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النظام الداخلي ملؤسسة الوسيط

بناء على مقت�سيات الف�سل 179 من الد�ستور;

وبنــاء على الظهـــــــري ال�رشيـــــــــــــف رقــــم 1.11.25 ال�ســــــــادر يف 12 من 

�سيما  وال  الو�سيط،  موؤ�س�سة  باإحداث   )2011 مار�س   17(  1432 االآخــــــر  ربيـــع 

املادة 53 منه؛

وبعد امل�سادقة امللكية ال�سامية على م�رشوع النظام الداخلي ملوؤ�س�سة الو�سيط؛

يعمل بهذا  النظام الداخلي،  االآتي ن�سه:

الباب الأول 

 اأحكام عامة

املادة الأوىل

اإىل االأحكام العامة الواردة يف هذا الباب،  اإ�سافة  يت�سمن هذا النظام الداخلي، 

االأحكام املتعلقة باملوا�سيع التالية:

�  الهيكلة التنظيمية املركزية للموؤ�س�سة؛

�  الو�سطاء اجلهويون واملندوبون املحليون؛

�  املبادرة التلقائية للموؤ�س�سة والبت يف ال�سكايات اأو التظلمات وطلبات الت�سوية؛

�  تقارير الو�سيط؛

�  املوظفون وامل�ستخدمون باملوؤ�س�سة؛

�  التنظيم املايل واملحا�سبي للموؤ�س�سة؛

�  اأحكام ختامية.



3

املادة الثانية

 يق�سد ببع�س امل�سطلحات الواردة �سمن اأحكام هذا النظام الداخلي، ما يلي:

� امل�ؤ�س�سة : موؤ�س�سة الو�سيط.

�  الإدارة:

-  االإدارات العمومية، �سواء كانت مركزية، اأو جهوية، اأو اإقليمية، اأو حملية؛

- اجلماعات الرتابية، �سواء تعلق االأمر باجلهات، اأو العماالت، اأو االأقاليم، اأو 

اجلماعات احل�رشية اأو القروية؛

- املوؤ�س�سات العمومية، والهيئات املعهود اإليها ب�سالحيات ال�سلطة العمومية؛

- املن�ساآت والهيئات اخلا�سعة للمراقبة املالية للدولة.

�  املرتفق�ن : االأ�سخا�س املتعاملون مع االإدارة.

اأو  الذاتيون  االأ�سخا�س  يرفعها  التي  الطلبات  والتظلمات:  ال�سكايات   �

االعتباريون، مغاربة اأو اأجانب، فرادى اأو جماعات، اإىل الو�سيط، والتي يلتم�سون منه 

بوا�سطتها التدخل لدى االإدارة املعنية من اأجل رفع ال�رشر الذي يكون قد حلقهم من 

جراء قرار �رشيح اأو �سمني، اأو ت�رشف �سادر عنها اأو عمل  اأو امتناع عن عمل، اأو 

ن�ساط من اأن�سطتها، يكون خمالفًا لقواعد القانون اأو ملبادئ العدل واالإن�ساف. 

� طلبات الت�س�ية: الطلبات الرامية اإىل ت�سوية ودية ومن�سفة خلالف قائم بني 

االإدارة و�سخ�س من بني االأ�سخا�س املتعاملني معها.

� املخاطب الدائم: ال�سخ�س الذي تعينه االإدارة، اإن مل يكن هو رئي�سها نف�سه، 

موؤ�س�سة  م�سالح  وبني  بينها  والتتبع  والتوا�سل  التن�سيق  ح�سن  �سمان  اأجل  من 

الو�سيط، والذي يكون من بني م�سوؤوليها املتمتعني ب�سلطة اتخاذ القرار يف ال�سكايات 

اأو التظلمات اأو طلبات الت�سوية املحالة اإليه من لدن املوؤ�س�سة.
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املادة الثالثة

نطاق  يف  تتوىل،  ومتخ�س�سة  م�ستقلة  وطنية  موؤ�س�سة  الو�سيط،  موؤ�س�سة  تعترب 

العالقة بني االإدارة واملرتفقني، مهام:

� الدفاع عن احلقوق؛

� االإ�سهام يف تر�سيخ �سيادة القانون؛

� اإ�ساعة مبادئ العدل واالإن�ساف؛

� العمل على ن�رش قيم التخليق وال�سفافية يف تدبري املرافق العمومية؛

� ال�سهر على تنمية توا�سل فعال بني االإدارة واملرتفقني.

املادة الرابعة

با�سمها،  الر�سمي  والناطق  لها  القانوين  للموؤ�س�سة واملمثل  رئي�سا  الو�سيط  يعترب 

اأو  الوطن  داخل  �سواء  واالأجنبية،  الوطنية  اجلهات  كافة  واإزاء  الدولة،  اإزاء  ميثلها 

خارجه، ويت�رشف با�سمها.

املادة اخلام�سة

ميكن للو�سيط اأن يفو�س، حتت �سلطته، جزءا من اخت�سا�ساته اإىل الكاتب العام 

وذلك  ال�سعب،  روؤ�ساء  اأو  اجلهويني،  الو�سطاء  اأو  اخلا�سني،  مندوبيه  اأو  للموؤ�س�سة، 

مبقررات خا�سة.

ة. �سَ     حتدد، ح�سب كل حالة، املهام امُلَفوَّ

املادة ال�ساد�سة

حتدث لدى الو�سيط هيئة للم�سورة وتكون تابعة له مبا�رشة.

يعهد اإىل اأع�ساء هيئة امل�سورة القيام، جماعيًا اأو فرديًا ح�سب االأحوال، باملهام 

التالية:
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اال�ست�سارات  وتقدمي  الو�سيط،  لدن  من  املعرو�سة  الق�سايا  حول  الــراأي  اإبــداء   �

املطلوبة بخ�سو�سها؛

موا�سيع  حول  الو�سيط  من  بطلب  اأبحاث،  واإجــراء  تقارير،  اأو  درا�سات  اإعداد    �

معينة اأو ق�سايا ذات طابع خا�س.

املادة ال�سابعة

ال�سخ�سيات  بني  من  يختارون  وخــرباء  م�ست�سارين  من  امل�سورة  هيئة  تتكون 

امل�سهود لها بالكفاءة واخلربة والتجربة يف املجاالت القانونية اأو االإدارية اأو املالية 

اأو غريها من املجاالت ذات ال�سلة باخت�سا�سات موؤ�س�سة الو�سيط.

حتدد املهام الفردية، وو�سعية امل�ست�سارين االأع�ساء يف هيئة امل�سورة، مبقررات 

خا�سة للو�سيط.

ميكن للو�سيط، عند االقت�ساء، اأن ي�ست�سري ب�سفة عر�سية خرباء خمت�سني خارج 

هيئة امل�سورة.

املادة الثامنة

املحدث  ال�رشيــف  الظهري  من  واالأربعني  الثامنة  للمادة  وفقا  الو�سيط،  يختار 

للموؤ�س�سة، اأحد العاملني بها لت�سيري ديوانه.

يتوىل ديوان الو�سيط، على اخل�سو�س، املهام التالية: 

تندرج �سمن �سالحية  ال  التي  اخلا�س،  اأو  العام  الطابع  ذات  ال�سوؤون،  تتبع    �

باقي هياكل املوؤ�س�سة؛

�  ال�سهر على اتخاذ الرتتيبات املتعلقة بتظاهرات املوؤ�س�سة التي يراأ�سها الو�سيط، 

وتتبع التظاهرات االأخرى التي ي�سارك فيها؛

�  ال�سهر على اتخاذ الرتتيبات املالئمة بخ�سو�س توا�سل 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 �سالحياته: 

� على ال�سعيد املركزي: ف�سال عن املندوبني اخلا�سني، بكاتب عام، وروؤ�ساء 

�سعب، وروؤ�ساء وحدات.

� على ال�سعيد اجله�ي: بو�سطاء جهويني، يعملون مب�ساعدة مندوبني حمليني 

عند االقت�ساء.

