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وبعد فتبعا لكتابكم المشار إليه بالمرجع أعاله ،المتعلق بموافاتكم برسالة توضح مطالب 

الهيئة الوطنية لإلنصاف ورد اإلعتبار للموظفين حاملي الشهادات بالجماعات المحلية مع تحديد الفئة 

 1.52252منصوص عليها  في المادة التاسعة من الظهير الشريف رقم المعنية بالتظلم استيفاء للشروط ال

 5المحدث لمؤسسة الوسيط 

 

أنهي إلى علم سيادتكم بأن مطالب الهيئة كما تمت اإلشارة إليها بالتظلم المرفوع  أن يشرفني

 : إلى مؤسستكم سلفا تتمثل فيما يلي 

 

داخلية رفع التعسف      و مطالبة السيد رئيس الحكومة وبصفة خاصة السيد وزير ال

اإلنتهاكات و اإلستغالل والشطط الذي طال موظفي الجماعات المحلية حاملي الشهادات الذين تم 

 : الذين صودرت حقوقهم مباشرة بعد إدماجهم في أسالك إدارتهم 8111و  8118توظيفهم سنتي 

على أســـــــاسه  من الذي تم( أي بسلم أدنى) تم تعينهم خــارج اإلطــار اإلداريحيت 

حسب الشواهد و الدبلومات المحصل عليها المدلى بها لهذا  إحصـاؤهم أو اجتيازهم لمباراة من أجله

، باعتبارها المسؤولة األساسية والمشرفة على تنظيم 2991و  2992الغرض لدى وزارة الداخلية سنتي 

علما بأن عملية 5 و المستقبل المنحل وتنفيذ هذه التوظيفات بمؤازرة المجلس الوطني للشـــــــــباب

البـكالوريا و ما فوق و التقنيين والتقنيين ) اإلحصاء أعاله همت حينها الشباب العاطلين حاملي الشهادات

 (5المتخصصين

 

مارس  01بتاريخ  911أن هذا التوظيف تم بناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد و 
 5الشهادات المتعلق بتوظيف الشباب حاملي 8118

 

التي ( 1السلم )و المحررين اإلداريـــــين ( 7السلم ) و أن مباراة توظيف الكتاب اإلداريين

نٌظمت بناء على استدعاء رسمي موجه للمعنيين  8118يونيو سنة 1ماي و  81أجريت ما بين  تاريخ 

 (.ءرفقته نسخ من اإلستدعا)باألمر من قبل السادة عمال عماالت وأقاليم المملكة 

 

) و أن الموظفيـن المعنـيين أجـروا حينها مـباراة كـتابية فـي المـواد التاليــة             

تجدون رفقته نسخا منها ) حسب كل تخصص ...( الرياضيات و الشكل و اإلنشاء أوتحرير موضوع عام

.) 

 



الت و أنه قد أعلن عن نجاح الموظفين في  المباراة أعاله المنظمة من طرف العما

تجدون رفقته ) واألقاليم لفائدة الجماعات المحلية  وفق ما هو مبين بقرار ترسيمهم بأسالك إدارتهم 

 ( .نسخة منها

 

 7و أن نجاح المعنيين باألمر تم تثبيت بمحاضر اإلعالن عن النتائج المؤرخة في      

طبـــقا للمنشـــور المـرقم تحـــت الموجه من السادة العمال إلى السيـــد وزير الداخــــلية  8118يونيو 

 .وفق ما هو مبين بقرارات الترسيم .8118-7-89بتــــاريخ  9111عـــدد 

 

وأن الموظفين توصلوا بإشعار من بعض العمال و رؤساء الجماعات المحلية يخبرونهم 

 5( فقتهتجدون نسخة ر.) من خالله بنجاحهم في المباريات أعاله ويدعونهم باإللتحاق بمقر عملهم

( 8111أكتوبر  1)8911صفر 88صادر في  المؤرخ في 1-17-181لمرسوم رقم وأن ا

يقضي بتوظيف حاملي شهادات  شأن النظام األساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزاراتفي 

 . 1التقني بشكل مباشر في السلم 

 

أو (     8السلم ) تقاء التقنيين واعتبارا لكون ولوج الوظائف اإلدارية أعاله تم بعد علمية ان

( 8السلم ) و المحررين اإلداريين    ( .السلم ) بعد النجاح في المباراة التي أجريت لفائدة الكتاب اإلداريين

