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  استقاللية
 مجانية
 قرب

2009أبريل -مارس  
يالعدد الثان  حدث بارز  

 

 لية مؤسساتية آمؤسسة وسيط المملكة 

 لتسهيل الحوار في مجال اختصاصاتها

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  استقاللية
 مجانية
 قرب

2009أبريل -مارس يالعدد الثان    

 :منسقة النشرة

 السيدة فاطمة كريش

 هيئة اإلعداد:

 السيدة فاطمة كريش

 األنسة هدى آيت زدان

 السيدة كوثر السقاط

 السيد محمد الصبار

 معالجة النصوص:

 السيدة إيمان مفراح

 البريد اإللكتروني:

contact@mediateur.m 

 ربيةالمملكة المغ
 مؤسسة وسيط المملكة

 

 19عددال

2017مارس  –يناير    

ت في حماية البيئةهل أنت فعال بحاجة لطباعة هذه النشرة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فالمرجو منك طباعتها على الوجهين، بذلك تكون قد ساهم  

 الفهرس
 

 4                   أنشطة                   
 7مستجدات                                   

 8توصيات                                
 9وماتك                   أضف لمعل

 12التعاون الدولي                           

 

 

 

                             

 

 

 

 أجنــــــدة
 تنظيم: 2017يوليوز  13إلى  10من 

ق زيارة عمل لمؤسسة المدافع عن الحقو 
 بفرنسا

زيارة  :2017يوليوز  19إلى  17من 
 وسيط جمهورية النجير للمؤسسة

2017يوليوز  21إلى  17من   
يط تنظيم زيارة عمل لفائدة مساعدي وس 

سسةمالي والكوت ديفوار للمؤ   
   

 

                             
 
 

 

من هذه عرفت الثالثة أشهر األوىل 
األستاذ عبد العزيز بنزاكور،  ةمشارك السنة

وسيط اململكة يف العديد من األنشطة ذات 
اإلنسان العالقة بالوساطة املؤسساتية وحقوق 

 ضاء اإلداري.والعدالة االجتماعية والق
يف  تهركمتيزت مشا ،ويف هذا اإلطار

أشغال النسخة الثانية من املنتدى الربملاين 
 الدويل للعدالة االجتماعية املنعقد بتاريخ

مبقر جملس املستشارين  2017فرباير  20 
باملداخلة اليت قدمها يف هذا املنتدى، واليت 
بسط فيها أهم الفضائل اليت تطبع احلوار 

معتربا إياه آلية ضرورية حلل  االجتماعي،
عن عالقات جيدة بني  ثوالبح ،اخلالفات

 وحتقيق التنمية املستدامة. ،األفراد
إىل الدور الذي تقوم به مؤسسة  قوتطر 

وسيط اململكة لتسهيل احلوار يف جمال 
 .اختصاصاهتا
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األستاذ عبد العزيز بنزاكور وسيط المملكة، بمناسبة مشاركته في النسخة الثانية من المنتدى مقتطفات من مداخلة 

  2017البرلماني الدولي للعدالة االجتماعية المنعقدة في فبراير 

 "حوار االجتماعي: مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة االجتماعيةمأسسة الحول "

 
 

 الحوار االجتماعي حاسم في التدبير السلمي والسليم لألزمات

 

. 

 

 

 
 

   مصاحبة للحوارجديدة  للحكامة كأنماطالمؤسسات الدستورية 

 
 

 

 

 

 

 
 

 الحوار االجتماعي في الوسيطدور مؤسسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتمة حدث بارز

يساعد كافة أطرافه على التأقلم مع التغيرات التي قد  االجتماعيالحوار  إن

تحدث، بدون سابق إنذار، في عالم اإلنتاج والشغل، كما أن الحوار 

ن حاسما في التدبير، السلمي والسليم، لألزمات أو الخالفات االجتماعي، قد يكو

 .الممكن حدوثها بين أطراف في المجتمع

مصاحبة للحوار في جديدة ا ماطأن ةللحكامالمؤسسات الدستورية اعتبر السيد الوسيط 

 .وسائط اجتماعية لتقديم بدائل لما قد يعترض المجتمع من إكراهاتو ،مفهومه التقليدي

أن وضعية هذه الهيئات، يسمح لها بأن تكون آلية ناجعة للحوار إلى سيد الوسيط ال وأشار

واإلنصات لكافة مكونات المجتمع، سواء بصفة مباشرة، من خالل تدخلها في مجاالت 

من خالل التقارير التي تصدرها، والتي تعتبر  ،اختصاصها، أو بصفة غير مباشرة

لبرلمان وللحكومة، ولكل الفاعلين والفرقاء كمصدر إضافي محايد للمعلومات بالنسبة ل

 .االقتصاديين واالجتماعيين

جب الظهير الشريف بدور المحاور في نطاق ما هو موكول لها بمو مؤسسة وسيط المملكة تقوم 

