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 كلمة افتتاحية
 

 الرحمي الرحامن هللا بسم

 الرحمي الرمحن هللا بسم

 أ هل عىلو  محمد س يدان املرسلني، أأرشف عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل امحلد        

 ..والتابعني وحصبه

 القانون جمةل“ نم الثالث و الثالثون العدد أأيديمك بني تضع أأن الاعامل و القانون جمةل ادارة يرس

 هذه تكون نأأ  ونأأمل ، القانون فروع يف خمتلفة موضوعات يف البحوث من عددا   متضمنا   ،” والأعامل

جيابيا   عامال   البحوث  عنه ينتج تواصل يف وأ راهئم، مبالحظاهتم، فيتقدموا الباحثني، مع القراء لتفاعل ا 

 .الهادف العلمي البحث مسرية واس مترار ،  الشهرية اجملةل هذه ارتقاء

ن وبذكل.   فضاء بناء وحن أأوىل لبنة يعد الأعامل و القانون جمةل من الثالث و الثالثون صدور فا 

 الظواهر خمتلف ومعاجلة العلمي منتوهجم تقدمي وخارجه املغرب يف للأاكدمييني اجملال يتيح حبيث معريف

 الباحثني بني والتجارب اخلربات لتبادل منربا س متثل كام ، نونيةاالق العلوم حقل يف املس تحدثة  والقضااي

 .العلمية التخصصات خمتلف من وحىت احلضارية، املشارب خمتلف من

 س ميثل اذليو  والباحثني، الأساتذة السادة ودمع تضامن  الأعامل و القانون جمةل تلقى أأن وأأمتىن

ىل والريق والازدهار ابالس مترار للمجةل يسمح اذلي الوقود  املصنفة، امليةالع العلمية اجملالت مصاف ا 

 .وأ راهئم أأفاكرمه تقدمي يف العلمية وأأمانهتم حتليالهتم وصدق أأحباهثم جبودة وذكل

 

الم  وبراكته تعاىل هللا ورمحة عليمك والسَّ

دارة                          جمةل القانون و الأعامل ا 

 كلمة افتتاحية



  

 محور الدراسات واألبحاث باللغة العربية
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 العقاري  التحفيظ وظهير العينية الحقوق  مدونة بين التحفيظ طور  في العقار على املنصب الرسمي الرهن إشكاالت

حماية االجتماعية للمهنيين والعمال املستقلين واألشخاص الذين يزاولون ال

 شاطا خاصان

 

                       سعيد الحافظون 

طالب باحث بماستر عالقات                                 

كلية الحقوق  الشغل ونظم الحماية االجتماعية

 سطات

 

 مقدمة

" "إنني على استعداد دائما ألن أبحث في أي مكان ال عن الراحة، بل عن Voltaireقديما قال "فولتير 

"، ولتحقيق هذا األمن سعى االنسان منذ وجوده للبحث عن سبل الحماية والضمان التي توفر له األمن

 اإلحساس باألمن واألمان.

تحملنا على التفكير بوجود خطر، يقتض ي أن يواجه بوسائل تحمي الشخص  1إن لفظ الحماية أو الضمان

ا كانت وضعيته املادية معرض الذي يهدده ذلك الخطر. وواقع الحياة يدلنا على أن كل شخص مهم

 ملخاطر عديدة كاملرض، والحوادث، والشيخوخة، واملوت، وكذلك البقاء بدون وسيلة للعيش.

ويمكن تصنيف هذه املخاطر إلى صنفين، الصنف األول ويشمل املخاطر التي تمس سالمة الشخص، 

الشخص عيشه، وأول خطر ويشمل الصنف الثاني املخاطر التي تؤدي مباشرة إلى الحيلولة دون كسب 

                                                           
إن لفظة "ضمان" تحملنا ألول وهلة على التفكير بوجود خطر يقتضي أن يواجه بوسائل تحمي الشخص الذي يهدده ذلك الخطر، وواقع الحياة  1 

 يدلنا على أن كل شخص مهما كانت وضعيته المادية معرض لمخاطر عديدة. 
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من هذا النوع هو البطالة بالنسبة ملن كان يعيش من عمله. لكن الصنفان يلتقيان في نفس النتيجة وهي 

 حرمان الشخص من وسيلة العيش باملعنى الواسع أي من دخل مالي يمكنه من مواجهة حاجيات الحياة. 

ب هذا القلق الذي يرافق الناس كلهم منذ وهذه املخاطر ترافق البشرية منذ وجودها، وال شك أنها سب

 .2بدايتهم في تحمل مسؤوليات حياتهم، وهذا ما يعبر عنه عند الفقهاء عادة بالخوف من الغد

ولقد حاول اإلنسان منذ وجوده بشتى الوسائل جعل نفسه في مأمن من هذا الغد فلجأ إلى وسائل فردية 

يكسب بل يحتفظ بجزء منه ملواجهة ما قد يعترضه من مثل التوفير، ومعناه أال ينفق اإلنسان كل ما 

 مخاطر، دون الوصول إلى درجة البخل.

لجعل نفسه في مأمن، فقد عرفت البشرية قبل ظهور الضمان  ولجأ كذلك إلى وسائل جماعية اعتمدها 

ة ياالجتماعي بشكل خاص ونظم الحماية االجتماعية بشكل عام، بشكليهما الحالي، أنظمة متعددة لحما

، نظام التأمين التجاري، نظام 3األفراد من خطر الحاجة والعوز، ويتعلق األمر بنظام التعاون االجتماعي

 .5، ونظام اإلعانة االجتماعية4التدارك االجتماع

وعرفت املجتمعات اإلسالمية بدورها، أنظمة جعلت التكافل االجتماعي شرطا أساسيا لقيام املجتمع 

الم توجيهات دينية تحت الناس على التكافل، كقوله صلى هللا عليه وسلم: "أي وازدهاره، حيث وضع اإلس

أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة هللا تبارك وتعالى". وكان تمويل الضمان االجتماعي 

املحتاجين و  في اإلسالم يتم من أموال الزكاة التي فرضها اإلسالم على القادرين من املسلمين لفائدة الفقراء

 مصداقا لقوله تعالى: 

                                                           
 .692، الصفحة 4991المركز الثقافي المغربي، بيروت، الطبعة الثانية موسى عبود، دروس في القانون االجتماعي،  2 

هو ما يقدم من طرف شخص أو جماعة من األشخاص إلى المعوزين والفقراء من هبات وصدقات لمساعدتهم على مواجهة بعض النكبات التي  3 

 ال يستطيعون رفعها باالعتماد على امكانياتهم الذاتية المحدودة

لوسائل القانونية، التي تسمح لجماعة كبيرة من الناس أن تؤلف بينها صندوقا مشتركا لمواجهة بعض المخاطر التي يتعرض لها يقصد به ا 4 

 األعضاء المنتسبون لهذه الهيئة ويمكن أن يتخذ هذا النظام أشكاال متعددة، كنظام التعاضد، ونظام التقاعد.

شخاص المعوزين ومن في حكمهم، وهي قد تخخذ شكل اعانة نقدية أو عينية مثل المعالجة الطبية في هي ما تدفعه الدولة أو الهيئات المحلية لأل 5 

 اط سابقة. سالمستشفيات، وتوزيع األلبسة، وهي تتميز بكونها تمول بواسطة الميزانية العامة أو الميزانية المحلية، وتمنح لفائدة كل محتاج بدون أق
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وما خلفته من آثار كان لها وقع  9191إن اندالع الحرب العاملية األولى والثانية واألزمة االقتصادية لسنة 

على املجتمعات حيث دفعت مجموعة من الدول إلى البحث عن بديل للسياسات االجتماعية التي كانت 

ي، أو الحماية االجتماعية، وظهر بذلك االجتماع 7قائمة، فظهر بذلك نظام جديد سمي بنظام الضمان

وكان الهدف منه  9191غشت  91أول قانون للضمان االجتماعي في الواليات املتحدة األمريكية في 

 .8التأسيس لنظام اقتصادي واجتماعي

وفي بداية األربعينيات من القرن العشرين بدأت تظهر قوانين أخرى للضمان االجتماعي في مجموعة من 

من خالل قانون بيفردج، وعرفت فرنسا بدورها  9119وروبية كما هو الشأن في إنجلترا سنة الدول األ 

 .9111قانونا للضمان االجتماعي كان ذلك في سنة 

 

قبل بسط الحماية الفرنسية، لم يكن املغرب يعرف قواعد خاصة بتنظيم الضمان االجتماعي، ومباشرة 

عرفت اململكة املغربية وضع أول تشريع خاص  9111 بعد حصولها على االستقالل، وبالضبط في سنة

سنوات  91، وبعد مرور حوالي 9199، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أبريل 9بنظام الضمان االجتماعي

على تطبيق هذا الظهير تبين أن مقتضياته لم تعد كافية لتنظيم االستفادة من هذا الحق. األمر الذي 

                                                           
 سورة المزمل.من  62القرآن الكريم، األية  6 

إن لفظة "ضمان" تحملنا ألول وهلة على التفكير بوجود خطر يقتضي أن يواجه بوسائل تحمي الشخص الذي يهدده ذلك الخطر، وواقع الحياة  7 

 يدلنا على أن كل شخص مهما كانت وضعيته المادية معرض لمخاطر عديدة.

 .46، الصفحة 6242جتماعية، مطبعة طو  بريس، الرباط، طبعة محمد بنحساين، القانون االجتماعي المغربي، الحماية اال 8 
تعملة ستجدر اإلشارة أن عبارة الضمان االجتماعي تتعلق بعدم دقة الترجمة العربية التي استعملها المشرع المغربي، وذلك مقارنة بالتعابير الم 9 

 والتي تعني األمن االجتماعي، أو األمان االجتماعي. ،Sécurité Socialeوفي اللغة الفرنسية  ،Security Socialeفي اللغة اإلنجليزية 
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. وعهد بتسييره إلى مؤسسة الصندوق الوطني للضمان 912910ز يوليو  92أدى إلى صدور ظهير 

 .11االجتماعي

وخصص املشرع املغربي الفصل الثاني من الجزء األول من نظام الضمان االجتماعي لتحديد ميدان 

تطبيقه من حيث األشخاص املستفيدين من الخدمات التي يقدمها، حيث ميز بين األشخاص الخاضعون 

خاص املستثنون من الخضوع له، واألشخاص املعلق خضوعهم على صدور مراسيم. لهذا النظام، واألش

وعمل املشرع على توسيع دائرة األشخاص املستفيدين من نظام الضمان االجتماعي وذلك بتغيير وتتميم 

الفصل الثاني املتعلق بنطاق التطبيق، حيث عرف هذا الفصل عدة تغييرات وتتميات بموجب قوانين، 

الذي مدد تطبيق نظام الضمان االجتماعي ليشمل العاملين غير األجراء بقطاع  9912-41رقم كالقانون 

 .9914-91، وكذا القانون رقم 1913-11النقل الطرقي الحاملين لبطاقة السائق املنهي، وكذا القانون 

 الخدماتإال أنه بالرغم من كل هذا يالحظ أن نظام الضمان االجتماعي، ال يمكن للجميع االستفادة من 

التي يقدمها، خاصة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا 

 خاصا.

 

 

                                                           
 يتعلق بنظام الضمان االجتماعي كما تم تغييره وتتميمه. 4996بتاريخ جمادى الثانية  4-26-481ظهير شريف بمثابة قانون رقم  10 

 المتعلق بالضمان االجتماعي 42262481الفصل األول من الظهير الشريف بمثابة قانون  11 

، القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة 6244نونبر  66بتاريخ  4-44-484الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  44-81القانون رقم  12 

 . 4-26-481قانون رقم 
تميم وت القاضي بتغيير 29241( بتنفيذ القانون رقم 6241أغسطس  66) 4192من شوال  62صادر في  42412419ظهـير شريف رقم  13 

 ( المتعلق بنظام الضمان االجتماعي.4926يوليو  62) 4996من جمادى اآلخرة  42الصادر في  42262481الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 

بتحديد شروط الشغل والتشغيل  49246( بتنفيذ القانون رقم 6242غشت  42) 4192ذي القعدة  2صادر في  42422464ظهير شريف رقم  14 

 المتعلقة بالعامالت والعمال المنزليين.

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52067.htm
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، تسري على 15املتعلق بمدونة بالتغطية الصحية األساسية 91.11صدر القانون رقم  9119أكتوبر  9وفي 

يزاولون مهنة حرة وجميع األشخاص  مجموعة من الفئات من بينهم، العمال املستقلين واألشخاص الذين

 . من أجل تمكينهم من املنافع والحقوق التي جاءت بها املدونة.   16األخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور 

من ذات املدونة على شرط واقف، هو ضرورة صدور تشريع  1لكن هذا الحق في االستفادة علقته املادة 

"... وتحدد بموجب تشريعات خاصة، القواعد التي تخضع لها  خاص بهذه الفئات، والتي نصت على أنه

أنظمة التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض، الخاصة بالطلبة والعمال املستقلين واألشخاص الذين 

 يزاولون مهنة حرة وجميع األشخاص اآلخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور...".

يعتبر أن املواطنين سواسية أمام القانون، يتمتعون بجميع  الذي 17لهذا وانطالقا من املبدأ الدستوري 

الحقوق، وخاصة االستفادة من نظام الحماية االجتماعية والتغطية الصحية باعتبارهما حقوقا 

على تمكين هذه الفئات من االستفادة من هذه الحقوق  9192، عمل املشرع في سنة 18دستورية

من نظام يوفر لها التغطية الصحية والحماية االجتماعية،  الدستورية، التي ظلت محرومة لوقت طويل

يتعلق  91.1420املتعلق بإحداث نظام للمعاشات، والقانون رقم  91.1119وذلك بإصدار القانون رقم 

 بنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض.

 

                                                           
بمثابة مدونة التغطية الصحية  22222( بتنفيذ القانون رقم 6226أكتوبر  9) 4169من رج   62صادر في  42262692ظهير شريف رقم  15 

 األساسية.

 المتعلقة بمدونة التغطية الصحية األساسية. 20222من القانون رقم  6المادة  16 

 .6244من الدستور المغربي لسنة  49الفصل  17 

"تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة،  4624من دستور المملكة المغربية ل سنة 94الفصل  18 

 لى قدم المساواة، من الحق في:لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، ع
 العالج والعناية الصحية، -
 الحماية االجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة..." -

بإحداث نظام المعاشات  99242( بتنفيذ القانون رقم 6242ديسمبر  2) 4199من ربيع األول  42صادر في  42422429ظهير شريف رقم  19 

 ئدة فئات المهنيين والعمال المستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.لفا

المتعلق بنظام التخمين اإلجباري  42298( بتنفيذ القانون رقم 6242يونيو  69) 4198من رمضان  68صادر في  4242242ظهير شريف رقم  20 

 قلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. األساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المست
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، 91.11من القانون رقم  4وبالرجوع إلى أحكام هذين القانونين فيما يتعلق بقواعد التدبير نجد املادة 

، تسندان قواعد تدبير نظام املعاشات، ونظام التأمين اإلجباري، إلى 91.14من القانون  91واملادة 

 .21مؤسسة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

تأسيسا على ما سبق وباالستناد إلى مقتضيات القانونين املتعلقين بنظام املعاشات، ونظام التأمين  

ساس ي عن املرض، السالف، وبالرجوع إلى أحكام نظام الضمان االجتماعي، سنعمل على بيان االجباري األ 

املقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا املستجد التشريعي، من خالل التطرق إلى الفئات املستفيدة من 

سه قت نفهذه الخدمات، وعلى أنواع هذه األخيرة، وعن شروط وكيفية االستفادة منها، متطرقين في الو 

إلى املؤسسة املعهود لها بقواعد تدبير وتمويل هذين النظامين، وكذا الجزاءات املفروضة في حالة مخالفة 

 املقتضيات التشريعية ألحكام هذين النظامين.

 وذلك وفق التصميم التالي: 

 املبحث األول: نطاق تطبيق نظامي املعاشات والتأمين اإلجباري األساس ي عن املرض  

 الثاني: تمويل وتدبير النظامين والعقوبات املقررة املبحث

 

 

 

                                                           
 له مجموعة من المهام. عمومية، تتوفر على الشخصية المدنية وكذا على استقالل إداري ومالي وتسندمؤسسة  21 
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 املبحث األول: نطاق تطبيق نظامي املعاشات والتأمين اإلجباري األساس ي عن املرض  

إن إحداث نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض، ونظام املعاشات، كان الغرض منه استكمال 

ومعالجة إشكالية التأخر الكبير الذي يعاني منه املغرب فيما  اإلطار التشريعي املتعلق بمنظومة التقاعد،

يخص الحماية االجتماعية، نتيجة عدم وجود قانون للتغطية االجتماعية بالنسبة للمستقلين الذين 

 يشكلون غالبية املواطنات واملواطنين النشيطين.

عمل املشرع من خاللهما  وباعتبارهما نظامين حديثي العهد لم تمض ي على صدورهما إال بضعة أشهر،

منح فئة من املواطنين، خدمات اجتماعية تتعلق بالحماية والرعاية الصحية. وعليه سنقسم هذا املبحث 

إلى مطلبين نتطرق في أولهما للحديث عن الفئات املستفيدة من هذه األنظمة، وفي ثاني املطالب نبين 

 الخدمات التي يوفرها هذين النظامين.

 نطاق تطبيق النظامين من حيث األشخاص  املطلب األول: 

املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض، والقانون رقم  91.14بعد قراءة مواد القانون رقم 

املتعلق بنظام املعاشات، يتبين أنهما يمتعان نفس الفئة بالحماية االجتماعية التي ينظمانها، لكن  91.11

الجوهرية حيث استأثر كل قانون بمقتضيات خاصة بكل فئة من حيث هذا ال يخلو من بعض الفروق 

 التسمية، وإجبارية واختيارية الخضوع ملقتضيات هذين النظامين.

 

 الفقرة األولى: الفئات املستهدفة بالحماية 

بعد صدور هذين القانونين لفائدة العديد من الفئات التي كانت محرومة من التغطية الصحية 

واملادة  11.91من القانون رقم  9وقد دام هذا الحرمان لسنوات طويلة، وبالرجوع إلى املادة واالجتماعية، 
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، نجدهما يحددان الفئات املستفيدة من مقتضيات هذين النظامين، ويتضح 14.91من القانون رقم  9

 أنهما ضما نفس الفئات، هذه األخيرة تتكون من ثالثة أصناف وهم:

األشخاص الذاتيون، الذين يمارسون مهنة حرة كالطبيب، املهنيون املستقلون، وهم  -9

وتجدر اإلشارة أن هذه الفئة تتوفر على التعاضدية العامة لهيئات املحامين باملغرب،  واملحامي،

 ، 22لتغطية الخدمات الصحية 9114والتي تم تأسيسها في شهر يناير من سنة 

 واملوثق، والعدل، واملفوض القضائي ...  -9

قلون، وهم األشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطا تجاريا، واألشخاص العمال املست -9

الذاتيون الذين يمارسون نشاطا فالحيا، واألشخاص الذاتيون أصحاب االستغالليات الفالحية 

 الغابوية واملرافق التابعة لها.

غير األشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وهم املقاولون الذاتيون، األشخاص  -1

األجراء، الخاضعون ألحكام القانون املتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والذين يزاولون نشاطهم 

بصفة وكيل رياض ي، أو إطار رياض ي، أو العب رياض ي، أو إطار رياض ي هاو أو إطار رياض ي محترف، 

ا نشاطويستهدف هذا النظام األشخاص اآلخرين غير األجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص 

مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل، سواء يتوفرون على محل ملزاولة نشاطهم 

 .أو ال يتوفرون عليه

ويستفيد من هذا النظام العاملون غير األجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملون لبطاقة السائق املنهي، 

من  99ت أحكامه بمقتض ى املادة لكن نسخ 99.41هذه الفئة كانت خاضعة لقانون خاص بها رقم 

وبالتالي أصبحوا خاضعين ملقتضيات هذين النظامين، وتشمل االستفادة كذلك  91.14القانون رقم 

العاملون واملسيرون الذين ليست لهم صفة أجير إلحدى الشركات الخاضعة للقانون املتعلق بشركة 

                                                           
 .186، الصفحة 6241سنة  42-42عبد الحق العزيزي، مجلة المناضرة، عدد مزدوج  22 
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ة الشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركالتضامن وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية باألسهم و 

املحاصة، ويشمل هذا النظام، كذلك، الصناع التقليديون، ومعاونو الصناع التقليديين، وهم األشخاص 

 الذين يمارسون نشاطا حرفيا، الحاملون لبطاقة مهنية.

ة، ة االجتماعيوتجدر اإلشارة إلى أنه مكونات هذه األصناف وهدف الفئات املستهدفة بالحماية والرعاي

 ، الذي ال زال لم يصدر بعد.23ستحدد بنص تنظيمي

بالرغم من تنصيص املشرع على استفادة نفس الفئات من مقتضيات النظامين املتعلقين بالحماية 

االجتماعية، إلى أن كل من النظامين استأثر بمقتضيات مستقلة بخصوص هذه الفئات، وذلك من حيث 

 اختيارية الخضوع.التسمية، ومن حيث اجبارية و 

 أوال: التسمية

تختلف تسمية الفئات الخاضعة ملقتضيات القانونين السالف ذكرهما، حيث يشار إليها في القانون 

، في حين يشار إليها في القانون املتعلق بنظام التأمين 24املتعلق بنظام املعاشات باسم "املنخرطين"

يرجع هذا االختالف في اعتقادنا إلى طريقة التسجيل، ، و 25اإلجباري األساس ي عن املرض باسم "املؤمنين"

فاالنخراط يكون بصفة تلقائية من طرف الهيئة أو املصلحة املكلفة بذلك، ويكون ذلك بعد طلب 

التسجيل في االستفادة من نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض وهو ما يتضح من خالل مقتضيات 

نظام املعاشات والذي يشير إلى تسمية املنخرطين، أما التأمين فيكون بناًء من القانون املتعلق ب 9املادة   

على طلب يتقدم به الشخص الذي يريد االستفادة من الخدمة، إلى الهيئة أو املصلحة املكلفة 

                                                           
 99242من القانون رقم  6والمادة  42.98من القانون رقم  9المادة  23 

 المتعلق بنظام المعاشات. 42299من القانون رقم  6المادة  24 

 المتعلق بنظام التخمين االجباري األساسي عن المرض. 42298من القانون رقم  9المادة  25 
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من القانون املتعلق بنظام اإلجباري األساس ي عن املرض، الذي  2وهو ما يتضح من املادة  26بالتسجيل

 مية املؤمنين. يشير إلى تس

 ثانيا: الخضوع بين اإللزامية واالختيارية

تقوم سياسة التنمية االجتماعية التي يدعو إليها صاحب الجاللة امللك محمد السادس دام له النصر 

 والتمكين بصفة أساسية على التضامن والتالحم االجتماعي.

تض ى هذين النظامين، يجب عليها وحتى تتمكن هذه الفئات من االستفادة من الخدمات املقدمة بمق 

القيام بعمليات بعملية التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وفق شروط سنتحدث عنها 

 في املبحث الثاني.

بمثابة مدونة التغطية الصحية،  91.1127إلى أنه بالرجوع إلى مقتضيات القانونين وكذا القانون رقم 

ع هو اإللزامية، واستثناًء يكون األمر اختياريا، ويتضح ذلك من يتضح أن القاعدة واألصل في الخضو 

والتي تلزم هذه الفئات بضرورة طلب االنخراط لالستفادة  11.91من القانون رقم  9مقتضيات املادة 

من مقتضيات نظام املعاشات، إلى أن هذا االنخراط، يكون بصفة تلقائية عند طلب الشخص التسجيل 

من  2ت التي يقدمها نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض، ومن خالل املادة لالستفادة من الخدما

هذا األخير نجد املشرع قد استعمل كدليل على الزامية الخضوع عبارة يتعين على كل شخص يستوفي 

الشروط املحددة في هذا القانون أن يطلب تسجيل نفسه لدى الهيئة املكلفة بالتدبير، وفي اعتقادنا 

تواضع كان على املشرع أن يستعمل عبارة يجيب بدل يتعين، ألن هذه األخيرة ال تبعت على االلزام أو امل

اإلجبار بل توحي على الخيار، والحال أن التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يعد أمرا 

ية نفسها تزكية إللزامإلزاميا وليس اختياريا، لذا كان من األفضل استخدام عبارة يجب. وتضيف املادة 

                                                           
 ماعي.هي الصندوق الوطني للضمان االجت 98242من القانون  42هذه الهيئة حس  مقتضيات المادة  26 

بمثابة مدونة التغطية الصحية  22222( بتنفيذ القانون رقم 6226أكتوبر  9) 4169من رج   62صادر في  42262692ظهير شريف رقم  27 

 األساسية.
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الخضوع أن الهيئة املكلفة بالتسجيل، تقوم بمجرد توفرها على معلومات تثبت أن أي شخص من 

األشخاص املعنيين بهذه األنظمة لم يطلب تسجيله رغم أنه يستوفي شروط الخضوع للنظام، بتوجيه 

لديها، تدعوه إلى تقديم طلب رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل، إلى عنوان املعني باألمر املتوفر 

التسجيل، وإال قامت تلقائيا بتسجيله بعد انصرام أجل ثالثين يوما من تاريخ توجيه الرسالة. وفرض 

درهم على الفئات املعنية التي لم تقم بتوجيه طلب التسجيل لدى  1111إلى  9111املشرع غرامات من 

 ددة.   الصندوق الوطني للضمان االجتماعي خالل اآلجال املح

ويبقى أمر الخضوع اختياريا فقط بالنسبة لنظام املعاشات، بالنسبة املعنيين بهذا النظام والذين ال 

يتجاوز دخلهم الحد الجزافي الذي يحدد بنص تنظيمي، وتجدر اإلشارة أن هذا النص ال زال لم يصدر 

 بعد.      

 مات املطلب الثاني: نطاق تطبيق النظامين من حيث املنافع والخد

سنقوم بتقسيم هذا املطلب إلى فقرتين، نخصص األولى للحديث عن خدمات نظام املعاشات، وفي 

 الفقرة الثانية نتطرق إلى الخدمات التي يقدمها نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض.

 الفقرة األولى: خدمات نظام املعاشات

، نص هذا 11.91ملعاشات واملؤطر بالقانون رقم من الخدمات التي جاء بها النظام الجديد املتعلق با

على أن الهدف من هو تمكين الفئات املستهدفة من االستفادة من معاش الشيخوخة  94األخير في مادته 

 ومعاش املتوفى عنهم.

املتعلق بنظام الضمان االجتماعي نجده ينص في فصله األول، على  9129وبالرجوع إلى مقتضيات ظهير 

منوحة من طرفه ومن بينها معاش الشيخوخة ومعاش املتوفى عنهم، ويدرجها في صنف التعويضات امل

 التعويضات الطويلة األمد.
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من نظام الضمان االجتماعي بخصوص السن املخول  19لكن وكما يبدو من خالل مقتضيات الفصل 

ت السن املخول سنة، في حين حدد نظام املعاشا 91لالستفادة من راتب الشيخوخة، فحدده املشرع في 

، وذلك استنادا إلى مجموع نقط يتم اكتسابها في فترة 28سنة 91لالستفادة من معاش الشيخوخة في 

 االنخراط.

اما بالنسبة للنوع الثاني من الخدمات التي يقدمها نظام املعاشات فهي معاش املتوفى عنهم. يترتب على 

على نفقته من مورد عيشهم، ولدرء الضرر الذي وفاة املنخرط حرمان أفراد أسرته الذين كانوا يعيشون 

، على تخويلهم 11.91من القانون  91، فإن املشرع نص في املادة 29قد يلحقهم من جراء وفاة معيلهم

 الحق في االستفادة من معاش، وحددهم في.

 األزواج، -

ن دراستهم، سنة إذا كانوا يتابعو  99سنة أو  99األوالد املتكفل بهم البالغين من العمر أقل من  -

 سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا، 94أو 

 األوالد املعاقون املتكفل بهم مهما بلغ عمرهم. -

 . 30ويالحظ أن هذه الفئة هي ذاتها التي نص عليها بموجب قانون الضمان االجتماعي

 

 الفقرة الثانية: خدمات نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض 

، اللتان تحيالن فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها هذا 14.91من القانون  9و 9ادة استنادا إلى أحكام امل

املتعلق بمدونة التغطية الصحية األساسية، وبالرجوع إلى هذه  91.11النظام على أحكام القانون رقم 

                                                           
 المتعلق بنظام المعاشات. 99242من القانون رقم  61المادة  28 

 .26محمد بنحساين، مرجع سابق الصفحة  29 
 لمتعلق بنظام الضمان االجتماعيا 4962من ظهير  22الفصل  30 
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جد من بينها و األخيرة نجدها تنص في مادتها الثانية، على الفئات التي تسري عليها أحكام املدونة، والتي ي

، لكن علقت استفادة هذه على الفئة على صدور 14.91ذات الفئات التي يسري عليها نظام القانون 

، وبالتالي أصبحت من حق هذه 14.91، وهي ما حدث بالفعل بعد صدور القانون 31تشريع خاص بها

مات التي تضمنها أحكام ، وهي الخد2الفئات أن تستفيد تلك الخدمات التي تنص عليها املدونة في مادتها 

 املدونة، وهي:

تغطية املخاطر ومصاريف الخدمات الطبية الناجمة عن مرض أو حادثة أو والدة أو تأهيل طبي  -

 عضوي أو وظيفي،

إرجاع مصاريف العالجات الطبية والوقائية ومصاريف إعادة التأهيل التي تستلزمها طبيا الحالة  -

 التالية: الصحية للمستفيد، واملتعلقة بالخدمات

العالجات الوقائية والطبية املرتبطة بالبرامج ذات األولوية املندرجة في إطار السياسة  -6

 الصحية للدولة،

 أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية، -6

 العالجات املتعلقة بتتبع الحمل والوالدة وتوابعها، -3

 ذلك أعمال الجراحة التعويضية،العالجات املتعلقة باالستشفاء والعمليات الجراحية بما في  -9

 التحاليل البيولوجية الطبية، -5

 الطب اإلشعاعي والفحوص الطبية املصورة، -1

 الفحوص الوظيفية، -7

 األدوية املقبول إرجاع مصاريفها، -8

 أكياس الدم البشري ومشتقاته، -4

                                                           
 المتعلق بمدونة التغطية الصحية األساسية. 22222من القانون  2المادة  31 
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 اآلالت الطبية وأدوات االنغراس الطبي الضرورية ملختلف األعمال الطبية والجراحية،  -60

 زة التعويضية والبدائل الطبية املقبول إرجاع مصاريفها،األجه -66

 النظارات الطبية، -66

 عالجات الفم واألسنان، -63

 تقويم األسنان بالنسبة لألطفال، -69

 أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي، -65

 .32األعمال شبه الطبية -61

ات والوخز باإلبر من املدونة ذاتها، عمليات الجراحة التجميلية والعالج بالحام 4واستثنت املادة 

وامليزوتيرابيا والعالج بمياه البحر والطب التجانس ي والخدمات املقدمة في إطار ما يسمى بالطب الهادئ، 

 .33من نطاق الخدمات التي يضمنها التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض

 املبحث الثاني: تمويل وتدبير النظامين والعقوبات املقررة

حديث عن طرق تمويل وتدبير النظامين في مطلب أول، وفي ثاني املطالب في هذا املبحث سنتطرق لل

 سنوجز الحديث عن طرق التسجيل والعقوبات املقررة في حال مخالفة أحكام هذين النظامين.

 املطلب األول: قواعد التدبير والتمويل

ام ملعاشات، ونظلتمكين الفئات املستهدفة من االستفادة من الخدمات املقدمة في النظام الخاص با

التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض، كان البد من اسناد هذه املهمة لهيئة تتولى القيام بذلك، للقيام 

بهذه املهمة كان البد كذلك من موارد مالية حتى يتسنى لهذه الهيئة القيام باملهام املسندة لها على وجه 

 صحيح.

                                                           
 المتعلق بمدونة التغطية الصحية األساسية. 22222من القانون  2المادة  32 

 المتعلق بمدونة التغطية الصحية األساسية. 22222من القانون  8المادة  33 
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 الفقرة األولى: قواعد التدبير

املقترحة لخلق الفاعلية والنجاعة في تدخالت الصندوق الوطني للضمان االجتماعي على  إن من الحلول 

مستوى الحماية االجتماعي عموما والتغطية الصحية خصوصا، ما يتعلق بجانب التسيير وذلك بضرورة 

 انتهاج سبل وأساليب جديدة كالتسيير من طرف ممثلي العمال ملا لذلك من أهمية، ألن هذه الفئة ال 

 34تساهم فقط في تمويله، إنما تعتبر املعنية بالدرجة األولى بخدماته

أسند املشرع من خالل النظامين الحديثين املتعلقين بالحماية االجتماعية، مهمة التدبير إلى مؤسسة 

، وإن كان قد أسند لهم هذه مهمة تدبير مقتضيات النظامين 35الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

عما هو معمول به في الحاالت بخصوص الخدمات التي يقدمها، إال هذا االستقالل  36بكيفية مستقلة

يقتصر على الكيفية التي تنعقد بها اجتماعات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وحدد 

لى إاملشرع التركيبة التي يجب أن تنعقد بها مجلس اإلدارة، واملكونة من رئيس مجلس اإلدارة باإلضافة 

أعضاء ممثلين عن اإلدارة وممثل واحد عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي،  4عضو رسميا، منهم  94

وسبعة ممثلين عن املؤمنين من بين أعضاء الهيئات املهنية، والجمعيات املهنية، وغرف التجارة والصناعة 

وبريد املغرب،  والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الفالحة، وغرف الصيد البحري،

والتعاونيات، وممثالن عن النقابات األكثر تمثيلية، ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي. وعن طريقة تعيين 

هؤالء األعضاء فقد ترك املشرع األمر للنصوص التنظيمية التي ال زالت لم تصدر بعد. في الوقت الذي 

 91الوطني للضمان االجتماعي من يتألف منه املجلس اإلداري بخصوص تدبير خدمات هذا الصندوق 

                                                           
 . 6242، سنة 62ة التغطية الصحية واقعها ودواعي إصالحها، مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة العدد يوسف حمومي، أنظم 34 

 .99242من القانون رقم  8والمادة  98242من القانون رقم  42المادة  35 

 .99242من القانون رقم  42والمادة  98242من القانون رقم  42المادة  36 
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يمثلون  4يمثلون أرباب العمل، و 4أعضاء يمثلون الدولة، و 4، موزعين بالتساوي منهم 37عضوا رسميا

 .38األجراء

وبخصوص اجتماعات املجلس بخصوص تدبير نظام املعاشات ونظامي التأمين اإلجباري األساس ي عن 

، وذلك من أجل النظر 39ومرتين على األقل في السنةاملرض، فهو ينعقد كلما استلزمت الظروف ذلك، 

في جميع املسائل املتعلقة بالتدبير والبث في جميع القضايا املرتبطة بهذين النظامين، وكذا القيام بحصر 

 القوائم التركيبية للسنة املحاسبية املختتمة، ودراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة املحاسبية املوالية.

 : قواعد التمويلالفقرة الثانية

يؤكد الفقه على أن مشاكل تمويل أي نظام للضمان االجتماعي هي أصعب املشاكل التي يتعين حلها 

كضرورة أولية واألمر يطرح بنفس الحدة سواء تعلق األمر بتأسيس النظام أو بتمديده أو بالزيادة في 

ل هذه منها ما هي ذات طبيعة مدفوعاته أو تحسين خدماته، كما يؤكد الفقه أيضا أن مشاكل التموي

مالية محضة حيث تكون من صميم التنظيم املالي للضمان االجتماعي، ومنها ما هي نوعا ما بعيدة عن 

 . 40التنظيم املالي بسبب ارتباطها أساسا بمبادئ اقتصادية واجتماعية

تووووووووووفير  القيوووووووووام بمجموعوووووووووة مووووووووون املهوووووووووام املتمثلوووووووووة فوووووووووي 41يتوووووووووولى الصوووووووووندوق الووووووووووطني للضووووووووومان االجتمووووووووواعي

الحمايووووووووووة لفائوووووووووودة األجووووووووووراء، وللقيووووووووووام بهووووووووووذه املهووووووووووام كووووووووووان البوووووووووود لووووووووووه موووووووووون موووووووووووارد ماليووووووووووة، للقيووووووووووام باملهووووووووووام 

 املناطة به.

 ويعتبر التنظيم املالي، من بين املهام امللقاة على عاتق الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 

                                                           
 نظام الضمان االجتماعي.المتعلق ب 4962من ظهير  2الفصل  37 

 . 92محمد بنحساين، مرجع سابق، الصفحة  38 

 .98242من القانون رقم  48والمادة  99242من القانون رقم  44المادة  39 

 .92المطبعة غير موجودة، الصفحة  6222علي عمي، الضمان االجتماعي المغربي في شروح، الطبعة  40 
أبريل  66الصندوق، كان هناك صندوق، يسمى صندوق اإلعانة اإلجتماعية، أنشئ بمقتضى ظهير تجدر اإلشارة إلى أنه قبل وجود هذا  41 

، حيث كان االنخراط في هذا الصندوق إلزاميا بالنسبة لكل شخص ذاتي أو معنوي يستخدم أجير أو 4922دجنبر  62، الذي عوض بظهير 4916

المعدى للسكنى الذين يستعملون بوابين، وقد كان يؤدى فقط نوعين من االعانات وهما عدة أجراء، وكذلك بالنسبة للتعاونيات ولمالكي العمارات 

 4929دجنبر  94االعانات العائلية لألوالد إبتداءا من الولد التاني، وإعانات الوالدة للمرأة العاملة وقد نسخ هذا الصندوق بظهير 
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م املعاشوووووووووات ونظوووووووووام ولكوووووووووي يتوووووووووأتى للصوووووووووندوق القيوووووووووام بهوووووووووذا الووووووووودور، الوووووووووذي أسوووووووووند إليوووووووووه بموجوووووووووب نظوووووووووا

التوووووووأمين اإلجبووووووواري األساسووووووو ي عووووووون املووووووورض، كوووووووان البووووووود لهوووووووذه الهيئوووووووة مووووووون التووووووووفر علوووووووى تمويووووووول أو مصوووووووادر 

ماليوووووووووووووة مووووووووووووون خاللهوووووووووووووا توووووووووووووتمكن مووووووووووووون صووووووووووووورف املنوووووووووووووافع االجتماعيوووووووووووووة والتعويضوووووووووووووات املسوووووووووووووتحقة لفائووووووووووووودة 

مووووووون  99املسوووووووتفيدين مووووووون هوووووووذين النظوووووووامين، وهوووووووو األمووووووور الوووووووذي عمووووووول املشووووووورع علوووووووى تنظيموووووووه فوووووووي املوووووووادة 

، ويسووووووووووتفاد موووووووووون هووووووووووذه املووووووووووواد أن تمويوووووووووول 11.91موووووووووون القووووووووووانون رقووووووووووم  99واملووووووووووادة  14.91القووووووووووانون رقووووووووووم 

هووووووووووذين النظووووووووووامين يووووووووووتم بكيفيووووووووووة مسووووووووووتقلة عوووووووووون الكيفيووووووووووة التووووووووووي يووووووووووتم بهووووووووووا تمويوووووووووول الصووووووووووندوق الوووووووووووطني 

 للضمان االجتماعي بخصوص باقي الخدمات التي يقدمها.

 وتشمل موارد نظام املعاشات:

ن واملؤمنين، وتختلف قيمة هذه االشتراكات باختالف اآلجال املحددة بالنسبة اشتراكات املنخرطي  -9

لكل صنف من أصناف، املنخرطين، وكذا على أساس الدخل الجزافي املطبق على هذه األصناف، 

 ويثم هذا التحديد بموجب نص تنظيمي، الذي بدوره ال زال لم يرى النور.

لك يفها في صندوق اإليداع والتدبير، الذي يتولى تلقي تحصيلة التوظيفات املالية، التي يتم توظ  -9

بشأن إحداث صندوق اإليداع  9.11.121من الظهير الشريف  99األموال والتي يعتبرها الفصل 

، إلزامية أي يلزم املؤسسات العمومية بضرورة وضع األموال املتوفرة لديها، وهو 42والتدبير

من الظهير  91ع األموال مع مقتضيات الفصل املقتض ى الذي ينسجم من حيث إلزامية إيدا

الشريف املتعلق بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وتأسيسا عليه فإن هذا األخير يتولى 

جمع اشتراكات ومساهمات املنخرطين واملؤمنين، ويودع فائض املبالغ لدى صندوق اإليداع 

ن سالمة الودائع املودعة لديه، وذلك والتدبير، ويعمل هذا األخير بتعبئة االدخار الوطني ويضم

من خالل توجيه هذه الودائع نحو استثمارات منتجة، ويتم تدبير تلك األموال إما عبر التسيير 

                                                           
بشخن إحداث صندوق االيداع والتدبير، الجريدة  4929يناير  42لموافق ل ا 4928الصادر في فاتح شعبان  42292221الظهير الشريف رقم  42 

 9628الصفحة  4924424929، بتاريخ 6122الرسمية عدد 
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املباشر، وذلك عبر إنشاء شركات أو عبر استثمارات في مجال السياحة والفالحة أو الصناعة أو 

ا في املؤسسات املالية كاملؤسسات النقل، أو عن طريق التسيير غير املباشر، وذلك بوضعه

البنكية، ومجموع تلك األرباح تعود إلى صندوق اإليداع والتدبير، ويقوم هذا األخير باقتطاعات، 

ويرجع األموال املودعة لديه وكذا األرباح املتحصلة من استثمار تلك األموال إلى الصندوق الوطني 

األخرى يتم من خاللها تمويل الصندوق  للضمان االجتماعي، ومن تم تكون هذه الطريقة هي

 وبالنتيجة يتسنى له أداء التعويضات والقيام باملهام املنوطة به.

حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير، والتي يرتبها املشرع على كل تأخير في دفع  -9

كات عن كل شهر تأخير بالنسبة لواجب االشترا 9%االشتراكات املستحقة، واملقدرة بنسبة 

عن كل شهر تأخير  1.1%عن الشهر األول من التأخير و  1%املحددة في نظام املعاشات، وبنسبة 

 .43موالي

 الهبات والوصايا التي يقبل مجلس اإلدارة تقبلها،  -1

  جميع املوارد األخرى التي يمكن أن ترصد للنظامين بنص تشريعي أو تنظيمي. -1

نوطة به، يجب وضع مسطرة مرنة لتحصيل االشتراكات وحتى يتسنى لهذا الصندوق القيام باملهام امل

، واستحداث أو تخصيص ضرائب 44التي من خاللها يمكن لهذا األخير الحصول على موارد مالية

موجودة لفائدة الضمان االجتماعي، والعمل على توظيف أموال هذا األخير في مشاريع استثمارية تم 

ذي يلزم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، بإيداع ال 9192من ظهير  91إعادة النظر في الفصل 

 .45أمواله لدى صندوق اإليداع والتدبير

                                                           
 .99242من القانون رقم  42المادة  43 

 .422ص  ، مكتبة دار السالم الرباط،6224الحاج الكوري، قانون الضمان االجتماعي، دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة األولى  44 

 45  
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 املطلب الثاني: التسجيل والعقوبات

من أجل العمل بهذين النظامين، عمل املشرع على إلزام الفئات املستهدفة بضرورة التسجيل لدى هيئة 

 واعد التسجيل.مكلفة بذلك، ورتب عقوبات مالية جزاًء على مخالفة ق

 الفقرة األولى: قواعد التسجيل

لالستفادة من منافع وخدمات نظام املعاشات ونظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض، البد للمعني 

و 11.91باألمر أن يكون مسجال لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وبالكيفية املحددة في القانون 

اق هذين القانونين، بناًء على طلب يتقدم به املؤاجر لتسجيل األجير في ، ويتم التسجيل خارج نط14.91

نفس الوقت الذي يقدم فيه طلب االنخراط إال أنه في حالة امتناع املؤاجر عن ذلك يحق لألجير الحق 

 .46في أن يطلب مباشرة تسجيله وكذلك انخراط مؤاجره في الصندوق 

ة غير خاضعة لتبعية أي أجير وبذلك تختلف طريقة لكن في النظامين الجديدين الفئات املستفيد

التسجيل عن تلك املعمول بها في األحوال العادية، وهو األمر الذي عمل املشرع تنظيمه، وجعل املشرع 

، وذلك 14.91من القانون  2التسجيل والخضوع أمرا الزاميا، حيت حدد قواعد التسجيل بموجب املادة 

باألمر والذي تتوفر فيه شروط املحددة، إلى الهيئة املكلفة بالتدبير وهي من خالل طلب يتقدم به املعني 

، هذه األخيرة يتعين عليها تسجيل هؤالء وتسليمهم بطاقة التسجيل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

وفي حالة رفض تسجيلهم، فيجب على الهيئة أن تعلل قرار رفض التسجيل. كما يكون التسجيل بطريقة 

وذلك في الحالة التي تتوفر فيها مؤسسة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، من أي مصدر كان  تلقائية

على معلومات تفيد أن شخص تتوفر فيه جميع الشروط املمكنة لالستفادة من الخدمات االجتماعية 

 طرق املمنوحة، ولكن ال يتم هذا التسجيل التلقائي إال بعد مرور ثالثين يوم من دعوة الشخص من 

                                                           
 .922موسى عبود، مرجع سابق، الصفحة  46 
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الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، بواسطة رسالة مضمونة مع االشعار بالتوصل، من خاللها تتم 

 دعوته إلى تقديم طلب التسجيل، وفي حالة رفضه ذلك يتم تسجليه تلقائيا.

وساء تم التسجيل بناًء على طلب أو تلقائيا، فآثره يسري من اليوم األول من الشهر املوالي الذي يستوفي 

 يه هذا الشخص شروط الخضوع لهذا النظام.ف

أما بخصوص في النظام الخاص باملعاشات، فطريقته تختلف عن الطريقة سالفة الدكر، حيث يتم 

التسجيل تلقائيا وذلك عندما يتقدم الشخص بطلب التسجيل في النظام األول، وذلك عندما يتضح لها 

 .47أنه مستوفي الشروط املتطلبة لذلك

ل خاضع لهذه األنظمة أن يقوم بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بكل ويتعين على ك

يوما التالية لكل تغيير  91تغيير يطرأ على وضعية املؤمن، أو املنخرط، أو على أفراد عائلته، وذلك خالل 

 أو التعديل.

 الفقرة الثانية: العقوبات

قارنة على وضع جزاءات لكل من خالف أحكام قانون عمل املشرع املغربي على غرار جل التشريعات امل

  48الضمان االجتماعي، وذلك سعيا منه للحفاظ على الطابع األمر لهذا القانون 

ومادام املشرع قد جعل التسجيل واالنخراط أمرا إلزاميا، والحترام هذا املقتض ى وضع عقوبات عبارة 

مقتضيات هذين النظامين، وكذا باختالف  عن غرامات مالية تتفاوت قيمتها، بتفاوت درجة مخالفة

 مرتكب املخالفة.

                                                           
 .99242من القانون رقم  2المادة  47 

جمال المغربي، اآلليات واالجتهادات القضائية في حل نزاعات الضمان االجتماعي دراسة مقارنة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع،  48 

 .448، الصفحة 6242الرباط، الطبعة األولى 
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وبإعمال مقارنة بين العقوبات املنصوص عليها في كل من النظامين، نجد أن نظام التأمين االجباري 

األساس ي عن املرض، نص على مجموعة من العقوبات منها تلك التي تطال الشخص الذي تتوفر فيه 

درهم، ومنها تلك التي تطال  1111إلى  9111والعقوبة غرامة من  الشروط ولم يتقدم بطلب التسجيل

درهم، ومنها تلك التي تطال  1111إلى  911املنخرط الذي يتأخر في دفع االشتراكات وعاقبه بغرامة من 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وذلك في حالة رفضه تسجيل األشخاص املتوفرة فيهم شروط 

 درهم. 911.111إلى  11.111امة من االستفادة، وعاقبه بغر 

املهنية، والجمعيات املهنية، وغرف التجارة والصناعة والخدمات،  كما عاقب بعض الهيئات، كالهيئات 

وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الفالحة، وغرف الصيد البحري، وبريد املغرب، والتعاونيات، عند 

جتماعي باملعلومات املتوفرة لديها، أو توافيه عمدا امتناعهم عن موافاة الصندوق الوطني للضمان اال 

 درهم. 11.111إلى  1111بمعلومات كاذبة، والعقوبة حددها املشرع في هذه الحالة في غرامة تتراوح بين 

منه،  19هذا في الحين الذي اكتفى فيه النظام املتعلق باملعاشات بعقوبة وحيدة نص عليها في الفصل   

درهم عن كل اشتراك لم يتم دفعه، كل منخرط لم يقم بدفع  9111إلى  911من وهي عبارة عن غرامة 

 االشتراكات في األجل القانوني، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

والسبب في كون النظام األخير اقتصر على عقوبة وحيدة، ولم يتطرق إلى العقوبة املتعلقة بعدم طلب 

ي املتعلق باملعاشات ترك أمر التسجيل تلقائيا للصندوق الوطن التسجيل، في نظرنا السبب هو كون النظام

للضمان االجتماعي، وذلك بمجرد توصله بطلب التسجيل في نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض 

من طرف شخص تتوفر فيه الشروط. وما دام املشرع جعل امر التسجيل تلقائيا فهو لم يرتب على ذلك 

 أي جزاء.
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 خاتمة

ال نخلص القول إلى أن واقع الحماية االجتماعية والرعاية الصحية باملغرب، على الرغم مما وصل إجما

إليه من إنجازات، إال أنه ال يزال محاطا بمجموعة من العوائق التي تقف سدا منيعا أمام توافر الحماية 

 االجتماعية املطلوبة.

اشات والتأمين اإلجباري األساس ي عن املرض، وما وبالنظر إلى حداثة النظامين الجديدين املتعلقين باملع

يتضمناه من نصوص تنظيمية لم ترى النور بعد، فالحكم املسبق عليهما، وجعلهما في خانة القوانين 

التي يقال عنها أنها ولدت ميتة، أمر غير منطقي، ال سيما وأنهما وفي يومنا هذا ال زالوا لم يدخلوا حيز 

على شرط واقف عند تحققه يصبح النظامين ساريي املفعول وهو ضرورة التنفيذ، فتنفيذهما معلق 

 صدور نصوص تنظيمية.

وفي األخير نؤكد أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها املسطرة فيما يتعلق بالرعاية الصحية والحماية 

ي نظام تقاعد االجتماعية، مسلطة الضوء في اآلونة األخيرة ومبدية اهتماما خاصا بما تهدفه من إحداث

 أساس ي أو تكميلي.

وحتووووووووووى يتسوووووووووونى للدولووووووووووة، وللصووووووووووندوق الوووووووووووطني القيووووووووووام باملهووووووووووام املنوطووووووووووة بووووووووووه، ال بوووووووووود موووووووووون إبووووووووووداء بعووووووووووض 

 املقترحات التي من خاللها يمكن لهذا األخير الحصول على موارد مالية.

، إعووووووووووووادة النظوووووووووووور فووووووووووووي النصوووووووووووووص القانونيووووووووووووة املتعلقووووووووووووة بالحمايووووووووووووة االجتماعيووووووووووووة، التووووووووووووي تعوووووووووووورف شووووووووووووتاتا-9

 وتجميعها في مدونة واحدة باسم نظم الحماية االجتماعية،

 4و 9تنميوووووووووووة مووووووووووووارد الصوووووووووووندوق الووووووووووووطني للضووووووووووومان االجتمووووووووووواعي، وذلوووووووووووك بتفعيووووووووووول أحكوووووووووووام الفصووووووووووولين -9

هووووووووووذا موووووووووون جهووووووووووة، وموووووووووون جهووووووووووة أخوووووووووورى يجووووووووووب البحووووووووووث عوووووووووون موووووووووووارد جديوووووووووودة، وذلووووووووووك  9129موووووووووون ظهيوووووووووور 

خصووووووووووويص جوووووووووووزء مووووووووووون باسوووووووووووتحداث بعوووووووووووض الضووووووووووورائب الجديووووووووووودة، أو تخصووووووووووويص ضووووووووووورائب موجوووووووووووودة كت
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الضووووووووووريبة علووووووووووى الشووووووووووركات لفائوووووووووودة هووووووووووذا الصووووووووووندوق، الزيووووووووووادة فووووووووووي الجووووووووووزاءات املاليووووووووووة فووووووووووي حالووووووووووة عوووووووووودم 

احتوووووووورام مسووووووووطرة التصووووووووريح بوووووووواألجور أو فووووووووي حالووووووووة عوووووووودم تسووووووووديد االشووووووووتراكات بالنسووووووووبة للمقوووووووواوالت التووووووووي 

 ال تعاني صعوبات اقتصادية ومالية،

 وضع مسطرة مرنة لتحصيل االشتراكات. -9

 اجعالئحة املر 

 الكتب 

جمال املغربي، اآلليات واالجتهادات القضائية في حل نزاعات الضمان االجتماعي دراسة مقارنة، دار  -

 .9191السالم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة األولى 

 .9111موس ى عبود، دروس في القانون االجتماعي املركز الثقافي العربي، الطبعة  -

، مكتبة دار 9119انون الضمان االجتماعي، دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة األولى الحاج الكوري، ق -

 السالم الرباط.

 املطبعة غير موجودة. 9111علي عمي، الضمان االجتماعي املغربي في شروح، الطبعة  -

محمد بنحساين، القانون االجتماعي املغربي، الحماية االجتماعية، مطبعة طوب بريس، الرباط،  -

 .9199عة طب

 املقاالت واملجالت

يوسف حمومي، أنظمة التغطية الصحية واقعها ودواعي إصالحها، مجلة الحقوق، دار نشر  -

 .9192، سنة 91املعرفة العدد 
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 .9191سنة  99-91عبد الحق العزيزي، مجلة املناضرة، عدد مزدوج  -

 املواقع االلكترونية

  www.cnss.maي،املوقع الرسمي، للصندوق الوطني للضمان االجتماع -

 www.emploi.gov.maاملوقع الرسمي لوزارة التشغيل والشؤون االجتماعية،  -

 www.google.comمحرك البحث   -

 النصوص القانونية

( بتنفيذ القانون 9192ديسمبر  1) 9191من ربيع األول  99صادر في  9.92.911ظهير شريف رقم  -

بإحداث نظام املعاشات لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير  11.91رقم 

 األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

لقانون رقم ( بتنفيذ ا9192يونيو  99) 9194من رمضان  94صادر في  9.92.91ظهير شريف رقم  -

املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال  91.14

 املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

( بتنفيذ القانون رقم 9119أكتوبر  9) 9199من رجب  91صادر في  9.19.919ظهير شريف رقم  -

 ية الصحية األساسية.بمثابة مدونة التغط 91.11

( بتنفيذ 9191أغسطس  99) 9191من شوال  91صادر في  9.91.919ظهوير شريف رقم  -

 9.29.941القاض ي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  19.91القانون رقم 

 ( املتعلق بنظام الضمان االجتماعي.9129يوليو  92) 9919من جمادى اآلخرة  91الصادر في 

( بتنفيذ القانون 9199غشت  91) 9192ذي القعدة  9صادر في  9.99.999ظهير شريف رقم  -

 بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامالت والعمال املنزليين. 91.99رقم 

http://www.cnss.ma/
http://www.emploi.gov.ma/
http://www.google.com/
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52067.htm
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بشأن  9111يناير  91املوافق ل  9924ي فاتح شعبان الصادر ف 9.11.121الظهير الشريف رقم  -

الصفحة  99.99.9111، بتاريخ 9111إحداث صندوق االيداع والتدبير، الجريدة الرسمية عدد 

9914. 

( بتنفيذ نص 9199يوليو  91) 9199من شعبان  92صادر في  9.99.19ظهير شريف رقم  -

 (9199يوليو  91) 9199شعبان  94مكرر بتاريخ  1191الدستور، الجريدة الرسمية عدد 

 

 بين 
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 اختصاص املجالس الجهوية للحسابات في مجال التأديب املالي 

 –دراسة قانونية  -

 

 علي حدودي 

  التدبير اإلداري للموارد البشرية واملالية لإلدارة في باحث 

  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال

 

 تقــــــــــديم:     

إن املحافظة على املال العام تستوجب وجود نظام رقابي فعال، وتكتس ي الرقابة بصفة عامة أهمية     

خاصة كمبدأ من مبادئ التسيير والفعالية، وكل نظريات التسيير اإلداري تتفق على املكانة الخاصة التي 

ا، املالية وزيادة االهتمام بهيجب أن تحظى بها الرقابة واملتابعة واملساءلة. ومن ثم فإن ضبط الرقابة 

واستقاللية الجهة املخولة لها ممارستها، والحرص على املصلحة العامة والنظرة الشمولية للمال العام، 

 .)49(كل ذلك سيقود إلى النهوض باالقتصاد العام واالنتقال النوعي في االستخدام األمثل إلدارة املال

حاسما في ظل التحوالت العميقة التي يعرفها املجتمع املغربي، ومن هنا، يبدو موضوع الرقابة مهما و     

اإلشكالية املحورية واألكثر تداوال في مختلف  )50(إذ أضحت إشكالية املراقبة على اختالف مستويات

النقاشات والخطابات السياسية واالجتماعية واالقتصادية. ويقدم التفكير في موضوع املراقبة القضائية 

شديدا عبر ربطه بمشكالت وآفاق التدبير املالي املحلي من جهة، وكذا تالزم النظر إليه مع املحلية إغراء 

 ضرورة تدعيم مسار تجربة الالمركزية الترابية من جهة ثانية.
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كما يعتبر اختصاص الرقابة القضائية في ميدان التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية، الوجه     

، وذلك لكونها تنصب أساسا على تصرفات اآلمر بالصرف، واملراقبين، )51(عيةالثاني لرقابة الشر 

 واملحاسبين العموميين.

ويمارس املجلس الجهوي للحسابات مهمة قضائية في مجال التأديب املالي بالنسبة لكل مسؤول أو     

الخاضعة موظف أو مستخدم يعمل في الجماعات الترابية ومجموعاتها، وكذا املؤسسات العمومية 

لوصاية هذه الجماعات والهيئات، إلى جانب الشركات أو املقاوالت التي تملك فيها الجماعات الترابية أو 

مجموعاتها على إنفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر، أو غير مباشر أغلبية األسهم في الرأسمال، أو 

 . )52(سلطة مرجحة في اتخاذ القرار

بي من اختالالت تجلى في سوء التسيير، وتبذير األموال العمومية، يقتض ي ما يعرفه التدبير التراإن     

فرض سلطة القانون، وتدعيم رقابة املحاكم املالية سواء على املستوى الوطني، أو على املستوى املحلي 

 من خالل تقوية اختصاصاتها، وبالتحديد اختصاص التأديب املالي املسند للمجالس الجهوية للحسابات.

 و يمكن صياغة اإلشكالية املركزية على النحو التالي:    

ما األشخاص الخاضعين الختصاص التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية، واملسطرة املتعلقة بهذا 

 االختصاص املسند للمجالس الجهوية للحسابات؟

ة للحسابات، ال بد من باختصاص التأديب املالي للمجالس الجهوي ولدراسة هذا املوضوع املتعلق    

االنطالق من مستويين، األول سأتناول فيه األشخاص الخاضعين الختصاص التأديب املالي، وأما الثاني 

 مسطرة اختصاص التأديب املالي املسند للمجالس الجهوية للحسابات. سأتطرق فيه إلى
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 املطلب األول: األشخاص الخاضعون الختصاص التأديب املالي

جلس الجهوي للحسابات اختصاصا قضائيا في مجال التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون يمارس امل    

املالية، األمر الذي يحتم علينا الوقوف عند إثارة مسؤولية كل من املحاسب العمومي) الفقرة األولى(، 

 اآلمر بالصرف)الفقرة الثانية( ثم املراقب املالي )الفقرة الثالثة(.

 ارة مسؤولية املحــــــــــــــاسب العموميالفقرة األولى: إث

املحاسبون العموميون هم املؤهلين وحدهم لتنفيذ عمليات املداخيل والنفقات، أو التصرف في     

السندات، فهم مسؤولون أمام املحاكم املالية في نطاق التأديب املالي إذا ارتكبوا أثناء ممارسة مهامهم، 

من مدونة املحاكم    املالية. وعلى هذا املستوى، نصت الصيغة الجديدة  19املخالفات املحددة في املادة 

في فقرتها األولى على أن كل محاسب عمومي،  )53(9114كما عدلت بموجب قانون املالية لسنة  19للمادة 

وكذا كل موظف أو عون يوجد تحت إمرته، أو يعمل لحسابه، يخضع للعقوبات املنصوص عليها في هذا 

ذا لم يمارسوا أثناء مزاولة مهامهم املراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها بمقتض ى القوانين الفصل، إ

 .)54(واألنظمة الجاري بها العمل

وعليه فأمام هذا الدور الحساس في مجال تنفيذ امليزانية، قام املشرع بتشديد املسؤولية امللقاة على     

نه أن يمس باملال العام املحلي حينما جعلها مسؤولية عاتق املحاسب العمومي، تفاديا لكل ما من شأ

شخصية ومالية، بحيث يصبح املنفذ معها مسؤوال بصفته الشخصية وإمكانياته املادية عن كل األخطاء 

 . )55(التي تصدر عنه أثناء ممارسة وظيفته كمحاسب عمومي
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ق بمدونة املحاكم املالية، فإن املتعل 99.11من القانون رقم  19وحسب الفقرة الثانية من املادة     

 أسباب إثارة مسؤولية املحاسب العمومي في مجال التأديب املالي تتمثل في ثالثة حاالت:

 وو إذا لم يقوموا بمراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل املداخيل املرصدة في صناديقهم؛

 وو إذا أخفوا املستندات أو أدلوا إلى املجلس بوثائق مزورة أو غير صحيحة؛

 وو إذا حصلوا ألنفسهم أو لغيرهم على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية.

إال أنه ال يمكن متابعة املحاسب العمومي الذي حكم عليه بالعجز حسب ما جاء في مقتضيات املواد     

من  19من مدونة املحاكم املالية، لنفس األسباب الواردة في الفقرة الثانية من املادة  11إلى  92من 

 دونة املحاكم املالية.م

من مدونة املحاكم املالية منه ال ينطبق على املحاسب  99كما أن ما جاء في الفقرة الثالثة من املادة     

العمومي، حيث جاء فيها " إذا ثبت للمجلس أن املخالفات املرتكبة تسبب في خسارة لفائدة هذه األجهزة 

رجاع املبالغ املطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال وفوائد الخاضعة لرقابته، قض ى على املعني باألمر بإ

"... 

 الفقرة الثانية: إثارة مسؤولية  اآلمر بالصـــــــــــرف

لقد تم تعريف اآلمر بالصرف حسب املرسوم امللكي املتعلق باملحاسبة العمومية "بكل شخص مؤهل     

. وحسب )56(مر باستخالص  دين، أو أدائه "باسم منظمة عمومية لرصد، أو إثبات، أو تصفية، أو اآل 

املتعلق بتحديد مسؤولية اآلمرين بالصرف واملراقبين واملحاسبين  99.11املادة الثانية من القانون رقم 
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العموميين، فإنه يراد بمدلول لآلمر بالصرف: اآلمر بالصرف بحكم القانون، واآلمر بالصرف املعين، واآلمر 

 بالصرف املساعد ونوابهم.بالصرف املنتدب، واآلمر 

، فإن كل آمر بالصرف أو آمر مساعد 99.11من القانون رقم  11إلى جانب ذلك، فحسب املادة     

بالصرف أو مسؤول، وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم، يخضعون للعقوبات إذا 

ا، ت العمومية وتصفيتها واألمر بصرفهارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم مخالفة تمس قواعد االلتزام بالنفقا

أو عدم احترام النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالصفقات العمومية، أو مخالفة النصوص 

التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان، إلى جانب مخالفة القواعد املتعلقة 

فها، وارتكاب مخالفة في قواعد تحصيل الديون العمومية بإثبات الديون العمومية وتصفيتها واألمر بصر 

الذي قد يعهد به إليهم عمال بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل، باإلضافة إلى مخالفة قواعد تدبير 

ممتلكات األجهزة الخاضعة لرقابة املجلس والتقييد غير القانوني للنفقة بهدف التمكن من تجاوز 

املستندات أو اإلدالء إلى املحاكم املالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة، وعدم  االعتمادات، وكذا إخفاء

الوفاء تجاهال أو خرقا ملقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل بالواجبات املترتبة عليها بهدف 

 تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض امللزميين بالضريبة.

لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية يعد إلى جانب ذلك، فإن حصول الشخص     

مخالفة يعاقب عليها، وكذلك إلحاق الضرر بالجهاز العمومي بسبب اإلخالل الخطير في املراقبة التي هم 

 ملزمون بها، أو من خالل اإلغفال أو التقصير املتكرر في القيام بمهامهم اإلشرافية. 

ر بالصرف مخالفة تندرج ضمن هذه املخالفات يعرضه للعقوبات وفقا وبالتالي فإن ارتكاب اآلم    

 للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، و يتحمل كذلك كل املسؤوليات املترتبة عنها.
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من املرسوم املتعلق باملحاسبة  1وعالوة على ذلك. تتجلى أدوار اآلمر بالصرف، حسب املادة     

اإلداري للمداخيل بإثبات الديون املستحقة للجماعات الترابية في مجال التنفيذ  )57(العمومية

ومجموعاتها وكذا املؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، والشركات واملقاوالت التي تملك فيها 

الجماعات الترابية غالبية األسهم، ثم القيام بتصفية هذه الديون، وفي األخير يقوم بالتأشيرة واألمر 

مجال التنفيذ اإلداري للنفقات، فإن اآلمر بالصرف يقوم بااللتزام بديون الجماعات  بتحصيلها. أما في

 الترابية ومجموعاتها، وتصفيتها للتأكد من وجودها، وضرورة تسديدها، ثم بعد ذلك يأمر بدفعها. 

