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رة جمةل القانون و الاعامل لدلراسات و الاحباث القانونية اليت اببالغ املوّدة والاعزتاز، يرّس اد 

تصدر عن خمترب البحث قانون الاعامل  جبامعة احلسن الاول بسطات  أأن تضع بني يديَْك العدَد 

اليت ، لغرض نرش وتبادل املعارف والاهامتمات  ،"القانون و الاعامل جمةل"من  الثالثني الثامن و

القانونية ، وكذا نرش ادلراسات الأاكدميّية الرصينة، وفتح اجملال أأمام  املشرتكة يف جماالت ادلراسات

 الأقالم اجلاّدة واملتخّصصة ال ثراء فسحة البحث واال ضافة يف تكل اجملاالت.

بدا  ل  تكريسا منه لشقّْي: اال  من جمةل القانون والاعام الثامن و الثالثنيصدار العدد ا   ويأأيت

ة بدرجٍة أأو بأأخرى يف مجةل الأحباث الأاكدميّية اليت بقدر توفّر جرعاجلدة ، الذلْين يُتوّّخ حضوُرهام و 

 الرصانة واملوضوعّية فهيا بقدر توفر جرعة التجديد والزنو  اال بداعّي.

ني واس تعانت اجملةل يف سبيل تفعيل الأحباث اليت تصلها وحتكميها بنخبٍة من خرية الأساتذة اخملتّص 

أأبدوا تعاوان وكرما علمّيا، اكن هل الفضل يف الارتقاء بنوعّية الأحباث، من داخل الوطن وخارجه، اذلين 

 بتأأكيد نقاط المتّّي والقوة فهيا، وتعديل ما يس توجب التعديَل فهيا.

ولتكريس قواعد البحث الأاكدميّي الرصني، واس تقطاب الكفاءات والطاقات العلمّية الواعدة، 

واسعا، وترّحب جبميع الباحثني واملهمتنّي من داخل الوطن اجملاَل  "جمةل القانون و الاعامل" تفتح

 وخارجه.

هذا، ونأأمل أأن تتضافر هجودان مجيعا يف سبيل الارتقاء مبجاالت البحث الأاكدميّي يف جامعاتنا 

ليمك.  املغربية و الاجنبية  وعرب هذه الفسح العلمّية، اليت يه قنوات تفاعل وحواٍر منّا وا 
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 العقاري  التحفيظ وظهير العينية الحقوق  مدونة بين التحفيظ طور  في العقار على املنصب الرسمي الرهن إشكاالت

 -   مميزات األحكام واألوامر القضائية في قانون املسطرة املدنية املغربي

 

                       محمد حفو 

 باحث في القانون الخاص

 

 مقدمة   

إن لجوء املواطنين إلى القضاء الستصدار األحكام، ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لإلجبار          

ليه كي يرد الحق لصاحبه قهرا، فلو قبل األطراف فض خصوماتهم رضائيا ملا كان ملرفق القضاء املحكوم ع

. وهو ما 1أي دور بينهم، وهذا اللجوء إلى القضاء يتوخى منه استصدار األحكام وتنفيذها على خصومهم

ليس  نيجعل التشريعات الحديثة تساير العصر، ولعل تكوين قضاة ومحاكم على مستوى التراب الوط

غاية في حد ذاتها. أكثر مما هي مجرد وسائل وخطوات ألجل املرور إلى املرحلة املوالية التي هي تنفيذ تلك 

 . 2األحكام على أرض الواقع

                                                           

  77، ص8002سنة   7في ميدان التحفيظ العقاري ، مجلة املناظرة ،العدد  محمد صغير ،تنفيذ القرارات القضائية -1 

عبد املالك أمغار ،وقف تنفيذ األحكام القضائية ،رسالة لنيل دبلوم املاستر في قانون العقود والعقار ،جامعة محمد األول كلية العلوم  -2 

 2،ص  8020-8022القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة ،السنة الجامعية 
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املعدل واملتمم  2771الصادر سنة  -وبمناسبة دراسة األحكام القضائية يشكل قانون املسطرة املدنية  

إلى  337وأيضا بالفصول من  71إلى  18كام حيث خصها بالفصول من مرتعا لهذه األح – 3بقوانين أخرى 

 من القانون املذكور. 317

واألحكام ال تصدر عادة إال بعد دراسة نقاط النزاع وتمحيصها واالطالع على أقوال الخصوم ومستنداتهم 

نصوص  فاعاتهم منونتائج التحقيق، وبعد تبادل اآلراء بين القضاة والرجوع ملا اعتمد عليه الخصوم في د

 وآراء فقهية، وهذه املرحلة التي تجتازها القضية بعد إقفال باب املرافعة تسمى فترة املداولة .

ولكي يضمن املشرع عدم تحيز القضاة إلى طرف معين عمد لوجوب تسبيب األحكام بل إشترط أن تكون 

 الحكم مبنيا على أسباب هناك عالقة منطقية وثيقة بين منطوق الحكم وأسبابه حتى يعتبر منطوق 

 متناسقة فيما بينها وغير متناقضة .

وانطالقا مما سبق يتبين أن نظرية األحكام القضائية تثير مجموعة من اإلشكاليات سواء ما ارتبط 

بتصنيفها أو تقسيمها أو ما تعلق باملراحل التي تمر منها قبل صدورها وكذا اآلثار املترتبة عليها ومن تم 

 ي مختلف تقسيمات األحكام ؟ وما هي عناصرها واآلثار املترتبة عنها ؟نتساءل ما ه

 لإلجابة عن كل ما سبق نقترح التصميم التالي :

 املبحث األول :  ماهية األحكام القضائية وتصنيفاتها

 املبحث الثاني : عناصر األحكام وآثارها
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 املبحث األول : ماهية األحكام القضائية وتصنيفاتها

مما ال شك فيه أن الغاية التي ترومها الدعوى املدنية هي إيجاد الحلول املالئمة لصعوبة تطبيق            

، ولن يتأتى ذلك إال عبر مؤسسة 4القانون من قبل القضاء، وبالتالي تزويد الحقوق بالحماية الالزمة

 . )املطلب األول (األحكام القضائية 

عن املحاكم إلى مجموعة كبيرة من التصنيفات، ويبقى  كما يمكن إخضاع املقررات القضائية الصادرة

أهم صنفين هما اللذان يميزان مابين املقررات القضائية باالستناد إلى قابليتهم للتنفيذ و على نوعية 

 .)املطلب الثاني( 5املسائل التي تم البت فيها

 لها املطلب األول : مفهوم األحكام القضائية وتميزها عن بعض النظم املشابهة 

على أن نميز  )الفقرة األولى(سنحاول في هذا املطلب إعطاء تعريفات متنوعة لألحكام القضائية في       

  .هذه األحكام عن األوامر القضائية في فقرة ثانية 

 الفقرة األولى: مفهوم األحكام القضائية:

األطراف لطلباتهم وبعد األحكام القضائية هي التي تختتم بها الخصومة القضائية بعد تقديم      

اإلجراءات التي يتبعها القاض ي .وقد عرفها البعض بكونها كل ما يصدر عن املحكمة للبحث نهائيا في النزاع 

 . 6،أو األمر في اتخاذ إجراء يرمي إلى تهيئة البت النهائي

                                                           

ص  8022نورة غزالن الشنيوي ،التوجهات األساسية لإلصالح الشامل والعميق ملنظومة العدالة ،مطبعة األمنية الرباط ،الطبعة األولى  -4 

33 

 227،ص 8027جواد أمهمول، الوجيز في املسطرة املدنية، مطبعة األمنية الرباط، الطبعة األولى  -5 

 827،ص  8022الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية ،مكتبة املعرفة ،الطبعة الثامنة يوليوز عبد الكريم الطالب ، -6 
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خاص ي معناها الومن ثم يمكن تعريف األحكام في معناها الواسع بالقرارات التي تصدر عن املحاكم ،أما ف

عن املحكمة مشكلة تشكيال صحيحا ومختصة طبقا للقانون في خصومة  رفعت إليها سواء  فهي الصادرة

 كان صادرا في موضوع الخصومة أو في شق منه أو مسألة متفرعة عنها .

 وعليه ينبغي توافر ثالثة شروط أساسية ليتمتع القرار القضائي بصفة الحكم، وهذه الشروط هي :  

 أن يكون القرار قد صدر في خصومة قضائية رفعت عنها دعوى بين خصمين أو أكثر. -

 أن يصدر هذا القرار عن محكمة مختصة ومشكلة تشكيال صحيحا وفقا لقواعد املسطرة. -

 أن يصدر القرار مكتوبا . -

 هيئة غير  فإذا انتفى شرط من هذه الشروط ،أصبح القرار القضائي بال معنى ،فالقرار الصادر عن   

قضائية ال يعد حكما ،ولو كان من بين أعضاء هذه الهيئة قضاة محترفون إال إذا كان صادرا في إطار 

 . 7من قانون املسطرة املدنية 387إلى  302مؤسسة التحكيم التي أقرها املشرع املغربي طبقا للفصول من 

 األخرى الفقرة الثانية : تمييز األحكام القضائية عن األوامر القضائية 

األصل أن القاض ي يصدر أحكاما ال تقع تحت حصر بما له من سلطة قضائية تتيح له منح الحماية       

القضائية املوضوعية أو الوقتية للمراكز املوضوعية في الشكل املقرر لألحكام .،أما استعمال سلطته 

ي شرع أمام اإلرادة الفردية التالوالئية فهو وارد على سبيل الحصر بهدف إزالة عقبات قانونية وضعها امل

ال يستطيع اجتيازها إال إذا حصلت على إذن قضائي في صورة ترخيص صادر بناء على أمر من القاض ي 

                                                           

 27ص  8021عبد العزيز حضري ،املسطرة املدنية ،مطبعة الجسور  وجدة ،طبعة  -7 
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في شكل مكتوب على عريضة يقدمها صاحب املصلحة لطلب اإلذن من القاض ي بإتخاذ عمل أو القيام 

 .8بإجراء لصالحه

الهيئة القضائية يعتبر حكما باملعنى املقصود بل هناك فارق بين وعليه فإنه ليس كل قرار تصدره        

األوامر والقرارات التي تتخذها املحاكم للفصل في املنازعات وبين تلك التي تعمد إليها للمحافظة على حق 

أو لحماية حقوق فئة معينة من األفراد أو لالتخاذ إجراءات تمهيدية للفصل في املنازعة دون التطرق 

معيارين أساسين لتمييز بين  9ها أو إعطاء الخصوم فرصة الدفاع فيها،ويقدم بعض الفقهاءملوضوع

األحكام واألوامر الوالئية ،معيار شكلي يعتمد شكل وظيفة اإلجراءات التي اتبعت لإلصدار الحكم أو القرار 

 ،ومعيار آخر موضوعي يستند إلى فكرة وجود نزاع أو عدم وجوده .

 تفرقة بين الحكم القضائي والعمل الوالئي في املظاهر التالية :وتبرز أهمية ال   

األصل أن أعمال القضاء تدخل كلها في وظيفة القاض ي ،أما األعمال الوالئية فهي على العكس من  -2

 ذلك إذ ال يختص بها إال على وجه االستثناء وبنص خاص . 

تكتسب حجية األمر املقض ي به ،ألن هذه الحجية األوامر الوالئية تثبت لها فقط القوة التنفيذية وال  -8

 ال تتمتع بها إال األحكام القضائية بمعناها القانوني .

إمكانية القاض ي الرجوع في األمر الوالئي الذي أصدره ،وله أن يعدله حسب مقتضيات األحوال ،عكس  -3

ه، إذ أن هذه السلطة الحكم الذي يصدر في الخصومة بحيث يصبح مجردا من إمكانية تعديله أوإلغائ

 تنتقل إلى املحكمة التي يطعن أمامها في الحكم.

                                                           

ة  النجاح الجديدة الدار محمادي ملعكشاوي ،الوجيز في األحكام القضائية وطرق الطعن فيها في ضوء قانون املسطرة املدنية،مطبع -8 

 21،ص  8022البيضاء ،الطبعة األولى 

 .871ص  2773،دار القلم بيروت  8إدريس العلوي العبدالوي و مأمون الكزبري ،شرح املسطرة املدنية الجزء  -9 
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أن األوامر الوالئية ال تقبل الطعن سواء العادية أو الغير العادية ،وإذا كان فليس بنفس الشكل واملدة  -1

 . 10و اإلجراءات التي نص عليها املشرع املغربي بالنسبة لألحكام القضائية

وهو يمارس عمله الوالئي ،ال يتقيد باختصاصه املكاني وال بإتباع إجراءات إضافة إلى أن القاض ي   

التقاض ي العادية ،من إستدعاء األطراف وتبيلغ املذكرات ومقارنة حجج الخصوم ،وإنما يكتفي بإصدار 

أوامر وقتية بناء على ما قدمه له الطالب من حجج بعد التأكد من جدوى اإلجراء املطلوب ،وعدم تأثيره 

ى مركز الخصوم ،وهذه األوامر الوالئية كثيرة ومتعددة ومتجددة ،كاألمر بإجراء معاينة ،أو االستماع عل

 . 11إلى شاهد

 املطلب الثاني : تصنيفات األحكام القضائية 

إن األحكام القضائية ليست واحدة وإنما هناك عدة أنواع،سواء من حيث  صدورها بحضور أو         

هنا بين األحكام الحضورية واألحكام الغيابية، و من حيث قابليتها لطعن سواء كانت غياب األطراف ونميز 

أوإمكانية  الرجوع في املسائل التي فصلت فيها إلى  )الفقرة األولى (أحكاما ابتدائية أو أحكام اإلنتهائية 

  )الفقرة الثانية( أحكام قطعية وأحكام غير قطعية 

 ية و الغيابية واألحكام االبتدائية واإلنتهائيةالفقرة األولى : األحكام الحضور 

 سنتطرق أوال لألحكام الحضورية و الغيابية على أن نستتبعها باإلحكام االبتدائية و اإلنتهائية.     

 أوال : األحكام الحضورية و األحكام الغيابية:

تعني حضور يكون الحكم حضوريا أو غيابيا حسب حضور أو غياب الخصوم ،ففي الحالة االولى 

الخصوم حضورا ماديا وشخصيا أو بواسطة وكالئهم أثناء الجلسة ،ومتى حضر هؤالء عند املناداة عليهم 

                                                           

 72عبد العزيز حضري ، م.س ص  -10 

 272،ص 2772طبعة النجاح الجديدة ،الطبعة الثانية عبد العزيز توفيق ،شرح قانون املسطرة املدنية والتنظيم القضائي ،م-11 
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في جلسة صدور الحكم حضوريا في مواجهتهم ،ويترتب عن ذلك إمكانية املتضرر الطعن باالستئناف في 

 .الحكم الصادر إال إذا تعلق األمر باألحكام الغير القابلة لالستئناف 

أما في الحالة الثانية فالحضور ال يستوجب حضور األطراف شخصيا إلى الجلسة ،وإنما يكفي أن يتقدم 

املدعى عليه أو نائبه بالجواب الكتابي عما جاء في املقال الذي رفعه املدعي للمحكمة ،أو أن يبعث إلى 

 ده القاض ي املقرر ،إذا أجرى كتابة الضبط في الجلسة املحددة للنظر في الدعوى أو قبل األجل الذي يحد

 بحثا في القضية سواء حضر املدعى عليه أو نائبه في الجلسة أم ال .

ويترتب على ما سبق أن الحكم الصادر في هذه الحالة يكتس ي الصبغة الحضورية ،أما إذا لم يحضر 

ي حقه غيابيا املدعى عليه أو وكيله أو في حالة لم يقدم رده على إدعاءات املدعي فإن الحكم يصدر ف

 ويجوز الطعن فيه بالتعرض شرط أن يكون قابال لالستئناف.

 ثانيا : األحكام االبتدائية و األحكام اإلنتهائية :   

إن األحكام االبتدائية هي التي تصدر عن املحاكم االبتدائية سواء العادية أو اإلدارية أوالتجارية، وهي    

األحكام الصادرة في قضية يكون املطلب فيها غير محدد كالقيام األحكام القابلة للطعن باالستئناف أي 

درهم حسب التعديل الذي عرفه  80.000بعمل أو االمتناع عن عمل أو يكون طلب أداء مبلغ يفوق 

 .1220.37من قانون املسطرة املدنية بموجب القانون رقم  27الفصل 

                                                           

الصادر  2.71.117بتغيير وتتميم قانون املسطرة املدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  37.20القانون رقم 12 

أغسطس  27)2138ان من رمض 22بتاريخ  2.22.217(، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 2771سبتمبر  82) 2371من رمضان  22في 

 ؛1327(، ص 8022سبتمبر  7) 2138شوال  2بتاريخ  7777(؛ الجريدة الرسمية عدد 8022

 



 

 

15 

ناف ،والهدف من ذلك التخفيف على محاكم أما األحكام االنتهائية فهي التي ال تقبل الطعن باالستئ

الدرجة الثانية ،لكن وحفاظا على حق املقاضين سمح املشرع املغربي بالطعن في األحكام اإلنتهائية عن 

 طريق النقض وإن كانت في الواقع العملي قلما يطعن فيها بالنقض .

ية لنهائية واألحكام القطعالفقرة الثانية : األحكام الحائزة لقوة الش يء املقض ي به واألحكام ا

 وغير القطعية

قبل أن نفصل في األحكام القطعية و غير القطعية يجدر بنا أوال الحديث عن األحكام الحائزة على قوة     

 الش يء املقض ي به و األحكام النهائية .

 أوال : األحكام الحائزة على قوة الش يء املقض ي به واألحكام النهائية: 

على قوة الش يء املقض ي به هي التي ال تقبل طرق الطعن العادية من تعرض واستئناف، األحكام الحائزة  

 وإن كانت تقبل الطعن بالطرق غير العادية كإعادة النظر والتعرض الخارج عن الخصومة والنقض .

ويكون ، أما األحكام النهائية أو الباتة فهي ال تقبل اي طريق من طرق الطعن سواء العادية أو الغير العادية

 الحكم نهائيا في الحاالت التالية :

إذا صدر عن املحكمة االبتدائية وأهمل املحكوم عليه الطعن فيه سواء باالستئناف إذا كان قابال له  -2

،أو بالتعرض إذا كان غيابيا ،أو بطرق الطعن غير العادية ففي هذه الحالة يصبح الحكم املذكور نهائيا 

 وت املحكوم عليه عن الطعن يحمل على قبوله ورضاه به .وفاصال في املوضوع ألن سك

إذا صدر حكم عن محكمة االستئناف ،ولم يطعن فيه املحكوم عليه ،سواء بالتعرض إذا كان غيابيا  -8

،أو بطرق الطعن غير العادية خاصة النقض .ففي هذه الحالة وبعد إنصرام اآلجال القانونية املحددة 

ور إلى املذك -أو القرار–ها دون تحريك ذي املصلحة ألي ساكن ينتقل الحكم ملباشرة الطعون املسموح ب

 حكم نهائي وبات ال يقبل أي طريق من طرق الطعن.
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إذا بلغ الحكم مرحلة التقاض ي أمام محكمة النقض ،ففي هذه الحالة يصبح الحكم نهائيا إذا صدر  -3

النظر ،ويستوي أن يكون قرار املحكمة مؤيدا  فيه قرار نهائي عن محكمة النقض ما لم يكن قابال إلعادة

 .        13أو ناقصا للحكم املطعون فيه

 ثانيا : األحكام  القطعية واألحكام غير القطعية:

الحكم القطعي هو الحكم الذي يحسم النزاع في الخصومة ولو كان غيابيا قابال لتعرض أو إبتدائيا      

يعتبر الحكم قطعيا أن يفصل في النزاع بمجمله ،بل يكفي أن  قابال لإلستئناف ،وليس من الضروري حتى

يضع حدا للنزاع في بعض أجزاء الدعوى أو الطلبات  املقدمة فيها أو الدفوع أو املسائل الفرعية ولو كانت 

النقط األخرى لم يفصل فيها ،كالحكم الذي يصدر بعدم قبول الدعوى النتفاء الصفة أو األهلية أو 

لذي يصدر بعدم قبولها لتحقق هذه الشروط وكذا الحكم الذي يصدر في الدفع بعدم املصلحة ،أو ا

    14االختصاص سواء بقبوله أو برفضه.

أما األحكام غير القطعية فهي التي ال تحسم النزاع وإنما تتعلق بسير الخصومة كقرار تأجيل الدعوى أو   

طعية ،ولتمييز بين األحكام  القطعية وغير الق باإلثبات كالحكم بندب خبير ،أو بطلب وقتي كتعيين حارس

أهمية قصوى فالصنف األول يتميز بحجية كاملة إذ ال يجوز للمحكمة أن تعدل عنها كما ال يسوغ عرض 

النزاع الذي حكمت فيه من جديد على املحكمة أخرى ،إال إذا كانت هذه املحكمة هي املختصة بالنظر 

ي الصادر عن املحكمة األولى ،أما الصنف الثاني "األحكام غير في الطعن الذي قدم ضد الحكم القطع

القطعية " فليست إال أحكام وقتية وتحفظية ال تحسم في النزاع وال في نقطة فيه ،هذا يعني أنه بإمكان 

                                                           

  882عبد الكريم الطالب ، م. س ، ص  -13 

 823إدريس العلوي العبدالوي و مأمون الكزبري ، م.س ص  -14 
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املحكمة العدول عنها وعدم تنفيذها ،فضال عن إمكانية عرضها من جديد على املحكمة أخرى للنظر 

 .  15فيها

يمكن القول انه رغم تعدد أنواع األحكام القضائية ال يؤثر فيما ينبغي توافره من عناصر وبيانات  ومن هذا

من األحكام إذ يستوجب املشرع احترام بعض الشكليات تحت طائلة البطالن وهو ما سنتطرق له في 

 املبحث املوالي .   

 املبحث الثاني: عناصر األحكام القضائية وآثارها:

لكي  )املطلب األول (يمكن للمقررات القضائية أن تكون صحيحة إال بتوفرها على عدة عناصر  ال           

تنتج آثارها إال إذا صدرت طبقا للقانون، وتقتض ي هذه املطابقة االستجابة لكافة الشكليات والشروط 

 املنصوص عليها في قانون املسطرة املدنية، ويشكل تخلف أحد هذه الشروط أو خرق إحدى هذه

الشكليات املنصوص عليها سببا من أسباب الطعن التي يمكن إثارتها من خالل  مختلف طرق الطعن 

 .)املطلب الثاني(16التي تتم ممارستها في مواجهة املقرر املعيب 

 املطلب األول: العناصر املكونة لألحكام

أهمها الوقائع)الفقرة من خالل هذا املطلب سنسلط الضوء على أهم العناصر التي تشكل األحكام و      

 األولى( ثم التعليل ومنطوق الحكم )الفقرة الثانية(

                                                           

 887عبد الكريم الطالب ، م. س ص  -15 

 78ص  2772وصياغة الفنية في ضوء الفقة والقضاء، دار النشر املعرفة طيب برادة ،إصدار الحكم املدني  -16 
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 الفقرة األولى: السمات األساسية للوقائع:

تعتبر الوقائع سردا وصفيا للنزاع املعروض على املحكمة مع ذكر األدلة الواقعية والحجج القانونية وما   

وتكون هذه الوقائع متماشية مع أسباب الحكم  حصل فيها من إجراءات في جلسة املناقشات واملرافعات

 و منطوقه وتؤثر على نتائج الدعوى.

وتكمن أهمية الوقائع في أنها تبين املراحل التي مرت منها املنازعة، وتعطي فكرة  عن مدى إلتزام القاض ي 

الفصل  نص في حكمه بحدود طلبات األطراف وبالحياد في توجيه اإلجراءات وبإحترام قواعد اإلثبات، وقد

 . 17من قانون املسطرة املدنية إلى بعض ما يدخل في الوقائع 70

                                                           

 من قانون املسطرة املدنية على : 70نص الفصل -17 

 " تصدر األحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي: 

 اململكة املغربية

 . باسم جاللة امللك  وطبقا للقانون 

كم، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب الضبط وكذا أسماء املستشارين تشتمل على اسم القاض ي الذي أصدر الح

 عند  االقتضاء في القضايا االجتماعية.

تتضمن أسماء األطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند االقتضاء أسماء وصفات 

 وموطن الوكالء.

 و تخلفهم مع اإلشارة إلى شهادات التسليم.توضح حضور األطراف أ

 تتضمن أيضا االستماع إلى األطراف الحاضرين أو إلى وكالئهم وكذا مستنتجات النيابة العامة عند االقتضاء.

يشار فيها إلى مستنتجات األطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على املستندات املدلى بها واملقتضيات القانونية 

 طبقة.امل

 تنص األحكام على أن املناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية.

 يجب أن تكون األحكام دائما معللة.

يبلغ كاتب الضبط حاال عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور األطراف أو وكالئهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم 

م ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشعر الرئيس عالوة على ذلك إذا كان الحكم قابال الستيناف نسخة من منطوق الحك

األطراف أو وكالئهم بأن لهم أجال قدره ثالثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه باالستيناف، ويضمن هذا اإلشعار من طرف الكاتب 

 في الحكم بعد التبليغ.

حكام وتوقع حسب الحاالت من طرف رئيس الجلسة، والقاض ي املقرر، وكاتب الضبط، أو من القاض ي املكلف بالقضية، تؤرخ األ 

وكاتب الضبط إذا عاق القاض ي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس املحكمة داخل أربع وعشرين 

شارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاض ي الذي لم يتمكن ساعة من التحقق من وجود هذا املانع وبعد اإل 

 من اإلمضاء عليه ومصادق عليه من طرف كاتب الضبط.

 إذا حصل املانع لرئيس املحكمة اتخذ نفس اإلجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة.

 ضاء.إذا حصل املانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاض ي عند اإلم

 وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل املناقشة وإصدار الحكم".للقاض ي إذا حصل املانع 
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 . 18من نفس القانون بالنسبة لقرارات املحاكم اإلستئنافية 317و أيضا الفصل 

كما أن  مهمة إستخالص الوقائع موكولة للقاض ي، بحيث البد أن يكون ذو كفاءة عالية ومتمتع بذكاء 

مة تقض ي بأن هذه املهمة ال يخضع فيها القاض ي لرقابة محكمة النقض، وفطنة كبيرين، والقاعدة العا

 لكن هناك استثناءات فيما يتعلق بإعمال قواعد اإلثبات أي كل من:

 قواعد االثبات الشكلية واالجرائية 

 قواعد االثبات املوضوعية

 سير اجراءات الدعوى ومراقبة األوراق الثابتة فيها تلك االجراءات

 .19يم ألدلة الدعوى التقدير السل

                                                           

 

 من قانون املسطرة املدنية على أن : 317نص الفصل  -18 

 .18الرئيس م" تنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف االستينافات باملحاكم االبتدائية ومحاكم االستيناف من ثالثة قضاة بما فيه

 تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام املحاكم االبتدائية.

ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار واألسماء العائلية والشخصية لألطراف ووكالئهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل 

ونوعها ومركزها كما يذكر عند االقتضاء أنه وقعت تالوة التقرير  سكناهم أو إقامتهم ووكالئهم. وإذا تعلق األمر بشركة يذكر اسمها الكامل

 أو لم تقع تالوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من األطراف وكذلك اإلشارة إلى املستندات وعند االقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق

 التي طبقت.التي تم إنجازها كما يجب أن تتضمن اإلشارة إلى أهم املقتضيات القانونية 

تكون القرارات معللة. ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن املناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة املشورة. 

 وتشتمل أيضا عند االقتضاء على ذكر سماع األطراف أو وكالئهم والنيابة العامة في مستنتجاتها.

 قرر وكاتب الضبط.يوقع أصل القرار من طرف الرئيس واملستشار امل

إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار وقعه خالل الثمانية واألربعين ساعة املوالية أقدم مستشار شارك في الجلسة، 

 وكذلك األمر إذا حصل املانع للمستشار املقرر، ما لم يكن هذا املستشار هو األقدم حيث يوقع القرار من طرف املستشار اآلخر.

 أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع. ينص في

 إذا حصل العذر لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو املستشار الذي يوقع عوضا عنه باإلشارة إلى ذلك عند التوقيع.

 إذا حصل املانع للقضاة ولكاتب الضبط أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل املناقشة والحكم من جديد."

 830/ 833س صعبد الكريم الطالب ،م. -19 



 

 

20 

 الفقرة الثانية: التعليل ومنطوق الحكم

يعتبر التعليل مرحلة تالية لإلشارة إلى وقائع الدعوى وحجج األطراف، وبمقتضاه يمكن التحقق من 

سالمة العملية للذهنية التي يقوم بها القاض ي وهو يطبق القانون على النازلة، كما لو رفض ادعاءات 

ما إذا لم يتضمن الحكم بذاته األسباب ولكنه يحيل على الحكم االبتدائي، وكما هو األطراف أو قبلها، وك

واضح في هذه الحالة تتعلق بتأييد القرار االستئنافي كليا للحكم الصادر عن محكمة أول درجة، على أن 

لم عيبا ذ محاكم االستئناف تعمد إلى إعادة نفس العلل واألسباب التي تضمنتها األحكام االبتدائية وليس

من عيوب التعليل في نظر محكمة النقض، وبالتالي ال يمكن أن تكون القرارات االستئنافية التي تبنن 

 .20تعليل املحاكم لالبتدائية محل طعن

التي تعتبر من أصعب أعمال القاض ي ألنه  –أي تكييف الحكم  –وتجدر اإلشارة إلى مسألة التكييف

قت وهو الذي يحدد معالم تطبيق القاعدة القانونية ويترجم يقتض ي منه جهدا منطقيا في نفس الو 

 تجريدها إلى تشخيص واقعي.

والقاعدة أن القاض ي ال يتقيد برأي للخصوم في التكييف ألنه هو املكلف بأعمال القانون وتطبيقه تطبيقا 

 .21صحيحا في حدود الوقائع الثابتة وحدود طلبات األطراف دون زيادة أونقصان

 ني: اآلثار املترتبة عن األحكاماملطلب الثا

تترتب عن صدور األحكام آثار هامة  تتمثل في خروج النزاع عن والية املحكمة التي أصدرت الحكم، وفي 

تقرير الحق وتقويته، على أن أهم آثار األحكام هو صيرورتها حجة بما نطقت به، أو ما يعبر عنه بقاعدة 

 تباعا:حجية األمر املقض ي به وهو ما سنتناوله 

                                                           

 832عبد الكريم الطالب ، م.س ص  -20 
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 الفقرة األولى: خروج النزاع من والية املحكمة وتقوية وتقرير الحقوق 

يترتب عن صدور الحكم إجرائيا أو موضوعيا استنفاذ املحكمة سلطتها بالنسبة للقضية فال يجوز لها 

العدول عنه وال تعديله ولو تبين لها عدم صحة ما فصلت به ولذلك ال يجوز للمحكمة التي قضت بعدم 

اصها أن تحكم بعد ذلك بإختصاصها، كما ال يجوز للمحكمة أن تقض ي بشمول حكمها بالنفاذ اختص

 .22املعجل بعد أن سبق صدوره غير مشمول ولهذه القاعدة عدة استثتاءات

وباعتبار الحكم مقرر للحق محل النزاع أنه ال يخلق حقوقا جديدة من أمثلة ذلك؛ تقرير حق املديونية 

يكفي الحكم الذي يصدر بتقرير الحق وإنما يقويه أيضا، وذلك بإنشاء بعض املزايا  وحق امللكية ولكن ال 

 للخصم للذي صدر الحكم لصالحه وأهمها:

 حسم النزاع في الحق املتنازع فيه ومنع املحكوم عليه من تجديده في املستقبل.

اء ويخول نشوء سند رسمي وهو نسخة الحكم القضائي يحل محل السند الذي كان أساسا لإلدع

له حق تنفيذه تنفيذا جبريا فور صدوره إذا كان معجل النفاذ وبعد استنفاذ طرق الطعن 

 العادية أو فوات أجلها.

 سنة ولو كان من الحقوق التي تنقض ي بمدد التقادم القصير. 30تصبح املدة املسقطة للحق 

                                                           

 وتتمثل في النقاط التالية: -22 

يجوز للمحكمة ان تعيد النظر في الحكم الذي أصدرته إذا قدم الطعن فيه بطريق املعارضة او التماس إعادة النظر او اعتراض الغير  -

 الخارج عن الخصومة 

حكمة ان تححح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية محضة كتابية كانت او حسابية مثل الخطأ في كتابة اسم احد الخصوم او يجوز امل 

 الخطأ في حساب مبالغ التعويضات.

 يجوز املحكمة ان تفسر ما يشوب حكمها من غموض. - 

وز ألحد الخصوم الرجوع امام تلك املحكمة ويطالب إذا اغفلت املحكمة عن الفصل في طلب موضوعي صراحة كان او ضمنيا فإنه يج -

منها بالفصل فيه واملثال عن حاالت االغفال الصريح نذكر حالة القضاء بإحالة األطراف لرفع دعوى مستقلة بخصوص طلبات معينة 

ا عن ناسبة دعوى الطالق امقصد تفادي تأخير الفصل في الدعوى األصلية كما يحدث عاليا بالنسبة لطلب استرداد األثاث الذي يقدم بم

 االغفال الضمني فتذكر حالة القضاء بإسناد حضانة األوالد لالم دون منحها النفقة املرتبطة بها .

يجوز لنفس املحكمة ان تنظر في الطلبات إذا صدر الحكم سابقا برفض الدعوى في الحال ،ويكون ذلك مثال إذا كانت الدعوى غير مؤيدة  -

   فية.                                                                                                                         بمبررات واسانيد كا
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 ين بش يء يحصل علىيجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في أصل الدعوى يلزم املد

حق تخصيص بعقارات مدينه ضمانا ألصل الدين واملصاريف، إضافة إلى ذلك توجد أحكام 

 23منشئة لحالة جديدة بم تكن موجودة قبل صدوره مثل الحكم بالتطليق.

 الفقرة الثانية: حجية الش يء املقض ي به:

 نة قانونية مفاذها أن الحكميترتب عن صدور الحكم اكتسابه حجية الش يء املقض ي به والتي تعد قري

يتضمن قضاء عادال وصحيحا، بمعنى أن الحكم قد صدر صحيحا من حيث الشكل وعلى صواب من 

حيث املوضوع. وبال يحوز الحكم حجية الش يء املقض ي به إال إذا توافرت فيه ثالث عناصر نصت عليها 

ن الواجب أن تكون هذه العناصر من قانون االلتزامات والعقود، وإن كان م 173إلى  172الفصول من 

 في قانون املسطرة املدنية يإعتبارها آثارا من آثار األحكام.

من قانون االلتزامات والعقود يقرر: " قوة الش يء املقض ي به ال تثبت إال ملنطوق  172ونجد الفصل 

 ويلزم:الحكم، وال تقوم إال بالنسبة إلى ما جاء فيه، أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له 

 أن يكون الش يء املطلوب هو نفس ما سبق طلبه.

 أن تؤسس للدعوى على نفس السبب .

أن تكون الدعوى قائمة بين الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ويعتبر في حكم 

الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى وورثتهم وخلفائهم حيث يباشرون حقوق من انتقلت 

 التدليس والتواطؤ" إليهم باستثناء خالة

 وعليه سنعمل على دراسة هذه الحاالت، كل على حدة:

أن يكون الش يء املطلوب هو نفس ما سبق طلبه أي وحدة املحل: وهو ما ترمي إليه الدعوى 

 ويشترط لكي تحدد محل الدعوى أن تتحد العناصر الثالث التالية:

                                                           

  272جواد أمهمول ،م.س ،ص-23 
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 نوع القرار الذي يطلب من القاض ي .

 القانوني املطلوب حمايته. نوع الحق أو املركز 

 ذاتية الش يء محل الحق املطلوب حمايته.

