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استقاللیة
مجانیة
قرب العدد الثاني2009أبریل -مارس حدث بارز

جمعية األمبودسمان المتوسطييناجتماع  مكتب
األمبودسمان المتوسطيين  معيةجاألستاذ عبد العزيز بنزاكور رئيس ترأس 

المنعقد بتاريخجمعية المكتب اجتماع ،ووسيط المملكة المغربية
حيث افتتح أشغاله بمقر مؤسسة وسيط المملكة، ، 2014مارس 20
بالقرارات الصادرة عن المجلس اإلداري للجمعية في ذكر فيها لمة بك

دعم  مؤسسات بوالمتعلقة2013يونيو 11اجتماعه المنعقد بعمان بتاريخ 
مواردها تأهيلوتطوير آليات عملها و ،األمبودسمان في الفضاء المتوسطي

البشرية لكي تقوم أحسن قيام بمهامها كمؤسسات مدافعة عن حقوق 
لإلصالح اإلداري ولتكريس الحكامة رافعة أساسية سان، ولكي تشكل اإلن

الجيدة.

استقاللیة
مجانیة
قرب العدد الثاني2009أبریل -مارس

المملكة المغربیة
مؤسسة وسیط المملكة

10عدد ال

2014أبريل –فبراير 

ي حماية البيئةهل أنت فعال بحاجة لطباعة هذه النشرة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فالمرجو منك طباعتها على الوجهين، بذلك تكون قد ساهمت ف

الفھرس
3أنشطة                                   

6ا                                    قضای

11التعاون الدولي 

أجندة
لقاء تواصلي بالجھة :2014ماي 22

؛الشرقیة

الدورة :2014ماي 29و27بین ما
لفائدة مساعدي عشر الثالثةالتكوینیة 

أعضاء جمعیة األمبودسمان 
؛والوسطاء الفرانكفونییناألمبودسمان 

لقاء تواصلي بجھة :2014یونیو 04
مراكش تانسیفت الحوز؛

الملتقى الثامن :2014یونیو 27و26
المتوسطیینلجمعیة األمبودسمان

ألبانیا.–بتیرانا 

:منسقة النشرة

السیدة فاطمة كریش

ھیئة اإلعداد:

ت زدانآلنسة ھدى آیا

السیدة كوثر السقاط

السید محمد الصبار 

معالجة النصوص:

السیدة إیمان مفراح

السیدة كوثر المكاوي

البرید اإللكتروني:

contact@mediateur.ma
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األمبودسمان المتوسطيينجمعيةاجتماع  مكتب
مجموعة من النقط الواردة في جدول األعمال المتوسطيين األمبودسمانجمعية كتبمتدارس أعضاء 

حول 2014يونيو 27و26يومي عقده بألبانيا تقررالذيللجمعية الثامنالتحضير للملتقى من أهمها
".أية شراكة لألمبودسمانتعزيز الديمقراطية:موضوع "

وبالخصوص في مجال الوساطةوالتبادلالخاص بمركز التكوينبرنامج التكوينالتداول في  كما تم 
التي ستنعقد خالل شهر للدورة  التكوينية الخامسة  لفائدة مساعدي أعضاء الجمعية التحضيريةتالترتيبا

.حول موضوع " وسائل تدخل األمبودسمان"بر بالرباط،شتن
الذي تقدمت به دراسة حول فقه الوساطة في الفضاء المتوسطيمشروع الوناقش أعضاء المكتب

، والتي تسعى من خالله إبراز الدور الهام الذي تضطلع به مؤسسات الوساطة مؤسسة الوسيط المغربية
ودعم مية المقدمة لفائدة المواطنين، وكذا ترسيخ الحكامة الجيدة،واألمبودسمان في تحسين الخدمات العمو 

.مهمتها وتحسين جودة عملها
من ممرجعية ومنهجية تمكنهآلية هذا المشروع، تزويد أعضاء الجمعية بالمؤسسة من خالل تتوخى و 

الجيدة بالممارساتوتبادل التجارب واالستئناس ،التعرف على اإلطار القانوني المنظم لكل مؤسسة
التي يواجهها المرتفقون من جراء سوء اإلشكالياتالتدخالت اإليجابية المستعملة إليجاد حلول لبعض و 

وجود قوانين متجاوزة.تدبير إداري أو التطبيق الصارم  لبعض القوانين أو
، وينعبر التأطير والتكبرنامج دعم المؤسسات أعضاء الجمعية الحديثة النشأة،ناقش أعضاء المكتب و 

تكوين يتخصص في مقترح األمبودسمان البرلماني بمالطا والمتعلق بإحداث معهد دولي بمالطا وكذا
.والحكامةأخصائيين في قانون األمبودسمان والقانون اإلداري 

تتمة-حدث بارز
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واالستقباالتالزیارات

موعة من الوفود األجنبية لمؤسسة في إطار الزيارات التي قامت بها مج
الوفود التالية:الشخصيات و تم استقبال ، وسيط المملكة

؛ثلة صندوق األمم املتحدة للطفولةمماستقبال:2014فبراير 11

استقبال مستشارين قانونيني تابعني لسفارة مجهورية السودان :2014فبراير 18
؛بالرباط

***********
مكلف (PWC)مكتب دراسات دويلعنخرباءاستقبال :2014مارس 06

؛ية للوقاية من الرشوة وحماربتهاإلعداد اسرتاتيجية وطناملغربية مبواكبة احلكومة 

م لربنامج األمم السيد برونو بويزات، املنسق املقياستقبال :2014مارس 27
؛(PNVD)ملتحدة باملغربا