عملها يندرج في إطار حوار مفتوح مع أحد أ هم مكونات الدولة، أال وهو اإلدارة، فالمحدث لها، 

الجه من شكايات تتلقاها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عبر إعمال آلية وذلك من خالل ما تع

المبادرة التلقائية، انطالقا مما تتابعه من نقاش عام أو في ضوء ما يتوارد إلى علمها ، بعد ما 

تتأكد من ِصدقِيته ومصداقيته، و هي بذلك تكون محور حوار ثالثي، يجمعها بالمشتكي فردا أو 

اإلدارة من جهة ثانية، قصد محاولة التوفيق بين الطرفين، بغية التوصل إلى جماعة من جهة، و

 .حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخالف القائم بينهما
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ع كل من يتقاسم معها االهتمام بتدبير الشأن اإلداريفتح حوار م  

 

 

 

 

 

 

 
 نسج عالقات مبنية على حوار مسؤول ومثمر

 

 

 

 

 

 
 

 مؤسسة الوسيط، تعتبر إحدى الوسائط المجتمعية في الدولة المغربية

   

 

مؤسسة الوسيط تسعى إلى فتح حوار مع كل من يتقاسم في مداخلة السيد الوسيط أن  ورد

انشغال دائم ومتواصل، ينبع من اإليمان معها االهتمام بتدبير الشأن اإلداري، الذي هو 

بأحقية المواطن في خدمات إدارية، تكون في مستوى تطلعات العهد الجديد، الذي يعتمد 

 .األفضلالتشاركية في البناء وبلوغ 

وبذلك، فإن هذه المؤسسة تساهم، قدر اإلمكان، في خلق وتنمية الحوار بين المرفق 

وذلك كما  تفصل بينهما،بي، وتقليص الهوة التي قد اإلداري والمرتفق الوطني أو األجن

والصادر عن  ،لى جاللة الملك، حفظه هللافي تقديم التقرير السنوي، المرفوع إ هو وارد

 .2015المؤسسة، في منتصف السنة الفارطة برسم سنة 
 

تبحث مؤسسة وسيط المملكة، في نطاق مجال اختصاصها، على نسج عالقات مبنية 

ؤول ومثمر، قصد االرتقاء نحو األحسن، بمعية شركاء متشبعين بثقافة على حوار مس

نا؛ وذلك الداالقتراح، وقناعة التوافق، وإضافة المزيد من المكتسبات لسجل منجزات ب

في أفق إرساء ثقافة جديدة لحل المنازعات، كنهج استباقي، نخفف من خالله، العبء عن 

 .لحكامة الجيدة وتجويد العمل اإلداريالقضاء، ونسهم في نفس الوقت في ترسيخ ا

هذا، وإن اإلصرار على استمرار ممارسة نفس األخطاء اإلدارية، واإلمعان في 

تكرارها، يعيق التطور السليم لمؤسسات البالد، والذي قد تكون له انعكاسات سلبية على 

 .عالقتها مع شركائها

الدولة المغربية، والتي،  إن مؤسسة وسيط المملكة، كإحدى الوسائط المجتمعية في

كما هو معلوم، أوكل الدستور لها، بصفة خاصة وأساسية، مهمة الدفاع عن 

تسخر كل إمكانيتها،  ،الحقوق في نطاق العالقات القائمة بين اإلدارة والمرتفقين

وجهودها، إليجاد حلول توافقية، همها إرساء قواعد وممارسات صحيحة في مجال 

مدة من التطبيق السليم للقانون، ومراعاة مبادئ العدل التدبير اإلداري، مست

 .واإلنصاف

وفي سعيها إلى ذلك، تحث المؤسسة، الجهات المتعاملة معها على نهج التواصل 

اإليجابي مع مراسالتها، التي تتعلق أساسا بشكايات المرتفقين، بشأن األضرار 

ة لمبادئ العدل الناجمة عن تصرفات اإلدارة المخالفة للقانون أو المنافي

 .واإلنصاف

 تتمة حدث بارز
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 الزيارات

، استقبل وسيط المملكة 2017 يناير ومارسخالل الفترة المتراوحة بين 
عقد جلسات عمل للتعريف باألنشطة و مجموعة من الشخصيات والوفود، 

سواء في مجال معالجة الشكايات، أو في مجال التي تقوم بها المؤسسة، 
 :لتعاون والتكوينالتواصل وا

 استقبال سفري هولندا باملغرب: 2016أكتوبر  06

 ملؤسسة باحلسيمة اجلماعيات واملستشارات املنتخبات زيارة :2017يناير  19
 اململكة؛ وسيط