     الفقرة الثالثة: إثارة مسؤولية املراقب املـــــــــــالي

املادة الثانية من القانون املتعلق بمسؤولية اآلمرين بالصرف واملراقبين  يعتبر املراقب املالي، حسب    

واملحاسبين العموميين، " كل موظف أو عون مكلف بمقتض ى النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول 

ة لبها. إما بمراقبة االلتزام بنفقات الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها، وإما املراقبة املالية للدو 

 املمارسة على املؤسسات واملقاوالت العمومية ". 

ومن هذا املنطلق، يعتبر كذلك املراقب املالي مسؤوال بصفة شخصية عن أعمال املراقبة التي يتعين     

عليه القيام بها على قرارات االلتزام بالنفقات، و كذا القرارات املتعلقة باملداخيل، ويخضع للعقوبات 

من مدونة املحاكم      املالية، إلى جانب أي موظف أو عون يعمل تحت  99املادة املنصوص عليها في 

 إمرته أو لحسابه إذا ثبت ارتكاب خطأ من طرفه.

املعدلة، وعلى سبيل الحصر، الحاالت التي يكون فيها  11وقد حددت الفقرة الثانية من املادة     

ة راقبات التي هم ملزمون بها بمقتض ى القوانين واألنظماملراقبون املاليون مسؤولون عنها أثناء قيامهم بامل

الجاري بها العمل، على الوثائق املتعلقة بااللتزام بالنفقات وعلى الوثائق املتعلقة باملداخيل إذا كانت من 

                                                           
  



 

 

39 

اختصاصهم. ويعتبر املراقبون مسؤولون بصفة شخصية عن أعمال املراقبة التي يتعين عليهم القيام بها 

 لى في:و التي تتج

وو مطابقة صفة األشغال أو التوريدات أو الخدمات لقواعد طلب املنافسات املطبقة على الجهاز املعني 

 باألمر؛

 وو مشروعية القرارات املتعلقة باقتناء العقارات وباالتفاقيات املبرمة مع الغير، وبمنح اإلعانات املالية؛

املعمول بها للتوقيع على اقتراحات االلتزام  وو صفة األشخاص املؤهلين بمقتض ى النصوص التنظيمية

    )58(بالنفقات؛

من مدونة املحاكم املالية ال  11غير أن املراقب املالي حسب مقتضيات الفقرة األخيرة من املادة     

من نفس القانون، إذا تعلق األمر بأعمال املراقبة التي  99يخضعون ملقتضيات الفقرة الثالثة من املادة 

 لقيام بها على قرارات االلتزام بالنفقات.عليهم ا

 املطلب الثاني: مسطرة اختصاص التأديب املالي املسند للمجالس الجهوية للحسابات

يقصد بمسطرة التأديب املالي مجموعة من القواعد واإلجراءات التي تنظيم كيفية رفع القضية     

 نية(.)الفقرة األولى(، وسير التحقيق واملحاكمة ) الفقرة الثا

 الفقرة األولى: إحالة القضايا التأديبية

على خالف مسطرة التدقيق والبت في حسابات املحاسبين العموميين التي تنطلق بمجرد تقديم     

الحسابات والبيانات املحاسبية إلى املجلس الجهوي للحسابات، فإن إحالة قضايا التأديب املالي إلى 

رف وكيل امللك من تلقاء نفسه، أو بطلب من الرئيس. كما يمكن املجلس الجهوي للحسابات  تكون من ط
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لوزير الداخلية، وكذا وزير املالية، رفع القضايا إلى املجلس الجهوي للحسابات بواسطة وكيل امللك بناء 

 على تقارير التفتيش واملستندات.

ييز في كيفية إحالة قضايا من مدونة املحاكم املالية، يمكن التم 994واستنادا إلى مقتضيات املادة     

التأديب املالي على املجالس الجهوية للحسابات بين اإلحالة الداخلية من جهة، التي يتم تحريكها أمام 

املجلس الجهوي للحسابات بواسطة وكيل امللك من تلقاء  نفسه، أو بطلب من الرئيس الذي يطلب من 

ل ائج واألبحاث والتحقيقات واملعطيات التي يتم التوصوكيل امللك رفعها إلى املجلس الجهوي بناء على النت

بها من داخل املجلس الجهوي للحسابات. واإلحالة الخارجية من جهة ثانية، التي تتم بواسطة وكيل 

امللك، ولكن بناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق املثبتة، إلى جانب كل من وزير الداخلية 

 .)59(املاليةوالوزير املكلف ب

وفي جميع الحاالت نخلص أن االختصاص العام في مجال تحريك مسطرة التأديب املالي يرجع إلى وكيل     

امللك؛ أي أن عملية رفع القضايا، وتحريك الدعوى، وإن كان منصوصا عليها بصورة تبين تدخل جهات 

ومن هنا، يشكل  )60(ة النيابة العامة.متعددة، فإنها في النهاية تأخذ مداها وال تتحقق بالفعل إال بواسط

وكيل امللك مفتاح تحريك الدعوى في مجال التأديب املالي أمام املجلس الجهوي للحسابات، إذ ال يمكن 

 تحريك مسطرة التحقيق أمام هذا األخير إال بحضور وكيل امللك.

حاكم املالية تتعلق فقط من مدونة امل 994وجدير بالذكر أنه إذا كانت الجهات الواردة في املادة     

باإلحالة الرسمية، املؤسساتية أو القانونية، فإن تسليم معلومات أو وثائق للنيابة العامة بصفة غير 

و على هذا األساس، تتلقى النيابة العامة لدى املحاكم  )61(رسمية يبقى أمرا متاحا لكل من يهمه األمر.

نين، لكن وحيث أن األفراد ال يخول لهم القانون، وال يمكن املالية الشكايات أو التبليغات من لدن املواط
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أن يكون األمر على خالف ذلك، حق رفع القضايا إلى املحاكم املالية، فإن ما قد يقدمونه في تبليغاتهم ال 

يعدو أن يكون مجرد معلومات تتم دراستها وتقييمها من طرف النيابة العامة، التي تقرر ما تراه مناسبا 

صالحياتها الخاصة بتحريك املتابعة دون أن يؤدي ذلك في أي حال من األحوال، إلى اتخاذ مقرر في نطاق 

حفظ معلل كما هو الشأن بالنسبة للقضايا املرفوعة إليها من طرف الجهات التي خول لها القانون 

  )62.(ذلك

تسعى إلى تحقيق مصلحة  كما أن الشكايات التي قد تتلقاها النيابة العامة لدى املحاكم املالية ال     

عامة )على األقل بصفة مباشرة(، بل تتوخى مبدئيا صيانة املصلحة العامة من خالل التشهير بالتدبير 

السيئ لجهاز عمومي، أو تقديم معطيات بشأن إخالالت مزعومة ملسؤولين عموميين بقواعد التسيير 

 .)63(املالي

 الفقرة الثانية: مسطرة التحقيق

مسطرة التحقيق املتبعة أمام املجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب املالي تختلف إن طبيعية     

عن نظيراتها املتبعة في مجال رقابة املحاسبين العموميين، خاصة فيما يتعلق بضمان الحد األقص ى من 

 )64.(السرية للمتهم من حيث إجراءات التحقيق

لقضايا إلى املجلس الجهوي للحسابات، في مجال التأديب بما أن وكيل امللك هو الذي يقوم برفع ا    

من مدونة  14املالي، سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس، فإنه يجوز له حسب مقتضيات املادة 

 املحاكم املالية أن يقرر بناء على الوثائق واملعلومات التي يتوصل بها حالتين:
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در قرارا باملتابعة، ويطلب في هذه الحالة من الرئيس األول الحالة األولى: يقوم بتكييف املخالفة، ويص

تعيين مستشار مقرر يكلف بالتحقيق، ويعمل على إخبار األشخاص املعنيين طبقا للمسطرة املتعلقة 

أنه متابع أمام املجلس الجهوي للحسابات، وأنه مأذون لهم  91و 94و 92باالستدعاء في الفصول 

محكمة النقض ويخبر كذلك باملتابعة الوزير، أو السلطة التي ينتمي إليها االستعانة بمحام مقبول لدى 

 املوظف أو العون، ثم الوزير املكلف باملالية وعند اإلقتضاء الوزير املعهود إليه بالوصاية.

الحالة الثانية: وإما أن يحفظ القضية إذ لم تتوفر لديه عناصر املتابعة ويتخذ بهذا الشأن مقررا معلال 

فظ يبلغ للجهة التي عرضت عليها القضية، إال أن لوكيل امللك الحق في   التراجع عن قرار الحفظ بالح

إذا تبث له عناصر جديدة تستدعي اإلخراج من الحفظ وقرائن تثبيت املخالفات املرتكبة واملنصوص 

   )65(.99.11من القانون رقم  19و 11عليها في الفصول 

وم املستشار املقرر الذي يعينه الرئيس بجميع التحريات والتحقيقات، وفي حالة تمت املتابعة، يق    

واإلطالع على جميع الوثائق، واالستماع إلى جميع الشهود بعد أداء اليمين طبقا للمسطرة الجنائية. 

ويدون محضر جلسات االستماع من طرف كاتب الضبط، وفي حالة رفض املعني باألمر، أو أحد الشهود، 

 فع القضية إلى الرئيس للبت فيمن الحضور تر 

 9111درهم إلى  111من مدونة املحاكم املالية، ويصدر غرامة من  91األمر وفقا ملقتضيات املادة 

    )66(درهم.
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عند انتهاء املستشار املقرر من إجراءات التحقيق يوجه ملف القضية، مرفقا بالتقرير املتعلق     

يوما يبتدئ من  91طالع عليه، ووضع ملتمساته داخل أجل بالتحقيقات، إلى وكيل امللك من أجل اإل 

 )67(تاريخ التوصل بامللف.

يوما من تاريخ التبليغ، أن يطلع لدى  91كما يبلغ املعني باألمر بأنه يجوز له داخل أجل خمسة عشرة     

كتابة الضبط باملجلس الجهوي للحسابات على ملفه، إما بصفة شخصية أو بواسطة محاميه، كما 

يوما املوالية لإلطالع على امللف أن  91الحق له في الحصول على نسخة من وثائق ملفه، وله الحق خالل 

. إلى جانب ذلك يحق )68(يقدم مذكرة كتابية، بصفة شخصية، أو بواسطة محاميه، تبلغ إلى وكيل امللك

للرئيس األول أن القضية يوما إذا تبين  91للمعني باألمر أن يقدم طلب االستماع إلى الشهود داخل أجل 

 91جاهزة أمر بإدراجها في جدول جلسات الغرفة املختصة بقضايا التأديب املالي ويستدعى املعني باألمر 

 .)69(يوما قبل انعقاد الجلسة

من مدونة املحاكم املالية، فإن رئيس الهيئة هو الذي يتولى اإلشراف على املناقشات،  91وحسب املادة     

ظام الجلسة. وفي بداية الجلسة يقوم املستشار املقرر بقراءة ملخص التقرير الذي قام والحفاظ على ن

به، ويدعى املعني باألمر شخصيا أو بواسطة محاميه لتقديم توضيحاته وتبريراته. ويمكن طرح األسئلة 

    على املعني باألمر أو محاميه من طرف الرئيس أو من طرف أعضاء الهيئة بإذن من الرئيس.     

يجوز للرئيس أن يأذن للشهود املقبولين الذين تقدموا بطلب بهذا الخصوص مشفوعا بجميع كما     

التبريرات التي يراها كافية، بعدم حضور الجلسة شخصيا وتقديم شهاداتهم كتابة، وفي هذه الحالة يتولى 

للوكيل العام للملك أن  ويجوز كذلك .كاتب الضبط تالوة الشهادة املكتوبة للشهود املأذون لهم بذلك

ار ويتم التداول في الهيئة، ويشارك املستش يطلب االستماع إلى األشخاص الذين يرى أن شهادتهم ضرورية.
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املقرر في املداوالت بصوت تقريري، ويتخذ القرار بأغلبية األصوات، وفي حالة تعادل األصوات يرجح 

 .الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس

ار، ال يمكن االستماع إلى الشهود الذي تقرر إحضارهم إلى الجلسة إال بعد أداء اليمين وفي نفس اإلط    

طبقا للكيفيات و الشروط املنصوص عليها في قانون املسطرة الجنائية. وعندما تكون القضية جاهزة 

ي أجل فتدرج في املداولة، ويصدر الرئيس قرار في جلسة يستدعي لها املعني باألمر، أو من ينوب عنه، 

شهرين من تاريخ إدراج القضية في املداولة، وهذا القرار يتم تبليغه إلى املعني باألمر وإلى الوزير املكلف 

باملالية والوزير املعني، وإلى وكيل امللك وإلى الجهة التي رفعت القضية إلى املجلس الجهوي للحسابات 

 . )70(رين بعد صدور القرارواملمثلين القانونين لألجهزة املعنية وذلك داخل أجل شه

ولإلشارة فإن نفس املقتضيات املتعلقة بمسطرة التحقيق املتبعة أمام املجالس الجهوية للحسابات     

 هي نفسها املتبعة أمام املجلس األعلى للحسابات.

 خاتـــــــــــــمة:

ؤون ب املتعلق بامليزانية والشختاما ومما سبق، فرغم األهمية الكبرى التي يحظى بها اختصاص التأدي     

املالية املسند للمحاكم املالية بغاية الحفاظ على التدبير املالي ونجاعته، إال أن عمل القاض ي املالي يعاني 

تميز كان عمل القاض ي املالي يخالل تكريسه لهذا االختصاص من إشكالية تشابك املساطر وتداخلها، فإذا 

ملهام اإلدارية إلى جانب االختصاصات القضائية، فإن ذلك يعني أن باإلزدواج الوظيفي، أي ممارسة ا

القاض ي يشتغل في نفس اللحظة بمساطر متعددة ومتداخلة فضال عن ذلك تتميز مساطر اشتغال 

 القضاة املاليين بالطابع املعقد.
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وبين  ق بينهاكما أن عمل املحاكم املالية الزال ناقصا في ظل إشكالية ضعف إن لم نقل غياب التنسي    

املحاكم العادية، حيث يمكن القول أنه في غياب إصالح حقيقي يأخذ في االعتبار املنظومة القضائية في 

شموليتها، فإن الحديث عن جسور التعاون والتنسيق بين قاض ي الحسابات واملحاكم العادية، يبقى أمرا 

سيق املالئمة واملناسبة املحيطة بالتن مستعصيا ومستبعدا على األقل في الوقت الراهن في غياب الشروط

 القضائي والتي تسمح بتسهيل وخلق تعاون وتنسيق حقيقيين بين املحاكم املالية واملحاكم العادية.
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 املراجع املعتمدة:

و أحميدوش مدني، املحاكم املالية في املغرب: دراسة نظرية تطبيقية مقارنة، مطبعة فضالة املحمدية، 9

 .91م، ص.  9119هو و9191لطبعة األولى ا

يختلف مستوى الرقابة التي تمارس على األموال العمومية من أجل حمايتها من االختالس والتبذير،  -9

بين الرقابة السياسية والرقابة اإلدارية بمستوياتها كذلك القبلية واملواكبة والبعدية، ثم الرقابة 

 القضائية.

، مصطلحان مختلفان يحيل األول إلى سيادة Légalitéواملشروعية  Légitimité و مفهومي الشرعية 9

القانون، ويعني تطابق التصرفات مع القانون، أي جميع القواعد القانونية امللزمة في الدولة سواء 

كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، ومصطلح املشروعية فله معنى أعم وأوسع من مصطلح الشرعية، فهو 

تتصرف فيه السلطات العمومية وفق نصوص قانونية منبثقة من إرادة األمة أو صفة لصيقة بنظام 

 الشعب في إطار من العدالة االجتماعية داخل دولة مستقلة وذات سيادة.

 املتعلق بمدونة املحاكم املالية. 99.11من القانون رقم  994و املادة  1

للسنة املالية  94و  12ن قانون املالية رقم م 99، باملادة 9114و  غيرت وتممت ابتداء من فاتح يناير 1

(، 9112ديسمبر  92) 9194ذي الحجة  99بتاريخ  9و12و999الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  9114

 .1911(،ص. 9112ديسمبر  92) 9194ذو الحجة  91بتاريخ  1119ج. ر. عدد 

 الية.املتعلق بمدونة املحاكم امل 99.11من القانون رقم  19و املادة 9

و نجيب جيري، الرقابة املالية باملغرب بين الحكامة املالية ومتطلبات التنمية، منشورات مجلة الحقوق 2

 .919املغربية، دار النشر املعرفة، الرباط، الطبعة األولى، ص. 
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يخ بتار  991.99الفقرة الثانية من الفصل الثالث من املرسوم امللكي املتعلق باملحاسبة العمومية رقم  -4

 .491، ص. 99و  11و  9192بتاريخ  9419، الجريدة الرسمية عدد 9192أبريل  99

 املتعلق بسن نظام املحاسبة العمومية. 9191يناير  9الصادر بتاريخ   9.11.119املرسوم رقم  -1

 املتعلق بمدونة املحاكم املالية. 99.11من القانون رقم  11و املادة 91

 املتعلق بمدونة املحاكم املالية. 99.11من القانون رقم  994من املادة و الفقرة األولى والثانية 99

و محمد براو: الوجيز في شرح قانون املحاكم املالية: التأصيل الفقهي للرقابة القضائية على املال  99 

 .991ص.  9191العام، الجزء األول، طوب بريس، الرباط، الطبعة األولى، الرباط، غشت 

 .999ملرجع السابق، ص. و محمد براو،ا99

و محمد أشركي، املحاكم املالية وديوان املظالم، الضمير املالي والضمير اإلنساني، مجلة ديوان املظالم، 91

 .99، ص. 9111العدد  الثاني، يونيو 

 .99و محمد أشركي، املرجع السابق، ص. 91

  .921أحميدوش مدني، املرجع السابق، ص.  -99

صيات مسطرة التأديب املالي وامليزانية ومدى قابلية األحكام الصادرة ألنواع و بشرى العلوي، خصو 92

، مطبعة 9111، 2الطعن، منشورات املجلة الترابية للتدقيق والتنمية، سلسلة التدبير االستراتجي، العدد 

 .14املعارف الجديدة الرباط، ص. 

 املالية. ،املتعلق بمدونة املحاكم99.11من القانون رقم  11املادة  -94

 املتعلق بمدونة املحاكم املالية. 99.11من القانون رقم  91املادة  -91
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 املتعلق بمدونة املحاكم املالية. 99.11من القانون رقم  99وو املادة 91

 .1وو بشرى العلوي، املرجع السابق، ص. 99

 املتعلق بمدونة املحاكم املالية. 99.11من القانون رقم  91وو املادة 99
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 املغربي واملقارن 

  إشكالية الحصول على الدليل اإللكتروني في الجريمة املعلوماتية

 

  محمد زروق 

 باحث في القانون خاص                                                                                                                             

 

 

ة مثل العوز والفاقة وكذلك البطالة من األسباب الرئيسة التي تدفع الرتكاب بعض تعد األمور املادي

الجرائم، ويلزم معالجتها في أي مجتمع وعلى السلطة التدخل الفوري لحل األسباب الدافعة الرتكاب 

ع ر الجريمة بداية، وتفادي الوصول إلى االنفالت األمني وفق خطط مدروسة مقيدة بفترة زمنية، دون التس

بقرارات ردة الفعل، وضرورة التوعية اإلعالمية حتى تحقق العقوبة املقررة الردع والزجر ملن تسول له 

نفسه اقتراف السلوك املخالف للنظام العام، علما أن الجريمة ظاهرة حتمية بدأت مع الخلق األول، و 

ن تتوقف إلى أن يرث هللا ول71خير دليل على ذلك جريمة  القتل التي وقعت بين ولدي آدم عليه السالم

 األرض ومن عليها.

فالجريمة ظاهرة طبيعية في الحياة االجتماعية لإلنسان، فالتضارب واالختالف بين مصالح األفراد    

داخل املجتمع بصفة عامة،  قد ينتج عنه نزاعات بين أفراد هذا املجتمع مما يؤدي في غالب األحيان إلى 

 ارتكاب جرائم متعددة األشكال.

                                                           
 .9الطبعة األولى ، الصفحة ، 6222منشورات حل ، صغير يوسف ، الجريمة المرتكبة عبر اإلنترنيت،  71
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باختالف مراحل  لقد تطورت الجريمة بتطور نمط حياة الفرد داخل املجتمع، واختلفت أشكالها

حياته،الش يء الذي جعلها تطال مختلف مجاالت حياته، و تتغير حسب أهدافه و دوافعه و ظروفه 

 االجتماعية التي تخضع للزمان و للمكان.

لها وجود في الوقت الراهن و العكس صحيح،  فالجرائم التي كانت ترتكب في األزمنة السالفة لم يعد

فارتكابها يختلف باختالف البيئة التي تقع فيها و كذلك باختالف املستوى العلمي و الثقافي، و في بعض 

األحيان الجانب الديني. خاصة بعد ظهور املعنى الحديث للدولة،حيث نتج عنها ظهور مجتمع دولي تربط 

ة أو السياسية أو حتى العسكرية. هذا التطور على املستوى الدولي لم يمر بينه الكثير من الصالت التجاري

هو اآلخر بسالم على اإلنسانية جمعاء، فالجريمة و من ورائها املجرمون استغلوا هذا الوضع ليجعلوا 

 للجريمة طابعا يتعدى كل الحدود.

ي أضحت تهدد االستقرار و األمن وأدى اكتساب الجريمة عبر البعد الوطني إلى اعتبارها من األعمال الت 

العامليين، نتيجة تشعبها عبر الحدود الوطنية، و ذلك لظهور أنماط جديدة و مستحدثة لم يعرفها العالم 

من قبل، بحيث أصبح املجرمون يستغلون مختلف الوسائل التي أنتجها هذا العصر في تطوير و توسيع 

 نشاطهم اإلجرامي.

العديد من األسباب و العوامل، يأتي في مقدمتها التقدم العلمي في مجال  و يأتي وراء هذا التطور     

االتصاالت بين الدول على وجه الخصوص، و كان لهذا التطور فضل في إزالة الحدود و الفواصل  بين 

الدول، الش يء الذي أعطى إحساسا واعيا لدى الشعوب بوهمية الحدود املوضوعية و أنها جزء من عالم 

تبئوا حول مقولة العوملة لنجعل من العالم قرية صغيرة،  و لقد صاحب هذا اإلحساس واحد، واخ

الوهمي التطور الذي عرفه املجتمع الدولي في مجال تكنولوجيا االتصاالت، حيث أصبحت هذه الشبكات 

، و لعل امن بين الوسائل  التي تتم بها املعامالت على املستوى الدولي، بما أضحى بما كان أن يستغني عليه
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من بين أهم الشبكات االتصالية التي تأخذ حيزا كبيرا في الحياة اليومية ملعامالت األفراد و الدول على 

 حد السواء هي اإلنترنيت.

وقد شملت استعماالت اإلنترنيت في اآلونة األخيرة مختلف نشاطات اإلنسان التجارية باإلضافة إلى 

اضة و قس على ذلك، ولقد أخذت أثارها في البروز بشكل جلي في مجاالت أخرى كالتعليم و الترفيه والري

مجال اإلتصاالت،و تبادل األفكار و املعلومات،بشكل جعل الحدود الجغرافية تنعدم و تتالش ى، و من  

 خالل هذا النشاط اإلنساني عبر شبكة اإلنترنيت ظهرت األنشطة اإلجرامية.

ازدياد أهمية اإلنترنيت )الحاسوب( في  عرفه مجال االتصاالتفقد كان من بين نتائج التطور الكبير الذي 

شتى مجاالت الحياة املعاصرة، فلم يعد أي فرع من أي نشاط يستغني عن استخدامه في معامالته، سواء 

تعلق األمر بالشركات أو املطارات أو حتى األبناك، بل هناك من يرى أن املجتمعات املعاصرة ستصوت 

 الجهاز.قريبا من خالل هذا 

إن هذا التطور املدهش لإلنترنيت، أدى إلى نشوء جرائم ناتجة عن ذلك االستخدام، و هذه الجرائم    

قد تقع على اإلنترنيت نفسه أو قد تقع بواسطته، بحيث يصبح أداة في يد الجاني يستخدمه ليحقق 

 أغراضه اإلجرامية.

قانونية واجتماعية، فإن خبراء األمن املعلوماتي نظرا لظهور مشكلة جرائم الكمبيوتر كمشكلة أمنية، و    

وصانعي السياسات الحكومية ومسوقي الكمبيوتر، واألفراد املهتمين بهذا املوضوع في حاجة إلى تغيير 

نظرتهم تجاه جرائم الكمبيوتر، ال ألنها مشكلة وطنية فقط، وإنما كمشكلة عاملية،وتتطلب اإلجراءات 

قطاع العام والخاص، فبخصوص القطاع الخاص االلتزام بإجراءات الوقاية، الوطنية تعاونا في مجالي ال

 وبخصوص القطاع العام تنفيذ اإلجراءات الالزمة ملكافحة الجريمة وبوجه عام.
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و اعتبارا لهذا  االزدياد السريع للجرائم اإللكترونية، فقد  ذهبت جل الدول إلى وضع تشريعات جنائية     

اإللكترونية، هذه الظاهرة التي تعتبر ظاهرة مستحدثة في علم اإلجرام ومن هذه  خاصة ملكافحة الجرائم

الدول الواليات املتحدة األمريكية و فرنسا وهولندا  و االتحاد األوروبي؛ هذا األخير الذي وضع اتفاقية 

 .911172حول جرائم الكمبيوتر سنة 

خالل العقود   لكترونية في اململكة املغربيةوكما هو الحال في كل دول العالم استفحلت الجريمة اإل    

 األخيرة، وأصبح القضاء املغربي في محك حقيقي، عندما وضعت أمامه قضايا تتعلق بالجرائم اإللكترونية.

ومن أمثلة هذه القضايا التي طرحت على املحاكم املغربية نجد أول قضية ذات عالقة باإلجرام املعلوماتي  

ستخدمي املكتب الوطني للبريد واملواصالت لتحويالت هاتفية لفائدة بعض بشأن تسهيل م 9141سنة 

 991و 919و  914و  919و 919املشتركين بصورة غير مشروعة، ولقد توبع املتهمون بمقتض ى الفصول 

 199من مجموعة القانون الجنائي املغربي، وقد تمت اإلدانة في املرحلة االبتدائية على أساس الفصل 

 .73ختالس العمدي لقوى كهربائية، في حين تمت تبرئتهم في مرحلة االستننافاملتعلق باال 

كما أدانت نفس املحكمة في قضية أخرى حائزا لبطاقة االئتمان واألداء استعملها بصورة تعسفية، 

من مجموعة القانون الجنائي املتعلق بالنصب وخيانة األمانة، حيث  121و  111وذلك استنادا للفصلين

تهم بثالثة سنوات حبسا، لكن القضاء االستننافي برأ ساحة املتهم بحجة أن العناصر املكونة تمت إدان

 .74لهذه الجرائم ال تتوفر في النازلة املعروضة

                                                           
 .www.cybercrime.gov/coedraft.html  يمكن الحصول على هذه االتفاقية من الموقع:72

 3292-91،ملف جنحي تلبسي عدد  3891-33-32الصادر بتاريخ 6-6324لبيضاء بانفا رقمحكم ابتدائية ا73 

 
 89-41629ملف جنحي تلبسي عدد  4992-4-2صادر في  4-422حكم ابتدائية البيضاء آنفا، رقم74

http://www.cybercrime.gov/coedraft.html
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من أشهر القضايا التي عرضت على القضاء املغربي، نظرا لحجم   ،ZOTOB75 وتبقى قضية فيروس

املواقع املعتدى عليها خاصة بالكونجرس األمريكي،  الخسائر الناجمة عن األفعال املجرمة، وكذا لكون 

وكذا مواقع مؤسسات إعالمية ضخمة بالواليات املتحدة األمريكية، باإلضافة ملوقع مطار سان 

... وقد اتهم في هذه القضية الشاب املغربي windows2000 فرانسيسكو األمريكي ومواقع عديدة ملستعملي

سنة(، وقد وجهت لهما تهمة تكوين 99ومتهم ثان أشرف بهلول) سنة( كمتهم رئيس ي،94فريد الصبار)

من م 111من مجموعة القانون الجنائي(،وتهمة السرقة املوصوفة)الفصل 919   عصابة إجرامية)افصل

من م ق ج م(،وتهمة الولوج غير املشروع 991ق ج م(،وتهمة استعمال بطاقات ائتمان مزورة)الفصل

..(.وقد أدانت غرفة 912-2و912-9ت وتزوير وثائق معلوماتية)الفصول لنظم املعالجة اآللية للمعطيا

 الجنايات االبتدائية، بملحقة محكمة االستنناف بسال.

فريد الصبار بسنتين حبسا نافذا، كما قضت بالحبس سنة واحدة في حق أشرف بهلول، لكن القرار  

اشهر في حق أشرف 9الصبار،والستننافي خفض العقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذا في حق فريد 

 .76بهلول 

و نظرا لهذا التطور الذي عرفته الجريمة في املغرب،كان املشرع املغربي مرغما على سن تشريع مهم من 

بشأن تتميم  12-19أجل  سد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم اإللكترونية، وهو القانون رقم 

خالل بسير نظم املعالجة اآللية للمعطيات، ويحتوي هذا مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق باإل 

من مجموعة القانون الجنائي  912-99إلى الفصل 912-9الفصل  القانون على تسعة فصول)من

                                                           
 بمطوري الخاصة اإلنترنت شبكة مواقع بعض علي موجودة به الخاصة امرواألو Mytopعليه يطلق شهير آخر فيروس من المعدلة النسخ أحد الفيروس هذا يعتبر75

 أصاب وقد  ZOTOBالفيروس هذا علي وأطلق, تركيا من واآلخر المغرب من أحدهم الشباب من اثنين الفيروس من جديدة نسخة تطوير من تمكن وقد, الفيروسات
 أصاب ا كم  ABCو  CNNمثل العالمية الفضائية القنوات محطات وبعض تايمز نيويورك صحيفة مثل الكبرى اإلعالمية المؤسسات بعض الفيروس هذا

 .األمريكي بالكونجرس حاسبات وأصاب أنجلوس لوس بمطار الحاسبات بعض
بية لم تتعرف طة المغر نشير هنا إلى أن وفدا من مكتب التحقيقات االتحادي األمريكي قدم من الواليات المتحدة األمريكية للتحقيق مع فريد الصبار، ثم إن الشر 76

 .FBIعلى المتهم إال بتعاون مع الشرطة الفيدرالية األمريكية

http://www.startimes.com/?t=10098730 

http://www.startimes.com/?t=10098730
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. وأول ما يالحظ هو عدم قيام املشرع املغربي بوضع تعريف لنظام املعالجة اآللية للمعطيات، 77املغربي(

ترك ذلك للفقه والقضاء، هذا األخير املكلف بتطبيق بنود هذا ويبدو أن املشرع قصد ذلك، بحيث 

التشريع، ثم إن املجال املعلوماتي هو مجال حديث ومتجدد، وبالتالي فإن أي تعريف يتم وضعه قد 

 فيما بعد, في ضوء التطور املذهل لقطاع تكنولوجيات االتصاالت واملعلومات، وعليه، 
ً
يصبح متجاوزا

 ربي عند عدم وضعه لتعريف خاص بنظام املعالجة اآللية للمعطيات.فقد أحسن املشرع املغ

( من القانون الجنائي من خاللها أن 912-99إلى  – 912 – 9وباستقراء مضامين الباب العاشر ) الفصل 

املشرع جرم فعل الدخول والبقاء غير املشروع في النظام املعلوماتي وعاقب عليه بل وشدد العقوبة في 

اضطرابات في سير النظام املعلوماتي واملس باألمن الداخلي أو الخارجي للدولة  تغيير أو وقوعحال حذف أو 

أو أسرارا تهم االقتصاد الوطني، وبصفة عامة كل املصالح الحيوية في البالد باإلضافة إلى حالة وقوع هذه 

 .78للغير القيام بها األعمال من طرف موظف أو مستخدم أثناء مزاولته ملهامه أو بسببها أو إذا سهل

ومع هذه الصعوبات التي تعتري الجريمة اإللكترونية، تدخل املشرع املغربي بترسانة قانونية جديدة توقع 

العقاب على مختلف صور الجرائم اإللكترونية، وفي الوقت ذاته تتناسب مع هذه الجرائم، ويتعلق األمر 

، إال أن السؤال الذي قد 79ي للمعطيات القانونية املتعلق بالتبادل اإللكترون 19.11هنا بقانون رقم 

يطرح ملاذا لم يشر املشرع املغربي بأي إشارة في قانون املسطرة الجنائية إلى كيفية اإلثبات و التحقيق في 

 هذا النوع من الجرائم

                                                           
.وقد لية للمعطياتأصبح هذا القانون يشكل البا  العاشر من الجزء األول من الكتا  الثالث من القانون الجنائي المغربي تحت عنوان:المس بنظم المعالجة اآل77

 .3332رنونب33الموافق ل 3636رمضان34بتاريخ 3-32-383صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 

 .المتمم لمجموعة القانون الجنائي فيما يخص الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة اآللية للمعطيات 16 – 13من القانون 716 -3الفصل 01
 (6222نوفمبر  92) 4168من ذي القعدة  49صادر في  42222469ظهير شريف رقم  79

 .عطيات القانونيةالمتعلق بالتبادل اإللكتروني للم 29222بتنفيذ القانون رقم 
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ثبات لكل هذه األسباب كان البد من االشتغال  على و سائل اإلثبات و تطويرها، بحيث أصبح ما يعرف باإل

اإللكتروني أو الرقمي، متجاوزا تلك اإلثباتات التقليدية و استبدال امللفات الورقية باألسطوانات الضوئية 

 أو األقراص املمغنطة.

الجرائم اإللكترونية؟ و  هنا يمكن طرح اإلشكال على الشكل التالي: ما  هي آليات الحصول على الدليل في

ة كوسائل إثبات؟ و ما هي الصعوبات التي يطرحها الحصول على إلى أي حد يمكن قبول األدلة الرقمي

 الدليل اإللكتروني ؟

 و لإلجابة عن اإلشكال  سوف يتبع التصميم التالي:

 األول: ماهية الدليل في الجريمة اإللكتروني. املبحث   

 الثاني : اإلجراءات التقليدية للحصول على الدليل اإللكتروني. املبحث

 ل: ماهية الدليل في الجريمة اإللكتروني.األو  املبحث   

يعد اإلثبات الجنائي باألدلة الرقمية من أبرز تطورات العصر الحديث، و التي جاءت لتالئم الثورة العلمية 

و التكنولوجية و التقنية في عصرنا الحالي، و التي تطور معها الفكر اإلجرامي الذي صاحب ظهور ما يعرف 

لقى على عاتق القائمين على مكافحة الجريمة في الدولة عبئا شديدا و مهاما بالجريمة اإللكترونية أ

جسيمة تفوق القدرات املتاحة لهم و فق أسس و قواعد و إجراءات البحث الجنائي و اإلثبات الجنائي 

التقليدي ، نظرا لعدم كفاية و عدم مالئمة هذه النظم التقليدية في إثبات تلك الجرائم سواء من 

ين القانونية أو التقنية، الش يء الذي ألزم على املشرع أن يتدخل بقوانين تتناسب مع مثل هذه الناحيت

 الجرائم.
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فكانت هذه التطورات التي عرفتها املعلوميات كفيلة لتجعل اإلثبات الجنائي يتأثر من جراء الجرائم التي 

 بالوسائل التقليدية أمر متجاوز. أفرزتها هذه الثورة املعلوماتية، األمر الذي جعل من طبيعة اإلثبات

ولعل هذه الطبيعة غير املرئية لألدلة املتحصلة من الوسائل اإللكترونية تلقى بظاللها على الجهات التي 

تتعامل مع الجرائم التي تقع بالوسائل اإللكترونية حيث تصعب قدرتهم على فحص واختبار البيانات 

، ومن ثم فقد يستحيل عليهم الوصول 80برامج الحاسوبمحل االشتباه خاصة في حاالت التالعب في 

إلى الجناة. فمن املعلوم أن جهات التحري والتحقيق اعتادت على االعتماد في جمع الدليل على الوسائل 

التقليدية لإلثبات الجنائي التي تعتمد على اإلثبات املادي للجريمة ولكن في محيط اإللكترونيات فاألمر 

املحقق ال يستطيع أي منهما تطبيق إجراءات اإلثبات التقليدية على املعلومات  مختلف، فاملتحري أو 

 املعنوية.

ولهذا تم تقسيم هذا املطلب إلى )الفقرة األولى( ماهية الدليل الرقمي و نتناول في )الفقرة الثانية ( 

 اإلجراءات التقليدية للحصول على الدليل اإللكتروني.

 الرقمي و أقسامه و خصائصه: املطلب األول : ماهية الدليل

باإلثبات إقامة الدليل على وقوع الجريمة و على نسبتها إلى املتهم،أي إثبات الوقائع، فليس هناك  يقصد

من شك في أن وصول القاض ي الجنائي إلى حكم يعبر عن الحقيقة  في الواقعة املطروحة عليه،ليس 

ى وقوع  هذه الجريمة و على مسؤولية املتهم عنها.و باألمر الهين،لذلك فالقاض ي ملزم بإقامة الدليل عل

هذا يستلزم على القاض ي أن يستعين بوسائل تعيد أمامه تفاصيل حدوث الجريمة،و هذه الوسائل هي 

 وسائل اإلثبات،ومن هنا تأتي مسؤولية الدليل في املسائل الجنائية هذا من ناحية.

                                                           
 80 أحمد فتحي سرور، الوسيط في اإلجراءات الجنائية دار الجامعة للنشر،6228،الطبعة األولى، الصفحة .29
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لجرائم الرقمية ترتكز على الدليل الرقمي باعتباره أما من ناحية أخرى فعملية اإلثبات الجنائي في ا

الوسيلة الوحيدة و الرئيسية إلثبات الجريمة، و هو محور اهتمام بحثنا لذلك سنعتمد في هذا املطلب 

إلى الحديث عن الدليل  الجنائي بصفة عامة )أوال(  في حين سنخصص ثانيا للتعريف بالدليل اإللكتروني 

 لفقرة الثالثة لصور الدليل اإللكتروني.)الفقرة  الثانية ( و ا

 

 الفقرة األولى: تعريف بالدليل الجنائي بشكل عام:

 .اإلثبات هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى املتهم وذلك وفق الطرق التي حددها القانون 

د من ذلك يواجه العديواإلثبات في مجال الجرائم املعلوماتية ينطبق علية املفهوم العام لإلثبات وهو ب

الصعوبات التي تتعلق بصعوبة الحصول على دليل وإذا تم الحصول على دليل نجد ان هناك عقبات 

 أخرى تقف وراء االستفادة من هذا الدليل.

 الدليل في اللغة :

 دهو املرشد و ما يتم به اإلرشاد، وما يستدل به، و الدليل الدال، و الجمع أدلة و كذلك يعني تأكي    

 .81الحق بالبينة، و البينة هي الدليل أو الحجة أو البرهان

 الدليل في االصطالح القانوني:

يقصد بالدليل: الوسيلة التي يستعين بها القاض ي للوصول إلى الحقيقة ينشدها، و املقصد بالحقيقة في 

، كما 82عليها هذا الصدد هو كل ما يتعلق اإلجراءات و الوقائع املعروضة عليه إلعمال حكم القانون 

يقصد بالدليل و كل عمل يجري في الخصومة أو يهدف لها أيا كانت صيغته و معناه يهدف من خالله 

                                                           
 81 جميل صليبا ، المعجم الفلسفي للمصطلحات القانونية،دار المناهج للنشر و التوزيع، الطبعة األولى 4992 ،الصفحة 69

 82 أحمد ضياء الدين، مشروعية الدليل في المواد الجنائية،النهضة العربية،الطبعة الثانية،الصفحة 496
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املشرع للوصول إلي الحقيقة،بحيث ينبغي أن يكون وسيلة إثبات مشروعة الغاية منها هي الوصول إلى 

 مرتكب الجريمة.

ملشروعة من أجل تقديمها للقاض ي لتحقيق كما أن الدليل هو الوسيلة املشروعة املتحصلة بالطرق ا

 .83حالة اليقين لديه و الحكم بموجبها 

كما يمكن تعريف الدليل بأنه هو النشاط اإلجرائي الحال و املباشر من أجل الحصول على اليقين 

 .84القضائي وفقا ،ملبدأ الحقيقة املادية عن طريق البحث أو تأكيد االتهام أو نفيه 

اإلسالمية الغراء يحتاج إلى البينة إلثبات الحق، لذلك كان من أهم مقاصد الشريعة  والقضاء في الشريعة

اإلسالمية في تشريع القضاء باعتباره هيئة مستقلة، هو إظهار الحق واإلعانة عليه، وقمع الباطل سواء 

.
ً
 أم خفيا

ً
 أكان الباطل ظاهرا

هلها، ومن األسباب التي تعين على إيصال وعليه فإن الشريعة اإلسالمية قد أوجبت إيصال الحقوق إلى أ

الحقوق إلى أهلها بداية توثيق الحقوق، وإثباتها عند التجاحد، وإال ادعى رجال دماء أناس وأموالهم، وقد 

"لو يعطى  بين ذلك ابن عباس رض ي هللا عنهما فيما يرويه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث قال:

 .85 املدعي واليمين على من أنكر"  ال قوم ودماءهم ولكن البينة علىالناس بدعواهم لدعا رجال أمو 

ى  وقد أكدت آية الدين مشروعية اإلثبات، فقد قال هللا تعالى
َ
ُتْم ِبَدْيٍن ِإل

ْ
َداَين

َ
ا ت

َ
َمُنوا ِإذ

َ
ِذيَن آ

َّ
َها ال يُّ

َ
)َيا أ

اِتٌب ِبالَعْدِل 
َ
ْم ك

ُ
ُتْب َبْيَنك

ْ
َيك

ْ
ُتُبوُه َول

ْ
اك

َ
ى ف َجٍل ُمَسمًّ

َ
َمُه  أ

َّ
َما َعل

َ
ُتَب ك

ْ
ْن َيك

َ
اِتٌب أ

َ
َب ك

ْ
 َيأ

َ
َوال

فهذه اآلية تدل داللة واضحة على مشروعية اإلثبات في جميع األمور وإن ذكر الدين   (949البقرة:){هللاُ 

                                                           
 83 محمد عبيد سعيد سيف، مشروعية الدليل في المجالين الجنائي و التخديبي دراسة مقارنة، الصفحة 492

 84 أحمد ضياء الدين محمد خليل، قواعد اإلجراءات الجنائية و مبادئها في القانون المصري، مطبعة كلية الشرطة ـ الصفحة .444
 622م ص 6224هـ/4166إبن رج  الحنبلي، جامع العلوم و الحكم في شرح خمسين حديثا مع جوامع الكلم،الجزءالثاني،مؤسسة الرسالة سنة النشر 85
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واألموال على مشروعية اإلثبات فيجميع األمور وإن ذكر الدين واألموال، ويقاس عليها جميع الحقوق، 

 .86ى ضياع الحقوق والدماء واألموالوإال أدى ذلك إل

ْرَضْوَن  وقد قال هللا تعالى:   
َ
ْن ت اِن ِممَّ

َ
ت
َ
َرُجٌل َواْمَرأ

َ
ْيِن ف

َ
ا َرُجل

َ
ون

ُ
ْم َيك

َ
ِإْن ل

َ
ْم ف

ُ
ِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلك

َ
ِهُدوا ش

ْ
ش

َ
)َواْست

َهَداِء 
ُّ

هادة أحد وسائل اإلثبات (. وهذه اآلية طلبت التوثيق بالشهادة والش949البقرة: من اآلية) {ِمَن الش

 .87التي تؤدي إلى حفظ الحقوق 

 الفقرة الثانية:تعريف بالدليل اإللكتروني:

بداية نشير إلى أن األدلةاإللكترونية املستخرجة من األنترنيت، قد تكون مستخرجات ورقية يتم إنتاجها 

ية كاألقراص املمغنطة أو (،أو مستخرجات ال ورقية لكنها إلكترون(les imprimantesعن طريق الطابعات 

أسطوانات الفيديو أو األقراص الضوئية و غيرها من األشكال غير التقليدية،إضافة أن هناك نوع ثالث 

 يتمثل في عرض املستخرجات املعالجة بواسطة الحاسوب.

ِف الدليل الرقمي بأنه: 
االت جهو الدليل املأخوذ من أجهزة الكمبيوتر وهو يكون في شكل م و عموما ُيعر 

أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية ممكن تجميعها وتحليلها باستخدام برامج تطبيقات وتكنولوجيا وهى 

مكون رقمي لتقديم معلومات في أشكال متنوعة مثل النصوص املكتوبة أو الصور أو األصوات أو األشكال 

 .88والرسوم وذلك من أجل اعتماده أمام أجهزة إنفاذ و تطبيق القانون 

ي يالحظ على هذا التعريف أنه يقصر مفهوم الدليل الرقمي على ذلك الذي يتم استخراجه من والذ

الحاسب اآللي، والشك أن ذلك فيه تضييف لدائرة األدلة الرقمية، فهي كما يمكن أن تستمد من 

يرها وغالحاسب اآللي، فمن املمكن أن ُيتحصل عليها من أية آلة رقمية أخوورى، فالهاتف و أآلت التصوير 

                                                           
 86أحمد فراج حسين، أدلة اإلثبات في الفقه اإلسالمي، ص 49، جرار كورنو معجم المصطلحات القانونية،ص.92

، انظر د. محمد الزحيلي وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية 42إلثبات بالقرائن في الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستير غير منشورة، ص عبد القادر، إدريس، ا87

 .69حيث عرف اإلثبات إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة ترت  عليها آثار شرعية ص 
 88 عمر محمد بن يونس،مذكرات في اإلثبات الجنائي عبر األنترنيت، دار النهضة العربية القاهرة،6226،الطبعة الثانية،  الصفحة 69.
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 عن 
ً
من األجهزة التي تعتمد التقنية الرقمية في تشغيلها يمكن أن تكون مصدراً  للدليل الرقمي، فضال

ف بأنه الدليل املأخوذ  ذلك فإن هذا التعريف يخلط بين الدليل الرقمي ومسألة استخالصه، حيث عرَّ

الصفة إال إذا تم أخذه أو  ، وهذا يعني أن الدليل الرقمي ال تثبت له هذه89من الكمبيوتر.... الخ 

استخالصه من مصدره، وهذا حسب رأيي املتواضع؛ إذا من شأن التسليم بذلك القول إن تلك املجاالت 

املغناطيسية أو الكهربائية قبل فصلها عن مصدرها بواسطة الوسائل الفنية ال تصلح ألن توصف بالدليل 

قيمة إثباتية مادامت في الوسط االفتراض ي الذي   اآللة الرقمية ال تكون لها  الرقمي، أي أن مخرجات

نشأت فيه أو بواسطته، وهذا غير دقيق كما سنبين ذلك في محله، وهو ما يصم هذا التعريف بالقصور 

 للدليل الرقمي .
ً
 جامعا

ً
 لكونه ال يعطى تعريفا

مدها العلم، لعقل و يعتكما يمكن تعريف الدليل اإللكتروني بأنه:هو تلك املعلومات التي يقبلها املنطق و ا

يتم الحصول عليها بإجراءات قانونية و علمية بترجمة البيانات الحسابية املخزنة في أجهزة الحاسب اآللي 

 .90و ملحقاتها و شبكات االتصال، و يمكن استخدامها في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو املحاكمة

 .91ساسه في العالم االفتراض يفي حين عرفه البعض األخر بأنه:الدليل الذي يجد له أ

ولذا باالستفادة مما سبق يمكن تعريف الدليل الرقمي بأنووه: مجموعة املجاالت أو النبضات املغناطيسية 

أو الكهربائية التي يمكن تجميعها وتحليلها باستخدام برامج وتطبيقات خاصة لتظهر في شكل صور أو 

 .92تسجيالت صوتية أو مرئية 

 صور الدليل اإللكتروني:الفقرة الثالثة : 

                                                           
 89 خالد ممدوح إبراهيم ،الجرائم المعلوماتية ،مرجع سابق، الصفحة 69.

 90 محمد أمين البشري، التحقيق في الجرائم المستحثة، الطبعة األولى،الصفحة .661

 91 عمر محمد بن يونس،مرجع سابق ، الصفحة 2.

 92 خالد ممدوح إبراهيم. الجرائم المعلوماتية ،نفس المرجع أعاله،ص 49.
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تختلف الجريمة املعلوماتية عن الجريمة التقليدية في كون األولى تتم في بيئة غير مادية عبر نظام الحاسب 

اآللي،بحيث يمكن للجانب عبر ضغطة واحدة )نبضات إلكترونية رقمية( ال ترى أن يعبث في بيانات 

ال يكلفه سوى جزء من الثانية، كما يمكن محوها الحاسب اآللي أو برامجه و يكون ذلك في وقت قياس ي 

في زمن قياس ي كذلك قبل أن تصل إليها يد العدالة، الش يء الذي يحول في صعوبة الحصول على دليل 

 مادي في مثل هذه الجرائم.

بحيث تؤثر البيئة اإللكترونية على الدليل ،كما أن الدليل اإللكتروني ليس نوع بل أنواع متعددة )أ(، و 

 كال مختلفة )ب(،كما أنه يتميز بعدة خصائص )ج(.أش

 أ : أنواع الدليل اإللكتروني:

إن التعريف بالدليل الرقمي يحتم علينا تحديد أنواعه و أشكاله حتى يتسنى فهم الهيأة التي يتخذها 

 للحكم على قيمته القانونية فيما بعد،بحيث يمكن تقسيم الدليل الرقمي لنوعين رئيسين:

 دت لتكون وسيلة إثبات.أدلة أع -1

 أدلة لم تعد لتكون وسيلة إثبات. -2

 أدلة أعدت لتكون وسيلة إثبات: أ .

 وهذا النوع من األدلة الرقمية يمكن إجماله فيما يلي :

، وتعتبر هذه السجالت من مخرجات اآللة التي لم 
ً
& .السجالت التي تم أنشاؤها بواسطة اآللة تلقائيا

 .93ها مثل سجالت الهاتف وفواتير أجهزة الحاسب اآللييساهم اإلنسان في إنشائ

                                                           
 93د. خالد ممدوح إبراهيم، الجرائم المعلوماتية، مرجع سابق، صفحة 6.
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& .السجالت التي جزء منها تم حفظه باإلدخال وجزء تم انشاؤه بواسطة اآللة ومن أمثلة ذلك البيانات 

التي يتم إدخالها إلى اآللة و تتمُّ معالجتها من خالل برنامج خاص ، كإجراء العمليات الحسابية على تلك 

 البيانات .

 دلة لم تعد لتكون وسيلة إثبات:ب . أ

وهذا النوع من األدلة الرقمية نشأ دون إرادة الشخص، أي أنها أثر يتركه الجاني دون أن يكون          

 باآلثار 
ً
راغبا ًفي وجوده ، ويسمى هذا النوع من األدلة بالبصمة الرقمية، وهى ما يمكن تسميه أيضا

ثار التي يتركها مستخدم الشبكة املعلوماتية بسبب تسجيل ، وهى تتجسد في اآل94املعلوماتية الرقمية

الرسائل املرسلة منه أو التي يستقبلها وكافه االتصاالت التي تمت من خالل اآللة أو شبكة املعلومات 

 .95العاملية

والواقع أن هذا النوع من األدلة لم ُيعد أساسا للحفظ من قبل من صدر عنه ، غير أن الوسائل الفنية 

صة تمكن من ضبط هذه األدلة ولو بعد فترة زمنية من نشوئها، فاالتصاالت التي تجرى عبر االنترنت الخا

 .96واملراسالت الصادر عن الشخص أو التي يتلقاها، كلها يمكن ضبطها بواسطة تقنية خاصة بذلك

 : وتبدو أهمية التمييز بين هذين النوعين فيما يلي 

 ملن من األدلة الرق  . النوع الثاني 9
ً
 ليكون أثرا

ً
مية هو األكثر أهمية من النوع األول لكونه لم ُيعد أصال

 صدر عنه، ولذا فهو في العادة سيتضمن معلومات تفيد في الكشف عن الجريمة ومرتكبها.

                                                           
 94 د. محمد قاسم، عبد هللا عبد العزيز،جرائم الحاس  اآللي،المكت  الجامعي الحديث للنشر و التوزيع،6222،الطبعة األولى الصفحة 6698  . 

 95نفس المرجع ، نفس الصفحة.

 .29مرجع سابق الصفحة  د عبد الفتاح بيومي حجازي ، الدليل الرقمي والتزوير في جرائم الكمبيوتر واالنترنت،96
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 ألن يكون دليال ًعلى  9
ً
عد أصال

ُ
. يتميز النوع األول من األدلة الرقمية بسهولة الحصول عليه لكونه قد أ

التي يتضمنها، في حين يكون الحصول علي النوع الثاني من األدلة بإتباع تقنية خاصة ال تخلو من الوقائع 

 صعوبة وتعقيد.

عدَّ كوسيلة إثبات لبعض الوقائع فإنه عادة ما ُيعمد إلى حفظه لالحتجاج به 9
ُ
. ألن النوع األول قد أ

اني حيث لم ُيعد ليحفظ ما يجعله عرض الحقا ً وهو ما يقلل من إمكانية فقدانه، و على عكس النوع الث

 مثال ً.  للفقدان ألسباب منها فصل التيار الكهربائي عن الجهاز

 

  ثانيا :أشكال الدليل اإللكتروني:

 : يتخذ الدليل الرقمي ثالثة أشكال رئيسة هي

 الصور الرقمية.   

 التسجيالت.   

 النصوص املكتوبة. 

 ي:ونتناول هذه األشكال على النحو التال

أ .الصور الرقمية: وهي عبارة عن تجسيد الحقائق املرئية حول الجريمة، وفى العادة تقدم الصورة إما 

في شكل ورقي أو في شكل مرئي باستخدام الشاشة املرئية، والواقع أن الصورة الرقمية تمثل تكنولوجيا 
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 ولكنه  بديلة للصورة الفوتوغرافية التقليدية و هي
ً
ن الصور ا ليست بالصورة أفضل مقد تبدو أكثر تطورا

 97التقليدية 

 بواسطة اآللة الرقمية ، وتشمل  وهى التسجيالت التي يتم ضبط وتخزينها ب .التسجيالت الصوتية:

 املحادثات الصوتية على االنترنت والهاتف.... الخ .

ل عبر البريد لرسائوتشمل النصوص التي يتم كتابها بواسطة اآللة الرقمية، ومنها ا النصوص املكتوبة: -ج

 االلكتروني، والهاتف املحمول، والبيانات املسجلة بأجهزة الحاسب اآللي،.... الخ .

 

 ثالثا :خصائص الدليل اإللكتروني:

يتميز الدليل الجنائي اإللكتروني عن الدليل الجنائي التقليدي بعدة خصائص يمكن رصد مجملها فيما 

 يلي:

و معلومات ذات هيئة إلكترونية غير ملموسة،ال تدرك بالحواس العادية، األدلة الرقمية تتكون من بيانات 

(، و استخدام نظم برامجية hardwareبل يتطلب إدراكها االستعانة باألجهزة و املعدات و األدوات اآللية )

 (.softwareحاسوبية )

ا و شكلها و حجمهاألدلة الرقمية ليست أقل من الدليل املادي فحسب،بل تصل إلى درجة التخيلية في 

 مكان تواجدها غير املعلن.

                                                           
 97.د. ممدوح عبد الحميد عبد المطل ،-أدلة الصور الرقمية في الجرائم عبر الكمبيوتر، مرجع سابق، ص 9- .42
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يمكن استخراج من األدلة الرقمية الجنائية نسخ مطابقة لألصل ولها ذات القيمة العلمية و الحجية 

الثبوتية الش يء الذي ال يتوفر في أنواع األدلة) األخرى التقليدية(،مما يشكل ضمانة شديدة الفعالية 

 تلف، و التغيير،عن طريق نسخ طبق األصل من الدليل.للحفاظ على الدليل ضد الفقد،و ال

يتميز الدليل الرقمي بصعوبة محوه أو تحطيمه، إذ حتى في حالة محاولة إصدار أمر بإزالة ذلك الدليل 

 فمن املمكن إعادة إظهاره من خالل ذاكرة اآللة التي تحتوى ذلك الدليل.

ن من إخضاعه ِ
 
لبعض البرامج والتطبيقات للتعرف على ما اذا  إن الطبيعة الفنية للدليل الرقمي تمك

 أو ال. كان قد تعرض للعبث والتحريف

إن فهم مضمون الدليل الرقمي يعتمد على استخدام أجهزة خاصة بتجميع وتحليل محتواه، و لذلك 

، وذلك لعدم 
ً
 رقميا

ً
فكل ما ال يمكن تحديد وتحليل محتواه بواسطة تلك األجهزة اليمكن اعتباره دليال

 .إمكانية االستدالل به على معلومة معينة، مايقلل قيمته اإلثباتية في إثبات الجريمة ونسبها إلى الجاني

 

 املطلب الثاني : اإلجراءات التقليدية للحصول على الدليل اإللكتروني:

ي هعلى الرغم من وجود تشابه كبير بين التحقيق في جرائم اإلنترنت وبين التحقيق في الجرائم األخرى ف

 تحتاج إلى إجراءات تتشابه في عمومها مثل املعاينة والتفتيش والشهادة و الخبرة باإلضافة إلى 
ً
جميعا

جمع األدلة، كما أنها تشترك في كونها تسعى إلى اإلجابة على األسئلة املشهورة لدي املحقق، ماذا حدث 

 ؟وأين؟ ومتى؟ وكيف؟ ومن؟ وملاذا؟. 

إلنترنت تمتاز عن غيرها من الجرائم ببعض الخصائص وهذا بالطبع وتظل الجرائم املتعلقة بشبكة ا

يستدعي تطوير أساليب التحقيق الجنائي وإجراءاته بصورة تتالءم مع هذه الخصوصية، وتمكن املحقق 
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من كشف الجريمة والتعرف على مرتكبيها بالسرعة والدقة الالزمين فالتحقيق في هذا النوع من الجرائم 

لى عدد كبير من السجالت التي يجب االطالع عليها مثل الكتيبات الخاصة بأجهزة يستدعي الرجوع إ

الحاسب اآللي، وملفات تسجيل العمليات الحاسوبية، باإلضافة إلى االطالع على كم كبير من السجالت 

 .98عن خلفية املنظمة وموظفيها 

 التعامل مع الحواسيب والشبكاتكما وأن يتم في الكثير من مراحله سوف يتم في بيئة رقمية، من خالل 

ووسائط التخزين ووسائل االتصال. وسوف نحاول من خالل هذه املحاضرة تسليط الضوء وبصورة 

  موجزة على عملية التحقيق وجمع األدلة في هذه النوعية املستحدثة من الجرائم.

هور تشافات في الظوفي عصرنا الحاضر الذي يشهد ثورة معلوماتية ضخمة حيث تتسابق العلوم واالك 

 بذلك منافسة قوية وحادة في هذا املجال، ففي بداية األمر ظهرت الشبكة 
ً
في كل يوم يشرق صباحه معلنة

 وفي وقت قياس ي 
ً
 سريعا

ً
العنكبوتية )اإلنترنت( باستخداماتها املحدودة غير أنها توسعت وانتشرت انتشارا

ف مستويات تعليمهم؛ وبذلك فتحت األبواب وأصبح مستخدميها من جميع الفئات العمرية وعلى مختل

املغلقة ودق ناقوس الخطر حيث أن هذه الشبكة بقيت بدون حراسة وبدون قيود أو حدود لردع األعمال 

 البشر؛ هذا السبب وكنتيجة حتمية ألي تقدم تقني مستحدث أدى إلى ظهور 
ً
السيئة التي مصدرها دائما

 . 99لتنبه املجتمعات على عظيم خطرها ما يسمى بالجرائم اإللكترونية التي أتت

حيث انه توسع مجالها وظهر محترفوها يسرقون وينهبون ويخربون مما أدى باملجتمعات إلى اإلقرار  

بوجوب أخذ موقف صارم تجاههم واللجوء السريع إلى إيجاد الحلول ؛ التي كان جوهرها هو معرفة 

ورها وكيفية الوقاية منها ومن أصحابها، ألن أول ماهية الجريمة اإللكترونية والغرض منها ومعرفة ص

 خطوات العالج هو معرفة املرض ولذلك برزت أهمية معرفة الجرائم اإللكترونية .

                                                           
 .412د ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي  في الجرائم اإللكترونية، مرجع سابق، الصفحة خال98

 99 راشد إبراهيم محمد ، اإلجراءات الفنية للحصول على الدليل الإللكتروني،دار النهضة العربية،6222 الطبعة الثانية، الصفحة 89.
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ومما ال شك فيه أن هذه الجرائم غيرت أسلوب عمل أجهزة البحث و التحقيق،و فرضت عليه التعامل 

ئة تقنية تتطلب مهارات و قدرات و تقنيات مع مسرح جريمة غير معتاد يقع في عالم افتراض ي،وفي بي

خاصة قد ال تتوفر معظم هذه األجهزة مما فرض عليها كذلك تخصيص فرق متخصصة و متكونة في 

 .100مجال تقنيات املعلوميات ورصدها ملكافحة هذه الجرائم

و ندب   دفعلى املستوى اإلجرائي تشكل اإلجراءات التقليدية من معاينة وتفتيش واالستماع إلى الشهو 

الخبراء أساس عمل أجهزة البحث و الحقيق قصد الحصول على األدلة الجنائية، للتثبت من الجريمة و 

 ضبط مرتكبيها و تقديمهم للمحاكمة.

ويعد كل من املعاينة و التفتيش و الشهادة من أحد وسائل جمع األدلة ولكل منها قواعده يتم 

 الي:اتباعها،وسنتناول كل واحدة على النحو الت

 الفقرة األولى: املعاينة.

 الفقرة الثانية : التفتيش.

 الفقرة الثالثة : الخبرة.

 الفقرة الرابعة :الشهادة.

 الفقرة األولى: املعاينة:

يرى البعض أن أهمية املعاينة تتضاءل في الجريمة املعلوماتية،و ذلك لندرة تخلف أثار مادية عند ارتكاب 

ول فترة الوقوع بين وقوع الجريمة و ارتكابها و بين اكتشافها يكون له تأثير الجريمة املعلوماتية،كما أن ط

 السلبي على اآلثار الناجمة عنها سواء بسبب العبث أو املحو أو التلف لتلك اآلثار.

                                                           
 100 سعيد محمد،الجرائم اإللكترونية و آليات الحصول على الدليل فيها،النشر الذهبي ،6222،الطبعة األولى،الصفحة 29.
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ويقصد باملعاينة أنها "رؤية العين ملكان أو شخص أو أي ش يء إلثبات حالته و ضبط كل ما يلزم لكشف 

صد بها كذلك أنها "إثبات مادي و مباشر لحالة الشخص و األشياء و األمكنة ذات ،و يق101الحقيقة" 

 .102صلة بالحادث"

كما يقصد باملعاينة الكشف الحس ي املباشر إلثبات حالة ش يء أو شخص، وتتم إما بانتقال املحقق      

واألشياء و األسلحة و إلى مكان أخر أو بجلب موضوع املعاينة إلى مقره كما في معاينة العمالت املزورة أ

األوراق التي استخدمت في اقتراف الجريمة أو مكان و أثار الجريمة أو الكشف عن املجني عليه إلثبات 

أثار الجريمة من ضرب أو جرح أو قتل أو فحص املدعى عليه إلثبات حالته املرضية أو ما تعرض له من 

 .103ضرب و تعذيب 

قاض ي من اإلدراك املباشر للجريمة  ومرتكبها وقد تشمل النتائج فاملعاينة وسيلة بواسطتها يتمكن ال   

املادية التي تخلفت عنها أو إثبات حالة األماكن أو األشياء أو األشخاص التي لها عالقة بالجريمة أو إثبات 

 الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها أو املكان الذي وقعت فيه الجريمة.

حواس، مثل املس و السمع و البصر و الشم والتذوق. واملعاينة قد تكون و تتم املعاينة بأية حاسة من ال

شخصية فتنصب املالحظة على شخص، ويستوي أن تتناول املعاينة املجني عليه أو املتهم كما إذا كان 

الغرض منها إثبات أثار اإلكراه باملجني عليه في جريمة  السرقة، وقد يكون موضوع املعاينة شخصا على 

ياة، قد تقع على جثة وغالبا ما تقترن في الحالة األخيرة بوسيلة إثبات أخرى هي الخبرة بقصد قيد الح

 .104التشريح 

                                                           
 101 نزيهة مكاري، وسائل اإلثبات في جرائم اإلعتداء على حق المؤلف عبر األنترنيت،مكت  األالت الحديثة،4999،لم يشار للطبعة، الصفحة،29.

 102خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي  في الجرائم اإللكترونية، ، الصفحة 418.

 103حسن الجوخ دار ـ شرح قانون  أصول المحاكمات الجنائية ، الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ـ الطبعة الثانية ـ 4992 ص 922.

 .99ص ،6222محمد احمد محمود ـ الوجيز في أدلة اإلثبات الجنائي مطبعة دار الفكر الجامعي، الطبعة الثانية،104
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 وفي الجرائم املعلوماتية تكون فرصة الحصول على الدليل اإللكتروني ضنيلة مقارنة مع الجرائم األخرى.

من قانون  12بقا ملقتضيات املادة أما الجهة التي أسندت إليها مهمة الخاصة بإجراء املعاينة فهي و ط

املسطرة الجنائية املغربي هي الشرطة القضائية التي عليها في حال علمها بارتكاب جناية أو جنحة أن تخبر 

 بها النيابة العامة و أن تنتقل في الحال إلى مكان ارتكاب الجريمة من أجل إجراء املعاينة.

