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جمادى

النظام الداخلي ملؤسسة الوسيط
بناء على مقت�ضيات الف�صل  179من الد�ستور;
وبنــاء على الظهـــــــري ال�رشيـــــــــــــف رقــــم  1.11.25ال�صــــــــادر يف  12من
ربيـــع الآخــــــر  17( 1432مار�س  )2011ب�إحداث م�ؤ�س�سة الو�سيط ،وال �سيما
املادة  53منه؛
وبعد امل�صادقة امللكية ال�سامية على م�رشوع النظام الداخلي مل�ؤ�س�سة الو�سيط؛
يعمل بهذا النظام الداخلي ،الآتي ن�صه:

الباب الأول
املادة الأوىل

�أحكام عامة

يت�ضمن هذا النظام الداخلي� ،إ�ضافة �إىل الأحكام العامة الواردة يف هذا الباب،
الأحكام املتعلقة باملوا�ضيع التالية:
 الهيكلة التنظيمية املركزية للم�ؤ�س�سة؛
 الو�سطاء اجلهويون واملندوبون املحليون؛
 املبادرة التلقائية للم�ؤ�س�سة والبت يف ال�شكايات �أو التظلمات وطلبات الت�سوية؛
 تقارير الو�سيط؛
 املوظفون وامل�ستخدمون بامل�ؤ�س�سة؛
 التنظيم املايل واملحا�سبي للم�ؤ�س�سة؛
 �أحكام ختامية.
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املادة الثانية

يق�صد ببع�ض امل�صطلحات الواردة �ضمن �أحكام هذا النظام الداخلي ،ما يلي:
 امل�ؤ�س�سة  :م�ؤ�س�سة الو�سيط.
 الإدارة:

 الإدارات العمومية� ،سواء كانت مركزية� ،أو جهوية� ،أو �إقليمية� ،أو حملية؛ -اجلماعات الرتابية� ،سواء تعلق الأمر باجلهات� ،أو العماالت� ،أو الأقاليم� ،أو

اجلماعات احل�رضية �أو القروية؛
 امل�ؤ�س�سات العمومية ،والهيئات املعهود �إليها ب�صالحيات ال�سلطة العمومية؛ املن�ش�آت والهيئات اخلا�ضعة للمراقبة املالية للدولة. املرتفقون  :الأ�شخا�ص املتعاملون مع الإدارة.
 ال�شكايات والتظلمات:

الطلبات التي يرفعها الأ�شخا�ص الذاتيون �أو

االعتباريون ،مغاربة �أو �أجانب ،فرادى �أو جماعات� ،إىل الو�سيط ،والتي يلتم�سون منه
بوا�سطتها التدخل لدى الإدارة املعنية من �أجل رفع ال�رضر الذي يكون قد حلقهم من
جراء قرار �رصيح �أو �ضمني� ،أو ت�رصف �صادر عنها �أو عمل �أو امتناع عن عمل� ،أو
ن�شاط من �أن�شطتها ،يكون خمالف ًا لقواعد القانون �أو ملبادئ العدل والإن�صاف.
 طلبات الت�سوية :الطلبات الرامية �إىل ت�سوية ودية ومن�صفة خلالف قائم بني
الإدارة و�شخ�ص من بني الأ�شخا�ص املتعاملني معها.
 املخاطب الدائم :ال�شخ�ص الذي تعينه الإدارة� ،إن مل يكن هو رئي�سها نف�سه،
من �أجل �ضمان ح�سن التن�سيق والتوا�صل والتتبع بينها وبني م�صالح م�ؤ�س�سة
الو�سيط ،والذي يكون من بني م�س�ؤوليها املتمتعني ب�سلطة اتخاذ القرار يف ال�شكايات
�أو التظلمات �أو طلبات الت�سوية املحالة �إليه من لدن امل�ؤ�س�سة.
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املادة الثالثة

تعترب م�ؤ�س�سة الو�سيط ،م�ؤ�س�سة وطنية م�ستقلة ومتخ�ص�صة تتوىل ،يف نطاق
العالقة بني الإدارة واملرتفقني ،مهام:
 الدفاع عن احلقوق؛
 الإ�سهام يف تر�سيخ �سيادة القانون؛
 �إ�شاعة مبادئ العدل والإن�صاف؛
 العمل على ن�رش قيم التخليق وال�شفافية يف تدبري املرافق العمومية؛
 ال�سهر على تنمية توا�صل فعال بني الإدارة واملرتفقني.
املادة الرابعة

يعترب الو�سيط رئي�سا للم�ؤ�س�سة واملمثل القانوين لها والناطق الر�سمي با�سمها،
ميثلها �إزاء الدولة ،و�إزاء كافة اجلهات الوطنية والأجنبية� ،سواء داخل الوطن �أو
خارجه ،ويت�رصف با�سمها.
املادة اخلام�سة

ميكن للو�سيط �أن يفو�ض ،حتت �سلطته ،جزءا من اخت�صا�صاته �إىل الكاتب العام
للم�ؤ�س�سة� ،أو مندوبيه اخلا�صني� ،أو الو�سطاء اجلهويني� ،أو ر�ؤ�ساء ال�شعب ،وذلك
مبقررات خا�صة.
حتدد ،ح�سب كل حالة ،املهام ا ُ
ملف ََّو َ�ضة.

املادة ال�ساد�سة

حتدث لدى الو�سيط هيئة للم�شورة وتكون تابعة له مبا�رشة.
يعهد �إىل �أع�ضاء هيئة امل�شورة القيام ،جماعي ًا �أو فردي ًا ح�سب الأحوال ،باملهام
التالية:
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 �إب��داء ال��ر�أي حول الق�ضايا املعرو�ضة من لدن الو�سيط ،وتقدمي اال�ست�شارات
املطلوبة بخ�صو�صها؛
 �إعداد درا�سات �أو تقارير ،و�إج��راء �أبحاث ،بطلب من الو�سيط حول موا�ضيع
معينة �أو ق�ضايا ذات طابع خا�ص.
املادة ال�سابعة

تتكون هيئة امل�شورة من م�ست�شارين وخ�براء يختارون من بني ال�شخ�صيات
امل�شهود لها بالكفاءة واخلربة والتجربة يف املجاالت القانونية �أو الإدارية �أو املالية
�أو غريها من املجاالت ذات ال�صلة باخت�صا�صات م�ؤ�س�سة الو�سيط.
حتدد املهام الفردية ،وو�ضعية امل�ست�شارين الأع�ضاء يف هيئة امل�شورة ،مبقررات
خا�صة للو�سيط.
ميكن للو�سيط ،عند االقت�ضاء� ،أن ي�ست�شري ب�صفة عر�ضية خرباء خمت�صني خارج
هيئة امل�شورة.
املادة الثامنة

يختار الو�سيط ،وفقا للمادة الثامنة والأربعني من الظهري ال�رشيــف املحدث
للم�ؤ�س�سة� ،أحد العاملني بها لت�سيري ديوانه.
يتوىل ديوان الو�سيط ،على اخل�صو�ص ،املهام التالية:
 تتبع ال�ش�ؤون ،ذات الطابع العام �أو اخلا�ص ،التي ال تندرج �ضمن �صالحية
باقي هياكل امل�ؤ�س�سة؛
 ال�سهر على اتخاذ الرتتيبات املتعلقة بتظاهرات امل�ؤ�س�سة التي ير�أ�سها الو�سيط،
وتتبع التظاهرات الأخرى التي ي�شارك فيها؛
 ال�سهر على اتخاذ الرتتيبات املالئمة بخ�صو�ص توا�صل الو�سيط ،وا�ستقباالته
وتنقالته.
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الباب الثاين
الهيكلة التنظيمية املركزية للم�ؤ�س�سة
املادة التا�سعة

ي�ستعني الو�سيط يف ممار�سة �صالحياته:
 على ال�صعيد املركزي :ف�ضال عن املندوبني اخلا�صني ،بكاتب عام ،ور�ؤ�ساء
�شعب ،ور�ؤ�ساء وحدات.
 على ال�صعيد اجلهوي :بو�سطاء جهويني ،يعملون مب�ساعدة مندوبني حمليني
عند االقت�ضاء.