 األورويب االحتاد مفوضية عن ممثل زيارة :2017فبراير  09

 ببورندي اإلنسان حلقوق الوطنية اللجنة عن وفد استقبال :2017مارس  01

 

 

 

 

 
 

 

 للمؤسسة لفلوريدا الدولية اجلامعة لطلبة الثانية الزيارة :2017مارس  10

 

 

 

 

 

 

 .باملوزمبيق العدالة حامي يستقبل اململكة وسيط :2017مارس  21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعات

املشاركة يف اجتماع جلنة اإلشراف على مبادرة الشراكة من  :2017مارس  16
 أجل احلكومة املنفتحة

 التداريب الميدانية

واصلت المؤسسة تنفيذ برنامج التكوين المستمر الذي أعدته من أجل الرفع 
شاركت بعض أطر المؤسسة في  من قدرات العاملين بها، وفي هذا اإلطار،

 بعض برامج التدريب خارج المغرب:
مشاركة السيدة جنوى أشركي يف دورة تدريبية يف  :2017فبراير  23إلى  19من 

 shirakaيف إطار برنامج  تونس

مشاركة السيد حممد الصبار يف دورة تدريبية يف  :2017فبراير  11إلى  04من 
 shirakaاألردن يف إطار برنامج 

زيارة ميدانية ملؤسسة املدافع عن الشعب  :2017مارس  16إلى  14من 
 ـ يف إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بني املؤسستني.اإلسباين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلنسانحقوق   

التي تدخل في إطار متابعة بالدنا األنشطة مجموعة من في المؤسسة شاركت 
 لتنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بالحقوق الفئوية والموضوعاتية، من بينها:

 
مشاركة مؤسسة وسيط اململكة يف ورشة عمل وطنية  :2017فبراير  22و 21

 حول موضوع النهوض حبقوق املسنني.

 
 

 
 
 

 أنشطة
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 التظاهرات

عات التي تنظمها القطا التظاهراتمجموعة من في المؤسسة شاركت 
 الحكومية وبعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية:

القاضي املشاركة يف ندوة علمية وطنية حول موضوع ": 2017يناير  07و06 
 ."اإلداري بني محاية احلقوق واحلريات وحتقيق املصلحة العامة

مشاركة املؤسسة يف املعرض الدويل للنشر : 2017فبراير  19إلى  09من 
، برواق تضمن إصدارات ومنشورات وتقارير املؤسسة. (SIEL 2017والكتاب )

وهبذه املناسبة مت استقبال خمتلف الفئات االجتماعية، واجلواب عن استفساراهتا. كما مت 
 املزيد من التعريف باملؤسسة عرب برنامج مكثف تضمن ندوات ومداخالت مهمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ة من طرف السيد وسيط اململكةتوشيح بعض موظفي املؤسس: 2017فبراير   23

 

 

 

 

 

 

 .شاركة يف الندوة الوطنية املنظمة حول النساء الساللياتامل: 2017مارس 02 
املشاركة يف يوم تقييمي للجنة متابعة خطة العمل احلكومية : 2017مارس  07

 حول املساواة. 

 
 
 
 
 
 

 االستراتيجية االعالمية

بمناسبة إحداث نقط التواصل بكل من وجدة، ومراكش، وأكادير، وجهت 
اإلعالمية لهذه الفترة، لمناقشة القضايا المعروضة في  ةالمؤسسة االستراتيجي

هذه الجهات، وكذا التعريف بنقط التواصل، وذلك من خالل حلقات إذاعية 
 ات الحرة، والمحطات الجهوية:تم بثها عبر بعض اإلذاع

حوار مع السيد وسيط اململكة ضمن برنامج فطور الصباح  :2017فبراير  02
 .على اإلذاعة الوطنية

 .مشاركة املؤسسة يف برنامج باإلذاعة اجلهوية بوجدة :2017فبراير  05

إيداع حلقة خاصة عن مشاركة ممثل نقطة االتصال بأكادير  :2017فبراير   23
 .ة اجلهويةباإلذاع

  بث حوار إذاعي مسجل باإلذاعة اجلهوية بأكادير :2017مارس   03

(RADIO PLUS) ماسة. -مع ممثل نقطة االتصال جبهة سوس 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكناس يف -مشاركة مندوبية مؤسسة وسيط اململكة جبهة فاس :2017مارس   09
 ."برنامج مباشر بإذاعة "إم. إف. إم

مع ممثل نقطة االتصال جبهة  ذاعي مباشرتسجيل حوار إ :2017ارس م 17
 .سوس بأكادير MFM على أثري إذاعة ماسة -سوس

 

 

 

 

 

 
 

يف برنامج  أسفي-مع ممثل نقطة االتصال جبهة مراكششاركة م :2017مارس  14
 مراكش. MFMعلى أمواج إذاعة 

 
 

 أنشطة
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 التكوين المستمر

ريا على عادتها، نظمت المؤسسة حلقات إخبارية وتواصلية داخلية، الهدف ج
منها هو تقييم زيارات العمل التي يقوم بها بعض أطر المؤسسة إلى مؤسسات 

مماثلة، أو الدورات التدريبية التي يستفيدون منها خارج المغرب، وتبادل 
 وتقاسم نتائجها.