الفرع الأول 

املندوب�ن اخلا�س�ن

املادة العا�رشة

يتوىل املندوبون اخلا�سون امل�سار اإليهم بعده، كل يف جمال اخت�سا�ساته، تتبع 

الق�سايا التي يحيلها الو�سيط اإليهم، واتخاذ جميع االإجراءات ال�رشورية لت�سويتها.

اأولً: املندوب اخلا�ص بتي�سري ال�ل�ج اإىل املعل�مات الإدارية

املادة احلادية ع�رشة:

ي�سهر املندوب اخلا�س بتي�سري الولوج اإىل املعلومات االإدارية على: 

له م�سلحة �سخ�سية م�رشوعة، احلق يف احل�سول من  �  ممار�سة كل من تكون 

التي يرغب  املعلومات  العمل، على  بها  والتنظيمات اجلاري  للقوانني  االإدارة، وفقا 

وعند  املــادي،  حاملها  اأو  �سكلها  اأو  حفظها  مكان  اأو  م�سمونها  كان  كيفما  فيها، 
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احلاجة، على ن�سخ اأو �سور من الوثائق اأو االأدوات التي تت�سمن تلك املعلومات؛

�  اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة ل�سمان ذلك، بتن�سيق مع املخاطبني الدائمني.

املادة الثانية ع�رشة

ال يجوز اللجوء اإىل الو�سيط اأو املندوب اخلا�س املعني، للح�سول على معلومات 

حتديده  مع  تهمه،  ق�سية  اأو  مبلف  عالقة  لها  مبا�رشة  م�سلحة  له  ملن  اإال  اإداريــة، 

ب�سورة وا�سحة للغر�س من املعلومات املطلوبة.

املادة الثالثة ع�رشة 

ُي�ست�سف  التي  اأو  املربرة،  غري  االإداريــة  املعلومات  طلبات  بحفظ  الو�سيط  يقوم 

طابعها التع�سفي من �سبغتها املتكررة اأو املمنهجة.

املادة الرابعة ع�رشة

ال يجوز حتريف املعلومات املح�سل عليها، وال ا�ستعمالها يف غري الغر�س املحدد 

�سمن الطلب املقدم ب�ساأنها.

املادة اخلام�سة ع�رشة

اإذا تعذرت ا�ستجابة االإدارة لطلب املعلومات املرغوب فيها، الأي �سبب كان، وتاأكد 

اخلا�س  املندوب  يقوم  للم�ستكي،  امل�رشوعة  ال�سخ�سية  امل�سلحة  توفر  للموؤ�س�سة 

اأو  الوثائق  اأو �سورمن  بن�سخ  يحدده،  اأجل  داخل  االإدارة مبوافاته،  املعني مبطالبة 

االأدوات املطلوبة كيفما كان حاملها املادي، ق�سد العمل على اإحالتها اإىل امل�ستكي 

اأو املتظلم، عدا اإذا تعلق االأمر مبعلومات تكت�سي �سبغة �رشية مبقت�سى القانون.

املادة ال�ساد�سة ع�رشة

اإذا كانت املعلومات املطلوبة تكت�سي �سبغة �رشية مبقت�سى القانون، يتعني على 

االإدارة املعنية اإطالع الو�سيط، داخل اأجل يحدده، على ما يثبت ذلك.
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واإذا تبني للو�سيط اأن الت�رشف االإداري ذي ال�سلة باملعلومات املطلوبة خمالف، 

يف حد ذاته، اأو من حيث اآثاره، ملبادئ العدل واالإن�ساف، وترتب عنه �رشر للم�ستكي، 

طلب الو�سيط من االإدارة املعنية، مبا�رشة اأو بوا�سطة املندوب اخلا�س املعني، اتخاذ 

كافة االإجراءات الالزمة جلرب ال�رشر. 

املادة ال�سابعة ع�رشة

ال يعترب يف عداد املعلومات االإدارية املمكن الولوج اإليها:

� اأعمال الهيئات الق�سائية التي تكت�سي �سبغة �رشية؛

� االأعمال التح�سريية التخاذ القرارات االإدارية؛

� املعطيات ذات الطابع ال�سخ�سي كما حتددها الن�سو�س املتعلقة بحمايتها.

املادة الثامنة ع�رشة

يف  ال�سفافية  �سمان  على  االإدارة،  مع  بتعاون  املعني،  اخلا�س  املندوب  يعمل 

تعاملها مع املرتفقني، وت�سهيل اإطالعهم على القرارات والدوريات املعمول بها، اأو 

غريها من الوثائق املت�سمنة لتعليمات اإدارية، يف املجال املعني.

      ثانياً: املندوب اخلا�ص بتتبع تب�سيط امل�ساطر الإدارية وول�ج اخلدمات 

العم�مية

املادة  التا�سعة ع�رشة

يعمل املندوب اخلا�س بتتبع تب�سيط امل�ساطر االإدارية، انطالقًا من اال�ستنتاجات 

املرتتبة عن معاجلة ال�سكايات اأو التظلمات املعرو�سة على موؤ�س�سة الو�سيط، بتن�سيق 

لتب�سيط  املالئمة  ال�سيغ  اإيجاد  على  االإدارات،  مبختلف  الدائمني  املخاطبني  مع 

امل�ساطر االإدارية، وتعزيز مبادرات الوقاية من الر�سوة ودعم حماربتها، وعلى تر�سيخ 

االأخالقيات الواجب التقيد بها يف كافة املرافق العمومية، وتكري�س تدابري احلكامة 

االإدارية اجليدة.
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املادة الع�رشون 

يتوىل املندوب اخلا�س املعني، بتن�سيق مع املخاطبني الدائمني، حتديد قواعد:

�  حت�سني ظروف االت�سال  واال�ستقبال بكافة امل�سالح التابعة لالإدارات، من 

لدن اأ�سخا�س موؤهلني، والتجاوب مع املرتفقني بكل �سفافية واإخال�س، مع اإيالء 

االأ�سخا�س املوجودين يف و�سعية ه�سة العناية الالزمة؛ 

� �سمان ح�سن اإر�ساد املرتفقني؛

اأداء  يف  دورها  لــالإدارة  يحفظ  مبا  واال�ستقبال  االت�سال  م�ستوى  حت�سني   �

اخلدمات العمومية لفائدة اجلميع، وللمرتفق كرامته وم�ساحله امل�رشوعة، وذلك 

يف متام ال�سفافية والنزاهة؛

البيانات  بكل  وم�سحوبة  ومفهومة،  وا�سحة  ــة  االإداري املرا�سالت  جعل   �

املفيدة ل�سيانة ما يكون للمرتفق من حقوق وواجبات؛

� تعميم ثقافة املرفق العمومي، من خالل ت�سبع كافة العاملني به، باأنهم يف 

خدمة املرتفقني، ولي�س العك�س.

املادة احلادية والع�رشون

و�سع  على  الدائمني،  املخاطبني  مع  بتن�سيق  املعني،  اخلا�س  املندوب  يعمل 

برنامج عمل �سنوي يحدد اآليات تطبيق االإجراءات امل�سار اإليها يف املادة  20 اأعاله، 

وكذا و�سائل وطرق تقييمها.

املادة الثانية والع�رشون

َيعقد املندوب اخلا�س املعني، مع املخاطبني الدائمني، اجتماعني يف ال�سنة، يحدد 

تاريخ كل منهما من لدن الو�سيط، وكلما اقت�ست ال�رشورة ذلك، وين�سب مو�سوعهما 

على مراقبة وتتبع تنفيذ برنامج العمل املحدد، وتقييم منجزاته، وتقوميه عند االقت�ساء.
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املادة الثالثة والع�رشون 

ت�سهيل  على  الدائمني،  املخاطبني  مع  بتن�سيق  املعني،  اخلا�س  املندوب  يعمل 

ولوج االأ�سخا�س اإىل اخلدمات العمومية كلما مت ا�ستيفاء ال�رشوط القانونية للح�سول 

عليها من املرافق املعهود اإليها تقدمي تلك اخلدمات.