لى األدلة القابلة لالندثار و التحفظ على مكان الجريمة و كما ينبغي على الشرطة القضائية أن تحافظ ع

من قانون  12املحافظة على كل ما قد يوصل إلى الحقيقة، وهذا ما أشار إليه املشرع املغربي في املادة 

املسطرة الجنائية  في الفقرة األخيرة من املادة املذكورة أنه "يمكن لوكيل امللك إدا عرضت عليه مسألة 

 ستعين بأهل الخبرة و املعرفة .."فنية أن ي

و في كل األحوال عند تلقي بالغ عن وقوع جريمة إحدى الجرائم اإللكترونية و التأكد من صحة الخبر و 

البيانات املتضمنة في الخبر، يتم االنتقال إلى مسرح الجريمة من أجل املعاينة،و مسرح الجريمة 

 التقليدية كالقتل و السرقة. املعلوماتية يختلف عن املسرح الخاص بالجريمة

وإن كانت الجريمة واردة في كل الجرائم،إال أن أهميتها تتضاءل في بعض الجرائم مثل جريمة التزوير 

املعنوي و جريمة السب فإن املعاينة فيها غير ذات جدوى،أما معاينة الجريمة التقليدية و االطالع على 

في تصور كيفية و قوع الجريمة و ظروف مالبسات مسرح الجريمة فيها فيكون ذات أهمية متمثلة 

 ارتكابها،إال أن إجراء املعاينة في الجريمة اإللكترونية يتقيد بعدة ضوابط:

تصوير الحاسب اآللي و األجهزة الطرفية املتصلة به، على أن يتم تسجيل و قت و تاريخ و مكان التقاط 

 كل صورة.
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شل فاعلية الجاني من القيام بأي فعل من شأنه التأثير أو محو قطع التيار الكهربائي من موقع املعاينة ل

 .105أثار الجريمة

إخطار الفريق الذي سيتولى املعاينة قبل موعدها بوقت كافي حتى يستعد من الناحية الفنية و العملية، 

 و ذلك لكي يضع الخطة املناسبة لضبط أدلة الجريمة حال معاينتها.

 املخرجات الورقية للحاسب ذات صلة بالجريمة. التحفظ على مستندات اإلدخال و 

 أن تتم هذه اإلجراءات وفق مبدأ املشروعية و في إطار ما تنص عليه القوانين الجنائية.

عدم نقل أي مادة معلوماتية مسرح الجريمة قبل إجراء اختبار التأكد من خلو املحيط الخارجي ملوقع 

 يتسبب في محو البيانات املسجلة.الحاسب من أي مجال لقوى مغناطيسية يمكن أن 

التحفظ على محتويات سلة املهمالت من أوراق و شرائط و أقراص ممغنطة قصد فحصها و الحصول 

 على ما بها من معطيات قد تفيد في كشف الحقيقة.

 الفقرة الثانية: التفتيش:

 من اإلجراءات تنطوي على انت
ً
هاك لحقوق الفرد عرفت األنظمة الجنائية في مراحل تطورها أنواعا

األوليةفي سبيل تتبع الجناة ومحاكمتهم ومنها القبض والتفتيش فإذا ما تخلت يد العدالة عن التعرض 

لحقوق األفرادأصبحنا إزاء فوض ى إجرامية، ومن ثم يجب أن يتاح للقائمين على تنفيذ القانون نوع من 

اإلجرام على مقدرات الناس وإنما ال  السلطة فيإنكار الحريات الشخصية بالقدر الذي يحول دون تسلط

ينبغي أن يتجاوز هذا القدر ، إذ ال فارق بين أن تنتهك حريات األفراد بمعرفة أشخاص يعملون تحت 

                                                           
 .428و  422ن التحقيق الجنائي  في الجرائم اإللكترونية،مرحع سابق ، الصفحة خالد ممدوح إبراهيم، ف105
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بمنأى عن سطوة القانون ومن هذه اإلجراءات  ستار القانون أو بمعرفة مجرمين يرتكبون آثامهم

 .106التفتيش

قيق، يهدف إلى البحث عن أشياء تتعلق بالجريمة، وكل ما ويعتبر التفتيش إجراء من إجراءات التح

 .يفيد بصفة عامة في كشف الحقيقة، سواء تعلق باألشخاص أوباألماكن

 : وللتفتيش شروط موضوعية تتعلق

بسببه: وقوع جريمة بالفعل تعد جناية أو جنحة، وان يوجه اتهام إلى الشخص املراد تفتيشه أو  -أ

 .تفتيش مسكنه

 .ة منه: ضبط أشياء تفيد في كشف الحقيقةالغاي -ب

 

 :والشروط الشكلية تتحدد بو

 .أن يكون األمر بالتفتيش مسببا -أ

 .حضور املتهم أو من ينيبه أو الغير أو من ينيبه التفتيش -ب

 تحرير محضر بالتفتيش. -ج

رونية ؟ لجرائم اإللكتويثور السؤال عن إمكانية التفتيش وفقا للضوابط السابقة والغاية منه في مجال ا

والغرض من هذا السؤال يتضح من أن التفتيش باملعنى التقليدي بهدف إلى حفظ أشياء مادية تتعلق 

بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة، بينما البيانات اإللكترونية ليس لها بحسب جوهرها مظهر مادي 

 ذه البيانات غير املحسوسة عن طريقملموس في العالم الخارجي. ومع ذلك فيمكن أن يرد التفتيش على ه

 الوسائط اإللكترونية لحفظها وتخزينها كاألسطواناتواألقراص املمغنطة، ومخرجات الحاسب. 

                                                           
 106 نفس المرجع، خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي  في الجرائم اإللكترونية،مرحع سابق ، الصفحة 429 و 422.
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ولهذا فقد أجاز الفقه والتشريعات التي صدرت في هذا املجال إمكانية أن يكون محل لتفتيش البيانات      

بطها والتحفظ عليها، أو ضبط الوسائط اإللكترونية التي املعالجة آليا، واملخزنة بالحاسب اآللي، ثم ض

سجلت عليها هذه البيانات. والتفتيش في هذه الحالة يخضع ملا يخضع له التفتيش بمعناه التقليدي من 

 .ضوابط وأحكام

وقد عرف املجلس األوروبي هذا النوع من التفتيش بأنه إجراء يسمح بجمع األدلة املخزنة أو املسجلة 

 إللكتروني.بشكل ا

فالتفتيش أو البحث في الشبكات اإللكترونية يسمح باستخدام الوسائل اإللكترونية للبحث في أي مكان 

لة املطلوبة. ِ
 عن البيانات أو األد 

، البيانات املسجلة Les logiciels ومحل التفتيش وما يتبعه من ضبط يشمل: البرامج أو الكيانات املنطقية

دفتر  –السجالت املثبتة االستخدام نظام املعالجة اآللية للبيانات  –مخرجاته في ذاكرة الحاسب أو في 

السجالت الخاصة بعمليات الدخول إلى نظام املعالجة اآللية  –يومية التشغيل وسجل املعامالت 

للبيانات، ويتعلق بها من سجالت كلمات السر، ومفاتيح الدخول، ومفاتيح فك الشفرة. ونظرا لكون 

 للحرية الفردية ويمثل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة فيجب أن تتوافر فيه التفتيش ي
ً
تضمن تقييدا

الضمانات القانونية الالزمة لصحته ومنها أن يتم صدور أمر قضائي مسبب بشأنه وأن يباشره الشخص 

 أو الجهة املختصة )النيابة العامة، أو الشرطة القضائية...(.

 إال أن هذا الشرط يحمل بعض املخاطر أحيانا وبحسب األصل يجب أن يصدر إذ
ً
ن التفتيش مكتوبا

وذلك في حالة ما إذا كان البحث عن أدلة الجريمة يستدعي أن يتم التفتيش في مكان آخر في نظام 

معلوماتي آخر غير الذي صدر بشأن اإلذن املكتوب. صدر واملخاطر تتمثل في إمكانية قيام الجاني بتدمير، 

ات، أو نقلها، أو تعديلها، خالل الفترة التي يراد الحصول على إذن مكتوب بشأنها. وملواجهة أو محو البيان
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هذه املخاطر، يرى البعض أن اإلذن األول بالتفتيش في مكان ما يجب أن يتضمن اإلذن بتفتيش أي 

 107نظام معلوماتي آخر يوجد في أي مكان غير مكان البحث.

أماكن أو أنظمة أخرى، غير الواردة في اإلذن األول بعض املشكالت، ويثير امتداد اإلذن بالتفتيش إلى 

يتعلق أولها برفض صاحب املكان أو النظام اآلخر مباشرة التفتيش لديه، يرى البعض في هذه الحالة 

 عدم استمرار أو امتداد البحث لديه إال في حالتي التلبس، أو رضائه بالتفتيش.

من قانون تحقيق الجنايات البلجيكي أن اإلذن يتجاوز حدود  9مكررا/ 99و  99/9وتضيف املادة 

االختصاص املحلي، من اجل البحث عن أدلة الجريمة، يشترط لصحته فضال عن صدوره من الجهة 

 .املختصة أن يتم إبالغ ممثل النيابة الداخل في نطاق اختصاصه الجغرافي املوضع الجديد محل التفتيش

اد االختصاص، فيمكن أن يصدر األمر باإلمداد شفويا من قاض ي التحقيق، ويرى البعض أنه في حالة امتد

تحقيقا للسرعة املطلوبة، ثم يصدر فيما بعد اإلذن املكتوب، وفي جميع األحوال يجب أن يكون اإلذن 

 .108مسببا، لتتمكن الجهة القضائية من مراقبة مدى مشروعيته

 ن بالتفتيش إلى خارج اإلقليم الجغرافي للدولة التي صدر واملشكلة الثانية التي تثور في حالة امتداد اإلذ

من جهاتها املختصة اإلذن، ودخوله في املجال الجغرافي لدولة أخرى، حيث ينتهك االمتداد سيادة الدولة 

 .األخرى 

يرى جانب من الفقه أن هذا التفتيش اإللكتروني العابر للحدود ال يجوز في غياب اتفاقية دولية بين 

تجيز هذا االمتداد، أو على األقل الحصول على إذن الدولة األخرى. وهذا يؤكد أهمية التعاون  الدولتين

 الدولي في مجال مكافحة الجرائم التي تقع في املجال اإللكتروني .
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من االتفاقية األوروبية التي اعدها املجلس األوروبي في صيغتها النهائية في  99ومع ذلك فقد أجازت املادة 

إمكانية الدخول بغرض التفتيش والضبط في اجهزة او شبكات تابعة لدولة أخرى  9119سنة  مايو  91

 بدون إذنها، وذلك في حالتي:

 .إذا تعلق بمعلومات أو بيانات مباحة للجمهور  -أ

 .إذا رض ي صاحب او حائز هذه البيانات بهذا التفتيش -ب

، وال مناص من التعاون الدولي في هذا  ومع ذلك فإن تطبيق هذا النص يمكن أن يثير مشكالت جمة

املجال بمقتض ى اتفاقية ثنائية أو متعددة األطراف، أو على األقل الحصول على إذن الدولة التي يتم 

 .التفتيش في مجالها اإلقليمي

و عموما فالتفتيش في الجرائم املعلوماتية يكون محله كل مكونات الحاسب اآللي سواء كانت مادية أو 

و كذلك شبكات االتصال الخاصة به،باإلضافة إلى األشخاص الذين يستخدمون الحاسب اآللي  معنوية،

محل التفتيش و تشمل جميع مكوناته،و يستلزم تفتيش الحاسب اآللي مجموعة من األشخاص لديهم 

 .109الخبرة و مهارة تقنية النظم الحاسب اآللي

 

 الفقرة الثالثة: الخبرة:

هي الوسيلة التي من خاللها تستطيع سلطة التحقيق أو املحكمة تحديد التفسير الفني لألدلة أو  الخبرة 

الدالئل باالستعانة باملعلومات العلمية ، فهي في حقيقتها ليست دليال مستقال عن الدليل القولى أو املادي 

                                                           
 109عبد الفتاح البيومي الحجازي، مبادئ اإلجراءات الجنائية في جرائم الحاس  اآللي و األنترنيت،مرجع سابق، الصفحة 642.
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لهذا الدليل. فهي في مجملها تقرير أو رأي فني صادر عن الخبير في أمر من األمور وإنما هي تقييم فني 

 املتعلقة بالجريمة.

كاملعاينة والشهادة والتفتيش هو الرأي الفني للخبير  والعنصر املميز للخبرة عن غيرها من إجراءات اإلثبات

أو فنية خاصة ال  لب معارف علميةأو تحديد قيمتها التدليلية في اإلثبات والذي يتط في كشف الدالئل

 تتوافر سواء لدى املحقق أو القاض ي.

عونا ثمينا لجهة التحقيق وللقضاء ولسائر السلطات املختصة بالدعوى الجنائية في أداء  الخبرة وتقدم

ى الرأي السديد بشأن املسائل الفنية التي يكون على ضوئها كشف رسالتها. فبدونها يتعذر الوصول إل

 .جوانب الحقيقة املبينة على األصول والحقائق العلمية

والقاض ي حين يقوم باالستعانة بالخبرة في مسألة ما تخص القضية املعروضة أمامه ، فإنه يسعى إلى 

قاعدة العلم املؤسس على الخبير بحسب تخصصه. ومجال التخصص محكوم بقاعدة طبيعية وهى 

التحصيل الدوري الدراس ي كما هو الشأن في دراسة الطب أو الهندسة أو العلوم الفنية في مجال الجريمة 

كدراسة علم البصمات وعلوم الصيدلة والتحاليل واالختصاص في مجال الكهرباء وااللكترونات ... الخ. 

 .هذا املجالوهذه كلها أمور تحتاج إلى دارسة وخبرة كافيين في 

فإن األمر  الخبرة وإذا كان القانون قد أخذ في االعتبار ضرورة توافر األركان الشكلية واملوضوعية في

حكمة، مليستدعي أن يقوم القضاء باالستعانة بخبراء مصنفين في هذا الشأن مما هو مندرج في قائمة ا

وهو ما يطلق عليه نظام جدول الخبراء الذي يتميز به النظام القانوني الفرانكفوني، دون نظيره 

املعد في الخبرة األنجلوفوني، فحين يندب القاض ي في هذا النظام خبيرا فإنه يقوم بذلك مستعينا بجدول 

 كل محكمة. 
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على إن هذا األمر غير مقيد للقاض ي، وإنما يجوز للقاض ي ندب خبير من خارج الجدول، وإن كان القضاء 

الفرنس ي يستلزم في هذه الحالة ضرورة أن يقوم القاض ي بتسبيب قراره هنا وإال ترتب البطالن على قرار 

ير ينبغي توافرها كحلف الخبير ندب الخبير. أضف إن القانون يتطلب إجراءات شكلية أخرى في الخب

 .110الخ ، وهذه كلها إجراءات يترتب على مخالفتها البطالن إن لم يقم الخبير بمراعاتها… اليمين 

حين اعتراض قضائه  رةالخب ولكن السؤال املطروح هنا يتمثل في مدى إمكانية قيام القضاء باللجوء إلى

موضوعا من موضوعات االنترنت ؟ال سيما وهو يواجه قاعدة خطرة تتمثل في حداثة موضوع العالم 

االفتراض ي أو الرقمي ككل ، مما يعني إن ما يمكن أن يردد كنتيجة للخبرة يمكن أن يكون غير الذي سوف 

لفترة املعاصرة. على إن مثل هذا القول يتقرر مستقبال ، ناهيك عن كونه يمكن أن يكون مثار جدل في ا

  .ال يعفي في الحقيقة القضاء من ضرورة االستعانة بالخبرة التقنية بحسب ما هو متاح

النوعية التقنية في مجال االنترنت والعالم االفتراض ي ال تشمل بالضرورة تلك  الخبرة إن

الدارسة، فدراسات الحاسب اآللي واالنترنت ال ترتبط بمنهج دراس ي أو بحثي معين أو حتى مدة  الخبرة من

 ةزمنية يقضيها املرء دارسا في الجامعات واملعاهد املتخصصة، وإنما ترتبط بمهارات خاصة وبموهب

استعمال الحاسوب واالنترنت والتعامل مع تقنية املعلومات، إذ إن أمهر مبرمجي نظم التشغيل حتى اآلن 

لم يكن تحصيله العلمي يتجاوز املرحلة الثانوية، وذات األمر ينطبق على عتاة الهاكرز Bill Gates111مثل

ت الجامعية األولى في أحسن ومخترقي األنظمة فإن أعمارهم ال تتجاوز مرحلة التعلم الثانوي والسنوا

 .األحوال

ع التي في أي فرع آخر من الفرو  الخبرة في مجال تكنولوجيا املعلومات عن الخبرة ومن هذا املنطلق تتميز

 .يمكن أن تكون محال للخبرة أمام القضاء

                                                           
 110 عبد الباقي الصغير، أدلة اإلثبات الجنائي  و التكنولوجيا الحديثة، دراسة مقارنة ،مرجع سابق،الصفحة22.

ويملك  .وقد صنع ثروته بنفسه آالنبول  مع شركة مايكروسوفت 1975 أسس عام.أغنى شخص في العالم وهو ، أمريكي ومبرمج رجل أعمال هو:بيل غيتس111

 . المقدر بتسعة بالمئة من األسهم المطروحة خسهمهاأكبر نصي  فردي من
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وللخبرة في املجال التقني أنواع، كما أن للخبير التقني أساليب معينة وفي النقاط التالية سوف نبحث 

 :ذلك بش يء من التفصيل

 التقنية: الخبرة أوال: أنواع

في املجال التقني قد تكون خاصة وقد تكون عن طريق املؤسسات التعليمية وقد تتم عن طريق  الخبرة

 :جهات الضبط القضائي وفيما يلي بيان ملا أجمل

الخاصة: وهذه تعد أقوى أنواع الخبرات على اإلطالق لكونها تنطلق من مفهوم السعي إلى خلق  الخبرة . أ

 فرص منافسة حقيقية بين املنظمات الخاصة.

السائدة في مجال تكنولوجيا  الخبرة أهم مظاهرالفردية التي تعد أقوى و  الخبرة وهي تضم في جنباتها

املعلومات/االنترنت، ويكفي هنا أن نذكر إن املؤسسات الكبرى املتخصصة في الحاسب اآللي واالنترنت 

 ءاتهم في مجال الحاسوب االنترنت. حتىتسعى بكل جهودها إلى االستعانة العقدية بأشخاص اثبتوا كفا

عصاة القانون منهم فهناك اتجاه اقتصادي يحاول جاهدا إثبات عدم جدوى التخلص من هؤالء 

بمعاقبتهم وفقا للقانون، وإنما يلزم اللجوء إلى الحلول االقتصادية لكي يمكن أن يظلوا عاملين في إطار 

ى جاهدة إلى محاولة التعرف على قراصنة تحولوا مع األهداف االقتصادية ، بل إن من الدول ما تسع

 .مرور الوقت إلى رموز وطنية جراء تحركاتهم عبر االنترنت

ب . املؤسسات التعليمية: ملا كانت االنترنت تعد أحد منتجات العلم في حركته )التقنية(، فإنه يمكن 

التي يمكن االستعانة بها ملواجهة الجريمة في العالم االفتراض ي يمكن  الخبرة القول وبحق إن أقوى مظاهر

 .أن تكون من خالل املؤسسات التعليمية، فهذه األخيرة تعد مصدر دعم متكامل ملؤسسات الدولة ككل

التي  ليقض ي على املشكالت وهذه املؤسسات تعتمد منهج علمي غير تجاري هدفها بالتأكيد تطوير العلم

 تواجه البشرية، كما إن التفكير العلمي ال يمكن تجنبه في رصده للظاهرة اإلنسانية. 
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واالتجاه العالمي في رصد تطورات الجريمة عبر االنترنت يتجه إلى املؤسسات العلمية بحيث يتم دعمها 

سائد في مواجهة الجريمة ينطلق من ماديا ومعنويا، لتكون أفضل سبل املواجهة، سيما وإن املعتقد ال

الوسائل التي من ذات طبيعة السلوك اإلجرامي، فكما أنه ليس هناك أفضل من األطباء لفك سر الجريمة 

الخ، فإنه ليس هناك أفضل من التقنيين … الطبية، واملاليين لفك سر الجريمة املالية والنقدية 

 .لفك سر الجريمة عبر االنترنت املعلوماتية في

ولقد قامت عدة مؤسسات تعليمية بتكوين قاعدة خبرة كبيرة فيها لتكون على أهبة االستعداد ملواجهة 

الجريمة عبر االنترنت ، ومن ذلك دراسات الحاسب اآللي التي تتطور بشكل فائق في جامعة ستانفورد، 

 .د التكنولوجيا في ماساشوستس الذي قدم للبشرية خبراء على درجة عالية من التفوق كذلك معه

جو . جهات الضبط القضائي: شرعت بعض الدول في إعداد أجهزة متخصصة للخبرة في اإلجرام عبر 

ل ثاالنترنت. وعلى رأس تلك الدول الواليات املتحدة التي تجاوز نشاطها في هذا املجال اإلطار الدولي املم

 في منظمة اإلنتربول. 

وكان آخر نشاط مؤسس ي في هذا اإلطار هو ذلك الفرع الجديد الذي تأسس في املباحث الفيدرالية 

، والذي تم  San Diego أطلق عليه املعمل اإلقليمي الشرعي للحاسوب، ومقره سان دييجو FBI األمريكية

نواحي القضائية غرضه مكافحة التصعيد لكي يكون بيت خبرة عام متعدد ال 9111افتتاحه في نوفمبر 

الخطير في الجريمة عبر االنترنت، وذلك بتحليل وتصنيف الدليل الرقمي بحيث يتم إعداد محللين شرعيين 

الذين سوف يكون لهم أهمية كبرى في نطاق العمل على Computer forensicsexaminers للحاسب اآللي

 تكثيف مواجهة الجريمة عبر االنترنت .
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ويبرز تعدد النواحي التي يتعامل معها املعمل Louis J. Freeh السابق  لويس فريح  FBI  يقول مدير الو كما

ن من التقاء العديد من منظمات الضبط القضائي تتعاون فيما بينها لكي  الشرعي الجديد كونه يتكو 

 . Drug enforcement administration 112تتحقق الفائدة املرجوة منه ، مثل إدارة مكافحة املخدرات

 ثانيا .أساليب عمل الخبير التقني:

للخبير التقني في سبيل تحري الحقيقة أن يقوم بكل ما يمكنه من التوصل إليها . وهو في إطار القيام 

بعمله عليه أن يستخدم األساليب العلمية التي يقوم عليها تخصصه وليس للمحكمة أن ترفض تلك 

  .ا مسببا بشكل منطقي وإال تعرض حكمها للنقضاألساليب ما لم يكن رفضها له

 وهناك أسلوبان لعمل الخبير التقني:

 األول: القيام بتجميع وتحصيل ملجموعة املواقع التي تشكل جريمة في ذاتها ،كما هو الشأن في التهديد

Intimidation أو النصبFraudأو السبDefamationأو جرائم النسخInfringement of copyrights  بث و

صور فاضحة بقصد الدعاية للتحريض على ارتكاب جرائم الدعارة والرقيق األبيض ودعارة األطفال 

عدت 
ُ
وغيرها. ثم القيام بعملية تحليل رقمي لها ملعرفة كيفية إعدادها البرمجي ونسبتها إلى مسارها الذي أ

فة ل في النهاية إلى معر فيه، وتحديد عناصر حركتها ، وكيف تم التوصل إلى معرفتها ، ومن ثم التوص

 .113الذي ينسب إلى جهاز الحاسوب الذي صدر عنه هذه املواقع IP بروتوكول االنترنت

الثاني: القيام بتجميع وتحصيل ملجموعة املواقع التي ال يشكل موضوعها جريمة في ذاته، وإنما تؤدي 

املواقع التي تساعد الغير على حال تتبع موضوعها إلى قيام األفراد بارتكاب جرائم . كما هو الحال في 

التعرف على جرعات املخدرات واملؤثرات العقلية التي تناسب وزن اإلنسان بادعاء أنه إذا تم تتبع 

التعليمات الواردة فيها فلن يصاب الشخص بحالة إدمان، وأيضا كيفية زراعة املخدرات بعيدا عن أعين 

                                                           
 . 22و  22الطبعة األولى، ص  6222فحتها، دراسة مقارنة،دار الكت  القاونية،يوسف خليل، الجريمة اإللكترونية و آليات مكا 112
 .419الحديثة ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق،الصفحة  اجميل عبد الباقي،، أدلة اإلثبات الجنائي  و التكنولوجي 113

 



 

 

80 

ا كيفية أعداد القنابل وتخزينها، وكيفية التعامل مع الغير )ويطلق عليه في هذه الحالة الفضولي( وأيض

القنابل الزمنية وتركيبها والقيام بفكها وحفظها ، وكذلك القيام بتحديد مسار الدخول على مواقع دعارة 

من أماكن متفرقة دون لزوم القيام بالدخول من مكان ثابت، ومثل هذا األمر جائز الحدوث كما لو كان 

كا لدى مزود في مدينة مختلفة عن تلك التي يقيم فيها ويقوم بالولوج إلى االنترنت مرتكب الجريمة مشتر 

 .114من محل أقامته ، وهذا األخير من الدفوع التي تلتزم محكمة املوضوع بالرد عليها

ويتم في إطار تصنيف املواقع املذكورة استخدام برمجيات متطورة مهمتها الكشف عن مثل هذه املواقع 

 . ومعرفة الجديد فيهاباستمرار ، 

ثم  مجموعة من الوسائل الفنية و التقنية التي يعتمدها الخبراء في مجال الجريمة اإللكترونية سواء بعد 

 إرتكابها أو أو حتى أثناء محاوالت إرتكابها و كذلك حتى في الوصول إلى املجرم .

FTK ToolKIT)نموذج(: 

 

مصنعه من قبل  FTK , ملا فيها من أدوات متفرعة منهاهذه األداة هي إحدى أفضل األدوات للمحققين 

املتخصصة في مجال التحقيق الجنائي و هي إحدى الشركات الكبيرة في العالم التي  AccessData شركه

 تعطي دورات متخصصة في التحقيق الجنائي.

 

     FTK ToolKITكيفية عمل 

 و غيرها. Unix و Linux بجميع إصداراته و Windows يدعم البرنامج تقريبا جميع أنظمة التشغيل سواء

                                                           
 114 نفس المرجع أعاله .
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يستخدم البرنامج قاعدة بيانات أوراكل لكي يتم حفظ جميع امللفات والرجوع إليها في أي لحطة وهذي 

ميزه تجعله منفرد عن جميع البرامج األخرى بحيث لو حدث خلل في الجهاز أو انقطع التيار تستطيعالرجوع 

ن حدوث أي تغيير بعكس البرامج األخرى التي تستخدم امللفات املؤقتة إلى أخرى لحطه كنت تعمل بها بدو 

 .115حيث إذا انقطع التيار أو حدث خلل في الجهاز سوف تضطر إلى العمل من جديد على البرنامج

 :محتويات البرنامج

 : على مجموعه من البرامج FTK يحتوي 

FTK Imager  ك أو الفالش ميموري ووظيفة هذا البرنامج يقوم بأخذ نسخه من الهاردس CD و DVD 

 .وأي ماده تخزينية

PRTK وتعنيPasswordRecoveryToolKit : وظيفة يقوم بكسر باسورد امللفات املخزنة على الجهاز. 

RegistryViewer يقوم بعرض ملفات جميع الرجستري للنظام ألنه ليس باإلمكان مشاهده ملفات :

 .ات مخفية كثيرةالرجستري بدون هذا البرنامج فهنالك ملف

DNA  وتعنيDistributed Network Attack:  يقوم هذا البرنامج بكسر حماية الباسورد الخاص بامللفات

 .لكن عن طريق استغالل أكثر من معالج لكسر الباسورد في اقل وقت ممكن

 

Dongle Drive وهو عبارة عن جهاز: USB ج ألنه يتم تركيب على الجهاز الذي سوف يعمل عليه البرنام

 ليس باإلمكان تشغيل البرنامج بدون هذه القطعة.

                                                           
 extensions-http://www.solvusoft.com/ar/fileالي: للمزيد من المعلومات حول هذا البرنامح يرجى زيارة الرابط الت 115

http://www.solvusoft.com/ar/file-extensions
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FTK    يقوم البرنامج بتحليل القضية بعد حفظها و تحليلها و استخراج جميع البيانات التي كانت في: 

 116.الجهاز

 : القيود التي ترد على عمل الخبير التقني

غير املطلقة في طبيعتها، وبالتالي يلتزم  الخبرة من األهمية بمكان اإلقرار بأن عمل الخبير التقني من أعمال

الخبير التقني بما هو مقرر في مفاهيم املشروعية التي يعترف بها القانون كحقوق لإلنسان ويقرها القضاء 

مر هنا مرتبطا باملشروعية في هذا املجال ، إذ كمنهج عمل يدافع به عن اإلنسان في كل مكان . و يظل األ 

  .ليس للخبير أن يلجأ إلى أساليب غير مشروعة من أجل القيام بعمله

ولعل من األساليب ذات الخطورة الخاصة في عمل الخبير التقني هي الدراسات التاريخية التي يقوم بها 

بالسرية املطلقة في هذا املجال  الخبير ، قصد تحديد أسلوب مرتكب الجريمة، وهى دراسات محاطة

لكونها تؤدي إلى فتح سجالت وملفات انتهى موضوعها، أو إنها تجعل الخبير يطلع على محاضر تحقيقات 

قد ينص في التشريعات على حظر إطالع غير سلطات التحقيق عليها ، السيما في الحاالت التي يكون فيها 

  .117بموضوع القضية التي يقوم بتحقيقهاالخبير خبيرا في قضية أخرى ليست ذات عالقة 

كذلك يحق للخبير أن يطلع على شهادات وأقوال الجناة في الصحف وأمام الجهات الرسمية والشعبية، 

إذ أن كثيرا ما يكون في مثل هذه األقوال عوامل مساعدة لخبرته، فيمكن من خاللها التعرف على أسلوب 

والتعامل معه على أساس أقواله، ومعلوم إن الكونجرس األمريكي قد  املعلوماتية عمل مرتكب الجريمة

استدعى أحد كبار هكرة العالم االفتراض ي، بل أخطرهم على اإلطالق، وهو "كيفين ميتنيك"، لكي يدلي 

                                                           
http://www.accessdata.com/products/digital-forensics/ftk116 

 117جميل عبد الباقي الصغير، أدلة اإلثبات الجنائي  و التكنولوجيا الحديثة، دراسة مقارنة ، مرحع سابق، الصفحة29.

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1832
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1832
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1832
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1832
http://www.accessdata.com/products/digital-forensics/ftk
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 في إعداد تشريع يحظر االختراق. ولقد تضمنت شهادته بشهادته كوهاكر عن كيفية ارتكابه لالختراق ورأيه

 .118العديد من األمور التي كانت خافية على رجال التشريع والقانون 

 الفقرة الرابعة :الشهادة:

يقصد بالشهادة بأنها:"تقرير الشخص ملا يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم 

 119بالحواس."

املعلوماتية بأنه الشخص الفني صاحب الخبرة املعلوماتية و التخصص في  و يقصد بالشاهد في جرائم

تقنية و علوم الحاسب اآللي و شبكاته،و يطلق على هذا النوع من الشهود مصطلح الشاهد املعلوماتي 

"témoin informatique   le 120"تمييزا له عن الشاهد التقليدي. 

 طوائف أهمها :و يشمل  الشاهد في الجرائم املعلوماتية عدة 

وو القائم على تشغيل الحاسب اآللي : و هو املسئول عن تشغيل الحاسب اآللي و املعدات املتصلة به و 

يجب أن تكون لديه الخبرة الكبيرة في استخدام الجهاز ،كما يجب أن تكون لديه معلومات عن قواعد 

 كتابة البرامج.

 اتقهم كتابة البرامج،و ينقسمون إلى فئتين:وو املبرمجون: و هم األشخاص الذين يأخذون على ع

 الفئة األولى: هم مخططو البرامج التطبيقية و يقومون بالحصول على خصائص النظام املطلوب.

                                                           
 ،و عضو مجلس إدارة اإلتحاد العربي للتحكيم اإللكتروني س،عضو مؤسدكتوراه في القانون ،حسين بن سعيد الغافري118

  واإلنترنت المعلوماتية جرام السيبيريعضو الجمعية المصرية لمكافحة جرائمعضو الجمعية الدولية لمكافحة اإل

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1832 

 

 119 جميل عبد الباقي الصغير،، أدلة اإلثبات الجنائي  و التكنولوجيا الحديثة ، دراسة مقارنة،مرجع سابق ،الصفحة 422.

 120 خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم اإللكترونية،مرجع سابق، الصفحة 621-629.

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1832
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1832
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1832
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الفئة الثانية: وهم مخططو برامج النظم و يقومون باختيار و تعديل و تصحيح برامج النظام الحاسب 

 .الداخلية و إدخال أي تعديالت أو إضافات لها

وو مهندسو الصيانة و االتصاالت: و هم املسئولون عن أعمال الصيانة الخاصة بتقنيات الحاسب و 

 بمكوناته و شبكات االتصال املتعلقة به.

وو املحللون : وهم األشخاص الذين تأتي على عاتقهم مهمة التحليل الخاصة ببيانات نظام معين إلى وحدات 

منها،كما يقومون كذلك بتتبع البيانات داخل النظام عن طريق ما مفصلة و استنتاج العالقة الوظيفية 

 يسمى بمخطط تدفق البيانات و استنتاج األماكن التي يمكن ميكنتها بواسطة الحاسب اآللي. 

 وو مديرو النظم: 

 وهم الذين يوكل لهم أعمال اإلدارة في النظم املعلوماتية.

 :يا شهود الجريمة املعلوماتية فيويحصل قانون الدليل الخاص بوالية كاليفورن  

 .محلل النظم الذي صمم وحدد برنامج الكمبيوتر الذي أنتج الدليل   

 .املبرمج الذي قام بتحرير البرنامج واختباره  

 .املشغل الذي يقوم بتشغيل البرامج 

 أو اسطوانة(. ططاقم عمليات البيانات الذي يعد البيانات بالصورة التي يستطيع الكمبيوتر قراءتها )شري 

أمناء مكتبة األشرطة الذين يتحملون مسؤولية توفير األشرطة أو األسطوانات التي تشتمل على البيانات   

 .املصدرية الصحيحة

 .مهندس الصيانة اإللكترونية الذي يقوم على صيانة الجهاز األصلي والتأكد من عمله بصورة صحيحة  

 .عن معالجة املدخالت املستخدم في تنفيذ برامجهموظفو املدخالت واملخرجاتواملسئولون  
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 121املستخدم النهائي الذي يمد باملعلومات املدخلة ويصرح بتنفيذ برامج الكمبيوتر ويستخدم نواتجها 

. 

 :التزامات الشاهد املعلوماتي

لوج و يتعين على الشاهد املعلوماتي أن يقدم إلى سلطات التحقيق ما يحوزه من معلومات جوهرية الزمة لل

في نظام املعالجة اآللية للبيانات سعيا عن أدلة الجريمة بداخله، والسؤال الذي يطرح نفسه هل يلتزم 

 الشاهد بطبع امللفات واإلفصاح عن كلمات املرور والشفرات؟

 :هناك اتجاهان في هذا الصدد

  االتجاه األول:

دة أن يقوم بطبع ملف البيانات أو ويرى أنه ليس من واجب الشاهد وفقا لاللتزامات التقليدية للشها

اإلفصاح عن كلمة املرور أو الشفرات الخاصة بالبرامج املختلفة ويميل إلى هذا االتجاه الفقه األملاني 

حيث يرى عدم التزام الشاهد بطبع البيانات املخزنة في ذاكرة الحاسب على أساس أن االلتزام بأداء 

 الشهادة ال يتضمن هذا الواجب.

يجوز في تركيا إكراه الشاهد لحمله على اإلفصاح عن كلمات املرور السرية أو كشف شفرات  وكذلك ال 

 تشغيل البرامج املختلفة.

 االتجاه الثاني:

ويرى أنصار هذا االتجاه أن من بين االلتزامات التي يتحمل بها الشاهد القيام بطبع ملفات البيانات أو 

اصة بالبرامج املختلفة حيث يرى اتجاه في الفقه الفرنس ي أن اإلفصاح عن كلمات املرور أو الشفرات الخ

                                                           
 121محمد محمود اإلبراهيمي، إجراءات جمع األدلة في مجال جريمة المعلوميات،دار الفكر الجامعي،6222، الطبعة األولى  ،الصفحة 426.
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القواعد العامة في مجال اإلجراءات تحتفظ بسلطانها في مجال اإلجراءات املعلوماتية ومن ثم يتعين على 

من قانون اإلجراءات الجنائية  994، 911، 99الشهود من حيث املبدأ االلتزام بتقديم شهادتهم )املواد 

من ثم يجب عليهم اإلفصاح عن كلمات املرور السرية التي يعلمونها، ولكن رفض إعطاء الفرنسية( و 

 . 122املعلومات املطلوبة غير معاقب عليه جنائيا إال في مرحلة التحقيق واملحاكمة

وفي هولندا يتيح مشروع قانون الحاسب اآللي لسلطات التحري والتحقيق إصدارة األمر للقائم بتشغيل 

املعلومات الالزمة الختراقه والولوج إلى داخله، كاإلفصاح عن كلمات املرور السرية  النظام لتقديم

والشفرات الخاصة بتشغيل البرامج املختلفة وإذا وجدت بيانات مشفرة أو مرمزة داخل ذاكرة الحاسب 

ل حوكانت مصلحة التحقيق تستلزم الحصول عليها، يتم تكليف القائم على تشغيل النظام املعلوماتي ب

 رموز هذه البيانات.

وفي اليونان يمكن الحصول من القائم على تشغيل نظام الحاسب على كلمة املرور السرية للولوج في 

نظام املعلومات كما يمكن الحصول منه على بعض اإليضاحات الخاصة بنظامه األمني لكن ليس على 

الحاسب وذلك ألنه يجب أن يشهد  الشاهد أي التزام بالنسبة لطباعة ملفات بيانات مخزنة في ذاكرة

إجراءات جنائية  9فقرة  999على معلومات حازها بالفعل وليس الكشف عن معلومات جديدة )املادة 

 .123( يوناني

 خاتموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة :

ني اإللكترو ختاما يكمن القول أن تسارع إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني الهائل ، وظهور الفضاء

ووسائل االتصاالت الحديثة كالفاكس واإلنترنيت وسائر صور االتصال اإللكتروني عبر األقمار الصناعية 

كانوا وسيلة استغلها مرتكبو الجرائم اإللكترونية، في تنفيذ جرائمهم التي لم تعد تقتصر على إقليم دولة 

                                                           
122622242 

 123 مشار إليه عند :محمد محمود اإلبراهيمي، إجراءات جمع األدلة في مجال جريمة المعلوميات ،مرجع سابق،الصفحة449 .
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حدثة تمثل ضربا من ضروب الذكاء واحدة، بل تجاوزت حدود الدول ، وهي جرائم  مبتكرة ومست

 اإلجرامي، استعص ى إدراجها ضمن األوصاف الجنائية التقليدية في القوانين الجنائية الوطنية واألجنبية.

ومن حيث ما يرتبط بهشاشة نظام املالحقة اإلجرائية  التي تبدو قاصرة على استيعاب هذه الظاهرة     

حقة الجنائية في إطار القوانين الوطنية أم على صعيد املالحقة اإلجرامية الجديدة، سواء على صعيد املال 

الجنائية الدولية، مما أوجب تطوير البنية التشريعية الجنائية الوطنية بذكاء تشريعي مماثل تعكس فيه 

الدقة الواجبة علي املستوى القانوني وسائر جوانب وأبعاد تلك التقنيات الجديدة، بما يضمن في األحوال 

احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من ناحية، ومبدأ الشرعية اإلجرائية من ناحية أخرى ،  كافة 

 وتتكامل فيه في الدور والهدف مع املعاهدات الدولية . 
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 لنظام القانوني للضمانات البنكية املستقلةا

 األحكام الخاصة لنظام امللكية املشتركة

 

 وائل العياط 

  قار و التعمير كلية الحقوق السويس ي الرباطفي العباحث 

 

 مقدمة    

السكن هو ذلك املأوى الذي ينعم فيه اإلنسان باألمان و الراحة  و الخصوصية و يقيه من البرد و املطر 

و الحر , و يمكن القول إن الحق في السكن هو قرين الحق في الحياة , فالشخص الذي ال مأوى له يحميه 

 مهددا في حياته و في ماله و في صحته .  هو و أسرته يبقى

فالحق في السكن أحد العناصر األساسية للكرامة اإلنسانية , و هو حق لقي اعترافا واسعا في عدد من 

من  99الصكوك الدولية و اإلقليمية و القوانين الوطنية , و قد أشار املشرع املغربي من خالل الفصل 

 . 124املواطنات على قدم املساواة من الحف في السكن الالئقالدستور إلى استفادة املواطنين و 

و لقد أوجد النمو الديموغرافي و الهجرة إلى املدن الصناعية األوروبية في بداية القرن املاض ي نمطا جديدا 

من البنايات العمرانية حيث انتقل الشكل العمراني للبناء األفقي إلى البناء العمودي بهدف تقليص من 

 العمراني لألراض ي الزراعية و ألجل تأمين مسكن لذوي الدخل املحدود . االكتساح

                                                           
ة , ي, لمنازعات العقارية دراسة و أبحاث في ضوء نضام التحفيظ العقاري و مدونة الحقوق العينية و المستجدات التشريعية في المادة العقاريزكرياء العمر-4

6241الجزء األول , منشورات القضاء المدني, مطبعة المعارف الجديدة الرباط, الطبعة   
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و  مع ازدياد النمو الديموغرافي ظهر نوع جديد من البنايات أطلق عليها في فرنسا مصطلح امللكية املشتركة 

 . 9191يوليوز  91املعدل بقانون  9194يونيو  94نظمها بقانون 

 9119نونبر  99في األحياء األوروبية على املعمرين فتم إصدار ظهير هذا القانون سيرى تطبيقه  باملغرب 

 125 9119سنة  94.11الذي نسخ بموجب القانون رقم 

املنظم للملكية املشتركة للعقارات املبنية تتويجا لتطور واقعي و تشريعي  9119أكتوبر  9يعتبر ظهير 

 . 9119اجتازته هذه املؤسسة لتجاوز النواقص التي طالت ظهير 

هذا القانون قد جاء في مجمله بقواعد قانونية عامة منظمة للملكية املشتركة و قواعد أخرى خاصة و 

التي هي موضوع دراستنا في هذا العرض التي خصص لها املشرع بووووووووووابا خاصا  هو الباب الخامس من 

وات خاصة تتعلق بالعقارات املحفظة " املعنون بووو "مقتضيووووووو 919.99املعدل و املغير بقانون  94.11قانون 

نظرا ألهمية هاته األحكام في ضبط املعامالت التي يكون  11إلى الفصل   11و نظمها املشرع من الفصل 

محلها العقار املحفظ املتعلق بامللكية املشتركة للعقارات املبنية كما له أهمية كبرى على املستوى العملي 

التي كانت تطرحها القوانين السابقة في تقنينها لهذا النمط من السكن التطبيقي للحد من اإلشكاليات 

 االجتماعي. 

و يظهر من خالل هذه األهمية التي حاول املشرع املغربي على غرار نظيره الفرنس ي من تحديد فلسفة 

عامة تتمحور أساسا في  تدعيم الحقوق و الضمانات املخولة للمالك املشتركين , وفق نظام يستوعب 

كل البيانات التي تعبد الطريق, نحو حياة يطبعها روح التفاهم بين املالك خصوصا إذا تعلق األمر بعقارات 

 محفظة أو في طور التحفيظ و انتهى أجل التعرض بشأنها .

                                                           
4لمشتركة  صمحمد بخنيف المحاضرة الرابعة في قانون الملكية ا-6  
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 126و هي معادلة تحاول التوفيق بين هاتين املصلحتين و  إن كان التوازن املنشود صعب املنال 

ستنادا على املقتضيات التي تعد بمثابة األحكام الخاصة في قانون امللكية املشتركة و انطالقا مما سبق و ا

 تثور مجموعة من اإلشكاالت نطرح بعضها .

ما هي البيانات الواردة في ملف امللكية املشتركة ؟ ما مدى خصوصية تأسيس  الرسوم العقارية في نظام 

د ليات الواقعة على امللكية املشتركة و كيفية تحرير العقو امللكية املشتركة ؟ و ما هي أهم التصرفات و العم

 الواردة عليها ؟

 من خالل مقاربة هذه اإلشكاالت املطروحة سنعتمد على الهيكلة التصميمية اآلتية :

املبحث األول: األحكام الخاصة في املرحلة السابقة لتأسيس الرسم العقاري في ظل قانون امللكية 

 املشتركة 

 املشتركة امللكية ملف إعداد األول:املطلب    

 املطلب الثاني: تأسيس الرسم العقاري في قانون امللكية املشتركة   

 املبحث الثاني: األحكام الخاصة في املرحلة الالحقة لتأسيس الرسوم العقارية  

  العقار على الواردة العمليات و التصرفات املطلب األول:   

 قود في قانون امللكية املشتركة تحرير الع املطلب الثاني:   

املبحث األول: األحكام الخاصة في املرحلة السابقة لتأسيس الرسم العقاري في ظل قانون امللكية 

 املشتركة

                                                           
 عبد الحق الصافي , الملكية المشتركة للعمارات و الدور المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محالت , مطبعة النجاح الجديدة ,الدار البيضاء ,

 2,ص6ط
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 األول  قانونيا)املطلب نظاما يتطلب محفظة بعقارات األمر يتعلق عندما املشتركة امللكية تدبير و تسيير إن 

 أجله من أنشأت الذي التخصيص نوع و مالكها تعدد و املشتركة و الخاصة ئهاأجزا تعدد و أهميتها يوازي  (

 القانونية املؤسسة لهذه تكفل بشرية أخرى  و مادية و قانونية أسس على ينبني أن يجب اإلدارة نظام أن كما

 طلبخاصة)امل أحكام وفق عقاري  رسم تأسيس في يبرز ما هذا لعل و اإلجرائية الناحية من الصحيح الوجود

 الثاني(

  املشتركة امللكية ملف إعداد املطلب األول:

 تحديد يتم أساسه على و العقارية الرسوم إفراز عملية في مهمة مرحلة التقني امللف هذا إعداد يشكل

 املتعلقة التصاميم جميع أيضا و ، املشتركة امللكية نظام يتضمن أنه كما و املفرزة األجزاء و املشاعة األجزاء

 128 العام املحافظ عن الصادرة  380للدورية طبقا إيداعه يتعين املشتركة امللكية ملف إعداد و 127اء بالبن

 من مجموعة أخذ بضرورة العقاري  املسح مصالح و العقارية امللكية على املحافظين على فيما تؤكد التي

 الجانب هذا على يسهر ذيال هو و املسؤول هو الطبوغرافي املهندس الصدد هذا في و ، بشأنها االحتياطات

 أن علمنا إذا خصوصا الالحقة املراحل في األحكام من كثير تطبيق أساس يشكل الذي و النظام من التقني

 الخرائط و الوثائق و التصاميم و العمليات و الدراسات بإعداد يختص الطبوغرافي املساح املهندس

 يسود أن يتعين و 129 التجزئات و املشتركة امللكية و العقاري  امليدان في ...العقارات تحديد و الطبوغرافية

 املوجودة املقاييس تكون  أن يجب بحيث , التقني للملف املكونة الوثائق و السندات مختلف بين التطابق

 ضمن الوارد و  للتقسيم التفصيلي الجدول  بالذكر نخص و امللف هذا في املذكورة ذاتها هي التصاميم على

                                                           
622,ص  6البيضاء ,ط  عبد الحق صافي الملكية المشتركة للعمارات و الدور المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محالت,مطبعة النجاح الجديدة ,الدار-1  

 

6229أكتوبر  68بتاريخ  982دورية تحت رقم --2  

المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية و بإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين الصادر بمقتضى الظهير  99292من قانون  4المادة --2

4991فبراير  62افق المو 4141رمضان  41بتاريخ  4-91-462الشريف  رقم   



 

 

92 

 يترتب ما و البناء لها أعد التي األغراض و املقاييس هذه تكون  أن يجب كما  املشتركة يةامللك نظام مقتضيات

 . املراقبة و املعاينة ملحاضر املادية و القانونية الناحية من العقار لواقع مطابقة تفاصيل من ذلك عن

 : اآلتية الوثائق على التقني امللف هذا يشتمل و

 4و تولى املشرع املغربي في املادة  إعداده من قبل جهات معينة  تمي الذي املشتركة امللكية نظام -

بيان األشخاص الذين يمكنهم وضع نظام امللكية املشتركة واملتمثلين في املنعش  94.11من القانون رقم 

 130العقاري واملالك املشتركين ويمكن كذلك في غياب نظام امللكية املشتركة لوضع نظام نموذجي

واحدة و إنما عدده على  جهة على حكرا املشتركة امللكية نظام إعداد يجعل لم املشرع أن يالحظ هكذا 

 جهات مختلفة .

 : قسمين غلى مقسما يتأتى م.م.ن و 

 تنظيم و املشتركين املالك التزامات و حقوق  بتحديد يهتم و الضيق بمفهومه م.م. نظام : األول  القسم

 .للعقار الجماعي التدبير

 بتحديد يهتم هو و 131للشيوع الوصفية الحالة حتى يشمل هو و الواسع بمفهومه .م.م.ن  :الثاني القسم 

 التي و 106.12 قانون  بمقتضاه املعدل 18.00  قانون  من 51 املادة في عليها املنصوص اإللزامية الشروط

 البيانات لكل ةمانع جامعة أجزاء أربعة في ترتيبها مع بها التذكير إعادة الذكر السالفة  الدورية حرصت

 : تبين ديباجة في أساسا تتمثل التي و املطلوبة

 (.... املشيدة األبنية , مساحته , موقعه ) العقارية مراجعه و العقار وصف -

                                                           
.9112، ط أولى, مؤسسة الملك عبد العزيز, الدار البيضاء, "تنظيم الملكية المشتركة في التشريع المغربي "مصطفى أشيبان: -2  

 
L’état descriptif de division 8-ما يصطلح عليه بالفرنسية  
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 و املشتركة امللكية لنظام االحتكام و محالت أو شقق أو طبقات إلى العقار تقسيم في نيته املالك إعراب -

 . العقاري  السجل في تقييده

 من مستوى  كل منها يتكون  التي املشتركة و املفرزة األجزاء مختلف بيان و العقار لتقسيم مختصر وصف -

 التخصيص و العلو و املساحة حيث

  مفرز  جزء بكل املرتبطة املشاعة الحصة  يبين جدول  -

شتركة كما يسهر من امل امللكية إطار في الحياة بتنظيم يعنى جماعيا ميثاقا يعتبر الذي و التنظيمي الجزء -

 توضح التي هي النتيجة هذه بذلك لتكون  132ناحية أخرى على السير العادي للحياة اليومية للعقار املشترك

ويعتبر  133 اإلدارة و التسيير قواعد ألهم يضم ألنه املذكور  القانون  من  09املادة به أتت التي اإللزامي الطابع

 لى إحالل نوع من التوازن بين املصالح الفردية للمالك املشتركيننظام امللكية املشتركة الوثيقة الهادفة إ

وبين املصالح الجماعية للملكية املشتركة, حيث أورد له الفقه عدة تعريفات لعل أهمها تعريف األستاذ 

مصطفى أشيبان الذي يعتبره بمثابة امليثاق الجماعي ملالك الشقق والطبقات واملحالت وعليهم احترام 

 بغض النظر عن مشاركتهم أو عدم مشاركتهم في وضعه.مقتضياته 

 اسم أو حرف عقار أو عمارة لكل يعطى العقارية املجمعات و اإلقامات حالة في أنه على الدورية تضيف و

   . املشتركة للملكية وحيد نظام توفر ضرورة مع أعاله الشروط لنفس عمارة أو عقار كل يخضع و

الفرنس ي من وصفه بالدستور الذي يتعين أن تحترم قواعده من قبل  بل أكثر من ذلك هناك من الفقه

  الجمع العام ووكيل االتحاد.

                                                           
622عبد الحق صافي مرجع سابق ص  -9  

496,ص 6249,مطبعة المعارف الجديدة,الرباط ,طبعة 99228وفق القانون  ادريس الفاخوري الحقوق العينية-42  
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و تضيف الدورية أعاله تماشيا مع توسيع نطاق العقارات التي يمكن أن تكون محال لنظام امللكية . م 

ت العقارية , يعطى أنه في حالة اإلقامات و املجمعا 919.99كما نصت على ذلك املادة األولى من قانون 

لكل عمارة أو عقار حرف أو اسم ,و يخضع كل عقار أو عمارة لنفس الشروط املبينة سابقا مع ضرورة 

من  1توفر نظام وحيد للملكية املشتركة , و في هذه الحالة يتعين إحداث مجلس االتحاد طبقا للمادة 

لتي تنوبه في العمارة أو البناية نفس القانون . و يتضمن كل جزء مفرز حصتين , الحصص الشائعة ا

املوجودة فيها , و الحصص الشائعة املتعلقة باإلقامة أو املجمع العقاري , و يتم وصف األجزاء املشتركة 

 .134لهذه اإلقامة أو املجمع العقاري باملحضر الوصفي للتقسيم و بنظام امللكية املشتركة

حصر البنود التي ينبغي أن يتضمنها ن. م. م. على اعتبار  و تجدر اإلشارة أنه بالرغم مما قيل فإنه ال يمكن

أن ما يرغب فيه مالك عمارة قد ال يرغب فيه مالك عمارة أخرى تبعا لتأثير مجموعة من العوامل في 

سنه سواء كانت ثقافية أو اجتماعية ... و تأسيسا على ما سبق هناك بعض البنود التي تعتبر باطلة إذا 

 135منها  ما تضمنها ن .م . م

  تقييد حرية املالك في نظام امللكية بعدم قابلية بيع جزئه الخاص أو النص على عدم إمكانية

 بيع األجزاء املشاعة و هذه األخيرة تعتبر تابعة للملكية الخاصة 

  كذلك ال سبيل على إمكانية التزام الشريك ببيع ملكه أو جزئه في حالة عدم احترامه ل ن.م .م 

 ة البنود التي تمنع على املالك الشريك في حالة إذا لم يؤد ما ينوبه في التحمالت كما تعتبر باطل

 من االنضمام إلى اتحاد املالك أو مجلس االتحاد  .

و غيرها من البنود التي يمكن تكون سببا في عدم الوصول إلى الهدف الذي توخاه املشرع من خالل إقرار 

 جال أمام اتفاقات املالك املشتركين .ن .م.م و إعطائها طابعا مكمال لفتح امل

                                                           
  134-محمد الوكاري , الملكية المشتركة للعقارات المبنية, مطعبة دار القلم,الرباط,الطبعة الثانية 6241 , ص 222

  135 محمد بخنيف , مرجع سابق ,ص42
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و على غرار الجانب التقني التي يلعب فيه املهندس الطبوغرافي املساح دورا بارزا هنووواك جانب قانوني ال 

يقل أهمية لكونه يعنى بتنظيم امللكية املشتركة سواء فيما يخص تحديد الحقوق و االلتزامات لكافة 

كيل االتحاد و أعضاء مجلس االتحاد و انتهاء مهامهم , و كذلك قواعد املالك أو تحديد معايير تعيين و 

تسيير و إدارة الجموع العامة العادية و االستثنائية  كما يحدد الجانب التنظيمي و بصفة عامة كل ما 

 136ال يدخل في الجانب التقني فهو جانب قانوني للملكية املشتركة .

ام هي محل نقاش فقهي,حيث يعتبره البعض أنه ذو وتجدر اإلشارة إلى أن طبيعة هذا النظ  

, بينما يرى البعض األخر  94.11من قانون  4طبيعة تعاقدية أي وليد إرادة املتعاقدين استنادا للمادة 

 137أن له طابع نظامي تأسيس ي في مواجهة أصحاب الحقوق في العقار املشترك كاملشترين املستقبليين

امللكية املشتركة وقانون امللكية املشتركة، هذا األخير الذي لكن ينبغي عدم الخلط بين نظام 

 .138تضعه الجهة املعنية بسن القانون 

 املطلب الثاني: تأسيس الرسم العقاري في قانون امللكية املشتركة   

 

إلى طبقات  فإنه في حالة تقسيم عقار 919,99املعدل بمقتض ى قانون  94.11من قانون  11حسب املادة 

محالت , يؤسس عن طريق االقتطاع من الرسم العقاري األصلي رسم عقاري مستقل لكل أو شقق أو 

, وهو ما تم تأكيده من طرف املادة املذكورة سلفا بالقول " يؤسس املحافظ على األمالك  9139جزء مفرز 

                                                           
  136- مصطفى أشيبان:" تنظيم الملكية المشتركة في التشريع المغر بي"، ط أولى, مؤسسة الملك عبد العزيز, الدار البيضاء, 3338, ص93.

  137- الملحق القضائي: "ملكية الطبقات والشقق", العدد 33, فبراير ,3898, ص42

  138 - مصطفى أشيبان, مرجع سابق, ص 67 
  139-محمد الوكاري , مرجع سابق ,ص 221
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, ويشار  ةالعقارية رسما عقاريا مستقال يتكون من الجزء املفرز مع الحصة املرتبطة به من األجزاء املشترك

 .140فيه كذلك إلى البنود األساسية لنظام امللكية املشتركة

إخضاع العقارات املحفظة املبنية, لقانون امللكية -كما ذهب إلى ذلك األستاذ محمد الوكاري -وبالتالي فإن 

 املشتركة يفض ي إلى تأسيس رسم عقاري أصلي و رسوم فرعية مستقلة لكل جزء مفرز .

ية تنطلق مع تدخل مصلحة املسح العقاري ليأتي بعد ذلك الدور على املحافظ وتأسيس الرسوم العقار 

 على امللكية العقارية في تأسيس الرسوم العقارية.

فبالنسبة لدور مصلحة املسح العقاري فإنه عند إيداع ملف امللكية املشتركة تقوم مصلحة املسح 

قد أحيل على مصالح املحافظة على  العقاري بالتأكد من وجود الرسم العقاري ومن كون التصميم

األمالك العقارية , و إال فإن هذه املصلحة تقوم في نفس الوقت بعمليات وضع تصميم للوعاء العقاري 

 .141و للملكية املشتركة

 :142وتشمل عملية مراقبة و فحص امللكية املشتركة

املخصصة له و مساحتها    فحص املحضر الوصفي لتقسيم األجزاء املفرزة و املشتركة , والغرض-      

 إلى غير ذلك ...    

 فحص مطابقة التصاميم مع وضعية األماكن )عدد الطبقات , عدد  األجزاء املفرزة ...(-      

 زيارة ميدانية لكل جزء مفرز أو مشترك.        -      

                                                           
  140-الفقرة األولى من المادة 19 كما تم نسخها و تعويضها بمقتضى المادة 6 من قانون 46-422

  141-محمد الوكاري مرجع سابق ,ص 228
  142-الدورية 982 الصادرة عن المحافظ العام بتاريخ 68 أكتوبر 6229
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جب أن ال يتعدى فحص أرقام املساحة )على أن الفرق املقبول بالنسبة لقياس الفحص املنجز ي-      

 خمس سنتمترات(.

ويمكن عند االقتضاء إجراء فحص ملحضر وضع األنصاب و اإلحداث )من حيث مراقبة مطابقة حدود 

العقار ...( . مع اإلشارة إلى أن حدود البناء يتعين أن تطابق حدود امللكية على أن ال يتجاوز الفرق بينهما 

 عشرة سنتيمترات .

لف امللكية املشتركة يخضع لعملية مراقبة و فحص ميداني دقيق , يقوم على و عليه فإن املالحظ أن م

إجراء القياسات و تحديد جميع أجزاء العقار املشترك , و مدى مطابقة التصاميم الطبوغرافية لحالة 

 البناء بعين املكان .

ة للمحافظة  العقارية التي وجهت من املدير العام للوكالة الوطني 143و تعزيزا لهذه املكاسب فإن املذكرة 

و املسح العقاري و الخرائطية إلى املحافظين على األمالك العقارية و رؤساء مصالح املسح العقاري و 

 جاءت لتذكرهم بضرورة االلتزام بالقواعد التالية : 

اهل سوجوب التطابق التام بين التصاميم الطبوغرافية و حالة البناء بعين املكان  حيث ال ينبغي الت -"...

إطالقا مع حاالت عدم التطابق ألن التصاميم الطبوغرافية تتخذ كأساس إلنشاء الرسوم العقارية 

 الفرعية . وتصبح لها حجية تجاه الكافة .

وجوب التطابق بين التصاميم الطبوغرافية , و التصاميم املعمارية املصادق عليها بدون تغيير ورخص -

و البناء املرخص به , و املساحة املباح بناؤها , وعدد األجزاء املفرزة البناء املسلمة , وذلك فيما يخص عل

املسموح بها في كل مستوى من البناء , و الغرض املخصص له كل جزء . )مسكن. محل تجاري..( , فإن 

                                                           
  143-المذكرة رقم 9489 الموجهة بتاريخ 2 يونيو 6222
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تبين وجود اختالف فيما ذكر بين التصاميم الطبوغرافية و التصاميم املعمارية املصادق عليها بدون تغيير 

 فإنه يتعين اإلدالء بتصاميم معمارية تعديلية  مصادق عليها من طرف املجلس الجماعي املختص ., 

مع العلم أنه ال يمكن في هذه الحاالت االستعاضة برخصة السكن عن التصميم املعماري التعديلي .أما 

جدار فاصل بين إذا كان االختالف واقعا داخل حدود الجزء املفرز فقط )تغيير مكان املطبخ , إسقاط 

 غرفتين ...( , فإنه يمكن التجاوز عنه .

أما فيما يخص تقسيم البناء إلى أجزاء مفرزة و أجزاء مشتركة , فنلفت انتباهكم إلى مقتضيات املادة 

التي توجب إرفاق ن.م.م بالتصاميم املعمارية و التصاميم الطبوغرافية  94.11من القانون رقم  91

د األجزاء املفرزة  و األجزاء املشتركة , و لهذا يجب أن تتضمن التصاميم املصادق عليها التي تحد

الطبوغرافية و ن.م.م املدلى بهما للمحافظين على األمالك العقارية قائمة تعين األجزاء املفرزة و األجزاء 

ختص املاملشتركة من البناء املقسم , و يجب أن تحمل قائمة التوزيع املذكورة مصادقة املجلس الجماعي 

...... 

و بعد هذه األعمال و التصرفات التي تقوم بها مصلحة املسح العقاري و في حالة قبول ملف امللكية 

أو وكيله الوثائق التالية  144املشتركة يتعين عليها )أي مصلحة املسح العقاري ( أن تسلم للمعني باألمر

 التي تحمل تأشيرة رئيس هذه املصلحة :

 كية املشتركة و اإلحداث عند االقتضاء توصيل إيداع ملف املل-

 نظام امللكية املشتركة -

 املحضر الوصفي للتقسيم -

                                                           
  144-حس  الدورية 982
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 نسختان من التصاميم الطبوغرافية لكل جزء مفرز  -

 نسختان من التصاميم الطبوغرافية لكل طبقة بما في ذلك السطح -

 ضاء  محضر وضع األنصاب مع نسختين للتصاميم املتعلقة باألحداث عند االقت -

أما بالنسبة لدور املحافظ على األمالك العقارية . فإنه البد من اإلشارة في األول على أنه وبعدما        

يتأكد املحافظ  من عدم تقديم أي تعرض خالل اآلجال املحددة و من توافر جميع الشروط املطلوبة و 

قرار ا بالتحفيظ . ويعتبر قراره هذا يتأكد من صحتها  ومن سالمة املسطرة التي تم إجراؤها فإنه يتخد 

نهاية ملرحلة . ليدخل العقار في إطار قانوني جديد و يكتسب بذلك مناعة ضد كل اإلدعاءات و املطالب 

 الالحقة .

 .145وقرار تأسيس الرسم العقاري هو قرار نهوائي ال رجعة فيه 

انون امللكية املشتركة يتعين فيه إذا كان هذا من حيث املبدأ العام فإن تأسيس الرسم العقاري في ق  

أن يتقدم بطلب إلى املحافظ مرفقا  146على املعني باألمر أو نائبه بعد حصوله على الوثائق املشار إليها

بهذه الوثائق , وبرخصة البناء و بالتصميم املعمارية "بدون تغيير" و بنسخة الرسم العقاري , و يكون 

 :  941موضوع هذا الطلب وفقا للدورية 

                                                           
  145-محمد خيري , العقار و قضايا التحفيظ في التشريع المغربي , مطبعة المعارف الجديدة , طبعة 6241 الصفحتين 4990622

توصيل إيداع ملف الملكية المشتركة و اإلحداث عند االقتضاء -69  

نظام الملكية المشتركة -  

المحضر الوصفي للتقسيم -  

نسختان من التصاميم الطبوغرافية لكل جزء مفرز  -  

ذلك السطح نسختان من التصاميم الطبوغرافية لكل طبقة بما في -  

  محضر وضع األنصا  مع نسختين للتصاميم المتعلقة باألحداث عند االقتضاء  -
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 إجراء اإلحداث بالرسم العقاري عند االقتضاء -

 تقييد نظام امللكية املشتركة  -

 تأسيس رسم عقاري لكل جزء مفرز مبين في نظام امللكية املشتركة -

 تأسيس رسم عقاري خاص في اسم مالك حق االنتفاع عند االقتضاء -

عقارية لكي يتأكد من صحة ويقوم املحافظ على امللكية العقارية بفحص مطلب تأسيس الرسوم ال

العمليات املنجزة , يضع على املطلب عبارة "صالح لألداء" ليتم أداء الواجبات حسب التعريفة القانونية 

 و التي يتم تحديدها على أساس القيمة الكلية للعقار . ثم تسجيل املطلب بسجل اإليداع 

ظ بعملية إفراز الرسوم التي يعمل هذا و بعد ذلك يقوم موظفو املحافظة العقارية تحت إشراف املحاف

 األخير على فحصها تم يؤشر عليها .

وبذلك يتم تأسيس هذه الرسوم الفرعية لتقوم بوظيفتها باعتبارها الحالة املدنية بالنسبة للعقارات 

 .147املسجلة به

املشتركة  من قانون امللكية 19وتتضمن هذه الرسوم العقارية الخاصة باألجزاء املفرزة وفقا للمادة 

"...وصفا لها وبيانا ملساحتها و علوها ووصفا مختصرا لألجزاء املشتركة املرتبطة بها . ويشار فيها كذلك 

طبقا –صراحة إلى البنود األساسية لنظام امللكية املشتركة", على أن يتضمن الرسم العقاري األصلي 

األجزاء املشتركة بأرقامها املضمنة من نفس القانون " يشمل الرسم العقاري األصلي على  11للمادة 

بنظام امللكية املشتركة و موقعها ومساحتها و عدد مستويات البناء املقسم و رقم الرسم العقاري 

 املخصص لكل جزء مفرز .