***********

استقبال وسيط اململكة للسيد رئيس اهليئة الوطنية ملكافحة :2014أبريل 15
؛مهورية التونسيةالفساد باجل

التظاھرات

على المحيط الجامعي وقعت مؤسسة وسيط المملكةانفتاح في إطار 
بتاريخ:

؛السويسي–اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة حممد اخلامس :2014مارس05

***********

أنشطة
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شاركت المؤسسة خالل هذه الفترة في مجموعة من األنشطة المنظمة من لدن 
بعض القطاعات الحكومية ومؤسسات الحكامة وبعض الجمعيات الغير الحكومية:

دارية"، املنظم من طرف اللقاء األويل حول "تبسيـط املساطر اإل:2014أبريل 09
؛وزارة الوظيفة العموميـة وحتديث اإلدارة

، »Week EndSolutions«ورشة عمل حتت عنوان :2014أبريل 12
؛منظمة من طرف اجلمعية املغربية حملاربة الرشوة

اللقاء التواصلي املفتوح لتقدمي حصيلة مطالب احلركة اجلمعوية :2014أبريل 15
؛الدميقراطية

مشاركة السيد وسيط اململكة يف أشغال مؤمتر الربط :2014أبريل 29و28
بباكستان.الشبكي ملؤسسات الوساطة بالبلدان األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي

حقوق اإلنسان

في إطار العالقة التي تربط مؤسسة وسيط المملكة بالمجلس الوطني لحقوق 
ة:في األنشطة التاليالمؤسسة اإلنسان، شاركت 

شاركة يف االجتماع التنسيقي الثاين إلعداد الدورة الثامنة امل:2014فبراير 04
للجنة الفرعية حول "حقوق اإلنسان، الدميقراطية واحلكامة"، باملندوبية الوزارية املكلفة 

؛حبقوق اإلنسان
يف أشغال الدورة الثامنة للجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان شاركة امل:2014فبراير 08

؛القنيطرة–هة الرباط جل
***********

يف ندوة وطنية حول "حقوق املرأة املغربية على ضوء شاركة امل:2014مارس 06
االجتهادات القضائية" منظمة من طرف وزارة التضامن واألسرة والتنمية االجتماعية 

؛بشراكة مع وزارة العدل واحلريات
ي املنظم من طرف املندوبية الوزارية املشاركة يف االجتماع التنسيق:2014مارس 14

حلقوق اإلنسان، من أجل إعداد التقرير الدوري اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع 
؛املتعلق بإعمال اتفاقية حقوق الطفل

احلضور يف مائدة مستديرة حول "محاية الشهود واملبلغني عن :2014مارس19
؛غربية حملاربة الرشوة تراسربانسي املغربالرشوة"، منظمة من طرف اجلمعية امل

املندوبية املنظم من طرفثاينالتنسيقي الجتماع الايف شاركة امل:2014مارس 21
الوزارية حلقوق اإلنسان من أجل إعداد التقرير الدوري اجلامع للتقارير الدورية الثالث 

ل؛والرابع املتعلق بإعمال اتفاقية حقوق الطف
حلضور يف منتدى حول "اآلفاق احلالية إلصالح منظومة ا:2014مارس 29

؛القضاء"، منظم من طرف مجعية ترانسربانسي املغرب

احلضور يف انطالق احلملة التواصلية حول التوحد حتت شعار :2014أبريل01
؛

02 Avril 2014 : Participation de l’institution du
Médiateur à la présentation du rapport annuel
de l’UNICEF, au siège du Conseil National des
Droits de l’Homme.

مشاركة املؤسسة يف دورة تكوينية حول موضوع "شروط احملاكمة :2014أبريل05
.سطات-ان الدار البيضاءالعادلة"، منظمة من طرف اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنس

التكوین

ومن أجل الرفع من قدرات العاملين بمؤسسة ،في إطار التكوين المستمر
وسيط المملكة، تم تنظيم الدورات التكوينية التالية:

تكوينية حول "دور األمبودمسان يف محاية حقوق حصة:2014مارس06
؛الطفل"

***********

أنشطة
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:2014مارس07
"؛يات الدوليةالتشريع املغريب واالتفاق

حصة تكوينية حول "االتفاقيات الدولية والربوتوكوالت :2014مارس11
؛االختيارية"

أطر و مسؤويلورشة عمل حول "التخطيط االسرتاتيجي" لفائدة :2014مارس25
.مأطرة من طرف خرباء عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،املؤسسة

أطر املؤسسة ملصاحل النظام اجلماعي ةتنظيم زيارة ميدانية لفائد:2014أبريل29
ملنح رواتب التقاعد.

***********

التواصل

من أجل المزيد من التعريف بالمؤسسة بدورها، تمت المشاركة في البرامج 
اإلذاعية التالية:

:2014فبراير 08
؛اجلهوية ملراكش حول موضوع "اإلدارة العمومية: أية حكامة؟"

ة يف الربنامج اإلذاعي "قضية اليوم" بإذاعة مشاركة املؤسس:2014مارس17
MED RADIO.