املادة الرابعة والع�رشون 

اإىل  الولوج  ي�سهر املندوب اخلا�س املعني، من خالل االأعمال املتعلقة بت�سهيل 

اخلدمات العمومية، على احرتام مبداأ امل�ساواة بني املرتفقني، وعلى اأن ال يكون يف 

اال�ستفادة من تلك اخلدمات اأي متييز بينهم.

يف  ال�سادرة  الق�سائية  الأحكام  تنفيذ  بتتبع  اخلا�ص  املندوب  ثالثاً: 

م�اجهة الإدارة

املادة  اخلام�سة والع�رشون

مواجهة  يف  ال�سادرة  الق�سائية  االأحكام  تنفيذ  بتتبع  اخلا�س  املندوب  يقوم 

وعند  االإدارات،  خمتلف  م�سالح  عن  الدائمني  املخاطبني  مع  بتن�سيق  االإدارة، 

االقت�ساء، مع املخاطب الدائم عن امل�سالح التابعة لرئا�سة احلكومة، بالعمل على: 

� اتخاذ التدابري الفعلية الرامية اإىل الت�سفية العاجلة لتنفيذ االأحكام النهائية 

التي ظلت عالقة؛

لكل  بالن�سبة  التنفيذ  الإجناز  مقبولة  زمنية  جدولة  ال�رشورة،  عند  و�سع،   �

حكم، واإ�سعار امل�ستكي اأو املتظلم بذلك.

املادة ال�ساد�سة والع�رشون 

اإجــراءات  تفعيل  على  الو�سيط،  من  بتفوي�س  املعني،  اخلا�س  املندوب  يعمل 

ت�سوية توفيقية بني الطرفني، وذلك يف حالة ما اإذا اقت�ست رغبة امل�ستكي اأو املتظلم 

الت�رشيع بتجاوز ما قد يوجد من عوائق راهنة للتنفيذ.
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رابعا : اأحكام م�سرتكة بني املندوبني اخلا�سني

املادة  ال�سابعة والع�رشون

ميكن للمندوبني اخلا�سني اأن يقدموا للو�سيط مقرتحات ب�ساأن اإ�سالح الن�سو�س 

الت�رشيعية اأو التنظيمية ذات ال�سلة مبجاالت اخت�سا�ساتهم.

املادة الثامنة والع�رشون

يقوم املندوبون اخلا�سون برفع تقرير، كل �ستة اأ�سهر، اإىل الو�سيط حول ح�سيلة 

طابعًا  تكت�سي  التي  احلاالت  ب�ساأن  االقت�ساء،  عند  خا�سة،  تقارير  وكذا  ن�ساطهم، 

خا�سًا.

الفرع الثاين 

اللجان الدائمة للتن�سيق والتتبع

املادة  التا�سعة والع�رشون

الدائمة  اللجان  االإدارة املعنية ممثلني عنهما يف  الو�سيط ورئي�س  يعني كل من 

املخاطبون  يكون  اأن  على  االإدارات،  و�سائر  الو�سيط  موؤ�س�سة  بني  والتتبع  للتن�سيق 

رئا�سة  وتعهد  فيها،  اأع�ساء  اخلا�سون،  املندوبون  االقت�ساء،  وعند  الدائمون، 

اجتماعاتها اإىل من يقوم الو�سيط بتعيينه.

تعقد هذه اللجان، مبقر املوؤ�س�سة، اجتماعا عاديا، على االأقل مرة كل ثالثة اأ�سهر، 

وكلما اقت�ست ال�رشورة ذلك، بدعوة من الو�سيط، اأو باقرتاح من االإدارة املعنية.

يحدد الو�سيط جدول اأعمال االجتماعات العادية، ويتم تبليغه اإىل املخاطب الدائم 

اأ�سبوعا واحدا على االأقل قبل تاريخ كل اجتماع.

يتوىل اأحد اأطر املوؤ�س�سة مهام كتابة اللجان املذكورة، ويحرر ب�ساأن اجتماعاتها 

حما�رش توجه اإىل كل من الو�سيط ورئي�س االإدارة املعنية. 
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املادة الثالث�ن

تخت�س اللجان الدائمة للتن�سيق والتتبع بـ: 

� ال�سهر على تتبع ماآل ال�سكايات والتظلمات التي تعرثت ت�سويتها؛

ت�سوية  تعيق  التي  ال�سعوبات  بتذليل  الكفيلة  احللول  اإيجاد  �سبل  بحث   �

امللفات العالقة؛

اأو  �سليمة،  قانونية  اأ�س�س  على  املبنية  الالزمة،  احللول  باإيجاد  الت�رشيع   �

املن�سجمة مع مبادئ العدل واالإن�ساف للق�سايا امل�ستع�سية.

املادة احلادية والثالث�ن

تعترب اللجان الدائمة للتن�سيق والتتبع، عالوة على ما يدخل �سمن اخت�سا�ساتها 

عامة،  ب�سفة  والتن�سيق  الــراأي  واإبــداء  للت�ساور  اآلية  اأعــاله،   30 املادة  يف  الــواردة 

وال�سيما حول:  

� حت�سني اال�ستقبال باملرافق العمومية؛

� تب�سيط امل�ساطر االإدارية واإجراءات ولوج اخلدمات العمومية؛

� حت�سني جودة اخلدمات العمومية املقدمة للمرتفقني؛

� �سمان حتقيق امل�ساواة وتكافوؤ الفر�س؛

� اإ�ساعة ثقافة املرفق العمومي، وتر�سيخ قيم االإدارة املواطنة.

املادة الثانية والثالث�ن

اأن يحدث مبقرر خا�س، كلما اقت�سى احلال، جلنة على امل�ستوى  ميكن للو�سيط 

اأو  لل�سكايات  ال�رشيعة  احللول  اإيجاد  �سبل  لبحث  الو�سيط اجلهوي،  يراأ�سها  اجلهوي، 

التظلمات التي تعرثت ت�سويتها.

يرفع الو�سيط اجلهوي تقريرا اإىل الو�سيط حول اأ�سغال هذه اللجنة.
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الفرع الثالث 

الهياكل الإدارية املركزية

املادة الثالثة والثالث�ن

تتكون االإدارة املركزية ملوؤ�س�سة الو�سيط من املرافق التالية:

�  الكتابة العامة؛

�  �سعبة الدرا�سات والتحليل والتتبع؛

�  �سعبة التوا�سل والتعاون والتكوين؛

�  �سعبة املوارد الب�رشية وال�سوؤون االإدارية واملالية؛

�  �سعبة املعاجلة املعلوماتية واالإح�ساءات والتوثيق. 

اأول : الكتابة العامة

املادة الرابعة والثالث�ن

ي�ساعد الو�سيط يف اأداء مهامه، وحتت �سلطته، كاتب عام للموؤ�س�سة.

ولهذه الغاية يتوىل:

�  ال�سهر على توفري امل�ساعدة االإدارية لهيئة امل�سورة وللمندوبني اخلا�سني 

واللجان الدائمة للتن�سيق والتتبع يف اأداء مهامهم؛

� ال�سهر على ح�سن �سري م�سالح االإدارة املركزية للموؤ�س�سة، وتن�سيق اأن�سطتها؛

� تن�سيق اأن�سطة الو�سطاء اجلهويني؛

�  ال�سهر على م�سك و�سبط ا�ستعمال وثائق املوؤ�س�سة وم�ستنداتها.
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املادة اخلام�سة والثالث�ن

ت�ستمل الكتابة العامة على بنيات تنظيمية كفيلة بتفعيل خمتلف املهام املنوطة 

بها.