                                                           
  147-ادريس الفاخوري , نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 41222 , مطبعة دار المعارف الجديدة الرباط  , طبعة 6249 , ص 42 
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-ويتم تقييد هذا الرسم العقاري األصلي  إذا صار ال يخص إال األجزاء املشتركة في اسم اتحاد املالك  

مباشرة بعد تأسيس الرسوم العقارية الخاصة باألجزاء  –من نفس القانون  19املادة كما تنص على ذلك 

 من نفس القانون(. 11املفرزة . و يتم تسليم نظير له التحاد املالك املشتركين )املادة 

 املبحث الثاني: األحكام الخاصة في املرحلة الالحقة لتأسيس الرسوم العقارية  

ردة على العقار املحفظ في إطار نظام امللكية املشتركة تجعلنا نقف على أهم إن دراستنا للعمليات الوا

 التصرفات التي تطاله )املطلب األول( لنخصص الشكلية التي تفرغ فيها هذه العمليات )املطلب الثاني(

  العقار على الواردة العمليات و التصرفات املطلب األول:

 و الضم و التقييد في العقارية الرسوم تأسيس بعد العقار على الواردة العمليات و التصرفات تتمثل

  : يلي فيما التفصيل من بنوع لهل سنتطرق  العمليات هاته و التشطيب عمليات وأخيرا التقسيم

 لقانون  الخاضعة العقارات و الشقق و املحالت على املبرمة التصرفات فإن التقييد عمليات يخص فيما

 من لذلك شرائها حالة في العقارات في املتعاملون  خاصة و الغير بها يعلمل إشهارها لواجب تحتاج 18.00

 املحفظ العقار يخص فيما فمثال العقارات لهذه الحالية الوضعية من بينة على الغير هذا جعل األفضل

 بالتصرف عقد تحرير من مناص ال فإنه محفظة سكنية إقامة أو عقاري  مجمع أو عمارة عن عبارة كان

 18.00 لقانون  الخاضعة العقارات من محل على إبرامه تم عيني حق كل و العقارات هاته على برامهإ املزمع

 تقييد يبقى و 12 املادة في  عليها املنصوص الجهات و للكيفية طبقا و به عقد تحرير يتم لم إن به يعتد ال

 في بها االحتجاج الحق لصاحب يمكن حتى و الطرفين بين قانوني وجود يعطيها العقاري  بالسجل الحقوق 

  148تقييدها تاريخ من ابتداء الغير  مواجهة

                                                           
,مطبعة والوراقة الوطنية ,مراكش,الطبعة  48222نية دراسة في ضوء القانون احمد بونبات,نظام الملكية المشتركة للعقارات المب-62

24,ص6229األولى ,   
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  بصددها يكفي ال محفظ عقار على العينية الحقوق  من حق على املبرمة العقود مسألة أن يتبين هنا من و

 يجب فإنه 18.00 قانون  ملقتضيات طبقا و  العقاري  بالسجل  تقييدها من البد بل فقط بها عقود تحرير

 القانون  هذا من 52 املادة في  ورد بما التقيد ملكيتها املشتركة و املبنية العقارات مجال في ملتعاملينا كل على

  محفظ غير أم محفظ العقار كان سواء محالتهم على إبرامها يتم التي العقود تحرير واجب هو و

 14.07 بقانون  املعدل 19 غشت 12 ظهير في عليها املنصوص العامة للقواعد طبقا التقييد عن يترتب و 

 بعقار متعلق عيني حق كل أن على سابقا اإلشارة تمت كما "العيني للحق منشأ أثرا للتقييد أن"  مبدأ تطبيق

 طرف من العقاري  الرسم في التسجيل يوم من ابتداء و بتسجيله إال للغير بالنسبة موجود غير يعتبر محفظ

 (1913 غشت 12 ظهير من 66 الفصل) العقارية األمالك محافظ

 أيضا جاء األخير هذا فإن 18.00 قانون  إطار في التقييد عمليات لتنظم جاءت األحكام هاته كل كانت إذا

 الذكر السالف القانون  من 57 للمادة طبقا ذلك و  املشتركة امللكية نظام في الضم بعمليات خاصة بأحكام

لذي أصبح وحده مالكا لعدة أجزاء مفرزة على أنه "يمكن للشخص ا  نصت املادة هذه أن على نجد بحيث

 أن يطلب ضمها في رسم عقاري واحد"

  حالتين على نصت قد املذكورة فاملادة

 أجزاء لعدة مالكا يصبح الذي و املشتركين املالك أحد طلب على بناء تتم التي الضم بعملية تتعلق األولى

 الذي املالك اتحاد في عضوا بقائه مع , بإسمه ءاألجزا  بهذه الخاصة العقارية الرسوم ضم يتم حيث , مفرزة

 . املشتركين املالك بقية إسم في املشتركة األجزاء و املفرزة األجزاء باقي بوجود يستمر

 مالكا املشترك املالك فيها يصبح التي و اعاله املادة من الثانية الفقرة عليها تنص التي فهي الثانية الحالة أما

 تعد بحيث , إشكال أي الحالة هذه تطرح ال و , املالك اتحاد بذلك ينقض ي حيث , ةاملفرز  األجزاء ملجموع



 

 

103 

 األجزاء بهذه الخاصة العقارية الرسوم كل لذلك تبعا تضم و املبنية للعقارات املشتركة امللكية إلنقضاء سببا

 . العقار ملجموع مالكا يصبح الذي املالك هذا باسم يقيد الذي و األصلي الرسم إلى

 طبقا ذلك و العقارية الرسوم ضم لعملية املنظمة العامة للقواعد تخضع فهي األولى للحالة لبنسبةفا

 من األولى للفقرة بالرجوع و العقاري  التحفيظ نظام بتطبيق املتعلقة للقواعد املتضمن 149 الوزيري  للقرار

 املشار الوزيري  القرار من 21 و 20 الفصلين خالل من مقتضيات إعمال يجب 18.00 قانون  من 57 املادة

 . سلفا إليه

 نفس من 58 املادة فإن 18.00 قانون  من57 املادة مقتضيات حسب املفرزة األجزاء ضم يمكن كما إذا

 أصوات  أرباع ثالثة أغلبية موافقة شريطة ذلك لكن املشتركة امللكية في املفرز  الجزء تقسيم تجيز القانون 

 التقسيم به يقصد ال املشتركة امللكية في املفرز  الجزء تقسيم عملية أنب املادة هذه من يستفاد و , املالك

 كهدم املشترك املالك يملكه الذي املحل أو الشقة بداخل تغييرات إجراء يمس الذي الداخلي التعديل أو

 يةالقانون و املادية الناحيتين من تقسيمه املفرز  الجزء تقسيم يعني لكن و , مثال غرفتين بين فاصل جدار

 مستقل عقاري  برسم التقسيم عن ناتج مفرزة اجزاء أو جزأين إلى

 التعمير بقوانين يتقيد أن الحال بطبيعة عليه يتعين هاته التقسيم بعملية يقوم من فإنه لذلك باإلضافة و

 يحصل أن و , للبناء القانونية بالضوابط و العقارات تقسيم و السكنية املجموعات و العقارية التجزئات و

 150املطابقة ( شهادة أو  ,السكن رخصة  ,البناء رخصة ) البناء عملية في املتطلبة القانونية الرخص على

 تصرف هناك فإنه العقارية الرسوم  تأسيس بعد العقار على الواردة العمليات و للتصرفات اإلشارة بعد و

  على نصت التي و 18.00 قانون  من 59 املادة نظمته الذي و التشطيب هو و سابقيه عن أهمية يقل ال آخر

 طلب على بناء العقارية األمالك على للمحافظ يمكن , كليا القانون  هذا ألحكام الخاضع العقار تهدم إذا"

                                                           
 62( الفصالن  4942يونيو  9) 4999رج   62القرار الوزاري المتضمن للقواعد المتعلقة بتطبيق نظام التحفيظ العقاري , الصادر بتاريخ -62
64و   

  150- محمد الوكاري , مرجع سابق ,ص 282
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 الخاص االصلي العقاري  الرسم تقييد و املفرزة باألجزاء الخاصة العقارية الرسوم شطب الحقوق  ذوي  من

 نقل وجوب مع , املشتركة امللكية نظام في املبينة النسب حسبب املالك كافة إسم في املشتركة باألجزاء

 " االصلي العقاري  الرسم إلى املقيدة التحمالت و الحقوق 

 املشتركة امللكية الحكام الخاضع العقار فيها يتهدم التي  بالحالة هذه التشطيب عملية تتعلق هنا من و

 التحفيظ انظام إطار في التسجيل عليه يقوم الذي املبدأ ةاملاد هذه في املشرع يطبق و , كليا املبنية للعقارات

 في و , العقاري  بالسجل قيده بتشطيب إال أثره ينقطع ال و يزول ال املسجل الحق بان يقض ي و , العقاري 

 العقارية الرسوم شطب الحقوق  ذوي  طلب على بناء العقارية األمالك على للمحافظ يمكن الحالة هذه

 املالك جميع إسم في املشتركة باألجزاء الخاص األصلي العقاري  الرسم يقيد و , فرزةامل باألجزاء الخاصة

 م.م.ن في املبينة النسب بحسب

 لتشطيب العامة القواعد تطبيق يمكن هنا من و التشطيب مطلب تقديم كيفية تبين لم املادة هذه لكن

 14.07 نون قا بمقتض ى املعدل 1913 غشت 12 ظهير من 93 للمادة طبقا التسجيل

 التشطيب هذا يقع أن يمكن 1913 غشت 12 لظهير املعدل  14.07 قانون  من 91 الفصل على بناء و

 . به املقض ي الشيئ لقوة مكتسب حكم أو عقد كل بمقتض ى

 التشطيب بهذا تسمح بمبررات املشرع أقرنه مما انقضاؤه و املقيد الحق زوال هو للتشطيب اثر أهم يبقى و

 على يستند كان إذا إال 151التشطيب بعملية القيام يمكنه ال العقارية األمالك على ملحافظا أن بينها من و

 بذلك. تسمح وثائق

 العقارية الرسوم تأسيس بعد العقار على الواردة التصرفات و العمليات هاته كل ألهمية نظرا و أخيرا و

  تحديد في نجاعتها كذلك و مليناملتعا لدى اإلطمئنان من نوعا معه تخلق أن تصور  معه يمكن ال فإنه

                                                           
  151- محمد خيري ,مرجع سابق ,ص212
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 رسمية محررات و عقود في املشتركة بامللكية املتعلقة العمليات كل بتحرير إال دقتها و وضوحها و اإللتزامات

 . اآلتي املطلب في إليه سنخلص ما هو و

 املطلب الثاني: تحرير العقود في قانون امللكية املشتركة 

د املتعلقة بالتصرفات العقارية أهمية بالغة بالنظر لدورها في تكتس ي عملية تحرير العقو           

 إثبات تلك التصرفات , و لكونها تشكل أداة لتيسير التداول العقاري .

غير أن نجاح هذه العملية رهين بمدى ضمانها باستقرار املعامالت , و نجاعتها بتحديد االلتزامات 

  152خلق االطمئنان عند ولوج ميدان االستثمارات العقارية و وضوحها و دقتها و في مساهمتها املباشرة في

و بالرجوع إلى القانون املدني الفرنس ي فنجده يتبنى مبدئيا حرية االختيار في املحرر العرفي و املحرر 

ن هذا املبدأ يعرف قيودا خصوصا في العقود املبرمة و التي يحميها القانون كما هو الحال في الرسمي لك

 ن أجل البناء .بيع العقار م

من قانون  99أما بالنسبة للقانون املغربي فإنه من أهم األمور املستجدة هي ما جاءت به املادة 

املتعلق بوجوب تحرير جميع التصرفات الهادفة لنقل امللكية املشتركة و 919.99املعدل بقانون 94.11

ه املادة تم الحسم في أمر تحرير العقود إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها , و بهذ

 153املبرمة املبنية و أصبح هذا التحرير بقوة القانون 

و بهذا تم تجاوز كل ما يمكن  أن يثير االضطراب في املعامالت الواردة على طبقات أو محالت أو 

الذي  شقق في عقارات مشتركة امللكية بحيث كان العقد عادة ما يبرم من قبل الكتاب العموميون 

يتميزون حسب األستاذ عبد الحق صافي  بتدني مستواهم الثقافي و عدم إملامهم بقواعد اللغتين العربية 

                                                           
  152-محمد الوكاري , مرجع سابق , ص591

  153-محمد بونبات,مرجع سابق , ص49
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و الفرنسية التي تحرر بها العقود عادة . و جهلهم باملعلومات القانونية خصوصا تلك املتعلقة بامللكية 

 154املشتركة

ة ذكورة أن يتعين تحرير التصرفات القانونيتالفيا لهذه الوضعية الشاذة قرر املشرع في املادة امل

الواردة على محل في عقار مشترك من قبل أشخاص يمتهنون كتابة العقود الرسمية أو يتوفرون على 

تكوين قانوني يمكنهم من النهوض بهذه املهنة على أحسن وجه و لإلشارة فقد أثير تحفظ في مجلس النواب 

تكار املهن عوض تكريس مبدأ حرية اختيار أسلوب و حرية التعاقد يتعلق بكون هذه املادة تكرس مبدأ اح

 155مادام العقد شريعة املتعاقدين  , و القانون يتعين أن يكون أداة لتنمية . و ليس أداة لعرقلتها .

 القانون  من 30 املادة حسب فاملحامون  منطقي أساس أي على يقوم ال و مبرر غير التمييز هذا أن كما

 وهذا 156 تخصيص بدون  نوعها كان ما كيف العرفية العقود تحرير صالحية لهم املحاماة ملهنة املنظم

 و اللبس أزالت املشرع أصدرها التي التعديالت موجة لكن و 12 املادة مع صريح و صارخ تعارض

 وقع كما املحاماة بمهنة املتعلق القانون  نسخ تم حيث النصوص هذه يكتنف كان الذي الغموض

 املحاماة ملهنة  املنظم القانون  بتعديل املتعلق  28.08 رقم القانون  من 103 املادة ىبمقتض  تعديله

 لألشخاص بالنسبة خصوصا 12 املادة مضمون  مع يتماش ى ما على منه األولى املادة نصت حيث

 نطاق ضمن تندرج التي القانونية التصرفات و املشتركة بامللكية املتعلقة املحررات لتحرير املؤهلون 

 التي و مشترك عقار في محل على الواردة التصرفات  املذكورة املادة عددت حيث التحرير هذا طبيقت

 بمقابل ذلك كان سواء بالتفويت املتعلقة العقود هي و قانونا مختصين طرف من كتابة تحريرها يتعين

 حقوق  بتقرير قةاملتعل العقود جميع ثم الحبس و الصدقة و كالهبة مقابل بدون  أو املقايض و كالبيع

 حقوق  أو ( السطحية حق , االنتفاع حق) أصلية الحقوق  هذه تكون  أن يستوي  شقة أو محل على عينية

 و العينية الحقوق  هذه بتفويت املتعلقة العقود جميع ثم ( الحيازي  الرهن , الرسمي الرهن) تبعية

                                                           
  154-عبد الحق الصافي , مرجع سابق ,ص83

  155- عبد الحق الصافي , مرجع سابق ,84
  156-ادريس الفاخوري ,مرجع سابق ,ص22
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 املعامالت بعض املادة ذهه تطبيق نطاق من استبعد قد املشرع يكون  بذلك و إسقاطها أو تعديلها

 املهنيين و املوثقين غير قبل من تحريرها يمكن التي و امللكية مشترك عقار في محالت على الواردة

 يترتب التي اإلرادية األعمال و باالتفاقات خصوصا ناه املتعلق و السالفة العقود لكتابة قانونا املؤهلين

 املشتركة امللكية نطاق في املتعاملون  ألزم املشرع إنف األمر هذا خالف على و شخصية التزامات مجرد

 يتلقاه ما هو الرسمي فاملحرر  عليه و القانون  يحدده الذي الشكل في ذلك و تصرفاتهم يوثقوا أن

  157التوثيق مهمة القانون  لهم يخول  الذين العموميون  املوظفون 

 بإبرام يختصون  الذين العصري  ثيقالتو  ملهنة املنظم 1925 ماي 4 لظهير وفقا العصريون  املوثقون  .1

 التحفيظ طور  في العقار و املحفظ بالعقار املتعلقة القانونية التصرفات

 التصرفات كل إلبرام مؤهلين يعدون  الذين و العدالة بخطة املتعلق 16.03 لقانون  وفقا العدول  .2

  املحفظة غير و املحفظة بالعقارات املتعلقة القانونية

 املنظمة للقوانين تخضع فهي مشكل أي أعاله الصنفين هاذين من املبرمة الرسمية تاملحررا تطرح ال و

  املهنتين لهاتين

 و الطبقات و للشقق الجبري  بالبيع املتعلقة منه الصادرة النهائية بأحكام يتعلق فيما ذلك و , القضاء .3

  املحالت

 املسح و العقارية للمحافظة الوطنية للوكالة ةالعام الدورية مذكرة توضحه كما ذلك و : املحلية اإلدارات .4

  158الخرائطية و العقاري 

                                                           
مية بخنها "...هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صالحية توثيق من ق.ل.ع الورقة الرس 148تعرف الفقرة األولى في الفصل -91

 العقود في مكان تحرير العقد ..." 

  158-مذكرة صادرة تحت عدد 26 بتاريخ 49 يناير 6221
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 امللكية بنزع املتعلق 81.07 القانون  من 42 الفصل إطار في املنجزة بالتراض ي االتفاق محاضر يخص فيما

  العامة املنفعة  ألجل

 و , الرسمي املحرر  على صتن فقرتها في نجدها مطلبنا في البحث أساس تشكل التي 12 املادة إلى بالرجوع و

 تحرير قانونها يخولها منظمة و قانونية مهنة إلى ينتمي منهي طرف من تحريره يتم الذي التاريخ ثابت  املحرر 

 لتحرير املقبولين املهنيين بأسماء الئحة سنويا العدل وزير يحدد بأنه الثانية فقرتها في تضيف تم 159العقود

 سنويا العدل وزير يحددها التي بالالئحة لها عالقة فال بالتالي و . ون القان لنصوص وفقا الرسمية العقود

 يتبين أعاله 12 املادة من األولى الفقرة خالل من و العرفية العقود محرري تعني التي , العقود هذه لتحرير

 : هما و التاريخ ثابت املحرر  لتحرير املؤهل الشخص في شرطين يشترط املشرع أن

  منظمة و قانونية مهنة إلى ينتمي أن  - 

   العقود تحرير قانونها يخولها مهنة إلى ينتمي أن - 

يمكنها ممارسة هذه  العقود هذه تحرير القانون  يخولها التي القانونية املهن فكل الشرطين لهذين تطبيقا و

 الشكلية و في هذا الصدد نذكر : 

  28.08 رقم املعدل القانون  في تنظيمها تم املحاماة مهنة .أ

 هذا من األولى املادة حسب تضم هي و1945 يناير 12 في الصادر الظهير ينظمها التي األعمال وكالء مهنة .ب

  مهن عدة الظهير

                                                           
  159-محمد الوكاري , مرجع سابق ,ص
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 لتصريف مؤهل فيه يتوفران الذي الشخص بأن للقول  يكفيان ال الذكر السالفين الشرطين إن لكن

 العدل وزير قبل من محددة سنوية الئحة ضمن دهتقيي يتم أن يتعين أنه ذلك و , التاريخ  ثابتة املحررات

 . املعاملة طرفي ملصالح حماية

 بقوة الالئحة بهذه قيدهم يتم الذين األشخاص بين ميز املشرع بأن نجد حيث الشرط هذا بخصوص و

 على بناء يقيدون  الذين األشخاص و , التنظيمي النص يحددها التي بالشروط إلزامهم دون  القانون 

 . التنظيمي النص ذلك في حددةامل الشروط

 12 املادة ذلك على نصت كما النقض محكمة أمام للترافع املقبولون  املحامون  فهم األول  الصنف فأما

 لوزير بقرار مشترك تنظيمي نص يحددهم الذين الثاني فهم الصنف و 106.12 قانون  بمقتض ى املعدلة

 الئحة التعمير و باإلسكان املكلف الوزير لدى نتدبامل الوزير و  البحري  الصيد و الفالحة وزير و العدل

 سنويا. املحددة األساسية الالئحة في أعضائها تقييد شروط و األخرى  املنظمة و القانونيين املهنيين

غير أن ما يمكن مالحظته على هذه الالئحة هو تأخرها عن  الصدور لتغيب بذلك القيمة العملية و 

لتالي يكون إفراغ هذه العقود في الشكلية املتطلبة قانونا حكرا على جهات القانونية لهذه الفصول و با

          معينة مما يؤدي للعزوف أو باألحرى التحايل .   
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   خووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواتمة

ا ة املشتركة و التي يلعب فيهحاولنا على امتداد هذا العرض مالمسة األحكام الخاصة املتعلقة بامللكي

العقار املحفظ أدوار طالئعية  خاصة و أن هذا األخير أصبح رافعة لتنمية و ضمانة أساسية للمبادرة 

 الخالقة التي تهدف إلى تطوير االقتصاد .

و أخيرا و ليس آخرا فإن نجاح تطبيق هذا القانون , الذي يعد مكسبا لكافة الشرائح االجتماعية و خاصة 

ي الدخل املحدود اللذين ينضوون تحت لواء السكن االقتصادي , يتوقف على إشاعة ثقافة التفاهم ذو 

و الحوار لتنجب النزاعات التي تصل باألشخاص إلى ردهات املحاكم و التي تصعب مهمة الوكيل في ممارسة 

 مهامه .  
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 إجراءات التحقيق اإلخبارية في قانون املسطرة املدنية

املتعلق بمراقبة وزجر  11.66شكاالت العملية من خالل تطبق القانون اإل 

 املخالفات في مجال التعمير والبناء

 

 الحبيب السرناني 

 إطار بوزارة الداخلية                                                                                      

 الوعي بالقانون والحريات.ونائب رئيس الجمعية املغربية لنشر 

 مقدمة 

يعتبر النمو الديمغرافي الكبير الذي شهده املغرب وتنامي ظاهرة الهجرة القروية نحو املدن، السبب  

الرئيس الذي خلف واقعا عمرانيا مشوها أفرز مشاكل ال حصر لها على عدة مستويات وأخل بشروط 

 تشار التجزئات العشوائية والبناء غير القانوني.واكبه ان ومتطلبات التنمية العمرانية املتوازنة

وملواجهة هذا الوضع كان ال مناص من إصدار قانون للحد من األفعال املخلة بقانون التعمير والبناء، 

فقواعد التعمير ال يمكن أن تكون فعالة إال إذا تمت حمايتها برقابة فعالة وتدابير زجرية لتفادي كل 

إعداد وتنظيم قطاع التعمير بكامله يتم باحترام رخصة البناء والتجزئ الش يء املخالفات قبل وقوعها، ف

 160الذي يساهم بشكل كبير في عملية تنمية وتنظيم املدينة.

ومن املعلوم أن نظام الرقابة والزجر في مجال التعمير والبناء، يعد من أصعب العمليات بسبب 

اجها أجهزة املراقبة وهيئاتها املكلفة بذلك، بفعل ديناميكية الظاهرة، واإلمكانيات الضخمة التي تحت

املشاكل املتعددة التي تهدد الطابع العمراني للمدينة يوما بعد يوم، مما يتطلب معه وجود أجهزة رقابية 

قوية واضحة املعالم من حيث الصالحيات واملهام املكلفة بها على جميع املستويات، كما أن هناك حاجة 

                                                           
 6242أكتوبر  44انون واعمال االلكترونية  بتاريخ منشور بمجلة ق 22246عبد الخالق عزيز ، مقال بعنوان  قراءة أولية في قانون 160 
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فعيل املراقبة والزجر ألن املسطرة القائمة حاليا غير فعالة بحكم أنها تنبني على في نفس الوقت إلى ت

توزيع جد معقد لألدوار ما بين الجماعات الترابية  وما بين اإلدارة املكلفة بالتعمير وما بين القضاء 

طرح يوالسلطة املحلية بشكل ال يسعف اإلدارة للتدخل بشكل ناجع من أجل وضع حد للمخالفات، مما 

معه مراجعة هذه املسطرة ككل، إذ كثيرا ما تعوق هذه األجهزة صعوبات وعراقيل جمة تشل نشاطها، 

 .161مما يجعل من الضرورة إيجاد الصيغ القانونية املناسبة لتجعل من هاته األجهزة متحررة وفعالة

ع التعمير، حيث اسر وقد تدخل املشرع مؤخرا إليجاد حال لهذه اإلشكالية والعوائق التي تعتري قانون 

 9192ذو الحجة  92بتاريخ  9119بالجريدة الرسمية عدد  إلخراج القانون الى حيز الوجود واصدره 

 91املوافق ل  9192من ذي العقدة  99صادر في  9.99.991ظهير شريف رقم  9199شتنبر  91املوافق ل 

تكون ، يفات في مجال التعمير والبناءوزجر املخال بمراقبة املتعلق 99.99بتنفيذ القانون رقم  9199غشت 

 املنظمة لقطاع التعمير باملغرب، ونسخ مواد، تتوزع بين تتميم وتغيير النصوص أبواب وعشر ثالث من

 وتعويض املقتضيات املتعلقة باملخالفات والزجر.

ام ويهدف هذا القانون إلى تمكين املغرب من نص قانوني يتجاوز من خالله القصور التي يعرفها نظ

الرقابة والزجر املعمول به حاليا، عبر تعزيز الحكامة في هذا املجال، بتجميع مختلف املقتضيات 

 الزجرية املتناثرة بين القوانين العامة والنصوص الثالث املنظمة لقطاع التعمير باملغرب:

ذي  91تاريخ ب 9.19.99املتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  99.11القانون رقم -9

 (.9119يونيو  92) 9199الحجة 

املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه  91.11القانون -9

 (.9119يونيو  92) 9199ذي الحجة  91ب تاريخ 9.19.2الظهير الشريف رقم 

                                                           
  6242عبد المجيد هالل ، القضايا البيئية في أدوات التعمير واعداد الترا ، مقال منشور بمجلة التعميروالبناء، العدد الثاني يوليوز  161 



 

 

113 

( بشأن توسيع 9191يونيو  91) 9921من ذي الحجة  91الصادر في  9.91.199الظهير الشريف رقم -9

 نطاق العمارات القروية.

وإن اعتبرنا قوانين التعمير املغربي ترسانة قانونية مهمة قائمة على ضبط وتنظيم املجال الحضري 

والقروي، وذلك بتخصيص حزمة من الجزاءات على مخالفة أحكام هذه القوانين، والتي تقوم على 

 ية والقضائية.تنفيذها كل من السلطتين اإلدار 

 وزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء، كاستجابة الهتمام ذي بعدين، يتمثل  فإنه يأتي قانون مراقبة

األول في بلورة إطار تدخل قوانين التعمير في مواجهة الخروقات واالختالالت التي يعرفها هذا امليدان، 

اص به، ومساطر ضبطها، وتحديد مجال تدخل وذلك ببيان مختلف أنواع املخالفات كل في املجال الخ

األجهزة اإلدارية ملا لها من اليات في فرض احترام قانون التعمير، وضمان تطبيقه تطبيقا سليما على 

 أرض الواقع. 

والثاني من خالل الدور املتنامي للجهاز القضائي كسلطة فاعلة في ميدان التعمير، وركيزة أساسية 

 ائية. لحماية املجال من العشو 

اال اننا بتفحصنا لهذا القانون الحظنا عليه مجموعة من املالحظات القانونية من جهة والعملية من 

؟ والى أي حد يمكن اعتبار 99.99جهة ثانية، فما هي اذن اهم اإلشكاالت القانونية التي يطرحها قانون 

ملية املغرب؟  وماهي اإلشكاالت العاملشرع أحاط بمختلف اإلشكاالت العملية التي يثيرها قانون التعمير ب

 التي يثيرها هذا القانون؟ ولإلجابة عن هذه اإلشكاالت وغيرها، ومن اجل التبسيط نتبع التصميم التالي:

 66.12املطلب األول: اإلشكاالت القانونية التي يثيرها قانون 

 بمراقبة وزجر املخالفات. 11.66الفقرة األولى: مستجدات قانون 

 الشكلية واملوضوعية  انية: املالحظاتالفقرة الث

 66.12املطلب الثاني: اإلشكاالت العملية التي يثيرها قانون 

 الفقرة األولى: اإلشكاالت التي تعيق تطبيق هذا القانون ألسباب قانونية
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 الفقرة الثانية: اإلشكاالت التي تعيق تطبيق هذا القانون ألسباب ميدانية 

 

 66.12القانونية التي يثيرها قانون املطلب األول: اإلشكاالت 

املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في ميدان التعمير والبناء ومن اجل دراسته  99.99للحديث عن قانون 

 لحل اإلشكاالت التي يطرحها هذا األخير ال بد من ذكر اهم املستجدات التي جاء بها هذا القانون 

               

 بمراقبة وزجر املخالفات. 11.66انون الفقرة األولى: مستجدات ق

املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في ميدان  99.99قانون رقم  يمكن إجمال املستجدات التي جاء بها

 التعمير والبناء على الشكل التالي: 

التنصيص على تكليف مراقبين للتعمير سواء التابعين للوالي أو العامل أو لإلدارة تمنح لهم صفة  - 

 الشرطة القضائية بمزاولة مهامهم تحت إشراف النيابة العامة. ضباط

تلقائيا أو بناء على طلب السلطة اإلدارية املحلية أو رئيس  التأكيد على ممارسة مراقبي التعمير ملهامهم -

املجلس الجماعي أو مدير الوكالة الحضرية بعد إبالغهم عن طرف األعوان التابعين لهم بها، أو بناء على 

 .162 ب كل شخص تقدم بشكايطل

توسيع صالحيات املراقبين وتمكينهم من الوسائل القانونية واملادية للقيام بمهام اليقظة والرصد،   -

إليقاف با اإلنذار واألوامر والقيام بكل التدابير إلنهاء املخالفات في مهدها عن طريق املساطر اإلدارية "

في البناء موضوع املخالفة وتعيين املخالف حارسا عليها  " وحجز املعدات املستعملة الفوري لألشغال

 ووضع األختام، أو عبر املسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية.

التنصيص على تحرير محاضر معاينة املخالفات طبقا للشروط املنصوص واملحددة في قانون املسطرة  -

 الجنائية.

                                                           
2292، ص 6242شتنبر  49بتاريخ  2224جريدة رسمية عدد    162  
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ا يخص تحديد صالحيات مختلف املتدخلين من منتخبين وسلطة ربط املسؤولية باملحاسبة فيم -

 محلية ومهنيين.

توسيع نطاق التجريم ليشمل جميع املتدخلين واملهنيين عندما تصدر عنهم أوامر أو توجيهات تنتج عنها  -

ذا ساعة من علمهم بها، وك 14املخالفة أو تسهل في ارتكابها، أو عدم تبليغها للجهات املعنية داخل أجل 

 .163بائعي مواد البناء بدون رخصة

مراقبة  الرفع من مهنية القطاع بتعزيز صالحيات مختلف أصناف املهنيين في املراقبة التقنية وكذا -

 معايير الجودة، بغرض حماية أرواح املواطنين وممتلكاتهم.

ه نسخ اعي بتوجياعتماد دفتر للورش وتعزيز عملية تتبع األوراش املرخصة بإلزام رئيس املجلس الجم -

 من الرخص واألذون والشواهد املمنوحة إلى السلطة اإلدارية املحلية.

تنظيم تدابير افتتاح وإغالق األوراش وغرض إلزامية فتح ومسك دفتر للورش بتضمين جميع املعلومات  -

 والبيانات التي من شأنها تمكين املهنيين على الخصوص من ضمان وتتبع ومراقبة هذه األوراش.

 تعزيز الجانب الردعي للعقوبات من خالل إقرار عقوبات سالبة للحرية -

 التالية: تتجلى في الحاالت 

إحداث تجزئات عقارية أو مجموعات سكنية في منطقة غير مسموح بها بموجب األنظمة والقوانين -9

 الجاري بها العمل.

ار لبقع من تجزئة أو مسكن من مجموعة في حالة البيع أو اإليجار أو قسمة أو غرض ذلك للبيع أو اإليج-9

سكنية إذا كانت التجزئة أو املجموعة السكنية لم يرخص في إحداثهما أو لم تكونا محل تسلم مؤقت 

 لألشغال، وهو ما يعرف بالتجزيئ السري.

 حالة العود من جديد. في-9

                                                           
لقانوني ودور اإلدارة في الحد منه ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه كلية الحقوق تلمسان الجزائر السنة الدراسية عبد هللا، التعمير غير ا 163  

6242/6242 . 
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 الرفع من قيمة الغرامات املعمول بها في القوانين الجاري بها العمل. -

 عتماد عقوبة الهدم كعقوبة ردعية وسيطة بين العقوبات املالية والعقوبات السالبة للحرية.ا -

  تقنين عملية هدم البناء القانوني بإحداث لجنة إدارية مكلفة بالهدم وتنظيم مسطرة خاصة بذلك. -

رخصة  لىإلزامية الحصول على رخصة البناء على كل تغيير كيفما كانت طبيعته وإلزامية الحصول ع -

 اإلصالح لألشغال الطفيفة وعلى رخصة الهدم سواء كان جزئيا أو كليا

 منع املصالح املكلفة بتوزيع املاء والكهرباء من تزويد املبنى إال بعد حصوله على رخصة السكن -

 وتحديد الجهات املكلفة بمعاينة وإثبات املخالفة ومنحها صفة الشرطة القضائية -

ال مباشرة بعد املعاينة وحجز املعدات وإغالق الورش ووضع األختام عليه مع مكانية إيقاف األشغ -

 164تحرير محضر بذلك

 التنصيص على مصادرة املحجوزات في حالة إدانة املخالف -

أمكانية هدم كل بناء غير مرخص له أو غير مطابق للرخصة املسلمة وهذا القرار أي الهدم ال يبطل  -

ديد العقوبات إقرار عقوبة املهندس املعماري ومنسق املشروع في حالة تحريك الدعوى العمومية وتش

 االخالل بمقتضيات دفتر الورش.

وبهذا يتضح أن املشرع عمل على االرتقاء بسلطات املراقبة وزجر املخالفات ملكانها املعهود لتقوم بأدوارها 

ني مرتبطة بالتنمية في مداها اآل الرقابية بأكمل وجه، نظرا ملا يكتسيه ميدان التعمير من أهمية قصوى 

املتعلق بالتعمير  99.11واالستراتيجي. وفي الوقت ذاته أدخل تعديالت أخرى على كل من القانون رقم 

املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ثم على الظهير  91.11والقانون رقم 

 165العمارات القروية.بشأن توسيع نطاق  9.91.199الشريف رقم 

 الشكلية واملوضوعية السلبية على القانون. الفقرة الثانية: املالحظات

                                                           
المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال  22246بشخن تفعيل مقتضيات القانون رقم  6242غشت  4بتاريخ  42-22دورية مشتركة رقم   2

 .التعمير والبناء.

  165  الجريدة الرسمية عدد 6189 بتاريخ 49 محرم 4982 )8 يوليوز 4922(، ص 6298. 
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 ، نقف على مجموعةوزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء بمراقبة املتعلق66.12بالرجوع الى القانون 

 من املالحظات واملتعلقة أساسا بالشكل من جهة واملوضوع من جهة ثانية.

 الحظات الشكلية  أوال: امل

املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات هو سقوط املشرع  99.99في قراءة قانون  ما يثير االنتباه   إن أول        

مرة أخرى كحال العديد من النصوص القانونية، في فخ التعقيدات املتمثلة في التعديالت املدخلة على 

إضافة مواد وفقرات أخرى مكررة ) مواد افتتاح القوانين املنظمة لقطاع التعمير السالفة الذكر، ب

هم ف  الورش (، مما يجعل القارئ مضطرا إلى الرجوع إلى قوانين التعمير املعمول بها، حتى يتسنى له

النص، كما أن كثرة التعديالت تجعل املقتضيات غير واضحة، فمن العيوب املتعلقة بصياغة التشريع 

ت مع تكرار املواد، مما يجعل املشروع معيبا من هذا الوجه، فصناعة كثرة التعديالت واإلضافات واإلحاال 

التشريع في بالدنا تعرف أزمة كبيرة نظرا للجوء املشرع غالبا إلى الترجمة الحرفية مع وجود أخطاء لغوية 

 166فادحة ال يقبل مثلها في النص التشريعي.

، ح والجرائم كما نص عليه القانون الجنائيفاإلضافة الى ذلك فان املشرع لم يميز بين املخالفات والجن

درهم وبالرجوع الى قانون التعمير  9911والحال ان الغرامة في املخالفات حسب القانون الجنائي ال تتجاوز 

درهم وهذا تناقض بين النصوص، بل ان املشرع في قانون التعمير  911.111.111نجد ان الغرامة تتجاوز 

ك كمصطلح قانوني وهذا عيب شكلي وقع فيه املشرع عند ترجمة النص لم يميز بين الشريك واملشار 

 .167وشتان بين املصطلحين participatifاما املشارك فهي  le coassociéالقانوني، حيث ان الشريك 

                                                           
المتعلق بتوسيع نطاق  42222229قام بتعديل مجموعة من النصوص القانونية من بينها الظهير الشريف رقم  22246تجدر اإلشارة الى ان قانون  

بمثابة مدونة  46292لعقارية وقانون رقم المتعلق بالتجزئات ا 62292العمارات القروية وقانون الرقم   

  166التعمير.
  167 عبد الكريم الطال  مداخلة حول قانون التعمير واالستثمار بوجدة 
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نجها تنص على اجراء  16899.99 من قانون التعمير طبقا لقانون  19هذا اما فيما يخص تعديل املادة 

الواقع وهو ان تسليم رخصة البناء يجب على رئيس املجلس الجماعي ان يوجه  شكلي ال يوجد على ارض

 نسخة من الرخصة بمجرد تسليمها للمعني باألمر 

وعلى الرغم من أن مشرع قوانين التعمير املغربي، أعد ترسانة قانونية مهمة قائمة على ضبط وتنظيم 

على مخالفة أحكام هذه القوانين، والتي املجال الحضري والقروي، وذلك بتخصيص حزمة من الجزاءات 

 .169تقوم على تنفيذها كل من السلطتين اإلدارية والقضائية

فإن املتمعن في أحكام الزجر على مستوى النظام املعمول به، يكشف أن املشرع املغربي لم يعمد إلى 

ر بشكل يل الحصوضع تصنيف دقيق ومعين للجرائم التي تمس املجال العمراني، بل ثم تحديدها على سب

اعتباطي، وهو مالم يتجاوزه املشرع رغم تنديد املهتمين بهذا املقتض ى أثناء دراسة مسودة مشروع 

على  القانون، والذي لم يراجع هذا املقتض ى بتصنيف وتحديد مختلف جرائم التعمير بشكل أكثر تفصيال

ة لم يميز بين املخالفات والجنح غرار ما هو معمول به في التشريعات املقارنة. من جهة ومن جهة ثاني

والجرائم عند وضعه نصوص قانون التعمير مما جعل لبسا للقارء او الباحث وحتى املمارس في التميز 

بين هذه املصطلحات وهل يعتبر بذلك قانون التعمير نص خاص ام ان قانون الجنائي هو املبدأ العام في 

 التصنيف. 

  .ية على القانون املوضوعية السلب ثانيا: املالحظات

إضافة إلى عدم االرتقاء بمخالفة التعمير إلى درجة الجنح أو الجنايات في أحيان اخرى، مع تحديد دقيق 

"  يمةجر  للجرائم التي تشكل إخالال خطيرا بضوابط البناء والتعمير، وعدم استعمال املشرع لعبارة "

 يطة.أن األمر يتعلق بمخالفة بس " حتى ال يفهم مخالفة عوض "

                                                           
المتعلق بمراقبة وزجر  22246( بتنفيذ القانون رقم 6242أغسطس  62) 4192من ذي القعدة  64صادر في  42422461رقم  ظهير شريف  9  

  .ير والبناءفي مجال التعم المخالفات
  169 يونس ابالغ ، قراءة في قانون 22246 بشان جزر مخالفة التعمير والبناء ، مقال منشور بالمجلة االلكترونية قانون واعمال.
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أما على مستوى الجهاز أو األجهزة املكلفة باملراقبة، ورغم تحديد املسؤوليات وتوسيع الصالحيات 

التي  ة "شرطة التعمير بوجدللمراقبين، إال أنه ال يشفع للمشرع املغربي االستفادة من التجارب الفتية "

ة هاز منظم وخاص يتكفل بعمليأغنت حقل الرقابة في ميدان التعمير، فشرطة التعمير يمكن اعتبارها ج

املراقبة والزجر على املستوى املحلي، تعمل بصفة مستمرة ومباشرة مع الجهاز القضائي، في أفق تعميم 

في  " املعمول بها " هيئة التفتيش الفني على أعمال البناء التجربة على ربوع اململكة. وذلك على غرار

 .170التشريع املصري 

، وخاصة 99.99ة من الهفوات املوضوعية التي لها عالقة وطيدة بقانون ويمكن القل ان هناك مجموع

الالمركزية في مجال التعمير، بل يمكن إيعاز هذه الهفوات إلى عدم الدقة في بعض مقتضياته. فلئن لم 

يقدم إضافات مهمة بخصوص المركزية التعمير وهي املسألة املتروكة للفقه، فإنه كذلك تضمن بعض 

املتعلق  99.11من القانون رقم  11ضة كتلك الواردة في التعديل املدخل على املادة النقاط الغام

أعاله، محل رخصة السكن  11بالتعمير، والذي جاء فيه: "تحل رخصة التسوية املشار إليها في املادة 

ن و وشهادة املطابقة"، ليعود املشرع عبر املقتضيات التي نسخت وعوضت أحكام الباب الرابع من القان

، ويعتبر بأن استعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن وشهادة املطابقة يعد ارتكاب 99.11رقم 

 مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير؟

وقد ُيقال بأن رخصة السكن وشهادة املطابقة ال زالتا باقيتين حيث أراد املشرع برخصة التسوية الواردة 

املذكور فقط تجاوز االختالالت القائمة في النسيج العمراني بجعلها مؤقتة لتجاوز  99.99في القانون رقم 

تدهور البنية العمرانية وتراكمات اختالالت سياسة التعمير، غير أن هذه املقتضيات تظل غامضة وهي 

لفات في املتعلق باملراقبة وزجر املخا 99.99في حاجة لدورية من أجل تفسيرها طاملا أن القانون رقم 

ميدان التعمير والبناء لم يحل ألي مرسوم في هذا الخصوص. ويظل صحيحا بأن من نقاطه الغامضة 

كذلك مدى تطبيقه داخل مجال النفوذ، كتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق وبحيرة مار تشيكا بإقليم 
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والقانون رقم  99.11الناضور الخاضعتين لنصين قانونين خاصين وهما على التوالي القانون رقم 

 171؟91.91

لنقاط ا ونالحظ أيضا على املشرع املغربي عند دراسته لهذا القانون أنه لم يأخذ بعين االعتبار بعض

 التالية نذكر منها ما يلي:

تصنيف كل املخالفات املتعلقة بالتعمير بكل وضوح وتدقيق، وذلك حت ال يكون هناك خلط بين  -

ملشرع في حالة الزجر اإلحالة على نصوص القانون الجنائي او املخالفات والجنح، او انه كان على ا

 مطابقة مقتضيات قانون التعمير ملقتضيات القانون الجنائي.

 احداث شرطة التعمير كجهاز وحيد متخصص من أجل النهوض بأعباء تطبيق قانون التعمير.  -

ال املخالفات التي تشكل إخال تكريس مبدأ الصرامة والفعالية في نظام زجر املخالفات وذلك بتجريم -

 خطيرا بضوابط البناء والتعمير.

التنصيص صراحة على مسؤولية رئيس املجلس الجماعي في حالة ثبوت أي تقاعس أو تواطؤ من  -

 جانبه.

إمكانية اعتماد نسب مئوية معقولة من الغرامات وتحويلها مليزانية الجماعات الترابية والوكاالت  -

 الحال.الحضرية إن اقتض ى 

توحيد وتعميم بطاقات املراقبة املؤهلة إلنجاز محاضر الزجر واملعاينات من طرف ضباط الشرطة   -

 القضائية.

تنظيم دورات تكوينية لفائدة التقنيين واملكلفين بمعاينة أوراش التجزئات والبناء، لتعميق معارفهم  -

 " والتقنية في مجال عملهم.تحرير املحاضر القانونية"
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ماد االستعجالية في تطبيق وتنفيذ األحكام وذلك عن طريق تبسيط املساطر إلنجاز املخالفات اعت -

 وضبطها مع منح االختصاص للقضاء االستعجالي عوض النيابة العامة لدى املحكمة املختصة. 

وتجدر اإلشارة في ختام هذه النقطة الى انه هناك مجموعة من الهفوات القانونية التي سقط فيه 

وذلك مرورا على مجموعة من املالحظات  99.99شرع من خالل تعديله قانون التعمير عن طريق قانون امل

على رأسها ان هذا القانون لم يدخله املشرع ضمن قانون التعمير القانون بمثابة مدونة التعمير بل جعله 

املتعلق بقانون  99.11ن قانونا منفردا عليه في الوقت الذي هو نفسه الذي جاء بتغير ارع مواد من قانو 

املتعلق بالتجزئات  فكال هذين القانونين تم تعديل بعض مقتضياتهما عن  91.11التعمير وقانون رقم 

،فاألجدر على املشرع ان يظم جميع هذه القوانين في تعديل وحيد ويظمها في مدونة  99.99طريق قانون 

 وحيدة وهي مدونة التعمير. 

، التي 99.99الحظات هناك بعض اإلشكاالت العملية التي يثيرها قانون وباإلضافة الى كل هذه امل

 سنتطرق اليها من خالل املطلب الثاني من هذا البحث.

 66.12املطلب الثاني: اإلشكاالت العملية التي يثيرها قانون 

لطة لسان التعمير باألساس يهم مجموعة من الهيئات اإلدارية وعلى رأسيها رئيس الجماعة الترابية وا

املحلية والشرطة القضائية في إطار الزجر واملراقبة ناهيك عن وزارة اإلسكان في شخص الوكالة الحضارية 

وباإلضافة الى قسم التعمير والبيئة بكل عمالة او إقليم، وبذلك يثير قانون التعمير باملغرب إشكاالت في 

بيئة، وكذا تنازع االختصاص في ذلك التطبيق، ال من حيث كثرة املتدخلين وعدم مالءمته لقانون ال

 باإلضافة الى إشكالية عدم تعميم تصاميم التهيئة على املجال القروي.

 الفقرة األولى: اإلشكاالت التي تعيق تطبيق هذا القانون ألسباب قانونية

إشكاالت قانونية شتى وسنخص بالدراسة هنا إشكالية تعدد املتدخلين في مجال  99.99يثير قانون 

 عمير والذي ينتج عنه تنازع االختصاص في هذا املجال، فكيف ذلك؟  الت

 أوال: تعدد املتدخلين في مجال التعمير 
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لقد تعددت األجهزة املتدخلة في مجال التعمير ال من حيث التخطيط والتدبير على املستويين املركزي 

ها عالقة بموضعنا حيث مجال زجر واملحلي وال من حيث مراقبة وزجر املخالفات. وهذه األخيرة هي التي ل

ومراقبة املخالفات في مجال التعمير والبناء حيث اوكل املشرع هذه العمليات الى ضباط الشرطة 

على ضباط  91القضائية، هذا وبالرجوع الى مقتضيات قانون املسطرة الجنائية نجدها تنص في املادة 

 الشرطة القضائية وهم على الشكل التالي:

امون للملك ونوابهم ووكالء امللك ونوابهم وقضاة التحقيق بمحاكم االستنناف وهم الوكالء الع -

 ضباط سامون للشرطة القضائية 

ضباط الدرك امللكي املخولين لهذه الصفة والدركيون الذين قضوا ثالث سنوات من الخدمة  -

 .الفعلية وعينا بموجب قرار مشترك لوزير العدل والسلطة املكلفة بالدفاع الوطني

املدير العام لألمن الوطني املراقبون العامون عمداء الشرطة املفتشون الذين قضوا على األقل ثالث  -

 سنوات وانتدبوا بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الداخلية.

 الباشوات والقواد  -

- ......... 

هنا لقضائية و االن املشرع لم يحدد اال الباشوات والقيد في مجال التعمير بصفتهم ضباط الشرطة ا

نقول انه ال مانعا من تحرير محاضر املخالفات واملراقبة من طرف باقي ضباط الشرطة القضائية وعلى 

راسها الدركيون في املجال القروي ورجال االمن في املجال الحضري. وهذا فعال ما يقع على ارض الواقع 

املخالفات طبقا للقانون اال انه وخصوصا في املجال القروي حيث ان بعض الدركيون يقومون بتحرير 

على ارض الواقع ال يقع ذلك اال بعد االستشارة مع القواد، اال نه يقومون بدون استشارة ضدا على 

 172القائد عند وجود سوء تفاهم بين الجهازين.
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وتجدر اإلشارة الى انه هناك بعض املراقبين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية ويقومون 

ناء العشوائي ويحيل االمر على القائد او الباشا حسب االختصاص ومن بين هؤالء قسم البناء بمراقبة الب

 والتعمير والبيئة بكل من العمالت واالقاليم والجهات.

وتجدر اإلشارة الى ان ضبط املخالفات في ميدان التعمير يحتاج الى موارد بشرية كفيلة بالقيام بمهامها 

ة ويساير القانون وذلك إلنجاح وثائق التعمير من جهة، وملراقبة فعالة على أحسن وجه تريده اإلدار 

للحركة العمرانية من جهة ثانية، ومن هنا تأتي أهمية مؤازرة املصالح التقنية التابعة لإلدارة املحلية 

والجماعية الترابية وذلك بمنحهم صفة الضبط باإلضافة الى مساعدة الضباط من خلفاء الباشوات 

ومنحهم الصفة الضبطية في مجال التعمير، خاصة  اذا علمنا ان هذا امليدان يعتبر من  والقواد

 . 173القطاعات املعقدة والشائكة التي تتطلب إمكانية بشرية مختصة

 ثانيا : إشكالية االختصاص في مجال التعمير 

رع من خالل هذا ، وبصرف النظر عن  املالحظات االنفة ، فقد أكد املش99.99بالرجوع الى القانون  

القانون املهم فكرة مفادها أن السلطة الحكومية املكلفة بالتعمير تختص بالتعمير التقديري ووضع 

االستراتجيات املتعلقة به، وحين يكون عملياتيا ترتكز تدخالتها على الجوانب القانونية والتقنية في مقابل 

 .ملياتي واملراقبة وزجر املخالفاتاختصاص الجماعة والسلطة املحلية بإجراءات التعمير الع

لذلك فإن مشر ع القانون اإلداري للتعمير هو من يعمل على توزيع االختصاص بشأن املادة املحولة، وليس 

مشرع القانون اإلداري املحلي؛ فمنح اختصاص تخطيط الطرق العامة لرؤساء مجالس الجماعات 

املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات  99.99ن رقم تم من خالل القانو  -حسب التصنيف السابق-القروية 

 .املتعلق بالجماعات الترابية 999.91في ميدان التعمير والبناء وليس بالقانون التنظيمي رقم 

إن هذه النتيجة األخيرة ولئن كانت صعبة التكييف ملا تتطلبه من جهد دهني مع أنها تحتاج ملباحث 

الواضح وباإلضافة إلى ما ذكر أعاله في نص القانون التنظيمي  خاصة، فإنها تجد سندها البين وأصلها
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املذكور. هذا األخير أكد من خالل مقتضياته الختامية على أنه يمكن لنصوص تشريعية خاصة أن تسن، 

عند االقتضاء، تدابير استثنائية بخصوص صالحيات رؤساء مجالس الجماعات في ميدان التعمير... 

ظام خاص لتهيئة بعض املناطق... وفي الوقت ذاته جعل من بعض النصوص وذلك فيما يتعلق بوضع ن

الخاصة بالقانون اإلداري للتعمير، سارية املفعول بالرغم من تضييقها الختصاصات رؤساء بعض 

املجالس الجماعية في ميدان التعمير بإسنادها للوكاالت الحضرية وبعض اإلدارات األخرى. وفي هذا 

على أنه: "تظل سارية املفعول  -999.91ملقتضيات الختامية للقانون التنظيمي رقم دائما ا-الصدد نصت 

املتعلقة بتهيئة واستثمار  99.11األحكام املتعلقة باالستثناءات املذكورة الواردة في كل من القانون رقم 

ير ذلك من املتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا إلى غ 91.91ضفتي أبي رقراق والقانون رقم 

 ."...املناطق الحرة للتصدير وباقي املناطق املعنية بتهيئة خاصة

لذلك، فقانون التعمير من يعمل على توزيع اختصاص التعمير بين الدولة والجماعات، في حين تعمل 

نصوص الالمركزية بتفصيل كيفية قيام الجماعة باختصاصها في ميدان التعمير. هذا التجزيء في 

بتحديد  999.91عة ضمن املادة املذكورة، هو ما عمل عليه القانون التنظيمي رقم اختصاص الجما

صالحيات مجلس الجماعة ثم صالحيات رئيس املجلس في ميدان التعمير والبناء. وبالتالي تبيانه ملمارسة 

 174الصالحية في االختصاص وليس العكس

علق برخصة الهدم الجزئي أو الكلي أما بشأن االختصاص الجديد املسند لرئيس مجلس الجماعة، فيت

لبناية من البنايات التي تتطلب الحصول على هذا النوع من الرخص. هذا القرار بالهدم ولئن كان مانحا 

عكس قرارات الهدم األخرى اآلمرة، فإنه ألول مرة يسند االختصاص بشأنه للرئيس املذكور الذي يبت 

 .فيه داخل أجل شهر

آجاال معينة للبت في هذه الطلبات املانحة واملتعلقة بقرارات الهدم  99.99قم لكن، وإذ حدد القانون ر 

من القانون رقم  14هذه، غير أنه لم يبين مآل طلب املستفيد بعد انقضاء آجال الشهر املذكور. فاملادة 
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د عوفي إطار منهج املقارنة والتماثل سبق لها أن جعلت طالب رخصة البناء في حكم املستفيد ب 99.11

انقضاء آجال الشهرين ودون جواب الجماعة، باعتبارها السلطة املختصة باتخاذ القرار النهائي بشأنها. 

تحديد مآل طلب رخصة الهدم املذكورة بعد انقضاء آجال  99.99وبالتالي كان حريا بالقانون رقم 

 الشهر.

 نيةالفقرة الثانية: اإلشكاالت التي تعيق تطبيق هذا القانون ألسباب ميدا

 مع مقتضيات قانون البيئة 99.99أوال: إشكالية عدم مطابقة قانون 

بشأن املراقبة وزجر املخالفات، قانونا مستداما. فإذا كان املشرع قد عمل  99.99لم يكن القانون رقم 

من خالله على تكييف قواعد القانون اإلداري للتعمير مع نصوص الالمركزية، غير أنه لم يعمل باملوازاة 

 .ذلك على إدراج البعد البيئي كأحد اهتمامات قانون التعميرمع 

إن االهتمام بالبعد البيئي فيما يتخذ من قرارات، لم يعد فقط حكرا على الرخص املتعلقة بفتح املحالت 

املضرة بالصحة واملحالت املزعجة واملحالت الخطرة، وإنما على كل القرارات كيفما كان نوعها، والسيما 

بعمليات التعمير والبناء. واألكثر من هذا، لقد انتشر تصور حديث يؤكد العالقة الحتمية بين  فيما يتعلق

 .التعمير بالبيئة كأحد أهم وأبرز مقومات التعمير املستدام

وفي اآلونة األخيرة، قد حددت تصوراتها لتطبيقات التعمير املستدام، -فرنسا خصوصا–إن النظم املقارنة 

ت تبعا لذلك من معرفة أن تجاوز اختالالت السياسة العمرانية يبدأ من تسطير كما مكنت عدة تحليال 

العالقة بين قانون التعمير وقانون البيئة. فاالهتمام باالستدامة أضحى مفروضا في توجهات سياسة 

التعمير، كما أنه يحتم على املتدخلين في القطاع تجاوز االهتمامات التقليدية ألجل تجديد حضري 

 .اقتصادي-لتغيرات املحيط البشري والسيوسيو مواكب

املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات في ميدان التعمير والبناء ال يوجد فيها  99.99إن مضامين القانون رقم 

 99.11على القانون اإلطار رقم  -ولو بشكل عرض ي-أي مقتض ى يتطابق مع ما ذكر أعاله. بل إنها لم تحيل 
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املتعلق بحماية واستصالح  99.19يئة والتنمية املستدامة، أو على القانونين رقم بمثابة ميثاق وطني للب

املتعلق بدراسة التأثيرات على البيئة وغيرها من قواعد القانون العام للبيئة، فباألحرى  99.19البيئة ورقم 

ات التعمير عملي أن يستأثر اهتمامها بالتشريعات املتعلقة بالطاقة ودراسة التأثيرات املتعلقة بها على

 .175والبناء

املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات  99.99ولهذه األسباب يمكن القول بأن من الهفوات الكبرى للقانون رقم 

في ميدان التعمير والبناء، عدم أخذه بعين االعتبار للمعطى البيئي في مقتضياته. مع العلم ان الجماعات 

ماج قسم البيئة الى قسم أبناء والتعمير، لذا يتضح جليا ان قانون الترابية من عماالت واقاليم قامت بإد

 .لم يرق بعد إلى قواعد التعمير املستدام 99.99

 ثانيا: عدم تعميم تصاميم التهيئة على املجال القروي 

يكتس ي تنظيم البناء بالوسط القروي أهمية بالغة ملا يوفره من إطار سليم والئق لحياة كريمة ومستقرة  

كنته، وكذا ملساهمته في ضبط حركية توسعه العمراني وصون املحيط الطبيعي والبيئي والحفاظ لسا

ولهذا الغرض سعى على التوازن واالنسجام بهذا الوسط بشكل يحول دون انتشار البناء العشوائي، 

رار رخصة إق املشرع إلى وضع األليات الكفيلة لتأطير حركية العمران والبناء باملناطق القروية، من خالل

البناء في التراب القروي. وذلك من أجل التحقق من مدى احترام عمليات البناء ملضامين وثائق التعمير 

من القانون رقم  11املادة  التي تغطي هذا املجال. وبالتالي فإن البناء وتسليم رخص البناء يخضع لألحكام

. هذه األخيرة تنص على أنه إذا كان الغرض من نفس القانون  19املتعلق بالتعمير وكذا املادة  99.11

من القانون أعاله، غير محدد في  11املخصص له األراض ي الواقعة خارج الدوائر املشار إليها في املادة 

تصميم التهيئة وتصميم التنطيق فإن رئيس املجلس الجماعي يسلم رخصة البناء إذا توفرت في املشروع 

ا بالبقعة األرضية املزمع إقامة املبنى عليها وباملساحة املسموح ببنائها الشروط املتعلقة باملساحة الدني

                                                           
القاضي بإحداث وكالة التنمية   46299 (لتطبيق القانون رقم4999أكتوبر  2)  4162من جمادي اآلخرة  62صادر في  6299229مرسوم رقم  42 

  .االجتماعية

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/140064.htm
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أمتار من  1أمتار من حد الطريق العام املجاور له و 91وبعلو املبنى... ويجب أن يقام املبنى على بعد 

 .الحدود بينه وبين باقي العقارات املجاورة له

املتعلق  99.11من قانون  11و 19أي تغير للمادة يتضح انه لم يشر الى  99.99وبالرجوع الى القانون 

من نفس القانون، مما يثير اشكال كبير حول مدى احقية  11و 19و 11بالتعمير بل اكتفى بتغير املادة 

تطبيق هذا القانون على املجال القروي، مع العلم ان السلطة املحلية في إطار مراقبة وزجر املخالفات 

 19و 11وال تستثني املجال القروي. بل كان على هذه األخيرة تطبق املادتين  تقوم بتطبيق القانون حرفيا

 من قانون التعمير 

 تبسيط مساطر البناء في املجال القروي  -4

ان مشكل عدم تعميم تصاميم التهيئة والتنطيق او ما يسمى بوثائق التعمير، اضحى يشكل عائقا امام 

جهة ثانية، مما يتضح جليا ان املشرع ال يساير الواقع من التنمية من جهة وامام التطبيق القانون من 

، وعلى الدولة ان تقوم باستصدار مذكرات مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة 99.99خالل القانون 

 اإلسكان من اجل تحديد مناطق تنفيذ هذا القانون وكيفية املراقبة وتوحيد مسطرة املراقبة والزجر.

كال في تطبيق القانون البد من تطبيق املذكرتين الوزارتين التي تسعى الى تبسيط لكل هذا وتفاديا ألي اش

التراب  بإعداد الوزارة املكلفة وحسب ما جاء في الدورية مساطر البناء والتعمير في املجال القروي،

 99.99بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم  9192غشت  9بتاريخ  92-12رقم  والسكنى والبيئة والتعمير

املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء. وإلغاء الدورية املشتركة القديمة رقم 

 9111176بتاريخ السادس من أكتوبر من سنة     1500\2000

                                                           
. حيت تجدر اإلشارة الى ان الدورية 22/42نعتقد ان الدورية الجديدة والقانون الجديد يلغي هذه الدورية ويج  العمل بالدورية الجديدة  رقم  42

والدراسة،  للنظر بالجماعة المعنية الطل  تاريخ وضع من بدءا يوما 15مدة تحديدج  ي : كانت  تنص على مايلي 6222/4222المشتركة القديمة رقم

 وكذا بتبسيط المساطر وطرق دراسة طلبات رخص البناء والتجزيء وتقسيم العقارات وإحداث المجموعات السكنية، حيث يمكن تقليص عدد الوثائق
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وفي الختام البد ان نشير الى انه رغم ما أثير حول هذا القانون فاألكيد أن له مظاهر إيجابية 

لفراغ القانوني املتعلق برخص الهدم التي استحدثها القانون وتقوية تجلت على الخصوص في مأل ا

التنسيق بين الهيئات الرقابية وتمكين املراقب وضابط الشرطة من اختصاص اتخاذ األمر بوقف األشغال 

منح املراقب صالحية طلب تسخير القوة العمومية وإمكانية حجز  واتخاذ التدابير الالزمة إلنهاء املخالفة، 

عدات ومواد البناء وإغالق الورش ووضع األختام ، إحداث لجنة إدارية لتنفيذ قرارات الهدم و إعطاء امل

للسلطة املحلية بدل العامل ،التنصيص على الهدم التلقائي حماية لألمالك العامة  صالحية إصدار األمر 

ائق ر القابلة للبناء بموجب وثوالخاصة والجماعات الترابية باإلضافة إلى أراض ي الجموع وكذا املناطق غي

 التعمير.

  

                                                           
وكالة  كل في وحيد بخلق شباك اإلرادة هذه بين الفرقاء المعنيين، وترجمتالمكونة للملفات، وذلك في إطار من التعاون والتنسيق ما 

 .كليته في البناء رفض تصميم ودون الجلسة المالحظات خالل تصحيح ألعضاء اللجنة وأتيح حضرية،
آنذاك إلى مدراء الوكاالت  ينةوالتعمير وسياسة المدمن وزير السكنى  الموجهة 6246ديسمبر  62بتاريخ  64292كما جاءت الدورية الوزارية رقم 

الكريم  العيش ظروف وتنميته وتوفيرعلى أن تـخهيل العالم القروي  والتي أكدت والتعمير وسياسة المدينةللسكنى  والمفتشين الجهويينالحضرية 
البناء وكية جديدة لتخطير التعمير الدورية على وجو  تبني مقاربة تشار وبالتالي تؤكدلساكنته يحظى بخهمية بالغة من طرف السلطات العمومية 

 المرونة في دراسة مشاريع طلبات الترخيص من خالل محورين أساسيين:والقروي وتوخي اليسر  بالعالم
 يةالشمول المقاربةالمجاالت القروية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا إذ أن  والبناء فيالمحور األول: يتعلق بالمقاربة الجديدة لتخطير التعمير 

ى، وتؤكد للقر والمميزات لمعماريةالخصوصيات المحلية  وللحفاظ علىاالستباقية هي ضرورة ملحة لتمكين ساكنة الوسط القروي من سكن الئق 
يا، تعرف ضغطا عمران والمناطق التيهاته المقاربة أيضا على وضع برامج جديدة من قبيل التجزئات ذات التجهيز التدريجي بمحاذات الدواوير 

 ما تم التخكيد على وضع إطار جديد لتحديد شروط المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي.ك
على بعض التدابير الواج  نهجها لتبسيط مسطرة دراسة ومنح رخص البناء في التعمير بحيث أن هذه  فيؤكد الدوريةأما المحور الثاني: من   

ن دون اإلخالل باألهداف المتوخاة منها المتمثلة في محاربة البناء المتفرق والتقسيمات الغير التسهيالت المقترحة يج  الحرص على تفعيلها م
 القانونية وأيضا الحفاظ على المناطق الفالحية ذات األهمية وتم التخكيد في هذا الجان  على:

د األدنى منها في تكوين ملفات الحصول على رخص البناء بالح واالكتفاءبوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية  المواطنينالحرص على عدم إلزام      
 للسكن.

خصوصيات المناطق والجهات القروية وعدم التشدد في اشتراط وسيلة إثبات  االعتبارالتعامل مع إشكالية العقار بالمرونة الالزمة مع األخذ بعين        
 الملكية أو حق التصرف.