اجتماعات

؛اجتماع مكتب مجعية األمبودمسان املتوسطيني بالرباطعقد :2014مارس 20

ملشاركة يف االجتماع الثالث للجنة اإلشراف والتتبع إلجناز ا: 2014بريل 02
ظم من قبل وزارة الوظيفة العمومية برنامج "حتسني استقبال املتعاملني مع اإلدارة"، من

؛وحتديث اإلدارة

من أجل دعم عالقات التعاون بني باملؤسسةجلسة عملعقد:2014أبريل 09
.مؤسسة الوسيط ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

أنشطة
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تسوية ملف بخصوص تنفيذ حكم عن طريق تسوية ودية
حدا م قضائي يفقد سبب وجوده، إذا مل يكون فعاال وجمديا، فإذا كان القضاء يضعشك يف أن أي قاعدة قانونية، أو تنظيال

للمنازعة، ويساهم إىل حد كبري يف نشر العدل بني الناس، فإن األحكام القضائية احلائزة لقوة الشيء املقضي به، جيب أن جتد الطريق 
معبدة وسهلة وميسرة لتنفيذها، خصوصا إذا كانت اإلدارة نفسها هي

الذي تتشبع به الدولة الدميقراطية املعاصرة ال قيمة له، ومثار استخفاف واستهتار من جانب املواطنني الصادرة تلك األحكام 
جهتها، يعد خروجا عن مبدأ املشروعية، وجتاوزا 

للدستور ومبادئه، ألن تأكيد هذا األخري ملبدأ فصل السلط، جيعل السلطة التنفيذية املمتنعة عن تنفيذ األحكام القضائية، جيسد 
لدور السلطة القضائية، وتطاوال على قدسيتها ودورها يف إحقاق العدل واإلنصاف يف ابشكل ملموس إهدار 

وعليه فقد عمل املشرع على ختويل هاته املهام هليئات إدارية مستقلة ونقصد هنا مؤسسة وسيط اململكة، اليت خوهلا املشرع احلق يف 
معاجلة القضايا املتعلقة بتنفيذ االحكام القضائية الصادرة يف مواجهة اإلدارة، وهي إمكانية ميكن اللجوء إليها من قبل أي شخص ذايت

اإلدارة. ةأو اعتباري صدر حكم لفائدته يف مواجه
وتنص املادة السادسة والعشرون من النظام الداخلي ملؤسسة وسيط اململكة على أنه : " يعمل املندوب اخلاص، بتفويض من 

أو املتظلم التسريع بتجاوز ما قد الوسيط، على تفعيل إجراءات تسوية توفيقية بني الطرفني، وذلك يف حالة ما إذا اقتضت رغبة املشتكي 
يوجد من عوائق راهنة للتنفيذ".

الصادر لفائدة 1680ويف هذا اإلطار توصلت املؤسسة بشكاية من السيد م.س.ط ، يتظلم مبوجبها من عدم تنفيذ القرار عدد 
الصادر عن 1508ملؤيد للحكم رقم ، وا129/11/6يف امللف عدد 26/05/2011موكليه عن حمكمة االستئناف اإلدارية بتاريخ 

ش ت، القاضي بأداء بلدية العرائش يف شخص ممثلها 1106/06يف امللف عدد 24/05/2010احملكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ 
درهم للمرت3000مرت مربع على أساس 424القانوين لفائدة اجلهة املدعية تعويضا عن فقد رقبة القطعة األرضية البالغ مساحتها 

املربع مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق باحلكم وحتميلها املصاريف؛
من رئيس اجلماعة احلضرية ملدينة اهاتفيتلقت املندوبية اتصاالوبعد مراسلة اإلدارة املعنية وحثها على تنفيذ احلكم املذكور،

العرائش أكد رغبة اجلماعة األكيدة لتسوية امللف وبقية األحكام

األطراف، بعد االتصال باملمثل القانوين للمشتكني؛
جبواب السيد رئيس اجلماعة احلضرية ملدينة العرائش مرفوقا مبحضر بطنجةصلت املندوبية اجلهويةتو 2013دجنرب 30وبتاريخ 

مت التوصل إىل اتفاق حيب لتنفيذ القرار 2013دجنرب 17اتفاق على التنفيذ احليب وتنازل عن احلجز لدى الغري، مضمونه أنه بتاريخ 
لعرائش بصفته املمثل القانوين للجماعة احلضرية، املشتكي بصفته حماميا للورثة، 

درهم"  وذلك على الشكل التايل:1.300.000.00لتصفية املبلغ احملكوم به يف حدود مليون وثالمثائة درهم "
؛2013درهم يؤدي يف أجل أقصاه متم دجنرب 40.000.00القسم األول وقدره: 

؛2014درهم يؤدى خالل شهر فرباير 400.000.00دره: القسم الثاين وق
.2015درهم يؤدى يف أجل ال يتعدى شهر فرباير 500.000.00القسم الثالث وقدره: 

كما التزم حمامي الورثة بتقدمي تنازل مستقل عن احلجز املضروب على مداخيل بلدية العرائش لدى مكتب الصيد البحري بالعرائش.
هذا امللف قد عرف طريقه للتسوية النهائية، عن طريق التسوية الودية بني الطرفني.