مهور" ملقى من طرف السيد حممد : عرض حول "التواصل مع اجل2017يناير  12
 .الصبار

عروض حول الزيارات امليدانية اليت نظمت لفائدة أطر املؤسسة  :2017يناير 17
 .لبعض املؤسسات العمومية

عرض حول الزيارة امليدانية للمدافع عن املواطن بالكيبيك ملقى  :2017يناير  19
 .الزياديياء زكر  اليمالحي الشاعر والسيد حممد من طرف كل من السيد

عرض السيدة نادية التازي عن مشاركتها يف دورة تدريبية يف  :2017فبراير   02
 .إطار برنامج شراكة

عرض السيدة جنوى أشركي عن مشاركتها يف دورة تدريبية يف  :2017مارس  07
 .تونس يف إطار برنامج شراكة

ملساطر تبسيط احول موضوع "عرض األستاذ حممد بنيحىي،  :2017مارس   23
 .اإلدارية

عالوة على ذلك وجهت االهتمام إلى التأطير الداخلي في مجال معالجة 
 الشكايات:

 حول عرض األستاذ احلسن سيمو واألستاذ محيد ولد لبالد: 2017مارس  29
 املقررات والتوصيات.

 

 

 

 

 

 

 

 

  التكوين الداعم

ضباط الدرك امللكي بعض أفواج املدرسة امللكية لتكوين لفائدة : 2017يناير   13
 .بعني حرودة

للمؤسسة يف  زيارة تالميذ مؤسسة املعارف اخلصوصية احملمدية :2017فبراير  22
   .يف إطار تعزيز ثقافة الرتبية على حقوق االنسان

 

 
 
 

 أنشطة
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 التقيمي كأداة لتحسني املردودية ابملؤسسة والرفع من الكفاءة

   
 

 

