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 20العدد 
 2017 غشت – أبريل

السيد وسيط المملكة  تقدمالخالد يوعيد الشباب  بمناسبة عيد العرش المجيد

 الجاللة،صاحب وكافة العاملين بمؤسسة وسيط المملكة إلى حضرة 

ن راجين م ،التبريكبآيات  ،نصره اهلل محمد السادسالملك المؤمنين  أمير

عيدين السعيدين على جاللته باليمن الالعلي القدير أن يعيد أمثال هذين 

 وعلى ،وعلى كافة األسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء ،والبركات

 موالنا المنصور باهلل. ،تحت ظل الشعب المغربي بالرفاه واالزدهار

 الفهرس
 3                        أ نشطة              

 6تداريب                                     

 9                               أ نشطة هجوية

 11                مس تجدات                

 14                                      قضية

 16               اتفاقيات                    

 أجندة
 :2017ش تنرب  26و 25و 24أ ايم 

ملتقى مشاركة وس يط اململكة يف أ شغال 

مبودسامن  سطنبول ادلويل لل  اب اخملصص لنتخاإ

نممة العضوة ب ال مبودسامن للبدلان هيالك مجعية 

 التعاون الإساليم.

 :2017أ كتوبر  19و 18يويم 

ادلورة التكوينية الثامنة لفائدة مساعدي الوسطاء 

 ،أ عضاء مجعية ال مبودسامن والوسطاء املتوسطيني

 ."أ خالقيات ال من واملهاجرين"حول موضوع 

 هيئة اإلعداد:
 الس يدة هدى أ يت زدان

 الس يدة كوثر السقاط

 الس يد محمد صبار

 :والصور معالجة النصوص
 كوثر املاكويالس يدة 

 البريد اإللكتروني:
commuication@mediateur.ma 

 "مساعديهمالوسطاء واألمبودسمان و أخالقياتونحو إعداد دليل لمبادئ "

في إطار اجتماع الهيئات التقريرية لجمعية الوسطاء واألمبودسمان الفرانكفونيين، 

، احتضنت مؤسسة وسيط المملكة 2017ماي  5و 3المنعقد بالرباط في الفترة ما بين 

بلدا  22هم الذين يمثلون وندوة التأم فيها األمبودسمان ومساعد 2017ماي  5و 4يومي 

 فريقيا.إمشاركا، غالبيتهم من 

 حدث بارز
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ومت خالل هذا اللقاء، املنظم بدعم من كل من جلنة البندقية التابعة جمللس أوروبا وكذا املنظمة العاملية 
سيط املبادئ واألخالقيات والقيم املشرتكة والصفات اليت ينبغي أن يتحلى هبا األمبودمسان أو الو للفرانكفونية، تدارس 

 وكذا جمموع مساعديه.
تفتتايية، كاتفة االمة كلالوسيط اململكة، خالل  ،وبصفته نائبا أوال للجمعية، دعا النقيب عبد العزيز بنزاكور

لنقاش من أجل إرساء تفكري عملي ورصني خبصوص أدوار احلاضرين وكذا مساعديهم إلغناء ا اتاألمبودمسان
مؤسسات األمبودمسان والوساطة من أجل توتفري خدمات ذات جودة تتميز باالستمرارية واللجوء إىل يلول معقولة 

 ومقبولة.
ربز املبادئ ووسيط والونيا بربوكسيل، تفقد قدم وثيقة ت ، الرئيس احلايل للجمعيةوبالنسبة للسيد برتراند

خالقيات املوجهة ملؤسسة األمبودمسان وذل  على ككل دليل. وبالفعل، تعد هذ  الوثيقة ترةمة إاجابية للمبادئ واأل
 يتقلد هذ  املهام. تفيمنوكذا الصفات املطلوب توتفرها 

مت اختيار مفهوم الدليل باإلةماع على اعتبار التوجهات والسلوكات اليت ينبغي تبنيها من طرف يني و 
تفإن اختيار وثيقة كمدونة مل يكن مناسبا لكون هذ  األخرية تضم جمموعة من القوانني الصارمة والنقط  األمبودمسان،

 امللزمة واليت ميكن أن يرتتب عن اإلخالل هبا إصدار عقوبات.
ويشكل الدليل وسيلة ملعرتفة دور الوسيط وكذا مناسبة بالنسبة للوسطاء ومساعديهم لتعزيز الثقة مع 

ري املرتفق مهة يف حتسني سومن خالل املسا بادئ وقيم تتعلق بالسلوك اإلداري،  من خالل وضع موذل ،املواطنني
معات املعاصرة اليت جملتا على اعتبار كون ة املواطنني يف سلطاهتم اإلدارية،األمبودمسان ثق يعزز الوسيط/و  العمومي.