تطوان–وسيط المملكة بجهة طنجة ةالمكلف بمندوبية مؤسسعبد الرحيم الهاني، 

قضایا
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العامة وضمان حق الملكية الخاصة"يوم دراسي حول "وثائق التعمير بين تحقيق المنفعة 
مؤسسة بتعاون مع وزارة التعمير وإعداد التراب الوطنيمنظم من طرف ال

والنقاش الوطين بني مجيع اجلهات املعنية بقضايا التعمري، نظمت مؤسسة وسيط اململكة، بتعاون مع التشاورتفعيال للمقاربة التشاركية، وتوسيعا لفضاء 
وثائق التعمير بين تحقيق المنفعة العامة عهد العايل للقضاء، لقاء دراسيا، حتت شعار "، بامل2014مارس 13وزارة التعمري وإعداد الرتاب الوطين، يوم اخلميس 

النقيب عبد العزيز بنزاكور وسيط اململكة، والسيد حمند العنصر وزير التعمري وإعداد الرتاب كل من وذلك برئاسةوذلك،"وضمان حق الملكية الخاصة
.الوطين

ئات حضر هذا اللقاء مسؤولون عن اهلي
وبرملانيون، ومسؤولون من اإلدارة الرتابية بوزارة القضائية،

الداخلية، وممثلون عن قطاعات وزارية، والسيد احملافظ 
العام بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري 

قوق وأساتذة جامعيون، احلواخلرائطية، وعمداء كليات 
ومفتشون ومدراء وكاالت حضرية، وحمافظون عقاريون،

جهويون للتعمري، وممثلو مجاعات ترابية، وممثلو هيئات 
الدفاع، ومهندسون معماريون، إىل جانب حضور 

مكثف من قبل املهتمني واملعنيني.
رتكيز على أمهية املخططات العمرانية كصورة عاكسة لتوجهات الربنامج الاململكةوسيط جاء يف مداخلة السيد ومن أهم ما

يد للمقاربات املعتمدة من طرف القائمني على تدبري الشأن احمللي واجلهوي أخذا بعني االعتبار الرؤية املستقبلية واحلاجيات احلكومي، وجتس
امللحة للساكنة، مشريا إىل أن هذا املنظور يقتضي ضرورة االستناد إىل ضوابط ترتكز على آليات قانونية متكن من حتقيق األهداف املرجوة

ت، وتراعي التوازن املأمول بني املصلحة العامة واملصاحل اخلاصة، مع اإلبقاء على حرمة امللكية احملمية كحق دستوري.من هذه املخططا
مث أوضح بأن املستجدات املتالحقة وما قد تفرزه التطبيقات العملية للمنظومة القانونية يستدعي التدخل التشريعي، والتوافق حول 

رؤى، اعتمادا على مقاربة تشاركية مع خمتلف الفاعلني والشركاء، ويف إطار حوار بناء ومسؤول، والكل مع حلول عملية موحدة، وتبادل ال
استحضار التوجيهات امللكية السامية ذات الصلة خبدمة املواطن. 

عية والتنظيمية والتقنية، وقد تناولت العروض امللقاة خالل هذه التظاهرة واقع التعمري باملغرب من خمتلف اجلوانب الدستورية و التشري
وذلك من خالل احملاور التالية : 

وثائق التعمير: الحصيلة وإكراهات التنفيذ"-
.اهات اليت تواجهها وثائق التعمريية املرتتبة عنها واإلكر املرجوة من كل وثيقة على حدة، ومسطرة اإلعداد واملصادقة، مع بسط اآلثار القانون

"، فيما تناول هذا احملور  تعامل املؤسسة مع املوضوع، الذي يستند مواقف مؤسسة وسيط المملكة من إشكاليات وثائق التعمير"-
صاف، مع بسط أهم ما يطرح عليها من ردود أساسا على التطبيق السليم للقانون، وما رسا عليه العمل القضائي مبا جيسد قيم العدل واإلن

على اعتبار بأن خالصات املؤسسة تنطلق من حق اإلدارة يف إعداد خمططات التهيئة، على أن يتم إعطاء الفرصة للتعرض 

تظاھرات
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كني على أن يتم توفري الرصيد املايل عليها مبدلوله احلقيقي من خالل األخذ بالوجيه من املطالب، والتوفيق بني املصلحة العامة وحقوق املال 
الكايف لتغطية مستحقات املنزوع ملكيتهم واملتضررين، طيلة مدة صالحية التصاميم، علما أن العقارات جيب أن تتحرر من كل ارتفاق 

عمراين بصفة آلية مبجرد انتهاء املدة القانونية احملددة للتصاميم.
"، متحور هذا املوضوع حول تقدمي مالمح عالقة هذه األخرية بوثائق التعمري، مع ج، دور األمانة العامة للحكومةوثائق التعمير: تصاميم التهيئة كنموذ "- 

راستها، واملصادقة عليها.
صوص هذا احملور  مظاهر القصور الذي خب"، تناولت املداخلة اآلثار القانونية لتصميم التهيئة بين النص القانوني والعمل القضائي"-

يعرتي اإلطار القانوين املنظم لتصميم التهيئة، 
واإلشكاليات اليت تطرح على مستوى التطبيق 
واملمارسة امليدانية اليت سبق عرضها على أنظار 

وخاصة ما يتعلق منها مبحو آثار تصميم القضاء،
التهيئة عن عقار مشمول بتخصيص عمومي، 
والتعويض عن التخصيصات واالرتفاقات املقررة 
بتصميم التهيئة، وكذا احملددات الضابطة للمسامهة 