أن تؤسس الدعوى على نفس السبب أي وحدة السبب: يتمثل للسبب في األساس الواقعي 

والقانوني الذي تأسس عليه الدعوى فإذا رفع شخص دعوى بطالن عقد على أساس الغلط أو 

ن أن يجدد دعواه بالبطالن على أساس نقص التدليس ورفضت دعواه، فليس هناك ما يمنعه م

األهلية أو االستغالل، لكن يجب التفرقة بين سبب الدعوى وأدلتها فإذا استندت املدعي على 

ورقة عرفية إلثبات ما يستوجب تقديم ورقة رسمية وخسر دعواه فال يستطيع رفع نفس 

للحكم بمجرد صدوره أو غيره الدعوى إستنادا على أدلة أخرى مهما كانت قوتها، والحجية تثبت 

دون االخالل بحق الطعن فيه بالطرق املقررة قانونا وتشمل املنطوق واألسباب املكملة له 

واملرتبطة به ارتباطا وثيقا والزما، لكن ال ترد الحجية على كل ما يتضمنه منطوق الحكم من 

يس ضائي بالنفقة إلبن لاعتبارات.إنما يقتصر على ما يكون منها فاصال في الدعوى فالحكم الق

له حجية في النسب ولو وصف املحكوم له كإبن في املنطوق طاملا أن موضوع النسب لم يكن 

 محل طلب أو دفع من الخصوم.

أن تكون الدعوى قائمة بين الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، أي وحدة األطراف: 

الشأن بالتسبة للعقد الذي ال تسري  إن حجية الش يء املقض ي به ال تتعدى األطراف  كم هو 

آثاره سوى بين أطرافه وال تمتد إلى الغير، والعبرة بالصفة في الدعوى ال بالصفة في التقاض ي، 

فيعد طرفا في الدعوى كل من شارك في الخصومة باعتباره مدعيا أو مدعى عليه أو متدخال أو 

م الشخص برفع دعوى باعتباره مدخال، سواء قام بذلم بنفسه أو عن طريق ممثل، فإذا قا

ممثال وصدر الحكم فيها يجوز له تجديد نفس الدعوى بصفته أصيال والعكس ممكن، حيث 

يجوز ملن رفضت دعواه أن يكون وكيال عن شخص آخر في رفع ومباشرة نفس الدعوى وال يعد 
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تعلق ت غيرا لخلف عام للخصوم كالورثة واملوص ى لهم وخلفهم الخاص بالنسبة لألحكام التي

 باألموال التي اكتسبوا عليها حقوق من صاحبها األصلي.

 خاتمة: 

صفوة القول، إن السلطة القضائية بمهمة تطبيق القوانين والفصل في املنازعات التي   

تعرض عليها من قبل األطراف، ولن يتأتى ذلك إال بواسطة األحكام التي تصدرها وتكون لها قوة 

نفيذ الجبري، وذلك باستعمال القوة عند االقتضاء، ثم حيلولتها دون خاصة وأبرزها قابليتها للت

عرض النزاع املحكوم فيه مرة أخرى أمام القضاء بين نفس الخصوم وهو ما يسمى بحجية 

 األحكام أو حجية الش يء املقض ي به.

لكن من الصعب أن تطمئن جميع النفوس إلى الحكم القضائي الصادر في نزاع ما باعتبار أن 

خصم دائما شعور بكونه لم تقع االستجابة لكافة طلباته في الدعوى، مما يزرع رغبة الطعن لل

 في ذلك الحكم وبالتالي يكون الطعن دعامة أخرى من دعامات تقويم األحكام وإعادة النظر فيها.
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 التسليم املراقب وتحديات الجريمة املنظمة العبر وطنية

 

 

                      عد مكوس 

 طالب باحت في السنة الثانية 

 ماستر قانون االعمال بجامعة عبد املالك السعدي. 

 

الجريمة بصفة عامة هي كل فعل أو إمتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه  

من املجموعة الجنائية والجريمة ليست من نوع واحد بل  220بمقتضاه حسب منطوق الفصل 

 ية كل واحدة منها.تتعدد أنواعها ، وخصوص

وتتميز مختلف صور الجريمة املنظمة بطابعها املعقد، وبتداخل بنياتـها  العضوية، 

وإمتدادتـها الترابية الوطنية واإلقليمية ، وإرتباطاتـها بمجموعة من  الشبكات اإلجرامية ، وهو ما 

ج أوال دية فهي تحتايجعل مهمة رصدها ومكافحتها ليست بالسهولة املألوفة في بعض الجرائم العا

إلى بنيات أمنية مؤهلة وإلى تقنيات بحث جنائي متطورة وإلى إطار تشريعي وتعاقدي يقنن التدخالت 

األمنية املمتدة  عبر الحدود الوطنية ألكثر  من دولة  ويسمح كذلك بمواكبة اإلرتباطات العضوية 

، بحيث لم تعد الجريمة مجرد نشاط 2 للشبكات اإلجرامية في أكثر من بلد واحيانا في أكثر من قارة

مخالف للقانون يخضع لسلوكيات الفرد الجانح ، وإنما تطبعت بطابع التنظيم وأصبحت تخضع 
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لتراتبية بنيوية فضال عن  إمتداد مسرح الجريمة فيها  ليشمل أكثر من دولة وبلد، ال سيما مع 

 .8 للدول  الحركة املضطردة للجناة واملشتبه فيهم عبر الحدود الوطنية

ومواكبة من املشرع املغربي لهذه الظاهرة اإلجرامية الفتاكة  فقد أصدر مجموعة من 

النصوص القانونية كمحاولة منه لتطويق هذه الجريمة ومحاربتها أو على األقل التقليل من 

قب اتداعيتـها الخطيرة ومن بين الوسائل التي إعتمدها املشرع املغربي ، نجد تقنية التسليم املر 

التي  شكلت  تمردا على القواعد العامة في البحث والتقص ي عن الجرائم ، ولم يتوقف املشرع على 

فيما  3 هذه التقنية فقط وإنما أصدر كذلك قانون خاص بحماية الضحايا والشهود واملبلغين

ع ق.م.ج وفي نفس اإلطار وبالعودة ملسودة  مشرو  202يخص الجرائم املنصوص عليها في املادة 

قانون املسطرة الجنائية ، نجد مشرعنا كذلك قد قام بإستحداث تقنية خاصة  للبحث عن 

الجرائم ، تسمى تقنيات اإلختراق كأحد أساليب البحث الفعالة عن الجريمة املنضمة بمختلف 

 صورها .

ونظرا لتخصص هذه الدارسة حول موضوع تقنيات التسليم املراقب ودوره في مكافحة 

ظمة العبر وطنية، فإننا سنحاول ما أمكن معالجة هدا املوضوع  من خالل هذا الجريمة املن

األسلوب الفريد على أن أخصص في مقال قادم بحول الحماية الجنائية للشهود على ضوء القانون 

37.20. 

إذا فإل أي حد استطاعت تقنية التسليم املراقبة مكافحة الجريمة املنظمة العابرة للحدود 

 الوطنية ؟ 

 هذه اإلشكالية الجوهرية تتفرع عنها مجموعة من التساؤالت الفرعية : 

 ما املقصود بالجريمة املنظمة ؟ وماهي صورها ؟. -

 ما هي الشروط الشكلية واملوضوعية إلعمال تقنية التسليم املراقب؟. -
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 إنطالقا من هذه التساؤالت إرتأيت تقسيم هذا املوضوع إلى  مبحثين، املبحث األول:  ما هي

 الجريمة املنظمة العبر وطنية .

 املبحث الثاني :  األحكام الناظمة للتسليم املراقب .

 املبحث األول : ماهية الجريمة املنظمة العبر وطنية

إن دراسة الجريمة املنظمة كظاهرة إجتماعية يجعل الباحث أمام حقيقة أنتروبولوجية 

عرف هذا النوع من اإلجرام لكن املؤكد أن مفادها أن جل املجتمعات اإلنسانية عرفت وال تزال ت

الطابع الحديث للجريمة املنظمة تأثر كثيرا بما حققته البشرية من تقدم علمي وتكنولوجي بشكل 

أثر على ذاتيتها من حيث التنظيم والوسائل املستخدمة في إدارة األنشطة اإلجرامية لدى الجماعات 

بحث إلى مطلبين )األول( اخصصه لتعريف الجريمة وبـهذا سنقسم هذا امل 1 اإلجرامية املنظمة

 املنظمة وخصائصها ) والثاني(   لصور الجريمة املنظمة العابرة للحدود.

 املطلب األول : تعريف الجريمة املنظمة و خصائصها 

الـمغرب من بين الدول القالئل التي إنخرطت بشكل إيجابي في مجمل اإلتفاقيات الدولية 

أشكال األنشطة غير املشروعة بل إنه من ضمن الدول التي جعلت من التي تتصدى لجميع 

 .7 استراتيجيتها  القضاء على مختلف أنواع الجرم ،  الجرم الدولي واإلرهاب املادي و الروحي 

في هذا الصدد قام املشرع املغربي باملصادقة على إتفاقية األمم  املتحدة ملكافحة الجريمة 

 .2 8000ديسمبر  78نية املوقعة بباليرمو اإليطالية في املنظمة عبر الحدود الوط

منها نجدها تعرف الجريمة املنظمة بأنـها " جماعة  8وبالعودة لهذه اإلتفاقية وبالضبط املادة 

أشخاص أو أكثر موجودة لفترة  من الزمن وتقوم معا  بفعل مدبر  3محددة البنية مؤلفة من 



 

 

28 

ائم الخطيرة أو الجرائم املقررة وفقا لهذه االتفاقية من أجل بـهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجر 

 الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر  على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى".

ويرى األستاذ محمد محي الدين عوض بأن الجريمة املنظمة مشروع إجرامي يحتوي على 

رع وفرد السيطرة والهيمنة على سوق أنشطة إجرامية يرتكبها عدة أشخاص غايتهم الربح غير املش

 7 السلع والخدمات غير املشروعة على نمط املشروعات التجارية املشروعة"

 وعليه يمكن القول بأن خصائص الجريمة  املنظمة العبر وطنية  هي كالتالي : 

: تعتمد العصابة اإلجرامية على تسلسل رئاس ي  ، حيث يتم توجيه األوامر، من التنظيم  -2

 إلى القاعدة دون مناقشة أو محاولة اإلبداء  الرأي وبالتالي تنفذ فورا. األعلى

: تكون مفتوحة على الجماعات  اإلجرامية املماثلة لها في الجماعة اإلجرامية املنظمة  -8

النشاط سواء على الصعيد الوطني أو الدولي وهذه نتيجة حتمية نظرا لخصوصية إجرامها العابر 

لفضل في التعرف على منظمات تمارس نفس النشاط اإلجرامي أو نشاط  للحدود والذي يكون له ا

 أخر يكون له األثر املحمود عل ارتكاب أنشطة  إجرامية أخرى.

: ال يـمكن تصور جريمة منظمة إال إذا تعدد مرتكبوها ... وهذا الشرط هو من التعدد  -3

عاله حيث  يؤدي هذا التعدد إلى  من اإلتفاقية املومأ  إليه أ  8أول الشروط املذكورة في املادة 

تفرقة املهام مع إللتزام  بالخطة وكذلك فعالية التنسيق ، مع اإللتزام بالكتمان والسرية والتي 

 يكون من نتائجها الوصول إلى تنفيذ الركن املادي للجريمة بطريقة فعالة و محكمة.

ستمرار وليس للقيام  : األعلى أن الححابة اإلجرامية املنظمة تكونت من أجل اإل الدوام -1

بنشاط إجرامي طارئ فالجريمة املنظمة العبر وطنية  قد يستغرق ارتكابـها شهور عديدة ، نظرا 

لطابعها املعقد وأحيانا الفني والتقني، الذي يتطلب الثريت في تنفيذها. كما أن خاصية الدوام تعني 
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في الزمن  مع إرتباطها بالفعل  من ناحية أخرى ، تعدد الجرائم املرتكبة والتي  تكون مستمرة

 الجرمي األصلي وأبسط مثال على ذلك جريمة  غسيل األموال .

هو تحقيق ربح أو منفعة مادية وإن تطلب األمر الهدف  املباشر من الجريمة املنظمة   -7

تقديم رشاوي ، وكمثال على ذلك الخروقات التي ترتكب على حدود بعض الدول ، خصوصا في 

لحيوية ، والتي  قد يسمح موظفوها بعبور  سيارات مسروقة ومواد مخدرة إلى غير مناطق العبور ا

ذلك مقابل شراء ضمائرهم بمبلغ مالي دون اإلهتمام باألخطار التي قد تصيب الدولة. وكذا 

 املجتمع، جراء هذه األفعال املنافية لسلوك.

ة ، ماذا عن صور الجريم بعد تطرقنا في هذا املطلب إلى تعريف الجريمة املنظمة وخصائصها

 املنظمة  العبر وطنية؟.

 املطلب  الثاني : صور الجريمة املنظمة .

ليس من اليسير وضع الئحة شاملة للجرائم التي تدخل في مجال الجريمة املنظمة ألن 

الجماعات اإلجرامية  املنظمة تنوع من أفعالها تبعا ملستوى األرباح التي تحققها من أنشطتها 

ة إلى أن ذلك ال يمنع من اإلشارة إلى بعض الجرائم األصلية وأخرى تابعة وهذا اإلتجاه اإلجرامي

 من إعالن نابولي  السياس ي. 2من اإلتفاقية  األمم املتحدة وكذلك املادة  3الذي سارت فيه املادة 

وبالتالي يكون من املفيد ذكر األنشطة اإلجرامية التي تشكل بعض صور الجريمة املنظمة 

 بر وطنية ، مع اإلقتصار على أهمها : الع

: من بين أشهر املنظمات اإلجرامية العبر وطنية املختصة في البغاء هي منظمة  البغاء -6

الثالوث أو ما يصطلح عليها بمنظمة السماء فوق األرض حيث تعد هذ األخيرة منظمة إجرامية 

ندت هذه املنظمة أشخاصا وقد ج 2271ذات صيت عالمي تمارس أنشطتها في العالم تأسست سنة 

معروفين بسوابقهم اإلجرامية وكل من أراد ركوب املخاطر مقابل تحفيزات مادية. مهمة ومع تزايد 
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أعداد املنظمة وجدت صعوبة كبيرة في ضبط عناصرها. وتوجيه سلوكاتـهم. األمر الذي جعلها 

أحيان كثيرة أرغم أعضاؤها تتحول رويدا رويدا من حركة  تحرر إلى منظمة إجرامية   كما أنه في 

على التعاطي لبعض األنشطة اإلجرامية لتأمين حاجياتـهم الضرورية ويخضع االنضمام لهذه 

املجموعة إلى مجموعة من الطقوس ذات الطابع الروحي ، تختتم بأداء قسم الجماعة وتبني 

ي شكل رئيس ي ف" وتمارس هذه املنظمة أنشطتها بأحبوا السماء كأبيكم واألرض كأمكمشعارها" 

 Fugian Gyangdony-Taiwan   " 2واليات "

وأمام تفاش ي هذه الظاهرة ألزم املنتظم الدولي إلى إبرام إتفاقيات مـتعددة األطراف، نذكر 

 2717منها على وجه الخصوص إتفاقية اإلتجار باألشخاص واستغالل بغاء الغير، املوقعه في دجنبـر

املعدل واملتمم ملجموعة   81-03دي لجريمة البغاء أصدر القانون ومواكبة اململكة املغربية في التص

 7 القانون الجنائي 

حيث نص على أن العقوبة املخصصة لهذه الجريمة  تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس 

سنوات وغرامة مالية من خمسة االف إلى مليون درهم وتطبق هذه العقوبة في حق املساهم أو 

من نفس القانون من   702ارك وتتضاعف العقوبة حسب منطوق الفصل الفاعل األصلي واملش

أربع سنوات إلى عشرة سنوات وغرامة من خمسة أالف إلى عشرين ألف درهم ضد كل من أعد 

 مؤسسة   وأدارها أو مولها لتستغمل بصفة اعتيادية للدعارة أو البغاء. 

السرية أضحت في  األونة  :  مما ال شك فيه أن ظاهرة الهجرة الهجرة غير املشروعة -6

األخيرة تجارة ناجحة ومربحة جدا تقوم بـها عصابات إجرامية  دولية متخصصة، كانت في البداية 

تستعمل وسائل بدائية لنقل املهاجرين  السريين مثل القوارب املستعملة  في الصيد ثم تحولت 

 ة.بعد ذلك إلى اعتماد وسائل متطورة من قبل قوارب الزدياك املطاطي
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الذي يقنن  20 08-03واملشرع املغربي محاولة منه ملداربة وزجر هذه الجريمة أصدر القانون 

دخول  وإقامة األجانب باململكة املغربية والهجرة الغير املشروعة وطبقا للمقتضيات هذا الظهير 

ة ن ثالثفإن العقوبة تتراوح مدتـها من شهر واحد إلى  خمسة عشر سنة ، وغرامة مالية تتراوح بي

االف درهم وميلون درهم ، وتطبق هذه العقوبات في حق  كل من املساهم واملشارك والفاعل 

األصلي كما يترتب على  الهجرة الغير املشروعة احكام اإلقتياد إلى الحدود والطرد على غرار 

 .22 العقوبات السالف ذكرها

ي يشكل اإلتجار الغير املشروع ف:   اإلتجار الغير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية -8

املخدرات واملؤثرات العقلية من أكبر املجاالت التي تنشط فيها الجماعات اإلجرامية املنظمة نظرا 

ملا تحققه هذه التجارة من أموال طائلة وبمقابل ذلك تعتبر هذه التجارة الغير املشروعة أفة خطيرة 

روري على الدول أن  تنخرط في اتفاقيات تدمر الشباب على وجه الخصوص ولذلك كان من الض

ثنائية نذكر منها على وجه الخصوص :  إتفاقية األمم املتحدة املكافحة االتجار غير املشروع  

 .2721باملخدرات واملؤثرات العقلية  فينيا

  27اإلتفاقية العربية ملكافحة االتجار غير املشروع باملخدرات واملؤثراث العقلية  املوقع في 

 .8002يل أبر 

: تعتبر ظاهرة غسل األموال من املواضيع األنية التي تستأثر باإلهتمام  غسيل األموال -4

الدولي والوطني على حد سواء ، حيث أن خطورتـها أضحت مؤثرة على توازنات البلدان اإلقتصادية 

إظفاء  بـهدف واالجتماعية والسياسية من خالل األعمال اإلجرامية التي تلجأ إليها الشبكة اإلجرامية

 28 املشروعية على مردود أنشطتها 

ووعيا من املجتمع الدولي بالفراغ القانوني الذي يستغله املجرمون ثم  إصدار العديد من 

 اإلتفاقية املنصبة في هذا اإلطار أهمها : 
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  8000يناير 07إتفاقية قمع تمويل اإلرهاب املوقعة بنيورك في. 

  وبالعودة للمشرع املغربي 8003اكتوبر  32بنيويورك اتفاقية مكافحة الفساد املوقعة ،

املتعلق بالجريمة 23 03-03فإنه قد قام بإخراج فيض من النصوص القانونية أهمها القانون 

 املتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 21  13-07اإلرهابية والقانون 

ة وخصائصها وصوال إلى صورها بعد تطرقنا في املبحث األول إلى تعريف الجريمة املنظم 

 يحق لنا أن فتساءل عن دور تقنية التسليم املراقب في محاربة الجريمة املنظمة العبر وطنية ؟.

 املبحث الثاني :  األحكام الناظمة للتسليم املراقب. 

إن املوقع الجغرافي للمغرب املتميز بإعتباره، نقطة تقاطع العديد من املسارات واملسالك 

والجوية جعله غير بعيد عن مخاطر الجريمة املنظمة خاصة في صورها املتعلقة باإلتجار  البحرية

غير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية و بالهجرة غير املشروعة واإلتجار بالبشر، فضال عن 

ى الش يء الذي حتما عل27 هذه التقاطعات املحتملة بين هذه الصور اإلجرامية والظاهرة اإلرهابية

املشرع  املغربي ضرورة إيجاد آلية متطورة من أجل التصدي لهذا النوع من اإلجرام هذه اآللية 

تسمى التسليم املراقب ومحاولة منا املعرفة هذه التقنية بشكل مفصل فضلت الحديث عنها عبر 

مولة شمطلبين )املطلب األول( شكليات التسليم املراقب )املطلب الثاني ( األنشطة اإلجرامية امل

 بالتسليم املراقب . 

 املطلب األول : شكليات التسليم املراقب 

يندرج هذا اإلجراء كألية من آليات البحث  والتحري بخصوص الجرائم العابرة ملجال 

وذلك سيرا 22 اإلختصاص القضائي املحلي وذلك لتتبع املجرمين والعائدات املتحصلة من  إجرامهم 

والتي يتـبق أهمها. إتفاقية الواليات املتحدة األمريكية ملكافحة الفساد  على نـهج اإلتفاقيات الدولية

،  وكذلك  اتفاقية  األمم املتحدة  ملكافحة الجريمة املنظمة املوقع في   8001املوقعة  بنيويورك 
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سيرا على هذا املنوال قام املشرع املغربي بإعتماد تقنية التسليم املراقب .  8000باليرمو سنة 

 املغير و املتهم ملجموعة القانون الجنائي واملسطرة الجنائية. 27  23-20ى قانون بمقتض 

من قانون املسطرة الجنائية  28-2وتعني تقنية التسليم املراقب ، حسب مقتضيات املادة 

بأنه األسلوب الذي يسمح بموجبه بعبور شحنة غير مشروعة أو  يشتبه في كونـها كذلك إلى داخل 

أو عبره دون ضبطها أو بعد سحبها أو استبدالها كلية أو جزئيا ، تحت مراقبة  املغرب وخارجه

السلطات املختصة بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن جريمة 

والكشف عن هوية مرتكبيها واألشخاص املتورطين فيها وإيقافهم، ويراد في مدلول هذا الفرع 

أو األموال التي تعد حيازتـها جريمة أو تكون متحصلة من جريمة أو  بشحنه غير مشروعة األشياء

 كانت أداة في ارتكابـها أو معدة إلرتكابـها".

من نفس القانون على أنه يمكن لدولة أجنبية أن تطلب من  717-2كما نص في املادة 

ذ هذه تنف السلطات املغربية املختصة تنفيد عملية تسليم مراقب داخل إقليم اململكة على أن

العمليات وفق   للتشريع املغربي بإذن من الوكيل العام للملك وبعد موافقة وزير العدل ودون أن 

يكون التنفيذ من شأنه املساس بسيادة اململكة املغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها 

 األساسية".

 به موظف األمن الوطنيعطفا على ما سبق فالتسليم املراقب، هو أوال نشاط سلبي، يقوم 

 والجمركي العامل في النـقطة الحدودية، إزاء شحنات غير مشروعة كيف ذلك ؟.

فهو يمتنع عن ضبطها وتوقيفها وحجزها لبعض الوقت ليسمح ألجهزة أمنية أخرى بتتبع 

 دومراقبة تلك الشحنات إلى غاية وصولها إلى وجهتها  النهائية ليتسنى في األخير توقيف جميع أفرا

 22 الشبكة اإلجرامية
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ويتم التوصل بطلبات التعاون في إطار مسطرة التسليم املراقب من مكتب أنتربول الدولة 

التي ترغب في إجراء مسطرة التسليم ، حيث تقوم مديرة الشرطة القضائية التي يتبع لها املكتب 

 27 املركزي الوطني أو ما يسمى بمكتب " انتربول الرباط"

عدل والحريات الذي يعطي موافقته للوكيل العام للملك الذي يرجع بإشعار وزير ال

اإلختصاص له ترابيا ليأمر بتنفيذ عملية التسليم املراقب وبعد ذلك يتم إعالم مصالح األمن 

والجمارك ، التي ستمر من دائرة نفوذها الترابي الشحنات غير املشروعة لتسهيل عملية مرورها 

ن شرطة الدولة الطالبة بتتبع مسار هذه الشحنات  خارج حدود وذلك على أن تتكلف عناصر م

 املغرب إلى غاية وجهتها النهائية.

 

وبعد إنتهاء العملية ،يتم تبادل املعلومات العملياتية بشأن الجناة ليتم فتح بحث مواز 

 باملغرب حول باقي الشركاء واملساهمين املوجودين داخل املغرب.

سليم املراقب بقي لنا أن نتساءل عن طبيعة  الجرائم املشمولة بعد تعرقنا على شكليات الت

 بالتسليم املراقب؟.

 املطلب الثاني : الجرائم املشمولة بالتسليم املراقب 

قد يتباذر إلى ذهن القارئ الكريم هل تقنية التسليم املراقب، مرتبطة فقط بجرائم 

 املخدرات ؟ .

مم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية الجواب بالنفي ألنه بعد صدور اتفاقية األ 

،على التزام كل دولة طرف بأن تقوم ضمن  80نصت في املادة  8000املوقعة  في  بالبرمو لسنة 

حدود إمكانيتها ووفقا للشروط املنصوص عليها في قانونـها الداخلي إذا كانت املبادئ األساسية 
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ا يلزم من تدابير  إلتاحة اإلستخدام املناسب للتسليم لنضامها القانوني تسمح  بذلك باتخاذ م

املراقب ، وكذلك ما تره مناسبا من استخدام أساليب التحري الخاصة األخرى ، " مثل املراقبة 

اإلليكترونية أو غيرها من أشكال املراقبة والعمليات املستترة من جانب  سلطاتـها املختصة داخل 

 كافحة فعالة ".إقليمها لغرض مكافحة الجريمة م

إذن يتبين من خالل هذه املادة أن التسليم املراقب يمكن اللجوء إليه في أية جريمة تـهدد 

النظام السياس ي واإلقتصادي واإلجتماعي إلى أنه بالعودة للمشرع املغربي. نجده قد حصر  إعمال 

طرة الجنائية  كالجرائم من قانون املس 202التسليم املراقب على الجرائم املنصوص عليها في املادة 

املاسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي  الجرائم اإلرهابية جرائم تزوير وتزيف النـقود وسندات 

القرض العام األسلحة والذخيرة واملتفجرات الجرائم املتعلقة بالنظم املعالجة اآللية للمعطيات 

 80 إلى غير ذلك من الجرائم املنصوص عليها في هذه املادة . 

وبـهذا فهذه التقنية يتم اإلستعانة بـها في جميع الجرائم  ليس فقط جرائم املخدرات بل في 

 كل أنواع األنشطة اإلجرامية املاسة بسمعة الدولة ، ومنها الجريمة املنظمة العبر وطنية .

كما قد يتباذر إلى  الدهن سؤال أخر هو في حالة غياب هذه التقنية أي قبل التنصيص على 

ه اآللية في قانون املسطرة الجنائية ، ألم يكن املشرع املغربي ينفد أي عملية لتسليم املراقب هذ

من االتفاقية  22؟ في ضل غياب تقنية التسليم املراقب ، كان املغرب يعتمد على مقتضيات املادة 

لى ماد كذلك  عالدولية الصادرة عن األمم املتحدة ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية ، مع اإلعت

من  ق.م.ج التي تمنح األولوية لإلتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية في  723مقتضيات املادة 

مجال التعاون القضائي الدولي مع الدول األجنبية أي أن اإلتفاقيات املبرمة من طرف املغرب في 

ضل انعدام  التطبيق حتى فيمجال التعاون القضائي الدولي تبقى قابلة للتنفيذ وتحظى بالسمو في 

 النص الوطني.



 

 

36 

أما بخصوص حصيلة التسليم املراقب ، فتوضح املؤشرات الرقمية التي تمسكها مصالح 

املديرية العامة األمن الوطني بأن هذا األسلوب يتميز بالنجاعة والفعالية في مجال مكافحة االتجار 

عمليات مشتركة مع  دول أجنبية  ثمانية  7تنفيذ  8027غير املشرع في املخدرات ، إذ عرفت سنة 

 727طنا و  22الشرطة اإلسبانية وواحد مع الشرطة الفرنسة وأسفرت عن حجز أكثر من 

مشتبه فيه من جنسيات مختلفة ، أما   27كيلوغراما من مخدرات الحشيش فظال عن  توقيف 

خدر الحشيش كيلوغراما من م 788وأسفرت عن ضبط  2فقد شهدت تنفيذ عملية  8021سنة 

 وتوقيف شخص واحد.

عملية مشتركة مع فرنسا مما مكن من  22فقد نفدت الشرطة املغربية  8023أما في سنة 

 8028شخصا أيضا تميزت سنة  22كيلوغراما  من مخدر الحشيش، وتوقيف  777طن و 8حجز 

 317اطنان و 7شخص فضال عن حجز  30عملية تسليم مراقب أسفرت عن توقيف  27، تنفيذ 

 .82 كيلوغراما من املخدرات 

يمكن القول بأن أسلوب التسليم املراقب يعد من أفضل  وأنجح  تقنيات البحث الخاصة، 

ألنه يسمح ألجهزة العدالة الجنائية بتوقيف الناقلين واملزودين واملنتجين والوصول إلى غاية  

ن املتابعة الجنائية املجرمين الذي يختبؤون عادة وراء أنشطة قانونية ومشروعة للتملص م

 والهروب من قصاص العدالة .

 

نافلة القول فإذا كانت  الجريمة  ال تعترف  بالحدود  فإن مشرعنا أثناء صياغة للنصوص 

القانونية كذلك ال يعترف بالحدود فكما يحاول املجرم استخدام دسائسه  وحياله اإلجرامية تسعى 

صرة مختلف هاته الحيل وصوال إلى الغاية النبيلة أجهزة العدالة الجنائية من أجل تطويق ومحا

 أال وهي الحفاظ على األمن والنظام العام بمختلف أنواعه .
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 مبدأ املواجهة في التنفيذ الجبري في قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية

 

                      العرباوي نبيل صالح 

رالجزائ جامعة بشار  أستاذ محاضر أ    

 

ال يتصور وجود حق إال إذا كان لصاحب سلطة االلتجاء إلى القضاء للمطالبة به و اإلعتراف له به، و      

فإذا امتنع املدين عن تنفيذ إلتزامه، فهنا مشكلة حقيقية قد  .سلطة إجبار مدنية على تنفيذ مالتزام به

 قضائي.واجهتها مختلف التشريعات بوسائل مختلفة من بينها التنفيذ ال

ولقد رسم املشرع إجراءات التنفيذ و أعطى للدائن حق إستيفاء دينه بإجراءات بسيطة سريعة       

قليلة الكلفة. فالتنفيذ الجبري هو الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء و رقابته، بناء على 

 .24قهرا عنه طلب دائن بيد سند تنفيذي بقصد إستيفاء حقه الثابت في السند من املدين

و يعتبر مبدأ املواجهة من أهم املبادئ التي تحكم الخصومة القضائية فهذا املبدأ يعد من أهم     

تطبيقات مبدأ أخر أوسع نطاقا هو مبدأ إحترام حقوق الدفاع،وهذا األخير يعد بدوره من أهم املبادئ 

 األساسية التي تسيطر على  الخصومة القضائية.

الفقرة الثالثة من قانون اإلجراءات املدنية و  3الجزائري مبدأ الوجاهية في املادة  و تضمن املشرع     

". و يعرف هذا املبدأ على أنه بمبدأ الوجاهية " يلتزم الخصوم و القاض ياإلدارية ، حيث نص على أنه 

                                                           

 .22، ص 8007أنظر أكثر تفصيال أحمد أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ في املواد املدنية و التجارية،   24 
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ونية، قان العلم بكل عناصر القضية، أي العلم بكافة إجراءات الخصومة وما تحتويه من عناصر واقعية و 

 ويعتبر هذا ضمانة أساسية لحسن سير العدالة و ضمان املساواة بين مراكز الخصوم اإلجرائية. 

و نظرا ألهمية مبدأ املواجهة على إعتبار أنه من املبادئ األساسية في النظام القضائي و التقاض ي،      

ة تسمى )خصومة التنفيذ(. فإنه يطبق على إجراءات التنفيذ الجبري على إعتبار أنها خصومة حقيق

فإجراءات التنفيذ ال تختلف في جوهرها عن خصومة الحكم العادية، فخصومة التنفيذ هي مجموعة 

من األعمال اإلجرائية التي ترمي إلى حصول الدائن على حقه جبرا عن مدينه، و تتميز هذه املجموعة 

 .25قانونيا مركبا بوحدة الغاية و التسلسل املنطقي بحيث تشكل في النهاية عمال 

فالتنفيذ الذي ينظمه املشرع الجزائري في الباب الرابع من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية يعد        

تنفيذا قضائيا. و ذلك راجع إلى أن السلطة القضائية هي التي تباشر سلطة التنفيذ، فاملشرع أسند إلى 

 يذية كبيع املنقول و العقار.القضاء سلطة اإلذن باتخاذ بعض اإلجراءات التنف

إضافة إال أن الحماية التنفيذية هي إحدى صور الحماية القضائية ال تختلف في طبيعتها القضائية        

عن صور الحماية القضائية األخرى، كما أن أحكام التنفيذ تنتمي عضويا إلى قانون اإلجراءات املدنية و 

 اإلدارية كما سبق الذكر.

عتبار إجراءات التنفيذ من إجراءات التقاض ي، فإنها تزخر بإجراءات املواجهة بين أطراف وعلى إ       

 التنفيذ، على أساس أن مبدأ املواجهة هو مبدأ عام في القانون اإلجرائي.

و سوف نركز هذه الدراسة على مبدأ املواجهة و دوره في التنفيذ الجبري الذي ينظمه قانون         

ة و اإلدارية. و سوف نتعرض لدراسة مبدأ املواجهة في التنفيذ الجبري ووسائله )املبحث اإلجراءات املدني

 األول( ، ثم تناول إلى تطبيقات هذا املبدأ في مراحل التنفيذ ) املبحث الثاني(.

 

                                                           

 ،  و مايليها.20، ص 2000نظر أحمد خليل، مبدأ املواجهة و دوره في التنفيذ الجبري، أ 25 
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 املبحث األول: مبدأ املواجهة في التنفيذ الجبري و وسائله

ي املسائل التي يفصل فيها القاض ي، فيجب على كل خصم مبدأ املواجهة هي الضمانة بين الخصوم ف      

إخطار خصمه بكل إجراء يتخذه ضده، و ذلك حتى يتمكن من تنظيم دفاعه و هو على بينة ومعرفة 

 26بالخصومة.

على أن اإلخطار أو اإلعالن يجب أن يتم في املواعيد املحددة و ذلك أن الخصم الذي يجب إعالنه      

يتعين أن يكون لديه الوقت املناسب لتحضير دفاعه. و سوف ندرس في هذا املبحث بالطلب أو باإلجراء 

 مبدأ املواجهة في التنفيذ الجبري )أوال(، و وسائل املواجهة في التنفيذ الجبري )ثانيا(.

 أوال: مبدأ املواجهة في التنفيذ الجبري:

اجهة الخصم بأن يخبر كل خصم بما سبق الذكر أن مبدأ املواجهة هو اتخاذ اإلجراءات في مو           

يجريه األخر لكي يتمكن من الدفاع عن مصالحه. وعلى أساس هذا املبدأ يوجب القانون علم الخصم 

بكافة إجراءات الخصومة، و ما تحتويه من عناصر واقعية و قانونية. أي العلم بما لدى الخصم اآلخر 

 .من إدعاءات و وسائل دفاع قانونية و حجج و مستندات

ففي بدء الخصومة يجب على املدعي إخطار خصمه برفع الدعوى التي أنشأت الخصومة و توجيه       

الطلبات إليه، كذلك إعالمه بكل إجراء يتخذ أثناء سيرها. وفي مجال إجراءات التنفيذ يحق لكل طرف 

راءات تنفيذ، و إجمن أطراف خصومه التنفيذ بالعلم بما يتخذ من إجراءات التنفيذ، كالعلم بمقدمات ال

 الحجز، و إجراءات البيع باملزاد العلني و توزيع حصيلة التنفيذ.

