 

يف اللجن اجلهوية حلقوق اإلنسان،  قام  الوطين حلقوق اإلنسان  واليت تنص على متثيلية مؤسسة الوسيط

السيد الوسيط بتعيني املكلفني عن املندوبيات اجلهوية للمؤسسة كأعضاء يف هذه اللجن وذلك يف أفق 

من  45من الظهري احملدث ملؤسسة الوسيط واملادة  22إحداث الوسطاء اجلهويني املشار إليهم يف املادة 

  :ويأيت هذا التعيني على الشكل التايل. ن اجلهوية املتقدمةنظامها الداخلي ويف انتظار سن قانو

كعضو بكل  الساقية احلمراء - بوجدور –املكلف مبندوبية جهة العيونتعيني السيد حممد الغمري 

  :من جلنة

 كلميم –جلنة طانطان  

  السمارة      –جلنة العيون  

 أوسرد  - جلنة الداخلة 

و السيد حممد تافياللت،  –مكناس مبندوبية جهة ف ملكلاتعيني كل من السيد عبد النيب الصغري   

، كل عن مكناس –جلنة فاس ن يف يكعضو بوملان  - املكلف مؤقتا مبندوبية جهة فاسالصقلي احلسيين 

  .منطقته

 عضوا يف جلنة طنجة تطوان –املكلف مبندوبية جهة طنجة اهلاين عبد الرحيم تعيني السيد  

يف املندوبيات الثالث يف أشغال جلسات تنصيب أعضاء اللجن وقد شارك ممثلو مؤسسة الوسيط 

بتوضيح جمال تدخل املؤسستني ذه املناسبة قاموا واجلهوية حلقوق اإلنسان ورؤسائها، وذه املناسبة 

  . وتعاوما



2012 مارس - لث ينايرالثاالعدد / لمؤسسة الوسيط اإلخباريةالنشرة  7  

 

  التصريح احلكومي 

أوىل التصريح احلكومي، الذي قدمه السيد رئيس احلكومة أمام الربملان، أمهية بالغة العتماد احلكامة يف التدبري اإلداري ويف 

  .ني والتواصل معهم من أجل إعادة الثقة بني املواطن واإلدارةالتعامل مع قضايا املرتفق

وأكد التصريح احلكومي على أن إعادة الثقة بني املواطن واإلدارة تقتضي العمل على اختاذ جمموعة من 

 :اإلجراءات

العمل على مواصلة تبسيط وتيسري الولوج إىل اخلدمات اإلدارية العمومية، مع تركيز اجلهود على  

ر اإلدارية األكثر تداوال وذات االهتمام الواسع والوقع املباشر على احلياة اليومية للمواطنني املساط

راد،تصحيح اإلمضاء ،املصادقة على مطابقة النسخ لألصل، رخص فالوثائق الشخصية لأل ( واملقاولة

 )...البناء ، السجل التجاري ومشاريع االستثمار وإنشاء املقاوالت

 ؛ زجر املخالفات بدل تعقيد املساطر للوقاية منهااعتماد الصرامة يف 

   ؛التطبيق الفعلي للقانون اخلاص بتعليل القرارات اإلدارية 

  ؛من الدستور 27التعجيل بإصدار القانون املتعلق باحلق يف احلصول على املعلومات وفقا للفصل  

تقبال املرتفقني والتواصل مع العمل على توفري وحدات إدارية باإلدارات العمومية للسهر على حسن اس 

  ؛املواطنني وإرشادهم وتلقي شكايام ومعاجلتها

العمل على توفري وحدات إدارية باإلدارات العمومية للسهر على حسن استقبال املرتفقني والتواصل مع  

  املواطنني وتلقي شكايام ومعاجلتها؛

منصفة للمرأة يف مناصب املسؤولية وإرساء  األخذ بعني االعتبار مبدأ املناصفة يف الوصول إىل متثيلية 

  ؛نظام التدبري على أساس النتائج يف اإلدارة العمومية

العمل على تفعيل حركية املسؤولني يف اإلدارات العمومية وإرساء ممرات وقواعد واضحة وحتفيزية  

  ؛جيةإلعادة االنتشار داخلها ويف ما بينها وكذا بني املصاحل املركزية واملصاحل اخلار

 على الصعيد الوطني
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من الدستور، واملتعلق بتحديد مبادئ  92و 49إصدار القانون التنظيمي املنصوص عليه يف املادتني  

  .ومعايري التعيني يف الوظائف العليا، السيما منها تكافؤ الفرص واالستحقاق والكفاءة والشفافية

الذي مت مبوجبه دسترة جمموعة من وتستمد هذه اإلجراءات قوا من املبادئ املنصوص عليها يف الدستور اجلديد 