ثانيا : �سعبة الدرا�سات والتحليل والتتبع

املادة ال�ساد�سة والثالث�ن

يعهد اإىل �سعبة الدرا�سات والتحليل والتتبع باملهام التالية:

وطلبات  والتظلمات  ال�سكايات  وتلقي  واملتظلمني  امل�ستكني  ا�ستقبال   �

الت�سوية واتخاذ ما ينبغي ب�ساأنها من اإجراءات؛

�  درا�سة الق�سايا املعرو�سة على املوؤ�س�سة وحتليل املعطيات املتعلقة بها؛

�  تتبع ماآل ال�سكايات والتظلمات التي تدخل الو�سيط لدى االإدارة ب�ساأنها؛

� مواكبة اأ�سغال اللجان الدائمة للتن�سيق والتتبع؛

�  اإعداد الدرا�سات املت�سلة مبجال عمل املوؤ�س�سة؛

�  اإعداد م�رشوع التقرير ال�سنوي الذي يرفعه الو�سيط اإىل جاللة امللك؛

يقدمه  الذي  ال�سنوي  التقرير  الرتكيبي مل�سامني  امللخ�س  م�رشوع  اإعداد    �

الو�سيط اأمام الربملان؛

� اإعداد م�ساريع التقارير التي يقدمها الو�سيط اإىل رئي�س احلكومة؛ 

� اإجناز تقارير دورية خا�سة باأن�سطتها ترفع اإىل الو�سيط كل ثالثة اأ�سهر.

املادة ال�سابعة والثالث�ن 

ت�سم �سعبة الدرا�سات والتحليل والتتبع الوحدات التالية:

�  وحدة ا�ستقبال امل�ستكني وتلقي ال�سكايات والتظلمات وطلبات الت�سوية؛

�  وحدة حتليل وتتبع ال�سكايات والتظلمات وطلبات الت�سوية، ومواكبة اأ�سغال 
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اللجان الدائمة؛

�  وحدة الدرا�سات والتقارير.

ثالثاً: �سعبـة الت�ا�سل والتعاون والتك�ين

املادة الثامنة والثالث�ن

يعهد اإىل �سعبة التوا�سل والتعاون والتكوين باملهام التالية:

�  تاأمني التوا�سل الداخلي بني خمتلف م�سالح املوؤ�س�سة؛

�  اإجناز برامج تكوينية ودورات ال�ستكمال اخلربة لفائدة العاملني باملوؤ�س�سة؛

�  تنظيم خمتلف اأنواع االأن�سطة واإعداد الوثائق الهادفة اإىل التعريف مبجال 

عمل املوؤ�س�سة ومنجزاتها؛

�  اقرتاح االآليات العملية لتنمية التوا�سل بني االإدارة ومرتفقيها؛

والهيئة  االإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  مع  والتعاون  االأعمال  تن�سيق   �

الوطنية املكلفة بالوقاية من الر�سوة؛

�  توثيق عالقات التوا�سل والتعاون مع املوؤ�س�سات املماثلة ملوؤ�س�سة الو�سيط، 

والهيئات ذات االأهداف امل�سرتكة على ال�سعيدين الوطني والدويل؛

�  تتبع التوا�سل مع و�سائل االإعالم العمومية واخلا�سة؛

� العمل على ترجمة الوثائق ال�سادرة عن املوؤ�س�سة اإىل اللغات االأجنبية؛

� اإجناز تقارير دورية خا�سة باأن�سطتها ترفع اإىل الو�سيط كل ثالثة اأ�سهر.

املادة التا�سعة والثالث�ن 

ت�سم �سعبة التوا�سل والتعاون والتكوين الوحدات التالية:

�  وحدة تنمية التوا�سل والرتجمة والتكوين واملن�سورات؛

� وحدة العالقات مع املوؤ�س�سات والهيئات الوطنية ذات ال�سلة مبجال حقوق 
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االإن�سان؛

�  وحدة العالقات العامة والتعاون مع املوؤ�س�سات االأجنبية املماثلة.

رابعاً: �سعبـة امل�ارد الب�رشية وال�س�ؤون الإدارية واملالية

املادة الأربع�ن

يعهد اإىل �سعبة املوارد الب�رشية وال�سوؤون االإدارية واملالية باملهام التالية:

وال�سهر  الو�سيط،  موؤ�س�سة  م�سالح  مبختلف  العاملة  الب�رشية  املوارد  تدبري   �

على تر�سيد ا�ستعمالها؛

� القيام بتح�سري امل�رشوع االأويل مليزانية املوؤ�س�سة وال�سهر على تنفيذ هذه 

ا�ستعمال  ح�سن  على  واحلر�س  للموؤ�س�سة،  املالية  املحا�سبة  وم�سك  امليزانية، 

معداتها و�سيانة ممتلكاتها؛ 

�  اإجناز تقارير دورية خا�سة باأن�سطتها ترفع اإىل الو�سيط كل ثالثة اأ�سهر.

املادة احلادية والأربع�ن

ت�سم �سعبة املوارد الب�رشية وال�سوؤون االإدارية واملالية، ف�سال عن مكتب ال�سبط، 

الوحدات التالية:

� وحدة تدبري املوارد الب�رشية؛

� وحدة امليزانية واملحا�سبة؛

� وحدة املعدات والتجهيزات والبنايات.

خام�ساً: �سعبـة املعاجلة املعل�ماتية والإح�ساءات والت�ثيق

املادة الثانية والأربع�ن

يعهد اإىل �سعبة املعاجلة املعلوماتية واالإح�ساءات والتوثيق باملهام التالية :

والتطبيقات  والــربامــج  املعطيات  قواعد  خمتلف  و�سع  على  االإ�ـــرشاف   �
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وفق  املوؤ�س�سة،  م�سالح  خمتلف  بني  املعلوماتية  الربط  و�سبكة  املعلوماتية 

ت�سميم مديري معلوماتي؛

مبهام  املتعلقة  املعلومات  و�سائر  والبيانات  املعطيات  بتجميع  القيام   �

املوؤ�س�سة واإح�سائها وت�سنيفها، وو�سعها رهن اإ�سارة امل�سالح املخت�سة؛

� اإعداد وتنفيذ برنامج لتدبري اأر�سيف ووثائق املوؤ�س�سة؛

املعلوماتية  املعاجلة  ميدان  يف  املوؤ�س�سة  مل�سالح  التقني  الدعم  تقدمي   �

واالإح�ساءات والتوثيق؛

� اإجناز تقارير دورية خا�سة باأن�سطتها ترفع اإىل الو�سيط كل ثالثة اأ�سهر.

املادة الثالثة والأربع�ن 

ت�سم �سعبة املعاجلة املعلوماتية واالإح�ساءات والتوثيق الوحدات التالية :

� وحدة املعاجلة والربامج والتطبيقات املعلوماتية؛ 

� وحدة قواعد املعطيات واالإح�ساءات؛

� وحدة تدبري املحفوظات والتوثيق؛

�ساد�ساً: وحدات مرافق الإدارة املركزية

املادة الرابعة والأربع�ن

يتم حتديد اخت�سا�سات وتنظيم الوحدات التابعة ملختلف مرافق االإدارة املركزية 

مبقررات للو�سيط.
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البـاب الثـالث

 ال��سطاء اجله�ي�ن واملندوب�ن املحلي�ن

الفرع الأول

 نطاق الخت�سا�ص 

املادة اخلام�سة والأربع�ن

للو�سيط،  اململكة مندوبية جهوية مبقرر  حتدث على �سعيد كل جهة من جهات 

ي�رشف عليها و�سيط جهوي.

جهة  من  اأكرث  اجلهوي  الو�سيط  اخت�سا�س  ي�سمل  اأن  ا�ستثنائية،  ب�سفة  ميكن، 

واحدة.

ويف هذه احلالة، حتدد الدائرة الرتابية الخت�سا�س الو�سيط اجلهوي مبقرر خا�س 

للو�سيط.

املادة ال�ساد�سة والأربع�ن:

ميار�س كل و�سيط جهوي مهامه على �سعيد كافة اجلماعات الرتابية، وجمموع 

املتمتعة  والهيئات  العمومية،  واملوؤ�س�سات  الدولة،  الإدارات  اخلارجية  امل�سالح 

ب�سالحيات ال�سلطة العمومية، و املن�ساآت والهيئات اخلا�سعة للمراقبة املالية للدولة، 

الواقعة يف الدائرة الرتابية للجهة املعني فيها، اأو عند االقت�ساء، اجلهات التي ت�سملها 

تلك الدائرة.
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املادة ال�سابعة والأربع�ن:

اأو  بالعماالت  حملية  مندوبيات  للو�سيط،  خا�س  مبقرر  االقت�ساء،  عند  حتدث، 

االأقاليم، تكون تابعة للو�سطاء اجلهويني، ومتار�س، يف نطاق دائرتها الرتابية، نف�س 

االخت�سا�سات املوكولة للو�سيط اجلهوي.