 عناصر املواجهة: -6

 واجب املنفذ ضده: -أ

                                                           

 و مايليها. 2807يوسف يوسف أبو زيد: أصول و وقواعد املرافعات، ص   راجع د أحمد ماهر زغلول. -26 
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يعتبر املنفذ ضده طرفا في رابطة التنفيذ، فهو املسؤول عن الدين وهو أول من يجب التنفيذ عليه،         

.  فاملنفذ 27حجوز عليه عندما يجري التنفيذ بطريق الحجزفهو الطرف السلبي في خصومه التنفيذ، أي امل

ضده )املدين( ال يقوم بأي إجراء من إجراءات التنفيذ حتى نطلب منه واجب اإلعالن، فهو الذي يتحمل 

اإلجراءات التي تجرى على ماله. غير أنه يمكن للمنفذ ضده أن يتعرف على التنفيذ، فيحق له رفع دعوى 

 .28و يتوجب عليه إعالم طالب التنفيذ بهذه الدعوى  اإلشكال في التنفيذ،

 :واجب طالب التنفيذ ) الدائن ( في تقديم معلومات -ب

يعرف طالب التنفيذ بأنه الطرف اإليجابي في التنفيذ،أي كل من يجري التنفيذ لصالحه على  مال         

يطلق على طالب التنفيذ في بعض . و 29معين سواء طلب هو التنفيذ أو أوجب القانون إدخاله في إجراءاته

األحيان الدائن أو الحاجز، فيسمى الدائن عندما يباشر إجراءات رفع الدعوى، و يسمى بالحاجز عندما 

 .30يجرى التنفيذ بطريق الحجز

فطالب التنفيذ يلقي على عاتقه عبء إعالم املنفذ ضده إعالما تاما، و في وقت محدد بكافة        

كن طالب التنفيذ ال يباشر بنفسه اإلعالم، و إنما يكون ذلك عن طريق املحضر إجراءات التنفيذ. ل

 القضائي بناء على مبادرة صاحب السند التنفيذي.

وهنا يظهر لنا االختالف بين مبدأ املواجهة في الخصومة القضائية وبين طالب التنفيذي الجبري،       

الدعوى و تقديم األدلة و املستندات و إعالم املدعي فاملدعي في الخصومة القضائية هو الذي يقوم برفع 

 عليه بكل عناصر الدعوى.

                                                           

، 2771خليل: أصول التنفيذ الجبري، . د أحمد 822، ص 8002أنظر أكثر تفصيال د نبيل اسماعيل عمر: الوسيط في التنفيذ الجبري،  27 

 .828ص 
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أما التنفيذ الجبري فإن طالب التنفيذ ال يقوم بأي إجراء، وال يقع عليه واجب إعالم املنفذ ضده        

 .31ذبإجراءات التنفيذ، فاملشرع ألقى على املحضر القضائي واجب إعالم املنفذ ضده بإجراءات التنفي

غير أن هناك حاالت يباشر فيها طالب التنفيذ واجب إعالم املنفذ ضده بإجراءات التنفيذ، ومثال         

ذلك إعالم طالب التنفيذ املنفذ ضده بحقه في التنفيذ الجبري، و ذلك باتخاذ مقدمات التنفيذ قبل 

الدائن في مواجهة املدين، و البدء فيه. و يقصد بمقدمات التنفيذ اإلجراءات الواجب اتخاذها من طرف 

تمثل في إعالن املدين بالسند التنفيذي و تكليفه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة 

 .32عشر يوما

كذلك يقع على طالب التنفيذ واجب إعالم املنفذ ضده بعزمه على توقيع الحجز العقاري، فهذا      

 إعالم املنفذ ضده به يكون بواسطة املحضر القضائي. اإلجراء يقوم به طالب التنفيذ، و إن كان

 واجب الغير في تقديم معلومات: -ج 

وفي نطاق التنفيذ يقصد بالغير الشخص الذي يعتبر طرفا في خصومة التنفيذ دون أن يكون طرفا         

ولقد  .33في دعوى التنفيذ، فمن حق طالب التنفيذ أي يبحث على أموال مدينه املوجودة عند الغير

تدخل املشرع الجزائري ملعالجة مسألة البحث على أموال املدين، حيث سمح للمحضر القضائي في إطار 

مهمته، بالدخول إلى اإلدارات و املؤسسات العمومية أو الخاصة، للبحث عن حقوق مالية عينية للمنفذ 

ة إلنجاز الغرض املطلوب عليه أو أموال أخرى قابلة للتنفيذ. وعلى هذه املؤسسات تقديم يد املساعد

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية". 282منها "املادة 

فهو ليس ملزم بالكشف للدائن عما في ذمته للمدين  -الغير -و بالنسبة لهذه املؤسسات و اإلدارات      

 ر املحجوز لديه.إال إذا اتبع الدائن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، وتم تبليغ أمر الحجز إال الغي

                                                           

 .33.38أنظر أكثر تفصيال د أحمد خليل: مرجع سابق، ص  31 

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. 221-228أنظر املواد  32 

 .77، ص 2722أنظر أكثر تفصيال  د عبد املنعم حسين، منازعات التنفيذ في املواد املدنية و التجارية،  33 
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ويجب على املحجوز لديه أن يقوم تصريحا مكتوبا عن األموال املحجوزة لديه، يسلمه إلى املحضر        

. و إلتزام 34أيام التالية عن تبليغه الرسمي ألمر الحجز 2القضائي أو إلى الدائن الحاجز ضالل أجل أقصاه 

لحاجز على الكشف عن أموال مدينه يعد التزاما الغير املحجوز لديه بتقديم املعلومات التي تساعد ا

يفرضه مبدأ املواجهة. وحرص املشرع على إلزام الغير املحجوز لديه بالتصريح ما في ذمته بعد التبليغ 

الرسمي، و إذا لم يقدم التصريح في املعياد املحدد سابقا، يلزم بدفع املطلوب من ماله، و له في هذه 

 .35ين بما دفعهالحالة حق الرجوع على املد

ولقد أحسن املشرع الجزائري صنعا حيث أجاز للمحجوز لديه أن يقدم تصريحا مكتوبا عن األموال       

 .36املحجوزة لديه يسلمه إلى املحضر القضائي أو إلى الدائن الحاجز

 :37مضمون واجب اإلعالم-2-ج

يه و املحجوز عليه، فإن تقرير حتى يمكن للحاجز معرفة حقيقة عالقة املديونية بين املحجوز لد     

املحجوز لديه يجب أن يرفق باملستندات املؤيدة له. فإذا كان الحجز متعلقا بأموال منقولة مادية، فيجب 

 على املحجوز لديه أن يبين في التصريح قائمة املنقوالت املوجودة لديه الخاصة باملحجوز عليه.

يه في ذمة املحجوز لديه، يجب أن يبين في التصريح مبلغ و إذا كان الحجز متعلقا بدين للمحجوز عل     

 الدين و محله و أسباب انقضائه إذا كان قد انقض ى.

و إذا كان الحجز متعلقا بمبلغ مالي مودع في حساب جاري أو بنكي أو وديعة، يجب أن يبين التصريح      

و حصص األرباح أو السندات املالية، مقدار املبلغ املالي املوجود أو انعدامه. و إذا كانت هناك أسهم أ

من قانون اإلجراءات املدنية و  277فيبين التصريح قيمتها و مكان إصدارها و تاريخ استحقاقها" املادة 

 اإلدارية".

                                                           

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. 277، 223ملواد أنظر ا  34 

 ، من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدراية.221أنظر املادة  35 

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. 277املادة  36 

 .882أنظر أكثر تفصيال  د أحمد أبو الوفاء: مرجع سابق، ص  37 
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الفترة األولى من قانون اإلجراءات  277حدد املشرع الجزائري في املادة  واجب اإلعالم في وقت محدد:

أيام للمحجوز لديه لتقديم تصريحه عن األموال املحجوز لديه، و واجب التقرير  2املدنية واإلدارية مدة 

 .38هذا ضروري بالنسبة لكل حجز مهما تعددت الحجوز 

 جزاء اإلخالل بواجب تقديم املعلومات: -6-ج

راق و إذا لم يقم املحجوز لديه بالتصريح في امليعاد املحدد، أو قدم تصريحا بغير الحقيقة أو أخفى األ       

 الواجب إيداعها لتأييد التصريح، جاز الحكم عليه باملبلغ املحجوز من أجله لصالح الدائن الحاجز.

و يحق كذلك للحاجز في مطالبة املحجوز لديه بالتعويض املترتب على تقصيره أو تأخيره في القيام     

 اإلدارية".إجراءات مدنية و  277بواجبه القانوني بتقديم املعلومات للحاجز" املادة 

 إلتزام القاض ي بتحقيق مبدأ املواجهة في خصومة التنفيذ: -8-ج

يستطيع للقاض ي املشرف على إجراءات التنفيذ أن يراقب احترام مبدأ املواجهة، فإن عرض امللف     

، و كذلك التأكد مما إذا كان 39أمامه فله حق التأكد ما إذا كانت مقدمات التنفيذ قد اتخذت أم ال

 .40القضائي قد أعلم املدين بمحضر الحجزاملحضر 

، وفي الحجز على العقار يمكنه التعرف 41كما يتأكد القاض ي من إتباع إجراءات بيع املنقوالت املحجوزة    

 .43، وهل تم تبليغها أم ال42على ما إذا كانت قائمة شروط البيع قد أودعت أم ال

                                                           

 و مايليها. 270: مرجع سابق، ص راجع املحامي عبد املنعم حسني  38 

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. 228 39 

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. 688 40 

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. 701 41 

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. 42737 

 ة. من قانون اإلجراءات املدنية و اإلداري 710 43 
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دعوى إستعجالية و طلب بطالن إجراءات ومنح املشرع للمحجوز عليه و لكل ذي مصلحة رفع      

الحجز، إذا كان إجراء من إجراءات الحجز قابال لإلبطال، و ترفع هذه الدعوى خالل أجل شهر من تاريخ 

 .44اإلجراء

 ثانيا: وسائل املواجهة في التنفيذ الجبري:

عالم عن طريق يقض ي مبدأ املواجهة أن يتم اإلعالم باإلجراء بحضور أطراف الخصومة، ويتم اإل       

املحضر القضائي في مجال اإلجراءات، و إذا لم يتم اإلعالم فإنه يحدث إخالل بمبدأ املواجهة. ويتم 

اإلعالن باإلجراء بحضور املنفذ ضده، وهو وسيلة أكيدة للعلم. لذلك حرص املشرع على حضور املنفذ 

 العلني و توزيع حصيلة التنفيذ. ضده إلجراءات الحجز و كذا اإلجراءات الالحقة له كالبيع باملزاد

فعند توقيع الحجز على املنقول لدى املدين فاملنطق يقض ي بحضور املنفذ ضده إلجراءات الحجز      

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدراية قدمت لنا العديد من االحتماالت أولها إذ حصل  222فاملادة 

 .45شرع لهذا الحضور الحجز بحضور املدين وهو ما يكشف عن إقرار امل

و ثانيا في حالة غياب املدين يتم التبليغ الرسمي ألمر الحجز بتعليق نسخة منه بلوحة اإلعالنات        

 بمقر املحكمة و مقر البلدية التي كان له بها آخر موطن.

 277ملادة و فيما يتعلق بحراسة األموال املحجوزة إذا كان املدين حاضرا أثناء الحجز، هنا تفيد ا      

إجراءات مدنية وإدارية تقض ي بأنه إذا كان الحارس  272. و نص املادة 46إجراءات بإقرار املشرع للحضور 

موجودا وقت الحجز و سلمت له األشياء املحجوزة في مكان حجزها، يوقع على محضر الجرد و تسلم له 

 نسخة منه.

                                                           

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. 213 44 

 و مايليها. 832راجع أكثر تفصيال د أحمد مليجي: مرجع سابق، ص  45 

 و مايليها. 387د أحمد خليل: مرجع سابق، ص  46 
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كان ممنوعا من الشراء،  إال أنه يمكن له الحضور  أما بالنسبة لحضور املدين لعملية البيع فإنه و إن      

 ملراقبة صحة إجراءاته. فالقانون يمكنه من العلم بإجراءات البيع من خالل إعالمه بجلسة البيع.

إجراءات مدنية وإدارية  727ومن النصوص القانونية التي تسمح بحضور املدين املحجوز عليه املادة      

محضر رسو املزاد حضور املحجوز عليه أو غيابه، وهو ما يعني إقرار املشرع و التي نصت على أنه يتضمن 

 لهذا الحضور.

إجراءات مدنية وإدارية  773و في الحجز على العقار و في جلسة البيع باملزاد العلني و وفقا لنص املادة     

لكفيل قيدين و الحائز و ا، فإنه يجري البيع في جلسة علنية بحضور املدين املحجوز عليه، و الدائنين امل

 .47العيني إن وجد

و بالنسبة لحضور عملية توزيع املبالغ املتحصلة من التنفيذ، فإن املشرع أكد على حضور املدين      

إجراءات مدنية تتحدث عن حضور الدائنين الحاجزين و املدين  770لجلسة التسوية الودية، فاملادة 

 زيع األموال.املحجوز عليه من أجل االتفاق على تو 

 الحضور ليس واجبا في مجال إجراءات التنفيذ:-6 

إن حضور املدين املحجوز عليه في إجراءات التنفيذ ليس واجبا، ألنه ال يوجد نص يمنع التنفيذ         

إجراءات مدنية  287في غيبة املنفذ ضده، حيث أن املشرع تضمن حالة غياب املنفذ عليه في املادة 

الترخيص للمحضر القضائي بناء على طلبه، وبأمر على عريضة التنفيذ في غياب املنفذ وإدارية فيجوز 

عليه و ذلك بفتح أو كسر أبواب املحالت أو املنازل املغلقة وذلك بحضور أحد أعوان الضبطية القضائية، 

 وفي حالة تعذر ذلك يتم الفتح بحضور شاهدين. 

العديد من النصوص التي تقر صحة الحجز الذي يجري  وفي مجال التنفيذ بطريق الحجز فهناك       

إجراءات مدنية تقض ي بأنه إذا كان املحجوز عليه مقيما خارج  227في غياب املحجوز عليه. فاملادة 

                                                           

رافعات للبناني و قانون املأنظر أكثر تفصيال، د.طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون أصول املحاكمات املدنية ا 47 

 و مايليها. 780، ص8022املدنية و التجارية املصري، دراسة مقارنة الطبعة الثانية، 
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الوطن، وجب تبليغه بأمر الحجز و محضر الحجز و الجرد، وهنا تأكيد من املشرع على صحة الحجز رغم 

ت مدنية وإدارية تنظم مسألة حراسة األشياء املحجوزة من طرف الحاجز إجراءا 277غيابه. أيضا املادة 

 في حالة غياب املدين املحجوز عليه، وهو ما يفيد إقرارا ضمنيا بححة الحجز رغم غياب املحجوز عليه.

 اإلطالع: -6

ه صت علييعد اإلطالع من وسائل املواجهة املعتمدة في مجال التنفيذ الجبري، ومن أمثلة ذلك ما ن      

إجراءات مدنية وإدارية  و الخاصة بالتبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع، فتذكر أن من بين  712املادة 

البيانات الواجب ذكرها في هذه القائمة هو "إنذار املبلغ لهم باإلطالع على قائمة شروط البيع إلبداء 

 هي اإلطالع وهي قراءة املستند دون نقله املالحظات و االعتراضات املحتملة". فهنا وسيلة العلم املعتمدة

 .48من أمانة ضبط املحكمة

كما يستفيد املحجوز عليه من اإلطالع في بعض الحاالت التي لم ينص القانون فيها على إعالنه      

باإلجراء أو حصوله في حضوره. ومن ذلك حق املحجوز عليه بالعلم بتقرير الخبرة الذي قدر قيمة 

 إجراءات مدنية وإدارية ". 227ئك الذهبية، و األحجار الكريمة " املادة املصوغات و السبا

وكذلك في حالة تعدد الدائنين و سبق الحجز على أموال املدين، فيتم إعالم املحضر القضائي من     

 إجراءات مدنية وإدارية ". 700طرف الحارس القضائي عن محضر الحجز األول" املادة 

يذ يظهر العلم بإجراءات التنفيذ في حالة االعتراض على  قائمة شروط البيع، و وفي منازعات التنف    

إجراءات مدنية وإدارية"،  718طلب وقف بيع العقار. ويتم إبداء االعتراض أمام رئيس املحكمة" املادة 

كما يظهر دور اإلطالع أيضا في خصومه توزيع حصيلة التنفيذ، فيقوم رئيس املحكمة بإعداد قائمة 

 إجراءات مدنية وإدارية". 771لتوزيع ويأمر بإيداعها بأمانة الضبط و تعليق مستخرج منها " ا

                                                           

 .21راجع د أحمد خليل: مبدأ املواجهة، مرجع سابق، ص  48 
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ومن املالحظ ومن خالل تصفح مواد التنفيذ الجبري، فإن املشرع الجزائري جعل املحضر القضائي      

الذي  لشأنطرفا أساسيا في خصومة التنفيذ، وهو مكلف قانونا بإجراءات التنفيذ بناء على طلب ذي ا

 .49بحوزته سند تنفيذي

فاإلعالن عن طريق املحضر القضائي يحقق ضمانة تكفل التوفيق بين مصلحة طالب اإلعالن و      

املعلن إليه، و كما أن اإلعالن على يد املحضر يسمح للقاض ي بالتأكد من صحة اإلخطار على إعتبار أنه 

يتم تبليغ السند التنفيذي و تكليف املنفذ عليه من أعوان القضاء. فقبل البدء في التنفيذ يجب أن 

إجراءات مدنية وإدارية". فاإلعالن هو طريقة إيصال العمل  228بالوفاء في أجل خمسة عشر يوما " املادة 

 اإلجرائي الذي يجب أن يسبق التنفيذ الجبري.

قول يقع بمجرد تجرير و يلعب اإلعالن القضائي دورا أساسيا في إجراءات الحجز، فالحجز على املن     

 إجراءات مدنية وإدارية". 222محضر بذلك، إال أنه يجب إعالن هذا املحضر إلى املدين" املادة 

 787و الحجز على العقار يقع بالتبليغ الرسمي ألمر الحجز إلى املدين عن طريق املحضر القضائي"      

يتم تحديد تاريخ و مكان جلسة البيع باملزاد  إجراءات مدنية وإدارية" وفي إجراءات البيع باملزاد العلني

إجراءات مدنية". و يقوم املحضر  717العلني بناء على طلب املحضر القضائي أو أي دائن طرف في الحجز "

القضائي بعد إيداع قائمة شروط البيع، بنشر مستخرج من هذه القائمة و تعليقها في لوحة إعالنات 

 املحكمة.

د لبيع العقار يقوم املحضر القضائي باإلعالن إما من خالل تسليم املستخرج إلى و بالنسبة للتمهي     

 إجراءات مدنية وإدارية". 770املدين املحجوز عليه، أو عن طريق اللصق أو النشر "املادة 
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 املبحث الثاني: تطبيقات مبدأ  املواجهة في مراحل التنفيذ:

املواجهة في كافة مراحل التنفيذ الجبري، ملعرفة ما إذا كان  نتعرض في هذا املبحث إلى تطبيق مبدأ      

هذا املبدأ أساس و كان في مجال التنفيذ الجبري. ونقسم هذا املبحث إلى دراسة املراحل التى يمر بها 

 التنفيذ الجبري بدءا من إعداد السند التنفيذي إنتهاءا بحصول الدائن على حقه.

 التنفيذي و مقدمات التنفيذ:أوال: املواجهة في إعداد السند 

 املواجهة في مرحلة إعداد السند التنفيذي: -6

إن السبب املباشر للتنفيذ الجبري هو حصول طالب التنفيذ على السند التنفيذي، فال يكفي وجود     

هذا السند بل يجب اإلستفاذة من مضمونه وهذا األخير يهدف إلى إفادة صاحبه، و تتم هذه اإلفادة عن 

 .50ق حصول صاحب السند التنفيذي على حقه الثابت في هذا السندطري

فالسند التنفيذي يعد من مقدمات التنفيذ، فيعتبر املصدر الوحيد للحق في التنفيذ وهو ما يستفاد        

"ال يجوز التنفيذ الجبري إال بسند إجراءات مدنية حيث نصت على أنه  200بوضوح من املادة 

ات التنفيذية وردت في القانون على سبيل الحصر و بالتالي كان طبيعيا أنها سندات ...". و السندتنفيذي

 قد تكونت من خالل خصومة قضائية.

و يعتبر مبدأ املواجهة مبدأ أساس ي عند إنشاء هذه السندات التنفيذية، فهذا املبدأ هو من تطبيقات      

 .51األساسية إلجراءات التقاض ي أو الخصومة مبدأ احترام حقوق الدفاع، و الذي يعتبر من بين املبادئ

و بالنسبة لألحكام القضائية باعتبارها أهم السندات التنفيذية، فالقاض ي ملزم بأال يحكم إال بعد       

التأكد من إنعقاد الخصومة القضائية، وهي ال تنعقد إال بعد إعالن العريضة االفتتاحية إلى املدعي عليه 

 مدنية وإدارية. إجراءات 15-14" املادة 

                                                           

 .7. د عبد الحميد مصطفى املنشاوي: السندات التنفيذية، ص22سماعيل عمر: مرجع سابق، ص أنظر أكثر تفصيال د نبيل إ 50 
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و القاض ي ال يحكم إال بعد تقديم املدعي عليه مذكرة بدفاعه، وال يجوز له أن يمتد بأي دفع أو دليل أو 

 وثائق إال إذا قدم أثناء سير الخصومة القضائية.

إجراءات مدنية  200/22وبالنسبة ألحكام املحكمين فهي سندات تنفيذية طبقا لنص )املادة      

إجراءات مدنية  1031كام التحكيم تحوز حجية الش يء املقص ى فيه بمجرد صدورها ) املادة وإدارية(،فأح

وإدارية( فاملشرع راعي في تنظيمه للخصومة التحكمية األحكام املطبقة على الخصومة القضائية، مما 

 يعني أنه يجب على طرفا التحكيم احترام مبدأ املواجهة.

صومة التحكيمة برفع الدعوى، وفي املقابل ينبغي على املدعي عليه فيجب إعالم املدعي عليه في الخ    

الذي يريد تقديم مذكرة دفاعية ردا على ما جاء ببيان الدعوى، يلتزم بتبليغها املدعي. إضافة إلى اعتماد 

 املشرع على الكتابة في التحكيم، فإنها تعتبر وسيلة أساسية لتمكين الخصوم من املواجهة.

 11الفقرة  200لنسبة ملحاضر الصلح أو االتفاق املؤشر عليها من طرف القضاء " املادة أما با        

إجراءات مدنية وإدارية(، فإنها تبلغ للخصوم بعد إيداعها بأمانة الضبط. و نفس األمر ينطبق على 

قا بالشيكات و السفاتيج، فال تعتبر سندات تنفيذية إال بعد التبليغ الرسمي لالحتجاجات للمدين ط

 إجراءات مدنية(. 20/ 200ألحكام القانون التجاري) م 

بالنسبة العقود الثوتيقية فيعترف املشرع لها بالقوة التنفيذية على الرغم من أنها تكونت خارج       

 القضاء، و يرجع السبب في ذلك إلى الضمانات التي تحيط بعمل املوثق ومن أهمها مبدأ املواجهة. 

اية األوامر اإلستعجالية، فهي تصدر بناء على سماع طرف دون تكليف الخصم اآلخر يبقى في النه      

 بالحضور، و يظهر جليا أن مبدأ املواجهة بين الخصوم مستبعد في األوامر اإلستعجالية كسندات تنفيذية.

يعة ية هي طبو االعتبارات التي رأى املشرع أنها أولى من تطبيق مبدأ املواجهة في األوامر اإلستعجال     

هذه األوامر التي يحاول الخصم من خاللها مفاجأة الطرف الذي يتخذ ضده اإلجراء، إضافة إلى الحماية 

 القضائية التي يحتاجها الخصم.
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غير أن استبعاد مبدأ املواجهة من األوامر اإلستعجالية ال يكون إال  في مرحلة استصدارها ألن املشرع      

ي من الدفاع عن حقه. حيث ألزم الدائن بإعالن املدين بنسخة من أمر حرص على حق الطرف الثان

األداء و تكليفه بالوفاء بأصل الدين في أجل خمسة عشر يوما، و الغرض من هذا اإلعالن تمكين املدين 

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية". 322من اإلعتراض على أمر األداء" املادة 

على العرائض فإنه و إن لم يحدد املشرع أجال إلعالنها، إال أنه أوجب تقديمها  و بالنسبة لألوامر      

 للتنفيذ خالل أجل ثالثة أشهر من تاريخ  صدورها و إال سقطت.

 مبدأ املواجهة و مقدمات التنفيذ: -6

بري، جيقصد بمقدمات التنفيذ تلك اإلجراءات التي يوجب القانون اتخاذها قبل الشروع في التنفيذ ال     

. وهذه اإلجراءات هي إعالن السند التنفيذي و تكليف املنفذ عليه بالوفاء بما 52بحيث يبطل إن لم تتخذ

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية". 228تضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة عشر يوما" املادة 

قا دين بالسند التنفيذي يعد تطبيفمقدمات التنفيذ تستجيب العتبارها مبدأ املواجهة، فإعالن امل     

إجراءات مدنية  223لهذا الحق، خاصة أن اإلعالن يكون على يد املحضر القضائي. إضافة إلى أن املادة 

وإدارية نصت على أن التكليف بالوفاء يشمل على مجموعة من البيانات و تكليف املنفذ عليه بالوفاء 

دد املطلوب من املدين، وهذا هو جوهر مبدأ املواجهة. بما تضمنه السند التنفيذي. لذلك يجب أن يتح

 .53إضافة إلى أن املهلة املحددة وهي خمسة عشر يوما تعتبر مهلة كافية للمنفذ ضده للوفاء بدينه

ويجب التذكير هنا بأن املشرع الجزائري نص على حاالت يجوز فيها التنفيذ بغير مقدمات وهذه         

 221أمر استعجالي، و التنفيذ بموجب حكم مشمول بالنفاذ املعجل " املادة  الحاالت هي التنفيذ بموجب

 إجراءات مدنية وإدارية".

                                                           

 .877د أحمد أبو الوفاء: مرجع سابق، ص  52 

 بيوم واحد فيما يتعلق بالتنفيذ على املنقول أو العقار. 822على عكس التشريع املصري الذي حدد املدعي في املادة  53 
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و الغاية من هاذين اإلستثنائين هو حاجة طالب التنفيذ إلى حماية تنفيذية سريعة إذ أن النص يشترط    

 .54أن تكون بصدد أمر استعجالي، وهو ما يفترض توافر االستعجال

إجراءات مدنية وإدارية ليس اهتزاز ملبدأ املواجهة ألنه استثناء قاصر  221ستثناء الوارد في املادة و اال       

 إجراءات مدنية. 383/8على نوع واحد من السندات التنفيذية وهو حالة األحكام طبقا ملا تتضمنه املادة 

 ثانيا: املواجهة في مرحلة الحجز و اإلجراءات الالحقة له.

 في مرحلة الحجز: املواجهة -6

إن املشرع نظم عملية الحجز في قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على نحو يتماش ى فعليا و إحترام        

مبدأ املواجهة، فالحجز ال يجري إال بحضور املدين الحاجز. فأثناء بدء عملية الحجز يتعين إعالم املحجوز 

جز عليها، حتى يتمكن املحجوز عليه من معرفة األموال التي عليه بمحل الحجز، أي األموال التي وقع الح

 .55ال يمكنه التصرف فيها بعد الحجز

و يستطيع املحجوز عليه أن يطالب بإبطال إجراءات الحجز إذا وقع على أموال ال يجوز الحجز عليها،       

وز عليه. وعندئذ يجب وفي حالة وضع األموال املحجوز تحت يد حارس و عادة ما يكون هو املدين املحج

 .56عليه مراعاة واجب الحارس، ومن تم يجب إعالمه و تذكير بواجبات الحارس

و يقتض ي الحجز إعالم املدين املحجوز عليه بحقه في االعتراض على الحجز إن كان لديه وجه     

ه يمكن جوز عليلإلعتراض، و أن يعلم باملحكمة املختصة التي يمكنه أن يدفع إعتراضه أمامها. وعلم املح

له في أية حالة كانت عليها اإلجراءات استعمال وسائل الحد من األثر الكلي للحجز كاإليداع و التخصيص" 

 إجراءات مدنية". 210املادة 

                                                           

 .232أنظر أكثر تفصيال د أخمد خليل: مبدأ املواجهة، مرجع سابق، ص  54 

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. 232أنظر املادة  55 

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. 277املادة  56 
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فاملشرع حريص على أن يعلم املدين املحجوز عليه بالحجز، وذلك بالنسبة لكل أنواع الحجز. ففي       

، فإن هذا الحجز يحصل بالتبليغ الرسمي ألمر الحجز إلى املحجوز عليه" الحجز التنفيذي على املنقول 

 إجراءات مدنية وإدارية".  222املادة 

و بالنسبة للحجز على العقار فيتم هذا الحجز بإعالن املدين املحجوز عليه، و إذا كان العقار أو الحق       

لتبليغ الرسمي ألمر الحجز إلى هذا األخير مع العيني العقاري مثقال بتأمين عيني للغير، وجب القيام با

 إجراءات مدنية وإدارية. 787إخطار إدارة الضرائب بالحجز املادة 

و يطبق نفس األمر فيما يتعلق باإلعالم بمحل الحجز، و ذلك في كافة أنواع الحجوز، ففي الحجز على     

محضر الحجز و الجرد تعيين األشياء  إجراءات مدنية على أنه يجب أن يتضمن 691املنقول تقض ي املادة

 املحجوزة بالتفصيل على تحديد نوعها و أوصافها و مقدارها و وزنها و مقاسها و قيمتها بالتقريب.

و بالنسبة للحجز على العقار فإن طلب الحجز يجب أن يتضمن وصف العقار أو الحق العيني العقاري    

 اإلجراءات املدنية واإلدارية". 788/1تفيد في تعيينه "املادة املطلوب حجزه، مع بيان موقعه و أية بيانات 

 املواجهة في مرحلة اإلجراءات الالحقة على الحجز: -6

عندما يكون الحجز تنفيذيا فإنه يمر بمرحلة التمهيد للبيع ثم مرحلة البيع و أخيرا مرحلة توزيع       

لكل االجراءات، كان من الواجب أن يتحقق  حصيلة التنفيذ. و ملا كان مبدأ املواجهة هو مبدأ حاكم

 .57مضمونه وهو القيام باألعمال اإلجرائية في حضور الخصوم

في الحجز التحفيظي و عندما يتم هذا الحجز بدون سند، يوجب القانون أن ترفع دعوى تثبيت      

نكون بصدد . فهنا 58الحجز أمام قاض ي املوضوع في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور أمر الحجز

خصومة قضائية وهي املجال التقليدي إلعمال مبدأ املواجهة، لذلك يجب إعالن املحجوز برفع الدعوى 

 حتى يعلم بقيام  الخصومة حتى يتمكن من الرد عليها.

                                                           

 .222سابق، ص د. احمد خليل: مرجع  57 

 إجراءات مدنية. 228املادة   58 
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و بالنسبة إلجراءات بيع املنقول، فإنه يتعين تحديد يوم البيع و مساحته و املكان الذي يتم فيه، وهو      

 .إجراءات املدنية واإلدارية" 702ملكان التي توجد فيه األموال املحجوزة " املادة غالبا ا

و يتم اإلعالن عن البيع بكل وسائل النشر، و يتضمن اإلعالن على الخصوص إسم املحجوز عليه و       

لبيع إعالن ا تاريخ البيع وساعته و املكان الذي يجري فيه و نوع األموال املحجوزة و مكان وجودها. و ينشر 

في لوحة اإلعالنات باملحكمة التي وقع في دائرة إختصاصها الحجز، و لوحة اإلعالنات بكل من البلدية و 

 (مركز البريد و قباضة الضرائب،     و في جريدة يومية وطنية إذا كانت قيمة األموال املحجوزة تتجاوز 

 .إجراءات مدنية" 707" املادة دج )800.000

 ص على إعالم املحجوز عليه بإجراءات التمهيد للبيع.فالقانون يحر 

و ينطبق نفس األمر على إجراءات بيع العقار، فيجب على املحضر القضائي إيداع قائمة شروط البيع      

. وتحدد في هاته إجراءات مدنية" 710" املادة بأمانة الضبط، ويتم تبليغ املدين املحجوز عليه بذلك 

 .إجراءات مدنية" 712" املادة العتراضات و تاريخ جلسة البيع باملزاد العلنيالقائمة تاريخ جلسة ا

يقوم املحضر القضائي بعد إيداع قائمة شروط البيع، بنشر مستخرج من هذه القائمة في جديدة     

 ةأيام التالية ألخر تبليغ رسمي بإيداع و ترفق صور  2يومية و التعليق في لوحة اإلعالنات باملحكمة خالل 

من اإلعالن في الجريدة و نسخة من محضر التعليق مع ملف التنفيذ. ويجوز لكل شخص اإلطالع على 

إجراءات  712" املادة قائمة شروط البيع في مكتب املحضر القضائي أو في أمانة ضبط املحكمة

 .ءات مدنية"إجرا 770" املادة ،ويتم اإلعالن عن تاريخ البيع باملزاد العلني بالتعليق و النشرمدنية"

 ثالثا: املواجهة في مرحلة البيع و توزيع حصيلة التنفيذ

 املواجهة في مرحلة البيع: -6

إن بيع املنقول باملزاد العلني يعتبر من وظائف املحضر القضائي، و ال يجري البيع إال إذا حضر عدد      

ميعاد البيع و مكانه. ومبدأ من املزادين يزيد عن ثالثة أشخاص، واألصل أن أطراف التنفيذ يعلمون ب



 

 

55 

املواجهة يعد متحققا منذ لحظة تمكين املدين املحجوز عليه من حضور املزايدة، وكذلك منذ تاريخ 

 .إجراءات مدنية" 702" املادة إعالمه بيوم البيع و ساعته و مكانه

 نيه لهذا الغرضأما بيع العقار فيجري في جلسة علنية برئاسة رئيس املحكمة أو القاض ي الذي يع      

بمقر املحكمة التي أودعت فيها قائمة شروط البيع في التاريخ و الساعة املحددين لذلك. وتكون الجلسة 

بحضور املحضر القضائي و الدائنين املقيدين و املدين املحجوز عليه و الحائز و الكفيل العيني، بعد 

 .إجراءات مدنية" 773 "املادةإخبارهم بثمانية أيام على األقل قبل تاريخ الجلسة

و يبدو أن املشرع قد اعتمد على حضور أطراف التنفيذ جلسة املزايدة كوسيلة لضمان العلم التام       

 بإجراءاتها و بالتالي لتحقيق مبدأ املواجهة.