 مستجدات

يعتبر تقييم الجدوى أداة معيارية تستعمل على نطاق 

واسع في جميع األنشطة للوقوف على جودة البرامج 

ألنشطة المنظمة لفائدة األطر في مختلف قطاعات وا

العمل. كما يساعد على التدخل من أجل التوجيه والتقويم، 

 .واتخاذ القرارات الصائبة والمباشرة

ونظرا ألهميته، وضعت له مجموعة من المكاتب 

الدولية المختصة معايير أساسية ومتقدمة يساعد على 

 .تحقيق الفعالية

لى هذه األداة بقصد الوقوف وقد لجأت المؤسسة إ 

على مدى الجدوى من األنشطة التي تنظمها، بدءا من 

توجهاتها مجال التعاون الثنائي والدولي، قصد تطوير 

ومالئمتها مع الحاجيات األساسية للمؤسسة بصفة خاصة 

 .وإجراء التصحيحات الالزمة بشأنها

وفي إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين هذه 

ومؤسسة األمبودسمان البرلماني بهولندا،  المؤسسة

وبمناسبة تعيين بعض األطر للمشاركة في ورشة العمل 

أبريل  27أبريل و 23المنعقدة في الفترة الممتدة ما بين 

بهولندا، والتي خصصت لتبادل الممارسات الجيدة  2017

في مجال معالجة الشكايات مع األطر المعنية بالمؤسسة 

لمؤسسة استمارتين للتقييم، األولى قبلية الهولندية، اعدت ا

والثانية بعدية. وتعتبر هذه المبادة األولى من نوعها، سيتم 

 .التفاعل معهاجدواها ودرجة مدى قياس  دتطويرها بع

وقد كان القصد من وراء االستمارة القبلية هو 

 :تحقيق األهداف التالية

 قياس مدى االهتمام بهذه الورشة؛ -

 ة المشاركين؛بالتقييم الكيفي لترك -

 خلق محفزات للمشاركة؛ -

زرع بعض السلوكات والممارسات الجيدة  -

 ؛()العمل الجماعي والتنسيق والتعاون

خلق االرتياح وروح االستعداد، وتفادي  -

 ؛stress طاتوالضغ

نهج المقاربة التشاركية في استعداد المستفيدين  -

لمحكم للورشة مضمونا لهذا النشاط، عبر اإلعداد ا

 ومنهجية؛

تقييم مجريات المرحلة التحضيرية، والوقوف على -

تطلعات وانتظارات المرشحين من مشاركتهم في 

 .الورشة

فيما يخص االستمارة البعدية والتي تعتبر مكملة  

لالستمارة األولى، فقد تم حصر األهداف المراد بلوغها 

 :فيما يلي
 

 ومحتوى وتأطيرا؛تقييم التدريب، منهجية  -

استخالص الممارسات الجيدة الممكن االستئناس  -

 ؛في عمل المؤسسةبها واستثمارها 

 التعرف على سبل استثمار نتائج الورشة؛ -

 تأمين تتبع نتائج الورشة؛ -

 .خلق محفز لتطوير الكفاءات -

ولإلشارة، فقد كانت التقارير هي الوسيلة األساسية 

أهميته فهو يخضع  رغمداخل المؤسسة، و للتقييم

للمعطيات المستوعبة فقط، والتي يجب تبليغها، وهي 

القدرة على تخزين  المزاج، ومدىتقوم على عملية 

الصياغة وما يراد تبليغه من عناصر  المعلومات، وعلى

 .يعتبرها المبلغ أساسية

ومن أجل منح فرص أخرى للتقييم الذاتي 

رى تساير والموضوعي، بدأ التفكير في مقاربات أخ

األهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها. وفي هذا 

بتقديم عروض عن مشاركة  المطالبةإلى اإلطار لجأت 

المنظمة خارج المغرب دولية الاألطر في األنشطة 

)دورات تكوينية، ورشات عمل منظمة من طرف 

(، من أجل ، زيارات عمل ...ونظرائهاشركاء المؤسسة 

سات، والدروس المستخلصة مع تقاسم ونقل أهم الممار

 باقي األطر بالمؤسسة. 

ولعل هذه المقاربة يمكن اعتبارها وسيلة مهمة 

لتكريس ثقافة التواصل والتفاعل الداخلي، وسندا منهجيا 

 .ومعرفيا ومهنيا مهما

وبحثا عن فرص أخرى لتحقيق الجودة والجدوى 

دولية، تم المن مشاركة أطر المؤسسة في األنشطة 

خالل هذه السنة إلى منهجية أخرى للتقييم والتتبع اللجوء 

أن باستعمال االستمارة، والتي حسب اعتقادنا ينبغي 

تكون بصفة دائمة في جميع األنشطة التي تقوم بها 

المؤسسة على المستويين، الداخلي والخارجي وذلك 

 .قصد جعلها نموذجا في الفعالية

عاله إلى وقد أتاح تفريغ االستمارتين المذكورتين أ 

الوقوف على نقط القوة في تدخالت المؤسسة وخدماتها، 

 .وكذا حصر نقط الضعف التي يمكن االشتغال عليها

وخالصة القول، فإن التقييم ال يعتبر وسيلة للمراقبة 

بل يشكل أداة تساعد على التغيير، والتحفيز وخلق 

االهتمام، وزرع الثقة في النفس، وتشجيع المبادرة 

وكذا البحث عن الفرص المالئمة   وهو ال  واالبتكار،

، بقدر ما يهم التخطيط فحسب االستفادةفي  رينحص

  .األداء التوجيه وتحسينو
 
 فاطمة كريش
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 توصيات

من الحقوق األساسية للمواطنين  اتعتبر الصحة حق

ثيق بالحقوق األخرى، إذ تساهم في التمتع ولها ارتباط و

بها، وهو حق تجسده جميع الصكوك الدولية والدساتير 

 والقوانين الوطنية وذلك كالتالي:

 

من اإلعالن العالمي  15الفقرة األولى من المادة 

 لحقوق اإلنسان

تؤكد: "لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي  

ل والملبس لضمان الصحة له وألسرته، ويشمل المأك

والخدمات االجتماعية والمسكن والرعاية الطبية 

 ".ةالضروري

 
من العهد الدولي للحقوق االقتصادية  12المادة 

 واالجتماعية والثقافية

تقضي بما يلي: " تقر الدول األطراف في هذا العهد  

بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة 

 الجسمية والعقلية يمكن بلوغه".

 
مل هذه المادة على التدابير المفروض تما تشك

لتأمين الممارسة  اتخاذها من طرف الدول األطراف

من الظروف التي  بينها تهيئةومن  الكاملة لهذا الحق،

جميع في بالشأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية 

 .حالة المرض
  

 

الحق في االستفادة من وتشمل هذه الحقوق أيضا 

مع  ،الوقائية منها والعالجية ،أنظمة الحماية الصحية

 ن من هذه الحقوق.مراعاة المساواة في تمكين المواطني

على أن  دستور المنظمة العالمية للصحةويؤكد    

التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه يعتبر من 

 الحقوق األساسية لكل إنسان.