الفرع الثاين

 مهام و�سالحيات ال��سطاء اجله�يني

املادة الثامنة والأربع�ن: 

اخت�سا�سهم  دائرة  حدود  ويف  الو�سيط،  �سلطة  حتت  اجلهويون،  الو�سطاء  يقوم 

الرتابي، باملهام وال�سالحيات املوكولة اإليهم.

ولهذه الغاية، ي�سطلعون مبا يلي:  

� متثيل الو�سيط لدى االإدارة اجلهوية، وربط التوا�سل بينها وبني موؤ�س�سة الو�سيط؛

� تدوين ال�سكايات والتظلمات ال�سفوية وفق نف�س املوا�سفات وال�رشوط املحددة 

على ال�سعيد املركزي، وم�سك املحا�رش اخلا�سة بتلقيها؛ 

واحرتام  والتظلمات،  ال�سكايات  بكافة  املتعلقة  االإجــراءات  اإجناز  على  ال�سهر   �

االآجال املحددة ب�ساأنها، وتتبع ماآلها؛

� رفع تقارير دورية، كل ثالثة اأ�سهر، اإىل الو�سيط حول ح�سيلة ن�ساطهم، تت�سمن 

املعطيات التالية:

- عدد ال�سكايات اأو التظلمات املحالة عليهم من امل�سالح املركزية للموؤ�س�سة 

وطبيعتها؛

- عدد ال�سكايات اأو التظلمات التي ا�ستجابت لها االإدارة، بناء على تدخل من 
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قبل الو�سيط اجلهوي، مع حتديد طبيعة هذه ال�سكايات اأو التظلمات؛

اإيجاد حل لها، وبيان االأ�سباب  اأو التظلمات التي مل يتاأت  - عدد ال�سكايات 

التي حالت دون ذلك، مع حتديد طبيعة هذه ال�سكايات اأو التظلمات؛

االإدارة، الرتكاز موقفها  التي مل ت�ستجب لها  التظلمات  اأو  ال�سكايات  - عدد 

على اأ�سا�س قانوين �سليم، اأوان�سجامه مع مبادئ االإن�ساف؛

االإدارة،  لدن  من  املقدمة  اأو  املرتفقني،  من  املتلقاة  الت�سوية  طلبات  عدد   -

وطبيعة هذه الطلبات؛

اإىل حلول من�سفة، وطبيعة  الت�سوية التي مت التو�سل ب�ساأنها  - عدد طلبات 

هذه الطلبات ونوعية احللول املتو�سل اإليها؛

حتديد  مع  حلول،  اإىل  ب�ساأنها  التو�سل  يتم  مل  التي  الت�سوية  طلبات  عدد   -

طبيعتها، وبيان االأ�سباب التي حالت دون ذلك؛

واأقاليم  املثارة ح�سب م�سادرها من واليات وعماالت  الق�سايا  - ت�سنيف 

وح�سب االإدارة املعنية بها.

وعالوة على ذلك، تت�سمن التقارير املذكورة املالحظات املتعلقة مبواطن اخللل 

يف �سري االإدارة، واالقرتاحات الهادفة اإىل اإ�سالحها وحت�سني جودة خدماتها.

املادة التا�سعة والأربع�ن:

ت�سوية  من  االقت�ساء،  عند  املحلي  املندوب  اأو  اجلهوي،  الو�سيط  يتمكن  مل  اإذا   

ق�سية تتعلق باإحدى �سالحيات املندوبني اخلا�سني، يحال ملف الق�سية اإىل الو�سيط 

ملتابعة ت�سويته مع املندوب اخلا�س املعني.
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الفرع الثالث

 الهياكل الإدارية اجله�ية

املادة اخلم�س�ن

ت�سم كل  مندوبية جهوية الوحدات التالية:

� وحدة تلقي ال�سكايات والتظلمات وطلبات الت�سوية؛

� وحدة التحليل والتتبع واالإح�ساء؛

� وحدة الدرا�سات والتقارير؛

� وحدة تدبري املحفوظات والتوثيق.

املادة احلادية واخلم�س�ن

للموؤ�س�سة  اجلهوية  املندوبيات  ت�سمها  التي  الوحدات  واخت�سا�س  تنظيم  يحدد 

مبقررات للو�سيط.

املادة الثانية واخلم�س�ن

ممار�سة  يف  املحليني،  املندوبني  االقت�ساء  وعند  اجلهويني  الو�سطاء  ي�ساعد 

مهامهم، اأطر اإدارية وتقنية يتم تعيينهم وحتدد و�سعيتهم ح�سب كل حالة، مبقررات 

للو�سيط.
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الباب الرابـع 

 املبادرة التلقائية للم�ؤ�س�سة والبت

 يف ال�سكايات اأو التظلمات 

ومعاجلة طلبات الت�س�ية

الفرع الأول 

 املبادرة التلقائية 

املادة الثالثة واخلم�س�ن

االإدارة  ت�رشفات  يف  النظر  م�سطرة  بتحريك  تلقائيا،  الو�سيط،  موؤ�س�سة  تقوم 

املخالفة للقانون اأو املنافية للعدل واالإن�ساف، اإذا ما علم الو�سيط بهذه الت�رشفات 

اأو املندوبني  الو�سطاء اجلهويني  اأو  اأحد املندوبني اخلا�سني  اأو عن طريق  مبا�رشة، 

املحليني.

املادة الرابعة واخلم�س�ن

نف�س  وفق  الو�سيط،  موؤ�س�سة  من  التلقائية  املبادرة  مو�سوع  الق�سايا  تعالج 

والتحريات  االأبحاث  والإجــراء  والتظلمات،  لل�سكايات  بالن�سبة  املتبعة  امل�سطرة 

ب�ساأنها، ولتقدمي املقرتحات والتو�سيات ذات ال�سلة. 

    ويكلف الو�سيط اأحد اأطر املوؤ�س�سة بتتبع تلك الق�سايا اإىل حني ت�سويتها.
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الفرع الثاين 

�رشوط تقدمي ال�سكايات اأو التظلمات

 وم�سطرة البت فيها

اأول: تقدمي ال�سكايات اأو التظلمات

املادة اخلام�سة واخلم�س�ن

ميكن لكل االأ�سخا�س الذاتيني اأو االعتباريني اخلا�سعني للقانون اخلا�س، الذين 

يتم�سكون مب�سلحة م�رشوعة، اأن يتقدموا، فرادى اأو جماعات، مبا�رشة لدى الو�سيط،اأو 

الو�سيط اجلهوي، اأو املندوب املحلي عند االقت�ساء، ب�سكاية وفق مقت�سيات الظهري 

املحدث للموؤ�س�سة ونظامها الداخلي.

املادة ال�ساد�سة واخلم�س�ن

توجه ال�سكايات اأو التظلمات اإىل الو�سيط، اأو الو�سيط اجلهوي، اأو املندوب املحلي 

عند االقت�ساء، �سواء بالربيد العادي اأو امل�سمون اأو باأي و�سيلة اأخرى لالت�سال، كما 

يجوز اإيداعها لديهم مبا�رشة مبقرات عملهم.

املادة ال�سابعة واخلم�س�ن

ال يتحمل �ساحب ال�سكاية اأو التظلم اأي �سائر.

املادة الثامنة واخلم�س�ن

  ي�سرتط لقبول ال�سكاية اأو التظلم اأن يت�سمنا، ف�سال عن توقيع �ساحبهما:

� البيانات الكاملة املتعلقة بهويته: ا�سمه ال�سخ�سي وا�سمه العائلي وعنوانه 

التام، واإذا كان �سخ�سا اعتباريا: بيان ا�سمه وطبيعته وعنوان مقره االجتماعي 

وممثله القانوين، اإ�سافة اإىل غري ذلك من و�سائل االت�سال املمكنة؛
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� بياَن االإدارة املرفوعة ال�سكاية اأو التظلم يف مواجهة قرارها اأو ت�رشفها؛

� بيان االأ�سباب املربرة لتقدمي ال�سكاية اأو التظلم؛

� ت�رشيحًا للم�ستكي اأو املتظلم يفيد اأن ق�سيته غري معرو�سة على الق�ساء؛

� ت�رشيحًا للم�ستكي اأو املتظلم يبني فيه امل�ساعي التي �سبق اأن قام بها لدى 

االإدارة املعنية ونتائجها عند االقت�ساء.