 املواجهة في مرحلة توزيع حصيلة التنفيذ و إستيفاء الدائن لحقه -6

، يحصل الدائن على دينه من املبالغ املستوفاة من البيع، وفي حالة بعد بيع العقار باملزاد العلني      

تعدد الدائنين و كانت املبالغ  املتحصلة من التنفيذ كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين الحاجزين، 

 .إجراءات مدنية" 772" املادة يجب تقسيم هذه املبالغ بينهم بعد تقديم كل دائن لسند التنفيذي

انت املبالغ املتحصلة من التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين الحاجزين و الدائنين و إذا ك     

املتدخلين في الحجز، يجب على املحضر القضائي أو محافظ البيع إيداع املبالغ املتحصلة لدى أمانة 

 . إجراءات مدنية" 778" املادة ضبط املحكمة

يوما من تاريخ إخطاره قائمة مؤقتة لتوزيع املبالغ املتحصلة  يعد رئيس املحكمة خالل خمسة عشر      

 771ادة املمن التنفيذ بين الدائنين املقيدين، و يأمر بإيداعها بأمانة الضبط و تعليق مستخرج منها"

 .إجراءات مدنية"

دة مل يتولى رئيس أمانة الضبط تعليق مستخرج من القائمة املؤقتة للتوزيع بلوحة إعالنات املحكمة    

يوما. و يتم تكليف الدائنين الحاجزين و الدائنين املتدخلين في الحجز من طرف املحضر  30ثالثين 

 إجراءات مدنية". 772" املادة القضائي بالحضور إلى جلسة التسوية الودية أمام رئيس املحكمة
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أمام خصومة قضائية،  ومن هنا تبدو أهمية مبدأ املواجهة وهيمنته على اإلجراءات، إذا أننا نكون      

فالقانون يلزم رئيس املحكمة بإجراءات مواجهة بين الدائنين، و إعالمهم بجلسة التسوية الودية، وهذا 

 اإلعالن سيمكنهم من اإلطالع على قائمة التوزيع.
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 اإلنسانيالتدخل الدولي 

 

                      الدكتورة علي شريف الزهرة 

 غليزان،ذة باملركز الجامعي استا 

 -الجزائر - تخصص قانون العالقات االقتصادية الدولية 

 مقدمة :

ال يعد موضوع التدخل الدولي االنساني بشكل عام بالظاهرة الجديدة في ميدان العالقات الدولية ،ففي 

هر التدخل الدولي ظل االهتمام العالمي و زيادة عدد االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق االنسان ،ظ

االنساني كوسيلة لحماية هذه الحقوق و الدفاع عنها من االنتهاكات التي تتعرض لها ،حتى أصبحت هذه 

 الوسيلة سمة غالبة في اآلونة األخيرة.

و عليه فالتدخل االنساني ظاهرة قديمة و في نفس الوقت متكررة في تاريخ العالقات الدولية و قد مر 

 على بلورته ،  و تكوينه وصوال الى ما هو عليه اليوم . بمراحل كثيرة ساعدت

و على الرغم من قدم استخدام هذا املفهوم و شيوعه إال أن الغموض و عدم الدقة في تحليل هذا 

املفهوم مازال يحيطان به ،و لعل تصادم مفهوم التدخل االنساني مع املصالح الدولية و العوامل 

لغموض ، حيث يعتبر مفهوم غير محدد املعالم لعدم وجود اتفاقية دولية السياسية أدى الى ازدياد هذا ا

تعالجه ، باستثناء بعض النصوص املتفرقة في االتفاقيات الدولية التي تشير اليه بصورة غير مباشرة 

 ترافقها الكثير من املمارسات الدولية.
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ول الى مفهوم مثير للجدل ، فلقد ترتب على كل هذا عدم وجود نظرية مؤسسة للتدخل االنساني ليتح

 في القانون الدولي العام نتجت عنه خالفات فقهية واسعة.

و انطالقا من هذه املعطيات تطرح عدة تساؤالت حول مفهوم التدخل االنساني و كذا االطار القانوني 

 لحق التدخل ؟

في  الب فتناولناو لإلجابة عن هذه التساؤالت قد تم العمل بخطة  تتضمن مبحثين و كل مبحث به مط

،خصائص،صور و أساليب هذا  املبحث األول أساسيات التدخل اإلنساني الذي قسمناه الى مفهوم

 .االخير

أما في املبحث الثاني فتطرقنا الى الطبيعة القانونية  لهذه الظاهرة على مستوى ميثاق االمم املتحدة 

 نساني.،القانون الدولي لحقوق االنسان و كذا القانون الدولي اال

 املبحث األول : أساسيات التدخل االنساني 

اختلف الفقهاء و الكتاب في تحديد مفهوم التدخل كاختالفهم في كثير من املفاهيم و املبادئ القانونية و 

الغير قانونية  االخرى ، ذلك ألن تحديد هذه املفاهيم ليس باألمر الهين  و لم يقتصر هذا االختالف على 

دخل و تعريفه ، و انما كان تحديد صور و أساليب و الشروط أيضا مثار الجدل و تحديد مفهوم الت

الخالف بينهم و عليه وجدنا تقسيم هذا املبحث على التوالي : تعريف التدخل االنساني و اشكالياته ، 

 صور و أساليب هذا األخير ، و كذا خصائص و شروط هذه الظاهرة .

 ساني و اشكالياته ملطلب األول : تعريف التدخل االنا

 الفرع األول : تعريف التدخل االنساني 
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يعد مفهوم التدخل االنساني من أكثر املفاهيم تعقيدا ، فال يمكننا أن نجد تعريفا محددا لهذا املصطلح 

 59، و يمكن تعريف التدخل لغة : بأنه تدخل يعني دخال قليال ، هذا األمر دخل أي مكر و خدع .

ذات الصلة بتعريف مفهوم التدخل االنساني الى أن تتعدد التعريفات ، و من و لقد أدت الصعوبات 

 أمثلة هذه التعريفات :

تعريف معهد دانتش للشؤون الدولية "بأنه العمل القسري بواسطة الدول متضمنا استخدام القوة 

األمن  ساملسلحة في دول أخرى بدون موافقة حكومتها سواء كان ذلك بتفويض أو بدون تفويض من مجل

 التابع لألمم املتحدة ، 

نسان أو للقانون الدولي و ذلك بغرض منع أو وضع حد لالنتهاكات الجسيمة و الشاملة لحقوق اال

 ."االنساني

تعريف سان ميرني للتدخل االنساني :"التهديد باستخدام أو االستخدام الفعلي للقوة بواسطة دولة أو 

فة أساسية بغرض حماية مواطني الدولة املستهدفة من مجموعة من الدول أو منظمة دولية ، بص

 60الحرمان الواسع لحقوق االنسان املعرفة دوليا ".

و كما يعرفه أبو هيف "بأنه تعرض دولة للشؤون الداخلية و الخارجية لدولة أخرى دون ألن يكون لهذا 

في أمرها بإتباع ما تمليه التعرض سند قانوني من القانون و الغرض من التدخل الزام الدولة املتدخلة 

   61عليها في شأن من شؤونها الخاصة ".

                                                           

 .278،ص2772البستاني عبد هللا ،معجم الوسيط في اللغة العربية ، -59 

 .870،ص8000بيثر بايهر ،تطبيق حقوق االنسان ،دار املستقبل العربي ،-60 

 .807،ص7722، 8أبو هيف علي صادق ،القانون الدولي العام منشاة املعارف للنشر ، االسكندرية ،ط -61 
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تعريف ادم روبرنس للمفهوم :"التدخل العسكري في دولة ما دون موافقة سلطاتها و ذلك بغرض منع 

 وقوع معاناة أو ضحايا على نطاق واسع بين السكان ".

ي "السلوك أو العمل الصادر عن دولة و في اطار القانون  الدولي العام عريف التدخل على النحو التال

تبحث عن التسلل داخل النطاق املقصور على دولة أخرى ، بهدف مساعدتها على تنظيم شؤونها الخاصة 

 62بها أو الحلول محلها حسب رغبتها."

 و هكذا يتضح من هذه التعاريف أن مفهوم التدخل االنساني يشتمل على ثالث عناصر أساسية :

 ديد باستخدام أو باالستخدام القسري للقوة .وجود ضغط أو ته-2

 وجود انتهاكات جسيمة و منهجية لحقوق االنسان .-8

 يتعلق بإرادة الدولة املستهدفة بالتدخل.-3

أبزها  يم املرتبطة به و تتمثلو بهذا التحديد ملفهوم التدخل االنساني يمكن تمييزه عن غيره من املفاه

 :في

 بعثات حفظ السلم :-

لية محايدة تتم بموافقة أطراف النزاع و تتشكل من أفراد دوليين عسكريين أو مدنيين تحت قيادة آلية دو 

 األمم املتحدة ، بهدف مساعدة هذه األطراف املتنازعة على العيش في سالم .

                                                           

 مصطفى نبيل ،أليات الحماية الدولية لحقوق االنسان ،دراسة نظرية و تطبيقية ، على ضوء املعاهدات الدولية و االقليمية-62 

 .727،ص8007و الوكاالت املختصة املعنية بحقوق االنسان ، دار النهضة العربية ، 
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يتضح أن مفهوم التدخل االنساني يختلف عن هذه البعثات لحفظ السلم من حيث كونه يتم ضد 

بالتدخل ، كما أنه و لكي يكون مشروعا فالبد و أن يكون قرار التفويض به صادرا من الدولة املستهدفة 

 مجلس األمن فقط ، وفقا للفصل السابع من امليثاق.

 : عمليات االغاثة االنسانية-

و يمكن تعريفها بوجه عام وفقا لألستاذ موريس توريلي بأنها "الخدمات الححية أو املواد الغذائية أو 

  63املقدمة من الخارج لضحايا أي نزاع دولي أو داخلي ".املساعدات 

و يمكن القول أن التدخل االنساني الذي يتم ضد ارادة الدولة املستهدفة يظل متميزا عن أعمال اإلغاثة 

 االنسانية.

 بعثات االنقاذ لحماية رعايا الدولة بالخارج :-

، إلنقاذ رعاياها في دولة أخرى من خطر و يقصد بها االستخدام العسكري للقوة بواسطة دولة معينة 

فعلي أو وشيك يتهدد حياتهم ،حيث يتشابه هذا األخير مع التدخل االنساني ،أن الدافع األساس ي في 

التدخل في كال النوعين هو دافع انساني ،و في كلتا الحالتين التدخل يتم ضد ارادة الدولة املستهدفة ، و 

 64لتي تستدعي كال النوعين من التدخل.كذا تتشابه في الظروف السياسية ا

 الفرع الثاني :االشكاليات ذات الصلة بمفهوم التدخل االنساني 

 و تتمثل أبرزها في األتي :

                                                           

ني ،دراسات في القانون الدولي االنساني ،دار املستقبل العربي،القاهرة موريس توريلي ،هل تتحول املساعدة االنسانية لى تدخل انسا-63 

 173،ص8000،

 .31-33،ص8007،دار وائل للنشر ،عمان ،االردن ،2محمد خليل مرس ي ،استخدام القوة في القانون الدولي املعاصر ،ط-64 
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 طبيعة و انتهاكات حقوق االنسان الدافعة للتدخل :-6

املقصود بها تلك ترتكب كوسيلة النجاز سياسات حكومية ،سواء من حيث الحجم أو السلوك من أجل 

 65لق وضع أو موقف تكون فيه هذه الحقوق للسكان ككل أو لقطاع منهم أو أكثر،مهددة باستمرار .خ

فهذه االنتهاكات ينبغي أن تحدث من ناحية على نطاق واسع و شامل ،و من ناحية أخرى ينبغي أن تكون 

 ذات طبيعة منهجية ، أو معتمدة وفقا لخطة أو هدف سياس ي يقف وراءها.

 : طبيعة التهديد-6

باستخدام القوة أو االستخدام القسري لها أو املشروعية القانونية للتدخالت االنسانية األحادية ، حيث 

أن أي استخدام  للقوة حتى و لو كانت ألغراض انسانية يعتبر عمال غير مشروعا ،و مخالفا مليثاق لألمم 

 املتحدة الحاكمة الستخدام القوة في العالقات الدولية.

التي الدفاع الشرعي و تدابير القمع التي يأذن بها مجلس األمن في اطار الفصل السابع من باستثناء ح

 66امليثاق.

 املطلب الثاني : صور و أساليب التدخل االنساني 

 في اطار التطرق للتدخل االنساني البد من مناقشة صوره و أساليبه و ذلك خالل فرعين :

 الفرع األول : صور التدخل االنساني

                                                           
65  -peter R.Behr .humman raghts :universality in practice ,palgrave ,netherlands,2002 ,p20. 

 .870،ص8003احمد الرشيدي ،حقوق االنسان ، دراسة مقارنة في النظرية و التطبيق ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة ،-66 
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التمعن في مختلف الدراسات و حاالت التدخل يمكننا القول أن للتدخل صورا مختلفة ، في الغالب  بعد

يمكن تقسيمها الى التدخل العسكري ،االقتصادي ،و التدخل االعالمي و التدخل السياس ي ، و التدخل 

 الدبلوماس ي ،       و سنحاول فيما يلي املرور على كل هذه الصور من التدخل.

 خل العسكري :التد-2

يعتبر من أخطر أنواع التدخل على استقالل الدول و سيادتها ،و على األمن و السلم الدوليين في ذات 

 الوقت ،

و يتم هذا األخير بلجوء دولة أو جهة متدخلة الى استخدام حقيقي أو تهديد باالستخدام للقوات املسلحة 

،إما بقصد اجراء تغيير أو االبقاء و الحفاظ على حالة ، بقصد التأثير في ارادة الجهة املتدخل في شؤونها 

ما كانت عليه ، و يعتبر هذا الشكل من التدخل من أكثر األشكال استخداما في العالقات الدولية لقدرته 

 الكبيرة على الحسم 

 67و تحقيق النتائج املرجوة منه بسرعة .

 التدخل االقتصادي :-8

دابير اقتصاديه، تمثل ضغوطا تمارسها الجهة املتدخلة ضد الجهة هذا األسلوب عبارة عن اجراءات أو ت

املتدخل في شؤونها بشكل مباشر أو غير مباشر ، لجملها على تعديل موقفها أو مسايرة توجهات الجهة 

 املتدخلة و رغبتها.

ن و و تمثل املقاطعة االقتصادية نوعا من الضغوط املباشرة ،و تتم حينما تقوم جهة من أشخاص القان

العام ،بوقف تعامالتها التجارية ،و عالقاتها االقتصادية مع جهة أخرى من تلك األشخاص ،بقصد 

                                                           

 .227،ص8007،دار قنديل للنشر و التوزيع ،عمان ،2السنجاوي رشيد سلوان ،التدخل االنساني في القانون الدولي العام ،ط-67 
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الضغط عليها من أجل القيام بعمل معين ،أو اتخاذ موقف ما ،أو االمتناع عن أداء موقف معين أو اتخاذ 

 68موقف معين .

 التدخل الدبلوماس ي:-3

لوماسية ، وسيلتين رئيسيتين ملا يسمى باألسلوب أو التدخل يعتبر عدم االعتراف و قطع العالقات الدب

الدبلوماس ي، و تشكل هاتان الوسيلتان نوعا من الضغط الذي تمارسه الجهة املتدخلة ،لتحقيق هذا 

 النوع من التدخل ، من خالل التأثير على القنوات الدبلوماسية .

أحد التدابير الجماعية الذي أجازه ميثاق  و من الجدير بالذكر أن قطع العالقات الدبلوماسية ، أصبح

منه ، ملجلس األمن اقراره و فرضه على الجهة املنتهكة ملبادئ و مقاصد األمم  12األمم املتحدة في املادة 

املتحدة ، و أحكام ميثاقها في حالة تهديد األمن و السلم الدوليين ، أو االخالل بهما أو وقوع عمل من 

 69عمل العدوان .

 خل السياس ي : التد-1

يتم هذا النوع من التدخل عن طريق تقديم طلبات تحريرية ،أو بشكل مالحظات أو انتقادات تحريرية 

،أو شفوية من الجهة املتدخلة ، و يمكن أن يكون بشكل رسمي و علني أو بطريقة غير رسمية و غير علنية 

 70لة .أو يتم عن طريق دعوة لعقد مؤتمر يتقرر فيه مطالب الجهة املتدخ

 التدخل التقني :-7

                                                           

،مجلة املستقبل العربي ،مركز دراسات الوحدة 2772،القانون الدولي االنساني و تجربة االمم املتحدة في حرب الخليج  القيس ي رياض-68 

 .77العربية ،ص 

 انظر نص ميثاق االمم املتحدة.-69 

 .807علي صادق أبو هيف ،مرجع سابق ،ص -70 
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يكون التدخل بموجب هذه الطريقة كوسيلة ضغط ذات تأثير معنوي ،قد ينتج عنها تأثير أكبر مما تفعله 

الوسائل املادية ـ، و حتى العسكرية في بعض األحيان ،و هي على العموم أقل كلفة من الوسائل املادية ،و 

وسائل ،و خاصة القنوات التلفزيونية املختلفة واملحطات تأتي وسائل االعالم املختلفة في مقدمة هذه ال

و االذاعات و شبكات االنترنيت ،ثم الححف و املجاالت و النشرات ووسائل الدعاية املختلفة و األقمار 

الصناعية املخصصة ملختلف أنواع حاالت التجسس ،و تستخدم هذه الوسائل كقوة دعائية للتأثير في 

 و الجماعات عقول و إرادات األشخاص 

و رعايا الدول ،و محاولة توجيهها للوجهة التي ترغب الجهة املتدخلة ، أو الحصول على املعلومات املختلفة 

 عن بلد ما .

 71حيث تعتبر هذه الوسيلة من أهم الوسائل و األدوات للتدخل خصوصا في عصرنا الحاضر.

 الفرع الثاني : أساليب التدخل االنساني 

لتدخل ، الطرق التي تتبع أو نوع الضغط الذي يمارس من قبل الجهة املتدخلة على و يقصد بأساليب ا

 الجهة املتدخل في شؤونها ، للوصول الى األهداف التي ينبغي املتدخل تحقيقها.

بين طرق التدخل و و من خالل تصفحنا في الكتب تبين لنا أن أغلب الكتاب و الباحثين قد أخلطوا 

 .ل هذه املسألة و دقتها و تعقيدهان دل هذا على شيئ فإنما يدل على مدى تدخو صوره ، و إ أساليبه 

و ما مرت بها من تغييرات و تطورات و أحيانا ازدواجية في املعايير و التطبيق ، مما صعب عمل الباحثين     

خطر لو الكتاب في هذا املضمار القانوني الدولي الحيوي ،فهذه األساليب تختلف بحسب اختالف نوع ا

 املحدق بحقوق االنسان.

                                                           

اخلية في ظل القانون الدولي العام ،دار الكتب القانونية عثمان علي الرواندوزي،مبدأ عدم التدخل و التدخل في الشؤون الد-71 

 .278،ص8020،
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 املطلب الثالث : خصائص و شروط التدخل اإلنساني 

لقد أخذ التدخل اإلنساني منعرجا أساسيا في القانون الدولي ، بما حققه من مساعي انسانية للحفاظ 

 على السالمة البشرية من جميع أنواع االنتهاكات ، و لهذا البد لنا أن نبحث في خصائصه و شروطه .

 لفرع األول : خصائص التدخل اإلنساني ا

البد من البحث في الخصائص التي تميزه كسياسة دولية جديدة ، ينتهجها املجتمع كضرورة و حتمية 

من أجل الحد من التجاوزات التي تقع على البشرية في العالم ، و على هذا األساس فإن ملبدأ التدخل 

 اإلنساني جملة من الخصائص أهمها.

 لخصائص العامة أوال : ا

إن انتقال فكرة التدخل اإلنساني من املرحلة التقليدية ، حيث كانت الدولة الشخص الوحيد في القانون -

الدولي ، إذ أصبح بفضل التطور الحديث و الذي عرفه القانون الدولي أشخاصا أخرى تكون املجتمع 

حق في ممارسة سياسة التدخل اإلنساني من الدولي مثل املنظمات الدولية و غير الحكومية ، و التي لها ال

أجل حماية حقوق اإلنسان و القضاء على الحكم املستبد ، حيث تعمل هذه األخيرة في هذا املجال على 

 72أساس األخالقيات االنسانية التي تفرضها الحاالت االستعجالية التي يتم رصدها.

ا عة القانونية و االنسانية املراد حمايتها و خصوصتكمن الخاصية الثانية ملبدأ التدخل اإلنساني في الواق-

بالدرجة األولى ، األشخاص في حالة الخرق لحقوق االنسان ، حيث بتطور القانون الدولي و كذا املجتمع 

الدولي املعاصر لم يصبح التدخل مقصورا على طائفة من األشخاص الذين تربطهم بالدولة املتدخلة 

 73بة ، و دونما اعتبار بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية.خصائص مشتركة أو عالقات قرا

                                                           

 .888،ص 2777الشافعي محمد بشير ،قانون حماية حقوق االنسان ،دار الفكر العربي ،-72 

 .273،ص2722عمر سعد هللا  ،تقرير املصير السياس ي للشعوب في القانون الدولي العام ، املؤسسة الوطنية للكتابة الجزائرية ، -73 
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 ثانيا الخصائص االتفاقية :

إن مبدأ التدخل االنساني أقرت خصائصه مبادئ نبيلة ، كرست أسس و بنود اتفاقيات جنيف الثالثة 

التكفل أقرت بضرورة  21في مادته 2727التي وضعت قيود على التدخل حيث أن اتفاقية جنيف لسنة  

بحماية كل األشخاص دون تمييز حتى و لو كان هذا الشخص هو أسير حرب أو حتى الجريح الذي يقع في 

 أيدي أعدائه فال يمكن تمييزه بوضعه كمعتدي.

لكن يجب أن يعامل كشخص محتاج للمساعدة و يجب ان ينال الرعاية حتى حتى يتم شفاءه ، باإلضافة 

حقوق البالغة األهمية بالنسبة للكائن الحي ، كاحق في الحياة ، الحق الى ختصار الفقه على جملة من ال

 في الحرية ، الحق في املساواة .

كذلك الى ضرورة اشاعة احترام حقوق االنسان جميعا ، و السعي من أجل تعزيزها كما تم اضافة 

 74الحقوق السياسية و االقتصادية و الثقافية.

 ني الفرع الثاني : شروط التدخل االنسا

إنه من الضروري لضبط نظام قانوني و حسن تسييره و ممارسته البد من تنفيذه بشروط تحد من سوء 

 تنفيذه ، حيث أن الفقه قد حدد جملة من الشروط يمكن اجمالها فيما يلي :

ضرورة الحصول على موافقة الدول التي تتم فيها العمليات االنسانية ، غير أنه يتم تجاوز هذه العمليات -

 عند تعنت هذه الدول و اصرارها على مواصلة انتهاك حقوق األفراد و حرمانهم .

                                                           

 .72،ص2773عمر سعد هللا ، مدخل في القانون الدولي لحقوق االنسان ، ديوان املطبوعات الجامعية -74 
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يجب أن ال تتجاوز العمليات العسكرية ،الهدف االنساني و إال تحولت الى عدوان غير مبرر من الناحية -

هذا  ز القانونية. هذا يعني أنه من الواجب على الدول أو الهيئات املتدخلة باسم اإلنسانية أن ال تتجاو 

 75الهدف املتمثل في حماية حقوق االنسان ، و ايقاف االنتهاكات املتكررة لها .

يجب أن تكون هناك ضرورة ملحة تستدعي حقا للتدخل إلنقاذ حياة األفراد أو لحماية املصالح -

 االنسانية املهددة بالخطر.

ر املحدق باإلنسانية و و يعني أن ظرف االستعجال ضروري إلقرار حالة الخرق و كذلك لتحديد الخط

بالتالي البد أن تكون هناك ضرورة انسانية ،تهدد البشرية و التي يجب على أساسها ضرورة التدخل 

 اليقاف هذا الخطر و الحد من العنف  املمارس على الجنس البشر.

 وجوب أن يكون االعتداء على حقوق االنسان من قبل احدى الدول اعتداء جسيما متكررا ، و يكون -

جسيما بمخالفة املبادئ األساسية التي يقوم عليها املجتمع لدولي كمبدأ السيادة االقليمية للدول ، و 

 76على هذا األساس البد من التحري من مدى جسامة االعتداء من جهة ومدى تكراره من جهة أخرى.

 املبحث الثاني : الطبيعية القانونية للتدخل االنساني 

سية الدولية لحماية حقوق االنسان ، يجعل من مبدأ التدخل الدولي االنساني إن التطرق للمبادئ األسا

 ، مبدأ معارض ملبدأ سيادة الدول.

لهذا البد من معرفة األساس القانوني لهذه الظاهرة من خالل املواثيق الدولية و القواعد العامة و 

 تالية.الخاصة مليثاق األمم املتحدة ، و هذا ما سنتطرق له في املطالب ال

                                                           

 .72،ص8002عصام عبد الفتاح مطر ،القانون الدولي االنساني ،دار الجامعة الجديدة ،-75 

لكوارث الطبيعية ،املجلة الدولية للصليب األحمر روهان موردكاسل ،املساعدة االنسانية في سبيل االعتراف بحق الوصول الى ضحايا ا-76 

 .772،ص 2772،  28،العدد 
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 املطلب االول : االطار القانوني للتدخل االنساني في ظل ميثاق األمم املتحدة

إن ميثاق األمم املتحدة يبين ضرورة حماية حقوق اإلنسان ، و بالتالي أشار في ديباجته الى التدخل 

 االنساني.

 من الدوليين ، حيثو ذلك قصد توجيه الشعوب و األجيال املتالحقة الى أهمية الحفاظ على السلم و األ 

 أن األمم املتحدة تسعى جاهدة لتحقيق التسامح و العيش في سالم و حسن الجوار.

و كذا تبيان األحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة  و احترام االلتزامات الناشئة عن املعاهدات 

 الدولية و القانون الدولي.

اعي تهيئة االستقرار و الرفاهية ضرورة إلقامة عالقة من امليثاق تجعل من أسباب و دو  77فنجد املادة 

سليمة بين الشعوب و دول األمم املتحدة و احترام حقوق االنسان و الحريات األساسية للجميع دون 

 تمييز.

اع عن حق التدخل الدولي من امليثاق و الذي يقدم لنا النص مبررا مناسبا للدف 8/7و كذا املادة 

 77.اإلنساني

من امليثاق و التي إن كانت تشكل تعريفا مطلقا  8/1تدخل اإلنساني أساسا أخر في املادة كما نجد لل

الستخدام القوة في العالقات الدولية إال أنه جاء بتفسير لها بمفهوم املخالفة ، بمعنى عدم تحريم القوة 

 ي .االستقالل السياس  في العالقات الدولية أو التهديد لها كلما كان ذلك ال يمس بالسالمة اإلقليمية أو 

كما جعل ميثاق األمم املتحدة من حقوق اإلنسان مصدر استلهام أخالقي و مبدأ للعمل الجماعي الذي 

 78تقوم به أجهزة األمم املتحدة املختلفة.

                                                           

  77-قزران مصطفى ، الحدود القانونية لشرعية التدخل الدولي االنساني ،مذكرة ماجيستير،8002،ص 27.

 .77،ص8003ائر،قادري عبد العزيز ، حقوق االنسان في القانون الدولي و العالقات الدولية ، دار هومة للنشر ،الجز  -78 
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 املطلب الثاني : التدخل االنساني في اطار القانون الدولي لحقوق االنسان 

محددا في اتفاقياته و مناهج للتدخل االنساني في اطار قواعد  لقد جاء القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 و مبادئ أصلية تعزز من حماية حقوق اإلنسان.

إن كل اتفاقيات حقوق اإلنسان تنصب في قالب واحد هو واجب التدخل اإلنساني لحماية حقوق 

ول نونيا يبيح للداإلنسان ، و خلق قواعد ملزمة تضمن التجسيد الفعال لهذه الحقوق و تشكل سندا قا

 التدخل لحماية الفئات التي تم انتهاكها في ظل االتفاقيات .

 فهذه االتفاقيات تستمد إلزاميتها في حقيقة األمر من واجب الوفاء بالتعهدات الدولية.

كما يمكن القول أن التدخل اإلنساني من أجل ضمان حقوق االنسان ، النظام القانوني الدولي أسفر 

ر مادي يتكون من مجموعة من املبادئ للقواعد العامة للقانون الدولي ، تضمن عن وجود دستو 

 استجابته.

 79و ضمن هذا النظام يمكن اعتبار بعض املبادئ كقواعد أمرة ظهرت عند ابرام ميثاق األمم املتحدة.

 املطلب الثالث : التدخل الدولي في ظل القانون الدولي االنساني 

ني اشتمل على العديد من القواعد و القوانين و املبادئ و التي يكون السلم فيها إن القانون الدولي االنسا

، الشرط األساس ي إلحترام كامل الحقوق االنسانية ،فإنه من املسلم به أن ال يتوقف تطبيق حقوق 

 االنسان في النزاعات املسلحة و قد وضع القانون الدولي اإلنساني بغرض تطبيقه في النزاعات املسلحة.

،و 2717فالصكوك األساسية للقانون الدولي االنساني تتمثل أساسا في اتفاقية جنيف األربعة لسنة 

 .2777بروتوكوالتها االضافية  لسنة 

                                                           

 .218،ص8002يحياوي نورة بن علي ،حماية حقوق االنسان في القانون الدولي و الداخلي ،دار هومة ، الجزائر ، -79 
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و يمكن القول أ كل تدخل لتقرير الحماية ال يعتبر في جميع األحوال مشروعا ، فقد تقوم الدولة بالتدخل 

ى حملها على احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني حيث أن في الشؤون الداخلية للدول األخرى بدعو 

 الدافع الحقيقي وراء ذلك قد يكون شيئا أخر غير الهدف املعلن عنه .

و على هذا األساس البد من تحديد ضوابط مشروعة للتدخل الدولي اإلنساني و ذلك من أجل الحد من 

ون االنساني سلبا ،عوض أن تكون وسيلة لحماية التدخالت العشوائية التي قد تمس بجميع مبادئ القان

 80هذه املبادئ.

 الخاتمة 

من خالل دراستنا نخلص الى أن التدخل االنساني يستمد تأسيسه القانوني من تفسير القواعد االتفاقية 

الواردة في ميثاق األمم املتحدة ، و التي تثير أي جدل حول ما تستمتع به من قوة إلزام ، و إن التدخل 

صلحة انسانية تستند الى القيمة القانونية التي يتعين االعتراف بها لحقوق االنسان ، و هو من هذه مل

الوجهة يسهم في تحقيق أهداف القانون الدولي ، و لكن يجب االعتراف بأن هذا التدخل بحاجة الى 

 نظام.

ل االنساني ، بالنظر الى كما ان واقع العالقات الدولية املعاصرة ، يؤكد صحة املفهوم الواسع للتدخ

تشابك العالقات الدولية و اتباط مصالح الدول بعضها بالبعض األخر ، مما يستدعي استقرار العالقات 

 الدولية و حسن سيرها.

 و من شأن ذلك أن يعمق األثر أن تضع حدا ملثل هذه املمارسات القمعية.

 

                                                           

 .327،ص8002عصام عبد الفتاح مطر ،القانون الدولي الإلنساني ، دار الجامعة الجديدة ، -80 
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 قائمة املراجع :

 باللغة العربية

 الكتب :-6

 - 2772عبد هللا ،معجم الوسيط في اللغة العربية ، البستاني. 

 -، 8000بيثر بايهر ،تطبيق حقوق االنسان ،دار املستقبل العربي. 

 -2772، 8أبو هيف علي صادق ،القانون الدولي العام منشاة املعارف للنشر ، االسكندرية ،ط. 

 -طبيقية ، على ضوء املعاهدات الدولية و االقليمية و مصطفى نبيل ،أليات الحماية الدولية لحقوق االنسان ،دراسة نظرية و ت

 .8007الوكاالت املختصة املعنية بحقوق االنسان ، دار النهضة العربية ، 

  موريس توريلي ،هل تتحول املساعدة االنسانية لى تدخل انساني ،دراسات في القانون الدولي االنساني ،دار املستقبل

 .8000العربي،القاهرة ،

 - 8007،دار وائل للنشر ،عمان ،االردن ،2مرس ي ،استخدام القوة في القانون الدولي املعاصر ،طمحمد خليل. 

 -، 8003احمد الرشيدي ،حقوق االنسان ، دراسة مقارنة في النظرية و التطبيق ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة. 

 8007قنديل للنشر و التوزيع ،عمان ، ،دار 2السنجاوي رشيد سلوان ،التدخل االنساني في القانون الدولي العام ،ط. 

  عثمان علي الرواندوزي،مبدأ عدم التدخل و التدخل في الشؤون الداخلية في ظل القانون الدولي العام ،دار الكتب القانونية

،8020. 

 ، 2777الشافعي محمد بشير ،قانون حماية حقوق االنسان ،دار الفكر العربي. 

 2722ياس ي للشعوب في القانون الدولي العام ، املؤسسة الوطنية للكتابة الجزائرية ، عمر سعد هللا  ،تقرير املصير الس. 

  2773عمر سعد هللا ، مدخل في القانون الدولي لحقوق االنسان ، ديوان املطبوعات الجامعية.. 

 -، 8002عصام عبد الفتاح مطر ،القانون الدولي االنساني ،دار الجامعة الجديدة . 

 . 8003ز ، حقوق االنسان في القانون الدولي و العالقات الدولية ، دار هومة للنشر ،الجزائر،قادري عبد العزي -

 

 ، 8002يحياوي نورة بن علي ،حماية حقوق االنسان في القانون الدولي و الداخلي ،دار هومة ، الجزائر . 

 ، 8002عصام عبد الفتاح مطر ،القانون الدولي الإلنساني ، دار الجامعة الجديدة. 

 

 مذكرات التخرج :

 .8002قزران مصطفى ، الحدود القانونية لشرعية التدخل الدولي االنساني ،مذكرة ماجيستير،

 

 

 املجالت العلمية : 

،مجلة املستقبل العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية 2772القيس ي رياض ،القانون الدولي االنساني و تجربة االمم املتحدة في حرب الخليج 

. 

ن موردكاسل ،املساعدة االنسانية في سبيل االعتراف بحق الوصول الى ضحايا الكوارث الطبيعية ،املجلة الدولية للصليب األحمر روها

 .2772،  28،العدد 

 باللغة الألجنبية :

 الكتب 

- peter R.Behr .humman raghts :universality in practice ,palgrave ,netherlands,2002 . 
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 قضايا ذات العنصر االجنبي في القانون السوداني واملقارن تكييف ال

Characterization(81) 

 

     الدكتور حافظ جعفر ابراهيم 

 دولة االمارات العربية املتحدة ساعد بجامعة الشارقةم أستاذ

 

 aالتكـــــــييف ال يعــــــد الخـــــــطوة األولــــــى فــــــي مراحــــــل الفصـــــــل فــــــي قضـــــــية تتنـــــــازع فيهــــــا القـــــــوانين )

conflict case ذلــــــك لكونــــــه يعقــــــب البــــــت فــــــي مســــــألة االختصــــــاص، ومــــــن ثــــــم  ينبغــــــي علــــــى املحكمــــــة ،)

 عـــــــــن كونهــــــــا مختصـــــــــة بنظــــــــر الـــــــــدعوى أم غيــــــــر ذلـــــــــك 
ه
 ال تخـــــــــوض املحكمــــــــة فـــــــــي  -أن تجيــــــــب أوال

ه
وبداهــــــــة

املراحـــــــــــــل التاليـــــــــــــة حيـــــــــــــث قضـــــــــــــت بعـــــــــــــدم اختصاصـــــــــــــها بينمـــــــــــــا تختلـــــــــــــف األمـــــــــــــور حيـــــــــــــث انعقـــــــــــــد لهـــــــــــــا 

أن تحــــــــدد طبيعــــــــة العالقــــــــة القانونيــــــــة توطئــــــــة ملعرفــــــــة طائفــــــــة  االختصــــــــاص، إذ يتوجــــــــب عليهــــــــا عندئــــــــذ  

ونقـــــــول بحـــــــق أن إجـــــــراء التكييـــــــف مســـــــألة ضـــــــرورية تمارســـــــها  -التـــــــي تنتمـــــــي إليهـــــــا  (82)األفكـــــــار القانونيـــــــة

 املحكمة في كافة النزاعات سواء أكانت وطنية أم تتضمن عنصر أجنبي. 

                                                           
(2) In Conflict of Laws, characterization is the second stage in the procedure to resolve a lawsuit involving a foreign law 

element. This process is described in English law as classification and as qualification in French law. 

(http//en.wikipedia.org/wiki/ Characterization (Conflict). 
(82) The court is required to analyze to pleadings prepared by the parties and to assign each component element to the most 

appropriate juridical concept or category. The rules of any given system of law are arranged under different categories, 

addressing procedure, status, contract, tort, divorce, nullity.   
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قـــــــــائع تحـــــــــت طوائـــــــــف األفكـــــــــار والتكييـــــــــف فـــــــــي نظـــــــــر الـــــــــبعض هـــــــــو وضـــــــــع املراكـــــــــز القانونيـــــــــة والو 

 القانونية الححيحة واملتالئمة معها. 