الفرع الأول

املندوبون اخلا�صون
املادة العا�رشة

يتوىل املندوبون اخلا�صون امل�شار �إليهم بعده ،كل يف جمال اخت�صا�صاته ،تتبع
الق�ضايا التي يحيلها الو�سيط �إليهم ،واتخاذ جميع الإجراءات ال�رضورية لت�سويتها.
�أوالً :املندوب اخلا�ص بتي�سري الولوج �إىل املعلومات الإدارية

املادة احلادية ع�رشة:

ي�سهر املندوب اخلا�ص بتي�سري الولوج �إىل املعلومات الإدارية على:
 ممار�سة كل من تكون له م�صلحة �شخ�صية م�رشوعة ،احلق يف احل�صول من
الإدارة ،وفقا للقوانني والتنظيمات اجلاري بها العمل ،على املعلومات التي يرغب
فيها ،كيفما كان م�ضمونها �أو مكان حفظها �أو �شكلها �أو حاملها امل��ادي ،وعند
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احلاجة ،على ن�سخ �أو �صور من الوثائق �أو الأدوات التي تت�ضمن تلك املعلومات؛
 اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة ل�ضمان ذلك ،بتن�سيق مع املخاطبني الدائمني.
املادة الثانية ع�رشة

ال يجوز اللجوء �إىل الو�سيط �أو املندوب اخلا�ص املعني ،للح�صول على معلومات
�إداري��ة� ،إال ملن له م�صلحة مبا�رشة لها عالقة مبلف �أو ق�ضية تهمه ،مع حتديده
ب�صورة وا�ضحة للغر�ض من املعلومات املطلوبة.
املادة الثالثة ع�رشة

يقوم الو�سيط بحفظ طلبات املعلومات الإداري��ة غري املربرة� ،أو التي ُي�ست�شف
طابعها التع�سفي من �صبغتها املتكررة �أو املمنهجة.
املادة الرابعة ع�رشة

ال يجوز حتريف املعلومات املح�صل عليها ،وال ا�ستعمالها يف غري الغر�ض املحدد
�ضمن الطلب املقدم ب�ش�أنها.
املادة اخلام�سة ع�رشة

�إذا تعذرت ا�ستجابة الإدارة لطلب املعلومات املرغوب فيها ،لأي �سبب كان ،وت�أكد
للم�ؤ�س�سة توفر امل�صلحة ال�شخ�صية امل�رشوعة للم�شتكي ،يقوم املندوب اخلا�ص
املعني مبطالبة الإدارة مبوافاته ،داخل �أجل يحدده ،بن�سخ �أو �صورمن الوثائق �أو
الأدوات املطلوبة كيفما كان حاملها املادي ،ق�صد العمل على �إحالتها �إىل امل�شتكي
�أو املتظلم ،عدا �إذا تعلق الأمر مبعلومات تكت�سي �صبغة �رسية مبقت�ضى القانون.
املادة ال�ساد�سة ع�رشة

�إذا كانت املعلومات املطلوبة تكت�سي �صبغة �رسية مبقت�ضى القانون ،يتعني على
الإدارة املعنية �إطالع الو�سيط ،داخل �أجل يحدده ،على ما يثبت ذلك.
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و�إذا تبني للو�سيط �أن الت�رصف الإداري ذي ال�صلة باملعلومات املطلوبة خمالف،
يف حد ذاته� ،أو من حيث �آثاره ،ملبادئ العدل والإن�صاف ،وترتب عنه �رضر للم�شتكي،
طلب الو�سيط من الإدارة املعنية ،مبا�رشة �أو بوا�سطة املندوب اخلا�ص املعني ،اتخاذ
كافة الإجراءات الالزمة جلرب ال�رضر.
املادة ال�سابعة ع�رشة

ال يعترب يف عداد املعلومات الإدارية املمكن الولوج �إليها:
 �أعمال الهيئات الق�ضائية التي تكت�سي �صبغة �رسية؛
 الأعمال التح�ضريية التخاذ القرارات الإدارية؛
 املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي كما حتددها الن�صو�ص املتعلقة بحمايتها.
املادة الثامنة ع�رشة

يعمل املندوب اخلا�ص املعني ،بتعاون مع الإدارة ،على �ضمان ال�شفافية يف
تعاملها مع املرتفقني ،وت�سهيل �إطالعهم على القرارات والدوريات املعمول بها� ،أو
غريها من الوثائق املت�ضمنة لتعليمات �إدارية ،يف املجال املعني.
ثانياً :املندوب اخلا�ص بتتبع تب�سيط امل�ساطر الإدارية وولوج اخلدمات
العمومية

املادة التا�سعة ع�رشة

يعمل املندوب اخلا�ص بتتبع تب�سيط امل�ساطر الإدارية ،انطالق ًا من اال�ستنتاجات
املرتتبة عن معاجلة ال�شكايات �أو التظلمات املعرو�ضة على م�ؤ�س�سة الو�سيط ،بتن�سيق
مع املخاطبني الدائمني مبختلف الإدارات ،على �إيجاد ال�صيغ املالئمة لتب�سيط
امل�ساطر الإدارية ،وتعزيز مبادرات الوقاية من الر�شوة ودعم حماربتها ،وعلى تر�سيخ
الأخالقيات الواجب التقيد بها يف كافة املرافق العمومية ،وتكري�س تدابري احلكامة
الإدارية اجليدة.
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املادة الع�رشون

يتوىل املندوب اخلا�ص املعني ،بتن�سيق مع املخاطبني الدائمني ،حتديد قواعد:
 حت�سني ظروف االت�صال واال�ستقبال بكافة امل�صالح التابعة للإدارات ،من
لدن �أ�شخا�ص م�ؤهلني ،والتجاوب مع املرتفقني بكل �شفافية و�إخال�ص ،مع �إيالء
الأ�شخا�ص املوجودين يف و�ضعية ه�شة العناية الالزمة؛
 �ضمان ح�سن �إر�شاد املرتفقني؛
 حت�سني م�ستوى االت�صال واال�ستقبال مبا يحفظ ل�ل�إدارة دورها يف �أداء
اخلدمات العمومية لفائدة اجلميع ،وللمرتفق كرامته وم�صاحله امل�رشوعة ،وذلك
يف متام ال�شفافية والنزاهة؛
 جعل املرا�سالت الإداري��ة وا�ضحة ومفهومة ،وم�صحوبة بكل البيانات
املفيدة ل�صيانة ما يكون للمرتفق من حقوق وواجبات؛
 تعميم ثقافة املرفق العمومي ،من خالل ت�شبع كافة العاملني به ،ب�أنهم يف
خدمة املرتفقني ،ولي�س العك�س.
املادة احلادية والع�رشون

يعمل املندوب اخلا�ص املعني ،بتن�سيق مع املخاطبني الدائمني ،على و�ضع
برنامج عمل �سنوي يحدد �آليات تطبيق الإجراءات امل�شار �إليها يف املادة � 20أعاله،
وكذا و�سائل وطرق تقييمها.
املادة الثانية والع�رشون

َيعقد املندوب اخلا�ص املعني ،مع املخاطبني الدائمني ،اجتماعني يف ال�سنة ،يحدد
تاريخ كل منهما من لدن الو�سيط ،وكلما اقت�ضت ال�رضورة ذلك ،وين�صب مو�ضوعهما
على مراقبة وتتبع تنفيذ برنامج العمل املحدد ،وتقييم منجزاته ،وتقوميه عند االقت�ضاء.
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املادة الثالثة والع�رشون