من قانون التعمري.37
"،التعمير وتثمين الملك الخاص للدولة"-

هذا احملور  التدابري املتخذة من قبل فيما تناول 
والعوائق اليت حتول دون تعبئة امللك اخلاص ،

يص التعمريي. للدولة إلجناز مشاريع االستثمارات ذات الصلة باجلانب القانوين ووضعيات العقار، أو املرتبطة بالتخص
" تطرقت هذه املداخلة إىل  متظهرات االعتداء املادي يف جمال تنفيذ وثائق تصاميم التهيئة-تنفيذ وثائق التعمير واالعتداء المادي"-

ظاهرة، مع التعمري وتصميم التهيئة و كيفية تعامل القضاء املغريب مع حاالت االعتداء املادي اليت تكتنف تنفيذ وثائق التعمري، و تفشي ال
تقدمي بعض املقرتحات الكفيلة بتجاوزها.

"، حيث انتهاء آثار اإلعالن عن المنفعة العامة بخصوص المرافق والتجهيزات العمومية بين حق الملكية ومبدأ المنفعة العامة-
حالة انتهاء  آثار إعالن املنفعة العامة استعرض املتدخل  املراجع القانونية املتعلقة باملرافق والتجهيزات العمومية، وطرق التعامل معها يف

خيار احلل 
التفاوضي. 

من قانون 28قراءة قانونية ودستورية ملقتضيات املادة "، قدم هذا احملورآثار اإلعالن عن المنفعة العامة على ضوء وثائق التعمير-
ى هذا التعمري، مبا حتمله من احرتام حلق امللكية الذي جيب أن يراعيه تصميم التهيئة، مع الرتكيز على  دور الرقابة اإلدارية اليت متارس عل

حلضرية للتجهيزات اجلماعية، وكذا جتميع املعطيات حول العقارات احلق، استنادا إىل املنظومة القانونية والدوريات الوزارية خبصوص املعايري ا
املخصصة لإلدارات العمومية.

كما قارب  أهم التساؤالت املطروحة خبصوص مدى إلزامية اإلدارة يف تنفيذ مضامني تصميم التهيئة، وتناول اإلشكالية اليت 
مشريا إىل األسباب اليت ميكن أن تفضي إىل ذلك، وحتليل مدى تثار يف حال رفض اإلدارة صراحة إجناز مشروع جتهيزات عمومية،

-تتمة -تظاھرات
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سنوات، مع التطرق إىل ما يرتتب عن ذلك من نتائج متس حق 10إمكانية أحقيتها يف رفع اليد عن العقار قبل انتهاء أجل 
امللكية، وتوضيح موقف القضاء املغريب يف حتديد أساس مسؤولية اإلدارة، وخلص إىل تقدمي مقرتحات 

سالف ذكرها.الاإلشكاليات 
قد أثارت هذه احملاور جمموعة من التساؤالت  واالشكاالت  من أمهها:و 

 من قانون التعمري، خاصة فيما يتعلق بتصاميم التهيئة اليت أرجعت إىل 27اإلشكال الذي يطرحه تنفيذ وتطبيق أحكام املادة
ل احملدد قانونيا، مع التساؤل حول قانونية تسليم مذكرة املعلومات يف هذه احلالة، وما هي املرحلة اليت الوكاالت احلضرية بعد انصرام األج

ميكن يف ظلها إعادة تقييم تصاميم التهيئة؛
ولة التحديد التشريعي ملفهوم امللك العمومي وما يدخل يف إطاره، والتساؤل حول ما إذا كان امللك الغابوي يدخل يف نطاق أمالك الد

اخلاصة؛
التجاوزات اليت يتعرض هلا امللك الغابوي، واليت تفقد مراسيم التحديد من كل مشروعية قانونية ودستورية؛
 كما مت تعديله وتتميمه يف إطار مسطرة حتديد امللك الغابوي؛1916عدم احرتام املقتضيات التشريعية الواردة يف ظهري

ملستجدات إغفال وجتاهل مصاحل املياه والغابات ا
اليت عرفتها النصوص التشريعية، وخاصة منها 
دستور اململكة، وما مت املصادقة عليه من املواثيق 

الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان؛
 أمهية اعتماد املقاربة التشاركية يف تأسيس وتنفيذ وثائق

التعمري بإشراك كافة املعنيني مع التأكيد على آنية التفكري يف 
حتديد آليات 

احلكامة والتخطيط االسرتاتيجي؛


سنوات دون تنفيذه من شأنه أن 10العمومية بعد مرور 
ا مرتابطة مبدة إعالن املنفعة العامة، مع يساهم يف تفويت الفرصة على اإلدارة من أجل إجناز جتهيزات عمومية اليت تظل صالحية مشاريعه

التأكيد على قصر األجل العشري؛
ضرورة التوفيق بني كل من التوسع احلضري، وتزايد النمو الدميوغرايف، وتزايد احلاجيات؛
أمهية دور مؤسسة وسيط اململكة يف التوفيق بني حتقيق املنفعة العامة، ومتطلبات امللكية اخلاصة؛
رورة العمل بالمركزية التخطيط يف جمال التعمري؛التأكيد على ض
 من قانون التعمري إمنا هي نامجة عن املمارسة، وليس عن منطوق نصها، 28التأكيد على أن اإلشكاليات اليت تثريها أحكام املادة