ويســــــــــتفاد مــــــــــن كــــــــــل ذلــــــــــك أن التكييــــــــــف مــــــــــن األعمــــــــــال الروتينيــــــــــة للمحــــــــــاكم إذ تقــــــــــوم بــــــــــذلك 

بصـــــــــفة راتبـــــــــه كضـــــــــرورة للفصـــــــــل فـــــــــي الخصـــــــــومة مهمـــــــــا يكـــــــــن مـــــــــن أمرهـــــــــا، ومـــــــــن ثـــــــــم  إذا طالـــــــــب أحـــــــــد 

االلتزامــــــــــات املتفـــــــــق عليهــــــــــا بينهمــــــــــا، الخصـــــــــوم بجبــــــــــر األضــــــــــرار التـــــــــي لحقتــــــــــه كنتيجــــــــــة إلخـــــــــالل خصــــــــــمه ب

فــــــــــإن الفصــــــــــل فــــــــــي ذلــــــــــك يقتضــــــــــ ي تحديــــــــــد طبيعــــــــــة تلــــــــــك االلتزامــــــــــات، وحيــــــــــث اتضــــــــــح أنهــــــــــا التزامــــــــــات 

عندئـــــــذ  يتعـــــــين علـــــــى املحكمـــــــة أن تحـــــــدد طبيعـــــــة العقـــــــد محـــــــل  Contractual obligationsتعاقديـــــــة 

التـــــــــي تحكـــــــــم العقـــــــــود ...الـــــــــ ( ذلـــــــــك أن القواعـــــــــد القانونيـــــــــة  -وديعـــــــــة  –بيـــــــــع  –عمـــــــــل  -النـــــــــزاع )إيجـــــــــار

 لــــــــذلك فــــــــإن اخــــــــتالف التكييــــــــف يرتــــــــب نتــــــــائج مختلفــــــــة فحيــــــــث 
ه
تختلــــــــف عــــــــن بعضــــــــها الــــــــبعض، وتبعــــــــا

ــــــــــــى أنــــــــــــه يــــــــــــرتبط بالقــــــــــــانون اإلجرائــــــــــــي فعندئــــــــــــذ  تطبــــــــــــق املحكمــــــــــــة القــــــــــــوانين  انتهــــــــــــى تكييــــــــــــف النــــــــــــزاع إل

ـــــــــــــق األخيـــــــــــــرة دون غيرهـــــــــــــا،  اإلجرائيـــــــــــــة أمـــــــــــــا حيـــــــــــــث تعلـــــــــــــق األمـــــــــــــر بالقواعـــــــــــــد املوضـــــــــــــوعية فعندئـــــــــــــذ  تطب 

 لـــــــــذلك قضـــــــــت املحكمـــــــــة العليـــــــــا فـــــــــي و 
ه
أحمـــــــــد محمـــــــــد حمـــــــــد البصـــــــــير ضـــــــــد صـــــــــالح الشـــــــــريف تطبيقـــــــــا

بخطـــــــــأ قضـــــــــاء محكمـــــــــة االســـــــــتئناف، ذلـــــــــك ألنهـــــــــا قـــــــــد أخطـــــــــأت فـــــــــي تكييـــــــــف  (83)ســــــــيد أحمـــــــــد وآخـــــــــرين

                                                           

)3( وتتحصــــــــــل وقــــــــــائع هــــــــــذا الطعــــــــــن فــــــــــي أن الطــــــــــاعن أقــــــــــام الــــــــــدعوى رقــــــــــم 2722/232م أمــــــــــام محكمــــــــــة كســــــــــال الجزئيــــــــــة فــــــــــي مواجهــــــــــة 

 بحـــــــــق الشـــــــــفعة فـــــــــي العقـــــــــار الـــــــــذي اشـــــــــتراه املطعـــــــــون ضـــــــــده، وبعـــــــــد تصـــــــــريح الـــــــــدعوى تقـــــــــدم بطلـــــــــب 
ه
املطعـــــــــون ضـــــــــدهم مطالبـــــــــا

 إصــــــدار أمــــــر منــــــع فــــــي مواجهــــــة
ه
املطعــــــون ضــــــدهم بمــــــنعهم مــــــن مــــــواالة تشــــــييد أي بنــــــاء فــــــي العقــــــار املشــــــفوع فيــــــه، وبالفعــــــل  ملتمســــــا

 
ه
 وقتيــــــــا يقضــــــــ ي بمنــــــــع املطعــــــــون ضــــــــدهم مــــــــن مــــــــواالة التشــــــــييد والبنــــــــاء، إال أنهــــــــا قضــــــــت الحقــــــــا

ه
أصــــــــدرت محكمــــــــة املوضــــــــوع أمــــــــرا

اســــــــتئناف كســــــــال وذلــــــــك  بإلغــــــــاء األمــــــــر الــــــــوقتي بعــــــــد اعتــــــــراض محــــــــامي املطعــــــــون ضــــــــدهم فتقــــــــدم الطــــــــاعن بطلــــــــب أمــــــــام محكمــــــــة

بغـــــــرض إلغـــــــاء قــــــــرار محكمـــــــة املوضـــــــوع، وقضــــــــت محكمـــــــة االســـــــتئناف بأغلبيــــــــة عضـــــــوين بـــــــأال انطبــــــــاق ألحكـــــــام قـــــــانون اإلجــــــــراءات 

(، ألن البنـــــــاء ســـــــيزيد مـــــــن قيمـــــــة العقـــــــار وال يـــــــؤدي إلـــــــى التلـــــــف أو ضـــــــياع أو نقـــــــل امللكيـــــــة 227املدنيـــــــة وبوجـــــــه أخـــــــص نـــــــص املـــــــادة )

م. وبعـــــــد النظـــــــر فـــــــي طلـــــــب الطعـــــــن 2721( مـــــــن قـــــــانون املعـــــــامالت املدنيـــــــة لســـــــنة 282/8هـــــــي املـــــــادة )وأن املـــــــادة الواجبـــــــة التطبيـــــــق 

( مــــــــن 282نعــــــــت املحكمــــــــة العليــــــــا علــــــــى الحكــــــــم الصــــــــادر مخالفتــــــــه للقــــــــانون والخطــــــــأ فــــــــي تطبيقــــــــه وفــــــــي تأويلــــــــه. ذلــــــــك ألن املــــــــادة )

ء الــــــذي يشــــــيده املشــــــتري قبــــــل رفــــــع دعــــــوى م قــــــد فرقــــــت بــــــين حــــــق الشــــــفيع فــــــي حالــــــة البنــــــا2721قــــــانون املعــــــامالت املدنيــــــة لســــــنة 

الشــــــــفعة والبنــــــــاء الــــــــذي يشــــــــيد بعــــــــد رفعهــــــــا، وقــــــــد أجــــــــازت للشــــــــفيع أن يمتلــــــــك العقــــــــار محــــــــل الشــــــــفعة بــــــــثمن الشــــــــراء مــــــــع قيمــــــــة 

الزيــــــادة أو مــــــا أحــــــدث مــــــن البنــــــاء أو الغــــــراس، وفــــــي ذلــــــك مراعــــــاة ملصــــــلحة كــــــل مــــــن الشــــــفيع واملشــــــتري باعتبــــــار أن املشــــــتري الــــــذي 

قـــــد بنـــــي فـــــي أرضـــــه وملكـــــه، وأن الشـــــفيع لـــــن يضـــــار إذا اســـــتولى علـــــى البنـــــاء باملصـــــروفات التـــــي تـــــم بهـــــا التشـــــييد،  بنـــــي رفـــــع الـــــدعوى 
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النـــــــــزاع ومـــــــــن ثـــــــــم  أخطـــــــــأت فـــــــــي تطبيـــــــــق القـــــــــانون، بإعمالهـــــــــا للقواعـــــــــد املوضـــــــــوعية املتعلقـــــــــة بالشـــــــــفعة 

ــــــــين عليهــــــــا أن تطبــــــــق نــــــــص ( مــــــــن قــــــــانون اإلجــــــــراءات املدنيــــــــة ألن النــــــــزاع يتعلــــــــق 227املــــــــادة  ) وكــــــــان يتع 

 بمسألة إجرائية.

ن بشــــــــكل قــــــــاطع أن مســــــــألة التكييــــــــف هــــــــي مســــــــألة ضــــــــرورية وحاســــــــمة فــــــــي   وهــــــــذا الحكــــــــم يبــــــــي 

الوصـــــــــــول إلـــــــــــى القـــــــــــانون الواجـــــــــــب التطبيـــــــــــق، ولعـــــــــــل تكييـــــــــــف محكمـــــــــــة االســـــــــــتئناف للنـــــــــــزاع علـــــــــــى أنـــــــــــه 

يــــــــق نصــــــــوص قــــــــانون املعــــــــامالت املدنيــــــــة فــــــــي هــــــــذه الــــــــدعوى، مســــــــألة تتعلــــــــق بالشــــــــفعة قادهــــــــا إلــــــــى تطب

ولـــــــو أنهـــــــا حـــــــدد طبيعـــــــة املســـــــألة محـــــــل النـــــــزاع علـــــــى أنهـــــــا مســـــــألة إجرائيـــــــة ال تتعلـــــــق باملوضـــــــوع الهتـــــــدت 

 إلى صحيح القانون وجنبت نفسها الخطأ.

وينبغـــــــي لفـــــــت النظـــــــر إلـــــــى أن تكييـــــــف العالقـــــــات القانونيـــــــة الوطنيـــــــة يكـــــــون فـــــــي ضـــــــوء املفـــــــاهيم 

القانونيــــــــــــة الســــــــــــائدة فــــــــــــي قــــــــــــانون القاضــــــــــــ ي، وبطبيعــــــــــــة الحــــــــــــال ال يمنعهــــــــــــا ذلــــــــــــك االهتــــــــــــداء واملبــــــــــــادئ 

                                                           

(. أمـــــــا البنـــــــد الثـــــــاني القائـــــــل إذا كانـــــــت الزيـــــــادة أو البنـــــــاء بعـــــــد الـــــــدعوى، للشـــــــفيع 282" مـــــــن املـــــــادة )2وذلـــــــك كلـــــــه بموجـــــــب البنـــــــد "

أو اإلبقــــــاء مــــــع دفــــــع قيمــــــة الزيــــــادة أو مــــــا أحــــــدث مقلــــــوط، فإنــــــه جعــــــل  أن يتــــــرك الشــــــفعة أو أن يطلــــــب اإلزالــــــة إن كــــــان لهــــــا محــــــل

املشــــــتري تحــــــت رحمــــــة الشــــــفيع الــــــذي يجــــــوز لــــــه طلــــــب إزالــــــة املبــــــاني، ســــــواء كــــــان املشــــــتري حســــــن النيــــــة أو ســــــي ها، أي حتــــــى لــــــو لــــــم 

 بتصــــــريح الــــــدعوى، وفــــــي ذلــــــك ضــــــرر واضــــــح للمشــــــتري أن انتهــــــت الــــــدعوى بحكــــــم لصــــــالح ا
ه
يع، بــــــل لشــــــفيكــــــن وقــــــت التشــــــييد عاملــــــا

ــــــر لــــــن يــــــدفع مصــــــروفات التشــــــييد، بــــــل قيمــــــة   حتــــــى لــــــو اختــــــار الشــــــفيع اإلبقــــــاء علــــــى البنــــــاء ألن األخي
ه
هنالــــــك ضــــــرر باملشــــــتري أيضــــــا

(. وهــــــذه األحكــــــام كلهــــــا مقصــــــود 2( أي قيمــــــة مــــــا يدفعــــــه بموجــــــب البنــــــد )8الزيــــــادة، أو مــــــا أحــــــدث مقلــــــوط علــــــى حــــــد تعبيــــــر البنــــــد )

ـــــــزاع فـــــــي دعـــــــوى تطبيقهـــــــا علـــــــى موضـــــــوع الـــــــدعوى، أي أن هـــــــا أحكـــــــام موضـــــــوعية وليســـــــت أحكـــــــام إجرائيـــــــة، والهـــــــدف منهـــــــا حســـــــم الن

 فــــــــي 
ه
 لتكــــــــرار الــــــــدعاوى بــــــــال طائــــــــل واقتصــــــــادا

ه
الشــــــــفعة ومــــــــا يترتــــــــب عليهــــــــا مــــــــن إضــــــــافة للبنــــــــاء أو الغــــــــراس، دفعــــــــه واحــــــــدة، تجنبــــــــا

 لألطـــــــراف مــــــــن اللــــــــدد فـــــــي الخصــــــــومة وهــــــــي ال تطبـــــــق إال بعــــــــد ســــــــماع الـــــــدعوى 
ه
أم بعــــــــدها، ولــــــــذلك فــــــــإن نفقـــــــات التقاضــــــــ ي وردعــــــــا

الحكـــــم ينبنــــــي علــــــى الوقـــــائع وفــــــق األدلــــــة املقدمـــــة فــــــي اإلثبــــــات. أمــــــا فـــــي حالــــــة التــــــي يشـــــرع فيهــــــا املشــــــتري فـــــي البنــــــاء أو يقــــــوم بمــــــواالة 

ــــــــى اإلجــــــــراء الــــــــوقتي املناســــــــب، إلصــــــــدار أمــــــــر منــــــــع فــــــــي  البنــــــــاء أثنــــــــاء نظــــــــر الــــــــدعوى فــــــــإن للشــــــــفيع مصــــــــلحة فــــــــي املبــــــــادرة بــــــــاللجوء إل

ي  للحفـــــــاظ علـــــــى الحالــــــة التـــــــي كـــــــان عليهـــــــا   العقــــــار وقـــــــت الشـــــــراء أو وقـــــــت رفــــــع الـــــــدعوى أو وقـــــــت تقـــــــديم طلـــــــب مواجهــــــة املشـــــــتر 

املنـــــع علـــــى أكثـــــر تقـــــدير إذ أن البنـــــاء قـــــد يغيـــــر مـــــن طبيعـــــة العقـــــار وقـــــد يفـــــرض علـــــى الشـــــفيع التزامـــــات ال طاقـــــة لـــــه بهـــــا أو لـــــيس فـــــي 

م واســــــــعة وشــــــــاملة وواضــــــــحة، إذ ال تنطبــــــــق 2723املدنيــــــــة لســــــــنة  ( مــــــــن قــــــــانون اإلجــــــــراءات222حاجــــــــة إليهــــــــا. وملــــــــا كانــــــــت املــــــــادة )

فــــــي حــــــاالت اإلخــــــالل بعقــــــد مــــــن العقــــــود بــــــل فــــــي أي حالــــــة يحــــــدث فيهــــــا ضــــــرر ألحــــــد الخصــــــوم، ســــــواء كــــــان نتيجــــــة فعــــــل ضــــــار أو أي 

ة لفعــــــل آخــــــر يــــــتم دون وجــــــه حــــــق أو علــــــى خــــــالف نــــــص فــــــي القــــــانون، فإنهــــــا تكــــــون هــــــي الواجبــــــة التطبيــــــق، ألن األمــــــر يتعلــــــق بمســــــأ

وقتيــــــة ال تمــــــس موضــــــوع النــــــزاع، وال تنهــــــي الخصــــــوم األصــــــلية. وبالنســــــبة للحالــــــة املاثلــــــة لــــــم يكــــــن يعجــــــز محكمــــــة االســــــتئناف عـــــــن 

مجلــــــــــة األحكــــــــــام )الوصــــــــــول إلــــــــــى قــــــــــرار عــــــــــادل لــــــــــو انتهــــــــــت إلــــــــــى أن القــــــــــانون الواجــــــــــب التطبيــــــــــق وهــــــــــو قــــــــــانون اإلجــــــــــراءات املدنيــــــــــة. 

(.872 -877-872م، ص: 2727القضائية لسنة   
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باملفـــــــاهيم واملبـــــــادئ الســـــــائدة فـــــــي الـــــــنظم األخـــــــرى وبـــــــاألخص إذا لـــــــم تتعـــــــارض مـــــــع املبـــــــادئ الســـــــائدة فـــــــي 

 القانون الوطني.  

 :The Problem of Characterization in Conflict Casesمشكلة التكييف في قضايا تنازع القوانين 

يتفــــــــق غالــــــــب الشــــــــراح علــــــــى أن التكييــــــــف مشــــــــكلة أساســــــــية فــــــــي قضــــــــايا تنــــــــازع القــــــــوانين وقــــــــد 

األنظـــــــــــار إلـــــــــــى ذلـــــــــــك بينمـــــــــــا تنبـــــــــــه الفقـــــــــــه األمريكـــــــــــي  ،(84)م6805عـــــــــــام  Bartinلفـــــــــــت الفقيـــــــــــه الفرنســـــــــــ ي 

بينمـــــــــــــا يعـــــــــــــود الفضـــــــــــــل فـــــــــــــي انجلتـــــــــــــرا إلـــــــــــــى  Lorenzenبفضـــــــــــــل الفقيـــــــــــــه  2780لـــــــــــــذات األمـــــــــــــر فـــــــــــــي عـــــــــــــام 

Beckett(85)  م.7312في 

 :Nature of the Problemطبيعة املشكلة 

إن مســـــــــألة التكييـــــــــف فـــــــــي ظاهرهـــــــــا ال تثيـــــــــر أيـــــــــة صـــــــــعوبات وبـــــــــاألخص إذا وضـــــــــعنا فـــــــــي االعتبـــــــــار  

أن تفســــــــير قواعــــــــد التنــــــــازع يكــــــــون لــــــــه دور مقــــــــدر فــــــــي تحديــــــــد طبيعــــــــة النــــــــزاع، وقــــــــد يتضــــــــح ذلــــــــك أكثــــــــر 

د أن ميـــــــراث األمــــــــوال املنقولــــــــة باســـــــتعراض بعــــــــض قواعــــــــد التنـــــــازع فــــــــي القــــــــانون اإلنجليـــــــزي، حيــــــــث نجــــــــ

يخضـــــــع لقـــــــانون املكـــــــان الـــــــذي يوجـــــــد فيـــــــه املنقـــــــول، كمـــــــا يخضـــــــع الـــــــزواج مـــــــن الناحيـــــــة الشـــــــكلية إلـــــــى 

قــــــانون املكــــــان الــــــذي احتفــــــل فيــــــه بــــــالزواج، أمــــــا أهليــــــة الــــــزواج وحقــــــوق الــــــزوجين فــــــي أمــــــوال الزوجيــــــة 

ــــــــــى قــــــــــانون املــــــــــوطن، وبتحليــــــــــل عناصــــــــــر القواعــــــــــد الســــــــــابقة نجــــــــــد أن  املشــــــــــتركة فهــــــــــي أمــــــــــور تخضــــــــــع إل

 Matrimonialوأمـــــــــــــــوال الزوجيـــــــــــــــة Capacityواألهليـــــــــــــــة   Successionوامليـــــــــــــــراث  Formالشـــــــــــــــكل 

Property  هــــــي عبــــــارة عــــــن طوائــــــف األفكــــــار القانونيــــــة، أمــــــا مكــــــان املنقــــــولSitus   ومكــــــان االحتفــــــال

                                                           
(84) It was Bartin's thesis that even if the countries of the world agreed upon uniform conflict rules. cases involving the same 

facts would still be decided differently in different countries, quite apart from such factors as public policy and difference 

in procedure, because they might characterize the question differently. (DICEY AND MORRIS, ON THE CONFLICT OF 

LAWS, 9th, London, 1973, P. 20). 
(85) DICEY, CONFLICT OF LAWS, 6TH, London,1949, P. 62. 
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Place of Celebration  واملــــــوطنDomicile ون فهــــــذه تمثــــــل عوامــــــل الــــــربط بــــــين تلــــــك األفكــــــار وقــــــان

 مـــــــــا تنـــــــــدرج وقـــــــــائع النـــــــــزاع تحـــــــــت إحـــــــــدى 
ه
ن. وفـــــــــي غالـــــــــب القضـــــــــايا ال تثـــــــــور أيـــــــــة تعقيـــــــــدات وغالبـــــــــا معـــــــــي 

 (86)الطوائف القانونية في األمثلة السابقة.

غيـــــــــر أن األمـــــــــور ال تجـــــــــري فـــــــــي ذات النســـــــــق، إذ تبـــــــــدو مشـــــــــكلة التكييـــــــــف شـــــــــائكة ومعقـــــــــدة فـــــــــي 

ن القضـــــــــــــايا االفتراضـــــــــــــية أحيـــــــــــــان أخـــــــــــــرى، وقـــــــــــــد اســـــــــــــتعان شـــــــــــــراح القـــــــــــــانون اإلنجليـــــــــــــزي بالعديـــــــــــــد مـــــــــــــ

Hypothetical cases  للكشــــــف عــــــن صــــــعوبات التكييــــــف، وفــــــي مــــــا يلــــــي نســــــتعرض جانــــــب مــــــن تلــــــك

 القضايا: 

 فـــــــي الجزائـــــــر، قـــــــام 2
ه
/ زوجـــــــين متـــــــوطنين فـــــــي مالطـــــــا وقـــــــت انعقـــــــاد الـــــــزواج، ثـــــــم اكتســـــــبا موطنـــــــا

هــــــــذا العقــــــــار،  الـــــــزوج بشــــــــراء ممتلكــــــــات عقاريــــــــة فــــــــي الجزائــــــــر وتــــــــوفي بهـــــــا، طالبــــــــت أرملتــــــــه، بنصــــــــيبها فــــــــي

 فـــــــي  قـــــــانون الـــــــزوجتتفـــــــق قواعـــــــد التنـــــــازع فـــــــي القـــــــانون املـــــــالطي 
ه
والقـــــــانون الفرنســـــــ ي الـــــــذي كـــــــان مطبقـــــــا

الجزائــــــــــر فــــــــــي ذلــــــــــك الوقــــــــــت علــــــــــى أن حقــــــــــوق الــــــــــزوجين فــــــــــي أمــــــــــوال الزوجيــــــــــة تخضــــــــــع لقــــــــــانون مــــــــــوطن 

ة الـــــــــزوجين وقــــــــــت انعقـــــــــاد الــــــــــزواج )القـــــــــانون املــــــــــالطي(. غيـــــــــر أن القــــــــــانون الفرنســـــــــ ي ينظــــــــــر إلـــــــــى مطالبــــــــــ

الزوجــــــــــة بنصــــــــــيبها علــــــــــى أســــــــــاس أنهــــــــــا مطالبــــــــــة تتعلــــــــــق بــــــــــامليراث بينمــــــــــا ينظــــــــــر إليهــــــــــا القــــــــــانون املــــــــــالطي 

of community Property Maltese Law .(87)على أنها أموال مشتركة بين الزوجين 

، 2220عام  في   Auton c.Barbholoوجدير بالذكر أن املثال السابق قد استقي من وقائع قضية

 للتفكير في مشكلة التكييف.  Bartinي انطلق منها وهي النقطة الت

Facts of the Celebrated Maltese married case which first set Bartin thinking 

about the problem of characterization. 

                                                           
(86) Ibid, P. 64. 
(87) DICEY, O. P, Cit, P. 62 - P. 63. 
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/ هولنـــــــــدي األصـــــــــل متـــــــــوطن فـــــــــي فرنســـــــــا وتـــــــــوفي بهـــــــــا، قـــــــــام بكتابـــــــــة وصـــــــــية خطيـــــــــة أو عرفيـــــــــة 8

Holograph will 
ه
للقــــــــانون الهولنــــــــدي ال تجــــــــوز الوصــــــــية العرفيــــــــة، وتتفــــــــق قواعــــــــد التنــــــــازع  ، وطبقــــــــا

فـــــــــي القـــــــــانون الهولنـــــــــدي والفرنســـــــــ ي علـــــــــى أن صـــــــــحة الوصـــــــــية مـــــــــن الناحيـــــــــة الشـــــــــكلية تخضـــــــــع لقـــــــــانون 

مكــــــــــان تنفيــــــــــذها وفــــــــــي هــــــــــذه الحالــــــــــة هــــــــــو القــــــــــانون الفرنســــــــــ ي، كمــــــــــا يتفقــــــــــان علــــــــــى أن األهليــــــــــة إلجــــــــــراء 

وفـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة هـــــــو القـــــــانون الهولنـــــــدي. غيـــــــر أنهمـــــــا  الوصـــــــية تخضـــــــع للقـــــــانون الشخصـــــــ ي للموصـــــــ ي.

يختلفـــــــــــان حـــــــــــول مســـــــــــألة األهليـــــــــــة فهـــــــــــل تعتبـــــــــــر مســـــــــــألة متعلقـــــــــــة بالشـــــــــــكل أم بالشـــــــــــروط املوضـــــــــــوعية 

 (88)لححة الوصية.

 مشكلة التكييف. Bartinوهذا املثال استقي من وقائع القضية الثانية التي الحظ فيها 

عـــــــام مـــــــن امـــــــرأة انجليزيـــــــة فـــــــي انجلتـــــــرا دون  82/ تـــــــزوج رجـــــــل فرنســـــــ ي قاصـــــــر عمـــــــره أقـــــــل مـــــــن 3

أن يحصـــــــــــــل علـــــــــــــى موافقــــــــــــــة والديـــــــــــــه كمــــــــــــــا يتطلـــــــــــــب القــــــــــــــانون الفرنســـــــــــــ ي. يتفــــــــــــــق القـــــــــــــانون الفرنســــــــــــــ ي 

واإلنجليــــــــزي علـــــــــى أن صــــــــحة الـــــــــزواج مــــــــن حيـــــــــث شــــــــروطه الشـــــــــكلية تخضــــــــع لقـــــــــانون مكــــــــان االحتفـــــــــال 

 يتفقــــــــــان علــــــــــى أن األهليــــــــــة للــــــــــزواج تخضــــــــــع لقــــــــــانون 
ه
الــــــــــزوج الشخصــــــــــ ي )القــــــــــانون اإلنجليــــــــــزي( وأيضــــــــــا

 ألحــــــــدهما تعتبــــــــر 
ه
)القــــــــانون الفرنســــــــ ي(، غيــــــــر أنهمــــــــا يختلفــــــــان حــــــــول تكييــــــــف موافقــــــــة الوالــــــــدين فوفقــــــــا

 املوافقة الشكلية بينما تعتبر متعلقة بأهلية الزواج  أي موضوعية في نظر اآلخر. 

  Ogden. V. Ogdenوينبغــــــي القــــــول أن هــــــذا املثــــــال يمثــــــل الوقــــــائع الحقيقيــــــة لقضــــــية 

وقــــــــد انتهــــــــت محكمــــــــة االســــــــتئناف فيهــــــــا إلــــــــى صــــــــحة هــــــــذا الــــــــزواج علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن عــــــــدم م 2702عــــــــام 

 للقـــــــانون اإلنجليــــــــزي تعتبـــــــر املوافقــــــــة شــــــــكلية 
ه
حصـــــــول املوافقــــــــة مـــــــن جانــــــــب والـــــــدين الــــــــزوج ألنـــــــه وفقــــــــا

 (89)وال تؤثر في نفاذ عقد الزواج.

                                                           
(88) Ibid, P. 63. 
(89) DICEY AND MORRIS, O. P, P.63 
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فــــــــي فرنســــــــا وتــــــــرك أمــــــــوال منقولــــــــة  Intestate domicile/ تــــــــوفي شــــــــخص مجهــــــــول املــــــــوطن 1

ي انجلتـــــــرا، تتفــــــــق قواعـــــــد التنـــــــازع فــــــــي القـــــــانون الفرنســــــــ ي ونظيـــــــره اإلنجليـــــــزي علــــــــى أن ميـــــــراث األمــــــــوال فـــــــ

املنقولـــــــة يخضــــــــع لقـــــــانون مــــــــوطن املتــــــــوفى، غيـــــــر أنهمــــــــا يختلفـــــــان فــــــــي تحديــــــــد مفهـــــــوم املــــــــوطن، إذ ينظــــــــر 

أنــــــه إليــــــه القــــــانون الفرنســــــ ي علــــــى أنــــــه متــــــوطن فــــــي انجلتــــــرا، بينمــــــا ينظــــــر إليــــــه القــــــانون اإلنجليــــــزي علــــــى 

 (90)متوطن في فرنسا.

/ أرســـــــل إيجـــــــاب بالبريـــــــد مـــــــن لنـــــــدن إلـــــــى روســـــــيا وتـــــــم القبـــــــول بخطـــــــاب مرســـــــل مـــــــن موســـــــكو، 7

تتفــــــــــــق قواعــــــــــــد التنــــــــــــازع فــــــــــــي القــــــــــــانون اإلنجليــــــــــــزي والروســــــــــــ ي علــــــــــــى أن صــــــــــــحة العقــــــــــــود مــــــــــــن الناحيــــــــــــة 

، تخضـــــــع لقـــــــانون مكـــــــان االنعقـــــــاد إال أنهمـــــــا ال يتفقـــــــان حـــــــول تكييـــــــف  Formal Validityالشـــــــكلية

 للقــــانون اإلنجليـــــزي فـــــإن العقـــــد قـــــد تـــــم فـــــي Place of Contractingن االنعقـــــاد مكــــا
ه
، ذلـــــك أنـــــه وفقـــــا

 (91)روسيا بينما ينظر القانون الروس ي إلى انجلترا على أنها مكان االنعقاد.

/ أقيمــــــــــت دعــــــــــوى فــــــــــي انجلتــــــــــرا للمطالبــــــــــة بتنفيــــــــــذ عقــــــــــد تحكمــــــــــه القواعــــــــــد املوضــــــــــوعية فــــــــــي 2

 للقـــــــانون الـــــــذي القـــــــانون األملـــــــاني وذلـــــــك بعـــــــد انق
ه
ضـــــــاء مـــــــدة التقـــــــادم املحـــــــددة إلقامـــــــة الـــــــدعوى وفقـــــــا

 
ه
يحكـــــــــم موضـــــــــوع العقـــــــــد ولكـــــــــن قبـــــــــل انقضـــــــــاء مـــــــــدة التقـــــــــادم بمقتضـــــــــ ى القـــــــــانون اإلنجليـــــــــزي، ووفقـــــــــا

للقـــــــــــــانون اإلنجليـــــــــــــزي فـــــــــــــإن املســـــــــــــائل املتعلقـــــــــــــة باملوضـــــــــــــوع تخضـــــــــــــع للقـــــــــــــانون األملـــــــــــــاني علـــــــــــــى اعتبـــــــــــــاره 

ئل اإلجرائيـــــــــــة للقـــــــــــانون اإلنجليـــــــــــزي باعتبـــــــــــاره قـــــــــــانون القـــــــــــانون املالئـــــــــــم للعقـــــــــــد، بينمـــــــــــا تخضـــــــــــع املســـــــــــا

املحكمــــــــــة، وبــــــــــالنظر إلــــــــــى مســــــــــألة التقــــــــــادم فهــــــــــي تمــــــــــس اإلجــــــــــراءات كمــــــــــا يفهمهــــــــــا القــــــــــانون اإلنجليــــــــــزي 

 للقانون األملاني.
ه
 (92)بينما تمس املوضوع وفقا

                                                           
(90) Ibid, P. 21. 
(91) Ibid, P. 63 - P. 64. 
(92) Ibid, P. 21.  
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وباستعراض القضايا السابقة يتضح أن مشكلة التكييف ال تظهر فقط في تحديد طبيعة وقائع 

نزاع، ذلــك ألن قــانون دولــة املحكمــة والقــانون الواجــب التطبيق قــد يتفقــان في تحــديــد مفهوم طبيعــة ال

 بشــــــــأن عامل الربط والذي يتم بمقتضــــــــاه تعيين القانون الذي يحكم النزاع، 
ه
الوقائع وقد يتفقان أيضــــــــا

 ظيره املــاليومع ذلــك قــد يختلفــان في مفهوم عــامــل الربط، ومن ذلــك أن يتفق القــانون الســـــــــــــوداني مع ن

فهوم محول مفهوم امليراث ويتفقان كذلك في أنه يخضع لقانون موطن املتوفى بينما يختلفان في تحديد 

 (93).املوطن

 للتكييـــــــــف، 
ه
وحـــــــــري بـــــــــالقول أن الـــــــــرأي لـــــــــم ينعقـــــــــد حـــــــــول املســـــــــائل التـــــــــي قـــــــــد تكـــــــــون موضـــــــــوعا

جميعهــــــــا يمكــــــــن فالوقــــــــائع وســــــــبب الــــــــدعوى ومســــــــائل القــــــــانون وطلبــــــــات الــــــــدفاع والقواعــــــــد القانونيــــــــة 

 للتكييف.
ه
 (94)أن تكون موضوعا

Widely divergent views have been expressed by writers as to what it is which is 

characterized. The facts, the factual situation, the legal question raised by the factual situation, 

the nature of the problem presented to the court for solution, a cause of action, a claim or 

defence, a legal relation, a rule of law- all these have been suggested as being the subject-

matter of the characterization process, or of some phase of it. 

 :which Law will be applied to characterizeما هو القانون الذي يطّبق بشأن التكييف 

فـــــــــــي إشـــــــــــارة ســـــــــــابقة ذكرنـــــــــــا أن الفقـــــــــــه ينظـــــــــــر إلـــــــــــى التكييـــــــــــف كمشـــــــــــكلة أساســـــــــــية فـــــــــــي قضـــــــــــايا 

التنــــــــازع ومــــــــع ذلــــــــك اختلفــــــــت اآلراء حــــــــول القــــــــانون الــــــــذي يــــــــتم علــــــــى أساســــــــه التكييــــــــف، وفــــــــي مــــــــا يلــــــــي 

 نستعرض اآلراء الرئيسة:

                                                           
(93) The conflict rules maybe apparently the same in that the employ the same connecting factor, but in reality different 

because they interpret that connecting factor in different senses. (DICEY, O. P. Cit, P. 65) 
(94) Ibid, P. 22. 
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 :Lex fori/ قانون املحكمة 6

فـــــــــــي خصـــــــــــوص  Bartinو  Kahnالقـــــــــــانون الالتينـــــــــــي نحـــــــــــو االتفـــــــــــاق مـــــــــــع يـــــــــــذهب غالـــــــــــب شـــــــــــراح 

 لــــــــــــذلك إذا تعرضــــــــــــت املحكمــــــــــــة إلــــــــــــى تكييــــــــــــف Forumإخضــــــــــــاع التكييــــــــــــف لقــــــــــــانون املحكمــــــــــــة 
ه
، وتبعــــــــــــا

قاعـــــــــدة قانونيـــــــــة أو فكـــــــــرة قانونيـــــــــة فـــــــــي قـــــــــانون أجنبـــــــــي، فينبغـــــــــي عليهـــــــــا أن تبحـــــــــث عـــــــــن تكييـــــــــف تلـــــــــك 

، ويفهـــــــم مــــــن ذلـــــــك أنـــــــه البـــــــد أن تكـــــــون al LawMunicip (95)القاعــــــدة أو الفكـــــــرة فـــــــي قانونهـــــــا الـــــــوطني

القاعــــــدة القانونيـــــــة أو الفكـــــــرة القانونيـــــــة فـــــــي القـــــــانون الـــــــوطني متوافقـــــــة أو متشـــــــابهه إلـــــــى حـــــــد كبيـــــــر مـــــــع 

تلـــــــك املـــــــراد تكييفهـــــــا فـــــــي القـــــــانون األجنبـــــــي، ممـــــــا يعنـــــــي أنـــــــه إذا عـــــــرض نـــــــزاع أمـــــــام املحـــــــاكم الســـــــودانية 

تعلــــــــق بتنفيــــــــذ عقــــــــد يخضــــــــع للقــــــــانون األملــــــــاني، بصــــــــدد تكييــــــــف مــــــــدة التقــــــــادم بشــــــــأن إقامــــــــة دعــــــــوى ت

فعندئـــــــــــذ  علـــــــــــى املحكمـــــــــــة أن تأخـــــــــــذ بمفهـــــــــــوم التقـــــــــــادم كمـــــــــــا يفهمـــــــــــه القـــــــــــانون الســـــــــــوداني. وفـــــــــــي هـــــــــــذه 

الحالـــــــــة ســـــــــيكون تكييـــــــــف التقـــــــــادم مســـــــــألة إجرائيـــــــــة بينمـــــــــا يعتبـــــــــر التقـــــــــادم فـــــــــي القـــــــــانون األملـــــــــاني مـــــــــن 

 لقــــــــــانون املحكمــــــــــة قــــــــــ
ه
 التكييــــــــــف وفقــــــــــا

ه
د يــــــــــؤدي إلــــــــــى نتــــــــــائج مختلفــــــــــة لــــــــــذات املســــــــــائل املوضــــــــــوعية. إذا

 القواعد و األفكار القانونية املشتركة بين القانون الوطني والقانون األجنبي. 