 

 المغربية دستور المملكة         

تكريس سمو االتفاقيات الدولية أقردستور المملكة  ب 

الوطنية التشريعات  المغرب علىصادق عليها  التي

والتنصيص على العمل على مالءمة هذه التشريعات مع 

 .مقتضياتها

 

من الدستور  31 وفي مجال الصحة، فإن الفصل

الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية،  يلزم

على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة 

 المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق

 :في
 العالج والعناية الصحية. 
  ،الحماية االجتماعية والتغطية الصحية

أو المنظم من لدن  والتضامن التعاضدي

بضمان الحق في الصحة من قبيل  .الدولة

حماية الصحة والتغطية الطبية األساسية 

 .ونظام المساعدة الطبية
 

لكن  ،الصحةفي معروضة على المؤسسة ذات العالقة بالحق وفي هذا السياق، نورد في هذه النشرة احدى القضايا ال

 في الجانب المتعلق باالستفادة من التعويضات المستحقة عن مصاريف العالج:

مكلفة مزمنة  ضالعديد من المواطنين من أمر فكما هم معلوم من خالل الشكايات التي تتوصل بها المؤسسة، يعاني 

وكمثال  .المداومةل هؤالء من مصاريف العالج هكا لثقيعالوة على ما  ،اعيحيث الضرر الصحي والنفسي واالجتممن 

المعني في تمكين  الوطنية للتربية العامة التعاضديةمشكل تأخر صاحبها من  يتضرر كايةتوصلت المؤسسة بش ،على ذلك

لمصاريف المستدامة حتى يتسنى له مواجهة ا ،المستحقة عن مصاريف العالج داخل أجل معقول باألمر من التعويضات

 .التي يقتضيها العالج والتطبيب

 قصد الوطنية للتربية العامة للتعاضدية اإلداري المجلس رئيس السيد إلى المملكة توصية أصدر وسيط ،في هذه الحالة

 أمر ،العالج مصاريف عن التعويض من باألمر المعني تمكين في التأخر أن مؤكدا مستحقاته، من المشتكي بتمكين التعجيل

 تداركه. يجب

 مكاتبة لها يتسن ولم مزمنة، أمراض من تعاني التي الفئات من على العديد  لكون هذا الموضوع ينطبق  ونظرا

بالموضوع، أكد السيد الوسيط في هذه التوصية على أنه من المفروض في التعاضدية والجهات ذات االرتباط  ، فقدالمؤسسة

التعويض داخل أجل معقول، ليتأتى لهم مواجهة المصاريف المستدامة التي يقتضيها  تبادر إلى تمكين المنخرطين من أن

 يرة الملفات وتسديد المستحقات.تالعالج والتطبيب، إذ أن فعالية التغطية االجتماعية تكمن في تسريع و

الوطنية في مجال الحق مدى إعمال الحكومة لاللتزامات الدولية والقوانين لوتكرس هذه التوصية فعال متابعة المؤسسة 

في الصحة وذلك بتهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بما في ذلك ضمان توفير الخدمات 

 .الصحية في الوقت المناسب
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 انتخاب المملكة المغربية عضوا بالمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة

 

 أضف لمعلوماتك 

   لعامة لألمم المتحدة، خالل االنتخاباتتم انتخاب المملكة المغربية عضوا بالمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، من قبل الجمعية ا
 التي جرت اليوم الخميس بمقر المنظمة األممية في نيويورك.األخيرة 

 .2018وهكذا، أضحت المملكة المغربية عضوا بالمجلس االقتصادي واالجتماعي لمدة سنتين، اعتبارا من فاتح يناير 
الهيئات الرئيسية الست لمنظمة األمم المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز  حدأعضوا،  54ويعد المجلس االقتصادي واالجتماعي، الذي يتشكل من 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
 ويأتي هذا االنتخاب ليكرس المكانة التي يتمتع بها المغرب على الصعيد الدولي، وخاصة في مجال التنمية المستدامة.

عاون جنوب جنوب، محورا هاما في سياسته، منذ عدة عقود استراتيجية ترتكز على تنفيذ سياسات التنمية وقد اعتمد المغرب، الذي جعل من الت
 المستدامة.

وللقيام بذلك، انخرط المغرب في سلسلة من اإلصالحات بالعديد من القطاعات بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان، من خالل تنمية 
 وارد الطبيعية.اقتصادية مستدامة تحترم البيئة والم

، والمساهمة في تعزيز وتقاسم مكتسباته في هذا 2030وسيمكن هذا االنتخاب المغرب من مواصلة العمل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ألجندة 
  المجال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ECOSOCألمم المتحدة  لمعلومات عن المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع 
 

، ويعتبر كجهاز رئيسي لتنسيق األنشطة االقتصادية واالجتماعية لألمم األمم المتحدةجتماعي هو أحد مجالس المجلس االقتصادي واال
 .المتخصصةالمتحدة والوكاالت 