املادة التا�سعة واخلم�س�ن

ال تقبل ال�سكايات اأو التظلمات التي تت�سمن قذفا اأو �سبا، يف حق اأي �سخ�س اأو 

جهة معينة، وكذا ال�سكايات اأو التظلمات املجهولة امل�سدر.

املادة ال�ست�ن

اإذا تعذر على ال�سخ�س املعني تقدمي �سكايته اأو تظلمه ب�سفة مبا�رشة، ميكن له اأن 

ينيب عنه �سخ�سًا اآخر مبقت�سى وكالة خا�سة، عدا اإذا تعلق االأمر مبحام.

املادة احلادية وال�ست�ن

اإذا مت تقدمي ال�سكاية اأو التظلم، ب�سفة مبا�رشة، من طرف جمموعة اأ�سخا�س لهم 

مع  عليها،  وتوقيعه  �سمنها،  منهم  واحد  كل  هوية  حتديد  وجب  م�سرتكة،  م�سلحة 

تعيني من يوكلونه للنيابة عنهم لدى املوؤ�س�سة، عدا اإذا تعلق االأمر مبحام.

املادة الثانية وال�ست�ن 

اإذا تعذر على امل�ستكي اأو املتظلم تقدمي ال�سكاية اأو التظلم كتابة، اأمكنه تقدميها 

امل�سالح  طرف  من  خا�س  حم�رش  يف  احلالة  هذه  يف  م�سمونها  ويحرر  �سفويا، 

املخت�سة باملوؤ�س�سة، يوقع عليه امل�ستكي اأو املتظلم.

    يجب اأن يت�سمن هذا املح�رش جميع البيانات والتو�سيحات املن�سو�س عليها 

يف هذا النظام الداخلي، مع اإدالء امل�ستكي اأو املتظلم بالوثائق واحلجج الالزمة التي 

يتوفر عليها.
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املادة الثالثة وال�ست�ن

املعطيات  بقاعدة  اأ�سكالها،  اختالف  التظلمات، على  اأو  ال�سكايات  ت�سجل جميع 

لدى املوؤ�س�سة ويخ�س�س لها رقم ترتيبي.

املادة الرابعة وال�ست�ن 

  ي�سلم اأو يوجه اإىل �ساحب ال�سكاية اأو التظلم و�سل عن اال�ستالم يت�سمن تاريخ 

ورقم ت�سجيلها.

ثانيا : الدرا�سة الأولية لل�سكايات

املادة اخلام�سة وال�ست�ن 

تتم الدرا�سة االأولية لل�سكايات من طرف الو�سيط، اأو الو�سيط اجلهوي، اأو املندوب 

املحلي عند االقت�ساء، للتاأكد من انعقاد االخت�سا�س النوعي للنظر فيها، ومن مدى 

ا�ستيفائها لل�رشوط املتطلبة لقبولها. 

املادة ال�ساد�سة وال�ست�ن

ملوؤ�س�سة  النوعي  االخت�سا�س  �سمن  يدخالن  ال  التظلم  اأو  ال�سكاية  اأن  تبني  اإذا 

الو�سيط، اأو اأنهما ال ي�ستوفيان �رشوط القبول، يتم اإ�سعار امل�ستكي اأو املتظلم كتابة 

بذلك يف احلالة االأوىل، وتتم دعوته اإىل ا�ستكمال ملفه يف احلالة الثانية.

�َسُد، عند االقت�ساء، امل�ستكي اأو املتظلم اإىل اجلهة املخت�سة للنظر يف �سكايته اأو 
ْ
ُير

تظلمه، عدا اإذا تعلق االأمر بانتهاك حق من حقوق االإن�سان، فتحال ال�سكاية اأو التظلم 

اللجنة اجلهوية  اإىل  اأو  االإن�سان،  الوطني حلقوق  اإىل املجل�س  االأحوال،  فورا، وح�سب 

حلقوق االإن�سان املعنية، وي�سعر امل�ستكي اأو املتظلم بذلك كتابة.
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املادة ال�سابعة وال�ست�ن 

اإذا تبني اأن ال�سكاية اأو التظلم ال يدخالن يف نطاق االخت�سا�س الرتابي للو�سيط 

اجلهوي، اأو املندوب املحلي عند االقت�ساء، يتعني عليه فورا توجيه ال�سكاية اأو التظلم 

اإىل املندوبية اجلهوية املخت�سة ترابيا، وي�سعر امل�ستكي اأو املتظلم بذلك كتابة.

املادة الثامنة وال�ست�ن

االقت�ساء،  عند  املحلي  املندوب  اأو  اجلهوي،  الو�سيط  اأو  الو�سيط،  من  كل  يتخذ 

مقررات بحفظ ال�سكايات اأو التظلمات كلما تبني له اأن مربراتها غري جدية اأو منعدمة، 

وي�سعر امل�ستكي اأو املتظلم بذلك كتابة.

املادة التا�سعة وال�ست�ن

ميكن لكل من الو�سيط، اأو الو�سيط اجلهوي، اأو املندوب املحلي عند االقت�ساء، اأن 

التكميلية، والوثائق وامل�ستندات  البيانات  يراه الزما من  االأطراف ما قد  يطلب من 

االإ�سافية، للنظر يف ال�سكاية اأو التظلم.

املادة ال�سبع�ن

اأو مببادرة من املندوب املحلي عند االقت�ساء،   يحيل الو�سيط اجلهوي تلقائيًا، 

اأو ي�ستلزم موقفًا  اأو تظلم يتعلق بق�سية ذات طابع وطني  الو�سيط، كل �سكاية  على 

مبدئيًا.

املادة احلادية وال�سبع�ن

يوجه الو�سيط، اأو الو�سيط اجلهوي، اأو املندوب املحلي عند االقت�ساء، ن�سخة من 

ال�سكاية اأو التظلم املعرو�سني عليهما، اأو م�سمونهما اإىل االإدارة املعنية، وي�ستف�رشها 

حول الوقائع الواردة فيهما، ويطلب منها موافاته، داخل اأجل يحدده، بتقرير يت�سمن 

البيانات  بكافة  م�سفوعًا  التظلم،  اأو  ال�سكاية  مو�سوع  ب�ساأن  موقفها  و�سوح  بكل 
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اعتباراً ملا يلزمها قانونًا من تعاون وثيق معهم، ومن  الالزمة، وذلك  وامل�ستندات 

تي�سري ملاأموريتهم.

ميكن متديد االأجل امل�سار اإليه يف الفقرة ال�سابقة، اإذا تقدمت االإدارة بطلب يربر 

ذلك.

ثالثا: البحث والتحري

املادة الثانية وال�سبع�ن

اللجوء  االقت�ساء،  عند  املحلي  املندوب  اأو  اجلهوي،  الو�سيط  اأو  للو�سيط،  ميكن 

الوقائع  للتاأكد من مدى �سحة  التي قد يراها �رشورية ومفيدة  الو�سائل  اإىل جميع 

املعرو�سة، وم�رشوعية م�سلحة امل�ستكي اأو املتظلم، وحقيقة ال�رشر الالحق به، ومن 

اأ�سا�س  اإن اقت�سى احلال، على  القيام بتحريات، بعني املكان  اأو  اأبحاث،  اإجراء  ذلك 

املعطيات املو�سوعية، وبكيفية حيادية.

اأو  البحث  اإجراء  و�ساعة  بيوم  الظروف،  ح�سب  املعنية،  االأطــراف  اإ�سعار  يتعني 

التحري، باالإدارة املعنية، اأو املحل مو�سوع النزاع، وذلك بجميع الو�سائل املمكنة، 

اأ�سبوعًا واحداً على االأقل، قبل التاريخ املحدد.