 اعد األخالقية.ألمبودمسان صاليية مراقبة القو لختول بسري املؤسسات العمومية  صلة تسعى لتحقيق الشفاتفية يف
 والذين ميثلون بلدان ألبانيا وبلجيكا والبنني ،وخالل هذين اليومني، اتفق أعضاء اجلمعية احلاضرون

وبوركيناتفاصو وبوروندي وكندا والكوت ديفوار ودجيبويت ومصر وتفرنسا وغينيا ومدغشقر ومايل واملغرب وجزر املوريس 
كن اعتبارها  على أمهية بعض املبادئ املشرتكة اليت مي ،اكو والنيجر ورومانيا والسينغال والطوغو وتونسومولدوتفيا ومون

 كقيم مؤسسة ملهمة الوسيط وجملموع مساعديه.
وهكذا، تتجلى أهم القيم اليت اتفق عليها غالبية املشاركني يف االستقاللية والنزاهة واحلياد والعدل واإلنصاف 

 دم املساواة وواجب التحفظ والكتمان واإلنصات والكفاءة والشفاتفية.واملعاملة على ق
وعلى اعتبار أن الدليل األخالقي سيضم أيضا صفات إنسانية ينبغي أن يتحلى هبا الوسيط أو األمبودمسان، 

 تتمثل هذ  الصفات على اخلصوص يف احلكمة والوتفاء واجلرأة واجلدية واإلنصات والتواصل وكذا االنفتاح.
الل هناية اللقاء، أعلن السيد برتراند عن إعداد دليل ألخالقيات الوسطاء ومساعديهم يعترب مثرة عمل وخ

كهرا ويستلهم من النصوص املوجودة وكذا من النقاش واملبادالت الغنية اليت تلت كل مبدأ وكل صفة من  18ملدة 
 صفات األمبودمسان.

  

 تتمة الحدث البارز
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 أنشطـــــــة

 

 الزيارات

   ق   و  ط          ج           خص  ت و     د       ق  
    أل           ق م      و     ؤ س  و       و   س ت           ف 

     ر  ت   ج        ش          ز  ر ت            دل     ي   ل 
  ؤ س   ودر    آ  ق      و     س ق   :

 اجلنوبية باألقاليم املدين اجملتمع تفعاليات عن وتفد :2017       4

 اإلنسان حلقوق الوطنية اللجنة عن موريتاين وتفد :2017       21

 تفاصو بوركينا لدولة العام املراقب :2017       14

 يول دولية دراسة بإعداد مكلفني اخلرباء من جمموعة :2017       19
 "و            ب"

 بالقاهرة األمريكية اجلامعة طلبة :2017     ز  12

 
 النيجرةمهورية  وسيط :2017     ز  19     17   

 
 

 ذكرةم وتوقيع للمؤسسة باملوزمبيق العدل عن املداتفع زيارة :2017غ    7
 تفاهم

 

 التظاهرات

 ق      " يول دراسي يوم يف اململكة وسيط مؤسسة مشاركة :2017       13
 "و     ت و         ج  ت     ك 

فا على ضي اململكة، وسيط بنزاكور، العزيز عبد السيد يلول :2017       27
 موضوع يول دين،امل اجملتمع تفعاليات مع مفتوح يوار يف ،التطواين الفقيه مؤسسة

 "و   ج  ع      ط  ؤ س "

مشاركة مؤسسة وسيط اململكة يف أكغال يوم دراسي يول  :2017       27
 " بأكادميية اململكة    خ             غ رموضوع "

            دئ     خ         ط دور" يول علمية ندوة :2017  ي  11
 "  د ر   د ء و  س     د ر  

 املدين اجملتمعتفعاليات  مع دراسي يوم :2017  ي  12
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 ةـــــنشطتتمة األ