عضواً منهم كل عام من قبل الجمعية  18عضواً من أعضاء األمم المتحدة ، ينتخب  54يتألف المجلس كجهاز رئيسي لألمم المتحدة من 
 .وليس ألية دولة عضوية مستمرة في المجلس ،العامة لمدة ثالث سنوات

ئمة في المجلس يعاد بشكل منتظم انتخابها ، وأعضاء المجلس فإن الدول الدا ،ولضمان توفير دعم كاف للبرامج ،كما جرى العمل لكن  
أوروبا عضواً من  13، أمريكا الالتينيةمن  أعضاء 10عضواً من الدول اآلسيوية،  11،  اإلفريقيةعضواً من الدول  14:  ن كاآلتيوموزع

 . أوروبا الشرقيةأعضاء من  6، الغربية
 لجن التالية:ال يضم المجلس بعض األجهزة الفرعية وتشمل

ية واالجتماعية آلسيا والباسيفيك )مقرها (، واللجنة االقتصادأديس أباباخمس لجان اقتصادية: اللجنة االقتصادية اإلفريقية )مقرها  -
(، واللجنة شيلي-سانتياغو(، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي )مقرها جنيف(، واللجنة االقتصادية ألوروبا )مقرها بانكوك

 )مقرها بيروت( . االقتصادية لغرب آسيا
تسع لجان وظيفية: اللجنة اإلحصائية ، لجنة السكان والتنمية، لجنة حقوق اإلنسان، لجنة المرأة، لجنة المخدرات، لجنة منع الجريمة  -

 .التنمية المستدامة، لجنة العلم والتكنولوجيا للتنمية، ولجنة  والعدالة الجنائية
لجنة المنظمات غير الحكومية، مجموعة العمل الحكومية  البشرية، المستوطناتأربع لجان دائمة: لجنة البرامج والتنسيق، لجنة  -

 للخبراء بشأن المستويات الدولية للمحاسبة والتبليغ.
 ، ويضطلع بوظائف رئيسية تهدف إلى تحقيق:الجمعية العامة لألمم المتحدةقتصادي واالجتماعي تحت إشراف يعمل المجلس اال

  واالجتماعي.أعلى مستوى للمعيشة والتقدم االقتصادي 
  والصحية.حل المشاكل الدولية االجتماعية واالقتصادية 
  للمجتمع.احترام ومراعاة حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

 وللمجلس وظائف أخرى تشمل:
 وصيات عن القضايا الدولية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية وما تداد دراسات وتقارير وإصدار إع

 يتصل بها.
 في اختصاصه. دخلالدعوة إلى مؤتمرات دولية، وإعداد مشاريع اتفاقيات لطرحها على الجمعية العامة بشأن المسائل التي ت 
 وكاالت المتخصصة تحدد عالقتها باألمم المتحدة.التفاوض بشأن اتفاقيات مع ال 
 .تنسيق أنشطة الوكاالت المتخصصة وتلقي تقارير منها واإلبالغ بمالحظاته على هذه التقارير إلى الجمعية العامة 
 .توجيه توصيات إلى الوكاالت المتخصصة بما في ذلك توصيات بشأن ميزانيتها المقترحة 

 
 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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الوالة والعمال الجدد الذين عينهم جاللة الملك محمد السادس باإلدارة الترابية وباإلدارة الئحة 

بالقصر  2017يونيو  25ة )والذين تم استقبالهم من طرف جاللته يوم األحد المركزية لوزارة الداخلي

 الملكي بالدار البيضاء(:

 

 

 
 

 أضف لمعلوماتك

 :الوالة باإلدارة الترابية

 القنيطرة  -سال -حممد مهيدية، وايل جهة الرباط
 وعامل عمالة الرباط؛

 سطات،  -عبد الكبري زاهود، وايل جهة الدار البيضاء
 عامل عمالة الدار البيضاء؛و 
  معاذ اجلامعي، وايل جهة الشرق وعامل عمالة

 أجناد؛ -وجدة
 ماسة وعامل عمالة  -أمحد حجي، وايل جهة سوس

 إداوتنان؛ -أكادير
 تافياللت وعامل إقليم  -حممد بنرباك، وايل جهة درعة

 الرشيدية؛
 واد نون  -حممد الناجم أهباي، وايل جهة كلميم

 يم.وعامل إقليم كلم

 باإلدارة الترابية العمال

 آيت باها؛ -مجال خلوق، عامل إقليم اشتوكة 
 فريد شوراق، عامل إقليم احلسيمة؛ 
 عثمان سوايل، عامل إقليم ميدلت؛ 
 حممد سامل الصبيت، عامل إقليم اليوسفية؛ 
 حممد رشدي، عامل إقليم الدرويش؛ 
 عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة؛ 
 رشيد؛نور الدين أوعبو، عامل إقليم ب 
  نبيل خرويب، عامل عمالة مقاطعات سيدي