على التوالي حسب التسمية الجديدة المساعدين اإلداريــــــين مــــن الدرجة الرابــــعة   و المحررين من ) 

 (5الدرجة الرابعة

 

حيت أن مقتضيات المراسيم و اإلجراءات المذكورة أعاله لم تحترم من طرف  الحكومة و

الممـتثلة فـي وزارة الداخـلية باعتبارها الـجهة المـنظمة و المشرف على عملية التوظيف و باعتبارها 

ارج جهاز حكومي وصي على الجماعات المحلية الجهة المشغلة ويتمثل ذلك في تعين الموظفين أعاله خ

 :اإلطار اإلداري الذي اجتازوا المباراة من أجله أو تم انتقاؤهم على أساسه أي

 

في إطار أعوان مصلحة السلم ( 7السلم ) تعيين الناجحين في مباراة الكتاب اإلداريين - -

8 . 

 1في إطار عون تنفيذ السلم (  1السلم ) تعيين الناجحين في مباراة محررين اإلداريين  -

 .7السلم  أو كاتب إداري

تم في إطار عريف السلم  7في إطار كاتب مؤقت السلم  1تعيين التقنيين المنتقين للسلم  -

1. 

 18أن الموظفين المعنيين باألمر لم تتم مراجعة وضعيتهم اإلدارية رغم  انصرام وحيث 

 .  سنة من الخدمة الفعلية
ون و تتسم بممارسة وحيت أن هذه اإلجراءات متسمة بسوء تطبيق وزارة الداخلية للقان

 : تعسف إداري و تجاوز و شطط في استعمال السلطة وهي أفعال منافية لمبادئ العدل   و اإلنصاف

 

لهذه األسباب ترفع الهيئة الوطنية لإلنصاف و رد اإلعتبار للموظفين حاملي الشهادات 
في قضيتها و إحاطتها بالجماعات المحلية تظلمها هذا لمؤسستكم المحترمة ملتمسة من سيادتكم النظر 

بعنايتكم الخاصة من أجل إنصاف و رد اإلعتبار لهذه الفئة من الموظفين وذلك بتصحيح وضعيتهم 
 : اإلدارية وفق المطالب التالية 

 
بدال  1إعادة ترتيب التقنيين المذكورة أسماؤهم بالالئحة المرفقة بهذا التظلم  في السلم   -أ

 . يينهم بأسالك اإلدارة وذلك  بأثر رجعيابتداء من تاريخ تع 1من السلم 
 

 



 
إعادة ترتيب الموظفين الدين اجتازوا مباراة المحررين اإلداريين المذكورة أسماؤهم  -ب

و  1بدال من السلمين  1بالالئحة المرفقة بهذا التظلم  في السلم ابتداء من تاريخ تعيينهم بأسالك اإلدارة 
 .وذلك  بأثر رجعي   7

 
 

يب الموظفين الدين اجتازوا مباراة الكتاب اإلداريين المذكورة أسماؤهم إعادة ترت - ج
ابتداء من تاريخ تعيينهم بأسالك اإلدارة وذلك  8بدال من السلم  7بالالئحة المرفقة بهذا التظلم في السلم 

 .بأثر رجعي
 

لجبر األضرار ورفع المظالم ( في إطار المصالحة الودية) صرف تعويض مالي جزافي  
تي عانها الموظفون أعاله من سوء تطبيق اإلدارة للقانون نتيجة تعسف و شطط        و تجاوز في ال

استعمال السلطة الذي ترتب عنه سلب حقوقهم المشروعة فترتب عن ذلك أضرار سلبية أثرت عن 
 . عشرين سنة( 11)حياتهم اإلجتماعية و األسرية و المهنية لمدة تزيد عن 

 

 

  1122نوفمبر   21:  حرر بالشماعية في

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ميلود ازرورى: إمضـاء         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 الرقم الترتيبي اإلسم الكامل  الجماعة اإلقليم