 ر الواحد أو الزيادة في علو البنايات إذا كان هناك ما يبرر ذلك قانونيا.السماح بالنزول عن مساحة الهكتا       

 للتصاميم المجاني التسليم 

 بتاريخ الصادرة 682 رقم الوزارية للبناء كالدورية من بين المستجدات التي جاءت بها دوريات أخرى، تستند على التسليم المجاني للتصاميم النموذجية

البناء  أشغال ورشة لتتبع الفقيرة، ويعهد ةلألسر القرويوتمنح  القروية، الخاصة للساكنة هذه إلى الحاجيات جي أن تست يج  6229مايو  22

 الحضرية. طرف الوكالة من يعين معماري خاص لمهندس

للخدمات،  القروية المراكز سوى ال يهم الذي التهيئة تصميم عكس ( علىPACالجماعي ) التهيئة باإلضافة إلى تصميم

الترا   مكونات لكل للتخطيط المجالي وتنموية كوثيقة توجيهية اعتباره يمكن التهيئة الجماعي تصميم فإن المجالية األخرى، بالمناطق االهتمام دونو

تصميم  زانجا خالله يمكن من (CHEF LIEU) مركز رئيسي بإبراز يالتهيئة الجماعتصميم  دراسة والمتداداته المستقبلية، وتسمح القروي الجماعي

االقتضاء  عند أو الهيكلة تصميم إعادة النمو، تصميم الحالة سواءبحس   التعمير يشملها أن التي يمكن الجماعية واألجزاء يحدد النقط ،ةالتهيئ

ثائق التعمير، بوخاصة، كالضابطة للبناء. فهي تنص كذلك على عدم قابلية الرفض التلقائي للمشاريع المتواجدة في القطاعات غير المغطاة  بوثيقة

، وهو ما يوضح مجال لحصول تفاوتات في دراسات هذه الملفات على والتعميرحيث تحال الملفات المدروسة إلى الوزارة المكلفة باإلسكان 
 مستوى المناطق غير المغطاة بوثائق التعمير.
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 مسؤولية الطبيب عن تفويت الفرصة على املريض في ضوء القانون املغربي واملقارن 

 التزام شركات املساهمة باإلعالم قيد التأسيس

 

 قبلي كمال 
 باحث بسلك الدكتوراه/عضو بمخبر التشريعات االقتصادية                                                                                                       

 بكلية الحقوق والعلوم السياسية 

الجزائر -جامعة مصطفى اسطنبولي بمعسكر  

 تحت إشراف االستاذ الدكتور عمري رشيد 

 امللخص

االدخار  النيةلطاملا خص املشرع الجزائري وبقية التشريعات املقارنة الشركات التي تدعو الى ع 

بنظام اعالمي متميز،لذا حاولنا تسليط الضوء على موضوع أخر وهو التزام شركات املساهمة باإلعالم 

قيد التأسيس  ونخص بالذكر الشركات التي ال تلجأ الى عالنية االدخار،هذا املوضوع الذي نجد اساسه 

سس ملعرفة والعلم،فيفترض في املؤ القانوني في نصوص ومبادئ عامة كمبدأ حسن النية،والذي يتجسد با

الذي يحوز املعلومات بخصوص العقد أن يعلم املساهم املتعاقد والذي لطاملا تعذر عليه العلم 

واالستعالم من تلقاء نفسه خاصة تلك التصرفات القانونية التي يقوم بها املؤسسون قبل اكتساب 

احاطة الغير املتعامل مع الشركة في  الشركة لشخصية املعنوية هذا من جهة ومن جهة أخرى ضرورة

فترات التأسيس،بجميع التفاصيل املتعلقة بها لهذا نظم املشرع الجزائري التزام الشركة باإلعالم،بموجب 

 .قواعد أمرة ال يجوز االتفاق على مخالفتها وتتمثل في اجراء االيداع وااللتزام باإلعالن والنشر

   األغيار -املساهمين -املؤسسون  –االعالم  -قيد التأسيس -شركة املساهمةالكلمات املفتاحية: 
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The Algerian legislator and the rest of the comparative legislations have always 

devoted themselves to companies that openly call for savings in a distinguished media 

system. That’s why  we have  tried to shed light on another issue which is the 

commitment of companies under incorporation to media, especially companies that 

do not resort to public saving, This subject, which we find its legal basis in the texts 

and general principles such as the principle of good faith, and which reflected the 

knowledge and science, it is assumed in the founder, who holds the  information 

regarding the contract to inform  the contracting shareholder, who has always been 

unable to learn and inquire on his own, especially those legal actions undertaken by 

the founders before  the acquisition of a company belonging to moral personality on 

the one hand, and on the other hand, the need to inform others dealing with the 

company in the periods of incorporation, of all details related . In this regard, the 

Algerian legislator organized the company's commitment to the media, under rules 

that can not be agreed upon, and is represented in the procedure of depositing and 

adhering to the advertisement and publicati. 
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 مقدمة

لشركة املساهمة وظيفة اقتصادية كبرى في املجتمعات بأسرها ألنها تتولى القيام باملشاريع الكبرى          

التي تعجز عنها عادة االستثمارات املحدودة لذلك تضطلع هذه الشركات بدور طالئعي في بناء االقتصاد 

ن للدولة سلطة االشراف والرقابة،أولى الوطني ،وعلى اعتبار ان املصلحة العامة دائما تقتض ي بأن يكو 

املشرع الجزائري نوع من العناية الخاصة لهذه الشركات وفقا للمنظومة التشريعية تحتوي قواعد أمرة 

 .ال يجوز للمؤسسين وال املساهمين االتفاق على مخالفتها حتى لتضل سبيلها

دين،وهم رجال األعمال اإللزام تجسيد وعلى ضوء هذه القواعد قد يتبادر لدى البعض من املتعه         

فكرة تجول بخاطرهم،وهي تأسيس شركة مساهمة،فيدرسونها ويحددون معاملها،حتى اذا اقتنعوا لجذوتها 

سعوا الى تحويلها الى حقيقة ملموسة،لذا يعرف االلتزام وفقا ألحكام القانون املدني بالتعهد وهو ارتباط 

 خص،التزام املتعهد بعمل ش يء معين او االمتناع عنه.قانوني الغرض منه هو حصول منفعة لش

فالتزام الشركة باإلعالم قيد التأسيس  أو بأحرى مؤسسيها ،هو التزام نجد اساسه في نصوص        

ومبادئ عامة كمبدأ حسن النية،الذي يتجسد باملعرفة والجهل،فيفترض في املتعهد ) املؤسس( الذي 

يعلم املساهم املتعاقد لطاملا يتعذر عليه العلم واالستعالم من تلقاء  يحوز املعلومات بخصوص العقد أن

نفسه،كما يعتبر اإللتزام بإعالم واجب مفروض بواسطة القانون،السيما على بعض املهنيين والحرفين 

 والشركات املتخصصة لتقديم املعلومة التي تتصل بمحل العقد او العملية املزعم القيام بها.

،وهذا 14-19إلعالم من املقتضيات الضرورية التي جاء بها املرسوم التشريعي رقم لهذا  يعتبر  ا

واملتضمن القانون التجاري املعدل  9121سبتمبر  91املؤرخ في  11-21لتدارك النقص الحاصل في االمر 

مظاهر هذه القواعد األمرة نجد أن املشرع الج قد حرص من جهة أخرى على ضرورة  واملتمم  ومن صور 

حاطة الغير علما بكل التفاصيل املتعلقة بالشركة،وذلك عن طريق فرضه لجملة من الضوابط التي إ

يتعين على الجميع اتباعها ازاء كل شخص أجنبي عن العقد،وهذا من دون املساس بالنظرية العامة ملبدأ 
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ية وتخدم يرونها ضرور سلطان االرادة  التي تعطي الحق لبقية الشركاء واملساهمين،بإجراء التغييرات التي 

مصالحهم،على األنظمة األساسية شريطة عدم مساسها بالنظام العام واآلداب العامة،لذا كان من 

الضروري إحاطة الغير علما كذلك بكل تفاصيل العقد التأسيس ي تحسبا لكل ما قد يطرأ عليه من تعديل 

د بها شركات املساهمة والتي تختلف وتغيير  وذلك  بمراعاة مجموعة من اإلجراءات الشكلية التي تنفر 

باختالف طريقة تأسيسها سواء كان متتابعا او فوريا وتتمثل على العموم،في تحرير العقد التأسيس ي 

 .لشركة،االكتتاب في رأسمالها،انعقاد الجمعية التأسيسية االيداع مع مراعاة اجراءات الشهر

القانون املدني على  194أحكام املادة  و ألهمية الكتابة نجد أن املشرع الج قد شدد وبموجب

إال كان باطال،وكذلك يكون باطال كل ما  ضرورة االلتزام بالكتابة " يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا و

 .يدخل على العقد من تعديالت اذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد "

ون التجاري " تثبت الشركة بعقد رسمي من القان 111كما إشترط أيضا  الكتابة بموجب املادة 

و إال كانت باطلة " ولم يكتف املشرع بوجوب تحرير العقود التأسيسية كتابة،بل ألزم املؤسسين بتضمينها 

مجموعة من البيانات االلزامية،الشيئ الذي حدا بالبعض الى القول بأن القانون الج للشركات التجارية 

  .اصبح قانونا شكليا

مهما اختلفت االراء،ال يمكن تصور شركة بدون عقد تأسيس ي مكتوب ومن هنا  وفي الحقيقة

يمكن القول بأن النقاش الدائر حول معرفة ما اذا كانت الكتابة شرطا لصحة أم لإلثبات،هو مجرد 

كائن قانوني  األغيار بوجود نقاش نظري،فكل إجراءات الكتابة والشهر هي ترمي الى إعالم املساهمين و

صة منها ايداع العقود التأسيسية لدى قلم كتابة ضبط املحكمة او لدى مؤسسة السجل جديد،خا

 التجاري فضال عن االلتزام باجراء االعالن والنشر بوجود هذا الكائن الجديد.

بيد أن  هذه االجراءات  قد تطرح العديد من االشكاالت سواء على املستوى النظري و األكاديمي 

ي والعملي،التي من شأنها التأثير على حق املساهمين في االعالم  من جهة  واالغيار أو على املستوى الواقع
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من جهة ثانية في شركات املساهمة وهي قيد التكوين،فكيف نظم املشرع الج احكام االعالم في الشركات 

ملين املحت التي التدعو الى عالنية االدخار ؟ و ماهي االليات والضمانات  التي وضعها إلعالم املساهمين

 واالغيار املتعاملين مع الشركة وهي  في طور التأسيس أي قبل اكتسابها الشخصية املعنوية ؟

و إلبراز الدور الذي يلعبه اإلعالم في فترات التأسيس،بأعتاره كآلية وقائية لتجنب الخالفات 

تصرفات ملادية والاملستقبلية بين املؤسسين واملساهمين املحتملين في ظل قيامهم بجميع األفعال ا

القانونية االزمة إلنشاء الشركة  قبل اكتسابها لشخصية املعنوية وهذا إلجل اخراجها الى الوجود 

  .كشخص قانوني مستقل. قسمنا موضوع بحثنا هذا الى مبحثين

 املبحث االول : الدور االعالمي لإليداع  -

 املطلب االول : لدى قلم كتابة ضبط املحكمة -

 لدى مؤسسة السجل التجاري املطلب الثاني:  -

 املبحث الثاني :  اليات االعالن والنشر بوجود الشركة -

 املطلب االول : البيانات الشكلية لإلعالن  -

 املطلب الثاني : البيانات املوضوعية لإلعالن -

 املبحث األول : االيداع ودوره االعالمي

من  9من املادة 9رةاستعمل املشرع الجزائري صياغة االلزام بموجب أحكام الفق لقد 

والذي يتعلق بالسجل التجاري حيث اوجب  على الشخص ان يصرح طبقا ألحكام  99-11 القانون رقم

هذا القانون بعد ان يعرف باسمه ولقبه وصفته والشهادة التي تأهله بأن يطلب التسجيل في السجل 

ا ها بوصفه ممثال مفوضالتجاري للشركات التجارية للشخصية املعنوية الجديدة التي يعمل لحساب

 "كما يجب أن يودع لهذا الغرض القانون األساس ي لشركة ومداوالت الجمعية العامة أو (1)،قانونيا

الجمعيات العامة التأسيسية ومحضر انتخاب أجهزة االدارة والتسيير وبيان السلطات املعترف بها 
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املذكورة بموجب املادة  ل به " والسيماللمسيرين وجميع العقود النصوص عليها صراحة في التشريع املعمو 

 .(2)من القانون التجاري املعدل واملتمم 114

نظرا لألهمية التي يكتسيها هذا االجراء التأسيس ي أوجب املشرع الجزائري القيام به من طرف 

ع ر املؤسسين أو املثليين القانونيين واملتضمن مجموعة من املحررات املذكورة أعاله،بمعنى أخر أن املش

الجزائري قد علق تقييد الشركة في مصلحة السجل التجاري على ايداع الوثائق،حتى يتسنى للجهة املودع 

من أجل ضبط نشاطها بشكل  لدى مصالحها هذه الوثائق،توثيق عقودها ومتابعتها ودعمها ورعيتها

ض ترشيد قراراته ازاء بتوفير اعالم مستنير للغير،بغر  (3)يضمن أداءها ودورها في تحسين درجة الشفافية 

 الشركة املتعامل معها في طور التأسيس.

وحتى نتمكن من االملام بالدور الذي يلعبه االيداع في اعالم املساهمين واألغيار ينبغي معرفة 

الجهات التي تودع لدى مصالحها هذه الوثائق بداية بقلم كتابة ضبط املحكمة ) البند االول( الى مصلحة 

 .البند الثاني( السجل التجاري )

 املطلب االول : لدى قلم كتابة ضبط املحكمة

واملتضمن القانون  11-21لقد حذى املشرع الجزائري حوذ املشرع الفرنس ي بموجب االمر رقم      

حيث كان يوجب هذا االخير على شركات املساهمة ايداع نسخة من مشروع  (4)التجاري املعدل واملتمم

بة ضبط املحكمة املختصة بالسجل التجاري الكائن بدائرة اختصاصها املقر القانون االساس ي لدى كتا

 ويحق لكل شخص يهمه األمر طلب نسخة طبق االصل منه مقابل بدل عادل.(5)االجتماعي لشركة ،

من هنا يتبين أن املشرع الجزائري في هذه الفترة قد أوكل مهمة القيد باإليداع لدى قلم كتابة ضبط      

، والذي يتولى تدبيره أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط الذين يسهرون على القيام بكل )(6املحكمة 

االجراءات املتعلقة بالتقييدات والتعديالت وصوال الى التشطيبات  كما هو وأضح من خالل املواد املدونة 

 . (7)وباقي القوانين األخرى ذات الصلة بالقانون التجاري 
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شرع الفرنس ي الذي اشترط بأن تباشر اجراءات تسجيل الشركة بتقديم وهذا تماشيا مع موقف امل    

طلب الى كاتب الضبط في املحكمة املختصة ويقوم هذا األخير بالتحقق من نظامية تأسيس الشركة 

والرقابة على صحة البيانات املقدمة اليه واملطلوب قيدها وفقا لشروط التي نصت عليها االحكام 

 .(8)الخاصة بسجل التجارة والشركات التشريعية والتنظيمية

ونتيجة لتقوية دور كاتب الضبط في التشريع الفرنس ي،حيث أصبح مكلفا بالتحقق من صحة 

تأسيس الشركات ومن التعديالت التي يتم إدخالها على أنظمتها األساسية،ورغبة أيضا في تبسيط قواعد 

 التصريح باملطابقة بمقتض ى القانون الصادر تأسيس الشركات التجارية،وخاصة شركات األموال تم إلغاء 

 .9111فبراير92في 

ولعل الدور الكبير والجديد الذي أعطي لكتابة الضبط،إضافة الى دعم دوره التقليدي الذي 

،يتمثل في الفحص والتأكد من شرعية تأسيس الشركة،وذلك 9192مارس99كان يقوم به في ظل مرسوم 

قبل إقدامه على ترسيم الشركة في السجل  les condition de fondبمراقبته لشروط املوضوعية 

 التجاري.

وفي حالة رفض طلب التأسيس من طرف كاتب الضبط يمكن الطعن في قراره هذا القاض ي 

بالرفض لدى رئيس املحكمة التجارية التي يوجد بدائرة اختصاصها املقر االجتماعي للشركة موضوع 

 .9141ماي 91من قانون  9فقرة 99التسجيل،وهذا ما نصت عليه م

وتثمينا لدور كاتب الضبط ،وبعد اإلنتهاء من مختلف اإلجراءات الشكلية،يقوم املؤسسون 

( قبل القيد النهائي للشركة، فيقوم املركز املذكور CFEبالتقدم الى املركز املتعلق بشكليات املقاوالت )

ه يحيله على األجهزة املختصة في اليوم بفحص شكلي للوثائق املقدمة له،وإذا رأى أن امللف جاهز فإن

نفسه لتقوم بتقييد الشركة حتى تصير    متمتعة بالشخصية املعنوية مع ما يترتب عن ذللك من 

،أما في حالة كون امللف غير جاهز فإنه يخطر املؤسسين بذلك ويدعوهم الى تدارك النقائص في (9)أثار

 املنظم للمركز. 9119يوليوز 91من قانون  19يوما وهذا ما نص عليه الفصل  91أجل ال يزيد عن 



 

 

136 

أصبح كاتب الضبط ملزما بإجراء القيد داخل  9114جويلية 9ونشير الى أنه ومنذ صدور مرسوم 

من خالل هذا املقتض ى التشريعي  ويتبين من تاريخ تلقيه الطلب jour ouvrableساعة مفتوحة  91

 . (10)الجديد أن املشرع يقترب كثيرا من نظيره االمريكي الرائد في هذا املجال

وبإجراء مقارنة بين الرقابة على السجل التجاري وعلى املعلومات املضمنة فيه واملوجهة للغير في 

الفرنس ي والجزائري،يتضح بأن املشرع الفرنس ي شأنه في    ذلك شأن دول اإلتحاد األروبي،قد  التشريعين

فعل هذه الرقابة على املعلومات املشهرة في السجل التجاري ودعمه لدور كاتب الضبط الذي لم يبق 

في  لىمحصورا في املراقبة الشكلية للمعلومات املراد شهرها،وإنما أضحت له مراقبة موضوعية تتج

 فحصه للقواعد املوضوعية.

كما أحدث للغرض ذاته مؤسسة عهد لها بدور محوري تعد مساعدة لعمل كتابة 

( أما املشرع الج ومع حذفه إلجراء التصريح باملطابقة CFEالضبط،ويتعلق األمر بمركز شكليات املقاولة )

اري اليرفض إجراءا أضحى دور كاتب الضبط الذي يتلقى التصريحات بالتسجيل في السجل التج

التسجيل إال إذا كانت هذه التصريحات ال تشمل على كل البيانات املنصوص عليها قانونا،أو غير مشفوعة 

 بالوثائق املثبة.

فيتبين أن كاتب الضبط املعني باألمر يتمتع بسلطة التحقق لجهة نقص البينات،وليس لجهة 

بة التي تظل ضعيفة من حيث تعزيز مصداقية البيانات صحتها وهو ما يؤكد الطابع الشكلي واملادي للمراق

وصحتها،الشيئ الذي يمكن معه القول أن حماية الغير من خالل ضمان حقه في اإلعالم تظل حماية 

            .محدودة

 املطلب الثاني: لدى مصلحة السجل التجاري  

التجارة طبقا لتوجهات واألهداف كان من الضروري على املشرع الجزائري أن يقوم بتطهير عالم        

ثم  91-21املحددة في امليثاق الوطني وفي الدستور وذلك بوضع تنظيم جديد فتم اصدار املرسوم رقم 

،وقد ركزت هذه املراسيم  القانونية على نقطة مهمة ،وهي تحقيق وحداوية  914-49تاله املرسوم رقم 
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في ايدي كتابة ضبط املحكمة؛فأصبح  9121ل مسك السجل التجاري،اذ كانت السجالت التجارية قب

 (11)من اختصاص املركز الوطني للسجل التجاري 

من هذا املنطلق ساير املشرع التطورات الحاصلة في ميدان التجارة بمجموعة من التعديالت 

واملتضمن القانون التجاري،فاشترط بموجب أحكامه قيد الشركة  14 - 19اهمها املرسوم التشريعي رقم 

مصلحة السجل التجاري،بعدما كان يتم قيدها لدى قلم كتابة ضبط املحكمة ،حيث أنه "ال تتمتع  في

الشركة بالشخصية املعنوية إال من تاريخ قيدها في السجل التجاري،وقبل إتمام هذا اإلجراء يكون 

 قبلت األشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد في أموالهم إال إذ

  (12)الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات املتخذة

ومما ينبغي اإلشارة اليه في هذا الصدد أن القيد لدى مصلحة السجل التجاري يعد إجرءا حتميا 

ويتحمل املتعهدين مسؤولية االلتزامات الناشئة عن األعمال (13)الكتساب الشركة الشخصية املعنوية 

والتصرفات التي قامو بها باسم الشركة وقبل اكتسابها لشخصية املعنوية وذللك بصفة تضامنية 

 ومطلقه.

إال انه ما يعاب على املشرع الجزائري،أنه لم يميز بين التصرفات التي يجريها املؤسسون أكانت  

الشركة متعلقة بضرورية أم غير ضرورية قبل التأسيس و اعتبر كل التصرفات التي تصدر عنهم وتكون 

يسألون عنها فيما بينهم مسؤولية تضامنية،إال اذا وافقت الشركة بعد تمتعها بالشخصية املعنوية ان 

 .(14)تتحمل تعهداتهم

وبالتالي ال يعد قيد الشركة في مصلحة السجل التجاري إجراء من اإلجراءات التأسيسية فحسب 

ي مستقل عن األشخاص املكونين لها،متمتعة بالقدر بل أداة إلعالم الغير بوجود الشركة كالشخص معنو 

،بدال من اعتبارها كنظام تعاقدي يتحمل التزاماته (15)الكامل لإليجار والقيام باألعمال القانونية

 .(16)املؤسسون واملساهمون على وجه التضامن
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ر إال الغي وال يسوغ االحتجاج بالبيانات الواجبة القيد في السجل التجاري و ال تكون حجة على 

بعد قيدها ، لتكون بعد ذللك حجة عليه حتى ولو لم يعلم بها،كما ال يمكن االحتجاج على الغير ببيانات 

 .(17)لم تقيد في السجل التجاري حتى ولو علم بها من طرف اخر

وعلى الرغم من هذه األهمية الكبرى التي بات يحظى بها السجل التجاري من خالل مراهنة الغير 

نيته )البند األول( والتي جعلت منه حلقة وصل بين هذا الغير والشركة املزعم التعامل معها،إال على عال 

     .أن هذه األهمية تبقى تأرجح بين الجدوى واملحدودية )البند الثاني(

 البند االول :عالنية السجل التجاري  

لشركة واكتسابها الشخصية التسجيل في السجل التجاري يعد دليال قاطعا على صحة تأسيس ا        

املعنوية وفي ذلك حماية ملصالح الغير املتعامل مع الشركة  وال سيما منها مصالحه اإلعالمية لهذا قام 

املشرع الجزائري بتنظيم مؤسسة السجل التجاري كآلية لإلعالم وكنظام لإلشهار التجاري،فهو ذلك 

تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل السجل  الذي تمسكه إحدى الجهات الرسمية في الدولة 

املالي،لتحقيق غايات اقتصادية وخاصة إعالمية،من خالل تدوين املعلومات املحددة للمراكز القانونية 

لكل تاجر أفراد وشركات تجارية،والتي يمكن الرجوع إليها للوقوف على أحوالها عن طريق إطالع الغير عليها 

 . 18)(واستخراج صور وشهادات منها

والعالني وهذه الطبيعة غير معلقة على قيد أو  (19)يتميز السجل التجاري بطابعه العمومي

شرط،سوى تقديم بدل عادل عن كل خدمة،حيث أنه يجوز لكل شخص يهمه األمر وعلى نفقته الحصول 

من املركز الوطني للسجل التجاري على كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري مسجل في السجل 

 كما يكلف مأمور املركز في إطار مسك السجل التجاري و تسييره على الخصوص بمايلي :  ،(20)لتجاري ا

،فاملنطق يقض ي بأن هذه النصوص القانونية (21)يسلم كل وثيقة أو معلومة تتعلق بالسجل التجاري       

شرع الج م يميز مثال املوردة على سبيل العموم بمفهوم أخر تثار معها إشكالية تطبيق النص القانوني،فل

من هم االشخاص الذين يهمهم األمر هل الوطنيين أم االجانب،وما املقصود باملصلحة املشروعة املفترضة 
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أم الغير مفترضة والفئة التي يخاطبها النص القانوني هل يمكنها الحصول على هذه الوثائق من املركز 

ى ذللك لم يحدد املقصود بطبيعة املعلومة هل هي الوطني لسجل التجاري دون املركز املحلي،زيادة عل

 البيانات املقيدة ام الوثائق املودعة.

ومن هنا يتبين أن للسجل التجاري وظيفة استعالمية اذ تمكن الغير من معرفة املعلومات الخاصة       

 نها.بالشركة وهذه املعلومات تدخل في تكوين قراراته بالتعامل معها او عدم التعامل مع اي م

 البند الثاني : السجل التجاري بين الجدوى واملحدودية

يبقى من حق الغير املتعامل مع الشركة الحصول على كافة املعلومات قبل اإلقدام على عقد 

صفقات تجارية منطلقها معلومات خاطئة،لذلك جاء نظام القيد في السجل التجاري كوسيلة لإلعالم 

ة الثقة والطمأنينة في نفوس األغيار وجعل النشاط التجاري قائما على عن املعامالت التجارية بغية إشاع

 نوع من اإلستقرار واملعرفة التامة بأحوال الشركات التجارية.

غير أن هذه الجدوى سرعان ما تطايرت أدراج الرياح خاصة وأن الرقابة املمارسة من لدن 

بقى رقابة سطحية، الشيئ الذي يجعل من الجهات املختصة على املعلومات الواردة بالسجل التجاري ت

السجل التجاري جسرا يمرر من خالله املمثلون القانونيون أو املؤسسون األولون ما يخدم مصالحهم 

 من معلومات الى الغير. 

 أوال : الجدوى من نظام القيد في السجل التجاري 

لسجل التجاري،إال انه يعد على الرغم من اللبس الحاصل في بعض النصوص القانونية املنظمة      

أداة لإلخبار ولدعم الثقة واالئتمان للغير املتعامل مع الشركة، حيث يمكنه من اإلحاطة بشكل الشركة 

          اسماء مسيريها حصص (22)،مدتها،وعنوانها اسمها     مركزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها

علومات املتعلقة بالشركة ونخص بالذكر مساهمها،تاريخ ورقم تسجلها في السجل التجاري وكل امل

 البيانات الجوهرية الواجب قيدها في السجل التجاري.
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ومما تجدر اإلشارة اليه أن املشرع الجزائري يلزم بالتسجيل في السجل التجاري ، "كل شخص طبيعي         

 لة  أو فرع او اي مؤسسةكان أو معنويا ،كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكا

أخرى وكل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية تابعة للدولة او الجماعات او املؤسسات العمومية األجنبية التي 

 .(99)تمارس نشاطا على التراب الوطني"

ومن هنا يتبين أن املشرع الجزائري أخذ بمبدأ إقليمية القوانين في ممارسة األنشطة التجارية         

جيل في السجل التجاري حيث أنه لم يميز بين الشركة الوطنية و األجنبية لتسجيل في السجل لتس

التجاري شريطة أن تمارس نشاطها في التراب الوطني وهو نفس املوقف الذي أخذ به املشرع الفرنس ي 

 .9199بوجب أحكام املادة الثالثة من القانون التجاري لسنة 

أنه "يوجد املقر الرئيس ي للمركز بمدينة  94-19من املرسوم رقم  1ملادة حيث جاء بموجب أحكام ا       

،بمعنى أنه (91)الجزائر ويكون ممثال على مستوى كل مقر والية بملحقة يسيروها ويديرها مأمور املركز

يوجد سجل مركزي في الجزائر العاصمة،وسجل محلي في كل والية،فمن الثابت ان للسجل املحلي دور) 

مثل السجل التجاري املركزي على مستوى مقر كل والية،ومن ثمة يتوجب على األشخاص املعنية ملحقة( ت

بالقيد في السجل التجاري،استفاء اجراءات القيد لدى امللحقات املحلية،بناءا على طلب املعني باألمر أو 

 ممثله القانوني.ويجب أن يتم طلب التسجيل داخل األجال القانونية.

ت إجراءات الشهر السابقة على اكتساب شركة املساهمة الشخصية املعنوية تكاد تكون وإذا كان      

محدودة في جدواها،اللهم إذا استثنينا إعالمها للغير بأن هناك كائنا قانونيا بصدد الظهور إلى الوجود 

 قيدتاريخ الفإن واقعة قيد الشركة بالسجل التجاري تكون لها أثار بالغ األهمية في إعالم الغير،إذ من 

تصبح الشركة متمتعة بالشخصية املعنوية،فيمكنها أن تكتسب حقوقا وتتحمل التزامات وتكون مدعية 

ومدعى عليها،وتتعامل بإسمها ولحسابها الخاص كما لها أن تلتزم بأثر رجعي لتتحمل اإللتزمات التي يكون 

لون وأعضاء مجلس الرقابة قد أنشأها املؤسسون بمناسبة تأسيس الشركة،ويشرع املتصرفون األو 

 األولون ومراقبو الحسابات األولون في ممارسة مهامهم إبتداء من تاريخ القيد في السجل التجاري.
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سنة إال  11كما يفيد هذا التاريخ بإعالم الغير ببدأ حياة الشركة حيث ال يمكنها أن تتجاوز مدة       

ز الحد األقص ى وال يترتب عن التمديد انشاء أنها يمكن أن تمدد مرة أو عدة مرات دون أن تتجاو 

ابتداء من هذا الوجود الفعلي للشخصية القانونية للشركة يمكن كذلك         و  شخص معنوي جديد 

 لألغيار أن يتمسكو بكل ما هو مضمن من بنود في العقد التأسيس ي في مواجهة األجهزة املمثلة للشركة.    

راهنة ملسك السجل التجاري لشخص املعنوي،تقديم امللف املطلوب وفقا كما تستوجب األحكام ال        

 املتضمن شروط القيد في السجل التجاري،واملتكون من ما يلي : 19-12للمرسوم التنفيذي رقم 

 طلب ممض ي ومصادق عليه محررا على استمارات يسلمها املركز الوطني للسجل التجاري  -

 أسيس الشركة محرر في عقد توثيقينسخة من القانون االساس ي واملتضمن ت -

نسخة من نشر القانون االساس ي للشركة في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية ، وفي جريدة   -

 يومية 

مستخرج من عقد امليالد يسلم على اساس سجل الحالة املدنية لبلدية مكان ميالد كل شريك  -

 ن لهم صفة التاجرمتصرف أو مسير أو عضو مجلس مراقبة أو عضو مجلس املدري

مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ال تتجاوز مدة صالحيتها ثالثة اشهر ، لكل شريك او  -

 عضو مجلس االدارة،او مسير،او عضو مجلس مراقبة ،او عضو مجلس املدرين لهم صفة التاجر.

  ثانيا محدودية نظام السجل التجاري 

ه الطرق الكالسيكية،ومواكبة الثورة املعلوماتية التي كان على املشرع الجزائري التخلص من هذ       

تشهدها العديد من دول العالم،والتي ألقت بضاللها على حياة الشركة،ففي فرنسا و أملنيا أصبحت تتم 

اجراءات التأسيس عن بعد وباستعمال الوثائق االلكترونية املوثوق بها،حيث أصبح يتم تبادل الوثائق 

فجعلت من السرعة عامال تنافسيا يغني عن ،(91)شكلها وإمضائها االلكتروني االلكترونية لتأسيس في

لشركة املساهمة الوطنية وخاصة األجنبية  (99)اإلجراءات التأسيسية  العادية باستعمال الوثائق الورقية 
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،لهذا يجب اعادة تفعيل دور املركز الوطني لسجل التجاري اتجاه (92)لتشجيع على جلب االستثمار 

  (94)حكامة الجيدة ،دفعا لتبسيط وتخفيف االجراءات التأسيسيةال

ولتنويه في هذا السياق لم تعد الحوافز املالية والتخفيضات الضريبية وغيرها من التسهيالت األخرى      

العوامل الوحيدة لجذب االستثمار،حيث أن هناك عوامل أخرى تشكل حدا فاصال في وجهة رأسمال 

مر بمدى استقرار البيئة السياسية و االقتصادية وخاصة القانونية،وتتمثل عموما في األجنبي،يتعلق األ 

مراعاة مبدأ اإلفصاح والشفافية في التعامل مع املستثمرين األجانب طوال مراحل العمل 

االستثماري،إلحاطتهم علما بأسلوب اإلدارة ودفعا بذلك للعراقيل التي تواجهها الشركات أثناء عملية 

في معرفة حجم رأس املال  ، فاصبح يفيدنا نظام السجل التجاري  (91)س بتقديم التوجيه واملشورةالتأسي

 .  (91)األجنبي للمستثمر في بالدنا، وأنواع األنشطة االقتصادية التي يقوم بها

ومراعاة للمقتضيات املتعلقة بممارسة النشطة التجارية،السيما النشاطات املقننة الخاضعة          

سجيل في السجل التجاري،والتي قد تتخذها شركة املساهمة إحدى موضوعتها،خصها املشرع الجزائري لت

املحدد لشروط وكيفيات ممارسة  991-91بمجموعة من القيود وضوابط وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

جل التجاري ،اذ يمنح التسجيل في الس(99)االنشطة و املهن املقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري 

الحق في املمارسة الحرة للنشاط التجاري،باستثناء النشطات واملهن املقننة الخاضعة للتسجيل في 

 .(99)السجل التجاري ،والتي تخضع ممارستها إلى الحصول على الترخيص و االعتماد املطلوبين

لتسجيل في السجل  غير أن الشروع الفعلي للممارسة هذه األنشطة أو املهن املقننة،الخاضعة      

التجاري،يبقى مشروطا بحصول الشركة على الرخصة  أو االعتماد املؤقت الذي تمنحه اإلدارات او 

،في واقع األمر أن اتجاه املشرع هو اتجاه منتقد،حيث كان من األفضل أن يمارس (99)الهيئات املؤهلة لذلك

السابقة بدال من اإلجازة الالحقة ألن في  رقابة على تأسيس شركات املساهمة،وأن يخضعها لنظام اإلجازة

 ذلك ضمانا لسالمة الشركة من العيوب واالنحرافات والثغرات واألخطاء.
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األمر الذي يصون الحقوق االعالمية للمساهمين وخاصة الغير الذي اطمأن الى وجود        

فمن غير املعقول بعد (19)الشركة،وتعامل معها بوصفها كائنا حيا مستوفيتا لجميع اجراءات التسجيل 

ذلك أن يتم مباغتته بغلق مقرها االجتماعي أو حتى شطب سجلها التجاري،لعدم حصولها على 

 .(91)الترخيص واالعتماد املطلوبين

،خاصة منها (99)عالوة على ذلك فان تبعثر وتشتت هذه األحكام القانونية املنظمة لسجل التجاري        

ملقننة،قد أثرت بكثرة على فعالية ونجاعة هذا الجهاز في أداء وظيفة املتعلقة باألنشطة واملهن ا

 االعالمية،فاملنطق يقض ي بجمع كافة النصوص القانونية التي لها عالقة بالسجل التجاري.  

إال أنه ما يحسب للمشرع الجزائري  هو اخراج مؤسسة السجل التجاري من طبعها القضائي بمقتض ى        

والذي يضع املركز الوطني لسجل التجاري تحت  9112مارس  92املؤرخ في  11-12رقم  املرسوم التنفيذي

الذي يحدد كيفيات تحويل  911-14. وأيضا بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم (92)اشراف وزير التجارة

الصالحيات املخولة ملكاتب الضبط وكتابة الضبط وأمناء كتاب الضبط في املحاكم واملتعلقة بمسك 

ت العمومية للبيوع ورهوون حيازة املحالت التجارية،وإجراءات قيد االمتيازات املتصلة بها الى السجال 

 .(94)املركز الوطني للسجل التجاري 

"انه يضطلع املركز املوضوع تحت اشراف وزير   11-12من املرسوم رقم  9كما نصت املادة         

شرع الجزائري خطى خطوة كبيرة لتمكين املساهمين و التجارة بمهمة الخدمة العمومية  "وبهذا يكون امل

األغيار من الخدمات         اإلعالمية للسجل التجاري ، مقارنة بقلم كتابة ضبط املحكمة والتي كان و 

 ال يزال ينظر اليها على أنها جهات متخصصة لتسليط العقاب والجزاء ، ال لتوفير خدمات اإلعالم.        

ي القيام بأجراء االيداع ال على مستوى كتابة ضبط املحكمة و ال على مستوى مصلحة وقد ال يكف       

السجل التجاري،بتوفير االعالم بالشكل الكافي أمام الحواجز املؤسساتية و ألجل ضمان حق االعالم 

ن ال للمساهمين واألغيار في فترات التأسيس ينبغي وضع املعلومات على ذمة الجمهور عن طريق أليات االع

 والنشر بوجود الشركة )املطلب الثاني(.
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 املطلب الثاني  : أليات االعالن والنشر بوجود الشركة

ملا كان اإلشهار من األسس األولى لدعم االئتمان التجاري جعل منه املشرع الجزائري أداة إضافية          

يل في السجل التجاري لإلعالم،حيث أوجب على كل شركة تجارية أو أية مؤسسة أخرى خاضعة للتسج

ومن هنا سوف نتطرق (91)إجراء اإلشهارات القانونية املنصوص عليها في التشريع والتنظيم املعمول بهما 

 في هذا الفرع الى البيانات الشكلية لإلعالن )الفرع االول(،والبيانات املوضوعية لإلعالن في ) الفرع الثاني(

 الفرع االول : البيانات الشكلية لإلعالن

لقد علق املشرع الج اكتساب الشركة لشخصية املعنوية وبزوغها إلى الوجود القانوني بإشهارها 

في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية،والتي يتولى املركز الوطني للسجل  (11)لدى السجل التجاري 

 .(19)التجاري إعدادها ونشرها

"لألشخاص االعتباريين إعالم الغير بمحتوى  (19)سبة يستهدف هذا اإلشهار القانوني اإلجباري بالن       

األعمال التأسيسية للشركات والتحويالت والتعديالت وكذا العمليات التي تمس برأسمال الشركة 

 ورهوون الحيازة وإيجار التسيير وبيع القاعدة التجارية وكذا الحسابات واإلشعارات املالية.

هيئات اإلدارة أو التسيير وحدودها مدتها،وكذا كل  كما تكون موضوع إشهار قانوني صالحيات

 االعتراضات املتعلقة بهذه العملية،وعالوة على ذلك تكون كل االحكام

والقرارات التي تتضمن تصفيات ودية أو افالس،و كل اجراء يتضمن منع أو إسقاط الحق في ممارسة 

 وعلى نفقة املعني"التجارة ، أو شطب أو سحب السجل التجاري موضوع إشهار قانوني 

غير أن الذي يقوم بالنشر القانوني اإلجباري في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية هو       

مأمور السجل التجاري،حيث يقوم بإعداد ثالث قوائم شهرية بأسماء التجار يتضمن خالصة عن 

ت وقائمة للتشطيبات البيانات والقيود التي حصلت   بحيث يخصص قائمة لتسجيالت،قائمة للتعديال 

التي وقعت،ويتم إرسال هذه القوائم الى مصلحة االشهار التجاري باملركز الوطني لسجل التجاري في 

رأس كل شهر من الشهر املوالي لشهر الذي حصلت فيه تلك القيود )19(،ليبدأ سريان هذه اإلشهارات 
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نفقته بعد يوم كامل ابتدءا من تاريخ  القانونية التي يقوم بها الشخص االعتباري تحت مسؤوليته وعلى

 نشرها في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية)11(.

فضال عن ذلك أوجب املشرع الج أن تكون هذه اإلشهارات القانونية موضوع إدراج في الصحافة       

وما على ذا النشر دالوطنية املكتوبة،الجرائد الوطنية،أو الجهوية الدورية أو اليومية املؤهلة لذلك ويتم ه

 .(11)نفقة ومصاريف الشخص االعتباري 

يظهر من خالل استقراء هذه النصوص القانونية أن املشرع الج اعتمد طريقتين لإلعالن تمثلت األولى      

في الجرائد الرسمية تحت عنوان النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية،بينما تتعلق الثانية بالصحف 

 واملالئمة لذلك، وهو نفس موقف املشرع الفرنس ي.الوطنية املكتوبة 

ومن هنا يقع التساؤل،عما اذا كان من املجدي التمسك باإلشهار بجريدتين،األولى في النشرة الرسمية       

لإلعالنات القانونية،والثانية في الصحف الوطنية،وهذا في ظل تكاثر الصحف اليومية،ومحدودية نتائج 

 .(12)عن ذلك ان ازدواجية الشهر ها ته مكلفة ماديا وعديمة الجدوى ،فضال (19)هذا االشهار

لهذا كان ينبغي على املشرع ادخال تغييرات جوهرية في نظام الشهر،املرتبط او الخاص بتأسيس 

شركات املساهمة قصد التخفيف من االجراءات املعقدة والثقيلة التي تتكرر أكثر من مرة في أكثر من 

ع لم يميز في هذا الباب بين تأسيس شركات املساهمة التي تلجأ الى عالنية االدخار موضع خاصة أن املشر 

 والتي ال تلجأ الى ذلك.

لكون أن شركات املساهمة التي تلجأ الى عالنية االدخار تقتض ي من املشرع أن يولي لها  أهمية  أكثر       

قت تتسم فيه هذه الجرائد الرسمية ضمانا وحماية للمدخرين من الشركة التي التدعو الى ذللك،في و 

 بطابع التأخير  زيادة على ذلك ان الصحف اليومية هي األخرى تتميز بمحدودية الرواج.

من ق ت انه"يجب ان تودع العقود التأسيسية والعقود املعدلة للشركات  114كما أضافة املادة 

لخاصة بكل شكل من أشكال التجارية لدى املركز الوطني للسجل التجاري،وتنشر حسب االوضاع ا

 (14)الشركات و إال كانت باطلة"
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غير أن فتح باب التأويل أمر جوازي أمام الغموض الذي يعتري النص القانوني،خاصة  

عبارة"حسب األوضاع،ما يثير إشكالية التميز بين الوسيلتين التي خصهما  املشرع الج وهي  إمكانية 

يومية أم فيهما في أن واحد،هذا ما قد يتقرر حسب األوضاع النشر في الجرائد الرسمية أم الصحف ال

الخاصة بكل شكل من أشكال          الشركات،زيادة على ذلك تقريره للبطالن في حالة تخلف إجراء 

الشهر،فما املقصود من ذلك هل البطالن املطلق أم البطالن النسبي الذي يتوجب انقاذه بتسوية 

 الخلل.

ة أن اإليداع لتأسيس الشركة أوال وبعد ذلك يجرى تقييدها في السجل يتبين من هذه املقارب

التجاري إلكتسابها الشخصية املعنوية على أن يتم اعالم الغير بوجودها كنظام أساس ي وكشخص معنوي 

 على أن يتضمن هذا االعالن مجموعة من البيانات املوضوعية )البند الثاني(.(11)عن طريق النشر

 لبيانات املوضوعية لإلعالمالفرع الثاني : ا

يعد اإلشهار كإحدى اآلليات االضافية لدعم االعالم سواء للمساهمين أو األغيار، لتعرف على وضعية      

الشركة وهي قيد التأسيس،و لإلشارة أن هذا الشهر اليقع على عقد الشركة،و إنما على ملخص هذا 

 119الن عن البيانات التالية حسب نص املادة العقد،موقعا من طرف املوثق،على أن يحتوي هذا االع

 يحدد شكل الشركة

 عنوانها  -مدتها               -

 مركزها -اسمها                -

 موضوعها -          (11)مبلغ رأسمالها وهذا في قانونها األساس ي -

 تضمنه ملخص عقدوملا كانت هذه البيانات الواردة في هذه املادة تعبر عن الحد االدنى الذي يجب أن ي

 تتمثل في. (19)الشركة الذي يقع عليه الشهر ، وجب اضافة بيانات اخرى 

 تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري وأرقامه

 األسماء الشخصية والعائلية ألعضاء اجهزة االدارة والتسيير والرقابة -



 

 

147 

 شخصاملنافع الخاصة املنصوص عليها في مشروع القانون االساس ي لصالح كل  -

 الشروط املتعلقة باعتماد املتنازل لهم عن االسهم عند االقتضاء -

لذا سنميز بين البيانات الخاصة بالشركة في )البند األول(،والبيانات الخاصة بالشريك في )البند 

 الثاني(،على أن نبين أهمها نظرا  لدور الذي تلعبه في اعالم  املساهمين و االغيار.

 الخاصة بالشركة البند األول: البيانات

كل شركة ينبغي عليها أن تحمل اسما خاصا بها يميزها عن غيرها من الشركات بحيث ال يتكون         -9

إسمها من أسماء أحد الشركاء،وإنما تحمل إسما مشتقا من غرضها، فقد يطلق عليها اسم الغرض 

 .9492يوليوز  91ؤرخ في املقصود منها،وهو ما أكدته الفقرة الرابعة من القانون الفرنس ي امل

تهدف  (Raison Commercial)وقد تضيف الشركة إل ى عنوانها أو اسمها القانوني تسمية مبتكرة           

-9119شركة فرنسية في الفترة املمتدة مابين 949،لهذا قامت أكثر من (19)من ورائها إلى لفت األنظار

غيير اسمها القانوني،مما جعلها تحت حتمية اعالم الغير الى تعديل قوانينها األساسية والرامية الى ت 9114

بهذا التغيير عن طريق النشر والسيما إلزام حتى مسيرها بشرح أسباب هذا التغيير،والذي كان في مجمله 

 .   (19)يهدف الى جلب الزبائن

اس ي لشركة،أو في النظام األس مادام القانون التجاري يشترط التنصيص على املقر االجتماعي         -9

موطنها بصفة عامة  فهو ذلك املكان الذي تتخذ منه مصدرا لنشاطها  بعبارة أدق فكما أن لكل شخص 

 Siege"يفترض وجوده فيه،فان لكل شخص معنوى أو شركة مركزا اجتماعيا " Domicileطبيعي موطنا "

Sociale."(11)  

و إال ملا أمكن (11)األساس ي وشهر هذا التعديل تعديل القانون  فتغيير هذا املقر يستلزم بالضرورة     

االحتجاج به اتجاه الغير ،وللغير أن يختار بين املقر املدرج في النظام األساس ي لشركة أو املقر 

الحقيقي،حسب مصلحته وال يمكن لشركة أن تحتج ضد الغير سوى باملقر النظامي )املذكور في القانون 

 (19)االساس ي(
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لغرض لكونه إحدى البيانات األساسية التي يجب أن تكون محددة بشكل واضح ويتميز عنصر ا  - 9

ومدقق في القانون األساس ي لشركة وذلك إلحاطة املساهمين و األغيار علما بطبيعة االستغالل أو النشاط 

التي تنوي الشركة مباشرته،والذي يبني عليه املساهم توقعاته وتقديراته بخصوص نجاحه بحيث يمكن 

وهو أمر ال يجب إخفاء أهميته حيث أنه يلزم  (12)دل عن االنضمام الى الشركة فيما لو تم تغييرهأن يع

تحت طائلة الغلق  (14)التي يتضمنها النظام األساس ي  spécialitéالشركة باحترام قاعدة التخصيص 

ي في ن قبل القاض اإلداري للمقر االجتماعي والغرامة املالية فضال عن الشطب التلقائي لسجل التجاري م

 .(11)حالة ممارسة الشركة لتجارة خارج موضوع سجلها التجاري 

ليتأكد بذلك أن ضمان إعالم املتعاقدين أو املتعاملين مع شركات املساهمة،تصدرت اهتمامات        

 يوتطلعات املشرع الجزائري،وهذا لطمأنة هؤالء األغيار عن مصير اإلتفاقات التي يبرمونها مع الشركة ف

طور التأسيس،تم اإلقرار بصحة هذه التصرفات اتجاه الغير حتى ولو كانت هذه التصرفات أجبية عن 

 .(91)الغرض

وقد يحصل أن يكون الشخص الذي تعامل مع الشركة على علم بأن التصرف يتجاوز غرضها،اذ       

املقبول في املادة يكفي لإلمكانية االحتجاج في مواجهته بهذا التجاوز،أن تقدم الشركة الدليل 

التجارية،أنه في وقت ابرام االتفاق كان أشخاص الغير من ذاوي الشأن مطلعين شخصيا على الوقائع 

حتى فيما       اذ كانت الوقائع موضوع نشر قانوني كصدور أحكام نهائية  91املذكورة في نص املادة 

تقض ي ببطالن الشركة،أوفي حالة انهاء أو الغاء سلطات شخص ذي صفة ملزمة ملسؤولية تاجر أو 

 الشركة)99(.

ومما الشك فيه أن تقييد نطاق تحرك أجهزة الشركة بدائرة غرضها يجد تبريره في حماية الحقوق      

االعالمية  ملصالح املساهمين وخاصة األغيار وكذا أعضاء أجهزة االدارة والتسيير وأعضاء مجلس املراقبة 

والذي يفترض أن يتوافر لديهم (99)ن يتم تعينهم في القوانين األساسية ومندوبو الحسابات األولون الذي
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النزاهة والشفافية في املمارسات التجارية،ومن هنا يتبين لنا أن االعالم بغرض الشركة أصبح يشكل 

 .(99)أساس سلطات أجهزة الشركة وقيدا واردا عليها اتجاه الغير

دوره على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل و على غرار املشرع الفرنس ي الذي أوجب ب 4-

 (91)التجاري،أن ينشر في فواتيره وعلى العموم في جميع وثائقه التجارية،رقم سجله التجاري 

أوجب املشرع الج على شركات املساهمة املسجلة في السجل التجاري بذكر في عنوان فواتيرها أو طلباتها 

 .(91)وعلى كل املراسالت الخاصة بها،رقم سجلها التجاري  أو تعريفاتها أو نشاراتها الدعائية

يتضح من ذلك أن تقوية حق االعالم اتجاه الغير بواسطة اليات االعالن والنشر مثيرة لالنتباه بموجب      

أحكام القانون التجاري وحتى بالرجوع الى األحكام الخاصة،وان من نتائجهاحماية مركز الغير اتجاه 

 الشركة.

 الثاني :البيانات الخاصة بالشريك البند 

أما في ما يخض املنافع الخاصة املنصوص عليها في مشروع القانون األساس ي،لصالح كل شخص نص     

وكقاعدة عامة "أن األسهم العادية هي األسهم التي (99)من ق ت  19مكرر  291املشرع اج بموجب املادة 

رية،وتمنح الحق في املشاركة في الجمعية العامة والحق تمثل اكتتابا ووفاء لجزء من رأسمال شركة تجا

في انتخاب هيئات التسيير  أو    عزلها واملصادقة على كل عقود الشركة،أو جزء منها وقانونها األساس ي أو 

تعديله  بالتناسب مع حق التصويت الذي بحوزتها ،بموجب قانونها األساس ي،أو بموجب القانون  وتمنح 

الوة على ذلك الحق في تحصيل االرباح عندما تقرر الجمعية العامة توزيع كل الفوائد االسهم العادية ع

 الصافية املحققة  أو جزء منها".

وكاستثناء من ذللك "يمكن تقسيم األسهم العادية الى فئتين اثنين حسب ارادة الجمعية العامة      

 العادية"و 

سهم التي يحوزها،اما الفئة الثانية فتتمتع بامتياز فتتمتع الفئة األولى بحق التصويت يفوق عدد األ  

 .(92)االولوية في االكتتاب ألسهم  أو سندات استحقاق جديدة "
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وباستقراء هذه النصوص يتبين حصول البعض من املساهمين خاصة املؤسسون األولون  على       

لجدد فضال عن أسهم البعض من املزايا الخاصة،في مقابل حرمان البعض األخر من املساهمين ا

األفضلية التي قد تمنح البعض        من املساهمين حقي األولوية في األرباح قبل الحقوق املقررة 

للبقية،أو حتى بحصص أكبر )94(،هذا ما قد يطرح العديد من التساؤالت،حول قواعد العدالة واملساواة 

يؤدي الى ظهور ثلة من املساهمين  تشكل بين املساهمين وعدم ارسائه من قبل املشرع الج،األمر الذي 

حقوق االغلبية خاصة منهم املؤسسين،والفئة الثانية تمثل حقوق االقلية و املتمثلة في مجموع 

 املساهمين الجدد.

من هنا يتبن أن امكانية تجمع وتكتل املساهمين أو بأحرى املؤسسون فيما بينهم لتنظيم وحماية      

،ما قد (91) 14-19ح االعالمية أمر مسلم به في ظل املرسوم التشريعي رقم مصالحهم،خاصة منها املصال

ينتج عنه تفرد املؤسسين بوضع بنود القانون االساس ي،الش يء الذي يجله شبيه بعقد اإلذعان املنصوص 

 عليه في االحكام العامة للقانون املدني.

ملساهمين الجدد لكونهم الطرف حيث يملي املؤسسون باعتبارهم الطرف األقوى شروطهم على ا     

،ولتخفيف العبء على الطرف (21)الضعيف وهذا من دون امكانية مناقشة بنود القانون االساس ي

الضعيف يقتض ي البحث في دور الجهات املدع لدى مصالحها هذه العقود التأسيسية ملعرفة امكانية 

 مراجعة هذه البنود من عدمها .

األساس ي لدى مصلحة السجل التجاري،قد يجعل املساهمين من دون خيار فإذا تم ايداع القانون        

ملناقشة بنود القانون االساس ي والذي تم وضعه من قبل املؤسسين،مقارنة بإيداع القانون االساس ي لدى 

مصلحة قلم كتابة. ضبط املحكمة،والتي تفتح املجال أمام امكانية مراجعة هذه البنود األمر الذي يجعلها 

ما قد يدرأ  بذلك العديد من املشاكل املستقبلية ،املحتملة الوقوع بين املؤسسين (29)للتفاوض، قابلة

 واملساهمين وان حدثت هذه املشاكل قد تطرح معها اشكالية اخرى وهي كيفية مواجهة املساهم لها.
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يرا لعب دورا كبفاإلعالم باملنافع الخاصة املقررة لصالح كل شخص في مشروع القانون األساس ي  ي      

في حماية حقوق املساهم خاصة منها اإلعالمية،والذي من خالله يدرك مسبقا االنعكاسات السلبية 

لقانون االغلبية  وإن مصالحه اإلعالمية من املحتمل جدا،أن تدخل في تصادم مع املصالح األخرى 

ا هذه النتيجة إال تحصيل بصدور قرارات قد الستجيب ملصالحه و م   للمساهمين،أو مع مصلحة الشركة

 األمر الذي يحيلنا الى اشكاالت هامة. (29)حاصل 

البد أن نبين اطارها القانوني،وهي تلك املتعلقة باإلعالم الخاص بمأل التصرفات التي أبرمها       

املؤسسون في فترات التأسيس،وقبل اكتساب الشركة الشخصية املعنوية فسؤال املطروح،هل القيد 

ة السجل التجاري يعد اجراءا كافيا لنقل هذه االلتزامات على عاتق الشركة ؟ و ماهي لدى مصلح

 الضمانات املقررة إلعالم املساهمين الجدد بصحة التصرفات السابقة؟

لإلجابة عن هذه االشكاالت،كان لزاما على املشرع الج أن يقوم بإدخال بعض األليات االجرائية         

ت املساهمة،ضمانة للحق في االعالم،أو بأحرى مسايرة حتى لبعض التشريعات املتعلقة بتأسيس شركا

الى لجنتين لجنة للعمل  (29)29املقارنة،كاملشرع االمارتي الذي قسم فريق املؤسسين،بموجب احكام املادة 

 ولجنة للمراقبة،ففرض على هؤالء العشرة ان يختارون من بينهم لجنة اليفل عدد اعضائها عن ثالثة،وال 

 يزيد عن خمسة.

تقوم هذه اللجنة بأعداد دراسة الجدوى االقتصادية لألعمال التي ستمارسها الشركة،حيث تباشر         

إجراء فتح حساب خاص في أحد البنوك باسم لجنة املؤسسين،لتنفق منه اللجنة على األعمال 

ت التي اتخذتها وسائر واإلجراءات االزمة لتأسيس الشركة،وحفظ سجالت خاصة تدرج فيها القرارا

األعمال واملهام التي أنجزنها ولم تقف هذه التشريعات ها هنا بل أوجبت على املؤسسون،أن يشتركوا حتى 

في رأسمال الشركة بقدر معين،وضعت له حدا أدنى وحد أقص ى لضمان الجدية واملصداقية 

 لشركة.والشفافية،تثمينا للمبادرة بتشجيع الغير على االنخراط مطمئنا في ا
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اما في ما يخص امكانية تضمين القانون األساس ي لشركة شرط من الشروط التي تقض ي" باملوافقة  -9

على عرض احالة األسهم للغير بأي وجه كان على الشركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون 

 (.21)فرع  "  األساس ي مهما تكن طريقة النقل،ماعدا حالة االرث أو االحالة سواء لزوج او أصل أو 

إن أيلولة األسهم بأي طريقة من الطرق املشار إليها أعاله في القانون األساس ي لشركة وحتى عن            

طريق  اإلرث،قد يحيط املساهمين علما،بمعرفة سياسة الشركة،والقيود النظامية التي تضعها ان وجدة 

مر الذي قد ينبأ بخطورة مثل هذه البنود التي مع امكانية االشارة الى انسحاب البعض من املساهمين األ 

 تفرد املؤسسين بوضعها.

 الخاتمة      

وبناءا على ماسبق،نرى أنه كان على املشرع الج،أن يعزز من آليات اإلعالن والنشر لتوسيع  من نطاق  

اإللكترونية   عالحق في االعالم،وذلك باستعمال الوسائل الحديثة املتمثلة في النشر عبر املجالت و املواق

املشهورة باإلنترنت،مادمت تتوافر فيها ما يتوافر في الدعامات التقليدية،وأكثر سرعة ووصوال إلعالم 

املساهمين واألغيار وهذا لعدم اقبالهم على شراء املجالت القانونية املتخصصة،والجرائد املخول لها 

 نشر اإلعالنات القانونية.

ر وسيلة غير مكلفة ماليا مقارنة بوسائل االعالن األخرى،لسرعة انتشار خاصة أن اإلنترنت تعتب        

 .(21)املعلومة وسهولة الولوج الى املواقع االلكترونية املتخصصة

ولإلشارة أنه تم تكريس هذا املبدأ من جانب القضاء الفرنس ي،في الحكم الصادر عن محكمة استنناف 

"Renne  9111مارس  99" في 

س هذا الحكم،على أن االنترنت يسمح كغيره من الداعمات االعالمية األخرى  التصاله تم تأسي        

بالجمهور من خالل،نص مكتوب  أو صورة أو صوت،ويتيح لهم االطالع على طبيعة الخدمة او السلعة 

اك ر التي تقدمها الشركات املختلفة،والواقع أون صفحة االنترنت اليمكن االطالع عليها،إال من خالل  اشت
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معين في بعض املواقع أوعلى األقل باختيار الغير لها ودخوله اليها،فولوج هذا األخير املواقع االلكترونية 

 .(29)يتشابه بشرائه الجريدة التي تحوي االعالن والنشر

لهذا كان على املشرع الج أن يساير الوسائل الحديثة التي اكتسحت مجال املال و األعمال،بطرقة  

مطلقة بإدخال أليات لتعزيز الحق في االعالم،وبذلك التسهيل من مأمورية الشركة  كلية أو شبه

 . (22)خاصة من حيث السرعة الفائقة لتلقي املعلومة،مع دقة مضمونها ،واملساهمين واألغيار

 هذا من شأنه أن يوفر اإلستقرار لشركة وللمتعاملين معها،فال يكون محال لبروز الخالفات الداخلية       

بين املؤسسون األولون واملساهمين الجدد،أوحتى بالنسبة للنزاعات الخارجية بين الشركة واألغيار وهذا 

 .(24)ما قد يوفر االطمئنان للمساهمين حتى يأمنو احتماالت هدم الشركة وبطالنها بعد تأسيسها

أحرص على تنظيم حق يظهر من خالل ماسبق وبموجب أحكام القانون التجاري أن املشرع الج،قد         

اإلعالم في فترات التأسيس حتى إنشطر هذا الحق الى تنظمين متميزين،األول يخص العالقات الداخلية 

 (21)بين املؤسسين واملساهمين ،والثاني يخص عالقة الشركة بالغير.

الم،كان ي اإلعوتبعا لذللك يظهر أن توازن الحماية بين فئتي األغيار واملساهمين في ما يخص الحق ف       

مائال لصالح الفئة األولى،كما أن التوازن الداخلي يختل لفائدة األغلبية املسيرة،لكونها قد تحتكر 

  املعلومة،وهذا قد يأخذ منعرجا أخر في حياة الشركة.

 قائمة الهوامش

جل التجاري، املعدل املتعلق بالس 9111أوت لسنة  94مؤرخ في  99-11من قانون رقم قانون رقم   9املادة   9ف  -1 

 .94/119املؤرخ في  19،)ج ر العدد9119سبتمبر 91املؤرخ في  11-19واملتمم بموجب القانون  رقم 

 11-21املعدل املتمم لألمر رقم  9119أفريل   91املؤرخ في  14-19من املرسوم التشريعي رقم  114راجع املادة  -2 

 92واملتضمن القانون التجاري ، ج ر ع 

  9114محي الدين عبيدات : الرقابة الحكومية على تأسيس الشركات ، دار الحامد لنشر والتوزيع، عمان ، ط. مؤيد -3 

 991.ص.

 باحث بسلك الدكتوراه .919، الجريدة الرسمية عدد 9121سبتمبر  99املؤرخ في  11- 21االمر رقم  -4 
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5-«Tout intéressé Peut Demander Copie . Les Statuts des Sociétés et Les Principales décision affectant la vie 

Sociale Sont déposés au gerffe du tribunal de commerce».Voir G.Ripert et R.Roblot, traité de droit 

commercial, op cit, P.225.  

  999، دون سنة النشر ، ص  قانون األعمال و الشركات، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان ،سعيد يوسف البستاني -6 
احمد اوالد عيس ى : االدوار الفعلية لهيئة كتابة ضبط في تدبير السجل التجاري ، مقال منشور في مجلة القانون و  -7

 .ص. 9199االعمال ، املغرب ، عدد السادس ، جوان لسنة 
8 - L’article 30 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés « le greffier, sous sa 

responsabilité, s’assure de la régularité de la demande.il vérifie que les énonciations sont conformes aux 

dispositions législétives et, réglementaires correspondent aux pièces justificative et actes déposés en 

annexe... II vérifie en outre que laconstitution ou les modifications statutaire des sociétés commerciales  

Sont conformes Aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent »  

Voir à ce sens : Jean – Bernard Blaise : Droit Des Affaires, éd Economica, Paris, 1999,p. 195. 
9- Les articles :223/8 ;225/11 ;125/12 du code commerce. 
10-Philippe Merle, et Anne Fouchon : droit commerciales, 8ème éd 2001,précis. Dalloz.N°64,p.80. 

 11 - علي فتاك: مبسوط القانون التجاري الجزائري في السجل التجاري، دراسة مقارنة ، بدون ناشر، 9111 ، ص 91.

 ، م ، س 14-19من املرسوم التشريعي  111راجع املادة   -99  

 
الكثير من التشريعات جعلت القيد في السجل التجاري أداة الكتساب الشركة الشخصية املعنوية ، من بينها التشريع  -99

 ني والسويدي والفرنس ي عند الدول األوروبية األردني والجزائري واإلماراتي عن الدول العربية ، والقانون االملا
حمر العين عبد القادر، النظام القانوني لتأسيس شركة املساهمة،دار الجامعة الجديدة،االسكندرية ، دون سنة  - 91

 .99النشر ، ص 
عارف ط امل أحمد شكري السباعي: الوسيط في شرح القانون التجاري املغربي واملقارن، ج الثاني، الشركات، مكتبة -91

 .21، ص 9141
99- Deen Gibirila: Droit Des sociétés, éd Ellipses Paris,  3 ème, éd 2008, P.56. 

لعور عثمان : االكتتاب في اسهم شركات املساهمة في التشريعين الجزائري والفرنس ي ، مذكرة لنيل شهادة املاجستير  -92

 .99ص  9119امعة بن يوسف بن خدة الجزائر ، السنة الجامعية في القانون الخاص كلية الحقوق ، بن عكنون ، ج
 .19علي فتاك ، مرجع السابق ص -94

-91 « le registre du commerce se présente comme l’instrument indispensable à la mission de service 

public » 

 
، واملتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية )ج  1911اوت  91، مؤرخ في  14-11من القانون رقم  99راجع املادة  -91

 (  94/4/9111املؤرخ في  19ر العدد 
، واملتضمن القانون األساس ي الخاص بمأموري املركز  9119فيفري  94، مؤرخ في  91-19مرسوم التنفيذي رقم  -99

 الوطني للسجل التجاري 
  تضمن القانون التجاري، م سوامل 14-19من املرسوم التشريعي رقم  119راجع املادة  -99
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واملتعلق بشروط القيد في السجل التجاري  9112يناير  94املؤرخ في  19-12من املرسوم التنفيذي رقم  11املادة  -99

، )ج ر 9119ديسمبر  9املؤرخ في  119-19( املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 91/9/12املؤرخ في  1)ج ر العدد 

والتي تنص  9199جوان  91من القانون التجاري الفرنس ي  9( ،والتي تقابلها أحكام املادة 2/99/19 املؤرخ في21العدد 

 على  " أن الشركات التي تتخذ من التراب الفرنس ي مقرا اجتماعيا لها تخضع للقانون  الفرنس ي 
القانون االساس ي الخاص باملركز ، املتضمن  9119فبراير  94املؤرخ في  94-19من املرسوم التنفيذي رقم  11املادة  -91

 الوطني للسجل التجاري وتنظيمه،.

 

  
91 - Voir l’article 1835 du code civil Modifie par La Loi 2000-230 du 13 Mars 2000 
99 - Ce mouvement est général : on le rencontre en France depuis que le décret 

N°2005-77 du 1er février 2005 qui envisage de manière précise la dématérialisation des formalités 

d'immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce et sociétés. 

- En Allemagne, et à compter du 1er janvier 2007, le registre du commerce doit 

Être tenu sous forme électronique. Les déclarations aux fins d’inscriptions doivent, 

Désormais, être transmises au registre du commerce par voie électronique après 

Authentification. Les documents sous forme papier ne sont plus acceptés, seuls des documents numérisés 

doivent être transmis. 