 

 حكيمالت هيئة أركيف تسليم مراسيم يف املؤسسة يضور :2017     ز  24
 اململكة ألركيف املستقلة

 

 التكوين

إلسباين ا الشعب عن املداتفع ملؤسسة امليدانية الزيارة يول عرض :2017       6
 املؤسسةمن  أطراليت استفاد منها أربعة 

 
 اهليئة اءأعض قدرات من للرتفع تكوينية دورة تأطري يف املسامهة :2017  ي  5

 اإلنسان يقوق محاية جمال يف اإلنسان حلقوق املغربية
 ولةخ السيدة منه استفادت الذي التدريب يول إخبارية يصة :2017  ي  9

 بأملانيا اجليدة احلكامة جمال يف سباعي،

 
 

 ع   ر  ص  غ    ف  " يول األوىل التطبيقية احلصة :2017  ي  10
 اإلداري القطب لفائدة "و   ق ر ت     ص  ت

 

 أطر ائدةلف"    فق ت       ج        " يول تأطريية يصة :2017  ي  23
 البشرية املوارد

 

 ائدةلف"  أل  ر      و" " أل  ر  ظ م" يول تأطريية يصة :2017  ي  24
 املوارد البشرية والدراسات أطر
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 ةـــــنشطتتمة األ

 

 داملوار  أطر لفائدة"               " يول تأطريية يصة :2017  ي  25
 البشرية

 
  ع   ر  ص  غ    ف  " يول الثانية التطبيقية احلصة :2017  ي  26

 املايل القطب لفائدة "و   ق ر ت     ص  ت

 
     ص  ت  ع   ر  ص  غ    ف  " يول الثالثة التطبيقية احلصة :2017       2

 العقاري القطب لفائدة "و   ق ر ت

 "  ج           " يول خزايل كمال  السيد عرض :2017       8

 ر ع    ص  غ    ف  " يول الرابعة التطبيقية احلصة :2017       16
 لفائدة أطر قطب تنفيذ األيكام "و   ق ر ت     ص  ت

 بالهاي عمل وركة يول عرض :2017     ز  7

 
 

 األمبودمسان ةمعية أعضاء مساعدي تدريب :2017     ز  21     17   
 الفرانكفونيني والوسطاء

 

 وقاحلق عن املداتفع ملؤسسة التكوينية الزيارة يول عرض :2017     ز  26
 بفرنسا

 

 االستراتيجية اإلعالمية

 يف أسفي-مراكش جبهة املؤسسة اتصال نقطة ممثل مشاركة :2017       12
 "   ج      " برنامج

-شمراك جبهة املؤسسة اتصال نقطة ممثل مشاركة :2017  ي  19     15   
 "وش ي     " برنامج يف أسفي

 جدةلو  اجلهوية باإلذاعة إذاعي برنامج يف املؤسسة مشاركة :2017     ز  26

 حقوق اإلنسان

    ض   و    آ   ت" يول دراسي يوم أكغال يف املشاركة :2017   ح      ز 
 "  ج        أل      و  ثق     و ال         ال  ص د       ق ق
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التداريب اليت استفادت منها جمموعة من أطر املؤسسة، يف إطار تبادل التجارب وتفعيل برامج العمل 
 املشرتكة بني املؤسسة وبعض املنظمات الدولية:

 
  

 بيدارت

 خوزالي كمال السيد مشاركة

رة في الفت بألمانيا تدريبية دورة في

 2017أبريل  29ومارس  26ما بين 

 ،طني الهوالنديأطر من المؤسسة في ورشة عمل منظمة باألمبودسمان الو 8مشاركة 

 2017أبريل  27و 23في الفترة ما بين 
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 التازي نادية السيدة مشاركة

 في الرباطب تدريبية دورة في

، في الفترة شراكة برنامج إطار

 2017أبريل  28و 23ما بين 

 بيدارتتتمة 

 مشاركة كل من السيد فيصل مومن والسيد عبد الهادي أطوبي والسيد توفيق بنحليمة

 2017يوليوز  13و 10، وذلك في الفترة ما بين بفرنسا تدريبية دورةفي 
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 بألمانيا تدريبية دورةفي بنلكحل  نادية السيدةمشاركة 