يعمل املندوب اخلا�ص املعني ،بتن�سيق مع املخاطبني الدائمني ،على ت�سهيل
ولوج الأ�شخا�ص �إىل اخلدمات العمومية كلما مت ا�ستيفاء ال�رشوط القانونية للح�صول
عليها من املرافق املعهود �إليها تقدمي تلك اخلدمات.
املادة الرابعة والع�رشون

ي�سهر املندوب اخلا�ص املعني ،من خالل الأعمال املتعلقة بت�سهيل الولوج �إىل
اخلدمات العمومية ،على احرتام مبد�أ امل�ساواة بني املرتفقني ،وعلى �أن ال يكون يف
اال�ستفادة من تلك اخلدمات �أي متييز بينهم.
ثالثاً :املندوب اخلا�ص بتتبع تنفيذ الأحكام الق�ضائية ال�صادرة يف

مواجهة الإدارة

املادة اخلام�سة والع�رشون

يقوم املندوب اخلا�ص بتتبع تنفيذ الأحكام الق�ضائية ال�صادرة يف مواجهة
الإدارة ،بتن�سيق مع املخاطبني الدائمني عن م�صالح خمتلف الإدارات ،وعند
االقت�ضاء ،مع املخاطب الدائم عن امل�صالح التابعة لرئا�سة احلكومة ،بالعمل على:
 اتخاذ التدابري الفعلية الرامية �إىل الت�صفية العاجلة لتنفيذ الأحكام النهائية
التي ظلت عالقة؛
 و�ضع ،عند ال�رضورة ،جدولة زمنية مقبولة لإجناز التنفيذ بالن�سبة لكل
حكم ،و�إ�شعار امل�شتكي �أو املتظلم بذلك.
املادة ال�ساد�سة والع�رشون

يعمل املندوب اخلا�ص املعني ،بتفوي�ض من الو�سيط ،على تفعيل �إج��راءات
ت�سوية توفيقية بني الطرفني ،وذلك يف حالة ما �إذا اقت�ضت رغبة امل�شتكي �أو املتظلم
الت�رسيع بتجاوز ما قد يوجد من عوائق راهنة للتنفيذ.
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رابعا � :أحكام م�شرتكة بني املندوبني اخلا�صني

املادة ال�سابعة والع�رشون

ميكن للمندوبني اخلا�صني �أن يقدموا للو�سيط مقرتحات ب�ش�أن �إ�صالح الن�صو�ص
الت�رشيعية �أو التنظيمية ذات ال�صلة مبجاالت اخت�صا�صاتهم.
املادة الثامنة والع�رشون

يقوم املندوبون اخلا�صون برفع تقرير ،كل �ستة �أ�شهر� ،إىل الو�سيط حول ح�صيلة
ن�شاطهم ،وكذا تقارير خا�صة ،عند االقت�ضاء ،ب�ش�أن احلاالت التي تكت�سي طابع ًا
خا�صاً.

الفرع الثاين

اللجان الدائمة للتن�سيق والتتبع
املادة التا�سعة والع�رشون

يعني كل من الو�سيط ورئي�س الإدارة املعنية ممثلني عنهما يف اللجان الدائمة
للتن�سيق والتتبع بني م�ؤ�س�سة الو�سيط و�سائر الإدارات ،على �أن يكون املخاطبون
الدائمون ،وعند االقت�ضاء ،املندوبون اخلا�صون� ،أع�ضاء فيها ،وتعهد رئا�سة
اجتماعاتها �إىل من يقوم الو�سيط بتعيينه.
تعقد هذه اللجان ،مبقر امل�ؤ�س�سة ،اجتماعا عاديا ،على الأقل مرة كل ثالثة �أ�شهر،
وكلما اقت�ضت ال�رضورة ذلك ،بدعوة من الو�سيط� ،أو باقرتاح من الإدارة املعنية.
يحدد الو�سيط جدول �أعمال االجتماعات العادية ،ويتم تبليغه �إىل املخاطب الدائم
�أ�سبوعا واحدا على الأقل قبل تاريخ كل اجتماع.
يتوىل �أحد �أطر امل�ؤ�س�سة مهام كتابة اللجان املذكورة ،ويحرر ب�ش�أن اجتماعاتها
حما�رض توجه �إىل كل من الو�سيط ورئي�س الإدارة املعنية.
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املادة الثالثون

تخت�ص اللجان الدائمة للتن�سيق والتتبع بـ:
 ال�سهر على تتبع م�آل ال�شكايات والتظلمات التي تعرثت ت�سويتها؛
 بحث �سبل �إيجاد احللول الكفيلة بتذليل ال�صعوبات التي تعيق ت�سوية
امللفات العالقة؛
 الت�رسيع ب�إيجاد احللول الالزمة ،املبنية على �أ�س�س قانونية �سليمة� ،أو
املن�سجمة مع مبادئ العدل والإن�صاف للق�ضايا امل�ستع�صية.
املادة احلادية والثالثون

تعترب اللجان الدائمة للتن�سيق والتتبع ،عالوة على ما يدخل �ضمن اخت�صا�صاتها
ال��واردة يف املادة � 30أع�لاه� ،آلية للت�شاور و�إب��داء ال��ر�أي والتن�سيق ب�صفة عامة،
وال�سيما حول:
 حت�سني اال�ستقبال باملرافق العمومية؛
 تب�سيط امل�ساطر الإدارية و�إجراءات ولوج اخلدمات العمومية؛
 حت�سني جودة اخلدمات العمومية املقدمة للمرتفقني؛
 �ضمان حتقيق امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص؛
 �إ�شاعة ثقافة املرفق العمومي ،وتر�سيخ قيم الإدارة املواطنة.
املادة الثانية والثالثون

ميكن للو�سيط �أن يحدث مبقرر خا�ص ،كلما اقت�ضى احلال ،جلنة على امل�ستوى
اجلهوي ،ير�أ�سها الو�سيط اجلهوي ،لبحث �سبل �إيجاد احللول ال�رسيعة لل�شكايات �أو
التظلمات التي تعرثت ت�سويتها.
يرفع الو�سيط اجلهوي تقريرا �إىل الو�سيط حول �أ�شغال هذه اللجنة.
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الفرع الثالث
الهياكل الإدارية املركزية
املادة الثالثة والثالثون

تتكون الإدارة املركزية مل�ؤ�س�سة الو�سيط من املرافق التالية:
 الكتابة العامة؛
 �شعبة الدرا�سات والتحليل والتتبع؛
 �شعبة التوا�صل والتعاون والتكوين؛
 �شعبة املوارد الب�رشية وال�ش�ؤون الإدارية واملالية؛
 �شعبة املعاجلة املعلوماتية والإح�صاءات والتوثيق.
�أوال  :الكتابة العامة

املادة الرابعة والثالثون

ي�ساعد الو�سيط يف �أداء مهامه ،وحتت �سلطته ،كاتب عام للم�ؤ�س�سة.
ولهذه الغاية يتوىل:
 ال�سهر على توفري امل�ساعدة الإدارية لهيئة امل�شورة وللمندوبني اخلا�صني
واللجان الدائمة للتن�سيق والتتبع يف �أداء مهامهم؛
 ال�سهر على ح�سن �سري م�صالح الإدارة املركزية للم�ؤ�س�سة ،وتن�سيق �أن�شطتها؛
 تن�سيق �أن�شطة الو�سطاء اجلهويني؛
 ال�سهر على م�سك و�ضبط ا�ستعمال وثائق امل�ؤ�س�سة وم�ستنداتها.
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املادة اخلام�سة والثالثون

ت�شتمل الكتابة العامة على بنيات تنظيمية كفيلة بتفعيل خمتلف املهام املنوطة
بها.
ثانيا � :شعبة الدرا�سات والتحليل والتتبع