املؤسسات املعنية باحلكامة ومحاية حقوق اإلنسان، ومن بينها مؤسسة الوسيط  اليت تتلخص تدخالا يف الدفاع عن حقوق 

املرتفقني من قرارات أو تصرفات اإلدارات العمومية املخالفة للقانون أو املنافية للعدل واإلنصاف، وختليق املرفق العمومي 

  .تقدمها اليت العمومية اخلدمات جودة من والرفع اإلدارة أداء لتحسني اقتراحية قوة هابصفت ذلكو

 :إىل وسيط رفع تقارير خاصة لرئيس احلكومة تتضمن توصياته ومقترحاته اهلادفةلل الشأن ميكنويف هذا 

 املوظفني بني نشرها على والعمل العمومية، املرافق تدبري يف واحلكامة والتخليق الشفافية قيم ترسيخ 

  ؛ واملرتفقني

 عالقة يف ا والنهوض مبراعاا، وااللتزام عامليا، عليها متعارف هو كما اإلنسان حقوق بقيم التقيد 

 باملرتفقني؛ اإلدارة

 أجل من العمومية، املرافق وسائر اإلدارة مبهام املتعلقة والتنظيمية التشريعية النصوص ومراجعة إصالح 

 ؛ تدخلها جماالت وتنسيق تهافعالي حتسني

 ؛ أدائها وتطوير العمومية املرافق سري تعتري قد اليت االختالالت تصحيح 

 أحسن يف اإلدارة تقدمها اليت اخلدمات إىل املواطنني ولوج لتيسري اإلدارية واإلجراءات املساطر تبسيط 

 ؛ الظروف

 ؛ املرتفقني من وتقريبها جودا وضمان العمومية اخلدمات حتسني 

  .املرتفقني مع فعال تواصل أجل من اإلدارة مرافق مبختلف واالتصال االستقبال بنية حتسني 

ويقتضي إعمال اإلجراءات املذكورة ج مقاربة تشاركية تضمن تدخل مجيع الفاعلني الرمسيني يف إطار سياسة مشولية 

  .تنبين على إحقاق احلقوق وااللتزام بالواجبات 

 على الصعيد الوطني
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  "البحث عن أرضية مشتركة"ومنظمة  الوسيط التعاون بين مؤسسة 
  

 -سال - عن  املؤسسة  واجلمعيات غري احلكومية جبهة الرباط

 -تانسيفت  مراكش  وجهة ،تطوان –وجهة طنجة  ،زعري -زمور

  :أطر املعهد العايل لإلدارة  وذلك على الشكل التايل كذاو ،وزاحل

دورة تكوينية لفائدة بعض اجلمعيات غري احلكومية  )1

حول  2012يناير  28و 27و 26أيام  ،بالرباط

  ".الوساطة املؤسساتية " موضوع 

دورة تكوينية لفائدة أطر املؤسسة، نظمت بالرباط يومي  )2

 ."ل تدخل الوسيطوسائ" : حول  2012فرباير  4و 3

وقد متيزت هذه الدورة مبشاركة خبرية عن الوسيط 

مؤسسة (ألقت مداخلتني األوىل حول الوساطة املؤسساتية ،األوريب

 .، والثانية حول طرق معاجلة الشكايات)الوسيط كنموذج

 -دورة تكوينية لفائدة بعض اجلمعيات جبهة طنجة  )3

،  2012فرباير 26و 25و 24تطوان، نظمت أيام 

وسائل تدخل مؤسسة الوسيط على الصعيد الوطين "حول

 ".واجلهوي 

 -دورة تكوينية لفائدة بعض اجلمعيات جبهة مراكش )4

 4و 3و 2، نظمت أيام  احلوز -تانسيفت

 ".وسائل تدخل مؤسسة الوسيط" حول  ،2012مارس

 22دورة تكوينية لفائدة أطر املعهد العايل لإلدارة يوم  )5

الوساطة " ول ، ح2012مارس 29مارس ويوم 

 ".املؤسساتية كبديل حلل الرتاعات 

 