 لــــــــــــــ
ه
فـــــــــــــإن إخضـــــــــــــاع التكييـــــــــــــف لقـــــــــــــانون املحكمـــــــــــــة ضـــــــــــــرورة تقتضـــــــــــــيها ســـــــــــــيادة  Bartinووفقـــــــــــــا

القــــــــانون الــــــــوطني، ذلــــــــك ألن القــــــــول بإخضــــــــاع التكييــــــــف للقــــــــانون األجنبــــــــي يهــــــــدر تلــــــــك الســــــــيادة، ومــــــــن 

ـــــــق بهـــــــا بينمـــــــا يفقـــــــد القـــــــانون الـــــــوطني ســـــــيطرته  ثـــــــم  يســـــــيطر القـــــــانون األجنبـــــــي علـــــــى الطريقـــــــة التـــــــي يطب 

ــــــــى أنــــــــه يســــــــتثنى مــــــــن ذلــــــــك  وســــــــيادته بشــــــــأن تطبيــــــــق قواعــــــــد التنــــــــازع الوطنيــــــــة. وينبغــــــــي لفــــــــت النظــــــــر إل

                                                           
(95) The process of characterization should be performed in accordance with the domestic law of the forum. If the forum has 

to characterization a rule or institution of foreign law, it should inquire how the corresponding or most closely analogous 

rule or institution of its own law in characterized, and apply that characterization to the foreign institution or rule. (Ibid, 

P. 22 - P . 23). 
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عقاريـــــــــة(، حيـــــــــث يخضـــــــــع تكييـــــــــف املـــــــــال إلـــــــــى قـــــــــانون  -تكييـــــــــف األمـــــــــوال أو تحديـــــــــد طبيعتهـــــــــا )منقولـــــــــة 

 (96)قار أو إلى قانون املكان الذي يوجد فيه املنقول.موقع الع

One of Bartin's exceptions was the characterization of interests in property as interests 

in movables or immovables, which he said must be determined by lex situs.  

 للقـــــــــــانون األجنبـــــــــــي ال وقـــــــــــد واجـــــــــــه هـــــــــــذا الـــــــــــرأي عـــــــــــدة اعتراضـــــــــــات أهمهـــــــــــا أن 
ه
التكييـــــــــــف وفقـــــــــــا

يعنــــــــــي أن القــــــــــانون الــــــــــوطني قــــــــــد فقــــــــــد الســــــــــيطرة أو الســــــــــيادة وبــــــــــاألخص إذا أشــــــــــارت قواعــــــــــد التنــــــــــازع 

ــــــى تطبيــــــق قــــــانون يختلــــــف عــــــن القــــــانون الــــــذي يــــــتم بمقتضــــــاه التكييــــــف. بجانــــــب ذلــــــك قــــــد  الوطنيــــــة إل

 إذا لـــــــم تجـــــــد املحكمـــــــة قاعـــــــدة قانونيـــــــة أو فكـــــــر 
ه
ة قانونيـــــــة فـــــــي نظامهـــــــا الـــــــوطني، ينهـــــــار هـــــــذا الـــــــرأي تمامـــــــا

بحيـــــــــــث تكـــــــــــون متوافقـــــــــــة أو متشـــــــــــابهه مـــــــــــع القاعـــــــــــدة القانونيـــــــــــة أو الفكـــــــــــرة القانونيـــــــــــة املـــــــــــراد تحديـــــــــــد 

 (97)طبيعتها في القانون األجنبي.

 للقانون الواجب التطبيق6
ً
 : lex causae/ التكييف وفقا

زع القــــــــوانين الفقــــــــه الالتينــــــــي إلــــــــى ضــــــــرورة إخضــــــــاع التكييــــــــف فــــــــي قضــــــــايا تنــــــــا (98)ذهــــــــب بعــــــــض

 لهـــــــــذا االتجـــــــــاه أن أي قاعـــــــــدة قانونيـــــــــة تأخـــــــــذ  Wolf، ويقـــــــــول القـــــــــانون الواجـــــــــب التطبيـــــــــقإلـــــــــى 
ه
تأييـــــــــدا

تصـــــــــنيفها مـــــــــن النظـــــــــام القـــــــــانوني الـــــــــذي تنتمـــــــــي إليـــــــــه، كمـــــــــا أن تطبيـــــــــق القـــــــــانون األجنبـــــــــي للفصـــــــــل فـــــــــي 

 The argumentالنـــــزاع وعـــــدم إعمالـــــه بخصـــــوص التكييـــــف مســـــاو  لعـــــدم تطبيقـــــه بصـــــفه مطلقـــــة 

favour of this view is that to say that the foreign law is to govern, and then not  in

apply its characterization, is tantamount to not applying it at all.  

                                                           
(96) DICEY AND MORRIS, O. P, Cit, P. 23 - 22. 
(97) Ibid, P. 23. 
(98) DICEY AND MORRIS, O. P, Cit, P.67. 
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وقـــــــد واجـــــــه الـــــــرأي الســـــــابق عـــــــدة انتقـــــــادات أهمهـــــــا أنـــــــه ينطلـــــــق مـــــــن فكـــــــرة خياليـــــــة ال يســـــــندها 

د طبيعــــــــة العالقــــــــة القانونيــــــــة أو وصــــــــفها لكــــــــي تــــــــتمكن مــــــــن االهتــــــــداء الواقــــــــع، ذلــــــــك أن املحكمــــــــة تحــــــــد

إلــــــى قاعــــــدة التنـــــــازع ومــــــن ثـــــــم  تعــــــين القــــــانون الواجـــــــب التطبيــــــق علـــــــى ضــــــوءها، وعلــــــى هـــــــدي مــــــن ذلـــــــك 

ال يجـــــــــوز القـــــــــول بـــــــــأن القـــــــــانون الواجـــــــــب التطبيـــــــــق هـــــــــو الـــــــــذي يحكـــــــــم عمليـــــــــة التكييـــــــــف قبـــــــــل إجـــــــــراء 

بيــــــــــق ال يتضــــــــــح إال بعـــــــــــد التكييــــــــــف. أضــــــــــف إلـــــــــــى التكييــــــــــف نفســــــــــه، ذلــــــــــك أن القـــــــــــانون الواجــــــــــب التط

ذلـــــــك أنـــــــه بـــــــافتراض وجـــــــود قـــــــانونين أجنبيـــــــين كالهمـــــــا يمكـــــــن تطبيقـــــــه علـــــــى العالقـــــــة القانونيـــــــة محـــــــل 

 ألحد هذين القانونين دون اآلخر.
ه
 (99)البحث فعندئذ  ملاذا تتبنى املحكمة التكييف وفقا

If there are two potentially applicable foreign laws, why should the forum adopt the 

characterization of one rather than that of the other? 

 :analytical jurisprudence and comparative Law/ الفقه والقانون املقارن 8

 للمبــــــــــــادئ واآلراء الفقهيــــــــــــة أي 
ه
يعتقــــــــــــد الــــــــــــبعض أن إجــــــــــــراء التكييــــــــــــف يجــــــــــــب أن يكــــــــــــون وفقــــــــــــا

 لعلـــــــــــم القـــــــــــانون الـــــــــــذي ي
ه
ؤســـــــــــس علـــــــــــى نتـــــــــــائج دراســـــــــــة القـــــــــــانون املقـــــــــــارن، حيـــــــــــث تخلـــــــــــص هـــــــــــذه وفقـــــــــــا

 (100)الدراسات إلى مبادئ قانونية عامة ذات تطبيق عالمي.

The process of characterization ought to be performed in accordance with the principle 

of analytical jurisprudence, “that general science of law, based on the results of the study of 

comparative of professedly universal application”. 

ـــــــــــى ألنـــــــــــه قـــــــــــد تفـــــــــــادى االنتقـــــــــــادات التـــــــــــي   للوهلـــــــــــة األول
ه
 وجـــــــــــذابا

ه
إن هـــــــــــذا الـــــــــــرأي يبـــــــــــدو مقبـــــــــــوال

، ومـــــــــع ذلـــــــــك ال يمكـــــــــن تقبـــــــــل فكـــــــــرة أن يخضـــــــــع التكييـــــــــف فـــــــــي العالقـــــــــات الوطنيـــــــــة إلـــــــــى Wolfصـــــــــادفها 

                                                           
(99) Ibid, P. 67. 
(100) Ibid, P. 25. 
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فـــــــــــي القـــــــــــانون الــــــــــــوطني، ثـــــــــــم تعتنـــــــــــق املحــــــــــــاكم الوطنيـــــــــــة مفـــــــــــاهيم ومبــــــــــــادئ مبـــــــــــادئ ومفـــــــــــاهيم تســــــــــــود 

بصـــــــدد تحديـــــــد طبيعـــــــة العالقـــــــات القانونيـــــــة التـــــــي يظهـــــــر فيهـــــــا عنصـــــــر أجنبـــــــي. كمـــــــا أن  عامليـــــــةمختلفـــــــة 

القـــــــــــــول بإخضـــــــــــــاع التكييـــــــــــــف للمبـــــــــــــادئ القانونيـــــــــــــة العامـــــــــــــة غيـــــــــــــر عملـــــــــــــي ويتســـــــــــــم بـــــــــــــالغموض وعـــــــــــــدم 

هـــــــــــا قليلـــــــــــة، كمـــــــــــا أن هنـــــــــــاك الكثيـــــــــــر مـــــــــــن املبـــــــــــادئ ال الوضـــــــــــوح، ذلـــــــــــك أن املبـــــــــــادئ العامـــــــــــة املتفـــــــــــق علي

 (101)ينعقد حولها اإلجماع.

   :Primary and secondary Characterization/ التكييف االبتدائي والثانوي 4

 لهــــــــــــــذا االتجــــــــــــــاه يمكــــــــــــــن أن تحــــــــــــــل بــــــــــــــإجراء تكييــــــــــــــف ابتــــــــــــــدائي 
ه
إن مشــــــــــــــكلة التكييــــــــــــــف طبقــــــــــــــا

لوصــــــــــــف القــــــــــــانوني الحقيقــــــــــــي ويكــــــــــــون الهــــــــــــدف مــــــــــــن ذلــــــــــــك تحديــــــــــــد ا قــــــــــــانون القاضــــــــــــ يويخــــــــــــتص بــــــــــــه 

للعالقــــــــة القانونيــــــــة محــــــــل البحــــــــث ومــــــــن ثــــــــم  وضــــــــعها تحــــــــت طائفــــــــة األفكــــــــار القانونيــــــــة الحــــــــحيحة.أما 

 للقــــــــانون الواجــــــــب التطبيــــــــق. والفــــــــرق بينهمــــــــا أن التكييــــــــف األول هــــــــو 
ه
التكييــــــــف الالحــــــــق فيكــــــــون وفقــــــــا

 (102)الذي يحدد طبيعة النزاع أما الثاني فيتبعه فقط.

Primary characterization is the allocation of the factual situation to its correct legal 

category, or the subsumption of facts under categories of law. Secondary characterization is 

the delimitation and application of the proper law. 

 ومع ذلك يستثنى أمرين:

بتحديد طبيعة املال محل النزاع بكونه عقار أو منقول فعندئذ  يخضع أ( إذا تعلق األمر 

 .(lex suitis)التكييف لقانون املكان الذي يوجد فيه املنقول أو موقع العقار 

                                                           
(101) DICEY,O P. Cit, P. 67 - MORRIS AND DICEY, O P. Cit, 
(102) Ibid, P. 68. 



 

 

85 

ـــــــــــق علـــــــــــى العالقـــــــــــة القانونيـــــــــــة  ب( إذا كـــــــــــان هنـــــــــــاك قـــــــــــانونين أجنبيـــــــــــين كالهمـــــــــــا يمكـــــــــــن أن يطب 

ييــــــــف للمفهــــــــوم العــــــــام الســــــــائد فــــــــي وكانــــــــا يتفقــــــــان مــــــــن حيــــــــث التكييــــــــف فعندئــــــــذ  يخضــــــــع التك

 (103)هذين القانونين.

 موقف القوانين من اآلراء السابقة:

تــــــــــأثر القــــــــــانون الســـــــــــوداني قــــــــــد بنظيريــــــــــه املصـــــــــــري واألردنــــــــــي فــــــــــي خصـــــــــــوص قواعــــــــــد التنـــــــــــازع،   

علــــــــــــى إخضــــــــــــاع التكييــــــــــــف للقــــــــــــانون الــــــــــــوطني دون األخــــــــــــذ  (104)وبالنســــــــــــبة لألخيــــــــــــرين نجــــــــــــدهما ينصــــــــــــان

( 21مــــــــوال، وفــــــــي ذات املنحــــــــى ذهــــــــب املشــــــــرع الــــــــوطني، حيــــــــث نصــــــــت املــــــــادة )باالســــــــتثناء الــــــــوارد علــــــــى األ 

 على اآلتي: (105)من القانون املدني السوداني )امللغي(

( فــــــي أيــــــة مســــــألة تنطــــــوي علــــــى عنصــــــر أجنبــــــي وتتنــــــازع فيهــــــا القــــــوانين تحــــــدد املحكمــــــة طبيعــــــة 2

 إلحكامــــــــه القــــــــا
ه
 ألحكــــــــام القــــــــانون الســــــــوداني ثــــــــم تعــــــــين وفقــــــــا

ه
نون الواجــــــــب تلــــــــك املســــــــألة وفقــــــــا

 التطبيق.

 هـــــــــو قـــــــــانون 8
ه
 أو منقـــــــــوال

ه
( مـــــــــع ذلـــــــــك فـــــــــإن القـــــــــانون الـــــــــذي يحـــــــــدد مـــــــــا إذا كـــــــــان الشـــــــــ يء عقـــــــــارا

 الدولة التي يوجد فيها ذلك الش يء.

ويتضـــــــــح بصـــــــــفة قاطعـــــــــة أن القـــــــــانون الســـــــــوداني فـــــــــي نســـــــــخته امللغـــــــــاة قـــــــــد أخضـــــــــع التكييــــــــــف 

 Bartinء الــــــــذي نــــــــادي بــــــــه الفقيــــــــه غيــــــــر أنــــــــه قــــــــد أخــــــــذ باالســــــــتثنا -للقــــــــانون الــــــــوطني )قــــــــانون املحكمــــــــة( 

 لقـــــــانون املحكمـــــــة، بـــــــل 
ه
فـــــــي خصـــــــوص تكييـــــــف األمـــــــوال املنقولـــــــة والعقاريـــــــة. إذ ال يكـــــــون تكييفهـــــــا وفقـــــــا

 لقانون املكان الذي يوجد فيه املال) منقول 
ه
 عقار(. -وفقا

                                                           
(103) Ibid, P. 68. 

)227( تــــــــنص املــــــــادة )20( مــــــــن القــــــــانون املــــــــدني املصــــــــري علــــــــى أنــــــــه: القــــــــانون املصــــــــري هــــــــو املرجــــــــع فــــــــي تكييــــــــف العالقــــــــات عنــــــــدما يطلــــــــب 

تحديـــــــد نـــــــوع هـــــــذه العالقـــــــات فـــــــي قضـــــــية تتنـــــــازع فيهـــــــا القـــــــوانين ملعرفـــــــة القـــــــانون الواجـــــــب تطبيقـــــــه مـــــــن بينهـــــــا. كمـــــــا تـــــــنص املـــــــادة 

( من القانون املدني األردني على ذات األمر وبنفس اللغة.22)  

 )280( صدر هذا القانون بتاريخ 32 مايو 2772م.
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وال تختلــــــــف النســــــــخة الحاليــــــــة عــــــــن قــــــــانون املعــــــــامالت املدنيــــــــة مــــــــن حيــــــــث إخضــــــــاع التكييــــــــف 

( معـــــــامالت علـــــــى أنـــــــه : يكـــــــون هـــــــذا القـــــــانون هـــــــو املرجـــــــع فـــــــي 20ني، حيـــــــث نصـــــــت املـــــــادة )للقـــــــانون الـــــــوط

تكييـــــــــــف العالقـــــــــــات املدنيـــــــــــة عنـــــــــــدما يطلـــــــــــب تحديـــــــــــد نـــــــــــوع هـــــــــــذه العالقـــــــــــات فـــــــــــي قضـــــــــــية تتنـــــــــــازع فيهـــــــــــا 

 القوانين ملعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها. 

هــــــــــذا بــــــــــي "، ذلــــــــــك ألنــــــــــه قــــــــــد اســــــــــتخدم تع(106)وال يخفــــــــــى فســــــــــاد الــــــــــنص مــــــــــن حيــــــــــث صــــــــــياغته

، وبطبيعـــــــــة الحــــــــال قـــــــــد ينصــــــــرف الـــــــــذهن إلـــــــــى القــــــــانون هـــــــــو املرجــــــــع فـــــــــي تكييــــــــف العالقـــــــــات املدنيــــــــة"

ذلــــــــــك خــــــــــالف املعنــــــــــى املقصــــــــــود، إذ يظــــــــــل القــــــــــانون الســــــــــوداني  -غيــــــــــر أن  -القــــــــــانون املــــــــــدني فحســــــــــب 

ككـــــــــــل هـــــــــــو املرجـــــــــــع فـــــــــــي تكييـــــــــــف العالقـــــــــــات القانونيـــــــــــة ذات العنصـــــــــــر األجنبـــــــــــي، وعليـــــــــــه فـــــــــــإن تحديـــــــــــد 

ع يكــــــون وفــــــق األحكــــــام واملبــــــادئ واملفــــــاهيم الســــــائدة فــــــي القــــــانون الســــــوداني بمــــــا فــــــي ذلــــــك طبيعــــــة النــــــزا

 كل التراث القانوني السوداني. 
ه
 العرف وأحكام القضاء وإجماال

 لـــــــــذلك قضـــــــــت محكمـــــــــة االســـــــــتئناف فـــــــــي 
ه
بـــــــــأن  (107)حنـــــــــا قطـــــــــان ضـــــــــد جـــــــــون قطـــــــــانوتطبيقـــــــــا

الســـــــــودان وتحديــــــــد مــــــــا إذا كـــــــــان القــــــــانون الســــــــوداني يخـــــــــتص بعمليــــــــة تكييــــــــف األمـــــــــوال املوجــــــــودة فــــــــي 

، ويقصــــــــــد بالقــــــــــانون الســــــــــوداني القــــــــــانون املحلــــــــــي أو الــــــــــداخلي، وال يشــــــــــترط أن 
ه
 أو عقــــــــــارا

ه
املــــــــــال منقــــــــــوال

ينبنـــــــي التكييــــــــف علــــــــى أســـــــاس قــــــــانون نافــــــــذ، إذ قــــــــد يكـــــــون التكييــــــــف علــــــــى أســـــــاس قــــــــانون تــــــــم إلغــــــــاءه 

وابق القضــــــائية فــــــي هــــــذا ومــــــع ذلــــــك يكــــــون لــــــه أثــــــر مقبــــــول فــــــي عمليــــــة التكييــــــف، ويتوجــــــب التقيــــــد بالســــــ

.
ه
 مخالفا

ه
 الخصوص ما لم تكن قد تضمن رأيا

                                                           

 )282( انظر صياغة نص املادة )20( من القانون املدني املصري، ونص املادة )22( من القانون املدني األردني.
(107) (1957) S. L. JR, P. 35. 
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It is for Sudan law to classify property in the Sudan as movable or immovable A 

reference by Private International Law to Sudan Law as the lex situs is one to Sudan domestic 

(internal) law. 

An enactment which modifies an earlier Ordinance may still have that effect, even 

though the earlier Ordinance is re-enacted at a later date that than of the enactment in 

question. Enactments must be interpreted so that words are given their ordinary meaning, 

unless very special indications to the contrary are found. 

Previous decisions must be treated with great respect, but remarks of judges made 

obiter are not binding in subsequent cases. 

 لــــــــذلك ذهبــــــــت املحكمــــــــة العليــــــــا بــــــــالخرطوم فــــــــي 
ه
ــــــــى  (108)هـــــــــ. زاالكــــــــو ضــــــــد أ. ازمرليــــــــانوخالفــــــــا إل

تكييــــــــــف اإلخــــــــــالل أو العــــــــــدول عــــــــــن الخطبــــــــــة بأنــــــــــه إخــــــــــالل بــــــــــالتزام تعاقــــــــــدي ومــــــــــن ثــــــــــم تترتــــــــــب عليــــــــــه 

مســــــــئولية عقديــــــــة توجــــــــب التعــــــــويض. وتتحصــــــــل وقــــــــائع هــــــــذه الــــــــدعوى فــــــــي أن املدعيــــــــة فتــــــــاة هنغاريــــــــة 

م كعضـــــــــــو فـــــــــــي فرقـــــــــــة األكروبـــــــــــات برئاســـــــــــة اآلنســـــــــــة إليزابيـــــــــــث 2710ام جـــــــــــاءت إلـــــــــــى الســـــــــــودان فـــــــــــي عـــــــــــ

ســــــيكو، وبعــــــد انتهــــــاء الحــــــرب انحلــــــت تلــــــك الفرقــــــة، انضــــــمت املدعيــــــة للعمــــــل لــــــدي مــــــوزع أفــــــالم شــــــهير 

م تقابلـــــــت املدعيــــــــة ومـــــــع املـــــــدعي عليــــــــه 2717م. وفــــــــي أكتـــــــوبر 2717يـــــــدعى املســـــــتر أ. ليكــــــــوس حتـــــــى عـــــــام 

خــــــــر، وتوطــــــــدت العالقــــــــة بينهمــــــــا إلــــــــى درجــــــــة وثيقــــــــة فــــــــي فــــــــي إحــــــــدى الحفــــــــالت، فأنجــــــــذب كــــــــل منهمــــــــا ل  

 لوالـــــــد املدعيـــــــة نصـــــــه: إننـــــــي 2712أواخـــــــر هـــــــذا العـــــــام. وفـــــــي أوائـــــــل عـــــــام 
ه
م أرســـــــل املـــــــدعي عليـــــــه خطابـــــــا

أرغـــــــــب فـــــــــي الـــــــــزواج مـــــــــن أبنتـــــــــك، والشـــــــــ يء الوحيـــــــــد الـــــــــذي يقـــــــــف عقبـــــــــة فـــــــــي الطريـــــــــق، هـــــــــو أن علـــــــــي  أن 

 مــــــا قبــــــل أن يــــــتم ذلــــــك، ألنــــــي موظــــــف باملاهيــــــ
ه
ة فــــــي شــــــركة والــــــدي، ولــــــي راتــــــب ضــــــئيل. وفــــــي أنتظــــــر زمنــــــا

                                                           

 )283( أحكام متفرقة بين القديم والحديث، مرجع سابق، ص: 78.
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املســـــــــتقبل القريـــــــــب، آمـــــــــل أن أصـــــــــبح أحـــــــــد الشـــــــــركاء فـــــــــي الشـــــــــركة، ومتـــــــــى تـــــــــم ذلـــــــــك، فـــــــــإنني ســـــــــأتزوج 

. وفـــــــــــي أوائـــــــــــل عـــــــــــام 
ه
م أبلـــــــــــغ املـــــــــــدعي عليـــــــــــه املدعيـــــــــــة بأنـــــــــــه ال 2717أليـــــــــــوي هيلـــــــــــين ألننـــــــــــي أحبهـــــــــــا كثيـــــــــــرا

 أن يحصـــــــــل علـــــــــى موافقـــــــــة
ه
والـــــــــده للـــــــــزواج إال أنـــــــــه قـــــــــد  يســـــــــتطيع الـــــــــزواج منهـــــــــا ألنـــــــــه قـــــــــد حـــــــــاول مـــــــــرارا

. وبتـــــــاريخ 
ه
 باتـــــــا

ه
م أعلنـــــــت خطوبـــــــة املـــــــدعي عليـــــــه علـــــــى إحـــــــدى اآلنســـــــات، 1/7/2770رفـــــــض ذلـــــــك رفضـــــــا

م تقـــــــــدمت املدعيـــــــــة بعريضـــــــــة دعواهــــــــــا 82/20/2772ونشـــــــــر الخبـــــــــر فـــــــــي جريـــــــــدة الســـــــــودان اســـــــــتار وفـــــــــي 

بوعـــــــــد  للمحكمــــــــة. وقــــــــد طالبــــــــت بتعويضـــــــــها عــــــــن الضــــــــرر الـــــــــذي لحقهــــــــا نتيجــــــــة إلخـــــــــالل املــــــــدعى عليــــــــه

الــــــــزواج. وقـــــــــد ذهبــــــــت املحكمـــــــــة إلــــــــى مناقشـــــــــة هــــــــذه اإلدعـــــــــاءات علــــــــى أســـــــــاس صــــــــحة العقـــــــــد وهـــــــــل أن 

العقـــــــــــــد قـــــــــــــد انفســـــــــــــ  برضـــــــــــــاء الطـــــــــــــرفين أو أن املدعيـــــــــــــة قـــــــــــــد أعفـــــــــــــت املـــــــــــــدعى عليـــــــــــــه مـــــــــــــن الرابطـــــــــــــة 

ــــــــــى تعــــــــــويض املدعيــــــــــة بمبلــــــــــغ  جنيــــــــــه مــــــــــع الرســــــــــوم  2.222التعاقديــــــــــة بينهمــــــــــا. وقــــــــــد انتهــــــــــت املحكمــــــــــة إل

لنظــــــــــر فــــــــــي هــــــــــذا الحكــــــــــم يالحــــــــــظ أن القاضــــــــــ ي الــــــــــذي أصــــــــــدره قاضــــــــــ ي إنجليــــــــــزي واألتعــــــــــاب. وبتــــــــــدقيق ا

 قــــــد تــــــأثر بــــــالتكييف الـــــــذي يعمــــــل بــــــه القــــــانون اإلنجليــــــزي فـــــــي خصــــــوص الخطبــــــة، حيــــــث يعتبـــــــر 
ه
وقطعــــــا

 ألحكــــــــام القــــــــانون 
ه
 يــــــــدخل فــــــــي نطــــــــاق االلتزامــــــــات العقديــــــــة طبقــــــــا

ه
 عاديــــــــا

ه
 عقــــــــديا

ه
الوعــــــــد بــــــــالزواج وعــــــــدا

يعــــــــة الحــــــــال، حيــــــــث أنــــــــه كــــــــان يتوجــــــــب أن يــــــــتم التكييــــــــف وفــــــــق اإلنجليــــــــزي، وهــــــــذا النظــــــــر معيــــــــب بطب

أحكـــــــــام القـــــــــانون الســـــــــوداني والتـــــــــي ال تنظـــــــــر للخطبـــــــــة علـــــــــى أنهـــــــــا عقـــــــــد، فالوعـــــــــد بـــــــــالزواج ال يرتـــــــــب أي 

أثــــــــر قــــــــانوني عــــــــدا مــــــــا يتعلــــــــق بــــــــالتزام املخطوبــــــــة بــــــــرد الهــــــــدايا، إذا العــــــــدول عــــــــن الخطبــــــــة مهمــــــــا كانــــــــت 

 وال تترتـــــــــــــب علـــــــــــــى 
ه
 مشـــــــــــــروعا

ه
 أن املحكمـــــــــــــة إذا أخـــــــــــــذت أســـــــــــــبابه يعـــــــــــــد عمـــــــــــــال

ه
أيـــــــــــــة مســـــــــــــئولية، وقطعـــــــــــــا

 بالتكييف األخير لن تقض ي بالتعويض على نحو ما فعلت.

وبــــــــالنظر للقــــــــانون اإلنجليــــــــزي نجــــــــد أن القضــــــــاء قــــــــد اتبــــــــع وجهــــــــة النظــــــــر الســــــــائدة فــــــــي إخضــــــــاع 

ومــــــــع ، ODGEN.V.ODGENالتكييــــــــف لقــــــــانون القاضــــــــ ي وقــــــــد مضــــــــت اإلشــــــــارة إلــــــــى ذلــــــــك فــــــــي قضــــــــية 

النظـــــــــر ال يســـــــــيطر علـــــــــى القضـــــــــاء اإلنجليـــــــــزي بصـــــــــفة مطلقـــــــــة، ومـــــــــن ثـــــــــم  لـــــــــيس  ذلـــــــــك فـــــــــإن إتبـــــــــاع هـــــــــذا

بالضـــــــرورة أن تكيـــــــف املحـــــــاكم اإلنجليزيـــــــة العالقـــــــة القانونيـــــــة وفـــــــق مـــــــا يتفـــــــق أو يتشـــــــابه مـــــــع القـــــــانون 
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 فـــــــي قضـــــــية CHANCERY DIVISIONاإلنجليـــــــزي، وإلـــــــى ذلـــــــك ذهبـــــــت إحـــــــدى دوائـــــــر محكمـــــــة العدالـــــــة 

CHONمقيمتـــــــــان فـــــــــي انجلتـــــــــرا وقـــــــــد توفيتـــــــــا أملـــــــــانيتين األصـــــــــلبنتهـــــــــا ، وتتحصـــــــــل الوقـــــــــائع فـــــــــي أن أم وا ،

ن مــــــــا إذا كانــــــــت األم قــــــــد توفيــــــــت قبــــــــل ابنتهــــــــا أم  فــــــــي حــــــــادث بلنــــــــدن كنتيجــــــــة النفجــــــــار طــــــــائرة ولــــــــم يتبــــــــي 

 للقــــــــانون اإلنجليــــــــزي فإنــــــــه إذا تــــــــوفي شخصــــــــان فــــــــي مثــــــــل هــــــــذه الظــــــــروف ولــــــــم تــــــــتمكن 
ه
العكــــــــس، ووفقــــــــا

ر مــــــن خــــــالل الوقــــــائع فعندئــــــذ تتمتــــــع املحكمــــــة بصــــــالحية املحكمــــــة  مــــــن تحديــــــد أيهمــــــا تــــــوفي قبــــــل اآلخــــــ

ــــــى أنــــــه إذا تــــــوفي عــــــدة أشــــــخاص  ، بينمــــــا يــــــذهب القــــــانون األملــــــاني إل
ه
تقديريــــــة فــــــي تحديــــــد أيهمــــــا تــــــوفي أوال

فـــــــــي حـــــــــادث ولـــــــــم تـــــــــتمكن املحكمـــــــــة مـــــــــن معرفـــــــــة أيهـــــــــم تـــــــــوفي قبـــــــــل اآلخـــــــــر فعندئـــــــــذ  تعتبـــــــــر وفـــــــــاتهم قـــــــــد 

تحديــــــــد زمــــــــن الوفــــــــاة يترتــــــــب عليــــــــه أيلولــــــــة أمــــــــوال ، وحيــــــــث أن Simultaneouslyحــــــــدثت فــــــــي آن واحــــــــد 

Mrs. CHON  إلــــى املــــدعى علــــيهمFreudenthal and Siegfried Cohn فإنــــه يكــــون مــــن الضــــروري ،

معرفــــــــــة القــــــــــانون الــــــــــذي يــــــــــتم علــــــــــى أساســــــــــه التكييف،وقــــــــــد انتهــــــــــت املحكمــــــــــة إلــــــــــى إخضــــــــــاع التكييــــــــــف 

واحــــــــــد وبالتـــــــــالي حكمــــــــــت  ألحكـــــــــام القــــــــــانون األملـــــــــاني ومــــــــــن ثـــــــــم  قضــــــــــت بـــــــــأن الوفــــــــــاة حـــــــــدثت فــــــــــي وقـــــــــت

 (109)للمدعى عليهم باألموال محل النزاع.

  

                                                           
(109) Cases on private international law, Morris, 4th, Oxford 1968, P. 1 - P. 2 - P. 3.  
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املتعلق بمراقبة وزجر  11.66اإلشكاالت العملية من خالل تطبق القانون  مس

 املخالفات في مجال التعمير والبناء

        الحبيب السرناني 
 إطار بوزارة الداخلية،

 ون والحريات.ونائب رئيس الجمعية املغربية لنشر الوعي بالقان 

 

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 

 ائية والبناء غير القانوني.واكبه انتشار التجزئات العشو  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 

لتعمير بكامله يتم باحترام رخصة البناء والتجزئ الش يء املخالفات قبل وقوعها، فإعداد وتنظيم قطاع ا

 110الذي يساهم بشكل كبير في عملية تنمية وتنظيم املدينة.

ومن املعلوم أن نظام الرقابة والزجر في مجال التعمير والبناء، يعد من أصعب العمليات بسبب 

ل وهيئاتها املكلفة بذلك، بفع ديناميكية الظاهرة، واإلمكانيات الضخمة التي تحتاجها أجهزة املراقبة

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 

ر ألن املسطرة القائمة حاليا غير فعالة بحكم أنها تنبني على في نفس الوقت إلى تفعيل املراقبة والزج

                                                           

 8022أكتوبر  22منشور بمجلة قانون واعمال االلكترونية  بتاريخ  22.28عبد الخالق عزيز ، مقال بعنوان  قراءة أولية في قانون 110 
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توزيع جد معقد لألدوار ما بين الجماعات الترابية  وما بين اإلدارة املكلفة بالتعمير وما بين القضاء 

والسلطة املحلية بشكل ال يسعف اإلدارة للتدخل بشكل ناجع من أجل وضع حد للمخالفات، مما يطرح 

املسطرة ككل، إذ كثيرا ما تعوق هذه األجهزة صعوبات وعراقيل جمة تشل نشاطها،  معه مراجعة هذه

 .111مما يجعل من الضرورة إيجاد الصيغ القانونية املناسبة لتجعل من هاته األجهزة متحررة وفعالة

وقد تدخل املشرع مؤخرا إليجاد حال لهذه اإلشكالية والعوائق التي تعتري قانون التعمير، حيث اسرع 

 2137ذو الحجة  27بتاريخ  2702بالجريدة الرسمية عدد  خراج القانون الى حيز الوجود واصدره إل 

 87املوافق ل  2137من ذي العقدة  82صادر في  2.22.281ظهير شريف رقم  8022شتنبر  27املوافق ل 

تكون ، يوالبناء وزجر املخالفات في مجال التعمير  بمراقبة املتعلق 22.28بتنفيذ القانون رقم  8022غشت 

 املنظمة لقطاع التعمير باملغرب، ونس  مواد، تتوزع بين تتميم وتغيير النصوص أبواب وعشر ثالث من

 وتعويض املقتضيات املتعلقة باملخالفات والزجر.

ويهدف هذا القانون إلى تمكين املغرب من نص قانوني يتجاوز من خالله القصور التي يعرفها نظام 

ملعمول به حاليا، عبر تعزيز الحكامة في هذا املجال، بتجميع مختلف املقتضيات الزجرية الرقابة والزجر ا

 املتناثرة بين القوانين العامة والنصوص الثالث املنظمة لقطاع التعمير باملغرب:

ذي  27بتاريخ  2.78.32املتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  28.70القانون رقم -2

 (.2778يونيو  27) 2128الحجة 

املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه  87.70القانون -8

 (.2778يونيو  27) 2128ذي الحجة  27ب تاريخ 2.78.7الظهير الشريف رقم 

بشأن توسيع ( 2720يونيو  87) 2377من ذي الحجة  30الصادر في  2.20.023الظهير الشريف رقم -3

 نطاق العمارات القروية.