املادة ال�ساد�سة والثالثون

يعهد �إىل �شعبة الدرا�سات والتحليل والتتبع باملهام التالية:
 ا�ستقبال امل�شتكني واملتظلمني وتلقي ال�شكايات والتظلمات وطلبات
الت�سوية واتخاذ ما ينبغي ب�ش�أنها من �إجراءات؛
 درا�سة الق�ضايا املعرو�ضة على امل�ؤ�س�سة وحتليل املعطيات املتعلقة بها؛
 تتبع م�آل ال�شكايات والتظلمات التي تدخل الو�سيط لدى الإدارة ب�ش�أنها؛
 مواكبة �أ�شغال اللجان الدائمة للتن�سيق والتتبع؛
 �إعداد الدرا�سات املت�صلة مبجال عمل امل�ؤ�س�سة؛
 �إعداد م�رشوع التقرير ال�سنوي الذي يرفعه الو�سيط �إىل جاللة امللك؛
 �إعداد م�رشوع امللخ�ص الرتكيبي مل�ضامني التقرير ال�سنوي الذي يقدمه
الو�سيط �أمام الربملان؛
 �إعداد م�شاريع التقارير التي يقدمها الو�سيط �إىل رئي�س احلكومة؛
 �إجناز تقارير دورية خا�صة ب�أن�شطتها ترفع �إىل الو�سيط كل ثالثة �أ�شهر.
املادة ال�سابعة والثالثون

ت�ضم �شعبة الدرا�سات والتحليل والتتبع الوحدات التالية:
 وحدة ا�ستقبال امل�شتكني وتلقي ال�شكايات والتظلمات وطلبات الت�سوية؛
 وحدة حتليل وتتبع ال�شكايات والتظلمات وطلبات الت�سوية ،ومواكبة �أ�شغال
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اللجان الدائمة؛
 وحدة الدرا�سات والتقارير.
ثالثاً� :شعبـة التوا�صل والتعاون والتكوين

املادة الثامنة والثالثون

يعهد �إىل �شعبة التوا�صل والتعاون والتكوين باملهام التالية:
 ت�أمني التوا�صل الداخلي بني خمتلف م�صالح امل�ؤ�س�سة؛
 �إجناز برامج تكوينية ودورات ال�ستكمال اخلربة لفائدة العاملني بامل�ؤ�س�سة؛
 تنظيم خمتلف �أنواع الأن�شطة و�إعداد الوثائق الهادفة �إىل التعريف مبجال
عمل امل�ؤ�س�سة ومنجزاتها؛
 اقرتاح الآليات العملية لتنمية التوا�صل بني الإدارة ومرتفقيها؛
 تن�سيق الأعمال والتعاون مع املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان والهيئة
الوطنية املكلفة بالوقاية من الر�شوة؛
 توثيق عالقات التوا�صل والتعاون مع امل�ؤ�س�سات املماثلة مل�ؤ�س�سة الو�سيط،
والهيئات ذات الأهداف امل�شرتكة على ال�صعيدين الوطني والدويل؛
 تتبع التوا�صل مع و�سائل الإعالم العمومية واخلا�صة؛
 العمل على ترجمة الوثائق ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة �إىل اللغات الأجنبية؛
 �إجناز تقارير دورية خا�صة ب�أن�شطتها ترفع �إىل الو�سيط كل ثالثة �أ�شهر.
املادة التا�سعة والثالثون

ت�ضم �شعبة التوا�صل والتعاون والتكوين الوحدات التالية:
 وحدة تنمية التوا�صل والرتجمة والتكوين واملن�شورات؛
 وحدة العالقات مع امل�ؤ�س�سات والهيئات الوطنية ذات ال�صلة مبجال حقوق
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الإن�سان؛
 وحدة العالقات العامة والتعاون مع امل�ؤ�س�سات الأجنبية املماثلة.
رابعاً� :شعبـة املوارد الب�رشية وال�ش�ؤون الإدارية واملالية

املادة الأربعون

يعهد �إىل �شعبة املوارد الب�رشية وال�ش�ؤون الإدارية واملالية باملهام التالية:
 تدبري املوارد الب�رشية العاملة مبختلف م�صالح م�ؤ�س�سة الو�سيط ،وال�سهر
على تر�شيد ا�ستعمالها؛
 القيام بتح�ضري امل�رشوع الأويل مليزانية امل�ؤ�س�سة وال�سهر على تنفيذ هذه
امليزانية ،وم�سك املحا�سبة املالية للم�ؤ�س�سة ،واحلر�ص على ح�سن ا�ستعمال
معداتها و�صيانة ممتلكاتها؛
 �إجناز تقارير دورية خا�صة ب�أن�شطتها ترفع �إىل الو�سيط كل ثالثة �أ�شهر.
املادة احلادية والأربعون

ت�ضم �شعبة املوارد الب�رشية وال�ش�ؤون الإدارية واملالية ،ف�ضال عن مكتب ال�ضبط،
الوحدات التالية:
 وحدة تدبري املوارد الب�رشية؛
 وحدة امليزانية واملحا�سبة؛
 وحدة املعدات والتجهيزات والبنايات.
خام�ساً� :شعبـة املعاجلة املعلوماتية والإح�صاءات والتوثيق

املادة الثانية والأربعون

يعهد �إىل �شعبة املعاجلة املعلوماتية والإح�صاءات والتوثيق باملهام التالية :
 الإ��ش�راف على و�ضع خمتلف قواعد املعطيات وال�برام��ج والتطبيقات
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املعلوماتية و�شبكة الربط املعلوماتية بني خمتلف م�صالح امل�ؤ�س�سة ،وفق
ت�صميم مديري معلوماتي؛
 القيام بتجميع املعطيات والبيانات و�سائر املعلومات املتعلقة مبهام
امل�ؤ�س�سة و�إح�صائها وت�صنيفها ،وو�ضعها رهن �إ�شارة امل�صالح املخت�صة؛
 �إعداد وتنفيذ برنامج لتدبري �أر�شيف ووثائق امل�ؤ�س�سة؛
 تقدمي الدعم التقني مل�صالح امل�ؤ�س�سة يف ميدان املعاجلة املعلوماتية
والإح�صاءات والتوثيق؛
 �إجناز تقارير دورية خا�صة ب�أن�شطتها ترفع �إىل الو�سيط كل ثالثة �أ�شهر.
املادة الثالثة والأربعون

ت�ضم �شعبة املعاجلة املعلوماتية والإح�صاءات والتوثيق الوحدات التالية :
 وحدة املعاجلة والربامج والتطبيقات املعلوماتية؛
 وحدة قواعد املعطيات والإح�صاءات؛
 وحدة تدبري املحفوظات والتوثيق؛
�ساد�ساً :وحدات مرافق الإدارة املركزية

املادة الرابعة والأربعون

يتم حتديد اخت�صا�صات وتنظيم الوحدات التابعة ملختلف مرافق الإدارة املركزية
مبقررات للو�سيط.
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البـاب الثـالث
الو�سطاء اجلهويون واملندوبون املحليون
الفرع الأول
نطاق االخت�صا�ص
املادة اخلام�سة والأربعون

حتدث على �صعيد كل جهة من جهات اململكة مندوبية جهوية مبقرر للو�سيط،
ي�رشف عليها و�سيط جهوي.
ميكن ،ب�صفة ا�ستثنائية� ،أن ي�شمل اخت�صا�ص الو�سيط اجلهوي �أكرث من جهة
واحدة.
ويف هذه احلالة ،حتدد الدائرة الرتابية الخت�صا�ص الو�سيط اجلهوي مبقرر خا�ص
للو�سيط.
املادة ال�ساد�سة والأربعون:

ميار�س كل و�سيط جهوي مهامه على �صعيد كافة اجلماعات الرتابية ،وجمموع
امل�صالح اخلارجية لإدارات الدولة ،وامل�ؤ�س�سات العمومية ،والهيئات املتمتعة
ب�صالحيات ال�سلطة العمومية ،و املن�ش�آت والهيئات اخلا�ضعة للمراقبة املالية للدولة،
الواقعة يف الدائرة الرتابية للجهة املعني فيها� ،أو عند االقت�ضاء ،اجلهات التي ت�شملها
تلك الدائرة.
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املادة ال�سابعة والأربعون:

حتدث ،عند االقت�ضاء ،مبقرر خا�ص للو�سيط ،مندوبيات حملية بالعماالت �أو
الأقاليم ،تكون تابعة للو�سطاء اجلهويني ،ومتار�س ،يف نطاق دائرتها الرتابية ،نف�س
االخت�صا�صات املوكولة للو�سيط اجلهوي.
الفرع الثاين
مهام و�صالحيات الو�سطاء اجلهويني
املادة الثامنة والأربعون:

يقوم الو�سطاء اجلهويون ،حتت �سلطة الو�سيط ،ويف حدود دائرة اخت�صا�صهم
الرتابي ،باملهام وال�صالحيات املوكولة �إليهم.
ولهذه الغاية ،ي�ضطلعون مبا يلي:
 متثيل الو�سيط لدى الإدارة اجلهوية ،وربط التوا�صل بينها وبني م�ؤ�س�سة الو�سيط؛
 تدوين ال�شكايات والتظلمات ال�شفوية وفق نف�س املوا�صفات وال�رشوط املحددة
على ال�صعيد املركزي ،وم�سك املحا�رض اخلا�صة بتلقيها؛
 ال�سهر على �إجناز الإج��راءات املتعلقة بكافة ال�شكايات والتظلمات ،واحرتام
الآجال املحددة ب�ش�أنها ،وتتبع م�آلها؛
 رفع تقارير دورية ،كل ثالثة �أ�شهر� ،إىل الو�سيط حول ح�صيلة ن�شاطهم ،تت�ضمن
املعطيات التالية:
 عدد ال�شكايات �أو التظلمات املحالة عليهم من امل�صالح املركزية للم�ؤ�س�سةوطبيعتها؛
 عدد ال�شكايات �أو التظلمات التي ا�ستجابت لها الإدارة ،بناء على تدخل من19

قبل الو�سيط اجلهوي ،مع حتديد طبيعة هذه ال�شكايات �أو التظلمات؛
 عدد ال�شكايات �أو التظلمات التي مل يت�أت �إيجاد حل لها ،وبيان الأ�سبابالتي حالت دون ذلك ،مع حتديد طبيعة هذه ال�شكايات �أو التظلمات؛
 عدد ال�شكايات �أو التظلمات التي مل ت�ستجب لها الإدارة ،الرتكاز موقفهاعلى �أ�سا�س قانوين �سليم� ،أوان�سجامه مع مبادئ الإن�صاف؛
 عدد طلبات الت�سوية املتلقاة من املرتفقني� ،أو املقدمة من لدن الإدارة،وطبيعة هذه الطلبات؛
 عدد طلبات الت�سوية التي مت التو�صل ب�ش�أنها �إىل حلول من�صفة ،وطبيعةهذه الطلبات ونوعية احللول املتو�صل �إليها؛
 عدد طلبات الت�سوية التي مل يتم التو�صل ب�ش�أنها �إىل حلول ،مع حتديدطبيعتها ،وبيان الأ�سباب التي حالت دون ذلك؛
 ت�صنيف الق�ضايا املثارة ح�سب م�صادرها من واليات وعماالت و�أقاليموح�سب الإدارة املعنية بها.
وعالوة على ذلك ،تت�ضمن التقارير املذكورة املالحظات املتعلقة مبواطن اخللل
يف �سري الإدارة ،واالقرتاحات الهادفة �إىل �إ�صالحها وحت�سني جودة خدماتها.
املادة التا�سعة والأربعون:

�إذا مل يتمكن الو�سيط اجلهوي� ،أو املندوب املحلي عند االقت�ضاء ،من ت�سوية
ق�ضية تتعلق ب�إحدى �صالحيات املندوبني اخلا�صني ،يحال ملف الق�ضية �إىل الو�سيط
ملتابعة ت�سويته مع املندوب اخلا�ص املعني.

20

الفرع الثالث
الهياكل الإدارية اجلهوية
املادة اخلم�سون

ت�ضم كل مندوبية جهوية الوحدات التالية:
 وحدة تلقي ال�شكايات والتظلمات وطلبات الت�سوية؛
 وحدة التحليل والتتبع والإح�صاء؛
 وحدة الدرا�سات والتقارير؛
 وحدة تدبري املحفوظات والتوثيق.
املادة احلادية واخلم�سون

يحدد تنظيم واخت�صا�ص الوحدات التي ت�ضمها املندوبيات اجلهوية للم�ؤ�س�سة
مبقررات للو�سيط.
املادة الثانية واخلم�سون

ي�ساعد الو�سطاء اجلهويني وعند االقت�ضاء املندوبني املحليني ،يف ممار�سة
مهامهم� ،أطر �إدارية وتقنية يتم تعيينهم وحتدد و�ضعيتهم ح�سب كل حالة ،مبقررات
للو�سيط.
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الباب الرابـع
املبادرة التلقائية للم�ؤ�س�سة والبت
يف ال�شكايات �أو التظلمات
ومعاجلة طلبات الت�سوية
الفرع الأول
املبادرة التلقائية
املادة الثالثة واخلم�سون

تقوم م�ؤ�س�سة الو�سيط ،تلقائيا ،بتحريك م�سطرة النظر يف ت�رصفات الإدارة
املخالفة للقانون �أو املنافية للعدل والإن�صاف� ،إذا ما علم الو�سيط بهذه الت�رصفات
مبا�رشة� ،أو عن طريق �أحد املندوبني اخلا�صني �أو الو�سطاء اجلهويني �أو املندوبني
املحليني.
املادة الرابعة واخلم�سون

تعالج الق�ضايا مو�ضوع املبادرة التلقائية من م�ؤ�س�سة الو�سيط ،وفق نف�س
امل�سطرة املتبعة بالن�سبة لل�شكايات والتظلمات ،ولإج��راء الأبحاث والتحريات
ب�ش�أنها ،ولتقدمي املقرتحات والتو�صيات ذات ال�صلة.
ويكلف الو�سيط �أحد �أطر امل�ؤ�س�سة بتتبع تلك الق�ضايا �إىل حني ت�سويتها.
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الفرع الثاين

�رشوط تقدمي ال�شكايات �أو التظلمات
وم�سطرة البت فيها

�أوال :تقدمي ال�شكايات �أو التظلمات

املادة اخلام�سة واخلم�سون

ميكن لكل الأ�شخا�ص الذاتيني �أو االعتباريني اخلا�ضعني للقانون اخلا�ص ،الذين
يتم�سكون مب�صلحة م�رشوعة� ،أن يتقدموا ،فرادى �أو جماعات ،مبا�رشة لدى الو�سيط�،أو
الو�سيط اجلهوي� ،أو املندوب املحلي عند االقت�ضاء ،ب�شكاية وفق مقت�ضيات الظهري
املحدث للم�ؤ�س�سة ونظامها الداخلي.
املادة ال�ساد�سة واخلم�سون

توجه ال�شكايات �أو التظلمات �إىل الو�سيط� ،أو الو�سيط اجلهوي� ،أو املندوب املحلي
عند االقت�ضاء� ،سواء بالربيد العادي �أو امل�ضمون �أو ب�أي و�سيلة �أخرى لالت�صال ،كما
يجوز �إيداعها لديهم مبا�رشة مبقرات عملهم.
املادة ال�سابعة واخلم�سون