- En fait, ce mouvement a été imposé aux pays appartenant à la Communauté Européenne par la directive 

2003/58/CE du Parlement et du Conseil du 15 juillet 2003 (modifiée par la directive CE du 16 septembre 

2009) en vue de faciliter et accélérer l'accès des parties intéressées aux informations sur les sociétés, tout en 

simplifiant sensiblement les formalités de publicité imposées à ces dernières. Elle a ainsi prévu que : pour 

tous les actes soumis à publicité et qui font l'objet d'une formalité de dépôt ou d'immatriculation au registre 

du commerce et des sociétés, les sociétés auront le choix entre le support papier ou la voie électronique. 

Symétriquement, tout intéressé pourra obtenir copie des actes et indications portés au registre du 

commerce et des sociétés par voie électronique.  

، املتعلق بشكل التصريح االستثمار  9111مارس  91املؤرخ في  14-14من املرسوم التنفيذي رقم  92راجع املادة  -92

 وطلب مقرر منح املزايا.
، ص 9111زائر ،طبعة فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري ،ديوان املطبوعات الجامعية ، الج -94

991. 
 91، ص 9199عمار جهلول ، النظام القانوني لحكومة الشركات ، منشورات زين الحقوقية ، دار نيبور، بغداد ،  - 91
حلو ابو حلو: السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري ، مقال منشور في مجلة املدرسة الوطنية لالدارة ،  -91

 .49ص  ، 9119-9-العدد  9مجلد 

99- املرسوم التنفيذي رقم 91-991 املؤرخ في 91 اوت 9191 ، املحدد لشروط و كيفيات ممارسة االنشطة واملهن 

  املقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري 
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 ، م ، س. 14-11من القانون رقم  11راجع املادة  -99

- « La liberté d’exercice n’importe quelle activité sans aucune condition néxiste (pas) et n’ajamais existé dans 

aucun pays du monde. Partout, l’accés à certines activités economiques et réglementé » Voir Dorra ouali : 

L'immatriculation au registre du commerce : Etude des droits tunisien et français, Thèse de doctorat en Droit 

Privé, L’université de Sfax en cotutelle avec l’université Paris I ,2016-2017, p.28. 

من نفس القانون. 91راجع املادة  -99   

.19مؤيد احمد محي الدين عبيدات، م ،س ، ص -91   

م ، س. 14-11من قانون  11راجع املادة  -91  
 . 991فرحة زراوي صالح،م س ، ص -99
، املتضمن وضع املركز الوطني للسجل التجاري تحت  9112مارس  92املؤرخ في  11 -12املرسوم التنفيذي رقم  -29

 اشراف وزير التجارة .
، الذي يحدد كيفيات تحويل الصالحيات ملكاتب الضبط  9114املؤرخ في ابريل  911 - 14املرسوم التنفيذي رقم  -94

بمسك السجالت العمومية للبيوع ورهون حيازة املحالت التجارية وإجراءات قيد  وكتاب الضبط في املحاكم واملتعلقة

 االمتيازات املتصلة بها الى املركز الوطني للسجل التجاري ومأموري املركز الوطني للسجل التجاري 
 . ، املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية ، م ،س 14-11من القانون  99املادة  -91
 .   119،ص 9111د محرز: الشركات التجارية، دون ناشر، ط أحمد محم -11
، املتعلق بالنشرة الرسمية لإلعالنات القانونية )ج ر 9119فبراير  94املؤرخ في  21-19راجع املرسوم التنفيذي رقم  -19

  (. 99/19/9119بتاريخ  91العدد 
  التجارية ، م ، س. ، املتعلق بشروط ممارسة االنشطة 14-11من القانون  99املادة  -19

 
  .11-19علي فتاك، م س ،ص  -19
 . املتعلق بشروط ممارسة االنشطة التجارية ، م ، س 14-11من القانون  99املاة  -11
 . من نفس القانون م،س 91املادة  -11
 س ،أحمد وارفلي : الوسيط في قانون الشركات التجارية  ، منشورات مجمع االطرش للكتاب املختص ، تون -19

  .991، ص  9191 
أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات واملجموعات ذات النفع االقتصادي ج الثالث، شركة املساهمة، مطبعة  -12

 .911، ص 9199املعارف الجديدة، ط 
  ، املتضمن القانون التجاري، م، س.14-19من املرسوم التشريعي رقم  114املادة  -14
  .911ج الثالث، مرجع السابق،ص أحمد شكري السباعي،  -11
  ، املتضمن القانون التجاري ، م ، س. 14-19من املرسوم الشريعي رقم  119املادة  -11
  .991، ص 9199ط  محمود سمير الشرقاوي : الشركات التجارية ، دار النهضة العربية ، -19
رن ،ج الثاني في الشركات، مكتبة املعارف، : الوسيط في القانون التجاري املغربي واملقا أحمد شكري السباعي -19

 .   49،ص9141املغرب، ط 
19 -Eric Sevrin  : Changement de dénomination social et création de la valeur, Revu banque magazine, 

N°462, décembre 2002,p.74. 
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من القانون املدني" بأن  11طن في نص املادة يالحظ أن القانون املصري وعلى خالف القانون الجزائري حدد املو  - 11

موطن الشخص االعتباري بأنه" املكان الذي  91املوطن هو املكان الذي يقيم فيه الشخص عادة "، وحددت املادة 

يوجد فيه مركز ادارته ، بمعنى اخر هو املكان الذي توجد به الهيئات التي تناط بها ادارة الشركة أو, باألحرى هو املكان 

لذي يجتمع فيه مجلس االدارة والجمعية العمومية ، مثال شركة "عربات النوم للسكك الحديدية" تباشر نشاطها في ا

: الوسيط في القانون  كل أنحاء أوربا  إال أنها تتخذ من بروكسل ، وحدها مقرها االداري ،ٍ أحمد شكري السباعي

    .  49صالتجاري املغربي واملقارن ج الثاني في الشركات، م س، 

-11  Gilbert-Gelard: Le changement de forme juridique et la modification des statuts entraine-t-elle la 

création d’une personne moral nouvelle, Revu française de Comptabilitè, N°462, Fèvrier 2013,pp. 8-9. 

19- أحمد شكري السباعي : الوسيط في الشركات واملجموعات ذات النفع االقتصادي الجزء االول ، مطبعة املعارف 

. 911، ص  9199الجديدة ، ط   

12 -عزيز أطو بان : الحقوق األساسية للمساهمين في شركة املساهمة في القانون املغربي،أطروحة لنيل الدكتوراه في 

وم القانونية واالقتصادية واالجتماعية القانون الخاص ، الجزء الثاني،جامعة محمد الخامس أكدال ، كلية العل

. 911-919ص  9111الرباط املغرب،السنة الجامعية    
14 -P Merle, op. cit, p 72. 

Voir à ce sens :Jean-Pierre le Gall : Droit commercial Les activités commerciales, éd. Dalloz, Paris, 12 ème 

éd.2000, P.36. )Concernat les obligations du commerçant (.  

11- تنص املادة 19 من القانون 11-14 املتعلق بشروط ممارسة االنشطة التجارية " ينتج عن ممارسة تجارة خارجة 

دج  91.111عن موضوع السجل التجاري الغلق االداري املؤقت للمحل التجاري املعني ملدة شهر واحد والغرامة من 

التسوية خالل شهرين ابتدءا من تاريخ معاينة الجريمة ، يقوم القاض ي بشطب دج وفي حالة عدم  911.111الى 

يدل داللة واضحة على أن املشرع فضل انتهاج أسلوب التقييدي ذي الطابع التخصص ي ،  ما السجل التجاري ، هذا

 بعد أن فقد أسلوب التقييد بواسطة نظام الوكالة الكثير من قوته في ظل التنظيم الجديد. 
91- D- Gibrila ,op. cit ,p 57 .  

املؤرخ  22، املعدل للقانون التجاري )ج ر العدد 9119ديسمبر  11املؤرخ في  92-19من االمر رقم  91-91راجع املواد  -

(.99/99/19في   

99- نصت املادة 911 من املرسوم التشريعي 19-14 " يعين القائمون باإلدارة االولون و اعضاء مجلس املراقبة االولون 

 ومندوبو الحسابات االولون في القوا نيين االساسية. 

99- راجع املقتضيات الخاصة بنزاهة وشفافية املمارسات التجارية وفقا ألحكام القانون 11-19 املؤرخ في 99 جوان 

.92/9/11املؤرخ في  19املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية )ج رالعدد  9111   
91 -Dominique Liégeais : Droit commercial et des affaires, éd 2007, p. 54.    

91- ورد في أحكام املادة 92 من االمر رقم 19-92 م ، س " يجب على كل شخص طبيعي بمؤسسته املوقعة منه  أو 

أو باسمه  رقم سجله التجاري الذي حصل عليه أو معنوي مسجل في السجل التجاري أن يذكر في عنوان فواتيره 

 طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو على كل املراسالت الخاصة. 

م،س. 14-19من املرسوم التشريعي  19مكرر  291املادة  -99  

من نفس القانون. 11مكرر  291املادة  -92   
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94 - ريبير وروبلو : املطول في القانون التجاري ج االول ،املجلد الثاني منشورات الحلبي الحقوقية،طبعة 9114، ص 

499  .  

املتضمن ق،ت،م  س .  14-19املرسوم التشريعي رقم  -91   

.94،ص 9119علي علي سليمان النظرية العامة لإللتزام ديوان املطبوعات الجامعية،الجزائر ط  -21  

-29 «  Inscription modificative dan le délai d'un Moi : Sur la demande du commerçant ou représentant de la 

société pour tout modification dans les mentions Originaires» Voir à ce sens :    Pierre. Le Gall, op.cit, P.38.  

999عزيز اطو بان ،م س،ص -29    

من القانون التجاري االماراتي. 29املادة  -  29 

،م س. 14-19من املرسوم التشريعي رقم  11مكرر  291املادة  -21    

21 - شريف محمد غنام :  التنظيم القانوني لإلعالنات التجارية  عبر شبكة االنترنت،دار الجامعة 

.  2 – 9،ص 9119الجديدة،االسكندرية،ط   
29  - Cour D’appel De Rennes  ord. Ré f. 3 Mai 2000  J.c.p.e.d.e. 2000 h 48 p 1902 obs  vivant  M.  
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 رقابة بنك املغرب على التمويل بين السياسة التقليدية والحديثة

 القانون البيئي باملغرب بين التشريع املعجل والتطبيق املؤجل

 

                               ياســـيـــن الكــــعيوش 

 باحووووث بسوولك الدكتووووراه                                                                          

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا                                                                         

 فوووواس  -ق كلوووية الحقووووو                                                                            

 

 مقدمة:

من املعلوم أن حماية البيئة أصوووووووووووووبحت تشوووووووووووووغل حيزا هاما ضووووووووووووومن االهتمامات األسووووووووووووواسوووووووووووووية على           

الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بالنظر للتدهور املستمر واملتزايد الذي أضحى يطال البيئة في مختلف 

ل تلوث الهواء، وتلوث املياه، وتراجع مكوناتها، الشووووووو يء الذي أفضووووووو ى إلى مشوووووووكالت بينية متعددة من قبي

لزم الوودولووة اعتموواد برامج ، هووذا مووا 177الغطوواء الغووابوي وتفوواقم مشوووووووووووووكلووة النفووايووات وانتشووووووووووووووار األمراض...

                                                           
لما تشحححححححهده البيئية العالمية من   3333مارس  4منظمة الصححححححححة العالمية ناقوس الخطر، في تقريرها الصحححححححادر  دقت  177

لمواد تناول ا –مليون طفل نتيجة النفايات اإللكترونية الناشححئة عن إعادة تدويرها  3.3ملوثات خطيرة تتسححبب سححنويا في وفاة 
وتردي الخدمات الصححححححححية وارتفاة اإلصحححححححابة   -الكيميائية الضحححححححارة عن طريق الغذاء والماء والهواء والمنتجات المحيطة بهم

مواد الكيميائية كالزئبق والرصحححاص والفلورايد الناتجة عن بقايا الحروب التي يشحححهدها العالم...، كما دعت منظمة الصححححة بال
ت الصححححية والحد من تلو  العالمية حكومات الدول إلى تحسحححين جودة المياه الصحححالحة للشحححرب والصحححرف الصححححي والخداما

عها على صحححححححححححححة األطفال للوقاية من المخاطر البيئية، قصححححححححححححد بلو  أهداف تأثير تغير المناخ والتي تؤثر جمي حرودالهواء 
التنمية المسحححححححتدامة التي سحححححححطرتها المنظمة وأهمها وضحححححححع نهاية لوفيات المواليد واألطفال حديثي الوالدة واألطفال دون سحححححححن 

 :بموقع 3333مارس  4. أنظر تقرير منظمة الصحة العالمية 3323الخامسة بحلول عام 
Consulté le 12/06/2018 à 15 h. :www. Who.int.ig/. 
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إسووووووووتراتيجية وتشووووووووريعية، تأخذ بعين االعتبار البعد البيئي كمعيار حقيقي للتنمية املسووووووووتدامة، مما يؤكد 

 .( 178)العيش ضمن بيئة سليمة ومتوازن  وعي املشرع بضرورة حماية حق اإلنسان في

موا يحودث للبيئوة من الجرائم الواقعوة عليهوا ال يشوووووووووووووكول خطرا على املنطقوة التي تقع فيهوا الجرائم  إن     

 (179)البيئة فقط بل يتعداها إلى مسافات بعيدة، ونتيجة لهذا الخطر املستفحل اتسمت الجرائم البينية

للحدود. لذلك اسوووووووووووتشوووووووووووعر املنتظم الدولي، باملخاطر واألضووووووووووورار الفادحة وانتهاكاتها بطابع الجرائم العابرة 

النوواشوووووووووووووئووة عن اإلخالل بووالتوازن البيئي واالسوووووووووووووتنزاف املتزايوود للموارد الثروة الطبيعيووة، األمر الووذي جعوول 

، للحد من تلك (180)الدول تبذل قصوووووووووووارى جهدها من خالل مؤسوووووووووووسووووووووووواتها وأنظمتها املعنية بحماية البيئة

 ضرار التي أصبحت تهدد وجود اإلنسان، واملحافظة على الكائنات الحية بمختلف أنواعها.املخاطر واأل 

                                                           
انه اعتبر العيش في بيئة سليمة حقا من الحقوق األساسية لجميع المواطنين  3333ما يحسب للدستوري المغربي لسنة  178

 من الدستور الباب المتعلق بالحريات والحقوق األساسية، كما عمل المشرة بإحدا  23على قدم المساواة، وذلك في الفصل 
 المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، يدلي برأيه في التوجهات العامة لالقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

باعتبارها سلوك ايجابي أو سلبي سواء كان عمدي أو غير عمدي، يصدر عن شخص طبيعي  الجريمة البيئيةتشكل   179
قة مباشرة أو غير مباشرة؛ إحدى نماذج الجرائم الخطيرة التي أو معنوي يضر أو يحاول اإلضرار بأحد عناصر البيئة، بطري

الثورة الصحححححححححناعية التي أسحححححححححفرت عن تطور هائل في مجال التكنولوجيا الحديثة التي كان لها وقع جد فعال في وجدت نتيجة 
د اإلنسحححان الذي أسحححع تحقيق اآلمال البشحححرية، من اسحححتقرار وشحححيوة الرفاه االقتصحححادي واالجتماعي؛ غير أن هذا التطور بالقدر

فإنه بالمقابل كان مصححدر إزعاج له، نتيجة لكثرة المخاطر التي نجمت عن سححوء اسححتعمال هذه المنتجات واآلليات والمنشحح ت 
هالل أشححححححححرف، جرائم البيئية بين النظرية والتطبيق، ط األولى، دار الصححححححححناعية التي أضححححححححرت بشححححححححكل كبير بالبيئة. أنظر : 

 .24هحححح،  ص  3631ة سنة النهضة العربية، القاهر 
تعني مكحان اإلقحامحة أو المنزل أو المحيط الحذي يعيش في الكحائن الحي، إذ  ،تتفق معحاجم اللغحة العربيحة على أن البيئحة  180

ه وأنزله ومكن أقام، وآباءه منزل وتبوأه إياه وبوأه فيه: هيأو جاء في لسان العرب، بوأتك بيتا: اتخذت لك بيتا، وقيل تبوأه: نزل 
له فيه، للمزيد من االطالة على التعريف اللغوي راجع : لسححححححححححححان العرب، للعالمة ابن منظور، المجلد األول، دار صححححححححححححادر، 

 وما بعدها. 29ص  3886بيروت، 
 : عرفها البعض بقوله -

« l’ensemble des facteurs qui influent sur le milieu dans lequel l’homme vit »Voir: Michel 
Prieur, droit de l’environnement, 4éme éd, Dalloz, Paris, 2001, p 1 

بأنها:" كل شحيء  3833عرفها اإلعالن الصحادر عن مؤتمر البيئة البشحرية الذي انعقد في سحتوكهولم بالسحويد سحنة  -
د و يحيط باإلنسان سواء كان طبيعيا أو بشريا. وكان مؤتمر "ستوكهولم" ألول مرة استعمل مصطلح البيئة في الوج
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عالوة على ذلك، شوووووووووووووهد القرن املاضووووووووووووو ي اهتمام دولي وإقليمي متزايد، بانعقاد مؤتمر األمم املتحدة         

من املبادئ  الذي تمخض عنه إقرار مجموعة 9129املتعلق باإلنسان والبيئة املنعقد في استكهولم سنة 

وكذا مؤتمر األمم املتحدة للبيئة والتنمية املعروف باسووووووووووووم قمة األرض، الذي عقد في  ،(181)والتوصوووووووووووويات

والذي أقر حق الدول في اسووووووووووووتثمار مواردها، بشوووووووووووورط أن ال تسووووووووووووبب  9119ريو دي جانيرو بالبرازيل يونيو 

                                                           

( بدال من مصححححححطلح الوسححححححط اإلنسححححححاني الذي جرى العمل به. لم تأخذ قضححححححايا البيئة  (environnementالقانوني
والحفاظ عليها مأخذ الجد إال بعدما دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى ضححححححححححرورة عقد مؤتمر دولي لمناقشححححححححححة 

الذي أرخ لميالد أول إعالن عالمي متعلق بالبيئة  األخطار المحدقة ببيئة اإلنسان، وكان هو المؤتمر الدولي األول
 338مبدأ و 34دولة، حي  تمخض عنه إقرار  332األمم المتحدة، وذلك بمشححححححححححححححاركة =اإلنسححححححححححححححانية تحت رعاية 

توصححيات كانت وال تزال حجر األسححاس ضححمن البحو  القانونية والعلمية في مجال الحماية البيئية. أنظر في ذلك: 
قي عطية، النظام القانوني لحماية البيئة في ضححححوء التشححححريعات العربية والمقارنة، دار الجامعة طارق إبراهيم الدسححححو 

 .618، ص 3336الجديدة، 
من القانون المتعلق بحماية واسححححححتصححححححال  البيئة  32المادة  ، قائال فيأعطى المشححححححرة المغربي للبيئة تعريفا واسححححححعا -

التي تمكن من تواجد الكائنات الحية واألنشححححححححححطة اإلنسححححححححححانية " هي مجموعة العناصححححححححححر الطبيعية والثقافية  33.32
 على تطورها..." وتساعد

المتعلق بحماية البيئة وتنميتها لدولة اإلمارات العربية  3888لسححححححححححححححنة  36كما عرفتها المادة األولى من قانون رقم  -
 وعين :تكون هذا المحيط من نالمتحدة: هي " المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة وي

   يضححم الكائنات الحية من إنسححان وحيوان ونبات وغيرها من الكائنات الحية ومواد طبيعية عنصررر يبي :
 وكذلك األنظمة البيئية، من هواء وماء وتربة ومواد عضوية وغير عضوية. 

   تة ثابتة وغير ثاب: ويشححححححمل كل ما أدخله اإلنسححححححان إلى البيئة الطبيعية من منشحححححح ت عنصررررر طير يبي
 وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما استحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات".

مبدأ لدعم حماية البيئة، ومن بين هذه المبادئ نذكر المبدأ  34توصحححية و 338تمخض عن مؤتمر سحححتوكهولم بالسحححويد،  181
 الذي جاء فيه: 36

Le principe 24 du déclaration de la conférence des  Nation Unies sur l’environnement 
proclame que : « les questions internationales se rapportant à la protection et à l’amélioration 
de l’environnement devraient être abordées dans un esprit de coopération par tous les pays, 
grands ou petits sur un pied d’égalité, une coopération par voie d’accords multilatéraux ou 
bilatéraux ou par d’autres moyens appropriés et indispensable pour limiter efficacement 
prévenir réduire et éliminer les atteintes à l’environnement résultant d’activités exercées dans 
tous les domaines, et ce dans les respect de la souveraineté et des intérêts de tous les 
Etats ». 
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بباريس قصوووووود توقيع اتفاق ملزم  9191، باإلضووووووافة إلى انعقاد قمة املناخ أواخر سوووووونة (182)ضووووووررا بالبيئة

بين الودول ملواجهوة التغيرات املنواخيوة الخطيرة التي أصوووووووووووووبحوت تشوووووووووووووهودهوا دول املعمور، إلى جوانوب مؤتمر 

بمراكش،.وغيرهوووا من املؤتمرات  9199نونبر  94إلى  2األطراف حول التغيرات املنووواخيوووة الوووذي عقووود أيوووام 

االهتمووام والعنووايووة، للوصوووووووووووووول إلى الحلول النوواجعووة التي حظيووت فيهووا البيئووة والجرائم املرتكبووة ضوووووووووووووودهووا بوو

ملعالجة هذا النوع من األضوورار. كل هذه املؤتمرات حتمت على الدول ومن بينها املغرب إصوودار تشووريعات 

بينية ومالءمتها مع املرجعية الدولية، من أجل تأمين املجال البيئي ضوود األضوورار واألفعال غير املشووروعة، 

اعتمد املغرب مقاربة قانونية مندمجة ترتكز على  حيثال املوارد الطبيعية. الناتجة عن سوووووووووووووء اسووووووووووووتعم

تدخل الدولة في تدبير املخاطر البينية والسوووووووووووووهر على احترام املجال البيئي وحمايته والحفاظ عليه، وقد 

وضوووووووووع ألجل ذلك مجموعة من النصووووووووووص القانونية املتعلقة بحماية البيئة من األضووووووووورار واملحافظة على 

وسوووووووووووالمة املواطنين، حيث عمل على تقنين األنشوووووووووووطة اإلنتاجية امللوثة، كما كان املغرب من بين  صوووووووووووحة

الدول السوووووباقة إلى توجيه السوووووياسوووووة التشوووووريعية إلى خلق األجهزة واملؤسوووووسوووووات التي تعنى بحماية البيئة 

ثم  9111ة سوونة ، إلى تأسوويس املجلس الوطني للبيئ9129بدءا بإحداث كتابة الدولة في البيئة منذ سوونة 

 .9199املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بموجب دستور 

                                                           
االلتزامات الملقاة على واجب الدول والواجب اتخاذها في سححححبيل تحقيق التنمية لم يضححححف مؤتمر "ريو" شححححيئا جديدا في   182

المتقدمة والنامية على الرغم من أن اإلطار النظري المسحححححححححححتدامة، حي  بدا االختالف واضحححححححححححح في وجهات النظر بين الدول 
للتنمية المسحححححححتدامة يهدف إلى تطوير العالقات االقتصحححححححادية بينهما؛ حي  انقسحححححححمت مواقف الدول المصحححححححدرة للبترول والدول 

ام بين سححححححححححالمتخلفة والدول األكثر تعرضححححححححححا للتغيرات اإليكولوجية العالمية وحتى على مسححححححححححتوى الدول المتقدمة كان هناك انق
أطراف تسحححححححعى السحححححححتقرار االنبعا  اكندا، أسحححححححتراليا، نيوزيالندا، والدول األوروبية( وبين أطراف أخرى ترفض تحديد الواجب 
تخفيضحححححها من االنبعا  اكالواليات المتحدة األمريكية(. كما لم يتطرق المؤتمر لبعض المسحححححائل الشحححححائكة والمواضحححححيع الهامة 

ئة... على البيئة العالمية، تأثير الشحححححركات المتعددة الجنسحححححيات على البي=البيئة، تأثير األسحححححلحة كتأثير التجارة العالمية على 
إلخ. أنظر: أحمد عبد الكريم سححححححححالمة، قانون حماية البيئة اإلسححححححححالمي مقارنا بالقوانين الوضححححححححعية، ط األولى، دار النهضححححححححة 

 .33ص  3884العربية، القاهرة، سنة 
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، تشوووووووكل أحد املداخل األسووووووواسوووووووية لصووووووويانة البيئة (183)ومما ال شوووووووك فيه أن الحماية القانونية للبيئة      

وضووووووبط أوضوووووواعها، لذلك ظهر االهتمام بإيجاد الوسووووووائل القانونية لحماية البيئة منذ وقت مبكر، حيث 

تشوووووووووووووريع املغربي بالعديد من النصووووووووووووووص القانونية التي تغطي مجموعة من املجاالت البينية، من يزخر ال

مياه وغابات ونباتات وتطهير ومكافحة التلوث وحماية الثروة الحيوانية. لهذا أصوووووووووبح املشووووووووورع يسوووووووووعى إلى 

دفا أسوووواسوووويا . ومن هنا يمكن القول إن البيئة تعتبر ه(184)تحقيق أقصوووو ى صووووور الحماية القانونية للبيئة

من أهووداف املحووافظووة على النظووام العووام بموودلوالتووه الثالث )األمن العووام والصوووووووووووووحووة العووامووة والسوووووووووووووكينووة 

" إذ يعني االسووووووووتهجان الجماعي القاضوووووووو ي بحماية بالنظام العام البيئيالعامة(، والتي تشووووووووكل ما يسوووووووومى "

ازن الدولة بضمان نوع من التو  البيئة ضد كل اعتداء، والذي يتخذ شكلين األول ايجابي يتمثل في التزام

                                                           
ئة"" مع مرور السححححححنوات تطورا مهما بحي  لم يعد ينحصححححححر في محاربة التلو  واإلشححححححعاعات، شححححححكل مفهوم ""حماية البي 183

ولكن مجاله توسحححححححححع ليشحححححححححمل حماية الصححححححححححة العمومية والسحححححححححكينة والجوار والترا  والم ثر والموارد الطبيعية وتنوة الكائنات 
م جديدة مثل الوقاية واالحتياط والمعالجة أو الحية...، كما أن عملية الحماية تجاوزت مسححححححححححححألة المنع والزجر لتشححححححححححححمل مفاهي

صححححال  األضححححرار؛... وال  التقليص من أثار األضححححرار؛ لذلك فمفهوم الحماية شححححامل وأوسححححع يضححححمن كل من الوقاية والزجر واو
ينحصحححححر مبدأ الحماية في تفادي أو منع األنشحححححطة الملوثة في إطار الشحححححرطة اإلدارية، بل يشحححححمل كذلك كل التدابير الواجب 
اتخحاذهحا من طرف الحدولحة أو من طرف الفحاعلين إلزالحة التلو  حيح  افتراض ححدوثحه، أو االحتراز من آثحاره السححححححححححححححلبيحة، أو 
التخفيف  منه إلى مسححححححححححححححتوى ال يتجاوز المقاييس المحددة من طرف اإلدارة. أنظر: الهادي مقداد، قانون البيئة، ط األولى، 

 .93 -93،  ص 3333 مطبعة النجا  الجديدة، الدار البيضاء، سنة
يتوفر المغرب على ترسححححححنة قانونية بيئية ضححححححخمة تشححححححمل جميع عناصححححححر البيئة منها ما صححححححدر قديما وحديثا، وأهم هذه  184

 33ظهير  -المتعلق بالمؤسححححححسححححححات المزعجة ..... 3836: ظهير  على سححححححبيل المثال وليس الحصححححححر النصححححححوص القانونية
المتعلق بالصحححححححححححيد البحري ...، كما تم تدعيم  3832نونبر  39ظهير  -لهاالمتعلق بحفظ الغابات واسحححححححححححتغال 3833أكتوبر 

المتعلق بحماية  33.32المتعلق بالماء، قانون  24.31الترسححححنة البيئية بصححححدور قوانين حديثة  لحماية البيئة من قبيل قانون 
ق بمحاربة تلو  الهواء وقانون المتعل 32.32وقانون  -بدراسححححححححة التأثير على البيئة 33.32وقانون    -واسححححححححتصححححححححال  البيئة

قححانون رقم  -بمثححابححة ميثححاق البيئححة والتنميححة المسححححححححححححححتححدامححة  88.33قححانون  -المتعلق بتححدبير النفححايححات والتخلص منهححا 39.33
يقضي بمنع صنع األكياس من  33.31قححححححححححانون رقحححححم المتجددة  بالطاقات المتعلق 38.32المتعلق بالساحل، قانون  93.33

 واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها... إلخ. مادة البالستيك 
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املنسووجم بين اإلنسووان والبيئة، والثاني سوولبي يتمثل في ذلك االلتزام القانوني املفروض على األفراد بعدم 

 .(185)إحداث أي اضطراب في املجال البيئي

ويكتسووووووووووووو ي موضووووووووووووووع البيئة أهمية بالغة بالنظر إلى املكانة التي أصوووووووووووووبح يحتلها في الوسوووووووووووووط األكاديمي      

والفقهي، فضووال عما يشووهده العالم عامة واملغرب خاصووة، من اهتمام متزايد بقضووايا األمن البيئي، وعيا 

منه بالخطر الذي يهدد كل شوووووو يء في حياة اإلنسووووووان من صووووووحته واقتصوووووواده وأمنه ومائه وهوائه وأرضووووووه، 

لى البيئة حافظة عخصوصا بعد التحوالت الشاملة في قطاعات الصناعة واالستثمار، والتي تعتبر فيها امل

 تحديا كبيرا للدولة.

أما بخصوووووووووووص األهمية العملية التي يطرحها املوضوووووووووووع، فيمكن تلخيصووووووووووها في التطور املجال العلمي      

والتكنولوجي وكذا األنشوووطة االقتصوووادية للمعامل واملصوووانع، التي تسوووعى للربح ولو على حسووواب االعتداء 

دى ضرار املرتبط بالبيئة، لذا البد من تقييم التشريع البيئي ومعلى البيئة، فيستتبع ذلك تطور نسب األ 

 ومسايرته ملختلف التحوالت التي يشهده املجال التنموي.

إن التوجهات التي أخذتها السوووياسوووة التشوووريعية البينية للحد من االنتهاكات الفظيعة التي تحول دون     

 الحلول التقنية والتكنولوجية فقط، بل ركزت على السوووير قدما باملجال البيئي، والتي لم تعد تعتمد على

املقاربة القانونية، بالنظر إلى وعي الدول بضوووووورورة االعتماد على الترسوووووونة القانونية التي من شووووووأنها إيجاد 

الحلول املناسووووبة للمشوووواكل املطروحة، وضووووبط سوووولوك اإلنسووووان في تعامله مع بينته. لهذا كان املشوووورع في 

يصووووا على حماية البيئة والحفاظ عليها من مختلف أشووووكال التهديد والتخريب، ثم ظل القانون البيئي حر 

عمل جاهدا من أجل وضووووووووووع منظومة قانونية شوووووووووواملة باملجال البيئي، غير أن هذه األخيرة لم تسوووووووووولم من 

االختالالت والعراقيل واالنتقادات من قبيل ضووووعف اإلطار التشووووريعي وعدم مواكبته للتقدم الحاصوووول في  

                                                           
185 Ahmed Gourari, La Protection juridique de l’environnement en droit marocain, Série Fanaux 
Universitaires, imp, Balabil ; Fes, N° 1, Novembre 2011 p 67 et suite. 



 

 

165 

التنمية االقتصوووووووووووووادية، في ظل السووووووووووووولطة التقديرية املمنوحة لإلدارة املكلفة بحماية البيئة. وبالتالي إطار 

 يبقى اإلشكال املطروح حول:

ما هي العراقيل والصعوبات التي تحد من نجاعة وفعالية التشريع البيئي املغربي لحماية البيئة على 

 أرض الواقع ؟

 نطلق التصور التالي:هذا ما سنحاول مقاربته من م       

 املبحث األول: غياب فلسفة مالئمة التشريع البيئي مع الواقع                         

 املبحث الثاني: عدم تبني سياسة صادقة في إطار التنمية املستدامة                     

 املبحث األول: غياب فلسفة مالئمة التشريع البيئي مع الواقع

مشكالت البينية مازالت تزداد كثافة و ليس هناك ما يدعو للتفاؤل وال توووووزال التحديات   إن معظم       

البينية تبعث على الرهبة. فبالنسووبة للنصوووص القانونية تعتبر في مجموعها عبارة عن تشووريعات متفرقة 

ينية ب تهم مجاالت مختلفة ال يجمع بينهما منطق شووووووووووومولي يحيط بالبيئة في إطارها العام وفق سوووووووووووياسوووووووووووة

لتشتت إلى غلبة ا  يستهدف دمج االعووووووتبارات البينية فووووووي املخططات االقتصادية و االجتماعية. باإلضافة

 وعدم االنسجام على مستوى املؤسساتي. 

وإذا كانت القواعد البينية املتعلقة بمكافحة التلوث واملضوووووووووووار أو املحافظة على األوسووووووووووواط الطبيعية      

مان تجسوووووويد الطابع الوقائي للسووووووياسووووووات البينية، فإن طابعها العلمي والفني تكتسوووووو ي أهمية بالغة في ضوووووو

املحض يجعلها تعاني أثناء وضووووووعها من صووووووعوبة تحقيق اإلجماع العلمي بسووووووبب تطور الحقيقة العلمية، 

كما أن كثرة القواعد التي تحكم مختلف العناصووووور واألوسووووواط البينية ينجم عنها صوووووعوبة لدى اإلدارة في 

الصوووووووووووووطدامها باعتبارات واقعية تتعلق باملركز االقتصوووووووووووووادي للمنشوووووووووووووآت االقتصوووووووووووووادية، وبالتالي تطبيقها 

عدم  وهذا ناتج عن )املطلب الثاني(،تسووووووووووووتعمل أثناء تطبيقها للقانون البيئي سوووووووووووولطة تقديرية واسووووووووووووعة 
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بيئي في لأخذ املشوووووووورع عند صووووووووياغته للقوانين البيئة باعتبارات واقع البيئة املغربية. مما جعل التشووووووووريع ا

 )املطلب األول(.جل مضامينه ال يواكب التقدم الحاصل في املجال االقتصادي 

 املطلب األول: تشريع ال يواكب التحوالت االقتصادية                 

يرجع عدم التالؤم النسووووبي للتشووووريع البيئي أوال إلى مصوووودره الخارجي، فالعديد من النصوووووص ترجع        

الحماية، حيث كان االنشوووووووووووغال األسووووووووووواسووووووووووو ي آنذاك، ليس هو حماية البيئة أو املحافظة  في أغلبها إلى فترة

عليها، وإنما العمل على إيجاد اآلليات القانونية الكفيلة بتسوووووووهيل االسوووووووتغالل املكثف للثروات الطبيعية 

وأضووووحى  ،الوطنية؛ كما أن بقاء التشووووريع البيئي في هينته األولى لعدم تحيينه وتكميله أدى إلى شوووويخوخه

بووالتووالي متجوواوزا في كثير من مضووووووووووووووامينووه، ألنووه لم يعوود يسوووووووووووووواير التطورات املتسووووووووووووووارعووة في أنموواط اإلنتوواج 

 واالستهالك التي ولدت أنشطة صناعية واقتصادية جديدة تؤثر سلبا على البيئة.

نا، هذا الدال تسووواير بتاتا التحوالت اإليكولوجية لألنظمة البينية بب كما أن جل املقتضووويات أصوووبحت      

باإلضوووووووووووافة إلى تأخرها كثيرا عن األخذ بالتقنيات واالتجاهات القانونية املعتمدة ملواجهة خصووووووووووووصووووووووووويات 

 الجرائم البينية بعد أن تبين عدم مالئمة كثير من القواعد التقليدية في هذا املجال.

بمشووووووووووووواكلها، فإن الثغرات بالرغم من أولوية املحافظة على البيئة في الوقت الحالي وزيادة االهتمام      

العووديوودة التي تكتنف بوواقي النصووووووووووووووص القووانونيووة البينيووة والتي تحوود من فعوواليتهووا ومن قوودرتهووا على إيجوواد 

الحلول املالئمة للمشووووووواكل البينية املسوووووووتجدة، فهي تتسوووووووم بقدمها، وقصوووووووورها، وعدم مالئمة مضووووووومونها 

 ة الحديثة التي أدت إلى ظهور سوولوكات جديدةللواقع، ألنها ال تسوواير املعطيات االقتصووادية والتكنولوجي

ضارة بالبيئة، وهي نصوص مشتتة وتفتقد إلى االنسجام والرؤية الشمولية في معالجة القضايا البينية، 
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كما أن الجزاءات واإلجراءات الوقائية التي تتضووووووووووووومنها ال تمنح القوانين الفعالية املطلوبة لعدم كفايتها، 

 .(186)وضعيفة ال تتناسب وحجم التخريب البيئيفهي تقليدية وغير بناءة، 

املتعلق باملؤسوووووووووووووسوووووووووووووات الخطيرة  9191ومن النماذج التي نسووووووووووووووقها لتأكيد قدم القانون البيئي ظهير       

أكتوبر  91وظهير (  187)9191واملزعجة واملضووووووووووورة بالصوووووووووووحة التي تم تنظيمها بنص قانوني يعود إلى سووووووووووونة 

ى مسوووووووووووووتوى قووانون البيئووة لعوودم أخووذه بووالتقنيووات واالتجوواهووات ...إلخ، والتي أصوووووووووووووبحووت متجوواوزا عل9192

القانونية الحديثة؛ مما جعله يفقد كل ترابط واتصووووووووووووال مع الحقائق االقتصووووووووووووادية واالجتماعية، و ذلك 

راجع إلى تقادمه إذ لم يتم تعديله وتتميمه بما يناسوووب الواقع االجتماعي لألجيال الحالية بل بقي جامدا 

 .نسبيا

يتميز التشوووووووووووووريع البيئي املغربي في معظمه بعدم الكفاية، نتيجة الثغرات التي تحد من فعاليته كما       

وقدرته على إيجاد الحلول املالءمة للمشووووووووووووواكل البينية، فدون شوووووووووووووك أن بعض النصووووووووووووووص التشوووووووووووووريعية 

ة يوالتنظيمية املوروثة عن املاضوو ي، قد قدمت في السووابق وبدرجة متفاوتة بعض الحلول للمشوواكل البين

التي لم تكن ذات أهمية وقت صووووووووووووودورها، فعدم تحيينها طيلة القرن الذي صووووووووووووودرت فيه، لم تعد قادرة 

على تقديم الحلول املالئمة للمشوووووووووووواكل البينية املسووووووووووووتجدة التي أصووووووووووووبحت أكثر تعقيدا، باسووووووووووووتثناء بعض 

، 99.91انون بقوو 9199املتعلق بوواملوواء املعوودل في  91.11النصووووووووووووووص الحووديثووة أو التي تم تحيينهووا كقووانون 

                                                           
يئة في القانون المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية أنظر : نادية المشححححححيشححححححي، الحماية الجنائية للب 186

ص   3336/3331العلوم القانونية واالقتصححححححادية واالجتماعية السححححححويسححححححي، جامعة محمد الخامس الرباط، السححححححنة الجامعية 
399 

مؤسسات يرتكز على مفهوم ال يرتكز النص السالف الذكر على مفهوم متجاوز على مستوى القانون البيئي، حي  ما زال 187
المضححرة بالصحححة، في مقابل ذلك نجد بأن غالبية الدول اعتمدت في قوانينها على مفهوم المنشحح ت المصححنفة، كما هو الحال 

واألهم من هذا هو أن أسححححاس التصححححنيف الذي اعتمده المشححححرة المغربي أصححححبح غير كافي  3834بالنسححححبة للقانون الفرنسححححي 
ذلك أنه باالطالة على الئحة المؤسسات المصنفة سنجد ضرار الناتجة عن أشغال المؤسسة، طورة األللتمييز بين درجات خ

أن تصححححنيفها أقيم في معظمه بناء على نوعين من المحددات، بحي  يرتبط أولهما باإلنتاج وظروفه، وثانيهما بنوة األضححححرار 
 التي تخلفها األنشطة.
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املتعلق بحماية واسووووتصووووالح البيئة،  99.19املنظم السووووتغالل املقالع، والقانون رقم  14.19والقانون رقم 

املتعلق بمكووافحووة تلوث  99.19املتعلق بوودراسووووووووووووووة التووأثير على البيئووة، والقووانون رقم  99.19والقووانون رقم 

 منها...الخ.املتعلق بتدبير النفايات والتخلص  94.11الهواء، والقانون 

كموووا يعووواني التشوووووووووووووريع البيئي من الطوووابع املتفرق على املسوووووووووووووتوى الزمني، وحتى في مختلف املصوووووووووووووووادر      

التشوووووووووووووريعيووة التنظيميووة منهووا واإلداريووة، فووالظهووائر واملراسووووووووووووويم والقرارات انصوووووووووووووبووت على مجوواالت متعووددة 

تماسووووك النصوووهار في كل قالب مومختلفة وبالتالي فقد التشوووريع البيئي كل انسوووجام إجمالي ولم يسوووتطيع ا

وصوووولب، وهو ما أدى بدوره إلى تشووووكيل مفهوم غير واضووووح يكتنفه الغموض، سووووواء من طرف الباحث أو 

اإلدارة أو القاضوو ي الذي ال يتوفر على الوسووائل القانونية الواضووحة للدفاع وحماية البيئة، وبالتالي شووكل 

 قانون املتخصصون في امليدان.القضاء في هذه املادة تأخرا كبيرا النعدام رجال ال

إضوووووووووووووافة إلى ذلك، هناك عيوب أخرى تكشوووووووووووووف عن ضوووووووووووووعف التشوووووووووووووريع البيئي في املغرب، راجعة إلى      

ووووووووووووووووم مسووووووووائل ل  الثووووووووغرات التي يتضمنها خاصة في مجال محوووووووواربة التلوث والحد من االنبعاثات امللوثة وهي

كودا صوووووووووووووناعيا، هكذا فإن املواد الكيميائية تحظى باالهتمووووووووووووووووووووووووووام التشوووووووووووووريعي في فترة كان املغرب يعيش ر 

الخطيرة والنفايات الصوووناعية والضوووجيج و تلوث الهواء على سوووبيل املثال ال الحصووور، لم يأخذها املشووورع 

 .املغربي بعين االعتبار

كما أن ضوعف الوسوائل التقنية وقلة املوارد البشورية حالت دون ذلك، وهو ما يتكرر اآلن مع قانون      

والذي يهدف إلى الحد من انبعاث امللوثات الجوية التي يمكن  9119تلوث الهواء الصوووووووادر سووووووونة مكافحة 

أن تلحق أضرارا بصحة اإلنسان والحيوان والتربة واملناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل عام، ويطبق 

ل أو يستغ على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يمتلك أو يحوز أو يستعمل

عقارات أو منشووووات منجمية أو صووووناعية أو تجارية أو فالحية، أو منشووووآت متعلقة بالصووووناعة التقليدية أو 

عربوووات أو أجهزة ذات محرك أو آليوووات الحتراق الوقود أو إحراق النفوووايوووات أو للتسوووووووووووووخين أو التبريووود؛ إن 
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مام ضوووووووووووعف الوسوووووووووووائل املالية شوووووووووووسووووووووووواعة املجال الذي يهدف قانون مكافحة تلوث الهواء إلى حمايته، وأ

والبشرية املخصصة لقطاع البيئة، وللبيئة بشكل عام، يحول دون ذلك، مما يفقد النصوص القانونية 

 هيبتها أمام املواطن.

إن املقتضووووووووووووويووات التشوووووووووووووريعيووة املوجودة بعيوودة كوول البعوود عن تنظيم البيئووة تنظيمووا عقالنيووا بوول تبقى      

قتضوووووووووويات الوقائية من جهة وإدماج السووووووووووياسووووووووووة البينية في مخططات موجهة نحو املنع والقمع وتهمل امل

 التنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة أخرى.

لوووذا نسوووووووووووووتنتج أن املنظوموووة القوووانونيوووة البينيوووة تبقى غير كوووافيوووة بووول عووواجزة عن مواجهوووة التحوووديوووات      

ة ترجمة النصوص القانونياملطروحة على الصعيد البيئي، مما يفرض اعتماد إطار مؤسساتي يسهر على 

على أرض الواقع والرفع من قدرة التشوووريع البيئي وتفعيله وتعزيزه لصوووون واملحافظة على املجال البيئي، 

واالنتقال من الخطاب السووووووووووياسوووووووووو ي النظري إلى خطاب عملي إجرائي ألن املجال البيئي أصووووووووووبح يعاني يوم 

 ة.بعد يوم، الش يء الذي يشكل خطورة على األجيال القادم

           

 املطلب الثاني: السلطة التقديرية لإلدارة تعطيل للقواعد البيئية

من املعلوم أن طبيعية القواعد البينية تحدد شووووووووووكل التدخل اإلداري، الذي يتراوح بين األسوووووووووولوب         

 الوقائي واألسووووووووووووولوب الردعي، لكن على الرغم من اكتسووووووووووووواب اإلدارة لهذين األسووووووووووووولوبين للتدخل من أجل

حموووايوووة البيئوووة، فوووإن درجوووة فعووواليوووة تووودخلهوووا تتحووودد وفقوووا لنجووواحهوووا في اختيوووار األداة املالئموووة الردعيوووة أو 

الوقوائيوة ومودى تحقيق تكوامول بين األسووووووووووووولوبين، وإذا اختول االنسوووووووووووووجوام في تطبيق نظوام الرقوابوة املزدوج، 

ة وإدارية ءات تشووريعيتختل معه فعالية تطبيق القواعد البينية التقنية، خصوووصووا في ظل إرسوواء اسووتثنا

 لتعطيل تطبيقها.
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ورغم الدور املحوري للوظيفة الوقائية لجملة من اآلليات البينية التقنية في تحديد مسوووووووووووووار إنشووووووووووووواء      

املشوووووووووووووروعوات امللوثوة وتصوووووووووووووور كول التوقعوات املحتملوة على املحيط للتخلص من امللوثوة، إال أن املشووووووووووووورع 

ت الوقوووائيوووة وربطهوووا بوووالقووودرة االقتصووووووووووووووواديوووة للمؤسوووووووووووووسوووووووووووووووات املغربي حووود من فعووواليوووة مختلف هوووذه اآلليوووا

االقتصوووووووادية، حين اعتبر أن مبدأ الوقائي وتصوووووووحيح األضووووووورار البينية باألولوية عند املصووووووودر  يهم دراسوووووووة 

 . البعض دون الكل

على أنه " ال يمكن ملنشوووووووووووووآت  (188)94.11من قانون تدبير النفايات والتخلص منها   14ونصوووووووووووووت املادة      

لنفايات الخطرة أو النفايات الصوووناعية أو الطبية والصووويدلية أو تثمينها أو إلحراقها أو التخلص معالجة ا

منها أو إيداعها في مطارح أن تزاول نشوواطها إال بعد إيداع ضوومانة مالية؛ تخصووص هذه الضوومانة املالية، 

الق املنشوووووووووواة أو إذا اقتضووووووووووت الضوووووووووورورة ذلك، لتغطية التدخالت املحتملة في حالة وقوع حوادث قبل إغ

بعوود إغالقهووا، وكووذا للحفوواظ على سوووووووووووووالمتهووا وحراسووووووووووووووة املوقع، غير أنووه ال يمكن في أي حووال من األحوال 

تخصيص هذه الضمانة املالية لتغطية التعويضات املستحقة على املستغل لألغيار الذين قد يتعرضون 

املتعلق  99.91القانون رقم  من 14لضووووورر ناتج عن تلوث أو حادثة بسوووووبب املنشوووووأة.  كما سووووومحت املادة 

على اسوووووووتيفاء إتاوات عن تسوووووووليم الترخيص بإلقاء أو سووووووويالن أو إيداع مباشووووووور أو غير مباشووووووور في  (189)باملاء

مياه سوووووووووووووطحية أو طبقات جوفية من شوووووووووووووأنه أن يغير املميزات الفيزيائية بما فيها الحرارية واإلشوووووووووووووعاعية 

 والكيميائية والبيولوجية أو البكتيرولوجية.

فهذه املقتضووووووووووووويات وغيرها التي تسووووووووووووومح بتلويث البيئة مقابل مبالغ مالية، هي مسووووووووووووواومة على املجال      

البيئي تجعوول من سووووووووووووولطووة اإلدارة صوووووووووووووواحبووة القرار في تفعيوول القوانين البينيووة الهووادفووة لحمووايووة البيئووة أو 

                                                           
المتعلق  39,33بتنفيذ قانون رقم  3334نوفمبر  33الموافق  3633 من شححوال 23صححادر في  3.34.312ظ ش رقم  188

 .2363(، ص 3334ديسمبر  3ا 3633ذو القعدة  31بتاريخ  1693بتدبير النفايات والتخلص منها. ج ر ة 
 24.31بتنفيذ القانون رقم  3334أغسححححححححححححححطس  33الموافق  3623ذي القعدة  4صححححححححححححححادر في  3.34.332ظ ش رقم  189

 .4231( ص 3334أغسطس  31ا 3623ذي القعدة  33بتاريخ  4686. ج ر ة 33.81والمعدل لقانون  المتعلق بالماء
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قواعد البينية ال تعطيلها؛ حيث تعتبر جملة االسوووووووووتثناءات التشوووووووووريعية املتعلقة بتعطيل أو تأجيل تطبيق

عن احتراز السووووووووووووولطات العامة من االنعكاسوووووووووووووات االقتصوووووووووووووادية واالجتماعية للتطبيق الصوووووووووووووارم والفجائي 

للقواعد البينية، ورغم مشوووووووووووروعية هذا االنشوووووووووووغال في التعامل املرن مع املنشوووووووووووات امللوثة، إال أن الواقع 

يبقى االسوووووووووتثناء هو خضووووووووووع عدد االقتصوووووووووادي واإليكولوجي يجعل من تطبيق هذه االسوووووووووتثناءات مبدأ، و 

قليل من املؤسسات امللوثة لكل املتطلبات التي تفرضها القواعد البينية، وبذلك تصبح بعض مقتضيات 

 .(190)قانون البيئة يؤسس للتلويث بإرادة اإلدارة، ويزداد التدهور البيئي بصفة مضطردة ومشروعة

ية الكاملة لإلدارة إحدى اإلجراءات االنتقالية التي كما أن املهل اإلدارية التي تخضوووع للسووولطة التقدير     

تلجأ إليها اإلدارة لحث وتشوووووووووووووجيع امللوثين لالمتثال إلى القواعد البينية املعنية، قبل أن تلجأ إلى التدابير 

، وبووالرغم من الطووابع (191)الصووووووووووووووارمووة واملتمثلووة إمووا في وقف املنشووووووووووووووأة أو غلقهووا أو إحووالتهووا على القضوووووووووووووواء

يكتسووووووووووووويووه منح املنشووووووووووووووات امللوثووة آجوواال لالمتثووال للتوودابير القووانونيووة املتعلقووة بمكووافحووة املوضووووووووووووووعي الووذي 

التلوث، إال أن الغموض الوووذي يحيط بسووووووووووووولطوووة اإلدارة في منح هوووذه اآلجوووال قووود يجعووول منهوووا في النووواحيوووة 

 نالعلمية غير مطبقة بصوووووووووورة متسووووووووواوية وعادلة على جميع املنشوووووووووات املخالفة ألحكام القانون البيئي، أل 

 تحديد هذه اآلجال قد يطول أو يقصر حسب السلطة التقديرية لإلدارة.

هذا الفيتو اإلداري املتمثل في سوووووووووووولطة إصوووووووووووودار تراخيص مخالفة ملبدأ وقاية البيئة ومنح أجال ومهل     

انفراديووة أو اتفوواقيووة بحسووووووووووووووب حووالووة امللوثين، يخول اإلدارة سووووووووووووولطووة خطيرة تتمثوول في تعطيوول أو تووأجيوول 

صوووووووارم للنتائج العلمية املكرسوووووووة في القواعد البينية، وبذلك فإن الهيئات الفنية أو التقنية ال التطبيق ال

تملووك إال سووووووووووووولطووة عرض القيوواسووووووووووووووات والتحوواليوول والبيووانووات والتوودابير البينيووة على اإلدارة لتنتهي مهمتهووا، 

واعووووود، وكوووووذا ولتتولى اإلدارة بعووووود ذلوووووك تقووووودير االسوووووووووووووتعووووودادات واإلمكوووووانيوووووات املتووووواحوووووة لتطبيق هوووووذه الق

                                                           
190 Benoit Hopquin, « préjudice écologique » revue juridique de l’environnement, volume 40, 
Avril 2015 , p 604 

 الهواء. المتعلق بمكافحة تلو  32.32من قانون رقم  31و 36و 32أنظر المواد  191
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االنعكاسوووووووووووووات االقتصوووووووووووووادية واالجتماعية لتطبيق هذه النتائج العلمية على أرض الواقع. وهو عكس ما 

ينبغي أن تقوم به اإلدارة بتفسر حالة الشك والتضارب لصالح مبدأ االحتياط الذي يقض ي بأن ال يكون 

عوودم اتخوواذ التوودابير الفعليووة عوودم وفرة التقنيووات نظرا للمعووارف العلميووة والتقنيووة الحوواليووة، سوووووووووووووببووا في 

 .  (192)واملناسبة للوقاية من خطر األضرار الجسيمة املضرة بالبيئة

ومن ناحية أخرى تؤدي بعض الوضعيات الخاصة إلى خلق صعوبات بالغ لإلدارة في تطبيق القواعد      

الوسووووط الذي  البينية، مثل الحالة التي تنجم عن تراكم مواد ملوثة ذات مصووووادر مختلفة والخارجة عن

تقام فيه املنشووأة، إذ يسووتعصوو ي اتخاذ أي قرار ضوود املؤسووسووة امللوثة والتي لم تسوواهم إال بقسووط محدود 

في التلويث القادم من أوسووووووواط مخلفة أخرى، وهنا تثار إشوووووووكالية املسوووووووؤولية التضوووووووامنية لجميع امللوثين 

 وشووووووووووووواقا، هذا إن لم تركن إلى ، إذ أنها حتى وإن حاولت تطبيق النص فسووووووووووووويكون طويال (193)أمام اإلدارة

الجمود، ألنووووه من جهووووة يعتبر كوووول ملوث محترم لعتبووووات التلوث ومن جهووووة أخرى تزداد نسوووووووووووووبووووة توووودهور 

 األوساط املستقبلية تصاعديا.

 املبحث الثاني: عدم تبني سياسة صادقة في إطار التنمية املستدامة

نتووواج محووواولوووة املشووووووووووووورع التخفيف من اآلثوووار  إن وجود القوانين البيئوووة على اختالف مجووواالتهوووا، كوووان      

النظام الجبائي الوطني أصوووووووبح ال يعطي إال السووووووولبية الصوووووووناعة، بفرض ضووووووووابط إجرائية أو مالية، لكن 

أهمية قليلة لفكرة املحافظة على البيئة، بالنظر إلى كون الهدف املنشوووووووووووووود هو أسووووووووووووواسوووووووووووووا هدف مالي وال 

البيئة والتنمية املسوووووتدامة كما هو الشوووووأن بالنسوووووبة لبعض يشوووووجع السووووولوكات واملواقف املالئمة لحماية 

                                                           
192 Zakane (V), problématique de l’effectivité du droit de l’environnement en Afrique ; L U, 
CN ; Gland, suisse, 2008, p 56. 
193  Benoit Hopquin,op, cit,  p 633 
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. حيث أثبتت التجارب الدولية في مجال اسووووووووتعمال اآلليات االقتصووووووووادية بهدف حماية (194)الدول األخرى 

البيئة في أوروبا وغيرها، قد بينت األهمية األسووووووووووووواسوووووووووووووية لهذه اآلليات كرافعة مهمة لتطوير سووووووووووووولوكيات 

ة البيئة والتنمية املستدامة. كل هذا غلب املصلحة االقتصادية والتنموية جماعية جديدة مالئمة لحماي

لب )املطفي ظل التوسووووووووووووع العمراني السووووووووووووريع أيضووووووووووووا  )املطلب األول(على مصوووووووووووولحة املحافظة على البيئة 

 الثاني(.

 

 املطلب األول: تغليب املصالح االقتصادية على مصلحة البيئة

الدولة أبرز اهتمامات هذه األخيرة، إذ من شوووووووووووووأنها التقليل من  تعد املصوووووووووووووالح االقتصوووووووووووووادية داخل       

البطالة واملسووووووووووووواهمة في ضووووووووووووومان مسوووووووووووووتوى معيشووووووووووووو ي أنسوووووووووووووب للمواطن، ومن ثم فإن ميزان املصووووووووووووولحتين 

االقتصوووووووووووووادية والبينية يميل دوما إلى جانب األولى، هذا األمر جعل الدول ومن بينها املغرب تؤثر حماية 

 جة األولى على حماية البيئة.أنشطتها االقتصادية بالدر 

إن التحول الطارئ في األنشوووطة االقتصوووادية يعتبر أحد األسوووباب الرئيسوووية في التدهور البيئي نتيجة       

للعاملين االقتصادي والديمغرافي، خاصة إذا ما علمنا أن أهم األنشطة الصناعية توجد على الساحلين 

قود األخيرة تطورا اقتصوواديا مهما بفضوول نمو القطاعات األطلسوو ي واملتوسووطي؛ حيث شووهد املغرب في الع

االقتصوووووووووووووادية واالجتماعية الحيوية كالصوووووووووووووناعة والفالحة والصووووووووووووويد البحري والعمران والبنيات التحتية 

والسوووووياحية، إذ صووووواحبت هذا التطور انعكاسوووووات سووووولبية على البيئة، ويتطلب تصوووووحيح هذه االختالالت 

                                                           
194 Maria sarraf et Lelia Croitoru, Rapport «  Le coût de la dégradation de l’environnement au 
Maroc », Groupe de la banque mondiale, Janvier 2017, p 19 et 20. 
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؛ فاملقذوفات امللوثة في (195)تشكل عائقا أمام تطور اقتصاد بالدنا موارد مالية جد ضخمة من شأنها أن

الوسووووووووط الطبيعي بأشووووووووكالها السووووووووائلة الصوووووووولبة والغازية واالسووووووووتغالل املفرط للثروات الطبيعية، تشووووووووكل 

 عوامل مهددة للثروة الطبيعية وذات أثار سلبية على البيئة وعلى إطار مستوى عيش السكان.

ي املستهلك األول للموارد الطبيعية واملواد الخام وهو أكبر ملوث بامتياز، فحدة ويعد القطاع الصناع     

هذه التداعيات تزداد انعكاسووووواتها تحت ضوووووغوط تفاقم األثر الناجمة عن التغيرات املناخية التي تسوووووتأثر 

لوث، ؛ وما يزيد األمر حدة هو تنوع وتعدد مصوووووووووووووادر الت(196)اليوم باهتمام كبير من طرف املجتمع الدولي

حيث تعد األنشووووووطة الصووووووناعية ووسووووووائل النقل من أهم مصووووووادر تلوث الهواء، إذ يؤدي اعتماد املصووووووانع 

واملنشووووووووووووووووات اإلنتوووواجيووووة على مجموعووووة من املواد األحفوريووووة كمصووووووووووووووووادر الطوووواقووووة )الفحم والبترول والغوووواز 

اع النقل باملغرب في ، كما يتسوووبب قط(197)الطبيعي( إلى ظهور العديد من املواد والتفاعالت امللوثة للهواء

من غوواز ثوواني أكسووووووووووووويوود األزوت من جراء ارتفوواع عوودد محركووات الووديزيوول التي تعرف تزايوودا   %11انبعوواث 

بسوووووووووووووبوب اعتمواد القطواع على منتوجوات نفطيوة ذات تكرير أقول جودة من  % 9.1سووووووووووووونويوا يقودر بنسوووووووووووووبوة 

 .  (198)الناحية البينية

ئل له عدة انعكاسات سلبية سواء فيما يتعلق بحماية كما أن التأخر الحاصل في ميدان تطهير السا     

الثروات املائية أو بمجال البيئة وصووحة السوواكنة، وفي الواقع يتم طرح املياه العادمة مباشوورة في الوسووط 

الطبيعي دون معالجة مسبقة؛ صاحب ذلك نموا مضطردا للمدن وانتشار األحياء بالضواحي الهامشية، 

                                                           
، 3331كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، المجلس الوطني للبيئة، إسححححتراتيجية القرب  195

 .1ص 
196 Gonzalo Sozzo, Le droit à la participation citoyenne dans la gestion environnementale des 
risques, Revue Juridique de l’environnement, volume 37, Avril 2012, p 625. 

 . 333الهادي مقداد، مرجع سابق، ص  197
198 3eme Rapport sur l’état de l’environnement du Maroc 2015 p 145. 
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الحاجة إلى الوصوووووول إلى الخدمات األسووووواسوووووية، هذا الوضوووووع جعل من عملية الذي واكب طلب متزايد في 

 جمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة جد معقدة وصعبة.

ويسوووجل تعرض التنوع البيولوجي الوطني أيضوووا لعدة ضوووغوطات طبيعية، وتهم بالخصووووص األنشوووطة     

 لغابات والرعي الجائر والتعمير، ومختلفاالقتصوووووووووووادية، كاالسوووووووووووتغالل املفرط للثروات الطبيعية واندثار ا

أنواع التلوث، كل هذا سووووووووووووواهم في إضوووووووووووووعاف التنوع وانقراض بعض األنواع الحية ومجموعة من التنوع 

وهذا ما يجعلنا ندعو املشووووووووووورع املغربي إلى حمل املؤسوووووووووووسوووووووووووات االقتصوووووووووووادية إلى الحد من . (199)البيولوجي

اط الفعووال في حمووايووة البيئووة بمووا يتوافق مع التنميووة التلوث من مصوووووووووووووودره محموول الجوود، وإلزامهووا بوواالنخر 

املسوووووووووتدامة املنشوووووووووودة، لتصوووووووووبح من بين أهم اآلليات الفعالة في حماية البيئة بعد أن كانت من املصووووووووودر 

 .(200)الرئيسية في إحداث التلوث واالستغالل املفرط للثروات الطبيعية

                                                           
 .34و 8ئة المكلفة بالبيئة، مرجع سابق، ص كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبي 199
من  % 31أن قرابة  3334حسحححححححححححب اسحححححححححححتطالة رأي أجراه المركز المغربي للظرفية ما بين شحححححححححححهري شحححححححححححتنبر وأكتوبر  200

الصناعيين المغاربة يعتقدون أن نشاط قطاعات عملهم تؤثر سلبا على البيئة، وأظهر االستطالة الذي يحمل عنوان " البيئة 
  %23.3من الصناعيين متفقة تماما مع هذه النتيجة، فيما   %61المناخية" رأي الفاعلين االقتصاديين" أن نسبة والتغيرات 

صحححححدار الغازات   %39.2متفقة معها، مشحححححيرا إلى أن المجاالت حي  التأثير المذكور هام جدا هي إنتاج النفايات بنسحححححبة  واو
وتلو    %2.9تأثيرات السحححلبية تعتبر معتدلة على التنوة الطبيعي موضححححا أن ال  %39.8وتلو  الهواء   %39.8الدفيئة 
وأوضححح المصححدر ذاته أن أرباب العمل المغاربة أكدوا جميعهم أنهم يتوفرون على هدف بشححأن البيئة، مضححيفا   %3.4الماء 

ة بالنسحححبة لهم جميعا منهم وتحسحححين النجاعة الطاقي  %14أن هذه األهداف تتمحور حول التدبير االقتصحححادي للموارد بنسحححبة 
عادة تدوير النفايات بالنسححبة لحححححححححححححححححححححححححححححححححح  من مسححؤولي الوحدات الصححناعية المغربية، كاشححفا هدف االنتقال نحو   %61تقريبا، واو

بالنسححبة للصححناعيين، هذا واعتبر الفاعلون االقتصححاديين أن للحكومة والسححلطات العمومية   %34الطاقات المتجددة حدد في 
أن هذه  %63من الصححححناعيين المسححححتطلعة آراؤهم، فيما رأي   %43ة البيئة المسححححؤولية التي أكدها دور هام في مجال حماي

من   %13منهم أن هذه المسحححؤولية تعود للمسحححتهلكين وأبرز االسحححتطالة أن   %23المهمة تعود  للمقاوالت واعتبرت نسحححبة 
غيرات ومن الواضحححححححح أن مكافحة الت=عية رهانات هامة، المسحححححححتجوبين يعتبرون أن تدبير الماء والنفايات وحماية الموارد الطبي

عادة تدوير المنتجات وحماية الغطاء النباتي والثروة الحيوانية، على الرغم من اعتبارها هامة ال تشححححححححححححححكل جوانب  المناخية واو
من المسححححححححححححححتجوبين يعتبرونها رهانات هامة فحسححححححححححححححب. من جهة أخر أظهر   %63ذات أولوية مسححححححححححححححتعجلة مادام أقل من 

إقرار قانون ملزم في مجال البيئة، موضححححححححا أنه بالنسحححححححبة لنحو  يبدونمن أرباب المقاوالت المغاربة   %83االسحححححححتطالة أن 
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أشوووووووووووووكووال التلوث واالبتعوواد عن التنوواقض  لووذلووك البوود من العموول جووديووا على حمووايووة البينيووة من جميع    

الذي يواصوووووووول النشوووووووواط االقتصووووووووادي امللوث من جهة، واإلدعاء سووووووووياسوووووووويا بالحفاظ على البيئة من جهة 

أخرى؛ إذ البود من اختيوار البوديول لهوذه األنشوووووووووووووطوة امللوثوة بتجسووووووووووووويود خيوار التنميوة املسوووووووووووووتوداموة بشوووووووووووووكول 

ة ن املتناقضتين، بحيث تحقق التنمية مع حماي، والتي تعد أهم وسيلة للتقارب بين املصلحتي(201)صادق

 البيئة.