نطالقا من األمهية اليت أوالها  الظهري احملدث ملؤسسة ا

منه على  49الوسيط ال التعاون والشراكة، حيث نصت املادة 

تنمية عالقات التعاون والشراكة خاصة يف جمال التكوين وتبادل 

اخلربات ونشر القيم اليت تسعى إليها مؤسسات األمبودمسان 

،  ايف جمال اختصاصهوالوساطة وإشاعة ثقافة حقوق اإلنسان 

انفتاح املؤسسة على حميطها، من خالل تنسيق اجلهود عالوة على 

مع املؤسسات املماثلة وكذا املنظمات واهليآت الوطنية واإلقليمية 

  والدولية املعنية؛

مت وضع برنامج عمل يتضمن تنظيم دورات تكوينية 

قة للتعريف مبؤسسة الوسيط  واالنفتاح على الفاعلني ذوي العال

  .باملواطنني ومن بينهم اجلمعيات غري احلكومية

وتفعيال هلذا الربنامج ، قامت املؤسسة بتأطري جمموعة من 

الدورات التكوينية اليت نظمت يف إطار التعاون بني  هذه املؤسسة 

  . حول الوساطة املؤسساتية "البحث عن أرضية مشتركة"و منظمة 

الوسيط ودف هذه الدورات إىل دعم مهام مؤسسة 

والتعريف باملستجدات اليت عرفتها والتوعية بأدوارها و بعالقتها 

باملؤسسات الوطنية للحكامة ومحاية حقوق اإلنسان، وكذا تقوية 

قدرات اجلمعيات غري احلكومية العاملة يف جمال الوساطة  ويف 

األطفال ، األشخاص يف وضعية  ،املرأة(محاية احلقوق الفئوية  

جمال معاجلة الشكايات والتأسيس لعالقات تفاعلية ، يف )...إعاقة 

  .بينها وبني مؤسسة الوسيط

  مستفيد،  163وقد استفاد من هذه الدورات  ما يناهز 
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  :1حالة تطبيقية 

توصلت مندوبية مؤسسة الوسيط جبهة العيون بوجدور الساقية احلمراء بشكاية السيد م ش م، مساعد تقين مبركز 

بعد  ة واملاليةتظلم من عدم تسوية وضعيته اإلداري، الذي ي28163التأهيل الفالحي بالعيون موضوع امللف املسجل حتت عدد 

، مؤكدا أن اإلدارة 01/11/1991إىل غاية  01/01/1989انتهاء فترة االستيداع اليت استفاد منها ملدة سنتني تبتدئ من 

تستجب لطلبه الرامي إىل إعادة اإلدماج بعد انتهاء فترة االستيداع، نظرا لعدم توفرها على منصب مايل شاغر، حيث بقي  مل

، 2004شتنرب  30بتاريخ  تاريخ إعادة إدماجه بناء على احلكم الصادر لفائدته 2005ماي  18ية على هذه احلالة إىل غا

اإلدارة رفض إعادة إدماجه ضمن بإلغاء قرار ، والقاضي 2008أبريل  09واملؤيد بقرار للغرفة اإلدارية حملكمة النقض يف 

 1996 – 1995ائح اخلاصة بالتوظيف اليت مشلت سنوات أطرها مع ترتيب اآلثار القانونية لذلك، مستندة يف ذلك على اللو

– 1998 – 2000 -2001.  

ويف هذا اإلطار، بادرت مندوبية املؤسسة جبهة العيون بوجدور الساقية احلمراء إىل مراسلة السيد املدير اجلهوي للفالحة 

ألمر، مت تغيري تاريخ إعادة إدماجه ليصبح فاتح بالعيون، الذي أفاد يف معرض جوابه أنه بناء على احلكم الصادر لفائدة املعين با

إال أن اخلازن الوزاري املعتمد لدى وزارة الفالحة والصيد البحري، مل يؤشر على القرار بدعوى أن احلكم احملتج  1995يناير 

  .الذي يتعني فيه إعادة اإلدماج) اليوم والشهر(به مل حيدد التاريخ 

إلدارة اليت ينتمي إليها املتظلم إىل مكاتبة الوزارة املنتدبة لدى رئاسة احلكومة املكلفة وإلجياد حل هلذه الوضعية، بادرت ا

 1995بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة، اليت أكدت يف رسالتها اجلوابية على أنه يتعني إعادة إدماج املتظلم ابتداء من سنة 

ن ثالث مناصب مالية، إال أن اخلازن الوزاري تشبث مبوقفه السابق وأعاد باعتبارها السنة اليت ثبت فيها للقاضي شغور ما ال يقل ع

القرار دون التأشري عليه، ودون أن يأخذ بعني االعتبار ما جاء يف توضيح الوزارة املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة ؛ وعليه 

الساقية احلمراء امللف برمته على أنظار السيد رئيس مؤسسة أحال السيد املكلف باملندوبية اجلهوية للمؤسسة جبهة العيون بوجدور 

  .الوسيط الختاذ ما يراه مناسبا يف املوضوع

واستكماال للمجهودات اليت بذلت على صعيد املندوبية اجلهوية من أجل تسوية هذا امللف، قامت شعبة الدراسات 