ال يتحمل �صاحب ال�شكاية �أو التظلم �أي �صائر.
املادة الثامنة واخلم�سون

ي�شرتط لقبول ال�شكاية �أو التظلم �أن يت�ضمنا ،ف�ضال عن توقيع �صاحبهما:
 البيانات الكاملة املتعلقة بهويته :ا�سمه ال�شخ�صي وا�سمه العائلي وعنوانه
التام ،و�إذا كان �شخ�صا اعتباريا :بيان ا�سمه وطبيعته وعنوان مقره االجتماعي
وممثله القانوين� ،إ�ضافة �إىل غري ذلك من و�سائل االت�صال املمكنة؛
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بيان الإدارة املرفوعة ال�شكاية �أو التظلم يف مواجهة قرارها �أو ت�رصفها؛
 َ
 بيان الأ�سباب املربرة لتقدمي ال�شكاية �أو التظلم؛
 ت�رصيح ًا للم�شتكي �أو املتظلم يفيد �أن ق�ضيته غري معرو�ضة على الق�ضاء؛
 ت�رصيح ًا للم�شتكي �أو املتظلم يبني فيه امل�ساعي التي �سبق �أن قام بها لدى
الإدارة املعنية ونتائجها عند االقت�ضاء.
املادة التا�سعة واخلم�سون

ال تقبل ال�شكايات �أو التظلمات التي تت�ضمن قذفا �أو �سبا ،يف حق �أي �شخ�ص �أو
جهة معينة ،وكذا ال�شكايات �أو التظلمات املجهولة امل�صدر.
املادة ال�ستون

�إذا تعذر على ال�شخ�ص املعني تقدمي �شكايته �أو تظلمه ب�صفة مبا�رشة ،ميكن له �أن
ينيب عنه �شخ�ص ًا �آخر مبقت�ضى وكالة خا�صة ،عدا �إذا تعلق الأمر مبحام.
املادة احلادية وال�ستون

�إذا مت تقدمي ال�شكاية �أو التظلم ،ب�صفة مبا�رشة ،من طرف جمموعة �أ�شخا�ص لهم
م�صلحة م�شرتكة ،وجب حتديد هوية كل واحد منهم �ضمنها ،وتوقيعه عليها ،مع
تعيني من يوكلونه للنيابة عنهم لدى امل�ؤ�س�سة ،عدا �إذا تعلق الأمر مبحام.
املادة الثانية وال�ستون

�إذا تعذر على امل�شتكي �أو املتظلم تقدمي ال�شكاية �أو التظلم كتابة� ،أمكنه تقدميها
�شفويا ،ويحرر م�ضمونها يف هذه احلالة يف حم�رض خا�ص من طرف امل�صالح
املخت�صة بامل�ؤ�س�سة ،يوقع عليه امل�شتكي �أو املتظلم.
يجب �أن يت�ضمن هذا املح�رض جميع البيانات والتو�ضيحات املن�صو�ص عليها
يف هذا النظام الداخلي ،مع �إدالء امل�شتكي �أو املتظلم بالوثائق واحلجج الالزمة التي
يتوفر عليها.
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املادة الثالثة وال�ستون

ت�سجل جميع ال�شكايات �أو التظلمات ،على اختالف �أ�شكالها ،بقاعدة املعطيات
لدى امل�ؤ�س�سة ويخ�ص�ص لها رقم ترتيبي.
املادة الرابعة وال�ستون

ي�سلم �أو يوجه �إىل �صاحب ال�شكاية �أو التظلم و�صل عن اال�ستالم يت�ضمن تاريخ
ورقم ت�سجيلها.
ثانيا  :الدرا�سة الأولية لل�شكايات

املادة اخلام�سة وال�ستون

تتم الدرا�سة الأولية لل�شكايات من طرف الو�سيط� ،أو الو�سيط اجلهوي� ،أو املندوب
املحلي عند االقت�ضاء ،للت�أكد من انعقاد االخت�صا�ص النوعي للنظر فيها ،ومن مدى
ا�ستيفائها لل�رشوط املتطلبة لقبولها.
املادة ال�ساد�سة وال�ستون

�إذا تبني �أن ال�شكاية �أو التظلم ال يدخالن �ضمن االخت�صا�ص النوعي مل�ؤ�س�سة
الو�سيط� ،أو �أنهما ال ي�ستوفيان �رشوط القبول ،يتم �إ�شعار امل�شتكي �أو املتظلم كتابة
بذلك يف احلالة الأوىل ،وتتم دعوته �إىل ا�ستكمال ملفه يف احلالة الثانية.
ُي ْر َ�ش ُد ،عند االقت�ضاء ،امل�شتكي �أو املتظلم �إىل اجلهة املخت�صة للنظر يف �شكايته �أو
تظلمه ،عدا �إذا تعلق الأمر بانتهاك حق من حقوق الإن�سان ،فتحال ال�شكاية �أو التظلم
فورا ،وح�سب الأحوال� ،إىل املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،أو �إىل اللجنة اجلهوية
حلقوق الإن�سان املعنية ،وي�شعر امل�شتكي �أو املتظلم بذلك كتابة.
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املادة ال�سابعة وال�ستون

�إذا تبني �أن ال�شكاية �أو التظلم ال يدخالن يف نطاق االخت�صا�ص الرتابي للو�سيط
اجلهوي� ،أو املندوب املحلي عند االقت�ضاء ،يتعني عليه فورا توجيه ال�شكاية �أو التظلم
�إىل املندوبية اجلهوية املخت�صة ترابيا ،وي�شعر امل�شتكي �أو املتظلم بذلك كتابة.
املادة الثامنة وال�ستون

يتخذ كل من الو�سيط� ،أو الو�سيط اجلهوي� ،أو املندوب املحلي عند االقت�ضاء،
مقررات بحفظ ال�شكايات �أو التظلمات كلما تبني له �أن مربراتها غري جدية �أو منعدمة،
وي�شعر امل�شتكي �أو املتظلم بذلك كتابة.
املادة التا�سعة وال�ستون

ميكن لكل من الو�سيط� ،أو الو�سيط اجلهوي� ،أو املندوب املحلي عند االقت�ضاء� ،أن
يطلب من الأطراف ما قد يراه الزما من البيانات التكميلية ،والوثائق وامل�ستندات
الإ�ضافية ،للنظر يف ال�شكاية �أو التظلم.
املادة ال�سبعون

يحيل الو�سيط اجلهوي تلقائياً� ،أو مببادرة من املندوب املحلي عند االقت�ضاء،
على الو�سيط ،كل �شكاية �أو تظلم يتعلق بق�ضية ذات طابع وطني �أو ي�ستلزم موقف ًا
مبدئياً.
املادة احلادية وال�سبعون

يوجه الو�سيط� ،أو الو�سيط اجلهوي� ،أو املندوب املحلي عند االقت�ضاء ،ن�سخة من
ال�شكاية �أو التظلم املعرو�ضني عليهما� ،أو م�ضمونهما �إىل الإدارة املعنية ،وي�ستف�رسها
حول الوقائع الواردة فيهما ،ويطلب منها موافاته ،داخل �أجل يحدده ،بتقرير يت�ضمن
بكل و�ضوح موقفها ب�ش�أن مو�ضوع ال�شكاية �أو التظلم ،م�شفوع ًا بكافة البيانات
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وامل�ستندات الالزمة ،وذلك اعتباراً ملا يلزمها قانون ًا من تعاون وثيق معهم ،ومن
تي�سري مل�أموريتهم.
ميكن متديد الأجل امل�شار �إليه يف الفقرة ال�سابقة� ،إذا تقدمت الإدارة بطلب يربر
ذلك.
ثالثا :البحث والتحري

املادة الثانية وال�سبعون

ميكن للو�سيط� ،أو الو�سيط اجلهوي� ،أو املندوب املحلي عند االقت�ضاء ،اللجوء
�إىل جميع الو�سائل التي قد يراها �رضورية ومفيدة للت�أكد من مدى �صحة الوقائع
املعرو�ضة ،وم�رشوعية م�صلحة امل�شتكي �أو املتظلم ،وحقيقة ال�رضر الالحق به ،ومن
ذلك �إجراء �أبحاث� ،أو القيام بتحريات ،بعني املكان �إن اقت�ضى احلال ،على �أ�سا�س
املعطيات املو�ضوعية ،وبكيفية حيادية.
يتعني �إ�شعار الأط��راف املعنية ،ح�سب الظروف ،بيوم و�ساعة �إجراء البحث �أو
التحري ،بالإدارة املعنية� ،أو املحل مو�ضوع النزاع ،وذلك بجميع الو�سائل املمكنة،
�أ�سبوع ًا واحداً على الأقل ،قبل التاريخ املحدد.
يعني الو�سيط� ،أو من يفو�ض له ،مبقرر خا�ص ،ح�سب كل حالة ،ال�شخ�ص املكلف
ب�إجراء البحث �أو التحري مع حتديد باقي التدابري املتعلقة ب�إجناز مهمته.
املادة الثالثة وال�سبعون