ونظرا للصوووعوبات املوضووووعية التي تواجه املخططين االقتصووواديين في تقدير وتقويم العناصووور البينية      

بشكل دقيق، يجب إقامة دراسات متعددة تسمح بتطوير معرفة التقاطعات بين البيئة واالقتصاد، كما 

ية وبيان أثرها على البيئة واإلنسووووان وتقديم اقتراحات سووووياسووووية للوصووووول يجب إقامة دراسووووات اقتصوووواد

 .(202)إلى قرارات أكثر وضوحا وتأسيسا

                                                           

من رؤسححححححححاء المقاوالت المغربية، فإن المسححححححححؤولية االجتماعية للمقاوالت في مجال البيئة تشححححححححكل قناعة وليس إكراها،   33%
 . أنظر:تؤثر سلبا على البيئةمن الصناة يرون أن أنشطتهم   % 31استطالة 

 ww.barlamane.com : consulté le 12/05/2018   
 يرجع البعض التردد في اتخاذ مواقف صادقة ألجل المحافظ على البيئة إلى: 201

 على المجتمع؛ ايجابي غياب الوعي البيئي لدى متخذي القرارات لها تأثير بيئي -
 اخل الدولة؛نقص البيانات والمعطيات حول الوضع البيئي د -
 ضعف التخطيط البيئي وتميزه بعدم الوضو ؛ -
رات ونقص اإلطا تعدد الجهات المسحححؤولة عن حماية البيئة مما قد يؤدي إلى تنازة االختصحححاص بين هذه الجهات؛ -

 المتخصصة في مجال مواجهة التلو  بجميع أشكاله؛
 عدم إدراج األمن البيئي ضمن األمن القومي؛ -

Voir : Romi Raphael, quelques réflexions sur l’affrontement économie-écologie et son 
influence sur le droit, Revue de droit et société, N° 38 /1998 , Université de Nantes, France, 

p 131. 

202  M. M’Hamdi, Marketing écologique : quel impact sur le développement durable au 
Maroc ?. le colloque international sur le thème : Changements Climatiques et sécurité 
Hydrique, les 3 et 4 juin 2016 au palais des congrès de Fès . 



 

 

177 

وعلى على ذلك، فإن التقييم االقتصادي للبيئة يسهل اتخاذ القرارات الصحيحة وتحديد األهداف       

 سووووووووسووووووووات بتطوير نشوووووووواطاتهابالنسووووووووبة للسوووووووولطات العامة في املجال البيئي، ويسوووووووومح من ناحية أخرى للمؤ 

 الصناعية وجعلها تتماش ى مع األهداف البينية.

 املطلب الثاني: خطورة التوسع العمراني على حساب البيئة

اكتسوواح املجال األخضوور من طرف الزحف اإلسوومنتي يشووهد املغرب توسووعا عمرانيا متسووارعا، سووبب في      

ملشووووووووووواكل اأدى إلى تفاقم ة، لكن في نفس الوقت الذي يعد من بين التمظهرات الرئيسوووووووووووية للتنمية الحالي

البينية االجتماعية، كتنامي ظاهرة الهجرة القروية نحو املدن، وانتشووووار التجزئات العشوووووائية والبناء غير 

القانوني؛ مما خلف واقعا عمرانيا مشوها أفرز مشاكل ال حصر لها على عدة مستويات، وأخل بشروط 

ملتوازنووة، ممووا أبووان عن عجز الوودولووة في بعض األحيووان إلى تحقيق التوازن ومتطلبووات التنميووة العمرانيووة ا

 البيئي وتوفير شروط التنمية وتلبية الحاجيات االجتماعية للسكان.

ومن االختالالت املجالية أيضووووووووووا داخل املدن املغربية، انتشووووووووووار الصووووووووووناعة بجانب املناطق السووووووووووكنية،      

بين القنيطرة والجرف األصوووووووووووووفر، وتووودهور نوعيوووة الحيووواة بفعووول وتمركز غوووالبيتهوووا على املحور السووووووووووووووواحلي 

املقذوفات السووووووووائلة والصوووووووولبة والغازية الناتجة عن مختلف األنشووووووووطة االقتصووووووووادية واملنزلية، والتوسووووووووع 

 أي املسوووووواحات -العمراني على حسوووووواب املناطق الفالحية واملسوووووواحات الخضووووووراء، التي تمثل رئة املدن وهي

تها ومورفولوجيتها، املكون الحضوووووووري األكثر صوووووووعوبة في التسووووووويير، ألنها أهم بالنظر لحسووووووواسوووووووي -الخضوووووووراء

معيار يحدد مدى التوازن بين اإلنسووووووووووان والبيئة ومؤشوووووووووور بالغ الداللة على نوعية الحياة ودرجة الرفاه في 

 املدن، كما تعد أيضا من األكثر األبعاد البينية فعالية في التهيئة الحضرية والتعمير.

ع العمراني أثر سووووووووولبا على املسووووووووواحات الخضوووووووووراء بجل املدن، حيث فقدت العديد من املدن فالتوسووووووووو     

رونقها وعانت من للتشووووووهات وفقدت مسووووواحات فالحية كبيرة خضوووووراء تحت تأثير التمدن املتسوووووارع، مع 

التكاثر الفوضوووي ألشووكال السووكن غير الالئق، واالسووتهالك املفرط ألراضوو ي فالحية خصووبة بضووواحي املدن 
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لكبرى مثل الدار البيضووووووواء، الرباط، سوووووووال، املحمدية، برشووووووويد، فاس، مكناس...إلخ، والتهميش التدريجي ا

 .(203)للساكنة ذات الدخل الضعيف

كموووا يبووودو أن املخططين واملسوووووووووووووؤولين اإلداريين كوووانوا يعتبرون منوووذ زمن غير بعيووود، أن التوفيق بين      

يئة تعد مشوووووووووووووكلة من الصوووووووووووووعب حلها، وهذه الطريقة في التعمير وتنمية البالد بصوووووووووووووفة عامة وحماية الب

التفكير أدت إلى هيمنة املقاربة القانونية والتقنية واملؤسوووووووووووووسووووووووووووواتية؛ كما يبدو أن املنتخبين تهيمن عليهم 

مقاربة ذاتية مرتبطة بمصوووالح شوووخصوووية؛ ويضووواف إلى ذلك وجود مجموعات ضوووغط تتسوووم بالحسووواسوووية 

ظر إلى الرهانات الكبرى واملصوووووووالح الخاصوووووووة التي تتسوووووووبب في تدهور ضووووووود االكراهات املرتبطة بالبيئة بالن

البيئة، ويتشووووكل هذا اللوبي من املقاوالت الكبرى التابعة للدولة واملقاوالت الخاصووووة التي تمارس أنشووووطة 

 .(204)تضر بالبيئة

طيق مثال، تنص بوووأن التصوووووووووووووميم التن )205(املتعلق بوووالتعمير 99-11من قوووانون  99فوووإذا كوووانوووت املوووادة     

يشوووووووومل على تحديد املناطق التي يحظر فيها البناء بجميع أنواعه وكذا تعيين املواقع املخصووووووووصووووووووة إلقامة 

التجهيزات األساسية واالجتماعية كالطرق الرئيسية واملستوصفات واملدارس واملساحات الخضراء، فإنه 

يث وواقع البيئة ببالدنا، حمن املالحظ هو عدم التالؤم الحاصووووول بين طبيعة التشوووووريع في ميدان التعمير 

ال تعتبر القوانين ملزمة للغيروووووووووووووو فالنصوص املتعلقة مثال بالتطهير وبتجزئة األراض ي صارت متجاوزة نظرا 

                                                           
203 3eme Rapport op, cit. p 23. 

دجنبر،  –، نونبر 331 عدد المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية،، رخصحححححححة البناء والبيئة بالمغرب، محمد اليعكوبي 204
 . 13ص  3331

المتعلق  33.83( بتنفيذ القانون رقم 3883يونيو  33ا 3633من ذي الحجة  31صححححححححححححادر في  3.83.23ظ ش رقم  205
 .993(، ص 3883يوليو  31ا 3632محرم  36بتاريخ  6318بالتعمير، ج ر عدد 
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لظواهر النمو العمراني السوووووووووريع، والذي تتدخل فيه قرارات سوووووووووياسوووووووووية نابعة من البرامج االنتخابية أكثر 

 .(206)مما هي قانونية

يظهر واضوووووووووووحا إذن أن هناك فراغا قانونيا كليا أو جزئيا حسوووووووووووب  التشوووووووووووريع البيئي،بعد االطالع على        

القطواعوات، يعبر عنوه أحيوانوا بوأن البلود الوذي يكون في مرحلوة اإلقالع االقتصوووووووووووووادي ال يمكن أن يكون لوه 

جهاز قانوني بيئي "كمالي" من شوووووووووأنه عرقلة التنمية االقتصوووووووووادية. هذا النمط من التفكير مرفوض حاليا 

عدما أثبتت األبحاث العلمية خطورة تدهور املجال البيئي على حياة اإلنسوووووووووووان وباقي الكائنات؛ ذلك أن ب

وضوووووع إطار قانوني متماسوووووك وواقعي بعيدا على أن يعرقل التنمية االقتصوووووادية يمكن أن يسوووووهل تحقيق 

 ل.ت املستقبالتنمية املستديمة للبلد التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون اإلخالل باحتياجا

ومن غير املحتمل أن يكون النمو مسووتداما إذا كان على حسوواب البيئة وصووحة السووكان؛ مما يقتضوو ي      

إعادة النظر في املنظومة البينية حتى تتالءم مع التحوالت املجالية املتسوووووووارعة، بل األمر في حاجة ماسووووووووة 

 على البيئة.إلى محاولة التوفيق بين هاجس التنمية االقتصادية واملحافظة 

 خاتمة:    

إن تودعيم اإلطوار القوانوني املتعلق بحموايوة البيئوة يسوووووووووووووتلزم بوذل مجهود تشوووووووووووووريعي يصوووووووووووووبو إلى تجواوز      

الثغرات والنقائص التي تكتنف التشوووووريع البيئي، والتي تجعله متسوووووما بالطابع التقني والتقادم والتشوووووتت 

مجال املحافظة على البيئة، إذ يقتضووووووووووووو ي تحيين  والتجزيء، مما يحد من فعالية الوسوووووووووووووائل القانونية في

                                                           
 8بلغ شححركة "الرباط للتهيئة" والذي رصححد له تكلفة إجمالية ت شححكل برنام" " الرباط مدينة األنوار" الذي تسححهر على تنفيذه 206

مليون درهم، اقتالة مئات األشححجار بعدة شححوارة الرباط حي  مس الطابع األخضححر للعاصححمة، وحرم السححكان  631ماليير و 
رغم من سححححححححححححححنة كتلطيف الحر وتوفير الظل والتخفيف من حدة التلو ، بال 23من منافع األشححححححححححححححجار التي يزيد عمرها عن 

االحتجاجات التي شحححححححهدتها منطقة شحححححححارة المهدي بنبركة من طرف النشحححححححطاء المدافعين عن البيئة...، مما يبرز عدم اكتراه 
 المسؤولين بأهمية البيئة، إذ يبقى هاجس الربح والمنفعة االقتصادية ذات أولوية ولو على حساب البيئية.  أنظر:

2018 mars-consulté le 23 www.hespress.com/rtrb:nre. 

http://www.hespress.com/rtrb:nre
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املقتضووويات القانونية املرتبطة بالبيئة، فضوووال عن إعمال املقترب الشووومولي عند التأطير القانوني ملجاالت 

البيئووة، واالبتعوواد بووالتووالي عن املقوواربووة التجزينيووة والقطوواعيووة التي تهيمن على مضووووووووووووومون التشوووووووووووووريع البيئي 

مجة، تجعل من البيئة مجموعة من املجاالت املنسوووووووووووووجمة واملتماسوووووووووووووكوة لصوووووووووووووالح مقاربة شووووووووووووومولية مند

واملوحدة، من أجل ضووووووووووووومان التوازن بين أمرين يظهران أحيانا متكاملين: املحافظة على البيئة بالنسوووووووووووووبة 

لألجيووال الحوواليووة واملسوووووووووووووتقبليووة ومتووابعووة التنميووة االقتصوووووووووووووواديووة قصوووووووووووووود تعزيز األمن البيئي، مع االنتقووال 

 ئة من مرحلة الرغبة في التقنين إلى النية في التطبيق والتفعيل.باملجاالت البي
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  منازعات عمال املقاولة العامة:
 
 بحث في معايير تحديد املحكمة املختصة نوعيا

 

 عبد هللا بوضاض 

 باحث في سلك الدكتوراه

 مركز الدراسات في الدكتوراه

  أكادير -جامعة ابن زهر 

 

العامة أداة مهمة في تحقيق التنمية االقتصادية، واالجتماعية في العديد من املجاالت،  تعتبر املقاولة

ال سيما تلك التي تتطلب إمكانيات مالية وتقنية هائلة يصعب على املقاولة الخاصة االسثتمار فيها، كما 

تأهيل  حيويا في تلعب دورا -أي املقاولة العامة–هو الحال بالنسبة لبعض األنشطة االستراتيجية، فهي 

االقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته من جهة، وإشباع الحاجيات األساسية لألفراد كتلك املتعلقة 

 باملاء والكهرباء والنقل وغيرها من جهة أخرى.

، ومراحل مختلفة متباينة من حيث أهدافها 207وقد عرفت املقاولة العامة باملغرب مسارا طويال

ها، كانت فترة التسعينات من القرن املاض ي أهمها على اإلطالق، من خالل تبني والسياق العام املؤطر ل

                                                           
207

16

500266

6996651
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املؤذن بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع  41.91سياسية الخوصصة بمقتض ى القانون رقم 

 ، الذي نظم إجراءات وضوابط تفويت املقاوالت العامة.208الخاص

''الوحدة االقتصادية التي تملك الدولة فيها رأس  وُيعرف الفقه اإلداري املقاولة العامة بأنها تلك

املال كليا أو جزئيا لتحقيق نشاط تجاري أو صناعي، فتتمتع بالشخصية املعنوية وتخضع كليا أو جزئيا 

، أو هي ''ذمة مالية تنشؤها الدولة تتمتع بالشخصية 209للقانون الخاص فيما يخص التدبير والتنظيم''

 .211، وفي املقابل لم يعن القضاء بمفهومها210اقتصادي''املعنوية، بهدف تحقيق غرض 

؛ حيث أنها تتمتع بالشخصية املعنوية 212وتتمع املقاولة العامة بالعديد من الخصائص األساسية

، وتملك الدولة أو هيئات عامة كال أو جزءا من 213الخاصة أو العامة بحسب الشكل الذي تتخذه

                                                           
2086990906666990000561

6990166
20900
210500091

« Un organisme doté de la personnalité morale, gérant une activité de production de bien ou de services 

et soumis au pouvoir prépondérant d’une autorité publique ; cette prépondérantce résultant de la 

détention de la totalité ou de la majorité des capitaux par des organismes ou des autorités publiques ou 

de la détention de la majorité des voix au sein des organes délibérants » ; -(A). DE LEUBADERE, (J-

C). VENEZIA, (Y). GAUDMET, Traité de droit administratif, Tome 1, 12eme Edition, L.G.D.J, Paris, 

1992, n° 1186, p. 783. 
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أو تجاري، كما ينهل نظامها القانوني أحكامه من القانون  رأسمالها، وكون غرضها هو تحقيق هدف صناعي

من  215، كما أن النشاط الذي تمارسه يعد من قبيل أنشطة الخواص214الخاص مع استثناءات معينة

 جهة، ثم إنها تستعمل وسائل القانون العام في أحيان كثيرة من جهة أخرى.

ولة العامة، يشكل املبرر األساس ي لتشتث ويترتب على ذلك، أن عدم استقرار النظام القانوني للمقا

منازعاتها بين املحاكم االبتدائية، واإلدارية، والتجارية بحسب طبيعة وتفاصيل كل قضية، بحيث أن 

التصرفات القانونية للمقاوالت العامة تختلف من حيث الوسائل املعتمدة، إذ تارة تتصرف وفق قواعد 

، وتستعمل مقتضيات 216ة األفراد العاديين في العديد من تصرفاتهاالقانون العام، و تارة أخرى تنزل منزل

القانون املدني، إذ تبرم عقود البيع والكراء وغيرهما، وتشغل عمالها بالركون إلى مقتضيات مدونة الشغل 

 مما يعني مبدئيا اختصاص املحاكم االبتدائية في املنازعات التي تنشأ في هذا اإلطار.

                                                           
-(A). DE LEUBADERE, (J-C). VENEZIA, (Y). GAUDMET, ouvrage précité, n° 1169, p. 771 et s. 

214

6991965000

6991619920055616991

661992

690196251500101901

2101515001219

50

61991

690192061500151900

2269

5050016005

4929918
21516991910699162992

0061069915611

21616500000



 

 

184 

لعمال املقاوالت العامة عموما،  217اته على تسوية الوضعية الفرديةوسنقتصر في دراستنا ه

واملؤسسات العامة الصناعية والتجارية على وجه الخصوص، التي تعد أحد املجاالت التي يثار فيها الدفع 

بعدم االختصاص النوعي أمام املحكمة اإلبتدائية أو اإلدارية، ويعود سبب إثارة هذا الدفع باألساس إلى 

، إذ ورثت الكثير من االختصاصات التي كانت موكولة إلى الغرفة اإلدارية 218ث املحاكم االداريةإحدا

 .219وكذا للمحاكم االبتدائية -محكمة النقض حاليا–باملجلس األعلى 

باإلضافة إلى أن تعدد األنظمة القانونية لعمال املؤسسات العامة الصناعية والتجارية، يشكل سببا 

تهم بين املحاكم االبتدائية واملحاكم اإلدارية، بعد أن كان املجلس األعلى يأخذ باملعيار آخر في تشتت نزاعا

، ناهيك عن عدم وضوح مقتضيات 220العضوي إلسناد االختصاص الغرفة اإلدارية به في تلك النزاعات

ة بالوضعي، فيما يخص اختصاص املحاكم اإلدارية في النزاعات املتعلقة 19.11من القانون رقم  4املادة 

 الفردية للعاملين باملؤسسات العامة، إذ جاءت عباراتها عامة ومقتضبة.

من حدة اإلشكال في هذا املجال، إذ تشير  221املتعلق بمدونة الشغل 91.11هذا، ويزيد القانون رقم 

املحدد لنطاق تطبيق هذه املدونة غير ما مرة، إلى  222مقتضيات الكتاب التمهيدي في قسمه األول 

                                                           
 للمزيد من التوسع حول دعاوى تسوية الوضعية الفردية راجع مثال:-217

. 3334ظفين والعاملين باإلدارة العامة من خالل العمل القضائي. الطبعة األولى عبد الوهاب رافع، نزاعات الوضعية الفردية للمو -  
218-699695226069909006

0551069905611 
نزاعات العاملين لدى المؤسححححححححححححسححححححححححححات العامة بين اختصححححححححححححاص المحاكم اإلدارية والمحاكم العادية. المجلة المغربية محمد األعرج، -219

 .32. ص 3336. السنة 3للمنازعات القانونية. العدد 
 أنظر بخصوص التطور التاريخي لمنازعات العاملين بالمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري مثال:-220

ريسحححححي، قضحححححاء تمييز منازعات وعقود العاملين بالمؤسحححححسحححححات العامة االقتصحححححادية واالجتماعية. المجلة المغربية لالقتصحححححاد عبد اهلل إد-
 وما بعدها. 1. ص 3332السنة  .9والقانون. العدد 

دجنبر  9في  1343. المنشحححححححور بالجريدة الرسحححححححمية عدد 3332شحححححححتنبر  33الصحححححححادر بتاريخ  3.32.386الظهير الشحححححححريف رقم -221
 .2848. ص 3332

 من مدونة الشغل على أنه: 3تنص الفقرة األولى من المادة -222
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القانون العام، ومن بينهم املقاوالت العامة واملؤسسات العامة الصناعية والتجارية، مما يعني أشخاص 

يمكن أن تنظر في النزاعات الناشئة بين  -باعتبارها مختصة في نزاعات الشغل-أن املحاكم االبتدائية 

 املقاولة العامة وبين مستخدميها وعمالها.

إلشكالية، سنسلط الضوء على الوضعية الفردية لعمال هكذا، وسعيا منا ملالمسة جوانب هذه ا

املقاولة العامة في التشريع املغربي في الفقرة األولى، ثم سنتطرق إلى املعايير القضائية املعتمدة في تحديد 

 الجهة املختصة بنظرها في الفقرة الثانية.

 الوضعية الفردية لعمال املقاولة العامة:  الفقرة األولى

ل مضمون هذه الفقرة تسليط الضوء على الوضعية الفردية لعمال املقاولة العامة، نروم من خال

وذلك بدراسة األنظمة القانونية التي تنظم عالقتهم بهذه األخيرة هذا من جهة، ومن جهة أخرى سنعرج 

 على دعاوى تسوية الوضعية الفردية لهؤالء.

 أوال: األنظمة القانونية لعمال املقاولة العامة 

                                                           

''تسحري أحكام هذا القانون على األشحخاص المرتبطين بعقد شحغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة األجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، و أيا 
ة ة والتجارية، ومقاوالت الصحححناعة التقليدية، واالسحححتغالالت الفالحيكان نوة المقاولة التي ينفذ العقد داخلها، وخاصحححة المقاوالت الصحححناعي

والغابوية وتوابعها. كما تسري على المقاوالت والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا 
 مجموعات على اختالف أنواعها''.أو فالحيا، وعلى التعاونيات والشركات المدنية، والنقابات والجمعيات وال

 من نفس القانون. 2أنظر كذلك المادة -
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، فهناك املوظفين 223تتعدد األنظمة القانونية التي يخضع لها العاملون في املقاولة العامة باملغرب   

، واملستخدمون الذين تطبق في شأنهم 224العموميون الخاضعون للنظام األساس ي للوظيفة العمومية

 أنظمة أساسية خاصة، فضال عن العمال املتعاقدين وفق مدونة الشغل.

ن العموميون باملقاولة العامة للنظام األساس ي للوظيفة العمومية، وتناط هكذا، يخضع املوظفو 

بهم مهام إدارتها وتسيرها، ونميز في هؤالء بين املوظفين املتقلدين ملناصب املسؤولية وللوظائف السامية 

ي املتعلق بالتعيين ف 19.99باملؤسسات واملقاوالت العامة، التي صدر بشأنها القانون التنظيمي رقم 

، ثم 9199يوليوز  91من دستور اململكة املؤرخ في  19و 11تطبيقا ألحكام الفصلين  225املناصب العليا

 .226املوظفين امللحقين بهذه املقاوالت

                                                           
 للمزيد من التوسع بخصوص النظام القانوني لعمال المقاوالت العامة راجع مثال:-223

موالي إبراهيم كومغار، -.333ص  المرجع السححححابق،رضححححوان بوجمعة، -. 312و ص  ،46مليكة الصححححروخ، مرجع سححححابق. من ص -
 .333ص  ،قسابالمرجع ال

 العامة، المنشور للوظيفة األساسي للنظام المكون 3819 فبراير 36 في الصادر 3.19.33.9 رقم قانون بمثابة الشريف الظهير-224
 .13.31 رقم بالقانون وتمم غير الذي بعدها، وما 423 ص. 3813 أبريل 33 بتاريخ 3233 عدد الرسمية بالجريدة

 38في  4344المنشححور بالجريدة الرسححمية عدد  3333 يوليوز 33 في الصححادر 3.33.33 مرق الشححريف الظهيرالصححادر بتنفيذه -225
 .6321. ص 3333يوليوز 

فبراير  36الصححححححححادر بتاريخ  3.19.339من الظهير الشححححححححريف  12إلى  63بخصححححححححوص الموظفين الملحقين أنظر الفصححححححححول من -226
. المنشححححور 13.31بتنفيذ القانون  3333فبراير  39بتاريخ  الصححححادر 3.33.33المغير والمتمم بمقتضححححى الظهير الشححححريف رقم  3819

 -3423. ص 3333ماي  38في  1866بالجريدة الرسمية عدد 
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ونشير إلى أن تعيين املوظفين في املناصب العليا يتم بعد استيفائهم ملبادئ ومعايير التعيين كما جاء 

حسب تصنيفات املؤسسات  228أو مرسوم 227إما بواسطة ظهير بها القانون التنظيمي املومإ إليه،

 .229واملقاوالت العامة التي جاء بها هذا القانون 

والجدير بالذكر، أن املحكمة اإلدارية بالرباط تختص في قضايا تسوية الوضعية الفردية لألشخاص 

 99منطوق املادة  املعينين بظهير أو مرسوم، ومن ضمنهم املوظفون السامون باملقاوالت العامة، حسب

من قانون املحاكم اإلدارية، وما عداهم من املوظفين اآلخرين تختص املحاكم اإلدارية األخرى بالنظر في 

 .230منازاعاتهم

كما تضم املقاولة العامة، سواء كانت عبارة عن شركة عمومية أو مؤسسة العمومية الصناعية 

ة قانونية خاصة بهم، إذ يخضعون إما لنظام والتجارية، العديد من املستخدمين تطبق عليهم أنظم

 قانوني خاص، أو لبروتوكول إتفاقي.

                                                           
من القانون التنظيمي  3أنظر الئحة المؤسسات والمقاوالت العامة االستراتيجية التي يعين المسؤولون فيها بظهير، في الملحق رقم -227

 .33.33رقم 
، ونشححير 33.33من القانون التنظيمي رقم  3العامة التي يعين المسححؤولون فيها بمرسححوم، في الملحق رقم  أنظر الئحة المؤسححسححات-228

من  3ملحق رقم من ال (باهنا أن التعيين في المقاوالت العامة التي تسحححاهم فيها الدولة بصحححفة مباشحححرة غير تلك المشحححار إليها في البند 
 ب مرسوم كذلك.القانون التنظيمي السالف الذكر، يتم بموج

 أنظر المادة األولى من نفس القانون المشار إليه في الهامش السابق.-229
 من باب التوسع في هذه النقطة أنظر على سبيل المثال:-230

مصححطفى التراب، المنازعات اإلدارية في مجال الوظيفة العامة على ضححوء اجتهادات المجلس األعلى. المجلة المغربية لإلدارة المحلية -
- .21. ص 3889. سحححنة 36. سحححلسحححلة مواضحححيع السحححاعة. العدد 3883-3813تنمية. أربعون سحححنة من القضحححاء اإلداري بالمغرب وال

 .1. ص 3332. سنة 9مصطفى بن شريف، المنازعات الواردة على قضايا الموظفين في التشريع والقضاء. مجلة المناظرة. العدد 
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، فبعد أن كانت وضعية عمال املقاوالت 231فيما يخص املستخدمين الخاضعين لنظام قانوني خاص

بمثابة النظام  9199يوليوز  91الصادر بتاريخ  9.99.999، جاء الظهير الشريف رقم 232العامة غير موحدة

، ليحدد القواعد العامة التي تستند إليها هذه األخيرة في 233لعمال املؤسسات واملقاوالت العامة القانوني

إعداد األنظمة القانونية التي تنظم وضعية عمالها، واستمر العمل بهذا الظهير إلى أن نسخ بمقتض ى 

، 234العامة وهيئات أخرى املتعلق باملراقبة املالية للدولة على املنشآت  91.11من القانون رقم  91املادة 

 تلك املادة التي جاء في فقرتها األخيرة:

''يظل العمل جاريا باألنظمة األساسية والقواعد الخاضع لها مستخدمو املؤسسات العامة وشركات 

 الدولة والشركات التابعة العامة واملطبقة في تاريخ نشر هذا القانون إلى أن يتم تعويضها وفقا ألحكامه''.

للمراقبة  -حاليا–، يخضع 235الذكر، أن إعداد األنظمة األساسية لعمال املقاوالت العامةوالجدير ب

 .91.11من القانون  2القبلية من لدن وزير االقتصاد واملالية حسب ما تنص عليه املادة 

أما بالنسبة لبرتوكول اإلتفاق، كأسلوب يتم اعتماده في إعداد النظام القانوني لبعض عمال 

لعامة، فهو ال يطبق إال على مجموعة ضنيلة من املقاوالت العامة وخاصة تلك التي تتخذ شكل املقاوالت ا

                                                           
 أنظر مثال:-231

في  3136شححأن النظام األسححاسححي لمسححتخدمي المقاوالت المعدنية، المنشححور بالجريدة الرسححمية عدد ب 3.43.333الظهير الشححريف رقم -
في شححححأن النظام األسححححاسححححي الخاص  3333يوليوز  3الصححححادر بتاريخ  3.33.3423المرسححححوم رقم - .2833. ص 3843دجنبر  23

 .3433. ص 3333ماي  34في  1336بمستخدمي بريد المغرب. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
 .333سابق. ص المرجع الموالي ابراهيم كومغار، -232
  بتاريخ 3.42.346المرسححححوم رقم وقد صححححدر بتطبيقه  .833. ص 3843يوليوز  33في  3184المنشححححور بالجريدة الرسححححمية عدد -233
 .3943. ص 3842نونبر  38في  3444. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3842 نونبر 36

 بخصوص هذا الظهير راجع: للمزيد من التفصيل-
 .316و 316سابق. ص المرجع الراجع مليكة الصروخ، -

 راجع بشأن هذا القانون:-234
-33الحسين شكراني، المؤسسات العامة والمراقبة المالية للدولة: مدخل عام. المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية. العدد المزدوج -

 .38. ص 3333دجنبر -. شتنبر34
 المحددة لنطاق تطبيق المراقبة المالية للدولة على المنش ت العامة والهيئات األخرى.  48.33من القانون  3ر المادة أنظ-235
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، ويتم إعداد هذا البرتكول بتعاون املقاولة العامة مع وزارة االقتصاد واملالية باعتبارها 236شركة مساهمة

 .238، ويتضمن شروط التوظيف والترقية واألجور 237السلطة الوزارية الوصية عليها

نظرا لكون املقاوالت العامة تتمتع بالشخصية املعنوية، فإنه يجوز لها أن تتعاقد وفق قواعد وبال

القانون الخاص، ومن بين املجاالت التي تستعين فيها بتلك القواعد نجد ميدان التشغيل، إذ تبرم عقود 

وينعقد  240واملياومون والعرضيون  239الشغل مع العمال وفق أحكام مدونة الشغل، ومنهم األعوان

 .241االختصاص للمحكمة االبتدائية في النزاعات املاسة بوضعيتهم

 ثانيا: دعاوى تسوية الوضعية الفردية لعمال املقاولة العامة

                                                           
 .311مليكة الصروخ، مرجع سابق. ص -236
الصادر في  3.33.881المرسوم رقم : وزارة االقتصاد والماليةب مديرية المنش ت العامة والخوصصةات أنظر بخصوص اختصاص-237
. 3339نوفمبر  4في  1493بشححأن اختصححاصححات وتنظيم وزارة االقتصححاد والمالية. المنشححور بالجريدة الرسححمية عدد  3339أكتوبر  32

 .693ص 
 .339سابق. ص ال مرجعالموالي ابراهيم كومغار، -238 

 أنظر بخصوص هذه الفئات:-239
لمتعاقدين في إطار القانون العادي. مجلة الشؤون محمد الحجوجي، وضعية األعوان ا- .338سابق. ص المرجع الرضوان بوجمعة، -

 .84. ص 3893. سنة 3اإلدارية. العدد 
 ما يلي: 3336يناير  39بتاريخ  633/3333الصادر عن المجلس األعلى في الملف عدد  333جاء في قرار القرار رقم -240

من مقال  6ان العرضححححححححيين كما تؤكده في الصححححححححفحة ''وحي  إن المسححححححححتأنفة تقر في مقالها االسححححححححتئنافي بأن المسححححححححتأنف عليه من األعو 
االسححححتئناف، وأن مراقبة احترام مهلة االخطار من عدمها بالنسححححبة للموظفين غير الرسححححميين وترتيب اآلثار عليها من تعويض وغير ذلك 

 تبقى من اختصاص المحاكم العادية، بذلك فإن الحكم المستأنف كان سليما''.
تنازة االختصححاص النوعي في نزاعات الشححغل، المجلة المغربية لقانون األعمال والمقاوالت، عدد بوبكري،  مشححار إليه لدى: عبد القادر-

 .339ص ، 3334، أكتوبر 33
 ما يلي: 3881ماي  32حكم صادر عن المحكمة اإلدارية بمكناس بتاريخ -241

القته مع اإلدارة لقانون الشحححححححغل، وأن الجهة ''إن العون المؤقت مثله مثل المسحححححححتخدم في مؤسحححححححسحححححححة عمومية غير إدارية يخضحححححححع في ع
القضححائية المختصححة لتطبيق هذا القانون هي المحكمة االبتدائية ويتعين أن تصححر  المحكمة اإلدارية بعدم اختصححاصححها كلما كان الطلب 

 يهدف المطالبة بالتعويض''.
 .36 مشار إليه لدى: عبد الوهاب رافع، مرجع سابق. ص-
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املحدث للمحاكم اإلدارية النص القانوني الذي يشير إلى الوضعية الفردية  19.11يعد القانون رقم 

ملادة وذلك في ا -املؤسسة العامة الصناعية والتجاريةخصوصا التي تتخذ شكل -لعمال املقاوالت العامة 

 والتي تنص على أنه:  242منه 4

''تختص املحاكم اإلدارية بالبت في ...النزاعات املتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق 

 نون''.ذا القاالدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العامة وذلك كله وفق الشروط املنصوص عليها في ه

، ذكرها ملجموعة من املصطلحات دون تعريف، ومن غير 243غير أن ما يعاب على صياغة هاته املادة

تمييز بين املؤسسات العامة اإلدارية وتلك التي تمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا، بما يحذو إلى التساؤل 

ية النظر في تسوية الوضعية الفردعن املقصود بالوضعية الفردية؟ ثم مدى اختصاص املحاكم اإلدارية ب

 لعمال املؤسسات العامة الصناعية والتجارية؟ 

كما أشار املشرع املغربي إلى عبارة الوضعية الفردية من دون تحديد، وهو ما فتح الباب أمام القضاء 

وبر أكت 92ألجل سد هذا الفراغ، من خالل القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى بتاريخ 

 ، الذي المس مدلول الوضعية الفردية، ومما جاء فيه:9119244

''بالرجوع إلى الفقه والقضاء اإلداريين يتضح أن مصطلح الوضعية الفردية جاء على إطالقه دون تقييد 

أو حصر فهو يشمل جميع الحاالت واألوضاع التي تعتري املوظف وهو يعمل في خدمة اإلدارة أو املرفق أو 

                                                           
 في فقرتها الثانية.-242
 راجع في هذا الشأن:-243

محمد صقلي حسيني، النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة بين القضاء الشامل وقضاء اإللغاء. -
 .98. ص 3336. سنة 63المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية. سلسلة مواضيع الساعة. العدد 

 .31. ص 13المنشور بمجلة قضاء المجلس األعلى. العدد  .148/81-133/81اإلداري  ملففي ال 734القرار رقم -244

عرف االجتهاد القضححححححححححائي الفرنسححححححححححي الوضححححححححححعية الفردية بأنها: ''نزاعات ناتجة عن قرارات فردية تتعلق بالحقوق واالمتيازات والواجبات 
 ل ذلك النزاعات المتعلقة بالتعيين أو إنهاء الخدمة''.الناتجة عن قانون الوظيفة التي ينتمي إليها المعني باألمر، مثا

 .334عبد القادر بوبكري، مرجع سابق. ص -
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حلية أو املؤسسات العامة سواء فيما يتعلق بتسميته في وظيفة معينة أو ترقيته أو تأديبه أو الجماعة امل

 حصوله على أجوره ومستحقاته...''.

التي ال تخرج بأي حال من -وكذلك تحسب للفقه محاوالته في تحديد مفهوم الوضعية الفردية 

بقوله أن دعوى الوضعية الفردية هي تلك  -األحوال عن السياق العام ملا جاء به القضاء في هذا الشأن

النزاعات التي ''تنشأ خالل الحياة الوظيفية للموظف أو العامل املمتدة من تعيينه إلى إنهاء الخدمة أيا 

، أو هي ''نزاع 245كانت الحالة التي توجد عليها وطبيعة العالقة القانونية مع الشخص العام الذي يشغله''

 .246واإلدارة يطلب منها تعديل وضعيته أو تسويتها طبقا للقانون'' ذو صبغة مالية بين املوظف 

ومن مميزات دعاوى تسوية الوضعية الفردية أنها ذات طابع مادي، أي أنها تستهدف املركز القانوني 

، قصد استرجاع حقوقه املستندة إلى الرابطة القانونية التي تجمعه بالشخص 247للموظف أو العامل

ساؤل حول طبيعة هذه الدعاوى، هل هي من دعاوى القضاء الشامل أم أنها تدخل العام، وقد أثير الت

 ضمن دعوى اإللغاء؟.

ومرد ذلك، هو أن جميع الحاالت التي تمس بالوضعية الفردية للموظف أو العامل تنشأ بناء على 

خولهم  قرارات يصدرها الشخص العام، حيث يكون هؤالء في مواجهة قرار اتخذ في أمر يعتبرونه حقا

إياه القانون املنظم لوضعيتهم، وبمعنى آخر فإنه يصعب التمييز في دعاوى الوضعية الفردية بين جانب 

                                                           
أمال المشحححححححححرفي، أمال المشحححححححححرفي، النزاعات المتعلقة بالوضحححححححححعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية -245

 .26ص ، 34ة والتنمية. العدد والمؤسسات العامة. المجلة المغربية لإلدارة المحلي
المصححطفى الدحاني، دعاوى التسححوية الفردية بين قضححاء اإللغاء والقضححاء الشححامل وسححلطة المحكمة بشححأنها. المجلة المغربية لإلدارة -246

 .22. ص 3338دجنبر -. نونبر98المحلية والتنمية. العدد 
 .32سابق. ص المرجع العبد الوهاب رافع، -247
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اإللغاء فيها وجانب التعويض، إذ أن املوظف أو العامل يسعى إلى إلغاء القرار اإلداري املعيب، وفي نفس 

 .248الوقت اقتضاء تعويض عما لحقه من ضرر 

، 19.11من القانون رقم  4عبارة ''املوظف'' التي جاءت بها املادة  ومن جانب آخر، فإن كانت

وهو املقصود أصال - 250، فإنه أثير نقاش فقهي بشأن مصطلح ''العاملين''249واضحة في القانون اإلداري 

الذي يشكل أحد األسباب الرئيسة في تشتت نزاعاتهم بين املحكمة اإلدارية واملحكمة  -من هذه البحث

 االبتدائية. 

باملقاوالت العامة أو املؤسسات العامة  251وبتعبير آخر، فإن املوظفين الذين يرسمون أو يلحقون 

الصناعية والتجارية، تختص املحاكم اإلدارية بالنظر في تسوية وضعيتهم الفردية ما لم يكن هؤالء معينين 

ملحكمة اإلدارية إذ تختص ا 19.11من القانون رقم  99بظهير أو مرسوم بحسب ما تقض ي به املادة 

 بالرباط في نزاعاتهم.

                                                           
 هذا الجانب راجع:للتوسع أكثر في -248

حسن صحيب، بعض إشكاليات منازعات الوضعية الفردية من خالل أحكام القانون المحد  للمحاكم اإلدارية. المجلة المغربية لإلدارة -
- وما يليها. 33سحححححححححححابق. ص المرجع العبد الوهاب رفيع، - .48. ص 3331أكتوبر سحححححححححححنة -. شحححححححححححتنبر46المحلية والتنمية. العدد 

 .22ني، دعاوى التسوية الفردية بين قضاء اإللغاء والقضاء الشامل وسلطة المحكمة بشأنها. ص المصطفى الدحا
 ، الموظف بأنه:3819فبراير  36من النظام األساسي للوظيفة العامة الصادر بتاريخ  3يعرف الفصل -249

 ة للدولة''.''كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسالك اإلدارة التابع
 للمزيد من اإلطالة حول الموظف في التشريع المغربي راجع:-
 36محمد األعرج، القانون اإلداري المغربي، الجزء الثاني.المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية. سحححححلسحححححلة مواضحححححيع السحححححاعة. العدد -

 .88. ص 3333مكرر. الطبعة الثالثة سنة 
'' الذي Agentsمنه، عن مصطلح '' 9نجده يتحد  في الفقرة الثانية من الفصل  63.83لقانون رقم بالرجوة إلى النص الفرنسي ل-250

 يرادفه في اللغة العربية مصطلح ''األعوان''، والتي ال تستوعب بأي حال من األحوال عبارة العاملين.

 .83محمد صقلي حسيني، مرجع سابق. ص -
 .13.31ة العامة كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون من النظام األساسي للوظيف 69أنظر الفصل -251
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السالفة الذكر، لم تميز بين العمال املتعاقدين في ظل القانون الخاص وال بين  4في حين، أن املادة 

الخاضعين ألنظمة أساسية خاصة، كما أن املشرع هنا، لم يأخذ بعين االعتبار االختالف القائم بين أنواع 

، إال أنه ومع ذلك، يجب في هذا املجال التمييز 253تعيين لطبيعتها ، إذ ذكرها دون 252املؤسسات العامة

بين املؤسسات اإلدارية، التي ال يجادل أحد في اختصاص املحاكم اإلدارية بالنظر في منازعات تسوية 

الوضعية الفردية ملوظفيها وعمالها، وبين املؤسسات العامة الصناعية والتجارية التي انقسم القضاء 

 .254املختصة في نزاعاتها مع عمالها ومستخدميهابشأن الجهة 

 املعايير القضائية لتحديد املحكمة املختصة:  الفقرة الثانية

لم يكن الدفع بعدم االختصاص النوعي في منازعات عمال املقاوالت العامة لصيقا بإحداث املحاكم 

امة بصفة عامة، فمنذ إنشاء اإلدارية، بل يعتبر إحدى أقدم صور هذا الدفع في منازعات املقاوالت الع

، صدرت عدة قرارات عن الغرفة اإلدارية به في هذا الشأن، غير أن 9112شتنبر  92املجلس األعلى في 

، هو الرغبة في 9119شتنبر  91التوجه العام الذي طبع اجتهاده إلى غاية إحداث املحاكم اإلدارية بتاريخ 

ما، واملقاوالت العامة على وجه التحديد، وتمكين توحيد نظام منازعات عمال األشخاص العامة عمو 

 .255هؤالء من نفس الضمانات التي يتمتع بها املوظفون العموميون، واملستمدة من دعوى االلغاء

                                                           
 للمزيد من التعمق في هذا الشأن راجع:-252

محمد األعرج، مدلول المرفق العام واالختصحححاص النوعي في تسحححوية وضحححعية مسحححتخدمي المؤسحححسحححات العامة. المجلة المغربية لإلدراة -
وما يليها. 283. ص 13المحلية والتنمية. سلسة مواضيع الساعة. العدد   

 .82-83محمد صقلي حسيني، مرجع سابق. ص -253
 عرف أحد الباحثين العامل في المؤسسة العامة بكونه:-254

''كل مستخدم يندرج في النظام الداخلي النموذجي للمؤسسة سواء كان مرشحا أو متمرنا ويضاف إليه كل متعاقد يربطه بالمؤسسة عقد 
 ال يمكنه ممارسة دعوى اإللغاء إال في حدود االستثناءات''.إداري أما المتعاقد معها بعقد خاص ف

. 3336عبد اهلل حداد، موقف القضححاء اإلداري من االختصححاص بالبت في منازعات الشححغل، الندوة الثالثة للقضححاء اإلجتماعي. مارس -
.343ص   

 ى سبيل المثال:للمزيد من التفصيل بخصوص تطور االجتهاد القضائي المغربي في هذا المجال أنظر عل-255
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هذا، وقد اعتمدت الغرفة اإلدارية في ذلك على املعيار العضوي من غير االعتداد بطبيعة الرابطة 

س ي للوظيفة العمومية، أو تعاقدية ينظمها قانون الشغل، مما سواء كانت نظامية يحكمها النظام األسا

اتساع شبه مطلق الختصاص املجلس األعلى في هذه املنازعات مع  -256حسب تعبير البعض-ترتب عليه 

، غير أن إحداث املحاكم اإلدارية وتقييد املشرع الختصاصها النوعي 257مراعاة معيار الدعوى املوازية

أدى إلى تبني معيار جديد يعتد بطبيعة النزاع والقانون الواجب  19.11انون رقم من الق 4بمضمون املادة 

التطبيق عليه، مما أدى إلى مراعاة اختصاص املحاكم االبتدائية في مجال تسوية الوضعية الفردية 

 لعمال املقاوالت العامة. هذا ما سنحاول التطرق إليه على النحو التالي:

  أوال: املعيووار العضووووي 

مؤدى هذا املعيار الذي يتأسس على الفصل في الدفع بعدم االختصاص في مجال تسوية الوضعية 

الفردية لعمال املقاوالت واملؤسسات العمومية الصناعية والتجارية، أنه يكفي إلضفاء الطبيعة اإلدارية 

سناد كطرف فيها، إل  258على دعاوى تسوية الوضعية الفردية وجود أحد أشخاص القانون العام

االختصاص للمحاكم اإلدارية من غير النظر إلى املركز القانوني للعامل، وال حتى للنشاط الذي تمارسه 

                                                           

ندوة عمل المجلس األعلى والتحوالت  ،امحمد عنتري، منازعات أعوان المؤسحححححححححححححسحححححححححححححات العامة في اجتهاد القضحححححححححححححاء اإلداري المغربي-
 .621ص  ،3888طبعة سنة  ،3883دجنبر  33-39 ،االقتصادية واالجتماعية

 .1سابق. ص ال المقالعبد اهلل إدريسي، -
 .13سابق. ص ال المقالمحمد صقلي حسيني، -256
 .11المشار إليه في الهامش السابق. ص  المقالنفس -257
 .93. ص 3899عبد القادر باينة، القضاء اإلداري: األسس العامة والتطور التاريخي. طبعة سنة -258



 

 

195 

وسهولة تكييف القاض ي اإلداري لدعاوى تسوية  260، ويتسم هذا املعيار بالبساطة259املقاوالت العامة

 ختصة في قضيته.الوضعية الفردية في إطاره، كما يسهل على الطرف املدعي تحديد املحكمة امل

 أنه: 9111261شتنبر  99وفي هذا املنحى، ورد في قرار للمجلس األعلى صدر بتاريخ 

ال نزاع حول إحالة املدعي على املعاش الذي يتمسك أنها كانت بصفة جبرية ودون رضاه في إطار عملية ″

وإن كان املدعي قد تقليص عدد العاملين باملؤسسات العامة، وأن هذه اإلحالة تمت بقرار إداري، وإنه 

اعتبر أن هذه اإلحالة هي بمثابة طرد تعسفي، فإن طلباته يتطلب البت في مشروعية القرار املذكور مما 

، ويكون الحكم 19/11من القانون رقم  4يكون معه النزاع من اختصاص املحكمة اإلدارية طبقا للمادة 

 .″املستأنف قد خرق املقتضيات املذكورة ويتعين إلغاؤه

قضت  9111262شتنبر  1د استقرت على نفس املعيار املحكمة اإلدارية بالرباط في حكم لها بتاريخ وق

 فيه بأن:

يعين بظهير ويتولى إدراة وتسيير مرفق عام اقتصادي تابع للدولة مما يجعله سلطة إدارية وتكون  املدير ''

املقرر الصادر عنه ألحكام  قراراته خاضعة للطعن فيها عن طريق دعوى اإللغاء بقطع النظر عن خضوع

 القانون العام أو القانون الخاص''.

                                                           
 .18سابق. ص ال المقالأمال المشرفي، نزاعات العاملين لدى المؤسسات العامة االقتصادية واالجتماعية. -259
المنازعات اإلدارية بالمغرب، ترجمة محمد هيري والجياللي أمزيد، بدون طبعة وبدون تاريخ، مطبعة المعارف سححححححححححححي، ميشححححححححححححيل رو -260

 .93ص الجديدة. الرباط، 
 

 .364. أوردته: زينب ركيك، مرجع سابق. ص 2243/6/3/3331الصادر في الملف رقم  333قرار عدد ال-261
 .343. ص 3884يوليوز سنة  36. العدد . المنشور بمجلة اإلشعاة349/81الحكم رقم -262
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من القانون  4والجدير بالذكر، أن هذا املعيار يستمد سنده من مضمون الفقرة الثانية من املادة 

التي ال تميز بين املوظفين والعمال، كما سوت بين املؤسسات العامة اإلدارية وتلك التي تمارس  19.11رقم 

 .263لصناعية والتجاريةاألنشطة ا

واملالحظ، أن اعتماد املعيار العضوي في تحديد الجهة املختصة في دعاوى تسوية الوضعية الفردية 

ى والتي أومأنا إل–لعمال املقاوالت العامة، سرعان ما أبان عن مساوئ وصعوبات كثيرة، فاقت إيجابياته 

ات تستوجب تطبيق مدونة الشغل بالنسبة في مقدمتها اختصاص املحاكم اإلدارية بنزاع -البعض منها

للعمال الذين تربطهم باملؤسسات العمومية الصناعية والتجارية عالقة شغل من ناحية، ومن ناحية 

 أخرى كيف سيكون تعامل القاض ي اإلداري مع أحكام هذه مدونة.

ضوي وطبيعة تذهب إلى القول بأن ''االقتصار على املعيار الع 264ولعل هذا ما جعل إحدى الدراسات

السلطة مصدرة القرار موضوع النزاع لتحديد االختصاص يؤدي إلى بعض االنزالقات والخروج عن اإلطار 

الطبيعي للمنازاعات اإلدارية، وإلى الخلط بين قضايا تتنافر من حيث طبيعتها الجوهرية، ومن ذلك، 

لعامة االقتصادية إسناد اختصاص البت في نزاعات الوضعية الفردية ملستخدمي املؤسسات ا

                                                           
نذكر حكم المحكم اإلدارية  63.83من القانون  9من األحكام القضحححححححائية التي اسحححححححتندت على مقتضحححححححيات الفقرة الثانية من المادة -263

 الذي جاء فيه: 3881أكتوبر  31بفاس بتاريخ 

المحدثة  63.83من القانون رقم  9طبقا لمقتضححيات المادة  ''إنه بغض النظر عن طبيعة النشححاط الذي تمارسححه المؤسححسححات العامة، فإنه
بموجبه محاكم إدارية فإن هذه األخيرة تبقى مختصحححححححة بالبت في الوضحححححححعية الفردية للعاملين بها، سحححححححيما وأن لفظ ''العاملين'' الوارد بتلك 

ته أمام تخدمين، ذلك التمييز المذكور فقد أهميالمادة جاء على إطالقه ولم يميز بين فئة كبار الموظفين والمحاسحححححبين وباقي فئات المسححححح
 المشار إليها أعاله''. 9صراحة المقتضيات المتضمنة في المادة 

. أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام. 3336-3886حكم أورده: سحححمير والقاضحححي، عشحححر سحححنوات من المحاكم اإلدارية بالمغرب -
 محمد الخامس. الرباط. كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية.  . جامعة323. ص 3333-3338السنة الجامعية 

أمال المشرفي، إحدا  محاكم إستئناف إدارية: نحو إزدواجية القضاء والقانون؟. -264

 .29ص 555001

سابق. ال لالمقاأمال المشرفي، نزاعات العاملين لدى المؤسسات العامة االقتصادية واالجتماعية بين القضاء العادي والقضاء اإلداري، -
 .11ص 
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واالجتماعية واملهنية للمحاكم اإلدارية دون أي اعتبار لجدلية انعقاد االختصاص والقانون الواجب 

 التطبيق''.

 ثانيا: املعيووار املوضوووعي 

بين العامل واملقاولة العامة، بمعني أنه كلما استدعت  265طبيعة الرابطة يكمن املعيار املوضوعي في

ية الفردية لعمال املقاوالت العامة تطبيق قانون الشغل، فإن االختصاص يعود دعاوى تسوية الوضع

عندئذ للمحكمة االبتدائية، أما إذا تطلب األمر تطبيق القانون العام فإن االختصاص يرجع للمحكمة 

اإلدارية. وبمفهوم آخر، فإن تحديد املحكمة املختصة نوعيا في هذه النزاعات، إنما هو رهين بطبيعتها 

 .266وكذا القانون الواجب التطبيق عليها

 9111267دجنبر  92ومن بين القرارات التي تكرس هذا املعيار قرار املجلس األعلى الصادر بتاريخ 

 الذي قض ى فيه بما يلي:

                                                           
 .91سابق. ص المرجع الميشيل روسي، -265
ألول محححححرة فحححححي  هحححححاوأن االختصحححححاص يتبحححححع الموضحححححوة، التحححححي تحححححم إقرار  ،عمحححححال بالقاعحححححدة القائلحححححة الموضحححححوة يحكحححححم االختصحححححاص-266

 اإللكتروني اآلتي:  أنظر هذا الحكم على الموقع 3932 فبراير 9 بتاريخBlanco االجتهاد القضائي الفرنسي منذ نازلة
 arrets.html-grands-quelques-conflits.fr/decisions-http://www.tribunal  

 أنظر في هذا المضمار:
 .91در باينة، مرجع سابق. ص عبد القا-

المجلححححة المغربيححححة لححححإلدارة  ،امحمححححد عنتححححري، التقريححححر التمهيححححدي: عشححححرات سححححنوات مححححن العمححححل القضححححائي للمحححححاكم اإلداريححححة بححححالمغرب-
.39ص ، 3336، الطبعة األولى سنة 63المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة. العدد 

 .49-43كيك، مرجع سابق. ص مشار إليه لدى: زينب ر  3446القرار رقم -267

الصححححادر في الملف  133من القرارات األخرى التي أخذ فيها القضححححاء المغربي بمعيار طبيعة الرابطة، نذكر قرار المجلس األعلى رقم -
. اإلصحححدار الرقمي. 43المنشحححور بمجلة قضحححاء المجلس األعلى. العدد - 3332ماي  33بتاريخ  3313/1/3/3333االجتماعي عدد 

 الذي جاء فيه:-333. ص 3336ر دجنب

يتجلى بأن شركة الخطوط الملكية المغربية هي مقاولة ذات احتكار وامتياز ممنو  لها  34/33/3813حيت إنه باإلطالة على ظهير ″
له األول ينص على أن المقاوالت التي لها احتكار وامتياز  38/3/3843 في الميدان الجوي من طرف الدولة، وأن ظهير في فصححححححححححححح

 ماية نشاطها بموجب القانون تخضع لمقتضيات هذا الظهير .لح

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=3269&fonds=DTC&item=1
http://www.tribunal-conflits.fr/decisions-quelques-grands-arrets.html
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''وحيث إنه من الواضح أننا أمام شركة مستقلة ذات شخصية معنوية واستقالل مالي ولها طابع 

ي تبرمها مع مستخدميها من ربان الطائرات واملضيفات الجوية، وغيرهم اقتصادي محض، وأن العقود الت

 من األعوان هي عقود شغل تخضع للقانون الخاص وليست عقودا إدارية''.

 إلى القول: 9111268يناير  94وذهب في قرار آخر صدر عنه في 

م ستخدميه ال تت''أن املكتب الشريف للفوسفاط وإن كان من أشخاص القانون العام، فإن عالقاته بم

في إطار القانون اإلداري، بل تتم بموجب عقود خاصة يحكمها قانون الشغل، وتختص املحاكم العادية 

 بالنظر في املنازعات الناشئة عنها''.

ويستقيم القول، أن املعيار املوضوعي يتماش ى مع املنطق السليم في تسوية الوضعية الفردية لعمال 

نسجم مع الرابطة التعاقدية التي تربط العمال مع املقاوالت العامة، وكذا املقاوالت العامة، لكونه ي

، إذ تختص املحاكم االبتدائية بالنظر في النزاعات املترتبة عن 269النشاط الذي تمارسه هذه األخيرة

                                                           

وبالنظر إلى طبيعة النشاط الذي تقوم به طالبة النقض التي توجد تحت وصاية وزارة النقل ولها صفة مؤسسة عمومية فإنها تخضع في 
 ساسي لمستخدمي هدا القطاة .المحدد للقواعد العامة المشكلة ألرضية النظام األ 36/33/3842عالقتها مع مستخدميها لمرسوم 

ن محكمة االسحححححتئناف عندما خلصحححححت إلى أن المطلوب في النقض تم طرده تعسحححححفيا من طرف مشحححححغلته اطالبة النقض( مادامت هذه  واو
والذي يوجب عليها قبل طرد األجير إحالته على المجلس  36/33/3842األخيرة لم تسححححلك مسححححطرة الطرد المنصححححوص عليها بمرسححححوم 

 .″التأديبي

 .333. ص 3336. اإلصدار الرقمي. دجنبر 43قرار منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى. العدد -
 . أورده:3336-3-1-326الصادر في الملف االجتماعي عدد  639القرار رقم -268

 .349 عبد القادر بوبكدي، مرجع سابق. ص-
 قضت فيه بما يلي: 3363أكتوبر  1بتاريخ  893صدر عن المحكمة اإلدارية بالرباط الحكم رقم -269

''أن الشححركة المدعى عليها هي عبارة عن شححركة مجهولة االسححم تمارس نشححاطا تجاريا في نطاق أحكام القانون الخاص وتخضححع للقواعد 
 دالضحححريبية المطبقة على الشحححركات الخاصحححة، وبالتالي ال يمكن اعتبارها مرفقا عاما كما تنص على ذلك المادة الثامنة أعاله، حتى يسحححن

االختصحححاص للمحاكم اإلدارية للبت في طلبات تسحححوية الوضحححعية الفردية للمسحححتخدمين لديها. وكون أن الدولة تملك كامل رأسحححمالها، فإن 
 ذلك ال يمكن أن ينزة من نشاطها طابعه الخاص.

 وحي  إنه تبعا لذلك، يكون الطلب الحالي يخرج من دائرة اختصاص المحاكم اإلدارية''.
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الرابطة باعتبار أن مدونة الشغل هي الواجبة التطبيق، كما هو الشأن بالنسبة للموظفين املمارسيين 

مهم باملقاوالت العامة، الذين يطبق عليهم النظام األساس ي للوظيفة العامة أمام املحاكم اإلدارية فيما ملها

 يخص تسوية وضعيتهم الفردية. 

ومن ناحية أخرى، لكونه ينسجم مع بعض القوانين التي تلت إحداث املحاكم اإلدارية، كما هو 

أنه في اإلجمال، يقيم التمييز بين املؤسسات العامة الشأن بالنسبة للمادة األولى من مدونة الشغل، أي 

 .270الصناعية والتجارية عن املؤسسات العامة اإلدارية

  ثالثا: شرط الدعووووى املوازيوووة

                                                           

ه لدى: محمد األعرج، حكم مشححار إلي-
 .363ص 75

 وفي هذا اإلطار قيل:-270

سححليم، الذي يقتضححي تحديد اختصححاص المحاكم اإلدارية بطبيعة وجوهر ''وبهذا، سححترجع األمور إلى نصححابها، ويحترم المنطق القانوني ال
القانون الواجب تطبيقه. فلن تكون هذه المحاكم مختصححححة إال في القضححححايا التي يتعين بشححححأنها تطبيق قواعد القانون اإلداري. وهذا المبدأ 

من القانون المحد  للمحاكم اإلدارية، بل  9ن المادة م 3األساسي لتحديد مجال اختصاص القضاء اإلداري، ال يتنافى مع قواعد الفقرة 
عطائها مدلولها الحقيقي الذي يناسب الهدف الذي تسعى إليه واإلطار الذي ظهرت فيه''.  يكملها بتوضيحها واو

سابق.  مرجع أمال المشرفي، نزاعات العاملين لدى المؤسسات العامة االقتصادية واالجتماعية بين القضاء العادي والقضاء اإلداري،-
 .41ص 
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، 272من الظهير املؤسس للمجلس األعلى 91ألول مرة في الفصل  271تطرق املشرع املغربي للدعوى املوازية

،  9121273شتنبر  94من قانون املسطرة املدنية الصادر في  991وأعاد التأكيد عليها بمقتض ى الفصل 

 من القانون املحدث للمحاكم اإلدارية بقولها: 99كما كرستها الفقرة األخيرة من املادة 

''ال يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع املعنيين باألمر أن يطالبوا بما يدعونه 

 ن العادي أمام القضاء الشامل''.من حقوق بطريق الطع

وتفيد الدعوى املوازية في تسوية الوضعية الفردية، بحيث أن العامل ما دام يتوفر على مقرر صادر 

عن املقاولة العامة التي يشتغل بها، ويمس هذا املقرر بوضعيته الفردية إما بطره من العمل أو بإحالته 

يبية في حقه دون سلوك املسطرة القانونية، وكان بإمكانه على املعاش أو بنقله أو بإصدار عقوبة تأد

، نظرا 274اقتضاء حقه لدى املحاكم العادية، فإنه ال يسوغ له سلوك دعوى اإللغاء أمام املحاكم اإلدارية

للطابع االستثنائي لهذه األخيرة، بحيث ال يمكن ممارستها إال إذا انتفت كل طرق الطعن أمام املحاكم 

 ا كانت مراجعة القضاء العادي ال تحقق التوازي في النتيجة.أو إذ 275العادية

                                                           
 للمزيد من التوسع في هذا المضمار راجع:-271

. ص 3889. سنة 39محمد صقلي حسيني، الدعوى الموازية بين القانون والممارسة. المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية. العدد -
 .43إلى ص  61

. سحححححححنة 39ارية. المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية. العدد إدريس الحالبي الكتاني، الدعوى الموازية في ظل إحدا  المحاكم اإلد-
 .33إلى ص  42. من ص 3889

المنشححححححور بالجريدة - 3813شححححححتنبر  33الصححححححادر بتاريخ  3.13.332من الظهير الشححححححريف رقم  36من الفصححححححل  1تنص الفقرة -272
 على أنه:-3361. ص 3813أكتوبر  39في  3263الرسمية عدد 

 إللغاء الموجه ضد المقررات اإلدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم األمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية''.''ال يقبل طلب ا
 في فقرته األخيرة. -273
، منشححححححححورات عكاظ. 3886، طبعة سححححححححنة عبد اهلل حداد، القضححححححححاء اإلداري المغربي على ضححححححححوء القانون المحد  للمحاكم اإلدارية-274

.339ص  الرباط،
عبد اهلل إدريسحححي، قضحححاء تمييز منازعات وعقود العاملين بالمؤسحححسحححات العامة االقتصحححادية واالجتماعية. المجلة المغربية لالقتصحححاد -275

 .34ص ، 3332. السنة 9والقانون. العدد 
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هذا، ويتميز شرط الدعوى املوازية عن باقي املعايير السالفة الذكر، بكون القاض ي اإلداري هو 

الوحيد الذي له الحق في إثارته، على عكس املعايير األخرى التي يتمسك بها األطراف أمام املحكمة اإلدارية 

 تدائية.واملحكمة االب

وقد تبنى االجتهاد القضائي املغربي معيار الدعوى املوازية، كحل للفصل في الدفع بعدم االختصاص 

النوعي في تسوية الوضعية الفردية لعمال املقاوالت العامة، من ذلك القرار الصادر عن املجلس األعلى 

 إذ جاء فيه: 9119276يناير  91بتاريخ 

وإن صدر عن سلطة إدارية إال أن هناك دعوى موازية أمام املحاكم '' أن مقرر اإلحالة على املعاش 

االبتدائية، وهي التي سلكها فعال املستأنف عليه لطلب التعويضات املدعى باستحقاقها عن طرده من 

 العمل تعسفيا، مما يكون معه الحكم املستأنف الذي أكد اختصاص املحكمة االبتدائية واجب التأييد''. 

شارة إليه، أنه على الرغم من كون الدعوى املوازية، تشكل أحد الحلول التي يعتمد ومما تجدر اإل 

عليها القضاء للبت في الدفع بعدم االختصاص النوعي في منازعات تسوية الوضعية الفردية لعمال 

ذه ، منها أن هذه الدعاوى تتأسس على قرار صادر عن ه277املقاوالت العامة، إال أنها يثير بعض املالحظات

املؤسسات، وأن إسناد االختصاص للمحاكم االبتدائية في هذا الشأن باعتماد شرط الدعوى املوازية، ال 

                                                           
 . أورده:3863/6/3/3333 الصادر في الملف اإلداري عدد 61القرار رقم -276

 .339عبد القادر بوبكري، مرجع سابق. ص -

 جاء فيه: 3894نونبر  33بتاريخ  333من القرارات األخرى الصادرة عن المجلس األعلى القرار رقم -

''إن المقررات الصححادرة عن مدير المكتب الوطني للشححرب، هي مقررات إدارية قابلة للطعن عن طريق دعوى اإللغاء بسححبب الشححطط في 
المذكور أعاله، وحي   243بعدم وجود دعوى موازية طبقا لما ورد في الفصححححل اسححححتعمال السححححلطة، إال أن قابلية هذا الطعن مشححححروطة 

كان في إمكان سححححكاوف محمد المطالبة بحقوقه أمام المحاكم العادية والحصححححول على نفس النتيجة التي يتوخاها من دعوى اإللغاء، أي 
 جود دعوى موازية''.الرجوة إلى عمله إن اقتضى الحال ذلك، األمر الذي يجعل الطعن غير مقبول لو 

 قرار مشار إليه لدى:-
أمال المشرفي، نزاعات العاملين لدى المؤسسات العامة االقتصادية واالجتماعية بين القضاء اإلداري والقضاء العادي. مرجع سابق. -

 .14ص 
 .23ص . 3886. يناير سنة 33مليكة الصروخ، قانون المحاكم اإلدارية في المغرب. مجلة اإلشعاة. العدد -277
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من قانون املسطرة املدنية، التي تمنع  91شك سيوقع هذه املحاكم تحت طائلة الفقرة األولى من الفصل 

امة للدولة أو الجماعات العامة املحاكم من النظر في الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل اإلدارات الع

 األخرى أو تلغي إحدى قراراتها.