                                                           
  8027عبد املجيد هالل ، القضايا البيئية في أدوات التعمير واعداد التراب، مقال منشور بمجلة التعميروالبناء، العدد الثاني يوليوز  111 
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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 

 تنفيذها كل من السلطتين اإلدارية والقضائية.

 وزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء، كاستجابة الهتمام ذي بعدين، يتمثل  يأتي قانون مراقبةفإنه 

األول في بلورة إطار تدخل قوانين التعمير في مواجهة الخروقات واالختالالت التي يعرفها هذا امليدان، 

، وتحديد مجال تدخل وذلك ببيان مختلف أنواع املخالفات كل في املجال الخاص به، ومساطر ضبطها

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 

 لحماية املجال من العشوائية. 

حصنا لهذا القانون الحظنا عليه مجموعة من املالحظات القانونية من جهة والعملية من اال اننا بتف

؟ والى أي حد يمكن اعتبار 28.22جهة ثانية، فما هي اذن اهم اإلشكاالت القانونية التي يطرحها قانون 

ت العملية كاال املشرع أحاط بمختلف اإلشكاالت العملية التي يثيرها قانون التعمير باملغرب؟  وماهي اإلش

 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 

 كلية واملوضوعية الش الفقرة الثانية: املالحظات

 66.12املطلب الثاني: اإلشكاالت العملية التي يثيرها قانون 

 الفقرة األولى: اإلشكاالت التي تعيق تطبيق هذا القانون ألسباب قانونية

 الفقرة الثانية: اإلشكاالت التي تعيق تطبيق هذا القانون ألسباب ميدانية 
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 66.12ها قانون املطلب األول: اإلشكاالت القانونية التي يثير 

املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في ميدان التعمير والبناء ومن اجل دراسته  22.28للحديث عن قانون 

 لحل اإلشكاالت التي يطرحها هذا األخير ال بد من ذكر اهم املستجدات التي جاء بها هذا القانون 

               

 وزجر املخالفات.بمراقبة  11.66الفقرة األولى: مستجدات قانون 

املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في ميدان  22.28قانون 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  - 

 زاولة مهامهم تحت إشراف النيابة العامة.ضباط الشرطة القضائية بم

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 

 .112 طلب كل شخص تقدم بشكاي

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 "

خالفة وتعيين املخالف حارسا عليها " وحجز املعدات املستعملة في البناء موضوع امل 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.

                                                           

2230، ص 8022شتنبر  27بتاريخ  2702ة رسمية عدد جريد   112  
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مختلف املتدخلين من منتخبين وسلطة  ربط املسؤولية باملحاسبة فيما يخص تحديد صالحيات -

 محلية ومهنيين.

توسيع نطاق التجريم ليشمل جميع املتدخلين واملهنيين عندما تصدر عنهم أوامر أو توجيهات تنتج عنها  -

ساعة من علمهم بها، وكذا  12املخالفة أو تسهل في ارتكابها، أو عدم تبليغها للجهات املعنية داخل أجل 

 .113ء بدون رخصةبائعي مواد البنا

مراقبة  الرفع من مهنية القطاع بتعزيز صالحيات مختلف أصناف املهنيين في املراقبة التقنية وكذا -

 معايير الجودة، بغرض حماية أرواح املواطنين وممتلكاتهم.

اعتماد دفتر للوري وتعزيز عملية تتبع األوراي املرخصة بإلزام رئيس املجلس الجماعي بتوجيه نس   -

 لرخص واألذون والشواهد املمنوحة إلى السلطة اإلدارية املحلية.من ا

تنظيم تدابير افتتاح وإغالق األوراي وغرض إلزامية فتح ومسك دفتر للوري بتضمين جميع املعلومات  -

 والبيانات التي من شأنها تمكين املهنيين على الخصوص من ضمان وتتبع ومراقبة هذه األوراي.

 عي للعقوبات من خالل إقرار عقوبات سالبة للحريةتعزيز الجانب الرد -

 التالية: تتجلى في الحاالت 

إحداث تجزئات عقارية أو مجموعات سكنية في منطقة غير مسموح بها بموجب األنظمة والقوانين -2

 الجاري بها العمل.

ة مسكن من مجموع في حالة البيع أو اإليجار أو قسمة أو غرض ذلك للبيع أو اإليجار لبقع من تجزئة أو -8

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-3

                                                           

ة يعبد هللا، التعمير غير القانوني ودور اإلدارة في الحد منه ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه كلية الحقوق تلمسان الجزائر السنة الدراس 113  

8022/8027 . 
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 الرفع من قيمة الغرامات املعمول بها في القوانين الجاري بها العمل. -

 عقوبة ردعية وسيطة بين العقوبات املالية والعقوبات السالبة للحرية.اعتماد عقوبة الهدم ك -

  تقنين عملية هدم البناء القانوني بإحداث لجنة إدارية مكلفة بالهدم وتنظيم مسطرة خاصة بذلك. -

إلزامية الحصول على رخصة البناء على كل تغيير كيفما كانت طبيعته وإلزامية الحصول على رخصة  -

 شغال الطفيفة وعلى رخصة الهدم سواء كان جزئيا أو كليااإلصالح لأل 

 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 -

ينة وحجز املعدات وإغالق الوري ووضع األختام عليه مع مكانية إيقاف األشغال مباشرة بعد املعا -

 114تحرير 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  -

عقوبة املهندس املعماري ومنسق املشروع في حالة تحريك الدعوى العمومية وتشديد العقوبات إقرار 

 االخالل بمقتضيات دفتر الوري.

وبهذا يتضح أن املشرع عمل على االرتقاء بسلطات املراقبة وزجر املخالفات ملكانها املعهود لتقوم بأدوارها 

داها اآلني م الرقابية بأكمل وجه، نظرا ملا يكتسيه ميدان التعمير من أهمية قصوى مرتبطة بالتنمية في

املتعلق بالتعمير  28.70واالستراتيجي. وفي الوقت ذاته أدخل تعديالت أخرى على كل من القانون رقم 

املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ثم على الظهير  87.70والقانون رقم 

 115بشأن توسيع نطاق العمارات القروية. 2.20.023الشريف رقم 

                                                           
املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في  22.28القانون رقم بشأن تفعيل مقتضيات  8027غشت  2بتاريخ  27-07دورية مشتركة رقم   7

 مجال .التعمير والبناء.

  115  الجريدة الرسمية عدد 8127 بتاريخ 23 محرم 2320 )2 يوليوز 2720(، ص 8072. 
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 الشكلية واملوضوعية السلبية على القانون. الفقرة الثانية: املالحظات

 ، نقف على مجموعةوزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء بمراقبة املتعلق66.12بالرجوع الى القانون 

 من املالحظات واملتعلقة أساسا بالشكل من جهة واملوضوع من جهة ثانية.

 أوال: املالحظات الشكلية  

املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات هو سقوط املشرع  22.28في قراءة قانون  ما يثير االنتباه   إن أول        

مرة أخرى كحال العديد من النصوص القانونية، في فخ التعقيدات املتمثلة في التعديالت املدخلة على 

خرى مكررة ) مواد افتتاح القوانين املنظمة لقطاع التعمير السالفة الذكر، بإضافة مواد وفقرات أ

هم ف  الوري (، 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 

مما يجعل املشروع معيبا من هذا الوجه، فصناعة  كثرة التعديالت واإلضافات واإلحاالت مع تكرار املواد،

التشريع في بالدنا تعرف أزمة كبيرة نظرا للجوء املشرع غالبا إلى الترجمة الحرفية مع وجود أخطاء لغوية 

 116فادحة ال يقبل مثلها في النص التشريعي.

جنائي، ليه القانون الفاإلضافة الى ذلك فان املشرع لم يميز بين املخالفات والجنح والجرائم كما نص ع

درهم وبالرجوع الى قانون  2800والحال ان الغرامة في املخالفات حسب القانون الجنائي ال تتجاوز 

درهم وهذا تناقض بين النصوص، بل ان املشرع في قانون  200.000.000التعمير نجد ان الغرامة تتجاوز 

ا عيب شكلي وقع فيه املشرع عند ترجمة التعمير لم يميز بين الشريك واملشارك كمصطلح قانوني وهذ

 .117وشتان بين املصطلحين participatifاما املشارك فهي  le coassociéالنص القانوني، حيث ان الشريك 

                                                           

املتعلق بتوسيع  2.20.023قام بتعديل مجموعة من النصوص القانونية من بينها الظهير الشريف رقم  22.28تجدر اإلشارة الى ان قانون  

بمثابة مدونة  28.70املتعلق بالتجزئات العقارية وقانون رقم  87.70نطاق العمارات القروية وقانون الرقم   

  116التعمير.

  117 عبد الكريم الطالب مداخلة حول قانون التعمير واالستثمار بوجدة 
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نجها تنص على اجراء  11828.22 من قانون التعمير طبقا لقانون  12هذا اما فيما يخص تعديل املادة 

م رخصة البناء يجب على رئيس املجلس الجماعي ان يوجه شكلي ال يوجد على ارض الواقع وهو ان تسلي

 نسخة من الرخصة بمجرد تسليمها للمعني باألمر 

وعلى الرغم من أن مشرع قوانين التعمير املغربي، أعد ترسانة قانونية مهمة قائمة على ضبط وتنظيم 

ه القوانين، والتي املجال الحضري والقروي، وذلك بتخصيص حزمة من الجزاءات على مخالفة أحكام هذ

 .119تقوم على تنفيذها كل من السلطتين اإلدارية والقضائية

فإن املتمعن في أحكام الزجر على مستوى النظام املعمول به، يكشف أن املشرع املغربي لم يعمد إلى 

وضع تصنيف دقيق ومعين للجرائم التي تمس املجال العمراني، بل ثم تحديدها على سبيل الحصر بشكل 

طي، وهو مالم يتجاوزه املشرع رغم تنديد املهتمين بهذا املقتض ى أثناء دراسة مسودة مشروع اعتبا

على  القانون، والذي لم يراجع هذا املقتض ى بتصنيف وتحديد مختلف جرائم التعمير بشكل أكثر تفصيال

 لفات والجنحغرار ما هو معمول به في التشريعات املقارنة. من جهة ومن جهة ثانية لم يميز بين املخا

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. 

  .املوضوعية السلبية على القانون  ثانيا: املالحظات

افة إلى عدم االرتقاء بمخالفة التعمير إلى درجة الجنح أو الجنايات في أحيان اخرى، مع تحديد دقيق إض

"  يمةجر  للجرائم التي تشكل إخالال خطيرا بضوابط البناء والتعمير، وعدم استعمال املشرع لعبارة "

 أن األمر يتعلق بمخالفة بسيطة. " حتى ال يفهم مخالفة عوض "

                                                           
املتعلق بمراقبة وزجر  22.28( بتنفيذ القانون رقم 8022 أغسطس 87) 2137من ذي القعدة  82صادر في  2.22.281ظهير شريف رقم   9  

  .املخالفات في مجال التعمير والبناء

  119 يونس ابالغ ، قراءة في قانون 22.28 بشان جزر مخالفة التعمير والبناء ، مقال منشور باملجلة االلكترونية قانون واعمال.
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الجهاز أو األجهزة املكلفة باملراقبة، ورغم تحديد املسؤوليات وتوسيع الصالحيات أما على مستوى 

التي  ة "شرطة التعمير بوجدللمراقبين، إال أنه ال يشفع للمشرع املغربي االستفادة من التجارب الفتية "

عملية ب أغنت حقل الرقابة في ميدان التعمير، فشرطة التعمير يمكن اعتبارها جهاز منظم وخاص يتكفل

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

 .120التشريع املصري 

، وخاصة 22.28عية التي لها عالقة وطيدة بقانون ويمكن القل ان هناك مجموعة من الهفوات املوضو 

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  28.70من القانون رقم  77التعديل املدخل على املادة النقاط الغامضة كتلك الواردة في 

أعاله، محل رخصة السكن  10بالتعمير، والذي جاء فيه: "تحل رخصة التسوية املشار إليها في املادة 

وشهادة املطابقة"، ليعود املشرع عبر املقتضيات التي نسخت وعوضت أحكام الباب الرابع من القانون 

ر بأن استعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن وشهادة املطابقة يعد ارتكاب ، ويعتب28.70رقم 

 مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير؟

وقد ُيقال بأن رخصة السكن وشهادة املطابقة ال زالتا باقيتين حيث أراد املشرع برخصة التسوية الواردة 

وز االختالالت القائمة في النسيج العمراني بجعلها مؤقتة لتجاوز املذكور فقط تجا 22.28في القانون رقم 

تدهور البنية العمرانية وتراكمات اختالالت سياسة التعمير، غير أن هذه املقتضيات تظل غامضة وهي 

املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات في  22.28في حاجة لدورية من أجل تفسيرها طاملا أن القانون رقم 

ير والبناء لم يحل ألي مرسوم في هذا الخصوص. ويظل صحيحا بأن من نقاطه الغامضة ميدان التعم

                                                           

  120 عبد الخال عزيز مرجع سابق.
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كذلك مدى تطبيقه داخل مجال النفوذ، كتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق وبحيرة مار تشيكا بإقليم 

والقانون رقم  22.01الناضور الخاضعتين لنصين قانونين خاصين وهما على التوالي القانون رقم 

 121؟87.20

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  -

اإلحالة على نصوص القانون الجنائي او  املخالفات والجنح، او انه كان على املشرع في حالة الزجر 

 مطابقة مقتضيات قانون التعمير ملقتضيات القانون الجنائي.

 احداث شرطة التعمير كجهاز وحيد متخصص من أجل النهوض بأعباء تطبيق قانون التعمير.  -

إخالال  لتكريس مبدأ الصرامة والفعالية في نظام زجر املخالفات وذلك بتجريم املخالفات التي تشك -

 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  -

 الحضرية إن اقتض ى الحال.

ميم بطاقات املراقبة املؤهلة إلنجاز محاضر الزجر واملعاينات من طرف ضباط الشرطة توحيد وتع  -

 القضائية.

تنظيم دورات تكوينية لفائدة التقنيين واملكلفين بمعاينة أوراي التجزئات والبناء، لتعميق معارفهم  -

 " والتقنية في مجال عملهم.تحرير املحاضر القانونية"

                                                           

انظر  22.28زارة السكنى والتعمير مع وزارة الداخلية اصدرتا مؤخرا دورية مشتركة حول تفعيل مقتضيات القانون تجدر اإلشارة الى ان و  

  121الهامش رقم7 اعاله
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تطبيق وتنفيذ األحكام وذلك عن طريق تبسيط املساطر إلنجاز املخالفات اعتماد االستعجالية في  -

 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  22.28قانون التعمير عن طريق قانون املشرع من خالل تعديله 

على رأسها ان هذا القانون لم يدخله املشرع ضمن قانون التعمير القانون بمثابة مدونة التعمير بل جعله 

نون املتعلق بقا 28.70قانونا منفردا عليه في الوقت الذي هو نفسه الذي جاء بتغير ارع مواد من قانون 

املتعلق بالتجزئات  فكال هذين القانونين تم تعديل بعض مقتضياتهما عن  87.70التعمير وقانون رقم 

،فاألجدر على املشرع ان يظم جميع هذه القوانين في تعديل وحيد ويظمها في مدونة  22.28طريق قانون 

 وحيدة وهي مدونة التعمير. 

، التي 22.28شكاالت العملية التي يثيرها قانون وباإلضافة الى كل هذه املالحظات هناك بعض اإل 

 سنتطرق اليها من خالل املطلب الثاني من هذا البحث.

 66.12املطلب الثاني: اإلشكاالت العملية التي يثيرها قانون 

ان التعمير باألساس يهم مجموعة من الهيئات اإلدارية وعلى رأسيها رئيس الجماعة الترابية والسلطة 

طة القضائية في إطار الزجر واملراقبة ناهيك عن وزارة اإلسكان في شخص الوكالة الحضارية املحلية والشر 

وباإلضافة الى قسم التعمير والبيئة بكل عمالة او إقليم، وبذلك يثير قانون التعمير باملغرب إشكاالت في 

ك ختصاص في ذلالتطبيق، ال من حيث كثرة املتدخلين وعدم مالءمته لقانون البيئة، وكذا تنازع اال 

 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  22.28يثير قانون 

 تنازع االختصاص في هذا املجال، فكيف ذلك؟   التعمير والذي ينتج عنه

 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 

ر ث مجال زجواملحلي وال من حيث مراقبة وزجر املخالفات. وهذه األخيرة هي التي لها عالقة بموضعنا حي

ومراقبة املخالفات في مجال التعمير والبناء حيث اوكل املشرع هذه العمليات الى ضباط الشرطة 

على ضباط  27القضائية، هذا وبالرجوع الى مقتضيات قانون املسطرة الجنائية نجدها تنص في املادة 

 الشرطة القضائية وهم على الشكل التالي:

ووكالء امللك ونوابهم وقضاة التحقيق بمحاكم االستئناف وهم الوكالء العامون للملك ونوابهم  -

 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.

ن الوطني املراقبون العامون عمداء الشرطة املفتشون الذين قضوا على األقل ثالث املدير العام لألم -

 سنوات وانتدبوا بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الداخلية.

 الباشوات والقواد  -

- ......... 

االن املشرع لم يحدد اال الباشوات والقيد في مجال التعمير بصفتهم ضباط الشرطة القضائية وهنا 

نه ال مانعا من تحرير محاضر املخالفات واملراقبة من طرف باقي ضباط الشرطة القضائية وعلى نقول ا

راسها الدركيون في املجال القروي ورجال االمن في املجال الحضري. وهذا فعال ما يقع على ارض الواقع 

ال انه نون اوخصوصا في املجال القروي حيث ان بعض الدركيون يقومون بتحرير املخالفات طبقا للقا

على ارض الواقع ال يقع ذلك اال بعد االستشارة مع القواد، اال نه يقومون بدون استشارة ضدا على 

 122القائد عند وجود سوء تفاهم بين الجهازين.

                                                           

  122 سمير ووال ، الجهات املتدخلة في مراقبة وجزر مخالفة والبناء وفق قانون 22.28، مقال منشور بموقع اقتصاد قانون.
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وتجدر اإلشارة الى انه هناك بعض املراقبين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية ويقومون 

االمر على القائد او الباشا حسب االختصاص ومن بين هؤالء قسم البناء بمراقبة البناء العشوائي ويحيل 

 والتعمير والبيئة بكل من العمالت واالقاليم والجهات.

وتجدر اإلشارة الى ان ضبط املخالفات في ميدان التعمير يحتاج الى موارد بشرية كفيلة بالقيام بمهامها 

لك إلنجاح وثائق التعمير من جهة، وملراقبة فعالة على أحسن وجه تريده اإلدارة ويساير القانون وذ

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 

ية في مجال التعمير، خاصة  اذا علمنا ان هذا امليدان يعتبر من والقواد ومنحهم الصفة الضبط

 . 123القطاعات املعقدة والشائكة التي تتطلب إمكانية بشرية مختصة

 ثانيا : إشكالية االختصاص في مجال التعمير 

، وبصرف النظر عن  املالحظات االنفة ، فقد أكد املشرع من خالل هذا 22.28بالرجوع الى القانون  

نون املهم فكرة مفادها أن السلطة الحكومية املكلفة بالتعمير تختص بالتعمير التقديري ووضع القا

االستراتجيات املتعلقة به، وحين يكون عملياتيا ترتكز تدخالتها على الجوانب القانونية والتقنية في مقابل 

 .جر املخالفاتاختصاص الجماعة والسلطة املحلية بإجراءات التعمير العملياتي واملراقبة وز 

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 

باملراقبة وزجر املخالفات  املتعلق 22.28تم من خالل القانون رقم  -حسب التصنيف السابق-القروية 

 .املتعلق بالجماعات الترابية 223.21في ميدان التعمير والبناء وليس بالقانون التنظيمي رقم 

إن هذه النتيجة األخيرة ولئن كانت صعبة التكييف ملا تتطلبه من جهد دهني مع أنها تحتاج ملباحث 

                                                           

  123 سمير ووال ، الجهات املتدخلة في مراقبة وجزر مخالفة والبناء وفق قانون 22.28، مقال منشور باملجلة االلكترونية  اقتصاد قانون 
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لى ما ذكر أعاله في نص القانون التنظيمي خاصة، فإنها تجد سندها البين وأصلها الواضح وباإلضافة إ

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... 

املناطق... وفي الوقت ذاته جعل من بعض النصوص وذلك فيما يتعلق بوضع نظام خاص لتهيئة بعض 

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  -223.21لقانون التنظيمي رقم دائما املقتضيات الختامية ل-الصدد نصت 

املتعلقة بتهيئة واستثمار  22.01األحكام املتعلقة باالستثناءات املذكورة الواردة في كل من القانون رقم 

املتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا إلى غير ذلك من  87.20ضفتي أبي رقراق والقانون رقم 

 ."...لحرة للتصدير وباقي املناطق املعنية بتهيئة خاصةاملناطق ا

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  223.21ورة، هو ما عمل عليه القانون التنظيمي رقم اختصاص الجماعة ضمن املادة املذك

صالحيات مجلس الجماعة ثم صالحيات رئيس املجلس في ميدان التعمير والبناء. وبالتالي تبيانه ملمارسة 

 124الصالحية في االختصاص وليس العكس

لي زئي أو الكأما بشأن االختصاص الجديد املسند لرئيس مجلس الجماعة، فيتعلق برخصة الهدم الج

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

                                                           

  124 يونس ابالغ، مرجع سابق.
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ة للبت في هذه الطلبات املانحة واملتعلقة بقرارات الهدم آجاال معين 22.28لكن، وإذ حدد القانون رقم 

من القانون رقم  12هذه، غير أنه لم يبين مآل طلب املستفيد بعد انقضاء آجال الشهر املذكور. فاملادة 

وفي إطار منهج املقارنة والتماثل سبق لها أن جعلت طالب رخصة البناء في حكم املستفيد بعد  28.70

رين ودون جواب الجماعة، باعتبارها السلطة املختصة باتخاذ القرار النهائي بشأنها. انقضاء آجال الشه

 تحديد مآل طلب رخصة الهدم املذكورة بعد انقضاء آجال الشهر. 22.28وبالتالي كان حريا بالقانون رقم 

 الفقرة الثانية: اإلشكاالت التي تعيق تطبيق هذا القانون ألسباب ميدانية

 مع مقتضيات قانون البيئة 22.28دم مطابقة قانون أوال: إشكالية ع

بشأن املراقبة وزجر املخالفات، قانونا مستداما. فإذا كان املشرع قد عمل  22.28لم يكن القانون رقم 

من خالله على تكييف قواعد القانون اإلداري للتعمير مع نصوص الالمركزية، غير أنه لم يعمل باملوازاة 

 .البيئي كأحد اهتمامات قانون التعمير مع ذلك على إدراج البعد

إن االهتمام بالبعد البيئي فيما يتخذ من قرارات، لم يعد فقط حكرا على الرخص املتعلقة بفتح املحالت 

املضرة بالححة واملحالت املزعجة واملحالت الخطرة، وإنما على كل القرارات كيفما كان نوعها، والسيما 

لبناء. واألكثر من هذا، لقد انتشر تصور حديث يؤكد العالقة الحتمية بين فيما يتعلق بعمليات التعمير وا

 .التعمير بالبيئة كأحد أهم وأبرز مقومات التعمير املستدام

وفي اآلونة األخيرة، قد حددت تصوراتها لتطبيقات التعمير املستدام، -فرنسا خصوصا–إن النظم املقارنة 

فة أن تجاوز اختالالت السياسة العمرانية يبدأ من تسطير كما مكنت عدة تحليالت تبعا لذلك من معر 

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-شري والسيوسيومواكب لتغيرات املحيط الب

املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات في ميدان التعمير والبناء ال يوجد فيها  22.28إن مضامين القانون رقم 
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 28.77على القانون اإلطار رقم  -ولو بشكل عرض ي-أي مقتض ى يتطابق مع ما ذكر أعاله. بل إنها لم تحيل 

املتعلق بحماية واستصالح  22.03امة، أو على القانونين رقم بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستد

املتعلق بدراسة التأثيرات على البيئة وغيرها من قواعد القانون العام للبيئة، فباألحرى  28.03البيئة ورقم 

أن يستأثر اهتمامها بالتشريعات املتعلقة بالطاقة ودراسة التأثيرات املتعلقة بها على عمليات التعمير 

 .125بناءوال

املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات  22.28ولهذه 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 

قسم أبناء والتعمير، لذا يتضح جليا ان قانون الترابية من عماالت واقاليم قامت بإدماج قسم البيئة الى 

 .لم يرق بعد إلى قواعد التعمير املستدام 22.28

 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  

في ضبط حركية توسعه العمراني وصون املحيط الطبيعي والبيئي والحفاظ  لساكنته، وكذا ملساهمته

ولهذا الغرض سعى على التوازن واالنسجام بهذا الوسط بشكل يحول دون انتشار البناء العشوائي، 

املشرع إلى وضع األليات الكفيلة لتأطير حركية العمران والبناء باملناطق القروية، من خالل إقرار رخصة 

في التراب القروي. وذلك من أجل التحقق من مدى احترام عمليات البناء ملضامين وثائق التعمير البناء 

من القانون رقم  17املادة  التي تغطي هذا املجال. وبالتالي فإن البناء وتسليم رخص البناء يخضع لألحكام

لى أنه إذا كان الغرض من نفس القانون. هذه األخيرة تنص ع 12املتعلق بالتعمير وكذا املادة  28.70

من القانون أعاله، غير محدد في  17املخصص 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 

                                                           

القاض ي بإحداث وكالة   28.77 (لتطبيق القانون رقم2777أكتوبر  2)  2180من جمادي اآلخرة  87صادر في  8.77.27مرسوم رقم  22 

  .التنمية االجتماعية

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/140064.htm
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ها ملزمع إقامة املبنى عليها وباملساحة املسموح ببنائالشروط املتعلقة باملساحة الدنيا بالبقعة األرضية ا

أمتار من  7أمتار من حد الطريق العام املجاور له و 20وبعلو املبنى... ويجب أن يقام املبنى على بعد 

 .الحدود بينه وبين باقي العقارات املجاورة له

املتعلق  28.70من قانون  17و 12يتضح انه لم يشر الى أي تغير للمادة  22.28وبالرجوع الى القانون 

من نفس القانون، مما يثير اشكال كبير حول مدى احقية  77و 12و 10بالتعمير بل اكتفى بتغير املادة 

تطبيق هذا القانون على املجال القروي، مع العلم ان السلطة املحلية في إطار مراقبة وزجر املخالفات 

 12و 17القروي. بل كان على هذه األخيرة تطبق املادتين تقوم بتطبيق القانون حرفيا وال تستثني املجال 

 من قانون التعمير 

 تبسيط مساطر البناء في املجال القروي  -1

ان مشكل عدم تعميم تصاميم التهيئة والتنطيق او ما يسمى بوثائق التعمير، اضحى يشكل عائقا امام 

جليا ان املشرع ال يساير الواقع من  التنمية من جهة وامام التطبيق القانون من جهة ثانية، مما يتضح

، وعلى الدولة ان تقوم باستصدار مذكرات مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة 22.28خالل القانون 

 اإلسكان من اجل تحديد مناطق تنفيذ هذا القانون وكيفية املراقبة وتوحيد مسطرة املراقبة والزجر.

يط ن البد من تطبيق املذكرتين الوزارتين التي تسعى الى تبسلكل هذا وتفاديا ألي اشكال في تطبيق القانو 

التراب  بإعداد الوزارة املكلفة وحسب ما جاء في الدورية مساطر البناء والتعمير في املجال القروي،

 22.28بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم  8027غشت  2بتاريخ  27-07رقم  والسكنى والبيئة والتعمير
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زجر املخالفات في مجال التعمير والبناء. وإلغاء الدورية املشتركة القديمة رقم املتعلق بمراقبة و 

 8000126بتاريخ السادس من أكتوبر من سنة     1500\2000

                                                           
اإلشارة الى ان . حيت تجدر 07/27نعتقد ان الدورية الجديدة والقانون الجديد يلغي هذه الدورية ويجب العمل بالدورية الجديدة  رقم  27

بالجماعة  الطلب تاريخ وضع من بدءا يوما 15مدة كانت  تنص على مايلي:  يجب تحديد 8000/2700الدورية املشتركة القديمة رقم

والدراسة، وكذا بتبسيط املساطر وطرق دراسة طلبات رخص البناء والتجزيء وتقسيم العقارات وإحداث املجموعات  للنظر املعنية

يمكن تقليص عدد الوثائق املكونة للملفات، وذلك في إطار من التعاون والتنسيق ما بين الفرقاء املعنيين، السكنية، حيث 

ودون رفض  الجلسة املالحظات خالل تححيح ألعضاء اللجنة وأتيح وكالة حضرية، كل وحيد في بخلق شباك اإلرادة هذه وترجمت

 .كليته في البناء تصميم

املوجهة من وزير السكنى والتعمير وسياسة املدينة آنذاك إلى مدراء  8028ديسمبر  87بتاريخ  82732رقم  كما جاءت الدورية الوزارية

الوكاالت الحضرية واملفتشين الجهويين للسكنى والتعمير وسياسة املدينة والتي أكدت على أن تـأهيل العالم القروي وتنميته وتوفير 

الغة من طرف السلطات العمومية وبالتالي تؤكد الدورية على وجوب تبني مقاربة تشاركية العيش الكريم لساكنته يحظى بأهمية ب ظروف

 جديدة لتأطير التعمير والبناء بالعالم القروي وتوخي اليسر واملرونة في دراسة مشاريع طلبات الترخيص من خالل محورين أساسيين:

الشمولية  ناء في املجاالت القروية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا إذ أن املقاربةاملحور األول: يتعلق باملقاربة الجديدة لتأطير التعمير والب

االستباقية هي ضرورة ملحة لتمكين ساكنة الوسط القروي من سكن الئق وللحفاظ على الخصوصيات املحلية واملميزات ملعمارية للقرى، 

ئات ذات التجهيز التدريجي بمحاذات الدواوير واملناطق التي تعرف ضغطا وتؤكد هاته املقاربة أيضا على وضع برامج جديدة من قبيل التجز 

 عمرانيا، كما تم التأكيد على وضع إطار جديد لتحديد شروط املساعدة املعمارية والتقنية بالعالم القروي.

 رخص البناء في التعمير بحيث أنفيؤكد على بعض التدابير الواجب نهجها لتبسيط مسطرة دراسة ومنح  أما املحور الثاني: من الدورية  

ت اهذه التسهيالت املقترحة يجب الحرص على تفعيلها من دون اإلخالل باألهداف املتوخاة منها املتمثلة في محاربة البناء املتفرق والتقسيم

 الغير القانونية وأيضا الحفاظ على املناطق الفالحية ذات األهمية وتم التأكيد في هذا الجانب على:

 ءالحرص على عدم إلزام املواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية واالكتفاء بالحد األدنى منها في تكوين ملفات الحصول على رخص البنا     

 للسكن.

وسيلة  تراطالتعامل مع إشكالية العقار باملرونة الالزمة مع األخذ بعين االعتبار خصوصيات املناطق والجهات القروية وعدم التشدد في اش       

 إثبات امللكية أو حق التصرف.

 السماح بالنزول عن مساحة الهكتار الواحد أو الزيادة في علو البنايات إذا كان هناك ما يبرر ذلك قانونيا.       

 للتصاميم املجاني التسليم 

 820 رقم الوزارية للبناء كالدورية ذجيةمن بين املستجدات التي جاءت بها دوريات أخرى، تستند على التسليم املجاني للتصاميم النمو 

الفقيرة،  وتمنح لألسر القروية القروية، الخاصة للساكنة هذه إلى الحاجيات أن تستجيب يجب 8003مايو  07بتاريخ  الصادرة

 الحضرية. من طرف الوكالة يعين معماري خاص أشغال البناء ملهندس ورشة لتتبع ويعهد

للخدمات،  القروية املراكز سوى  الذي ال يهم التهيئة تصميم عكس ( علىPACجماعي )ال التهيئة باإلضافة إلى تصميم

لكل  للتخطيط املجالي وتنموية كوثيقة توجيهية اعتباره يمكن التهيئة الجماعي فإن تصميم املجالية األخرى، باملناطق االهتمام ودون 

خالله  من (CHEF LIEU) مركز رئيس ي بإبراز تصميم التهيئة الجماعي دراسة والمتداداته املستقبلية، وتسمح القروي التراب الجماعي مكونات

تصميم  النمو، تصميم بحسب الحالة سواء التعمير يشملها أن التي يمكن الجماعية واألجزاء يحدد النقط تصميم التهيئة، انجاز يمكن

لك على عدم قابلية الرفض التلقائي للمشاريع املتواجدة في خاصة، كالضابطة للبناء. فهي تنص كذ االقتضاء بوثيقة عند أو الهيكلة إعادة

القطاعات غير املغطاة بوثائق التعمير، حيث تحال امللفات املدروسة إلى الوزارة املكلفة باإلسكان والتعمير، وهو ما يوضح مجال لحصول 

 تفاوتات في دراسات هذه امللفات على مستوى املناطق غير املغطاة بوثائق التعمير.
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وفي الختام البد ان نشير الى انه رغم ما أثير حول هذا القانون فاألكيد أن له مظاهر إيجابية 

علق برخص الهدم التي استحدثها القانون وتقوية تجلت على الخصوص في مأل الفراغ القانوني املت

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، 

وإغالق الوري ووضع األختام ، إحداث لجنة إدارية لتنفيذ قرارات الهدم و إعطاء املعدات ومواد البناء 

للسلطة املحلية بدل العامل ،التنصيص على الهدم التلقائي حماية لألمالك العامة  صالحية إصدار األمر 

جب وثائق و والخاصة والجماعات الترابية باإلضافة إلى أراض ي الجموع وكذا املناطق غير القابلة للبناء بم

 التعمير.
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 رقابة بنك املغرب على التمويل بين السياسة التقليدية والحديثة

 األجهزة املتخصصة بعملية اإلصالح في املؤسسات العقابية الجزائرية

 

        الدكتور: فرقاق معمر 

  أستاذ محاضر "أ"

جامعة عبد الحميد ابن  -ية كلية الحقوق والعلوم السياس -مخبر حقوق االنسان والحريات العامة  

 الجزائر -مستغانم –باديس 

        بوعبسة محمد 

 طالب دكتوراه 

 

                 

 ملخص

لقد كان من نتائج ظهور اإلتجاهات الفلسفية والعلمية الحديثة، في مجال الفكر العقابي ومعاملة 

على الردع والعقاب في محاربة اإلجرام،  املساجين، إجماعها على إفالس النظام العقابي القديم، القائم

وإقرارها بإعتماد املبادئ اإلنسانية، واملعاملة الحضارية الراقية في التعامل مع املساجين، تحترم فيها 

 كرامتهم وتصان آدميتهم كوسيلة لتوجيه سلوكهم وإرشادهم للعدول عن إرتكاب الجرائم.

معاقبة الفعل اإلجرامي، إلى اإلهتمام  بإستعمال وعليه تحول إهتمام الفكر العقابي الحديث من 

 الوسائل النافعة في معالجة األسباب الدافعة إليه.

وملعالجة هذه الدوافع وتقويم سلوك الجاني ليصبح شخصا سويا يؤثر إيجابا في مجتمعه، عمد 

يب ها مهمة تهذاملشرع الجزائري في إطار إصالح املنظومة العقابية إلى إعتماد أجهزة متخصصة عهد إلي
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سلوك الجاني وتقويم تصرفاته من خالل آليات ووسائل حديثة تمكنها من القيام بمهامها لتحقيق هدف 

 إعادة إدماجه باملجتمع.