 2017يوليوز  22و 16 في الفترة ما بين

 بألمانيا تدريبية دورةفي أزروال  سهام السيدةمشاركة 

 2017غشت  5ويوليوز  30في الفترة ما بين 

 بألمانيا تدريبية دورةفي أقجي  رشيد السيدمشاركة 

 2017غشت  26و 20في الفترة ما بين 

 بيدارتتتمة 
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املؤسسة خالل الفرتة املمتدة ما بني أبريل وغشت أنشطة مكثفة على الصعيد اجلهوي  كهدت مندوبيات
 نفتاح اليت تنهجها املؤسسة:وذل  يف إطار تفعيل سياسة القرب واال

 
   

 أنشطة جهوية

 تنظيم مجموعة من اللقاءات التواصلية مع تالميذ وتلميذات مؤسسات التعليم الثانوي بمدينة أكادير، ونذكر منها على الخصوص:

 18  ؛كاديرأ بمدينة والمتنبي، تاشفين ابن ويوسف مريم لال ثانوية من كل وتلميذات تالميذ مع تواصلي : لقاء2017أبريل 

 26  ؛أكادير بمدينة ماجة ابن الثانوية التعليمية المؤسسة وتلميذات تالميذ مع تواصلي : لقاء2017أبريل 

 28  ؛أكادير بمدينة أجدير الثانوية التعليمية المؤسسة وتلميذات تالميذ مع تواصلي : لقاء2017أبريل 

 4  أكادير بمدينة الثانوية التعليمية المؤسسات وتلميذات تالميذ مع تواصلي : لقاء2017ماي. 

 كلية برحاب محاضرة إلقاء

يوم  أكادير بمدينة الحقوق

 .2017ماي  24
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حول موضوع "تخليق الحياة العامة:  ،2017ماي  11يوم  ،مكناس-فاسجهة مندوبية بتنظيم لقاء تفاعلي 

 .مكناس-الجهوية لحقوق اإلنسان فاسوذلك بتعاون مع اللجنة  ،ن"يأدوار ورهانات وتحديات الفاعل

 تتمة أنشطة جهوية

 .2017ماي  18استقبال تالمذة وأطر مؤسسة الفصيح للتعليم الخصوصي بالعيون بمقر المندوبية، يوم 

 ، حول موضوع2017أشغال يوم دراسي منظم يوم فاتح يوليوز الساقية الحمراء في -مشاركة مندوبية جهة العيون

 "آليات وسبل النهوض بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باألقاليم الجنوبية". 
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 مستجدات
 

تمكين األطفال المتكفل بهم من االستفادة من التعويضات العائلية 

 وسيط المملكةمن استجابة القتراح 

، خالل 2017يونيو  29املوتفق ل 1438كوال  4 صادق جملس احلكومة املنعقد بتاريخ
 2-58-1381بتغيري املرسوم رقم  2-17-322اجتماعه األسبوعي، على مشروع مرسوم رقم 

، ويهدف هذا املشروع إىل املساواة 1988نونرب  27املواتفق ل 1378ةمادى األوىل  15الصاد بتاريخ 
وكذا بني  ،بني املوظفني املدنيني والعسكرين النشيطني من جهة وبني املتقاعدين منهم من جهة

املتقاعدين برسم نظامي املعاكات املدنية والعسكرية وبني متقاعدي الضمان االجتماعي ملنح رواتب 
ا كان حيرم من فال املتكفل هبم )إذطعد، يف االستفادة من التعويضات العائلية املقررة لفائدة األالتقا

مي املعاكات ااملقررة لفائدة األطفال املتكفل هبم، جمموعة من متقاعدي نظ ةهذ  التعويضات العائلي
 املدنية والعسكرية(.