 الربنوصي؛
 علي خليل، عامل إقليم الناظور؛ 
 حممد علي حبوها، عامل إقليم بركان؛ 
 العريب التوجير، عامل إقليم تاوريرت؛ 
 يونس التازي، عامل إقليم تطوان؛ 
 حممد الكروج، عامل إقليم اجلديدة؛ 
 حممد قرناشي، عامل إقليم الفقيه بن صاحل؛ 
 محيد نعيمي، عامل إقليم السمارة؛ 
 حممد ضرهم، عامل إقليم فجيج؛ 
 إبراهيم ابن إبراهيم، عامل إقليم بوجدور؛ 
 .حسن ابن املاحي، عامل إقليم كرسيف 

 :الوالة باإلدارة المركزية
 حممد فوزي، الوايل الكاتب العام لوزارة الداخلية؛ 
 ؛خالد سفري، الوايل املدير العام للجماعات احمللية 
 زينب العدوي، الوايل املفتش العام لإلدارة الرتابية؛ 
  مسري حممد التازي، الوايل، املدير العام لصندوق

 التجهيز اجلماعي.
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Principauté de Monaco 

Haut-Commissariat à la Protection des Droits des Libertés et à la Médiation 

Résumé du rapport annuel 2015-2016  
 
 

Instituée par la volonté de S.A.S. le 

Prince Albert II de la Principauté de 

Monaco depuis le 3 Mars 2014 et ce 

conformément à l’article 45 de 

l’Ordonnance Souveraine n° 4.524 du 

30 octobre 2013, l’institution en charge 

de la médiation institutionnelle de 

Monaco est le Haut-Commissariat à la 

Protection des Droits des Libertés et à 

la Médiation est une entité publique et 

indépendante qui exerce ses missions 

avec neutralité et impartialité. 

Le rôle du Haut-Commissariat est 

d’offrir aux personnes un moyen 

souple et apaisé visant à faire respecter 

leurs droits en Principauté. Agissant 

principalement sur saisine individuelle, 

celui-ci aide à résoudre les difficultés 

entre les administrés et 

l’Administration monégasque, en 

s’attachant à prévenir et corriger les 

erreurs, les injustices, l’inaction ou les 

dysfonctionnements des services 

publics. Le Haut-Commissariat a 

également pour mission de lutter contre 

les discriminations dans tous les 

domaines (emploi, logement, accès aux 

biens et services), dans le respect des 

spécificités monégasques liées aux 

régimes de priorités en vigueur. 

 

Le Haut-Commissariat dispose de 

moyens d’action exponentielle pour 

inciter à la résolution de conflits. Dans 

une optique de solution rapide et 

pragmatique, il privilégie le règlement 

amiable. Lorsque la situation l’exige, il 

formule des recommandations, 

individuelles ou générales, pour régler 

les problèmes et faire évoluer si 

nécessaire les textes ou les pratiques au 

bénéfice de tous. 

A l’occasion de la parution de son 

2e rapport annuel au titre de l’année 

2015-2016 le Haut-Commissariat a 

traité majoritairement les plaintes et 

réclamations en étroite lignée avec sa 

mission. En effet, si les réclamations 

Coopération International 
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des usagers ont porté sur des domaines 

très variés recouvrant tout l’éventail 

des services publics (séjour, emploi, 

santé, éducation, aides sociales, 

protection sociale), le thème du 

logement, ainsi que les questions liées 

à la mise à disposition des surfaces 

d’activité domaniales, ont fait une 

percée très nette au cours de l’exercice. 

Le rapport 2015-2016 a également fait 

état d’amélioration de la transparence 

et l’équité des règles régissant 

l’occupation commerciale du domaine 

public. 

Quelques chiffres de ce rapport 

2015-2016 de l’institution 

monégasque : 

- 114 réclamations traitées dont 99 

dossiers clôturés et 15 dossiers en 

cours, 

-85 réclamations recevables dont 

92% (78) portent sur la mission de 

Protection des droits des administrés, 

7 réclamations portent sur la 

mission de Lutte contre les 

discriminations (dont 6 sur 7 

concernent la discrimination dans 

l’emploi), 
 

-70% des réclamations justifiées 

ont été résolues à l’amiable, 

-75% des recommandations à 

portée générale ont été ou sont en cours 

de mise en œuvre (12 sur 16). 

Le Haut-Commissariat souligne 

néanmoins la persistance de difficultés 

et de lenteurs dans son dialogue avec 

l’administration et appelle les autorités 

à collaborer de façon plus 

consciencieuse et transparente au 

processus de médiation, afin 

d’accélérer les délais de traitement et 

de résolution des dossiers et de 

permettre au dispositif de s’affirmer 

pleinement auprès du public comme 

une voie de recours souple, efficace et 

rapide

 

  