يعني الو�سيط، اأو من يفو�س له، مبقرر خا�س، ح�سب كل حالة، ال�سخ�س املكلف 

باإجراء البحث اأو التحري مع حتديد باقي التدابري املتعلقة باإجناز مهمته. 

املادة الثالثة وال�سبع�ن

اأو  التحري،  اأو  البحث  البدء يف عمليات  الو�سيط اجلهوي، قبل  اأو  للو�سيط،  ميكن 

اإثر اإجناز تلك العمليات، اأن يحث الطرفني على اللجوء اإىل جميع الطرق الودية حلل 

اخلالف، اإذا كانت ظروف الق�سية املعرو�سة عليه ت�سمح بذلك.

با�ستعمال  الغاية،  لهذه  بينهما،  يتو�سط  اأن  اجلهوي،  الو�سيط  اأو  للو�سيط،  ميكن 
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جميع امل�ساعي التوفيقية ق�سد التو�سل حللول من�سفة.

اإذا ما تبني للمندوب املحلي من جهته، اإمكانية القيام بالو�ساطة والتوفيق بني 

االإدارة املحلية واملرتفق، يبادر اإىل اإحالة االأمر اإىل الو�سيط اجلهوي ق�سد االإ�رشاف 

على االإجراءات وامل�ساعي املالئمة.

املادة الرابعة وال�سبع�ن 

اإذا تبني اأثناء النظر يف ال�سكاية اأو التظلم اأن مو�سوعهما معرو�س اأمام الق�ساء، 

اأوقف الو�سيط، اأو الو�سيط اجلهوي، اأو املندوب املحلي عند االقت�ساء، تدخله مبوجب 

مقرر، واأ�سعر امل�ستكي اأو املتظلم بذلك.

رابـعا: البت يف ال�سكايات والتظلمات

املادة اخلام�سة وال�سبع�ن

عند  املحليني  املندوبني  اأحد  اأو  اجلهويني،  الو�سطاء  اأحد  اأو  الو�سيط،  تاأكد  اإذا 

االقت�ساء، من �سحة الوقائع الواردة يف ال�سكاية اأو التظلم، ومن حتقق ال�رشر الالحق 

اأو املتظلم، بت فيهما بكل جترد وا�ستقالل، وا�ستنادا اإىل �سيادة القانون  بامل�ستكي 

ومبادئ العدل واالإن�ساف.

ولهذه الغاية، يقوم، ح�سب معطيات وظروف كل حالة:

�  اإما بحث االإدارة املعنية على اال�ستجابة لطلب امل�ستكي اأو املتظلم، داخل اأجل 

ال يقل عن ثالثني )30( يومًا، ح�سب كل حالة، واإخبار الو�سيط داخل نف�س االأجل، بكل 

ما اتخذته يف املو�سوع، وذلك مع اإمكانية متديد االأجل مرة واحدة، اإذا تقدمت االإدارة 

بطلب يربر ذلك؛

�  واإما بدعوة االإدارة اإىل مراجعة موقفها، يف �سوء القواعد القانونية اأو مبادئ 

العدل واالإن�ساف، مع تبليغها مالحظاته ومقرتحاته ق�سد اإيجاد حل عادل ومن�سف، 

واإىل قيامها باإخباره مبوقفها النهائي، داخل نف�س االأجل القابل للتمديد ح�سب ما 
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ورد يف البند ال�سابق.

يقوم الو�سيط باإ�سدار تو�سية ب�ساأن احلل الذي يراه من�سفًا للم�ستكي اأو املتظلم، 

اإذا مل ت�ستجب االإدارة اإىل الدعوة، بعد نهاية االأجل املحدد؛

ويقوم الو�سيط، باإ�سعار امل�ستكي اأو املتظلم بالتدابري املتخذة.

الفرع الثالث 

 تقدمي طلبات الت�س�ية ومعاجلتها

املادة ال�ساد�سة وال�سبع�ن

عند  املحلي  املندوب  اأو  اجلهوي،  الو�سيط  اأو  الو�سيط،  اإىل  الت�سوية  طلب  يقدم 

االقت�ساء، من لدن املرتفق اأو االإدارة، وفق نف�س ال�رشوط املن�سو�س عليها بخ�سو�س 

تقدمي ال�سكايات اأو التظلمات، وميكن لطالب الت�سوية اأن يعر�س اقرتاحاته الرامية اإىل 

ت�سوية اخلالف.

املادة ال�سابعة وال�سبع�ن

اأو املندوب املحلي عند االقت�ساء، ن�سخة من  الو�سيط اجلهوي،  اأو  الو�سيط،  يبلغ 

طلب الت�سوية اإىل الطرف االآخر، ويطلب منه عر�س موقفه اإزاء هذا الطلب، داخل اأجل 

يحدده، ويكون قاباًل للتمديد عند ال�رشورة.

املادة الثامنة وال�سبع�ن

على  التعرف  ق�سد  الطرفني،  ا�ستدعاء  يتم  الت�سوية،  ملبداإ  اال�ستجابة  حالة  يف 

احللول املقرتحة لت�سوية اخلالف بينهما. 

الو�سيط  اأو  الو�سيط،  يقوم  املقرتحة،  احللول  اأحد  على  االتفاق  عدم  حالة  ويف 

اأو املندوب املحلي عند االقت�ساء، بتقريب وجهة نظر كل منهما، وبتقدمي  اجلهوي، 

حل توفيقي بينهما.
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يتم تدوين احلل املتو�سل اإليه يف حم�رش، يوقع عليه الطرفان، وت�سلم ن�سخة منه 

اإىل كل منهما ويحتفظ بن�سخة اأخرى منه بامللف.

الطلب  الطرفني ي�سجل ذلك بامللف مو�سوع  اتفاق بني  ويف حالة عدم ح�سول 

ويتم حفظه.

الفرع الرابع 

 معاجلة اأخطاء بع�ص امل�ظفني والأع�ان

املادة التا�سعة وال�سبع�ن

اإذا تبني للو�سيط، من خالل معاجلة �سكاية اأو تظلم اأو مبنا�سبة بحث اأو حتر، اأن 

�سبب الت�سكي اأو التظلم يعود اإىل خطاإ اأو �سلوك �سخ�سي الأحد املوظفني اأو االأعوان، 

قام الو�سيط بتبليغ مالحظاته وا�ستنتاجاته يف املو�سوع اإىل رئي�س االإدارة املعنية، 

وعند االقت�ساء بتوجيه تو�سية اإليه باملتابعة التاأديبية، اأو باإحالة امللف اإىل النيابة 

العامة التخاذ االإجراءات التي ين�س عليها القانون يف حق املوظف اأو العون املعني، 

من  اتخذه  مبا  معني،  اأجل  داخل  الو�سيط،  باإخبار  االإدارة  رئي�س  مطالبة  مع  وذلك 

قرارات لت�سوية و�سعية امل�ستكي اأو املتظلم، ومن اإجراءات تنفيذاً للتو�سية.

املادة الثمان�ن

اإذا تبني للو�سيط اأن االمتناع عن تنفيذ حكم ق�سائي نهائي �سادر يف مواجهة 

االإدارة ناجم عن موقف غري مربر مل�سوؤول اأو موظف اأو عون تابع لالإدارة املعنية، اأو 

عن اإخالله بالقيام بالواجب املطلوب منه من اأجل تنفيذ احلكم املذكور، قام الو�سيط 

اأو  اإبالغ الوزير امل�سوؤول  اإىل رئي�س احلكومة، بعد  برفع تقرير خا�س يف املو�سوع 

رئي�س االإدارة املعنية، التخاذ ما يلزم من اإجراءات وجزاءات يف حق املعني باالأمر، 



31

وذلك ف�سال عن اإمكانية توجيه تو�سية مبتابعة هذا االأخري تاأديبيا اأو ق�سائيا وفق  

اأحكام املادة 79 اأعاله.