إما مبوجب  عهود هبم للمع ي باألمروقد نص املشروع على احلق يف التعويض العائلي لألوالد امل
وضع ي مقرر قضائي أصبح هنائيا، وإما بإيعاز من مؤسسات إسعاف عمومي مبوجب إجراء قانوين

 مبقتضا  الولد حتت الكفالة.
واملضمن  ،رئيس احلكومةإىل السيد  هيأيت هذا استجابة القرتاح السيد وسيط اململكة املوج

 .2014اجلاللة برسم سنة ع لصايب بالتقرير السنوي املرتفو 
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 مستجداتتتمة 
 

 :موظف وجدوا أنفسهم دون معاش 6000خمس تعاضديات تنهي مأساة 

يف أول خروج كبري هلا منذ إيداثها وتنصيبها يف السنة املاضية، أكرتفت هيئة التأمينات 
آالف  6وااليتياط االجتماعي على توقيع اتفاقية بني مخس تعاضديات للموظفني، تنهي مأساة قرابة 

 ، وجدوا أنفسهم حمرومني من معاكات التقاعد وباقي اخلدمات التعاضدية، بسبب أخطاء تتمثلموظف
اة الكثري من اجتماعية ظّلت منذ عقود حتّول يي ةمعانا ؛يف توجيه اكرتاكاهتم املالية إىل تعاضدية أخرى

بعد بلوغهم سن التقاعد، ورغم أدائهم كل  ونأموظفي اإلدارات العمومية إىل جحيم، ييث يفاج
االكرتاكات املالية طيلة تفرتة عملهم، بأن مسامهاهتم تل  كانت توجه عن طريق اخلطأ إىل تعاضدية 

 .أخرى
املتضررون كانوا يوجهون ككاياهتم إىل وزارة التشغيل، واليت حتيلها بدورها على التعاضديات 

 .لى اخلط، ويضع امللف على مكتب رئيس احلكومةاملعنية، قبل أن يدخل وسيط اململكة ع
هذا األخري دعا اهليئة احملدثة يف السنة املاضية، إىل البحث عن يّل هنائي هلذ  املأساة، وهو ما 

 .جتّسد أمس يف توقيع مخس تعاضديات معنية على اتفاقية هبذا اخلصوص
ية ملوظفي مية، واهليئات التعاضديتعّلق األمر بكل من التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمو 

اإلدارات واملصاحل العمومية، والتعاضدية العامة للرتبية الوطنية اليت كانت لويدها تواجه أكثر من 
 .يالة من هذا النوع، مث تعاضدية اجلمارك والتعاضدية العامة للربيد واملواصالت 2000

إن  توقيع على االتفاق، قالرئيس اهليئة يسن بوبري ، الذي أكرف، أمس، على عملية ال
اخلطأ الذي ظّل يرتكب يف يق بعض املنخرطني عرب توجيه اكرتاكاهتم إىل تعاضدية غري تل  اليت 

 .ينتمون إليها، كان يدخلهم يف مساطر معقدة، وقد أصبح لزاما علينا يل اإلككالية
ن وسيط م وأضاف بوبري  أن رئيس احلكومة كان قد طلب رأي اهليئة بعد توصله بامللف

 .اململكة، وكان رأينا هو أن احلل لن يكون بالوسائل القانونية تفقط، بل عرب اتفاقية بني التعاضديات
االتفاق الذي جرى توقيعه صباح أمس، يقضي بشروع التعاضدية اليت ينتمي إليها املوظف يف 

ا، من التعاضدية هب صرف معاكه تفور توصلها مبلفه كامال، على أن تسرتجع اكرتاكاته اليت مل تتوصل
 .األخرى اليت كانت توجه إليها

 

http://www.mediateur.ma/index.php/ar/activitesar/communicationar/presse-ar/1344-6000


  2017 غشت –/ أ بريل 20النرشة الإخبارية ملؤسسة وس يط اململكة/ العدد  13
 

 مستجداتتتمة 
 

اتفاق قال بوبري  إن اهليئة ستطلع باقي األطراف املعنية به، مثل خزينة اململكة، واألمر كديد 
آالف  6األمهية ألننا إذا قمنا حبل مشكلة وايدة ستكون قفزة كبرية وعمال مهما، بينما األمر يهم 

 .اد احلل املذكوراجإل يكفي االجتماع والتفكري يف مصلحة املنخرطإذ منخرط، واحلل غالبا يكون بسيطا 
من جانبه رئيس التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية، عبداملوىل عبداملوم ي، قال إن 
أمهية اخلطوة تكمن يف أهنا متعلقة مبتقاعدين، تفنحن غالبا ما نعت ي باملوظفني، لكن املتقاعدين ال أيد 