وضوع طالبة منه حث مصاحله على تسوية وضعية املعين باألمر والتحليل والتتبع مبكاتبة السيد وزير االقتصاد واملالية يف امل

 قضایا
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التزاما مبقتضيات األحكام القضائية النهائية، حيث توصلت املؤسسة جبواب من اخلزينة العامة للمملكة الذي اليت تشبثت 

من جديد للبت يف مبوقفها السابق، مؤكدة على صعوبة تأويل حكم قضائي، داعية املعين باألمر إىل اللجوء إىل القضاء 

املوضوع ؛ ويف إطار املساعي املبذولة من أجل إجياد حلول لتظلمات املواطنني باالعتماد على الوساطة التوفيقية كأسلوب 

حضاري يف حل اخلالفات، متت إحالة امللف على رئاسة احلكومة قصد إجياد حل عادل ومنصف للتظلم دون توجيه املعين 

  .ى لتحديد تاريخ سريان إعادة اإلدماج، وما سيترتب عن ذلك من مصاريف هو يف غىن عنهاباألمر إىل القضاء مرة أخر

ويف إطار التجاوب املعهود للسيد رئيس احلكومة مع مراسالت وتدخالت املؤسسة، تفضل بإعطاء موافقته للسيد وزير  

ر، واعتبار إعادة إدماجه تبتدئ من فاتح يناير الفالحة والصيد البحري قصد العمل على تسوية الوضعية اإلدارية للمعين باألم

ورغم كل هذه اهودات واإلدارات املتدخلة يف املوضوع، توصلت املؤسسة جبواب ثان للخزينة العامة للمملكة، . 1995

ة تأويله تؤكد فيه على ضرورة جلوء املعين باألمر للقضاء قصد توضيح كيفية تنفيذ احلكم املتظلم بشأنه حيث ال ميكن لإلدار

  متاشيا مع مبدأ فصل السلط ؛

وحيث تبني بشكل جلي التهرب الذي يكتنف جواب اخلزينة العامة للمملكة والتلكؤ الواضح يف تسوية وضعية املعين 

باألمر، متت مكاتبتها تعقيبا على جواا، مؤكدين هلا على أن مبدأ فصل السلط احملتج به من طرفها ال حمل له يف هذه النازلة، 

ألن األمر يتعلق حبكم صدر يف إطار دعوى اإللغاء، وليس يف إطار دعوى القضاء الشامل، مؤكدين على أن قانون املالية 

السنوي يدخل مبدئيا حيز التنفيذ يف الفاتح من يناير من كل سنة مما يزيل الغموض واللبس الذي قد يعتري حتديد تاريخ 

  . ن أطر مركز التأهيل الفالحيسريان قرار إعادة إدماج املعين باألمر ضم

، تؤكد فيه على 2012يناير  31وبناء على ذلك، توصلت املؤسسة جبواب ثالث من اخلزينة العامة للمملكة مؤرخ يف 

أن الوضعية اإلدارية للسيد حممد شكيب املستغاملي يف طور التسوية النهائية، وهو اجلواب الذي مت تبليغه للمعين باألمر من 

  .بية اجلهوية للمؤسسةطرف املندو

  .جنـوى أشركـي السيدة

  

  

 قضایا
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  :2حالة تطبيقية 

   

ط بتظلم أحد موظفي وزارة التربية الوطنية توصلت مؤسسة الوسي  

خبصوص عدم تسوية وضعيته اإلدارية واملالية رغم اجتيازه بنجاح امتحان 

" 10السلم "الكفاءة املهنية لولوج الدرجة األوىل يف إطار امللحقني التربويني 

 22وإعالمه بذلك من طرف نيابة فاس منذ تاريخ  2006دجنرب  12دورة 

  طالبا رفع الضرر عنه؛،  2007أكتوبر 

متت مكاتبة املخاطب الدائم للمؤسسة بالوزارة سالفة الذكر  

  الستيفاء الشكاية الشروط الشكلية املتطلبة؛ 

مت التوصل جبواب املخاطب مفاده أن املصلحة املركزية املختصة  

عملت على إجناز القرار اجملسد لوضعية املعين باألمر وإحالته إىل 

يونيو  06يها فتم التأشري عليه بتاريخ اخلازن الوزاري لد

 ؛2011

 مت تبليغ املعين باألمر بتسوية ملفه من طرف اإلدارة؛ 

مت التوصل من املعين باألمر برسالة شكر يعرب فيها عن امتنانه  

  .للدور الذي تقوم به املؤسسة حلماية حقوق املواطنني

اآلنسة حسناء العدناين

 قضایا