ميكن للو�سيط� ،أو الو�سيط اجلهوي ،قبل البدء يف عمليات البحث �أو التحري� ،أو
�إثر �إجناز تلك العمليات� ،أن يحث الطرفني على اللجوء �إىل جميع الطرق الودية حلل
اخلالف� ،إذا كانت ظروف الق�ضية املعرو�ضة عليه ت�سمح بذلك.
ميكن للو�سيط� ،أو الو�سيط اجلهوي� ،أن يتو�سط بينهما ،لهذه الغاية ،با�ستعمال
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جميع امل�ساعي التوفيقية ق�صد التو�صل حللول من�صفة.
�إذا ما تبني للمندوب املحلي من جهته� ،إمكانية القيام بالو�ساطة والتوفيق بني
الإدارة املحلية واملرتفق ،يبادر �إىل �إحالة الأمر �إىل الو�سيط اجلهوي ق�صد الإ�رشاف
على الإجراءات وامل�ساعي املالئمة.
املادة الرابعة وال�سبعون

�إذا تبني �أثناء النظر يف ال�شكاية �أو التظلم �أن مو�ضوعهما معرو�ض �أمام الق�ضاء،
�أوقف الو�سيط� ،أو الو�سيط اجلهوي� ،أو املندوب املحلي عند االقت�ضاء ،تدخله مبوجب
مقرر ،و�أ�شعر امل�شتكي �أو املتظلم بذلك.
رابـعا :البت يف ال�شكايات والتظلمات

املادة اخلام�سة وال�سبعون

�إذا ت�أكد الو�سيط� ،أو �أحد الو�سطاء اجلهويني� ،أو �أحد املندوبني املحليني عند
االقت�ضاء ،من �صحة الوقائع الواردة يف ال�شكاية �أو التظلم ،ومن حتقق ال�رضر الالحق
بامل�شتكي �أو املتظلم ،بت فيهما بكل جترد وا�ستقالل ،وا�ستنادا �إىل �سيادة القانون
ومبادئ العدل والإن�صاف.
ولهذه الغاية ،يقوم ،ح�سب معطيات وظروف كل حالة:
 �إما بحث الإدارة املعنية على اال�ستجابة لطلب امل�شتكي �أو املتظلم ،داخل �أجل
ال يقل عن ثالثني ( )30يوماً ،ح�سب كل حالة ،و�إخبار الو�سيط داخل نف�س الأجل ،بكل
ما اتخذته يف املو�ضوع ،وذلك مع �إمكانية متديد الأجل مرة واحدة� ،إذا تقدمت الإدارة
بطلب يربر ذلك؛
 و�إما بدعوة الإدارة �إىل مراجعة موقفها ،يف �ضوء القواعد القانونية �أو مبادئ
العدل والإن�صاف ،مع تبليغها مالحظاته ومقرتحاته ق�صد �إيجاد حل عادل ومن�صف،
و�إىل قيامها ب�إخباره مبوقفها النهائي ،داخل نف�س الأجل القابل للتمديد ح�سب ما
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ورد يف البند ال�سابق.
يقوم الو�سيط ب�إ�صدار تو�صية ب�ش�أن احلل الذي يراه من�صف ًا للم�شتكي �أو املتظلم،
�إذا مل ت�ستجب الإدارة �إىل الدعوة ،بعد نهاية الأجل املحدد؛
ويقوم الو�سيط ،ب�إ�شعار امل�شتكي �أو املتظلم بالتدابري املتخذة.
الفرع الثالث

تقدمي طلبات الت�سوية ومعاجلتها
املادة ال�ساد�سة وال�سبعون

يقدم طلب الت�سوية �إىل الو�سيط� ،أو الو�سيط اجلهوي� ،أو املندوب املحلي عند
االقت�ضاء ،من لدن املرتفق �أو الإدارة ،وفق نف�س ال�رشوط املن�صو�ص عليها بخ�صو�ص
تقدمي ال�شكايات �أو التظلمات ،وميكن لطالب الت�سوية �أن يعر�ض اقرتاحاته الرامية �إىل
ت�سوية اخلالف.
املادة ال�سابعة وال�سبعون

يبلغ الو�سيط� ،أو الو�سيط اجلهوي� ،أو املندوب املحلي عند االقت�ضاء ،ن�سخة من
طلب الت�سوية �إىل الطرف الآخر ،ويطلب منه عر�ض موقفه �إزاء هذا الطلب ،داخل �أجل
يحدده ،ويكون قاب ًال للتمديد عند ال�رضورة.
املادة الثامنة وال�سبعون

يف حالة اال�ستجابة ملبد�إ الت�سوية ،يتم ا�ستدعاء الطرفني ،ق�صد التعرف على
احللول املقرتحة لت�سوية اخلالف بينهما.
ويف حالة عدم االتفاق على �أحد احللول املقرتحة ،يقوم الو�سيط� ،أو الو�سيط
اجلهوي� ،أو املندوب املحلي عند االقت�ضاء ،بتقريب وجهة نظر كل منهما ،وبتقدمي
حل توفيقي بينهما.
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يتم تدوين احلل املتو�صل �إليه يف حم�رض ،يوقع عليه الطرفان ،وت�سلم ن�سخة منه
�إىل كل منهما ويحتفظ بن�سخة �أخرى منه بامللف.
ويف حالة عدم ح�صول اتفاق بني الطرفني ي�سجل ذلك بامللف مو�ضوع الطلب
ويتم حفظه.
الفرع الرابع
معاجلة �أخطاء بع�ض املوظفني والأعوان
املادة التا�سعة وال�سبعون

�إذا تبني للو�سيط ،من خالل معاجلة �شكاية �أو تظلم �أو مبنا�سبة بحث �أو حتر� ،أن
�سبب الت�شكي �أو التظلم يعود �إىل خط�إ �أو �سلوك �شخ�صي لأحد املوظفني �أو الأعوان،
قام الو�سيط بتبليغ مالحظاته وا�ستنتاجاته يف املو�ضوع �إىل رئي�س الإدارة املعنية،
وعند االقت�ضاء بتوجيه تو�صية �إليه باملتابعة الت�أديبية� ،أو ب�إحالة امللف �إىل النيابة
العامة التخاذ الإجراءات التي ين�ص عليها القانون يف حق املوظف �أو العون املعني،
وذلك مع مطالبة رئي�س الإدارة ب�إخبار الو�سيط ،داخل �أجل معني ،مبا اتخذه من
قرارات لت�سوية و�ضعية امل�شتكي �أو املتظلم ،ومن �إجراءات تنفيذاً للتو�صية.
املادة الثمانون

�إذا تبني للو�سيط �أن االمتناع عن تنفيذ حكم ق�ضائي نهائي �صادر يف مواجهة
الإدارة ناجم عن موقف غري مربر مل�س�ؤول �أو موظف �أو عون تابع للإدارة املعنية� ،أو
عن �إخالله بالقيام بالواجب املطلوب منه من �أجل تنفيذ احلكم املذكور ،قام الو�سيط
برفع تقرير خا�ص يف املو�ضوع �إىل رئي�س احلكومة ،بعد �إبالغ الوزير امل�س�ؤول �أو
رئي�س الإدارة املعنية ،التخاذ ما يلزم من �إجراءات وجزاءات يف حق املعني بالأمر،
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وذلك ف�ضال عن �إمكانية توجيه تو�صية مبتابعة هذا الأخري ت�أديبيا �أو ق�ضائيا وفق
�أحكام املادة � 79أعاله.
الفرع اخلام�س
معاجلة تهاون بع�ض الإدارات يف التعاون مع م�ؤ�س�سة
الو�سيط ويف اال�ستجابة لتو�صياته