باجلانب  عاضدية منخرطون يف النهوضيفكر تفيهم. هلذا أنا أييي وأككر رئيس اهليئة، وحنن يف الت
 .اجملال التكميليالتغطية الصحية األساسية ب إلمتام لبناء كراكة يقيقية مع اهليئة اإلداري والتق ي واملايل

ممثل وزارة التشغيل يف يفل التوقيع على االتفاق، قال إن اخلطوة حتل إككاال يعاين منه املنخرط 
ات كنا نتوصل بشكايات يف هذا املوضوع وحنيلها على بعض دون أن تكون له يد تفيه، تفقبل سنو 

 مع رئاسة احلكومة، تفاعلت الوزارة مع املوضوع مؤسسة وسيط اململكةالتعاضديات، وملا أتت مبادرة 
 عاملتتويضرت كل االجتماعات اليت انعقدت هنا يف اهليئة، وهو ما توج هبذا االتفاق بعدما 

 .الت، لكن ال بد من جمهود أكرب لتفعيل االتفاقتناز  مبرونة، وقدمت التعاضديات
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 يةضق

 
 من مدونة التغطية الصحية األساسية 114إشكالية إرجاء تطبيق المادة 

 إلى حين صدور المراسيم التنظيمية:

ييفه مع ، يكمن يف احلرص على تفادي قيام املشرع بتكهإن التمييز بني وضع القانون وتطبيق
احملددة املطروية، وتفادي قيام رجل اإلدارة بتغيري مقتضياته يسب املصاحل العارضة احلاالت الفردية 

وقت التطبيق. ومن مثة تفمفهوم املقرر التنظيمي التطبيقي ال يأخذ معنا  إال بعالقته مع مفهوم القانون، 
 .وهو ال يظهر إال مع وجود 

ة وسيط ندس دولة أمام نظر مؤسسنسوق هذ  الفقرة يف عدد هذ  النشرة مبناسبة تظلم أثار  مه
اململكة، يعرض تفيه امتناع مشغلته الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات من حتويل اخنراطه إىل 

، وذل  بدال عن الوكيل اخلاص CNOPSيتياط االجتماعي الصندوق الوط ي ملنظمات اال
جبارية ة اإلن نظام التغطية الصحيبالتأمني، مشريا إىل عنصر اجلدية واملصلحة يف طلب استفادته م

AMO مبثابة  65.00، الذي تتيحه هذ  األخرية من امتيازات، طالبا التعجيل بتطبيق  القانون رقم
مدونة التغطية الصحية األساسية ال سيما بعد مرور أكثر من أربعة عشر سنة من تاريخ  صدور  ونشر  

 .2002نونرب  21يف اجلريدة الرمسية بتاريخ 
أتفادت وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية خبصوص هذا التظلم أن الوكالة الوطنية إلنعاش وقد 

 ي نظام جتماعي يول إمكانية تبيتياط االالتشغيل والكفاءات، راسلت الصندوق الوط ي ملنظمات اال
ضمان من القانون املشار إليه، على اعتبار أن  114ستنادا إىل الفصل اخمتلط، تفكان جواهبا سلبيا 

تأمني اختياري عن املرض لفائدة مأجوري الوكالة هو وضع مؤقت اجب تصحيحه بعد انصرام الفرتة 
باري عن املرض جاالنتقالية اليت ينص عليها ذات الفصل، وذل  من خالل االخنراط يف نظام التأمني اإل

اضديات ي والتعيف القطاع العمومي املدبر من طرف الصندوق الوط ي ملنظمات االيتياط االجتماع
نتقالية اليت تفيهم اجلدد املعينني خالل الفرتة اال ناملكونة له، على أن تشمل التغطية ةميع املأجورين مب

ينص عليها نفس الفصل سالف الذكر، مضيفة بأن طلب املشتكي بعدم االقتطاع من راتبه لفائدة 
هلذا، ينبغي يف موقف غري قانوين، و كركة التأمني سيضع الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات 

 .لتصحيح هذ  الوضعية انتظار صدور املراسيم التنظيمية لنظام التغطية الصحية
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 يةضقتتمة 

 
مدونة التغطية الصحية  من  114ويقود إثارة اإلدارة للصعوبة القانونية اليت تطريها املادة