خذ بعني االعتبار مقتضيات وأحكام باقي مواد هذا القانون؛األفضال عن عدم 
للمسؤول اإلداري الذي قام باالعتداء املادي؛إعمال املساءلة الشخصية
 دجنرب 20الصادرة عن وزير السكىن والتعمري وسياسة املدينة بتاريخ 20469اإلشكال الذي تطرحه مقتضيات املذكرة عدد

لتجزئات العقارية ، وخاصة فيما يتعلق باستثناء املرافق والتجهيزات العامة الواردة يف تصميم التهيئة واملتضمنة يف تصاميم ا2012

-تتمة -تظاھرات
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سنوات، واعتبار أن هذا االستثناء يعد حيفا يف حق الوداديات والتعاونيات السكنية؛10
دة اليت تستغرقها مسطرة حتقق املصاحل املختصة باألمانة العامة للحكومة من مشاريع وثائق التعمري، واالطالع عليها، والتأكد طول امل

تعلق برتتيبات اسرتداد العقار، مع التأكيد على ضرورة إعمال مبدأ الفورية مبجرد انتهاء اآلثار املرتتبة عن إعالن اإلشكال القانوين امل
املنفعة العامة؛

 ه طرح اإلشكاليات املتعلقة بتدخل اجلماعات الرتابية يف جمال التعمري، وما تواجهه من إكراهات نامجة عن تزايد النمو الدميوغرايف وتطور
احلاجيات؛وضآلة
طرح مسألة تأثريات البطء اإلداري على إنتاج وثائق التعمري؛
 طول اآلجال اليت يستغرقها إعداد تصميم التهيئة، مما يؤدي إىل تقادم التقديرات والتوقعات وخيلق صعوبة يف تنزيل مضامينه على أرض

الواقع؛
 من قانون الت37اإلشكاليات املرتتبة عن تنزيل مضامني املادة

يف إطار الضوابط احملددة قانونيا، مع اإلشادة بالتجربة اإلسبانية فيما خيص إقرار مبدأ تقاسم تكاليف التعمري بني املالكني واجلماعة
الرتابية؛
دم إمكانية تربير اللجوء إىل االعتداء املادي بضعف املوارد املتاحة أو تقادم مناقشة أسباب عدم تنفيذ وثائق التعمري، والتأكيد على ع

التقديرات والتوقعات؛
 28عدم تضمني نص املادة

إعالن املنفعة العامة؛
مكانية رفع دعاوى قضائية من طرف املالكني لعدم تفعيل مقتضيات وثائق التعمري، واملطالبة بالتعويض عن التساؤل حول مدى إ

ذلك؛
إثارة مسألة العدالة العقارية، مع التأكيد على ضرورة جتاوز املنظومة التعمريية الوطنية للموروث منها عن الفرتة االستعمارية؛
 من تقليص املساحات العقارية املخصصة للتوسعات العمرانية؛اإلكراهات املالية وما يقتضيه األمر
 أمهية احلفاظ على توازن العالقة القائمة بني سلطة اإلدارة يف مسطرة نزع امللكية، وبني الضمانات اليت مينحها القانون من خالل

تعويض عادل وحقيقي؛
دور اخلربة يف حتديد التعويض عن إعالن املنفعة العامة؛
عدم دائمي

م الشأن 
لي.احمل

-تتمة -تظاھرات
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عم مؤسسة وسيط المملكة للجهود المبذولة من أجل انخراط المغرب د
في "مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة"

نمية االقتصادية، نظمت أول ورشة عمل يف إطار تنفيذ برنامج التعاون القائم بني مؤسسة وسيط اململكة ومنظمة التعاون والت
، بتأطري من خرباء عن املنظمة 2014مارس 25باملؤسسة لفائدة مسؤوليها وبعض أطرها حول التخطيط االسرتاتيجي وذلك يوم 

.

، وذلك يف إطار التحضري الخنراط املغرب يف مبادرة احلكومة املنفتحة.اململكةالفاعلني األساسيني باملغرب ومنهم مؤسسة وسيط
من طرف الواليات املتحدة 2011سنة طلقتناالشراكة من أجل احلكومة املنفتحة" قد وجدير باإلشارة أن "مبادرة 

دولة من بينها األردن عن منطقة الشرق األوسط وتونس اليت اخنرطت مؤخرا يف هذه املبادرة عن دول مشال 58والربازيل، وتضم 
.إفريقيا

ية والربازيل والواليات املتحدة وأندونيسيا واملكسيك والنرويج حكومات: إفريقيا اجلنوب8ويشرف على هذه املبادرة ممثلون عن 
والفلبني وبريطانيا وكذا منظمات غري حكومية.

وتسعى هذه املبادرة إىل تصحيح االختالالت اليت تشوب الدميقراطية التشاركية جبعل الشفافية ومشاركة املواطنني يف صلب 
تدبريها.