املادة احلادية والثمانون

يرفع الو�سيط تقريراً خا�ص ًا �إىل رئي�س احلكومة ،بعد �إبالغ الوزير امل�س�ؤول� ،أو
رئي�س الإدارة املعنية ،ق�صد اتخاذ اجلزاءات الالزمة والتدابري ال�رضورية ،بخ�صو�ص
كل �سلوك من جانب الإدارة من �ش�أنه �أن يحول دون قيام الو�سيط� ،أو املندوبني
اخلا�صني� ،أو الو�سطاء اجلهويني� ،أو عند االقت�ضاء املندوبني املحليني ،مبهامهم ،وال
�سيما �إذا تعلق الأمر:
 بعرقلة الأبحاث والتحريات� ،أو باعرتا�ض على القيام بها من لدن م�س�ؤول �أو
موظف �أو �شخ�ص يعمل يف خدمة الإدارة ب�أي �شكل من الأ�شكال؛
 بتهاون مق�صود من م�س�ؤول بالإدارة يف اجلواب عن م�ضمون ال�شكاية �أو التظلم
املوجهة �إليها� ،أو املالحظات �أو املقرتحات �أو التو�صيات املتعلقة بها؛
 بتهاون مق�صود من م�س�ؤول بالإدارة يف تقدمي الدعم الالزم للقيام بالأبحاث
والتحريات التي تعتزم امل�ؤ�س�سة القيام بها� ،أو االمتناع عن التعاون معها� ،أو عدم
مدها بالوثائق واملعلومات املطلوبة ،عدا �إذا كانت تكت�سي فع ًال �صبغة �رسية بحكم
القوانني اجلاري بها العمل.
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الفرع ال�ساد�س
امل�ساعدة الق�ضائية
املادة الثانية والثمانون

ميكن للو�سيط ،مببادرة منه �أو باقرتاح من الو�سيط اجلهوي� ،أو بناء على طلب
امل�شتكي �أو املتظلم الذي يوجد يف و�ضعية �صعبة لأ�سباب مادية �أو يف و�ضعية ه�شة،
�أن يو�صي اجلهات املخت�صة لدى الق�ضاء الإداري مبنح امل�ساعدة الق�ضائية للمعني
بالأمر ،وذلك بناء على الوثائق امل�ستدل بها ،ووفقا للت�رشيع اجلاري به العمل يف
هذا ال�صدد.
املادة الثالثة والثمانون

يعترب يف و�ضعية ه�شة ،الأجانب غري املقيمني ب�صفة �رشعية فوق الرتاب
الوطني ،واملعرو�ضة ق�ضاياهم �أمام الق�ضاء الإداري ،وفق �أحكام القانون رقم
 02.03املتعلق بدخول و�إقامة الأجانب باململكة املغربية وبالهجرة غري امل�رشوعة.

الباب اخلام�س
تقارير الو�سيط
املادة الرابعة والثمانون

يت�ضمن التقرير ال�سنوي ،املرفوع �إىل جاللة امللك ،النتائج املرتتبة عن معاجلة
ال�شكايات �أو التظلمات وما يكون قد �أثر على هذه النتائج من اختالالت يف التعامل
مع امل�ؤ�س�سة ،وذلك عالوة على باقي م�ضامينه املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابعة
والثالثني من الظهري ال�رشيف املحدث للم�ؤ�س�سة.
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املادة اخلام�سة والثمانون

ُيوجه الو�سيط �إىل رئي�س احلكومة تقارير يطلعه فيها بكيفية منتظمة ،على
جميع حاالت امتناع الإدارة عن الرد على اال�ستف�سارات املوجهة �إليها �أو اال�ستجابة
لتو�صياته ،مع تقدمي مالحظاته يف �ش�أن موقفها والإجراءات التي يقرتح اتخاذها.

الباب ال�ساد�س
املوظفون وامل�ستخدمون بامل�ؤ�س�سة
املادة ال�ساد�سة والثمانون

ي�ستعني الو�سيط يف ممار�سة مهامه ،مبوظفني يتم �إحلاقهم لديه من �إدارات الدولة
�أو اجلماعات الرتابية �أو امل�ؤ�س�سات العمومية� ،أو مبوظفني وم�ستخدمني يو�ضعون
رهن �إ�شارة امل�ؤ�س�سة� ،أو ب�أ�شخا�ص يتم توظيفهم مبوجب عقد.
كما ميكنه �أن ي�ستعني بخرباء وم�ست�شارين يتوىل التعاقد معهم لإجناز الدرا�سات
�أو القيام مبهام خا�صة.
املادة ال�سابعة والثمانون

ُي َح ِّد ُد الو�سيط ،مبقت�ضى مقرر خا�ص ،النظام الأ�سا�سي للموظفني وامل�ستخدمني
بامل�ؤ�س�سة ويو�ضع رهن �إ�شارتهم.
املادة الثامنة والثمانون

يلزم كافة العاملني مب�ؤ�س�سة الو�سيط ،على اختالف درجاتهم ومهامهم و�أو�ضاعهم،
بواجب التحفظ والكتمان فيما يخ�ص جميع املعطيات والوثائق وامل�ستندات التي
يطلعون عليها ،وكذا �سائر املعلومات التي قد ت�صل �إىل علمهم �أثناء ممار�ستهم ملهامهم.
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البـاب ال�سابع
التنظيم املايل واملحا�سبي للم�ؤ�س�سة
املادة التا�سعة والثمانون

تت�ضمن امليزانية اخلا�صة مل�ؤ�س�سة الو�سيط خمتلف املوارد والنفقات املن�صو�ص
عليها يف الظهري ال�رشيف املحدث لها.
ُي ِع ُّد الكاتب العام ،حتت �سلطة الو�سيط ،م�رشوع ميزانية امل�ؤ�س�سة.
ي�سهر الو�سيط على تنفيذ امليزانية ب�صفته �آمرا بال�رصف ،وفق القواعد والإجراءات
املن�صو�ص عليها يف التنظيم امل��ايل واملحا�سبي اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة ،وامل َُح َّدد
مبقت�ضى مقرر �صادر عنه.
ميكن للو�سيط �أن يعني الكاتب العام للم�ؤ�س�سة� ،أو �أحد �أطرها� ،آمرا بال�رصف
م�ساعدا له.

الباب الثامن
�أحكام ختامية
املادة الت�سعون

تتحمل م�ؤ�س�سة الو�سيط جميع ما كان مل�ؤ�س�سة ديوان املظامل من التزامات،
وت�ستفيد من جميع ما كان لها من حقوق.
املادة احلادية والت�سعون

ميكن لرئي�س م�ؤ�س�سة الو�سيط ،كلما اقت�ضت �رضورة ح�سن �سريها �أو ظروف
عملها ،اتخاذ الإجراءات الإدارية املنا�سبة.
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املادة الثانية والت�سعون

ميكن تعديل �أو تتميم �أحكام النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة وفقا لنف�س الإجراءات
املتبعة يف و�ضعه.
املادة الثالثة والت�سعون

يعر�ض م�رشوع هذا النظام الداخلي على م�صادقة جاللة امللك.
ويخ�ضع كل تعديل يف �أحكامه لنف�س الإجراءات املتبعة يف و�ضعه.
املادة الرابعة والت�سعون

ين�رش هذا النظام الداخلي يف اجلريدة الر�سمية ،طبقا لأحكام املادة  53من
الظهري املحدث مل�ؤ�س�سة الو�سيط.
وحرر بالرباط يف  17ذي احلجة  14( 1432نوفمرب .)2011
رئي�س م�ؤ�س�سة الو�سيط
الإم�ضاء  :عبد العزيز بنزاكور
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