األساسية إىل عرض الشروط املطلوبة من الوكالة لالنتقال من نظام التغطية الصحية االختيارية إىل أخرى 
 إجبارية كما نصت عليها هذ  املادة التشريعية:

م التنظيمية من إصدار املراسي كرط مرور تفرتة انتقالية مدهتا مخس سنوات قابلة للتجديد، ابتداءا .1
املتعلقة بالتغطية الصحية األساسية، وإدالء اهليئة املشغلة عامة كانت أم خاصة مبا يثبت وجود 

 التغطية االختيارية؛
كرط صدور نص تنظيمي، بعد انصرام أجل الفرتة االنتقالية، حيدد مبوجبه إجراءات قيام اهليئات  .2

التأمني اإلجباري األساسي عن املرض املدبر من طرف العامة بتسجيل مأجوريهم يف نظام 
 الصندوق الوط ي ملنظمات االيتياط االجتماعي.

وإذا كان الوضع املؤقت للفرتة االنتقالية ينتهي مبرور مخس سنوات قابلة للتجديد عن صدور 
دد يم، كما مل حتمن القانون سالف الذكر مل حتدد نوعية هذ  املراس 114املراسيم التنظيمية، تفإن املادة 

ثناء من قاعدة استتاريخ بداية ايتساب هذ  املدة، وعدد مرات التجديد، ليكون تطبيق املادة املذكورة 
 بسلطة التقدير املوكولة للسلطة التنظيمية يف إصدار تل  املراسيم. امرتبط األثر الفوري للقانون

تيسري  ،أن يرجئ تنفيذ أيكام تشريعية إىل تاريخ اليق، بدواع منها وإذا كان من يق القانون
االنتقال من نظام قانوين إىل نظام جديد، أو رعيا الستقرار أوضاع قانونية، أو تدبري أوضاع قانونية 

، أو منح شريعيةتحمدودة يف الزمن متليها مصلحة عامة، أو اختاذ الرتتيبات الضرورية لتنفيذ مقتضيات 
أيكام انتقالية،  تفإنه ال اجوز من خالل كما يف نازلة احلال،  مني به مهلة زمنية للتالؤم مع مقتضياته،امللز 

قة بتطبيقه، مبربر عدم مرور هذ  الفرتة االنتقالية لصدور املراسيم املتعلتعطيل تطبيق مقتضى تشريعي 
ة االنتقالية حمل انتظار انتهاء الفرت واحلال أن العديد من هذ  املراسيم قد صدرت باجلريدة الرمسية، ليبقى 

 استفهام وتساؤل.
 

  



  2017 غشت –/ أ بريل 20النرشة الإخبارية ملؤسسة وس يط اململكة/ العدد  16
 

 

د االتفريقي، ؤسسة وسيط اململكة ونظرياهتا على الصعييف إطار تعزيز عالقات التعاون الثنائي والدويل بني م
وسيط اململكة مؤخرا  ، أبرمت مؤسسةاتفريقياعلى اململكة املغربية امللكي السامي الرامي إىل انفتاح توجه ال عممتاكيا و 

 مذكريت تفاهم مع كل من مؤسسة وسيط ةمهورية النيجر وكذا مع مؤسسة املداتفع عن العدل باملوزمبيق.

 

 

 

 اتفاقيات

توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة وسيط 

المملكة ووسيط جمهورية النيجر يوم 

همت على الخصوص  ،2017يوليوز  19

تنمية التعاون المثمر بينهما السيما في 

مجاالت تبادل الشكايات والتظلمات 

وتنظيم أنشطة مشتركة للتكوين 

والتأطير وتبادل التجارب، فضال عن 

تنسيق ودعم مواقف المؤسستين داخل 

 الهيئات الجهوية والدولية.

تطرقت  ،2017غشت  7توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة وسيط المملكة والمدافع عن العدالة بالموزمبيق يوم 

على الخصوص لتعزيز عالقات التعاون بينهما السيما في مجال تبادل الشكايات والتظلمات وتنظيم زيارات عمل من 

 شاريع في المجاالت ذات االهتمام المشترك.أجل الدراسة وتبادل المعلومات، باإلضافة إلى إعداد برامج عمل وم