كما أن القاض ي باملحاكم االبتدائية لن يتعامل مع الدعوى املوازية في النزاعات املتعلقة بطرد 

العامل إال من منطلق كونه طردا تعسفيا، وسيقض ي بالتعويض عن هذا الطرد وفق مدونة الشغل، دون 

در عن املؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري، وإن كانت غاية العامل إرجاعه إلى املساس بالقرار الصا

العمل، مما تكون معه وسيلة الدعوى املوازية ال تؤدي إلى نفس النتيجة التي قد يجنيها الطاعن أمام 

 .278املحاكم اإلدارية عن طريق دعوى اإللغاء

الوضعية الفردية لعمال املقاوالت العامة وختاما للدفع بعدم االختصاص النوعي في مجال تسوية 

بين املحاكم اإلدارية واملحاكم االبتدائية، نرى أنه ينبغي التمييز بين املؤسسات اإلدارية واملؤسسات العامة 

الصناعية والتجارية، وذلك بإسناد اختصاص النظر في نزاعات عمال هذه األخيرة إلى املحاكم االبتدائية، 

بهذه املؤسسات بموجب عقود شغل، ولهم بذلك الحق في االستفادة من مجموعة ألن هؤالء يرتبطون 

من الضمانات واالمتيازات التي نص عليها املشرع بالنسبة لهذه الطائفة من املتقاضين، كإعفائهم من 

الرسوم القضائية وتمتيعهم باملساعدة القضائية بقوة القانون، كما أن تقدير التعويض أمام املحاكم 

، ناهيك 279تدائية يخدم مصلحة األجير، على عكس القاض ي اإلداري الذي يراعي دائما املصلحة العامةاالب

عن أن الصعوبات التي تثار بصدد تنفيذ األحكام الصادرة عن املحاكم اإلدارية ضد اإلدارة بصفة عامة، 

                                                           
مقال الأمال المشححححرفي، نزاعات العاملين لدى المؤسححححسححححات العامة االقتصححححادية واالجتماعية بين القضححححاء اإلداري والقضححححاء العادي. -278

 .19ص السابق، 
ندوة عمل المجلس األعلى والتحوالت ، امحمد عنتري، منازعات أعوان المؤسححححسححححات العامة في اجتهادات القضححححاء اإلداري المغربي-279

 .661 و ص 662ص ، 3888. طبعة سنة 3883دجنبر  33-39 ،صادية واالجتماعيةاالقت
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 عمال املقاولة واملؤسسات العامة على وجه الخصوص، يشكل مبررا مسطريا آخر ال يتماش ى مع مصلحة

 .280العامة، واملؤسسة التجارية والصناعية

 

                                                           
 .664نفس المرجع المشار إليه في الهامش السابق. ص -280
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 أية حماية للمستهلك من اإلعالنات اإللكترونية ؟  

 

 شيكي حمزة 

 باحث في القانون الخاص

 مقدمة :

 

يكاد يسلم الجميع بأن اإلعالنات اإللكترونية أضحت اليوم أبرز اآلليات التي يعول عليها املنهي في الدعاية 

وجاته و خدماته، وذلك ال لش يء إنما إعتبارا لكونها تتالئم مع رغبته في الترويج لها على مستوى السوق ملنت

العاملية،"وفي ظل حنكة املعلنين و تنوع األساليب املعتمدة في اإلعالنات الهادفة إلى إظهار السلعة والخدمة 

على أنه ،كبرعدد ممكن من املستهلكين،أضف لذلك قدرتها في التأثير السريع على أ281على أنها األفضل "

و إن كانت تخدم مصلحة املستهلك فإن هذا األخير غالبا ما يجد نفسه ضحية لغريزته التي تستسلم أمام 

منتجاته،األمرالذي جعل من هذه  األساليب الدعائية الحديثه التي يستغلها املنهي إلغرائه وحثه على إقتناء

ا. ما يجعلنا نتناول ماهية اإلعالنات اإللكترونية)املبحث األول( الوسائل موضع شك حول مدى شرعيته

 و وسائل حماية املستهلك منها )املبحث الثاني( .

 املبحث األول: ماهية اإلعالنات اإللكترونية

                                                           

 . 99، ص: 9199جولي شاهين حصني،الحماية الجزائية للمستهلك،املمؤسسة الحديثة للكتاب،لبنان،الطبعة األولى، -281 
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يرتكز اإلقتصاد الرقمي  على مجموعة من التقنيات الحديثة بهدف بلورته وتطويره،و يعد اإلعالن 

زها نظرا للدور الذي يلعبه في ترويج املنتوجات والخدمات و الرفع من قيمتها،وكذا اإللكتروني من  أبر 

استقطاب أكبر عدد من املستهلكين بسرعة وتوجيه إرادتهم بشكل هائل. فما املقصود إذن باإلعالن 

 اإللكتروني؟)املطلب األول(،وما هي طبيعته القانونية؟)املطلب الثاني(.

الن اإللكتروني املطلب األول: مفهوم اإلع  

عرفت التشريعات الدولية و الوطنية و اآلراء الفقهية تضاربا حول تعريف اإلعالن اإللكتروني، وإن  

اتفقت معظمها على أن الفرق بينه و بين اإلعالن العادي يكاد ال يتجاوز الوسيلة املستخدمة في كل 

الدولية و الوطنية)الفقرة األولى(،  منهما.و للوقوف على ذلك سأحاول أن أبين كيف عالجت التشريعات

 واآلراء الفقهية)الفقرة الثانية(  مفهوم اإلعالن اإللكتروني.

 الفقرة األولى: مفهوم اإلعالن اإللكتروني على ضوء التشريعات الدولية و الوطنية

تعاشه نلقد اهتمت التشريعات األوروبية بتنظيم قواعد اإلشهار، نظرا  التساع النشاط االقتصادي، وا 

بفضل الثورة الصناعية، وعلى هذا األساس تم وضع كافة اإلجراءات القانونية التي تنظم استعماله، 

، على أنها لم تحدد له تعريفا 282قبل وأثناء اإلعالن، وذلك بالشكل الذي ال يمس بحقوق أو مشاعر الغير

د له،و يظهر ذلك في إطار معينا ،و بذلك كان حريا باملشرع األوروبي التدخل ألجل وضع تعريف موح

، حيث تم التنصيص  في 91/11/9141املؤرخ في  التوجيه األوروبي الخاص باإلعالن الكاذب و املظلل

الفقرة األولى من املادة الثانية منه على أنه :" كل شكل من أشكال اإلتصال في مجال النشاط التجاري 

ملنتجات و الخدمات و التعريف بها بما في ذلك أو الصناعي أو الحرفي أو املنهي بهدف تشجيع تقديم ا

                                                           

ماية املستهلك،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،وحدة البحث و التكوين :قانون مهدي منير، املظاهر القانونية لح -282 

 .991،ص: 9111-9111األعمال،جامعة محمد األول،كلية العلوم القانونية اإلقتصادية و اإلجتماعية وجدة، السنة الجامعية 
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، على أنه و إن إختلفت دول اإلتحاد في صياغته فإنها بال أدنى 283األموال التجارية والحقوق وااللتزامات"

شك لن تخرج عن الضوابط التي كرسها التوجيه إلتزاما منها بمبدأ الوحدة الذي يقتض ي سمو التوجيهات 

 لوطنية.األوروبية على القوانين ا

من  99وفي هذا اإلطار نجد من القوانين التي أعطت تعريفا لإلعالن، القانون البلجيكي و ذلك في املادة  

قانون املمارسات التجارية وحماية املستهلك واإلعالم، بأنه: "كل اتصال يهدف بشكل مباشر أو غير مباشر 

موال العقارية والحقوق وااللتزامات كيفما إلى الرفع من مبيعات املنتجات أو الخدمات، بما في ذلك األ 

، في حين لم يولى املشرع الفرنس ي لذلك أيما إهتمام حيث 284كانت الوسائل املستعملة، وفي أي مكان"

خالية من أي تعريف يذكر،غير أنه سرعان ما عرف اإلشهار  9119جاءت مدونة اإلستهالك لسنة 

واعتبره "اإلشهار  99\19\9111ي اإلقتصاد الرقمي املؤرخ في من قانون الثقة ف 91اإللكتروني في نص املادة 

الذي يتم بأي شكل من األشكال يمكن الوصول إليه من خالل خدمة اتصال على الخط، يكون واضحا 

 .285و محدد املصدر، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا يكون اإلشهار في خدمته "

شهار نفس النهج القانوني للتشريع الفرنس ي،فوإن أورد تعريفا لإل و بالنسبة للمشرع املغربي فهو األخير سار في 

من مشروع قانون حماية املستهلك في صيغته األولى بأنه "كل خطاب أوإعالن بياني، أو  91في الفصل 

مكتوب، أو مسموع، أو سمعي بصري يبث نظير أجر، أو يؤدى بمقابل آخر،من أجل الترويج للسلع، و األموال 

ي إطار نشاط تجاري أو صناعي، أو منهي حر، أو لضمان الرواج التجاري ملقاولة عمومية أو و الخدمات،ف

                                                           

ود التجارة اإللكترونية )دراسة مقارنة(،منشورات زين موفق حماد عبد ، الحماية املدنية للمستهلك في عقالقاض ي الدكتور  -283 

 . 11،19، ص:  9199الحقوقية ،الطبعة األولى ،

 ،أنظر:9119يوليوز  91القانون الصادر بتاريخ  -284 

B.Francq, P.Wolfcarius, J.L.Fanart, A.Degaluwé, L.Debrouwer, F.DOMONT-NAERT, E.Balate, et J.Stuyck : « les pratiques du 

commerce et la protection et l’information du consommateur depuis la loi du 14 juillet 1991 », in le jeune barreau, 1991. 

 
285  -L’article 20 de la loi du 21 juin 2004 dispose que :"Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un 

service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement  identifiée  comme  telle . elle doit rendre  

clairement  identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle  elle est réalisée ". 
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القاض ي بتحديد تدابير لحماية املستهلك، جاءت    99.14خاصة"، فإن الصيغة النهائية له في إطار قانون 

ستهلك لإليقاع بامل خالية من أي تعريف  يذكر، بأن اكتفى املشرع فيه  بمنع اإلشهارات الكاذبة التي تهدف

منه،بأنه:" يمنع كل إشهار يتضمن، بأي شكل من األشكال،  99في غلط  يفسد إرادته،وهو ما أكده الفصل 

السالفة  99إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا... "، ولم يقف املشرع املغربي عند هذا الحد بأن أحال في املادة 

سمعي البصري الذي جاء في مادته الثانية " ألجل تطبيق هذا املتعلق باإلتصال ال 22.19الذكر على القانون 

القانون، يعتبر إشهارا أي شكل من أشكال الخطابات املذاعة أو املتلفزة و السيما بواسطة صور أو رسوم أو 

أشكال من الخطابات املكتوبة أو الصوتية التي يتم بها بمقابل مالي او بغيره، املوجهة إلخبار الجمهور أو 

اب اهتمامه إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات، بما فيها تلك املقدمة بتسمية فئتها،في إطار إلجذ

نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فالحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالترويج التجاري ملقاولة عامة 

ا إال دولي و اإللكتروني  ال يسعنأوخاصة..."،بعدما تطرقنا ملفهوم اإلعالن اإللكتروني من ناحيتي التشريع ال

 التساؤل عن تعامل الفقه معه. فإلى أي حد أفلح الفقه في تعريف اإلعالن اإللكتروني ؟ 

 الفقرة الثانية: مفهوم اإلعالن اإللكتروني من املنظور الفقهي

أمام صمت التشريعات الوطنية حول مفهوم اإلعالن اإللكتروني،فقد تصدى الفقه لهذا الفراغ 

لتشريعي الذي تعرفه إعتبارا على أن ذلك من إختصاصه. حيث عرف بعض الفقه اإلعالن بأنه ا

، واعتبره جانب آخر من الفقه"كل 286"مجموع الوسائل التي يستخدمها التجار بقصد تكوين العمالء"

 مفعل أو تصرف يهدف إلى التأثير النفس ي على الجمهور، أيا كانت وسيلة هذا التأثير، بهدف إقناعه

ويرى بعض الدارسين بأن "اإلشهار هو ،287بمزايا السلعة أو الخدمة، وما يمكن أن تحققه من فوائد"

اتصال نسبي، يرجى منه الوصول إلى تحقيق مصالح معينة، تعود بالنفع على املعلن، الذي يقوم بدفع 

                                                           

املنتجات و الخدمات من الوجهة القانونية، مكتبة الجالء الجديدة، املنصورة،مصر،الطبعة  عبد الفضيل محمد أحمد،اإلعالن  عن -286 

 .92،ص:9119األولى، 

 999،ص:9112الطبعة األولى،مصر،الدار الجامعية  -دراسة مقارنة–خالد ممدوح إبراهيم:حماية املستهلك في املعامالت اإللكترونية  -287 

. 
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من طرف الوكاالت األموال إلى وسائل اإلعالم من أجل نشر رسالته الخاصة، التي تم إعدادها وتهيئها 

واإلعالن بصفة عامة،هو استعمال وسيلة معينة للتعريف بأمر  ،288املتخصصة في الدعاية التجارية"

 .289معين،قد يكون هذا األمر سياس ي،عقائدي أو اجتماعي

وعموما فإن الباحث عن تعريف لإلشهار يجد نفسه في مواجهة عناصر رئيسية  ثالثة أال وهي:الوسيلة و 

ر النفس ي للرسالة اإلشهارية على املستهلك، ويالحظ من التعريفات السابق ذكرها أن اإلعالن" الهدف و األث

هو كل فعل أو تصرف يهدف للتأثير النفس ي على املستهلكين، بهدف إقناعهم بمزايا السلعة أو الخدمة وما 

وني اإلعالن اإللكتريمكن ان تحققه من فوائد ، بغض النظر عن الوسيلة املستخدمة في ذلك ، وال يختلف 

عن اإلعالن التقليدي إال في الوسيلة املستخدمة سواء أكانت هذه الوسيلة من خالل اإلنترنت، أو غيرها من 

 .290الوسائل اإللكترونية كالهاتف الجوال "

 املطلب الثاني: الطبيعة القانونية لإلعالن اإللكتروني 

، سواء على مستوى البريد اإللكتروني أو 291صوبيجد املستهلك نفسه محاطا باإلعالنات من كل جنب و 

أثناء التجول بين صفحات الويب التي تعرض عليهم منتوجات وخدمات، وأمام الكم الهائل الذي يصادفه  

من عروض ثثورلديه  إشكالية تحديد طبيعتها، القانونية ؟ هل تحتوي على إيجاب باملعنى الصحيح؟ أم أنها 

 للتعاقد و التفاوض؟ . تكاد ال تكون إال مجرد دعوة

                                                           
288 -Aaker et Myers : « advertising management » in publicator, 2001 

.     991أورده مهدي منير ، املرجع السابق ،ص :          

 . 99جولي شاهين حصني، مرجع سابق،ص : -289 

رسالة ماجستر في القانون الخاص، بكلية -دراسة مقارنة–عبد هللا ذيب عبد هللا محمود، حماية املستهلك في التعاقد اإللكتروني  -290 

 . 99، ص:9111سات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس،فلسطين،الدرا

 

 .91جولي شاهين حصني،مرجع سابق،ص:  -291 
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، و هذا ما 292ال يعد اإلعالن املوجه إلى املستهلك عبر شبكة اإلنترنت إيجابا وإنما دعوة للتفاوض أو التعاقد 

، 294،ويشترط لذلك أن ال يتضمن اإلعالن الشروط الجوهرية للتعاقد293ذهب إليه جانب من شراح القانون 

 .295يان أسعارها ال يعتبر إيجابافعرض السلع في واجهات املحالت التجارية دون ب

فإعتبار اإلعالن اإللكتروني املوجه إلى املستهلك دعوة للتفاوض أو التعاقد ، يكون من خالل عدم إحتواء 

اإلعالن على الشروط األساسية للتعاقد ،حيث أن بيان أسعار السلع عبر اإلنترنيت يعتبر إيجابا، ألن بيان 

، وعلى ذلك فإنه لكي يعتبر العرض املوجه إلى الجمهور 296ة في التعاقداألسعار هو من املعلومات الجوهري

إيجابا،يجب أن يكون محددا للسلعة تحديدا نافيا للجهالة،وأن يحدد الثمن و العناصر األساسية للتعاقد 

، وفي هذا الصدد ترى الدكتورة فريدة اليوموري 297،و إال فإن األمر ال يعدو أن يكون مجرد دعوة للتعاقد

"اإليجاب عبر البريد اإللكتروني يشبه اإليجاب عن طريق البريد العادي ،بحيث يلزم أن تبعث الرسالة أن

متضمنة الشروط الالزمة لتمام اإليجاب حيث يتم إرسالها إلى الشخص املعني أو األشخاص املعنيين دون 

ى لهذا العرض من إيجاب إل غيرهم من جمهور الناس ألنه متى اتسعت لغير هذه الفئة تغير الوصف القانوني

 .298دعوة للتعاقد"

                                                           

 .949-941،ص:9111بدر أسامة أحمد :حماية املستهلك في التعاقد اإللكتروني،الطبعة األولى ،مصر،دار الجامعة الجديدة للنشر، -292 

 .911، ص: 9119، 1ة عن طريق اإلنترنيت. وإثباث التعاقد اإللكتروني ،مجلة الحقوق،العدد علوان،رامي محمد: التعبير عن اإلراد -293 

هناك من يرى أن اإلعالن يعتبر إيجابا إذا تضمن إعطاء الحق في التعاقد بناءا على العناصر املوضوعية لإلعالن )أي العناصر  -294 

من مشروع القانون املدني الفلسطيني .أنظر:علوان،رامي محمد ،  21و نص املادة من القانون املدني األردني ،  11الجوهرية( ،أنظر املادة 

 و ما بعدها. 919مرجع سابق، ص: 

،رسالة دكتوراه غير 9141أيضا أنظر، وفاء مصطفى محمد :توازن املصالح في تكوين عقد البيع الدولي للبضائع وفقا إلتفاقية فيينا 

 وما بعدها. 99،ص:9111منشورة ، جامعة القاهرة،مصر،

 . 911،ص :9111أبو الليل إبراهيم الدسوقي :العقد و اإلرادة املنفردة، الطبعة األولى، الكويت، جامعة الكويت،  -295 

 .91عبد هللا ذيب عبد هللا محمود، مرجع سابق، ص :  -296 

 . 919-911خالد ممدوح إبراهيم ، مرجع سابق، ص: -297 

 EMALIV ،Série <<Textes، مطبعة بني أزناسن، نشر 9199العقود املسماة،الطبعة الثانية الدكتورة فريدة اليوموري ،موجز  -298 

juridiques>>   91، ص: 99العدد . 



 

 

210 

مما سبق نستنتج ،أن اإلعالن اإللكتروني املوجه للمستهلك، قد يتخد صورة إيجاب إذا ما تضمن  الشروط 

لم يتم ذكرها فإنه يكاد ال يكون سوى مجرد  و البيانات األساسية املتعلقة بالسلعة أو الخدمة، وفي حالة ما

يرقى لدرجة اإليجاب الحقيقي ،ولعل هذا ما أشار إليه املشرع املغربي في  نوض دون أدعوة للتعاقد أو التفا

قانون اإللتزامات و العقود بقوله: " كل اقتراح غير متضمن لكافة البيانات املشار إليها في هذا   91-1املادة 

 الفصل ال يجوز إعتباره عرضا بل يبقى مجرد إشهار، وال يلزم صاحبه ".

 اني: وسائل حماية املستهلك من اإلعالنات اإللكترونيةاملبحث الث

ال أحد ينكر الدور الفعال الذي أصبحت تلعبه اإلعالنات التجارية اإللكترونية ، في عصر أقل ما يقال عنه 

أنه عصر ثورة التكنولوجيا و املعلومات، و بحكم إنتشارها و تطورها  وتنوع أساليبها فقد إزدادت مخاطرها 

املستهلكين اإللكترونيين ملا لها من قدرة على الثأثير في سلوكهم أثناء التعاقد،هذا ما حدى باملشرع  على طائفة

 املغربي إلى إشتراط وضوحها )املطلب األول(، ومنع اإلعالنات املظللة و الخادعة )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: إشتراط وضوح اإلعالنات اإللكترونية

اإللكتروني ،يعني أن يتضمن اإلعالن البيانات الكافية عن السلعة أو الخدمة إن شرط وضوح اإلعالن 

املقدمة ،والتي من شأنها خلق تفكير واع متبصر يعمل على تكوين إرادة واعية مستنيرة وهو بصدد اإلقبال 

 ، وقد أشارت العديد من التشريعات املقارنة إلى ضرورة وضوح اإلعالن اإللكتروني، و 299على التعاقد

بذلك أكد القانون الفرنس ي أنه "يجب أن تكون العمليات التجارية اإللكترونية و الدعاية املصاحبة لها 

واضحة، ويجب اإللتزام  بإستخدام اللغة الفرنسية في اإلعالن عن السلع و الخدمات عبر شاشة اإلنترنت، 

                                                           

 . 999، ص:9114خالد ممدوح أبراهيم،إبرام العقد اإللكتروني،دار الفكر الجامعي اإلسكندرية ،مصر، الطبعة األولى  -299 
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ما يسمح للمستهلك بإعطاء وتزويد املستهلك بمعلومات واضحة و غير غامضة عن املنتج  أو الخدمة ب

 .300املوافقة على التعاقد عن وعي و إدراك كاملين "

فاإلعالن اإللكتروني يجب أن يكون واضحا وغير غامض،وقديما كانت األقدمية تمنح ملنتوج ما مكانة 

هامة لجدب املستهلك ،أما اليوم مع تغير الظروف وتطور الحياة التجارية فإن األقدمية أصبحت ال تعتبر 

وقد قام املشرع الفلسطيني بالتنصيص على ضرورة وضوح اإلعالن التجاري في  .301شرطا الزما للشهرة

بعنوان نزاهة املعامالت اإلقتصادية و الترويج ،حيث قضت بأنه  9111( لسنة 99إطار القانون رقم )

جات مواصفات املنت"على كل من يقوم بالترويج و اإلعالن للمنتجات أن يراعي توافق ما يعلن عنه، وواقع 

 املعلن عنها ،ويجب أال ينطوي ذلك اإلعالن على خداع أو تضليل املستهلك ".

من  91وفيما يخص املشرع املغربي فإنه هو اآلخر رسخ قاعدة وضوح اإلعالنات ،وهو ما نلمسه في املادة 

ة أو تبث بالعربي القانون املنظم لإلتصال السمعي البصري بأنه " يتعين على البرامج اإلشهارية :أن

األمازيغية أو باللهجات املغربية إذا كانت موجهة للجمهور املغربي ". وفي نفس السياق فقد ورد في املادة 

املتعلق حرية األسعار و املنافسة أنه "يجب على من يبيع منتوجات أو يقدم خدمات   19.11من قانون  12

إعالن أو بأي طريقة أخرى باألسعار و الشروط أن يعلم املستهلك عن طريق وضع عالمة أو ملصق أو 

الخاصة أو إلنجاز الخدمة "،ولعل املراد من ذلك منح املستهلك صورة واضحة عن السلعة أو الخدمة 

 املعلن عنها،و لئال يكون هناك مجال  لوقوعه فيما قد يعيب إرادته من غلط أو تدليس .

                                                           
300  - Pierre. Desprez et vincent fan choux, les contrats reltifs a lavent et a l’achat d’ espace publicitaire sur internet 

l’égipresse ;mars 1997    .     

.999، ص:9199أشارت إليه أحالم ثرة،حماية املستهلك في مرحلة ابرام العقد اإللكتروني، مجلة املنارة،العدد الرابع،      

 

لقانونية لحماية املستهلك في العقود التقليدية و اإللكترونية، بحث لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الراض ي عثماني،األسس ا -301 

 . 99، ص:  9191-9111اإلداري للمدرسة الوطنية  لإلدارة،السنة الدراسية 
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ما يفيد إلزامية وضوح اإلعالنات ،حيث جاء في  هذا و قد نصت مقتضيات قانون حماية املستهلك على

منه "يجب أن يشير كل إشهار كيفما كان شكله، يمكن إستقباله عبر خدمة لإلتصاالت موجهة  99املادة 

للعموم إلى طبيعته اإلشهارية بطريقة واضحة ال تحتمل أي لبس ...كما يجب أن يحدد بوضوح املورد 

على أنه "يجب على املورد عند القيام بإشهار عن طريق  91املادة  الذي أنجز لصالحه اإلشهار"،و أكدت

 البريد اإللكتروني .

 تقديم معلومات واضحة حول حق التعرض في املستقبل على تلقي اإلشهارات ...".-

من  99و  99وحرصا من املشرع املغربي على حماية املستهلك من غموض اإلعالنات فإنه حث في املادتين 

القاض ي بتحديد تدابير لحماية املستهلك على ضرورة ذكر مجموعة من البيانات منها  99.14 القانون رقم

 ما يتعلق بطبيعة اإلشهاروأخرى تخص السلع أو الخدمات املعلن عنها .

 املطلب الثاني: منع اإلعالنات املظللة و الخادعة

باح لم تترك رغبتهم في تحقيق فائض األر أمام املنافسة املحتدمة بين املهنيين ألجل الترويج ملنتجاتهم،فإن 

لهم متسعا ليتبصرو مصلحة املستهلك و يأخدوها بعين اإلعتبار، في هذه األثناء لم يجدو سبيال أفضل 

من اإلعالن التجاري الذي يهيمن عليه التضليل و الخداع ، ونظرا للخطورة التي يشكلها هذا األخير على 

م تتهاون في تجريمه و املعاقبة على كل من يلجأ إليه. فقد عرفه جمهور املستهلكين فإن التشريعات ل

في مادته الثانية بأنه "كل إعالن يحتوي في طريقة  9141سبتمبر  91توجيه املجلس األوروبي الصادر في 

تقديمه بأي طريقة كانت ،على تضليل،أو قد يؤدي إلى تضليل األشخاص املوجه إليهم ، أو الذين يصل 

ن"،و إعتبره بعض الفقه"إخبار أو إشهار تجاري مظلل أو كاذب يسعى من ورائه املعلن إلى إليهم اإلعال 

.و قد عرف املشرع اللبناني اإلشهار الخادع في املادة 302التعريف بمنتج ما،كي يدفع باملستهلك إلى إقتنائه"

                                                           

-،مارس999لإلدارة املحلية و التنمية،العدد الدكتور املختار أعمرة،الحماية الجنائية للمستهلك من اإلشهار اإلحتيالي،املجلة املغربية  -302 

 .999، ص:9192أبريل
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من خدمة  ،و يتض من قانون حماية املستهلك بأنه"هو الذي يتم بأية وسيلة كانت،و يتناول سلعة أو  99

عرضا أو بيانا أو إدعاء كاذبا أو أنه مصاغ بعبارات من شأنها أن تؤدي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، 

 إلى تضليل خداع أو تضليل املستهلك".

و املشرع الفرنس ي هو األخير منع اإلعالن املضلل أو الخادع لكن لم يعطه تعريفا محددا، بأن نظمه في  

من مدونة قانون اإلستهالك، التي جرمت "كل إشهار يتضمن معلومات أو   L121-8إلى  L121-1 املواد من

رسومات أو أشكال من شأنها أن تضلل املستهلك و توقعه في الغلط بخصوص ماهية السلعة أو طبيعتها 

 هذا وينبغي التنبه إلى أن عنصر سوء النية ال يعد ضروريا إلدانة املسؤول عن ، 303أو خصائصها..."

من مدونة قانون االستهالك تعلن صراحة على  L 999-1اإلعالن الكاذب وفق التشريع الفرنس ي ، فاملادة 

أن " املعلن الذي تم لصالحه نشر أو بث اإلشهار يعد مسؤوال رئيسيا عن املخالفة املرتكبة، وإذا كان 

، و في ظل القواعد العامة" املدان شخصا معنويا فإن املسؤولية تشمل مسيريه،  واملشاركة يعاقب عليها

بذلك فاملشرع الفرنس ي قد أحسن صنعا بنهجه سياسة تحوطية  في املجال فلم يشترط سوء نية املعلن 

حتي تتم إدانته ،و بهذا يكون قد سوى بين املعلن الس ئ النية و املعلن الحسن النية الذي قد ينطوي 

عاقد دون أن تتجه نيته لتحقيق ذلك،"وهو في إعالنه على بيانات مضللة تدفع جمهور املستهلكين للت

ذلك كان متأثرا بإلحاح الفقه و القضاء اللذين لم يتقيدا بضرورة توافر القصد الجرمي في الجرائم 

اإلقتصادية ،بالنظر إلى خطورتها على السياسة اإلقتصادية للمجتمع ،ومن صورها اإلعالن الكاذب لذلك 

ز أو عدم اتخاذ اإلحتياطات الالزمة لعدم وقوع الخطأ، ومن ثم كفاية فقد اكتفى باإلهمال وقلة اإلحترا

، و بذلك فاملشرع الفرنس ي قد أحسن صنعا بنهجه سياسة تحوطية  304الخطأ لقيام مسؤولية املعلن "

في املجال، بأنه لم يشترط توافر سوء النية لقيام جريمة الخداع اإلعالني ،وبهذا يكون قد سوى بين 

                                                           

 من مدونة قانون اإلستهالك الفرنسية . L121- 1املادة  -303 

 نائل عبد الرحمان صالح ،حماية املستهلك في التشريع األردني . -304
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النية و املعلن الحسن النية،على أن هذا هو ما تفرضه مصلحة املستهلكين، على أن املشرع املعلن الس يء 

الفرنس ي في هذا الصدد تخلى عن الطرح الكالسيكي للمسؤولية،وفي املقابل تبنى الطرح الحديث 

 للمسؤولية املهنية التي تقوم على املخاطر،حيث يكفي توفر الخطأ للقول بتحققها.ولم يقف عند ذلك

 الحدبأن أقر مجموعة من العقوبات الرادعة منها ما يمس املعلن في حريته و أخرى تمس أمواله.

وفيما يخص املشرع املغربي فإنه هو األخير ساير املشرع الفرنس ي في تنظيمه القانوني لإلعالن الخادع أو 

 99.49من القانون رقم 91املظلل،فسابقا كان اإلعالن املضلل ممنوعا بمقتض ى الفصل 

جاء فيه أنه"يمنع كل اعالن مهما كان شكله يشتمل بيان أو عرض الرامي لزجر الغش في البضائع الذي  

كاذب أو من شأنه أن يوقع في الغلط بشأن أحد العناصر اآلتية :وجود السلع أو الخدمات و طبيعتها و 

تها و طريقة و تاريخ صنعها و تركيبها و جودتها و محتواها من العناصر املفيدة و نوعها و منشأها و كمي

خصائصها و أثمان و شروط بيعها و شروط أو نتائج استعمالها و أسباب و أساليب البيع أو التسليم أو 

تقديم الخدمة و مدى اإللتزامات وهوية أو صفة أو أهلية الصناع و الباعة و املشهرين و املعلنين و منجزي 

يد الذي يحكم اإلشهار الكاذب آن ذاك، غير أن هذا الفصل الخدمات". بإعتباره  النص القانوني الوح

القاض ي بتحديد تدابير لحماية  99.14من القانون رقم  919سرعان ماجرى نسخه بمقتض ى املادة 

املستهلك ذلك بعدما تبين قصوره في توفير الحماية الالزمة للمستهلك من اإلعالنات في ظل التطور الذي 

 عالن .عرفته تقنيات و أساليب اإل 

املنظم لإلتصال السمعي البصري حيث  22.19من القانون  1كما وتم منع اإلعالن الخادع بموجب املادة 

أكدت في مستهلها على أنه" تطبق العقوبات املنصوص عليها في الفصل األول على كل من خادع املتعاقد 

 أو حاول خداعه :

 و محتواها من العناصر املفيدة ؛في ماهية البضائع و خصائصها الجوهرية و تركيبتها -
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أو في نوعها أو منشئها عندما يتبين من اإلتفاق أو األعراف أن تعيين النوع أو املنشأ املنسوب زورا إلى -

 البضائع يجب إعتباره السبب األساس ي إللتزام املتعاقد ...".

نات الخادعة ضمن الئحة اإلعال وبعد استقرائنا لنص املادة يتضح لنا أن املشرع جعل اإلعالنات املضللة و 

الغير مشروعة . كما وقام املشرع بالنص صراحة على منع اإلشهار الكاذب في إطار قانون حماية املستهلك 

بأنه "يمنع كل إشهار يتضمن بأي شكل من األشكال   99،وهو ما أكدته الفقرة األولى من املادة  99.14

منع اإلشهار املضلل بموجب الفقرة الثانية من نفس املادة إدعاء أو بيان أو عرضا كاذبا"، و أيضا تم 

حيث أنه " يمنع كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط "،وعليه فقد "تضمن قانون حماية املستهلك 

"، وحرصا على 305إطارا حمائيا للمستهلك من اإلنتهاكات التي تطال  أحد حقوقه املنصوص عليها قانونا 

خالل بهذه املقتضيات فإنه أقر عقوبات زجرية  منها ما يتعلق بحرية الشخص  ومنها إلتزام املعلن بعدم اإل 

درهم على  911.111إلى  11.111منه بأنه يعاقب بغرامة من  921ما يتعلق بأمواله ، حيث نصت املادة 

لط غالتي تقض ي بمنع اإلشهار الكاذب أو الذي من شأنه إيقاع املستهلك في ال 99مخالفة أحكام املادة 

."ونشير إلى أن الشخص الذي يعتد به من أجل تقدير الطابع الخادع لإلشهار هو ذلك املستهلك العادي 

 .306أي متوسط املعرفة

وعموما فإن الفقه يستعمل ثارة لفظ اإلشهار الخادع وأخرى لفظ اإلعالن املظلل، حيث يرى البعض 

ا تؤدي إلى التضليل أو من شأنها أن تؤدي منهم أن "اإلشهار الخادع:هو كل إعالن يتم عرضه بطريقة م

إلى تضليل املخاطبين به، أو املنافسين على نحو قد يلحق ضررا بمصالحهم اإلقتصادية ، أو هو ذلك 

اإلعالن املتضمن معلومات تدفع املستهلك إلى الوقوع في غلط و خداع فيما يتعلق بعناصر أو أوصاف 

                                                           

مع اإلشارة إلى حماية املستهلك املتعاقد عن  دراسة أحكام القانون اللبناني–فاتن حسين حوى ،الوجيز في قانون حماية املستهلك  -305 

 . 99، ص :9199بعد)إلكترونيا(، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى،

أنطوان الناشف،اإلعالنات و العالمات التجارية بين القانون و اإلجتهاد، دراسة تحليلية كاملة ،منشورات الحلبي الخصوصية ،لبنان   -306 

 11، ص :  9111،
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شهار الكاذب من جانب ،و اإلشهار الخادع من جانب آخر يكمن ، غير أن "الفرق بين اإل 307جوهرية للمنتج"

،وبهذا 308في أن هذا األخير ال يتضمن أي بيانات كاذبة، ولكنه يصاغ في عبارات تؤدي إلى خداع املتلقي"

يمكن القول أن كل إعالن كاذب هو إعالن مضلل، وليس كل إعالن خادع أو مضلل بإعالن كاذب، 

الة اإلعالنية  قد يحدث كما هو معروف بعمل إيجابي ،ويمكن أن يتحقق بعمل وتضليل املستهلك في الرس

سلبي أي بالسكوت عن ذكر بيان جوهري للسلعة أو الخدمة املعلن عنها إذ لو علم املتعاقد بذلك ملا 

 أقدم على إبرام العقد.

به ، وعليه فإن  فمناط عدم شرعية اإلعالن املضلل أو الكاذب قدرته على خداع املستهلك و التغرير 

 "الخداع اإللكتروني ،يمثل جريمة،و هذه الجريمة ال تقوم إال بتوافر أركانها املثمثلة في :

 وهو التضليل الذي من شأنه إيقاع املتلقي في اللبس و الخداع . الركن املادي-9

تخاذ و ذلك بإالركن املعنوي و املتمثل في قصد املعلن في خداع املتلقي من أجل حمله على التعاقد -9

 .309موقف سلبي يمتنع فيه عن ذكر بيان جوهري بالسلعة محل الدعاية "

ومما تجدر اإلشارة إليه أن املشرع املغربي كان صارما في تنظيم جنحة اإلعالن الخادع بأن عاقب على 

ي جاء لإلتصال السمعي البصري الت 22.19من القانون  1مجرد محاولة القيام بها،و هو ما تجسده املادة 

فيها" تطبق العقوبات املنصوص عليها في الفصل األول على كل من خادع املتعاقد أو حاول خداعه"، و 

زيادة عن ذلك فإنه لم يشترط توفر القصد الجرمي لقيامجريمة التضليل اإلعالني، وهو ما أكدته املادة 

و القيام باإلشهار أو اإلطالع عليه أفي فقرتها الثامنة بأنه " تتكون الجنحة بمجرد  99.14من القانون  921

                                                           

في شأن اإلعالن الخادع،للجماعات املحلية  9121شتنبر  91الصادرة عن مجاس الجماعات األوروبية في  111أنظر، التوجيهية رقم  -307 

 .2،ص:9121شتنبر  91الصادرة في  91رقم 

ن الخاص،جامعة وهران أوردته مالل نوال، جريمة اإلشهار الخادع في القانون الجزائري و املقارن،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانو  

 .  91،ص: 9199-9199كلية الحقوق و العلوم السياسية، السنة الجامعية 

 .91الزقرد أحمد سعيد،الحماية املدنية من الدعاية التجارية الكاذبة و املضللة، ص:  -308 

اجستير في القانون الخاص املعمق، بن غيدة إيناس، الحماية املدنية للمستهلك في العقود اإللكترونية ،مذكرة لنيل شهادة امل  -309 

 . 92، ص :9191-9191كلية الحقوق و العلوم السياسية ، السنة الجامعية -تلمسان–جامعة أبو بكر بلقايد 
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تلقيه من طرف املستهلك"، هنا قد يظهر بأن املشرع لم يكن عادال في هذه املسألة ألنه سوى بين سيئ 

 النية و حسنها،لكن الواقع أن املصلحة العامة للمستهلكين تفرض ذلك.

ائل بخداع املشتري بإستعمال الوسبذلك يرى البعض" أنه في حالة عقد البيع اإللكتروني ،إذا قام البائع 

اإلحتيالية في إعالناته عن السلع أو الخدمات، فإنه ال بد من إبطال العقد ملا للغش من آثار مفسدة 

من ق.ل.ع  بأن"التدليس يخول اإلبطال،إذا كان ما لجأ إليه ،  19، وهو ما أكدته املادة  310للتصرفات "

نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه، قد بلغت في طبيعتها من الحيل أو الكتمان،أحد املتعاقدين أو 

حدا بحيث لوالها ملا تعاقد الطرف اآلخر..."، كما للمستهلك الحق في إلزام املنهي صاحب اإلعالن بتوفير 

من ق.ل.ع  999السلعة أو الخدمة املعلن عنها بالقدر املحدد و إلزامه بالتنفيذ العيني استنادا لنص املادة 

من قانون  11أوجب املتعهد بتنفيذ إلتزامه عن حسن نية ، فضال عما جاء به املشرع في املادة  الذي

حماية املستهلك بأنه "يقع باطال بقوة القانون كل إلتزام نشأ بفعل استغالل ضعف أو جهل املستهلك مع 

 حفظ حقه في استرجاع املبالغ املؤداة من طرفه و تعويضه عن األضرار الالحقة". 

ال أن ما تنبغي اإلشارة إليه،أن تضافر آليتي الحماية الجنائية و املدنية للمستهلك غير كاف ،من أجل إ

تحقيق الحماية املنشودة،إذا لم يدعم بوعي و ثقافة املستهلكين و قيام املجتمع املدني بالدور املنوط به 

دئي الرقابة القبلية على . هذا وقد كان حريا باملشرع املغربي أن يكرس بشكل مب311في هذا الصدد

مختلف اإلعالنات، ألن الرقابة البعدية  عليها و التي تجد سندها في األحكام العامة املنظمة لتلك 

اإلعالنات و إن كانت توفر شيئا ما حماية للمستهلك فإنها قد ال تمنع من وقوعه ضحية ألحد اإلعالنات 

  بعد فوات األوان .الخادعة أو املضللة التي لن يتم تبين حقيقتها إال 

  

                                                           

د.ممدوح محمد خيري هاشم،مشكالت البيع اإللكتروني عن طريق اإلنترنت في القانون املدني، دراسة مقارنة،الطبعة األولى، دار  -310 

 . 919، ص: 9111ربية،القاهرة، النهضة الع
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 في املغرب االطار املرجعي ملناهضة العنف ضد النساء

 

 إسماعيل بلكبير 

 مالعاباحث في القانون 

 

 مقدمة :

بل انه يمثل  يشكل العنف ظاهرة عاملية تتجاوز حدود الدول،املجتمعات،الثقافات واألديان ،           

ليس جديدا ضمن املباحث  ،لذلك نجد ان االهتمام به(312)ظاهرة محايثة للوجود االنساني ومالزمة له

املعرفية ،حيث يالحظ ان هناك كثافة في تناول الظاهرة في ابعاد متعددة ،منها السياس ي وما يتصل به 

من افراط الدولة في استعمال العنف ،او ما تواجهه الدولة من عنف الجماعات ،ومنها ،العنف االسري 

 ،والعنف في الوسط املدرس ي. ،والعنف ضد املرأة وضد الطفل ،والعنف في مجال العمل

ان خطورة العنف ،بوجه عام ،جعل املنتظم الدولي يوليه عناية فائقة من حيث تعريفه ،نذكر             

في هذا املجال تعريف منظمة الصحة العاملية الذي يذهب الى ان العنف هو "االستعمال املتعمد للقوة 

مال الفعلي لها،من قبل شخص ضد نفسه او ضد شخص املادية او القدرة ،سواء بالتهديد او االستع

                                                           

 42، قسم الفلسفة والعلوم االنسانية،مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحا   ،العنف في الوسط المدرسي فعل اجتماعي ، وفاء كردمين -312 
 .www.mominoun.com: 6248يناير  6اطلع عليه بتاريخ ،"  1ص6242اكتوبر
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اخر او مجموعة او مجتمع ،بحيث يؤدي الى حدوث او احتمال حدوث اصابة او موت او اصابة نفسية او 

 .(313)سوء النماء او الحرمان " 

وإذا كان هذا التعريف يشمل العنف كظاهرة انسانية عامة  تمس االشخاص واملجتمعات            

،فان هناك فئات اكثر تعرضا من غيرها للعنف واالضطهاد ،ملا تحمله من هشاشة (314)اتوالثقاف

فيزيولوجية واجتماعية واقتصادية،كاألطفال والفقراء والنساء وغيرهم ،  لذلك حض ي العنف ضد النساء 

من ،باهتمام زائد (315)،بوجه خاص ،الذي ال يقتصر على ثقافة معينة او منطقة محددة او بلد بحد ذاته

اذ انه من منطلق الحاجة الى وجود تعريف واضح للعنف ضد املرأة ، نص  طرف املنتظم الدولي ، 

 (316)االعالن العالمي بشان القضاء على العنف ضد املرأة في مادته االولى على ان تعبير العنف ضد املرأة

اة ليه اذى ،او معان"يعني اي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عليه ،او يرجح ان يترتب ع

للمرأة،سواء من الناحية الجسمانية او الجنسية او النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل 

 او القسر او الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة".

وبعد ما يزيد عن عشرين عاما من اعالن االمم املتحدة االطار العام ملناهضة ظاهرة العنف             

الزالت واحدة من بين كل ثالث نساء في العالم تتعرض للعنف الجسدي او الجنس ي غالبا  ضد املرأة ،

 في املائة 21ل الى من قبل الزوج او الشريك الحميم ،كما ان معدالت العنف الجسدي والجنس ي قد تص

 .بين النساء في العديد من دول العالم .

                                                           
313  -Rapport mondial sur la violence et la santé ;OMS ;Geneve ;2002 ;p7 . 

تموز  ، 149العدد ،مجلة المستقبل العربي،مركز دراسات الوحدة العربية ،العنف ضد المرأة في المغرب:مقاربة سوسيولوجية،عصام عدوني  -314 
 ." 28ص، 6249يوليو 

 2اطلع عليه بتاريخ ،"  1ص، CMC ،6242مركز االعالم والمجتمع ،دراسة وصفية تحليلية ، العنف ضد النساء في مجتمع قطاة غزة  -315 
 .VAW_Studey-CMC-2pdf: 6248يناير 

 62في  18/ 421لألمم المتحدة بموجب قرارها اعالن بشان القضاء على العنف ضد المرأة تم اعتماده من قبل الجمعية العامة  -316
 . 4999دسمبر
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،اعتبرت   9199،فان االرقام التي صدرت عن املندوبية السامية للتخطيط سنة  وفي املغرب             

في املائة من النساء اللواتي  99.4صادمة بالنظر لحجم انتشار العنف ضد املرأة ،حيث اشارت الى ان 

كن ضحايا عنف خالل السنة السابقة ،وان ما يربو على نصف هذه  91و94ن ما بين تتراوح اعماره

في املائة( ارتكبها ازواج للضحايا ،بل انه ،وفق املعطيات املسجلة لدى وزارة العدل والحريات  11االعمال )

،حيث انتقلت  9191و9199،عرف العنف الجسدي ضد النساء في املغرب ارتفاعا ملحوظا بين سنتي 

باملائة ،وحسب اخر تقرير ملكتب االمم املتحدة للمرأة باملغرب خالل نونبر  99.9باملائة الى  11.4نسبته من 

مليون  9.1،فقد بلغ عدد النساء املغربيات اللواتي تعرضن للتعنيف والتحرش باألماكن العامة  9199

  مغربية.

 

،بقدر ما  عنف ضد النساء وتطورها في املغرب ان هذا الواقع بقدر ما يبرز خطورة ظاهرة ال             

مناهضة ب اطار مرجعي كفيليثير اهمية املوضوع ويبرر طرح االشكالية املتمثلة في مدى توفر املغرب على 

 العنف ضد النساء ؟ 

لقد افرزت حركة التشريع الدولي مجموعة من االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق االنسان ،وطورت 

في مجال مناهضة العنف ضد النساء،لم يكن املغرب بعيدا عنها ،اذ ساهم في اعداد معظمها معايير دولية 

،كما اصبح طرفا فيها ،فباتت تشكل مرجعية اساسية ومصدر رئيس ي اللتزاماته باحترام حقوق االنسان 

لى واقع ملموس ا،ورتبت على كاهله،التزاما باتخاذ االجراءات التشريعية لتطبيقها وتحويلها  (املطلب االول )

خاصة على مستوى قانونه األسمى من خالل تضمين الوثيقة الدستورية مقتضيات  في النطاق الوطني ،

 .)املطلب الثاني( سامية تشكل مرجعية مهمة في هذا املجال
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 املرجعية الدولية: املطلب االول 

من خالل ابراز مفهوم العنف ضد النساء من منظور القانون الدولي  انها املرجعية التي يمكن االملام بها   

  لحقوق االنسان،والكشف عن اهم املعايير الدولية املرتبطة بمناهضة العنف ضد النساء.

 

 اوال: مفهوم العنف ضد النساء من منظور القانون الدولي لحقوق االنسان

ينبغي ان يتضمن من منظور القانون الدولي  ،(317) ان التعريف الشمولي للعنف ضد النساء          

لحقوق االنسان التنصيص على التهديد بارتكاب اعمال العنف بوصفه مكونا لهذا التعريف من جهة 

 الناتجة عن ارتكاب العنف ضد النساء او التهديد بارتكابه . ،وكذا مفهوم االضرار بمختلف اشكالها ،

( من منهاج بيجين عرفت بالعنف ضد املرأة بوصفه "اي 999) على هذا االساس نجد ان الفقرة        

عمل من اعمال العنف القائم على نوع الجنس يترتب او يحتمل ان يترتب عليه اذى بدني او جنس ي او 

نفس ي او معاناة للمرأة ،بما في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل او االكراه او الحرمان التعسفي 

 .(318) اء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة"من الحرية سو 

                                                           
317 -la lutte conter les violences à l’encontre des femmes ;conseil national des droits de l’homme ;série 

contribution au débat public –N°4 ;p4 ;www .cndh.ma.  

سبتمبر  42الى 1اعالن ومنهاج بيجين الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي انعقد في بيجين خالل الفترة من   -318
منه التي تعلن  69والسيما الفقرة  4992يناير  42بتاريخ  22 /16واعتمد من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بمقتضى القرار  4992

 .من منهاج عمل بيجين  492و 446ع جميع اشكال العنف ضد المرأة  والفتاة وكذا الفقرات عزم الدول على من
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،يركز على ان (319)واذا كان هناك من الحظ بان االعالن العالمي للقضاء على العنف ضد النساء         

العنف ال يتجسد فقط في العنف الجسدي بل ايضا النفس ي والجنس ي ،و ان العنف تترتب عنه انتهاكات 

اقتصادية واجتماعية ،انطالقا من شمولية حقوق االنسان ،فان  لحقوق اخرى اساسية مدنية سياسية

،اكد على ان "العنف ضد املرأة يعني (320) 91 / 91مجلس حقوق االنسان في الفقرة االولى من قراره رقم 

او قد يفض ي ،الى تعرض النساء من جميع االعمار والفتيات الى  اي عمل قائم على نوع الجنس ويفض ي ،

او نفس ي ،ويشمل التهديدات بارتكاب افعال من هذا القبيل ،او االكراه ،او الحرمان  ضرر او الم جسدي

ايضا الضرر االقتصادي  التعسفي من الحرية،سواء وقع ذلك في الحياة العامة او الخاصة،ويالحظ

 واالجتماعي الذي يخلفه هذا العنف".

عملت على تحديد طبيعة العنف القائم على وإذا كانت لجنة القضاء على التمييز ضد املرأة قد            

ها اعتبرت ان فإن،(321)91اساس الجنس بوصفه شكال من اشكال التمييز من خالل توصيتها العامة رقم 

"العنف القائم على اساس نوع الجنس والذي ينال من تمتع املرأة بحقوق االنسان والحريات االساسية 

فاقيات محددة لحقوق الكانسان او يبطل تمتعها بتلك بموجب القانون الدولي العام او بمقتض ى ات

من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد  9الحقوق والحريات ،يعتبر تمييزا في اطار معنى املادة 

                                                           
 الجمعية المغربية للدفاة عن،الحق في الحماية من العنف الزوجي من خالل المواثيق الدولية لحقوق االنسان ،خديجة الروكاني  -319

 . 89ص، 6222ابريل ،عة النجا  الجديدة مطب،اعمال موائد مستديرة ،سلسلة "لنكسر الصمت"،حقوق النساء 

 وثيقة االمم المتحدة،في دورته التاسعة والعشرون  6242تموز  6اعتمده مجلس حقوق االنسان في  41 /69قرار رقم  -320
A/HRC/RES/29/14 . 

 .(4(افقرة969صا HRI/GEN/1/REV9(VOL2)انظر الوثيقة  -321
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بحيث انه يترتب على اعتبار العنف القائم على اساس الجنس شكال من اشكال التمييز  ،(322) املرأة 

  يشمل جميع اشكال العنف.ضرورة تعريفه بشكل عام ل

 ثانيا: املعايير الدولية ملناهضة العنف ضد النساء

ان طبيعة املعايير الدولية الواردة في التشريع الدولي لحقوق االنسان تقتض ي ان تتخذ الدولة          

مجموعة من التدابير واإلجراءات الفعلية لضمان الوفاء بتعهدها باحترام حقوق االنسان كما هو 

 تعارف عليها عامليا.م

دسمبر  94املعتمد بتاريخ  911 /99من هذا املنطلق  نجد ان الجمعية العامة في قرارها رقم            

،قد حثت (323)واملعنون "تكثيف الجهود الدولية للقضاء على جميع اشكال العنف ضد املرأة"   9114

الدول "على وضع حد إلفالت مرتكبي العنف ضد املرأة من العقاب ،عن طريق التحقيق مع جميع مرتكبيه 

ومقاضاتهم وفقا لإلجراءات القانونية الواجبة ومعاقبتهم ،وكفالة املساواة للمرأة في التمتع بحماية 

العنف بجميع اشكاله ضد النساء القانون والوصول الى القضاء،ولفت االنظار الى املواقف االتي تعزز 

 والفتيات او تبرره او تتسامح معه والقضاء على تلك املواقف".

على  9199يونيو  92املعتمد بتاريخ  92/99وفي نفس السياق اكد مجلس حقوق االنسان في قراره رقم 

ن للعنف الئي تعرضان "واجب الدول املتمثل في بدل العناية الواجبة لتوفير الحماية للنساء والبنات  الل

او املعرضات له يشمل استخدام جميع الوسائل املناسبة ذات الطابع القانوني والسياس ي واإلداري 

واالجتماعي التي من شانها ضمان امكانية الوصول الى العدالة والرعاية الصحية وخدمات الدعم التي 

                                                           
 .(2افقرة(969صا HRI/GEN/1/REV9(VOL2)انظر الوثيقة  -322

 ."44الفقرة  A/RES/63/155وثيقة االمم المتحدة  -323 
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ومواصلة معالجة عواقب العنف ،وحمايتهن من التعرض ملزيد من االذى ،تلبي احتياجاتهن املباشرة 

 مع مراعاة تأثير العنف على اسرهن ومجتمعاتهن املحلية ." ،املستمر عليهن

فإذا كانت الغاية من وضع معايير دولية هو ضمان احترام حقوق االنسان في جميع الظروف          

 من مستويان ينبغينجد ان مفهوم العناية الواجبة يتض،فانه في مجال مناهضة العنف ضد النساء ،

حيث ،استحضارهما من قبل املشرع في اي عملية لصياغة االطار القانوني ملكافحة العنف ضد النساء 

ان املستوى االول من مفهوم ،،السيدة : مانكو (324)تأكد املقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد املرأة 

زاء افراد معنيين او مجموعة من االفراد العناية الواجبة على مستوى االفراد يحيل الى التزامات الدول ا

بمنع العنف والحماية منه واملعاقبة عليه وتقديم سبل االنتصاف الفعالة منه على اساس محدد ،

مراكز ،والرعاية الصحية،وذلك من خالل توفير خدمات للنساء كتوفير الخطوط الهاتفية املباشرة ،

حيث ان ،صدار اوامر جزرية وتقديم املساعدة املالية وإ،ودور االيواء،املشورة واملساعدة القانونية 

معيار بذل العناية الواجبة على مستوى االفراد يوقع التزاما على عاتق الدول بمساعدة الضحايا في 

 وكذالك املساعدة في،اعادة حياتهم واملض ي قدما فيها وقد يشمل ذلك االلتزام على التعويض املادي 

ر وإيجاد عمل .ويتطلب معيار بذل العناية الواجبة على مستوى االفراد االنتقال للعيش في مكان اخ

وإنما معاقبة الجهات التي قصرت في اداء واجبها في ،ايضا من الدول ال  معاقبة الجناة  فحسب 

 التصدي لالنتهاك كذالك .

مة ى االنظاما املستوى الثاني من مفهوم العناية الواجبة  والذي يتمثل في بذل العناية على مستو 

فيحيل على "االلتزامات التي ينبغي على الدول ان تتعهد بها لضمان اتباع نموذج شامل ودائم املنع عن 

افعال العنف ضد املرأة والحماية منها واملعاقبة عليها وجبر الضرر الناجم عنها،حيث ترى املقررة 

                                                           

الرباط حقوق اإلنسان ،مطبعة المعاريف الجديدة ، رشيدة مانجو ،تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه  -324 
 . 92،ص6242



 

 

225 

املنع ي بمسؤولياتها في الحماية و الخاصة في نفس التقرير انه يمكن للدول،على مستوى االنظمة ،ان تف

واملعاقبة بوسائل منها اعتماد او تعديل التشريعات،ووضع استراتيجيات وخطط عمل وحمالت توعية 

وتقديم خدمات ،وتعزيز قدرات وسلطات الشرطة واملدعين العامين والقضاة،وتوفير التمويل الكافي 

ن ال يكفل الحماية واملنع،ومن ينتهك حقوق االنسا ملبادرات التغيير التي تؤدي الى تحوالت ،ومحاسبة من

للمرأة ،ويتعين على الدول ايضا ان  تشارك بصورة ملموسة اكثر في التحول املجتمعي الشامل بغية 

 التصدي ألوجه الالمساواة والتمييز بين الجنسين الهيكلية النظمية.

التزام الدولة بمكافحة العنف ضد النساء على هذا االساس فان املستويين الذين يتضمنهما              

كما حددهما القانون الدولي لحقوق االنسان يفيد بان التزام الدولة ال ينصب فقط على اتخاذ التدابير 

القانونية وتدابير السياسات العمومية املالئمة ملنع ومكافحة العنف ضد النساء وإنما يتضمن ايضا 

م بذل اجهزتها االدارية والقضائية للعناية الواجبة في حاالت امكانية قيام مسؤولية الدولة عن عد

حيث ان مجلس حقوق  االنسان يؤكد ان "الدولة  (325) العنف الذي يقوم به اشخاص خواص 

تتحمل املسؤولية االولى عن حماية النساء والفتيات الالئي تعرضن ألي شكل من اشكال العنف،سواء 

املجتمع املحلي او في املجتمع عموما ،ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وجبر  في املنزل او في مكان العمل او في

 .(326)" الضحايا ،بما في ذلك عن ضمان الوصول الى سبل انتصاف وافية وفعالة وسريعة ومالئمة

                                                           
شان العنف ضد المرأة انه"يقضي القانون الدولي العام وعهود ب 49ذكرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها رقم  -325

وق او الحق تمعينة لحقوق االنسان بإمكانية مسائلة الدول ايضا عن االعمال الخاصة اذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكا
 .   9فقرة  969ص  HRS/GEN/1/REV 9(VR4)التحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها" "انظر الوثيقة 

 . 6الفقرة،  A/HRC/RES/20/12وثيقة ، 6246يوليوز42المعتمد بتاريخ  62/46قرار مجلس حقوق االنسان رقم  -326
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وتعويضه بتصريح تفسيري ينص على أن" املغرب يفسر مقتضيات الفقرة األولى من نفس  (327)املادة

خصوصا فيما يتعلق باختيار ،ستور والقواعد األخرى للقانون الداخلي املادة على ضوء الد

 .(328)الديانة"

 

 املرجعية الدستورية: املطلب الثاني

ميالد دساتير صك الحقوق يعبر عن تغير في االفكار السياسية والفلسفية التي تحرك إذا كان           

وق ستنقل النص املقدم الى عهد قريب الوثيقة الدستورية،فان تحول الدساتير الى بيانات للحق

باعتباره الية للسلطة الى حامل لفكرة الحقوق والحريات عبر دسترتها وضمان احترامها ومنحها االولوية 

في هذا  ، (329)على مستوى الهندسة الدستورية بعد الديباجة وقبل مكونات السلطة والتنظيم  

ونموذجا للدساتير  صكا حقيقيا للحقوق ، 9199السياق نجد ان هناك من اعتبر الدستور املغربي لسنة 

التي يطلق عليها "دساتير الحقوق "بالنظر ملا تضمنه الدستور الجديد من مقتضيات مرتبطة بمجال 

 .(330) الحقوق والحريات 

 

                                                           
المغرب "كون قانون الجنسية المغربية ال يسمح بان يحمل الولد جنسية أمه إال في حالة ازدياده من أب مجهول أيا كان مكان  اعتبر -327

 الوالدة أو من أب عديم الجنسية مع االزدياد بالمغرب وذلك حتى يضمن لكل طفل حقه في الجنسية".

 الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين".تنص هذه الفقرة على ما يلي:"تحترم الدول األطراف حق  -328

 ءار البيضاالد،مطبعة النجا  الجديدة ،من دساتير فصل السلط الى دساتير صك الحقوق  ،الدستور والدستورانية  ،محمد اتركين -329
 .429-426ص ، 6222الطبعة االولى ،

سلسلة  ،المجلة المغربية للسياسات العمومية ،6244ضمانات الحقوق والحريات االساسية في دستور  ،احمد مفيد -330 
 .66ص، -4-دفاتر حقوق االنسان 
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عية اساسية ملناهضة العنف ضد النساء ،سواء على هذا االساس يشكل الدستور املغربي مرج        

  من خالل مقتضيات ديباجته )اوال ( ،او عبر مقتضيات مواده املشكلة لصلبه)ثانيا(.

  على مستوى ديباجة الدستور :  اوال

اذا كان هناك من اعتبر ان فكرة حقوق االنسان تعد فكرة مهيكلة لكل الوثيقة الدستورية لعام        

ي ديباجة الدستور، كرس املغرب تعهده باحترام حقوق االنسان كما هي متعارف عليها فف ،(331) 9199

عامليا،حيث نص على ان "وإدراكا منها لضرورة ادراج عملها في اطار املنظمات الدولية ،فان اململكة 

املغربية،العضو العامل النشيط في هذه املنظمات،تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها ،من مبادئ 

وحقوق وواجبات ،وتؤكد تشبثها بحقوق االنسان ،كما هي متعارف عليها عامليا".والتفسير الصريح لهذه 

املقتضيات،يعني بان اململكة املغربية ،التي اختارت طواعية االنخراط في العديد من املنظمات الدولية 

على العديد من  ،وعلى رأسها منظمة االمم املتحدة والوكاالت املتخصصة التابعة لها،وصادقت

االعالنات واالتفاقيات الصادرة عنها،تلتزم باحترام مقتضيات االتفاقيات الدولية ،ومن بين هذه 

االتفاقيات تلك املتعلقة بحقوق االنسان ،ومنها االعالن العالمي لحقوق االنسان ،والعهد الدولي 

يز ضد املرأة،وغيرها من للحقوق املدنية والسياسية ،واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمي

 .(332)االتفاقيات واإلعالنات الحقوقية التي تشكل في مجموعها القانون الدولي لحقوق اإلنسان

وإذا كان مبدأ املساواة ،يعتبر الركيزة االساسية التي تقوم عليها منظومة حقوق االنسان، فان            

زام بالعمل على "حضر ومكافحة كل اشكال على االلت 9199املشرع الدستوري نص في ديباجة دستور 

                                                           
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق االنسان "دليل حول الضمانات الدستورية واآلليات المؤسساتية لحماية حقوق االنسان والنهوض  -331

 . 8ص، بها "

 . 24،ص مرجع سابق،6244تور ضمانات الحقوق والحريات االساسية في دس،  احمد مفيد -332
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التمييز،بسبب الجنس او اللون او املعتقد او الثقافة او االنتماء االجتماعي او الجهوي او اللغة او االعاقة 

 او اي وضع شخص ي،مهما كان."

املقتضيات ستتعزز اكثر بما خصه املشرع الدستوري من مقتضيات مهمة في صلب  لعل هاته         

  الدستور لحماية حقوق االنسان عامة وحقوق النساء بشكل خاص.

 على مستوى مواد الدستور : ثانيا

احد االدوات التشريعية االساسية لحماية حقوق  يمثل التكريس الدستوري لحقوق االنسان،        

املرجعية الدولية،واحد االطر القانونية املركزية لترسيخ ممارستها من طرف االفراد نظرا  االنسان ذات

للقوة القانونية التي يتمتع بها الدستور ،لذلك فان الكثير من الدول ومن ضمنها املغرب لجا الى االلية 

نجد ان االطار حيث  ،9111(333)التشريعية الدستورية إلقرار حماية حقوق االنسان وتعزيز ممارستها 

،من خالل التأكيد على الثوابت االساسية والبناء االجمالي للهيكلة الدستورية 9199الذي رسمه دستور 

في فصله االول،يمثل اطارا مالئما لتعزيز الحقوق والحريات،ولهذا جاء الباب الثاني يحمل عنوان 

اة عبر التأكيد على ان الحق في الحي"الحقوق والحريات االساسية،الذي يتضمن تعزيزا للحقوق املدنية ،

،وان لكل فرد الحق في سالمة شخصه (334) (91هو اول الحقوق وان القانون يحمي هذا الحق )الفصل 

وأقربائه،وحماية ممتلكاته،وان السلطات العمومية تضمن سالمة السكان ،وسالمة التراب الوطني،في 

 (.99لجميع )الفصلاطار احترام الحريات والحقوق االساسية املكفولة ل

                                                           

شكالية حماية حقوق االنسان بالمغرب،عبد القادر االعرج  -333   ،لقانون العاماطروحة لنيل الدكتوراه في ا ،السياسة التشريعية والقضائية واو
 . 461ص، 6246-6244،الرباط -اكدال–جامعة محمد الخامس 

 . 29-24،ص12 / 99مجلة مسالك،العدد ،6244ر الحقوق والحريات االساسية في ظل دستو ،الشريف تيشت  -334
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 9199من دستور  99وفي اطار حماية كل االفراد من العنف، ومن بينهم النساء، نجد ان الفصل        

قد نص على انه "ال يجوز املس بالسالمة الجسدية او املعنوية ألي شخص،في اي ظرف،ومن قبل اي 

ألحد ان يعامل الغير ،تحت كما اضاف في نفس الفصل على انه "ال يجوز  جهة كانت،خاصة او عامة"

اي ذريعة ،معاملة قاسية او ال انسانية او مهينة او حاطة بالكرامة االنسانية " بل انه اكد في الفقرة 

االخيرة من نفس الفصل على ان " ممارسة التعذيب بكافة اشكاله ،ومن قبل اي احد ،جريمة يعاقب 

 عليها القانون ."

الى تمتيع  91بمقتض ى الفصل  9199املغربي قد سعى في دستور  املشرع الدستوريإذا كان و        

الرجل واملرأة على قدم املساواة بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

بل اضاف على  ،فان هذا الفصل لم يقف عند هذا الحد ، والثقافية الواردة في االتفاقيات الدولية 

ق مبدأ املناصفة بين الرجل واملرأة ،وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ان الدولة تسعى لتحقي

 .(335) ومكافحة كل اشكال التمييز

 على سبيل الختم:

بجملته للتنصيص على الضمانات الدستورية للحريات  املغربي إفراد الباب الثاني من الدستور ان 

والحقوق االساسية،يعكس بحق املعنى الحقوقي واإلنساني للحقوق املدنية واالجتماعية واالقتصادية  

للمواطن،ويستوجب ان تعمل الدولة على اتخاذ االجراءات التشريعية التنفيذية الضرورية ،ضمن 

  خلي مع املعايير الدولية لحقوق االنسان.مسلكية تستهدف مالءمة القانون الدا

                                                           
شكالية حماية حقوق االنسان بالمغرب،عبد القادر االعرج  -335  . 418مرجع سابق،ص،السياسة التشريعية والقضائية واو



 

 

230 

واالكيد ان  مناهضة العنف ضد النساء يقتض ي تحقيق تكامل االطار القانوني وإطار السياسات 

العمومية ،من خالل ادراج منظور الجنس ضمن املسار العام لجميع السياسات والبرامج ذات الصلة 

 واملساواة واإلنصاف في الوصول الى العدالة. بالعنف ضد النساء، وتحقيق املساواة بين الجنسين

 

 



  

 

 