أهداف مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة:
حتسني اخلدمات العمومية؛
تقوية النزاهة؛
تدبري املوارد العمومية؛
.إشراك املقاوالت يف املسؤولية

معايير االنخراط:
الشفافية يف امليزانيات؛
تسهيل الولوج إىل املعلومة؛
التصريح مبمتلكات املنتخبني وكبار املسؤولني؛
ركة الفعلية للمواطناملشا

التعاون الدولي
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بالبلدان األعضاء في منظمة التعاون مؤتمر الربط الشبكي لمؤسسات الوساطة
والمشاركة المتميزة لوسيط المملكة في أشغالهاإلسالمي

يف شارك السيد عبد العزيز بنزاكور وسيط اململكة املغربية يف أشغال مؤمتر الربط الشبكي ملؤسسات الوساطة بالبلدان األعضاء 
. 2014أبريل 29و28منظمة التعاون اإلسالمي، املنعقد بإسالم أباد يومي 

عدد مهم من مؤسسات  األمبودمسان وأمناء املظامل بالدول اإلسالمية وممثلني عن  فيه الذي شارك ،ويأيت تنظيم هذا املؤمتر
39يف إطار املب، منظمة التعاون  اإلسالمي ورئيسة املعهد الدويل لألمبودمسان

، واليت مت خالهلا االستشعار 2012الجتماع جملس وزراء خارجية الدول أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي املنعقد بدجيبويت يف نونرب 
بضرورة تطوير أوجه التآزر بني دول أعضاء املنظمة. 

عبد الرؤوف شودري رئيس منتدى األمبودمسان الباكستاين، والذي عرب فيها عن افتتحت هذه اجللسة بكلمة ترحيبية للسيد 
ناء سعادته باإلمكانية املتاحة لبلده لتبادل جتربته مع خمتلف الدول أعضاء املنظمة، مذكرا باملبادرة الباكستانية الستضافة أول لقاء ألم

املظامل للدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.

2011بإحداث منتدى األمبودمسان الباكستاين سنة كما ذكر 

و أحل على ضرورة القيام تطوير
ء يف املنظمة اليت ال تتوفر على مؤسسات لألمبودمسان من أجل إحداثها، علما أنمبجهود جبار لدعم ومساندة الدول األعضا

.، تتوفر على إحدى هذه املؤسسات57دولة عضوة يف املنظمة فقط من جمموع الدول األعضاء البالغ عددهم 31

هلا بوفود الدول املشاركة، اليت ومتيزت هذه اجللسة بكلمة لرئيس مجهورية باكستان اإلسالمية، السيد ممنون حسني، رحب من خال
تشتغل يف سياق مشرتك، أال وهو تعزيز األمن االجتماعي. كما ذكر باملبادرة الباكستانية خللق هذه الرابطة، وتطرق يف اآلن ذاته إىل 

أمهية استعمال استعراض مسار إحداث مؤسسة األمبودمسان الباكستاين، وكذا إحداث املنتدى الباكستاين لألمبودمسان، مؤكدا على 
التكنولوجيات احلديثة لتقريب املسافات وتسهيل تنقل املعارف واملعلومات بني خمتلف دول املنظمة.

وقد عرف هذا املؤمتر مشاركة فعالة للسيد وسيط اململكة،  متيزت بتقدمي مداخلة يف اجللسة األوىل حول "تبين التغيري"، واليت 
، وترأسه أيضا للجلسةاألمبودمسان، مع تقدمي نظرة عامة حول التجربة املغربية يف جمال الوساطةتطرق فيها للجذور التارخيية ملؤسسات

الثالثة هلذا املؤمتر ، واليت عرض خالهلا  ممثل دولة الباكستان مشروع أرضية تأسيسية للجمعية املقبلة ،حيث أعرب وسيط اململكة عن 
أن تكون هلا كلمة وأهداف موحدة، جتمع بني الوسطاء واألمبودمسان وأمناء ا علىمؤكدموافقته املبدئية من أجل تأسيس اجلمعية، 

املظامل، على أن تبقى األمانة العامة املؤقتة للجمعية موكولة لدولة الباكستان إىل حني وضع األسس القانونية اليت ستقوم عليها 
للجمعية، آخذة بعني االعتبار خصوصيات كل دولة إسالمية اجلمعية. وأحل على ضرورة تكوين جلنة تعمل على وضع النظام األساسي

عضو، ومعربا، يف اآلن ذاته، عن استعداد املغرب للعضوية يف هذه اللجنة.

التعاون الدولي
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ن يف املؤمتر عن موافقتهم املبدئية على إنشاء اجلمعية، مع تشكيل جلنة تتكلف بإعداد نصوصها القانونية. ومت املشاركو وقد عرب 
قط من أمهها:الذي يضم جمموعة من الناع على "إعالن إسالم أبادالتصويت باإلمج

التأكيد على االلتزام باحلكم الرشيد، باعتباره حمورا أساسيا يف التنمية الوطنية؛-
جتديد الثقة يف اإلمكانية املتاحة ألمناء املظامل جلعل احلكم الرشيد ممكنا؛-
ي لتقوية دورهم يف الدول األعضاء؛ تأسيس مجعية أمبودمسانات منظمة التعاون اإلسالم-
-
تكوين جلنة توجيهية لصياغة النظام األساسي لتنظيم عمل اجلمعية، تتكون من األعضاء التاليني: غينيا، إيران، األردن، -

النيجر، السودان، الباكستان، وتركيا.املغرب،

ح ممثل دولة تركيا تنظيم املؤمتر املقبل للشبكة يف بالده، على أن يتم تأكيد ذلك الحقا.خالل هذه اجللسة اقرت 

شاركني واختتم السيد وسيط اململكة املغربية هذه اجللسة بكلمة، منوها حبسن تنظيم دولة الباكستان هلذا املؤمتر، كما هنأ مجيع امل
على املكسب اجلديد، واملتمثل يف التصويت على "إعالن إسالم أباد" باإلمجاع ودون حتفظ، داعيا إىل ضرورة االلتزام به والعمل يف 

اجتاهه، مع توحيد الرؤى، وذلك عن طريق تبادل التجارب واخلربات واألفكار.