الفرع اخلام�ص 

 معاجلة  تهاون بع�ص الإدارات يف التعاون مع م�ؤ�س�سة 

ال��سيط ويف ال�ستجابة لت��سياته

املادة احلادية والثمان�ن

اأو  امل�سوؤول،  الوزير  اإبالغ  بعد  احلكومة،  رئي�س  اإىل  خا�سًا  تقريراً  الو�سيط  يرفع 

رئي�س االإدارة املعنية، ق�سد اتخاذ اجلزاءات الالزمة والتدابري ال�رشورية،  بخ�سو�س  

املندوبني  اأو  الو�سيط،  قيام  دون  يحول  اأن  �ساأنه  من  االإدارة  جانب  من  �سلوك  كل 

اخلا�سني، اأو الو�سطاء اجلهويني، اأو عند االقت�ساء املندوبني املحليني، مبهامهم، وال 

�سيما اإذا تعلق االأمر:

اأو  اأو باعرتا�س على القيام بها من لدن م�سوؤول  � بعرقلة االأبحاث والتحريات، 

موظف اأو �سخ�س يعمل يف خدمة االإدارة باأي �سكل من االأ�سكال؛

� بتهاون مق�سود من م�سوؤول باالإدارة يف اجلواب عن م�سمون ال�سكاية اأو التظلم 

املوجهة  اإليها، اأو املالحظات اأو املقرتحات اأو التو�سيات املتعلقة بها؛

� بتهاون مق�سود من م�سوؤول باالإدارة يف تقدمي الدعم الالزم للقيام باالأبحاث 

والتحريات التي تعتزم املوؤ�س�سة القيام بها، اأو االمتناع عن التعاون معها، اأو عدم 

مدها بالوثائق واملعلومات املطلوبة، عدا اإذا كانت تكت�سي فعاًل �سبغة �رشية بحكم 

القوانني اجلاري بها العمل. 
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الفرع ال�ساد�ص

 امل�ساعدة الق�سائية

املادة الثانية والثمان�ن

بناء على طلب  اأو  الو�سيط اجلهوي،  اأو باقرتاح من  للو�سيط، مببادرة منه  ميكن 

امل�ستكي اأو املتظلم الذي يوجد يف و�سعية �سعبة الأ�سباب مادية اأو يف و�سعية ه�سة، 

اأن يو�سي اجلهات املخت�سة لدى الق�ساء االإداري مبنح امل�ساعدة الق�سائية للمعني 

باالأمر، وذلك بناء على الوثائق امل�ستدل بها، ووفقا للت�رشيع اجلاري به العمل يف 

هذا ال�سدد.

املادة الثالثة والثمان�ن

الرتاب  فوق  �رشعية  ب�سفة  املقيمني  غري  االأجانب  ه�سة،   و�سعية   يف  يعترب 

رقم  القانون  اأحكام  وفق  االإداري،  الق�ساء  اأمام  ق�ساياهم  واملعرو�سة  الوطني، 

02.03 املتعلق بدخول واإقامة االأجانب باململكة املغربية وبالهجرة غري امل�رشوعة.

الباب اخلام�ص

 تقارير ال��سيط

املادة الرابعة والثمان�ن

يت�سمن التقرير ال�سنوي، املرفوع اإىل جاللة امللك، النتائج املرتتبة عن معاجلة 

ال�سكايات اأو التظلمات وما يكون قد اأثر على هذه النتائج من اختالالت يف التعامل 

مع املوؤ�س�سة، وذلك عالوة على باقي م�سامينه املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابعة 

والثالثني من الظهري ال�رشيف املحدث للموؤ�س�سة. 
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املادة اخلام�سة والثمان�ن

على  منتظمة،  بكيفية  فيها  يطلعه  تقارير  احلكومة  رئي�س  اإىل  الو�سيط  ُيوجه 

جميع حاالت امتناع االإدارة عن الرد على اال�ستف�سارات املوجهة اإليها اأو اال�ستجابة 

لتو�سياته، مع تقدمي مالحظاته يف �ساأن موقفها واالإجراءات التي يقرتح اتخاذها.

الباب ال�ساد�ص 

 امل�ظف�ن وامل�ستخدم�ن بامل�ؤ�س�سة

املادة ال�ساد�سة والثمان�ن

ي�ستعني الو�سيط يف ممار�سة مهامه، مبوظفني يتم اإحلاقهم لديه من اإدارات الدولة 

يو�سعون  وم�ستخدمني  مبوظفني  اأو  العمومية،  املوؤ�س�سات  اأو  الرتابية  اجلماعات  اأو 

رهن اإ�سارة املوؤ�س�سة، اأو باأ�سخا�س يتم توظيفهم مبوجب عقد.

كما ميكنه اأن ي�ستعني بخرباء وم�ست�سارين يتوىل التعاقد معهم الإجناز الدرا�سات 

اأو القيام مبهام خا�سة.

املادة ال�سابعة والثمان�ن

ُيَحدُِّد الو�سيط، مبقت�سى مقرر خا�س، النظام االأ�سا�سي للموظفني وامل�ستخدمني 

باملوؤ�س�سة ويو�سع رهن اإ�سارتهم.

املادة الثامنة والثمان�ن

يلزم كافة العاملني مبوؤ�س�سة الو�سيط، على اختالف درجاتهم ومهامهم واأو�ساعهم، 

التي  وامل�ستندات  والوثائق  املعطيات  جميع  يخ�س  فيما  والكتمان  التحفظ  بواجب 

يطلعون عليها،  وكذا �سائر املعلومات التي قد ت�سل اإىل علمهم اأثناء ممار�ستهم ملهامهم.
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البـاب ال�سابع 

 التنظيم املايل واملحا�سبي للم�ؤ�س�سة

املادة التا�سعة والثمان�ن

تت�سمن امليزانية اخلا�سة ملوؤ�س�سة الو�سيط خمتلف املوارد والنفقات املن�سو�س 

عليها يف الظهري ال�رشيف املحدث لها.

ُيِعدُّ الكاتب العام، حتت �سلطة الو�سيط، م�رشوع ميزانية املوؤ�س�سة.

ي�سهر الو�سيط على تنفيذ امليزانية ب�سفته اآمرا بال�رشف، وفق القواعد واالإجراءات 

وامُلَحدَّد  باملوؤ�س�سة،  اخلا�س  واملحا�سبي  املــايل  التنظيم  يف  عليها  املن�سو�س 

مبقت�سى مقرر �سادر عنه.

بال�رشف  اآمرا  اأطرها،  اأحد  اأو  للموؤ�س�سة،  العام  الكاتب  يعني  اأن  للو�سيط  ميكن 

م�ساعدا له.

الباب الثامن 

 اأحكام ختامية

املادة الت�سع�ن

التزامات،  من  املظامل  ديوان  ملوؤ�س�سة  كان  ما  جميع  الو�سيط  موؤ�س�سة  تتحمل 

وت�ستفيد من جميع ما كان لها من حقوق.

املادة احلادية والت�سع�ن

ظروف  اأو  �سريها  ح�سن  �رشورة  اقت�ست  كلما  الو�سيط،  موؤ�س�سة  لرئي�س  ميكن 

عملها، اتخاذ االإجراءات االإدارية املنا�سبة.
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املادة الثانية والت�سع�ن

االإجراءات  لنف�س  وفقا  للموؤ�س�سة  الداخلي  النظام  اأحكام  تتميم  اأو  تعديل  ميكن 

املتبعة يف و�سعه.

املادة الثالثة والت�سع�ن

يعر�س م�رشوع هذا النظام الداخلي على م�سادقة جاللة امللك.

ويخ�سع كل تعديل يف اأحكامه لنف�س االإجراءات املتبعة يف و�سعه.

املادة الرابعة والت�سع�ن

من   53 املادة  الأحكام  الر�سمية، طبقا  اجلريدة  الداخلي يف  النظام  هذا  ين�رش    

الظهري املحدث ملوؤ�س�سة الو�سيط.

وحرر بالرباط يف 17 ذي احلجة 1432 )14 نوفمرب 2011(.

رئي�س موؤ�س�سة الو�سيط

     االإم�ساء : عبد العزيز بنزاكور