 1 عبدالوهاب الحنودي جماعة امرابطن  الحسيمة 

 2 عبدالخالق الطاهر جماعة امرابطن   الحسيمة 

 3 حسن الغلبزوري جماعة امرابطن   الحسيمة 

 4 عبدالرشيد الطجيوي جماعة امرابطن   الحسيمة 

 5 محمد المسعودي جماعة أيت يوسف و علي  الحسيمة 

 6 عبدالغني المرابط  جماعة أيت يوسف و علي  الحسيمة 

 7 تريا امزيرن  جماعة أيت يوسف و علي  الحسيمة 

 8 سعيد الغربي جماعة أيت يوسف و علي  امزورن الحسيمة 

 9 حياة الناصري جماعة أيت يوسف و علي امزورن  الحسيمة 

 10 أحمد الحتاش جماعة أيت يوسف و علي امزورن  الحسيمة 

 11 لطيفة موسى جماعة  بني احذيفة   الحسيمة 

 12 إحسان بن قشوح جماعة اسنادة   الحسيمة 

 13 رشيد الصابري جماعة امرابطن  الحسيمة 

 14 خطابيحسن ال جماعة امرابطن  الحسيمة 

 15 عبدالصماد الغلبزوري جماعة اسنادة   الحسيمة 

 16 عبدالحميد واغروص جماعة امزورن  الحسيمة 

 17 محمود بليزيد جماعة أيت يوسف و علي امزورن  الحسيمة 

 18 جمال أندلوسي جماعة أيت يوسف علي  الحسيمة 

 19 المكي مورينو  جماعة أيت يوسف علي  الحسيمة 

 20 أحمد طنطون الجماعة القروية المزوضة ةشيشاو 

 21 عبدالجليل مساهل الجماعة القروية المزوضة شيشاوة 

 22 أحمد الغرباوي الجماعة القروية المزوضة  شيشاوة 

 الهيئة الوطنية لإلنصاف ورد اإلعتبار للموظفين حاملي الشهادات بالجماعات المحلية                                  

 توصلت الهيئة  التي وضعت لدى مؤسسة الوسيط والذين الئحة الموظفين المعنيين                                  

 بطلباتهم                                                                                  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 عبدالرحمان بهلول الجماعة الحضرية آسفي أسفي

 25 محمد مراد  الجماعة الحضرية آسفي أسفي

 26 حسن الغيزي   الجماعة الحضرية آسفي أسفي

 27 هيبة السعدي الجماعة الحضرية آسفي أسفي

 28 نجية نجاة الوزاني الجماعة الحضرية آسفي أسفي

 29 حميد الزين  الجماعة الحضرية آسفي أسفي

 30 جمال  اسميمي  الجماعة الحضرية آسفي أسفي

 31 مصطفى التوكني الجماعة الحضرية آسفي أسفي

 32 مليكة شيضمي الجماعة الحضرية آسفي أسفي

 33 عبدالرحيم ملوسي  الجماعة الحضرية آسفي  أسفي

 34 محمد أبوعنان الجماعة الحضرية آسفي  أسفي

 35 عبدالرحيم أبوفارس الجماعة الحضرية آسفي  أسفي

 36 ة الضريفينزه جماعة سبت كزولة  أسفي

 37 حكيمة شريشيرة الجماعة الحضرية آسفي أسفي

 38 شادية شدي  الميزانية اإلقليمية العرائش العرائش

 23 عبدالرحيم إيسور الجماعة الحضرية  أسفي

    



 39 عبدهللا منكوشي  الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 40 عبدالحق العونير الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 41 مجيد كرابعبدال الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 42 خدوج السماللي الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 43 عبدهللا السهي الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 44 بوبكر العوراني الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 45 ثورية التوكاني الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 46 حكيمة الكاملي ةالجماعة الحضرية اليوسفي اليوسفية

 

 

 

 

 

 

 47 عبداللطيف الشرافي الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 48 عبدالجليل عواد الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 49 عبدالغني بوحزام الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 50 عبدالرحيم العروسي الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 51 لطيفة حسنين لجماعة الحضرية اليوسفيةا اليوسفية

 52 عبدالخالق حنيشي الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 53 حفيظة بنتاجي الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 54 عزيز باز الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 55 محمد بهسي الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 56 شرف الدين الهرميل الحضرية اليوسفية الجماعة اليوسفية

 57 عبدالواحد النوش الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 58 فاطمة البازي الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 59 عبدهللا أوتار الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 60 عبدهللا بن هلوك الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية



 61 عزالدين بنجدي الجماعة الحضرية اليوسفية فيةاليوس

 62 حيبيبة بينحاس الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 63 محمد قوزبور الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 64 حياة اختصار الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 65 الحسن النعيم  الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 66 محمد عنوس الجماعة الحضرية اليوسفية فيةاليوس

 67 رشيد مسلكي الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 68 مكفول الحسين  الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 69 بومهدي مومني الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 

 

 

 

 

 70 رشيد زيدون الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 71 عبدالجليل المندوب الجماعة الحضرية اليوسفية ةاليوسفي

 72 سمير لوطفي الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 73 زينب األنصاري الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 74 محمد صحافي الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 75 مصطفى بوكرين الجماعة الحضرية اليوسفية اليوسفية

 76 الحسن بلحبيب  الجماعة الحضرية اليوسفية فيةاليوس

 77 عيبدالسالم أوجانا  الجماعة  القروية اجدور  اليوسفية

 78 عبدالكريم الهاتيفي  الجماعة  القروية اجدور  اليوسفية

 79 المصطفى التقي الجماعة الحضرية الشماعية   اليوسفية 

 80 د ازرورىميلو الجماعة الحضرية الشماعية   اليوسفية 

 81 محمد لكزولي الجماعة الحضرية الشماعية   اليوسفية 

 82 رحال استيتو الجماعة الحضرية الشماعية   اليوسفية 

 83 عيدالقادر شماع الجماعة الحضرية الشماعية   اليوسفية 



 84 مالكة واجد الجماعة الحضرية الشماعية   اليوسفية 

 85 مريم البوزيدي ماعية  الجماعة الحضرية الش اليوسفية 

 86 فاطمة ناسيم الجماعة الحضرية الشماعية   اليوسفية 

 87 جمال اسميرس الجماعة الحضرية الشماعية   اليوسفية 

 88 خدوج خليلي الجماعة الحضرية الشماعية   اليوسفية 

 89 أحمد طوسي الجماعة الحضرية الشماعية   اليوسفية 

 90 حجوبة عريش ضرية الشماعية  الجماعة الح اليوسفية 

 91 مليكة رفا الجماعة الحضرية الشماعية   اليوسفية 

 92 هدنة عسي الجماعة الحضرية الشماعية   اليوسفية 

 

 

 

 

 

 93 عبدالجبار بلمودن الجماعة الحضرية الشماعية   اليوسفية 

 94 سعيد الدباغ جماعة الطياميم  اليوسفية 

 95 أحمد منتهي طياميم الشماعية  جماعة ال اليوسفية 

 96 سعيد الدباغ جماعة الطياميم الشماعية   اليوسفية 

 97 زايد أفاديس جماعة الطياميم الشماعية   اليوسفية 

 98 عبدالمجيد التوتي جماعة الكنتور  اليوسفية 

 99 عبدالمجيد كراب جماعة الحضرية اليوسفية  اليوسفية 

 100 فاطمة الفيسي  رية اليوسفية جماعة الحض اليوسفية 

 101 خالف أبو سعد جماعة أغبالة  بني مالل

 102 ادريس بريش جماعة أوالد ازباير  تازة

 103 بوشتى دحمان جماعة سيدي المخفي تاونات

 104 عبداللطيف الهدار جماعة  تاونات

 105 أحمد دحيمان جماعة ارغيو  تاونات

 106 محمد العمومري جماعة أوالد داوود  تاونات



 107 بوقاسم ناجد جماعة تمضيت  تاونات

 108 عبدالسالم الدراز جماعة تمضيت  تاونات

 109 لحسن الكنتي الميزانية اإلقليمية زاكورة زاكورة

 110 حسن ابوراغن الميزانية اإلقليمية زاكورة زاكورة

 111 سيبو إيدر الميزانية اإلقليمية زاكورة زاكورة

 112 الصالحي المكاوي الميزانية اإلقليمية زاكورة زاكورة

 113 نعيمة أكزول الميزانية اإلقليمية تنغير  وارززات

 114 لالخديجة اإلدريسي الميزانية اإلقليمية ورزازات وارززات

 115 محاسن العيدي جماعة موالي الرشيد  الدار البيضاء

 116 لشميطيعبدالكبير ا جماعة موالي الرشيد  الدار البيضاء

 117 أحمد مساعيد جماعة موالي الرشيد  الدار البيضاء

 