، واملصادق عليه باإلمجاع، حول دور األمبودمسان/ 2010نرب دج21وأشار إىل القرار األممي، املقدم مببادرة مغربية بتاريخ 
االجتاه القاضي بدعم دور يف نفس ريحقوق اإلنسان وإشاعتها ومحايتها، والذي يسالوسيط، واملؤسسات الوطنية األخرى للدفاع عن 

مؤسسات األمبودمسان.

- تتمة-التعاون الدولي
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Synthèse du Rapport d’Activité 2012-2013
du Protecteur du Citoyen du Québec

Mme Raymonde Saint Germain reconduite dans ses fonctions en qualité de Protecteur du Citoyen

pour un second mandat souligne dans la préface du rapport annuel de son institution que « l’État

québécois doit conserver l’imputabilité liée à la mise en œuvre de ses politiques. Trop souvent, on oppose

au Protecteur du citoyen que la responsabilité de dispenser le service public échoit maintenant à un autre

acteur. Mais cela n’affecte en rien la responsabilité première de l’Etat d’assurer, par tous les mécanismes

appropriés, la qualité de service public ainsi dispensé et le suivi adéquat des orientations contenues dans

les diverses politiques qui fondent l’action sur  le terrain ».

Le Protecteur du Citoyen dresse  dans son rapport le bilan de divers départements et

agences publics notamment:

 L’Agence du revenu du Québec ;

 La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance (CARRA) ;

 La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST);

 Le Ministère de l’Education, du loisir et du sport ;

 Le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ;

 Le Ministère de la famille ;

 Le Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles;

 Le Ministère de la Justice ;

 Le Ministère de la Santé et des services sociaux et son réseau de services.

Le Protecteur du Citoyen en chiffres :

 Le Protecteur du Citoyen a reçu 19 460 demandes de services (hausse de 1.1% par rapport

à l’an dernier) ;

 Il est intervenu auprès de 58 des 80 ministères et organismes et de 174 des 294

établissements et agences du réseau de la santé et des services sociaux qui lui sont

assujettis ;

 Pourcentage des plaintes fondées (administration publique) : 27.7% ;

 Pourcentage des plaintes et de signalements fondés (santé et services sociaux) : 43% ;

 Le nombre des plaintes fondées en administration publique a augmenté de 16.4% ;

 Le nombre des plaintes fondées en santé et services sociaux a diminué de 16% ;

 Le nombre de signalements fondés en santé et services sociaux a augmenté en 29.5%.

Rapport Annuel des Médiateurs et Ombudsmans
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 Les plaintes fondées : quelques conclusions :

Les délais des services sociaux occupent la 3e place (avec un taux de 10.7%)   alors que ceux de

l’administration publique occupe le premier rang (avec un pourcentage de 31.8%).

Les difficultés d’accéder aux soins et aux services représentent le principal motif de plainte de

signalements fondées en matière de services sociaux et santé  qui représentent 33.3%.

Le manque de coordination entre les programmes des différents services publics ; à titre

d’exemple : les personnes ayant une ordonnance d’évaluation psychiatrique n’ont pas été

incarcérées à l’endroit désigné parce qu’un établissement du réseau de la santé et des services

sociaux n’était pas prêt à les recevoir, faute de place.

L’environnement et le milieu de vie sont déterminant dans la qualité de vie d’une personne,

surtout lorsqu’il s’agit de personnes nécessitant un soin particulier tels que les handicapés,  les

personnes du quatrième âge, mais également des détenus dans des conditions de

surpopulation carcérale.

L’administration publique est responsable du non respect des droits à 8.4%, la santé et les

services le sont à 15%. Le non respect des droits est donc une réalité observée quant au

fonctionnement du service public en général, des services sociaux et de la santé, en

particulier.

Un service de qualité est un droit légitime revendiqué par le citoyen ; néanmoins le Protecteur

a déploré des situations où le manque de rigueur a entrainé des failles quant à l’entretien de

dossiers de citoyens.

L’administration publique se conforme à 3.1% afin d’améliorer la qualité de l’information, la

santé et les services sociaux de santé, se conforme à 2.8% quant à donner des informations

disponibles et de qualité. « Toute personne a le droit d’être informée de l’existence des

services et des ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et des services

sociaux ainsi que les modalités d’accès à ces services et à ces ressources ».

 Quelques recommandations…

Une des recommandations émise par le Protecteur du Citoyen concernant  le Ministère de

l’Education , du Loisir et du Sport concernant l’offre de cours d’été et les frais imposés pour la reprise

d’épreuves ministérielles ; le ministère a rétorqué : « Le Ministère accueille favorablement les

recommandations relatives aux frais  imposés pour les cours d’été et la reprise des épreuves

ministérielles».

Le Protecteur du Citoyen émet également des recommandations quant aux critères et règles

d’admissibilité de certains appels d’offres de ministères-lesquels documents relatifs aux octrois de

marchés publiques ont manqué de transparence et d’efficience.
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