 .اإلدماج -العقوبات -اإلصالح -املؤسسات العقابية -األجهزةالكلمات مفتاحية: 

Abstract 

  It was the result of the emergence of modern philosophical and scientific trends, in the field 

of punitive thought and treatment of prisoners, its consensus on the bankruptcy of the old 

punitive system, based on deterrence and punishment in the fight against criminality, and its 

adoption of the principles of humanity, and civilized treatment of high in dealing with 

prisoners, respect their dignity and protect their humanity As a means of directing their 

behavior and guiding them to turn away from committing crimes. 

   Accordingly, the attention of modern punitive thought has shifted from punishing the 

criminal act to the use of useful means in dealing with the reasons behind it. 

    In order to deal with these motives and to evaluate the behavior of the offender to become 

a person together positively affect his society, the Algerian legislator in the framework of the 

reform of the penal system to the adoption of specialized organs entrusted with the task of 

refining the behavior of the offender and the evaluation of his actions through modern 

mechanisms and means to enable them to carry out their tasks to achieve the goal of re-

integration with society. 

Key words: devices - penal institutions - reform - sanctions - integration. 
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 مقدمة

 سم الدين واآللهة، فكانبالقساوة الشديدة، وكان يتلقاه البشر بافي الزمن املاض ي اتسم العقاب     

وكانت أفضل  127يحكم عليهم وهم أحياء ويحكم على املذنبين بأشق األعمال مدى الحياة أو حتى املوت،

وسيلة لتهذيبهم تكمن في رميهم في غياهب السجون دون محاكمة حتى يأتي األمر بإطالق سراحهم أو موتهم 

قابية، ولم تعد تقتصر على حبس األشخاص  املهمة الحديثة للمؤسسات العفي سجنهم، بينما تغيرت 

وتشديد الحراسة عليهم، بل أضحى دورها يتجلى من خالل تأطيرهم نفسيا وتربويا وتكوينيا، وبوسائط 

حديثة، بغية إنقاذهم من أدران الجريمة، ووقايتهم مستقبال من التفكير في الرجوع إلى الفعل اإلجرامي 

اء ملجتمعهم، يسعون لكسب قوتهم بشرف، وليساهموا بعد ذلك، املقيت، ليسهل بعد ذلك عودتهم أسوي

كباقي املواطنين، في تطوير مجتمعهم، بعد ما كانوا عالة عليه، يعيقون تنميته ويهددون أمنه واستقراره، 

وهو أمر  لن يتأتى إال عن طريق إعادة تربيته وإدماجهم إجتماعيا، من خالل  أجهزة متخصصة بهذا 

 العمل.

 جهزة املكلفة بعملية إصالح املساجين؟األ ه نتسائل: ما هي املؤسسات العقابية الجزائرية؟ وما وعلي    

ل ما ك مبحثين: نستعرض في األول منه، ولإلجابة على هذه اإلشكاليات تم تقسيم هذا البحث إلى    

في املبحث  داخلها جهزة املكلفة باإلصالح، في حين نتطرق إلى األ  يتعلق باملؤسسات العقابية الجزائرية

 الثاني.

 .املبحث األول: تنظيم املؤسسات العقابية وسيرها

                                                           
عبد هللا غانم، فكرة املؤسسات اإلصالحية، مجلة املركز العربي للدراسات األمنية والتدريب بالرياض، أبحاث الندوة الثانية املنعقدة  -127

 .    30، ص 2772عدد خاص صادر سنة  2721ديسمبر، الرياض  81 -88باملركز من 
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نتناول في هذا املبحث دراسة املؤسسات العقابية الجزائرية، من حيث تعريفها، وذكر املصالح املكونة     

 .لها، وتصنيفها، وكيفية مراقبتها

 ومصالحها : تعريف املؤسسة العقابيةاملطلب األول 

 ول: تعريف املؤسسة العقابيةالفرع األ 

املؤسسة العقابية هي مكان للحبس تنفذ فيه وفقا للقانون، العقوبات السالبة للحرية، واألوامر      

 الصادرة عن الجهات القضائية، واإلكراه البدني.

  128وتأخذ املؤسسة العقابية شكلين: مؤسسات البيئة املغلقة ومؤسسات البيئة املفتوحة:     

 ظام البيئة املغلقةأوال: ن

تتميز هذه املؤسسات بتواجدها خارج املحيط العمراني، وتكون محاطة بأسوار مرتفعة، تنصب في     

تؤمن بقضبان وأقفال خاصة، يتميز نظامها  أركانها أبراج املراقبة، وتدعم بأبواب ونوافذ حديدية،

 129قراره وذلك في اطار القانون.الداخلي بالصرامة ومعاقبة كل مسجون يخالف تعليماته ويخل باست

وتؤدي مؤسسات السجون وظيفتين؛ األولى هي حماية املجتمع بوضعه في مأمن عن األشخاص الذين     

يشكلون خطرا على أمنه وسالمته وأمن أفراده، والثانية هي استغالل املدة التي يقضيها هؤالء في السجن 

 ك بإعداد وتطبيق برامج إصالحية مالئمة.لذلتحضير إصالحهم وإعادة تأهيلهم االجتماعي، و 

 نظام البيئة املفتوحة ثانيا:

                                                           

، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي 8007فيفري  2، مؤرخ في 01-07من قانون رقم 87أنظر املادة  -8

  .23، ص8007فيفري  23الصادر بتاريخ  28للمحبوسين، الجريدة الرسمية، العدد رقم

  129- أنظر القرار الوزاري املشترك رقم87، املؤرخ في 2727/02/32، املتضمن القانون الداخلي للمؤسسات العقابية.
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تقوم مؤسسات البيئة املفتوحة على معايير معنوية، أساسها إقامة الثقة بين املساجين وإدارة      

 السجون، وقوامها شعور املساجين باملسؤولية، وقبولهم لعقوبة سلب الحرية كنظام إصالحي.

البيئة املفتوحة شكل مزارع فالحيه أو مصانع، تنعدم فيها القضبان الحديدية  وتتخذ مؤسسات     

واألسوار العالية، وكل الوسائل األمنية التي نجدها في مؤسسات البيئة املغلقة، وتخفف فيها الحراسة 

 على املساجين.

نهارا، فيها ليال و ويقوم نظام مؤسسات البيئة املفتوحة على أساس تشغيل املساجين الذين يقيمون      

وتنشؤ هذه املؤسسات بقرار وزاري، وتأوي املساجين املحكوم عليهم املبتدئين، واإلنتكاسيين البالغين 

 ( مدة العقوبة املحكوم بها عليهم..3/1الذين أدوا ثالثة أرباع)

 مصالح املؤسسات العقابيةالفرع الثاني: 

لح املوجودة على مستوى املؤسسات العقابية، ما تشمل هذه املصاأوال: املناصب النوعية ومهامها : 

 يلي:

 مـــــــهامها املصلحة

. تسهر على نظام حبس األشخاص، وإطالق سراحهم ومتابعة  130كتابة الضبط القضائية

 وضعياتهم الجزائية.

 حفظ ودائع املساجين وأموالهم وتسييرها 131كتابة الضبط املحاسبة

 لكات املنقولة والعقارية.. تسيير املمت 

                                                           

 130- املادة 02، النظام الداخلي للمؤسسات العقابية ، قرار رقم 87 ، املؤرخ في 87 ديسمبر 2727. 

 131- املادة 02، النظام الداخلي للمؤسسات العقابية ، قرار رقم 87 ، املؤرخ في 87 ديسمبر 2727. 
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 . تسيير املخزونات واملواد الغذائية.  132مصلحة املقتصدة 

 . تحضير ميزانية املؤسسة وضمان تنفيذها.

 

 133مصلحة اإلحتباس  

 . حفظ األمن و النظام داخل أماكن الحبس.

 . السهر على تصنيف املحبوسين وتوزيعهم.

 . تنظيم الحراسة واملناوبة واملناداة اليومية . 

 إنضباط املوظفين في أماكن الحبس. . السهر على

 

 134مصلحة األمن   

. السهر على أمن املؤسسة واألشخاص من خالل متابعة نشاطات 

األمن الداخلي واإلستعمال العقالني للموظفين وتسيير العتاد 

 واألجهزة األمنية.

 . السهر على تنفيذ مخطط األمن الداخلي الخاص باملؤسسة.

 

مصلحة الصحة 

 135اإلجتماعية ةواملساعد

 . تنظيم التكفل الصحي  والنفساني للمحبوسين.

 .السهر على تنفيذ إجراءات الوقاية من األوبئة واألمراض.

 . تنظيم ومراقبة وتقييم نشاط املوظفين التابعين للمصلحة.

 . التكفل باملشاكل االجتماعية للمحبوسين.

                                                           

دد كيفيات تنظيم ، يح8002مارس  02املوافق  2187صفر  02، املؤرخ في 02/207، املرسوم التنفيذي رقم 02، الفقرة01املادة  -1

.27املؤسسات العقابية وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد   

  133- املادة 01، الفقرة 08-03، نفس املرسوم .

 134- املادة 01، الفقرة 03، نفس املرسوم .
 ، نفس  املرسوم .01، الفقرة 01املادة  -135



 

 

115 

 

 

 136مصلحة إعادة االدماج

 العقوبات وتسيير املكتبة.. تنفيد مقررات لجنة تطبيق 

 . متابعة تطبيق برامج تعليم وتكوين املحبوسين.

 . تنظيم محاضرات ذات طابع تربوي وديني وثقافي

 .إذاعة برامج تلفزيونية وإذاعية ومتابعة النشاط اإلعالمي.

.تنسيق أنشطة إعادة االدماج اإلجتماعية للمحبوسين مع الهيئات 

 املختصة.

ت إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية باإلضافة إلى املصالح املذكورة أعاله، وتضم مؤسسا       

 ، تكلف بما يلي:137مصلحة متخصصة للتقييم والتوجيه

 

 مصلحة متخصصة  

 بالتقييم والتوجيه  

 تقييم خطورة املحبوس. -. دراسة شخصية املحبوس 

 . إعداد برنامج فردي إلعادة التربية لكل محبوس.

 توجيه املحبوس إلى املؤسسة املناسبة لدرجة خطورته. . إقتراح

 1فضال عن مصالح كتابة الضبط القضائية وكتابة ضبط املحاسبة واملقتصدة املذكورة في املادة      

 : 138أعاله، تظم مراكز إعادة التربية وإدماج األحداث املصالح اآلتية

 

 مصلحة املالحظة والتوجيه

 . دراسة شخصية الحدث.

                                                           

 136- املادة 01، الفقرة 07، نفس املرسوم .

 137- املادة 07، نفس املرسوم .

 138- املادة 02، الفقرة 2-8-3-1 ، نفس املرسوم السابق .
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داد التقارير املوجهة لقاض ي األحداث والخاصة بإقتراحات . إع

 توجيههم والتدابير التربوية املالئمة لهم.

 

 

 مصلحة إعادة التربية  

 .متابعة وتنسيق التأطير التربوي واألخالقي للحدث.

 . متابعة التكوين املنهي واملدرس ي للحدث.

  . إقتراح الحلول والتدابير الكفيلة بإدماج األحداث.

 . التكفل باملشاكل اإلجتماعية لألحداث.

 

 مصلحة الصحة      

 . تنظيم التكفل الصحي والنفساني لألحداث.

 . تنظيم ومراقبة وتقييم نشاط موظفي املصلحة. 

 وإضافة إلى هذه املصالح توجد املناصب التالية:       

 ذات البيئة املفتوحة.هو بمثابة مدير للؤسسة العقابية  منتدب الورشات الخارجية: -96

: يفتش املؤسسات العقابية في أي وقت يشاء، ويعد تقرير مفصل عنها مفتش املؤسسات العقابية -08

 يرفعه إلى السيد املدير العام.

: ويعتبر املكلف بمهمة تحويل األشخاص املحبوسين من املناصب العليا، املكلفين بمهمة التحويل-03

عقابية بموجب قرار مشترك بين وزير العدل حافظ األختام و وزير  ويحدد عددها بعنوان كل مؤسسة

 املالية والسلطة املكلفة بالوظيفة العمومية. 

 مدير املؤسسة العقابية: 94



 

 

117 

يتولى منصب مدير املؤسسة العقابية في الجزائر، إطارات قطاع السجون، الذين يمثلون سلك ضباط      

رفين حاليا على تسيير املؤسسات العقابية من حملت الشهادات إعادة التربية، وجميع املديرين املش

 الجامعية.

يصنف منصب مدير املؤسسة العقابية ضمن املناصب العليا، التابعة ألسالك موظفي إدارة      

 السجون.

وقد حثت قواعد الحد األدنى ملعاملة املساجين، على أن يكون مدير املؤسسة العقابية مؤهال تأهيال     

يا، للقيام بأعباء وظيفته من حيث الخلق واملقدرة اإلدارية والتدريب والخبرة املناسبة، وأن يكرس كاف

  139كل وقته لعمله الرسمي، وال يجوز أن يعيش على أساس العمل بعض الوقت.

، إلى وظيفة مدير املؤسسة العقابية، أما القانون 01-07ولم تتطرق نصوص قانون تنظيم السجون     

الخاص املطبق على موظفي إدارة السجون، فقد أشار إليها بشكل بسيط جدا، وضمنها في إدارة  األساس ي

املؤسسة العقابية ومسؤوليته على تسييرها في إطار القوانين والتنظيمات سارية املفعول وتوجيه 

 . 140مصالحها

ؤسسات العقابية، مهام ، املتضمن القانون الداخلي للم32/28/2727وحدد القرار الوزاري املؤرخ في     

 مدير املؤسسة العقابية كما يلي:

يكلف رؤساء املؤسسات العقابية بتسيير السجون التي يشرفون عليها، وبإدارتها العامة ويديرون     

مجموع املصالح التابعة لها، ويسهرون على حفظ األمن والنظام، وعلى تطبيق النصوص القانونية سارية 

 املفعول.

                                                           

  139- املادة 70 من قواعد الحد األدنى ملعاملة املساجين.
 .32/28/2727، املؤرخ في 87من القرار الوزاري رقم  07املادة  -140
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ظ أن هذه النصوص تطرقت الختصاصات قليلة ملدير املؤسسة العقابية، وكأنها تعكس وما يالح    

الوظيفة التقليدية للسجون، وهي إدارة مصالح املؤسسة وتحقيق أمنها، ولم تظهر املفهوم الجديد 

ينا ملوظيفة املدير، التي امتدت إلى وظيفة التهذيب واإلصالح، وااللتزام األدبي على املساجين باعتباره أ

على تأهيل املحكوم عليهم، ويقتض ي ذلك أن يحرص على حماية حقوقهم وأن يكون في سلوكه مثال لهم 

 وملرؤوسيه، 

 والجدير بالذكر أن الدور الحديث ملدير املؤسسة العقابية يتمثل بأداء ثالث وظائف رئيسية، وهي: 

 التأديبي على املوظفين، ويراقبيشرف على تسيير جميع مصالح املؤسسة ويتولى النشاط :  إداريا -2

عمليات املحاسبة لنشاط كاتب الضبط املقتصد واملحاسب، ويشرف على سير كل مصالح املؤسسة 

 العقابية.

رئيسا ملؤسسة اقتصادية وذلك بإبرامه الصفقات مع املمولين، وتسييره وتنفيذه للعمل العقابي  -8

 اإلنتاجي.

بحماية حقوقهم وفرض القوانين واألنظمة املطبقة للنظام وصيا أخالقيا على املساجين، وذلك  -3

 . 141العام

وإذا تصفحنا وظيفة مدير السجن في الجزائر، فإننا نجدها متشعبة ومتنوعة، حيث يتولى إدارة     

املصالح التابعة للسجن، ويسهر على تطبيق القوانين واألنظمة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اإلدارة 

ة العامة لدى املجلس القضائي الخاصة بتطبيق العقوبات، كما يسهر على فرض املركزية والنياب

 االنضباط وقواعد األمن داخل املؤسسة.

                                                           
جتماعي في التشريع الجزائري، عبد الحفيظ طاشور، دور قاض ي تطبيق األحكام القضائية الجزائرية في سياسة إعادة التأهيل اال  -141

 .228، ص8002الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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كما نجده يشرف كذلك على إدارة املؤسسة من الناحية االقتصادية، ويتمثل ذلك في شراء مستلزمات     

 ياته تجاه موظفي املؤسسة، فإنهاملؤسسة وتسيير منتجاتها، وهذا بصفة عامة، أما فيما يخص مسؤول

يسهر على حسن توزيعهم عبر مختلف مصالح املؤسسة وتدريبهم وتحديد مهامهم، وينظم إجازاتهم، 

ويحرك الدعوى التأديبية ضدهم عن طريق رفع تقارير عن سوء تصرفاتهم وتقصيرهم في أداء مهامهم 

 إلى اإلدارة املركزية.

جين، فإنه يراقب املراسالت التي تصدر عنهم أو ترد إليهم، ويستقبل وفيما يتعلق بدوره تجاه املسا    

قانون تنظيم السجون(، ويصدر  77، 73، 22شكاواهم ويسلم رخصة الزيارة الخاصة باملحكوم عليهم)

 العقوبات التأديبية ضد من يخالف قواعد االنضباط واألمن باملؤسسة.

م مدير املؤسسة العقابية، إحداث منصب نائب مدير، وإستوجب التعدد والتنوع في اختصاصات ومها    

بمؤسسات الوقاية، ومؤسسات إعادة التربية، وإعادة التأهيل، واملؤسسات املتخصصة، وهذا مراعاة 

 لحجم الوظيفة وتعدد النشاطات داخل املؤسسة العقابية.

ؤسسات سابقة الذكر، غير وما يالحظ هو عدم تحديد االختصاصات التي يتوالها نائب املدير، في امل    

أنه يكتشف دور نائب املدير من الناحية العلمية في سجوننا، في استخالف املدير عند غيابه والقيام بكل 

 مهامه في هذه الحالة.

 أنواع مؤسسات البيئة املغلقة ومراقبتها: املطلب الثاني

 أنواع مؤسسات البيئة املغلقة: الفرع األول 

مجال أنواع املؤسسات العقابية في الجزائر، أنها جاءت مصنفة حسب أربعة  إن أهم ما يالحظ في    

 معايير وهي:
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: ويتمثل في وجود مؤسسات للعقوبات القصيرة، التي تقل أو تساوي سنتان، معيار مدة العقوبة -2

ها سنوات،  وتمثل 07الى  08وتمثلها مؤسسات الوقاية، ومؤسسات للعقوبات املتوسطة التي تتراوح بين 

مؤسسات إعادة التربية، ومؤسسات للعقوبات الطويلة، التي تفوق خمس سنوات، وتتمثل في مؤسسات 

 إعادة التأهيل.

 : ويتمثل في املراكز املختصة بالنساء.معيار الجنس -8

 : ويتمثل باملراكز املختصة باألحداث.معيار السن -3

 يل التي بها أجنحة مدعمة أمنيا.: ويتمثل في مؤسسات اعادة التأهمعيار خطورة املسجون  -1

 ولإلشارة تقسم مؤسسات البيئة املغلقة إلى ثالثة أنواع:     

: يكون مكان تواجدها بدائرة اختصاص كل محكمة، وهي أصغر املؤسسات مؤسسات الوقاية -2

،
ه
 العقابية من حيث طاقة االستيعاب والحجم، وهي األكثر من حيث العدد، تستقبل املحبوسين مؤقتا

ة 8واملحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية ملدة تساوي أو تقل عن ) ( سنتين، ومن بقي النقضاء مد 

 142( أو أقل واملحبوسين إلكراه بدني.8عقوبتهم سنتان )

: توجد بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، وهي مخصصة الستقبال مؤسسات إعادة التربية -8

، واملحكوم عليهم
ه
 بعقوبة سالبة للحرية ملدة تساوي أو تقل عن ) املحبوسين مؤقتا

ه
( سنوات، ومن 7نهائيا

 ( خمس سنوات أو أقل واملحبوسين إلكراه بدني.7بقي منهم النقضاء عقوبتهم )

                                                           

  142- املادة 82 من قانون تنظيم السجون 01-07.
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: لها طابع وطني وهي مخصصة لحبس املحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس مؤسسات إعادة التأهيل -3

كوم عليهم معتادي اإلجرام والخطيرين جدا، مهما تكن مدة ( سنوات وما فوق، واملح7ملدة خمس )

 العقوبة املحكوم بها عليهم، واملحكوم عليهم باملؤبد واإلعدام. 

     ،
ه
ويمكن أن تخصص بمؤسسات إعادة التربية، ومؤسسات إعادة التأهيل، أجنحة مدعمة أمنيا

 لتربية املعتادة ووسائل األمن العادية.الستقبال املحبوسين الخطيرين، الذين لم تجد معهم طرق إعادة ا

 وأما فيما يتعلق باملراكز املتخصصة، فتقسم إلى:    

، واملحكوم عليهن نهائيا املراكز املتخصصة للنساء -2
ه
: متخصصة بإستقبال النساء املحبوسات مؤقتا

 بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها، واملحبوسات إلكراه بدني.

: مخصصة إلستقبال األحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة صة لألحداثاملراكز املتخص -8

 بعقوبة سالبة للحرية، مهما تكن مدتها.22سنة )
ه
 واملحكوم عليهم نهائيا

ه
 143(، املحبوسين مؤقتا

 : مراقبة املؤسسات العقابية وزيارتهاالفرع الثاني

 ن جهات مختصة.تخضع املؤسسات العقابية للرقابة والزيارة الدورية م    

 144مراقبة املؤسسات العقابية: أّوال

: تكون املؤسسات العقابية واملراكز املتخصصة للنساء واملراكز املتخصصة املراقبة من طرف القضاة -2

 لألحداث، محل مراقبة دورية يقوم بها قضاة، كل  في مجال اختصاصه.

ة ف -أ  ي الشهر على األقل.وكيل الجمهورية، وقاض ي األحداث وقاض ي التحقيق، مر 

                                                           

  143- املادة 82 من قانون تنظيم السجون 07- 01.

 144- املادتان33 و31 من قانون تنظيم السجون.
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 ( أشهر على األقل.3رئيس غرفة االتهام، مرة كل ثالثة ) -ب

 ( أشهر على األقل.3رئيس املجلس القضائي، والنائب العام، مرة كل ثالثة) -ج

( أشهر، 2ويتعين على رئيس املجلس القضائي والنائب العام، إعداد تقرير دوري مشترك كل ستة)    

ر املؤسسة العقابية التابعة لدائرة اختصاصها، يوجه إلى وزير العد حافظ يتضمن تقييما شامال لسي

 األختام.

: واملقصود بهـا املفتشية العامة ملصالـح السجون، التي أنشئت باملرسوم التنفيذي رقم هيئات الرقابـة -8

 .145هاومهام ، املتضمن تنظيم املفتشية العامة ملصالح السجون وسيرها8002أوت  82، املؤرخ في 02-821

وهي هيئة مراقبة تكلف بمهمة السهر على تفتيش وتقييم كافة املؤسسات العقابية، واملراكز     

املتخصصة للنساء واملراكز املتخصصة لألحداث، وكذا مؤسسات البيئة املفتوحة والورشات الخارجية، 

 146وكل املصالح والهيئات التابعة إلدارة السجون.

، وتضطلع باملهام 147يرا سنويا عن نشاطها، يرسل إلى وزير العدل حافظ األختامتعد هذه الهيئة تقر      

 التالية:

مراقبة السير الحسن للمؤسسات والهيئات واملصالح التابعة إلدارة السجون، وتقديم كل االقتراحات  -2

 التي من شأنها تحسين نوعية الخدمة.

 لتدابير التي تقررها السلطة الوصية.التأكد من تنفيذ ومتابعة البرامج  والتوجيهات وا -8

                                                           
، يتضمن تنظيم املفتشية العامة ملصالح السجون، وسيرها ومهامها، الجريدة 8002أوت  82، مؤرخ في 821-02مرسوم تنفيذي رقم -145

 .7، ص8002أوت  30، الصادر بتاريخ 73الرسمية، العدد رقم

  146- املادة)8( من املرسوم التنفيذي رقم 821-02.

  147- املادة)2( من املرسوم التنفيذي رقم 821-02
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التقص ي ميدانيا بشأن الصعوبات والعراقيل، التي تعيق السير العادي للمصالح التابعة إلدارة  -3

 السجون.

 السهر على املحافظة على املوارد املوضوعة في خدمة مصالح السجون وعلى حسن استعمالها. -1

ونظامية الحبس، وكذا معاملة املحبوسين وصون السهر على تطبيق النصوص املنظمة لشروط  -7

 حقوقهم ومتابعة وضعياتهم الجزائية.

السهر على تطبيق التدابير األمنية للمؤسسات العقابية، والورشات الخارجية واملراكز املتخصصة  -2

 ومؤسسات البيئة املفتوحة.

ي للمحبوسين واحترام إجراءات مراقبة حالة تنفيذ برامج إعادة التربية وإعادة اإلدماج االجتماع -7

 148تشغيل املحبوسين.

 : زيارة املؤسسات العقابيةثانيا

ة في السنة      يتعين عل الوالي أن يقوم شخصيا بزيارة املؤسسات العقابية املتواجدة بإقليم الوالية، مر 

قبل ا، أن تستعلى األقل. ويمكن بترخيص من وزير العدل حافظ األختام أو النائب العام املختص إقليمي

املؤسسات العقابية، زيارة الباحثين والجمعيات واملنظمات الحكومية، ذات الطابع اإلنساني أو الخيري 

  149املهتمة بعالم السجون.

والجدير بالذكر، أن النظام العام لالحتباس ) مكان عيش املساجين( يقسم إلى ثالثة أنظمة، على     

 النحو اآلتي: 

                                                           

  148- املادة )3( من املرسوم التنفيذي821-02.

  149- املادتان37 و32 من قانون تنظيم السجون 01-07.
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 لجماعي: نظام اإلحتباس ا96

هذا النظام من أقدم األنظمة التي عرفتها السجون في بداية نشأتها، واستمر في التطبيق إلى غاية نهاية     

، أنه :" يطبق نظام 01-07من قانون تنظيم السجون رقم  17/2ونصت املادة ، 150القرن الثامن عشر

 سون جماعيا".االحتباس الجماعي في املؤسسات العقابية، وهو نظام يعيش فيه املحبو 

 نظام اإلحتباس اإلنفرادي : 96

تعود جذور هذا النظام إلى نشأة السجون الكنسية في العصور الوسطى، أين كان رجال الكنيسة     

 
ه
 تجسيدا

ه
يقومون بحبس الشخص وعزله في زنزانة كوسيلة للتكفير عن الذنب والتوبة، كما جاء أيضا

 .151دى بمبدأ الفصل بين املساجينألفكار"جون هيوارد" اإلصالحية، الذي نا

" نظام االحتباس االنفرادي هو نظام يخضع فيه  01-07من قانون تنظيم السجون  12وتنص املادة     

 املحبوس للعزلة عن باقي املحبوسين ليال ونهارا، ويطبق على الفئات اآلتية:

 ون.من هذا القان 277املحكوم عليه باإلعدام، مع مراعاة أحكام املادة  -2

 ( سنوات.3املحكوم عليه بالسجن املؤبد، على أال تتجاوز مدة العزلة ثالثة ) -8

 على مقرر يصدره قاض ي تطبيق العقوبات كتدبير وقائي بالوضع في العزلة  -3
ه
املحبوس الخطير، بناءا

  ملدة محددة.

 على رأي طبيب امل -1
ه
 ية ".ؤسسة العقاباملحبوس املريض أو املسن، ويطبق عليه كتدبير صحي، بناءا

 نظام اإلحتباس املختلط: 98

                                                           

  150- عبد القادر القهوجي، علم اإلجرام وعلم العقاب، الدار الجامعية، د.ط، مصر، 2777، ص821.

  151- عبد القادر القهوجي، نفس املرجع، ص822.
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يقوم النظام املختلط على املزج بين النظامين الجمعي واالنفرادي، إذ يعمل على عزل املسجون ليال     

في الزنزانة ويسمح له باالختالط نهارا، ويعرف بنظام )أوبارن( نسبة إلى مدينة أوبارن الواقعة بوالية 

 بنظام "الصمت" ألنه فرض الصمت 2222طبق فيها ألول مرة سنة  نيويورك األمريكية التي
ه
، وسمي أيضا

على املساجين عن طريق حضر الكالم بينهم، ويبتدئ ذلك بمنع النظر إلى بعضهم البعض باعتبار أن 

 .152النظرة تؤدي إلى اإليماءة وهذه األخيرة تؤدي إلى الهمس الذي يقود إلى الكالم

، من قانون تنظيم السجون الجزائري "ويمكن اللجوء إلى نظام االحتباس 17ادةمن امل 8وتنص الفقرة     

االنفرادي ليال، عندما يسمح به توزيع األماكن، ويكون مالئما لشخصية املحبوس، ومفيدا في عملية 

 إعادة تربيته".

 جهزة املكلفة بعملية اإلصالحاأل : املبحث الثاني

ة وأخرى خاصة؛ إذ تشمل األولى كل من: لجنة التنسيق، قاض ي تتمثل هذه األجهزة في أجهزة عام    

تطبيق العقوبات، لجنة تطبيق العقوبات، ولجنة تكييف العقوبات، وأما الخاصة فتشمل: موظفي 

 األسالك الخاصة واملشتركة إلدارة السجون.

 املطلب األول: األجهزة العامة املكلفة اإلصالح

 الفرع األول: لجنة التنسيق

                                                           

  152- عدنان الدوري، علم العقاب ومعاملة املذنبين، منشورات ذات السالسل، الطبعة األولى، الكويت، 2727 ، ص822.
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شئت اللجنة الوزارية املشتركة لتنسيق إعادة تربية املحبوسين وإعادة إدماجهم االجتماعي، بموجب أن    

 2، املؤرخ في 07/187، وقد حدد املرسوم التنفيذي رقم 01-07من قانون تنظيم السجون  82املادة 

 153، تنظيم هذه اللجنة ومهامها وسيرها.8007نوفمبر 

املكونين للجنة، ندرك بأنها تشكل هيئة مركزية، يكون مقرها الدائم في وبالرجوع إلى مجموع األعضاء     

، تتولى وضع السياسة العامة للدفاع االجتماعي وبرامج اإلصالح املطبقة في السجون 154وزارة العدل

الجزائرية، وهي تعكس في نفس الوقت التوجه الرسمي املطبق في هذا املجال. ولعل دور لجنة التنسيق 

عضاء التي تتشكل منها، والصالحيات الهامة املناطة بها، تبين مدى األهمية التي أولتها الدولة وأهمية األ 

الجزائرية ملكافحة اإلجرام، والوسائل الكبرى التي سخرتها من أجل إصالح املساجين وإعادة تربيتهم من 

كن افة القطاعات التي يمخالل دراسة وضعيتهم وإعداد الوسائل والبرامج  الهادفة إلى تقويمهم بإشراك ك

 أن تساهم في ذلك.

 أوال: تشكيلتها.

، األعضاء املكونين للجنة التنسيق، وهم 07/187لقد حددت املادة الثانية من املرسوم التنفيذي    

 ممثلون عن القطاعات الوزارية اآلتية:

وزارة املساهمات وترقية  -ية وزارة املال -وزارة الداخلية والجماعات املحلية -وزارة الدفاع الوطني  -    

 -نية وزارة التربية الوط -وزارة التهيئة العمرانية والبيئة  -وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  -االستثمارات 

وزارة الححة والسكان وإصالح املستشفيات  -وزارة األشغال العمومية  -وزارة الفالحة والتنمية الريفية 

ة وزار  -وزارة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والصناعة التقليدية  -قافة وزارة الث  -وزارة االتصال  -

                                                           
، يحدد تنظيم اللجنة الوزارية املشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية 8007نوفمبر  02، مؤرخ في 187-07مرسوم تنفيذي رقم -153

 .8007نوفمبر 23، الصادر بتاريخ 71املحبوسين وإعادة إدماجهم االجتماعي ومهام سيرها، الجريدة الرسمية، العدد رقم 

  154- يرأسها وزير العدل حافظ األختام أو ممثله، املرسوم التنفيذي 187-07.
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وزارة  -وزارة العمل والضمان االجتماعي  -وزارة السكن والعمران  -التعليم العالي والبحث العلمي 

الوزارة املنتدبة لدى رئيس  -وزارة السياحة  -وزارة الشباب والرياضة  -التشغيل والتضامن الوطني 

مة املكلفة باألسرة وقضايا املرأة، ويمكن للجنة أن تستعين في أعمالها بممثلي الجمعيات والهيئات الحكو 

 اآلتية:

ت الجمعيا -الهالل األحمر الجزائري  -اللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها     

رين ا أن تستعين أيضا بخبراء أو مستشاالوطنية الفاعلة في مجال اإلدماج االجتماعي للجانحين، كما يمكنه

 لتوضيح املواضيع التي تدخل في إطار مهمتها.

( سنوات بناء على اقتراح من 1ويعين هؤالء األعضاء بقرار من وزير العدل حافظ األختام ملدة أربع )    

  155ركزية.السلطات التي ينتمون إليها، ويجب أن يمارسوا على األقل وظيفة نائب مدير في اإلدارة امل

وتزود هذه اللجنة بأمانة، يعين القائم عليها بموجب مرسوم رئاس ي بناء على اقتراع من وزير العدل    

 حافظ األختام، وتكلف هذه اللجنة على الخصوص بما يلي:

 تحضير اجتماعات اللجنة. -

 دراسة امللفات املقترحة على اللجنة. -

 156ع مختلف القطاعات املعنية.متابعة تنفيذ قرارات اللجنة بالتنسيق م -

 ثانيا : دورها اإلصالحي

                                                           

  155- انظر املادة )3( من املرسوم التنفيذي 187-07.

  156- املادتان 2 و7 من املرسوم التنفيذي 187-07.
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من أجل تنفيذ البرامج اإلصالحية ومتابعتها تعقد لجنة التنسيق اجتماعاتها مرة واحدة كل ستة     

( أعضائها، ويحدد 8/3أشهر، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي)

، وتعقد اجتماعات اللجنة 157اجتماعات اللجنة وجدول أعمالها ويستدعي أعضاءهاالرئيس تاريخ انعقاد 

لتقييم حصيلة نشاط عمل اللجنة واملجهودات املسخرة، والصعوبات املواجهة في مجال النشاط 

( 1اإلصالحي املطبق في السجون خالل مرحلة تنفيذ عقوبة سلب الحرية، وقد حددت املادة الرابعة )

، املذكور سلفا، أهم النشاطات اإلصالحية التي تقوم بها اللجنة، وهي على 07/187نفيذي من املرسوم الت

 الخصوص ما يلي:

تنسيق نشاطات القطاعات الوزارية والهيئات األخرى، التي تساهم في إعادة اإلدماج االجتماعي  -2

 للمحبوسين.

 وإعادة إدماجهم االجتماعي. اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين مناهج إعادة تربية املحبوسين -8

 املشاركة في إعداد برامج الرعاية  الالحقة للمحبوسين بعد اإلفراج عنهم. -3

 التقييم الدوري لألعمال املباشرة في مجال التشغيل في الورشات الخارجية والحرية النصفية.  -1

 جال.كل اقتراح في هذا املتقييم وضعية مؤسسات البيئة املفتوحة ونظام اإلفراج املشروط، وتقديم  -7

 اقتراح كل عمل والتشجيع عليه في مجال البحث العلمي بهدف محاربة الجريمة. -2

 اقتراح كل النشاطات الثقافية واألعمال اإلعالمية الرامية إلى الوقاية من الجنوح ومكافحته. -7

 قابية.اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين ظروف الحبس في املؤسسات الع -2

                                                           

  157- املادة)7( من املرسوم التنفيذي 187-07.
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، املتعلق 07/01وكان نتيجة الشتراك مختلف القطاعات في عملية إصالح املسجون اثر صدور القانون     

، املتعلق 07/187بقانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين، واملرسوم التنفيذي 

يمات خاصة ملنح الدعم بتنظيم لجنة التنسيق، ومهامها وسيرها، إعطاء مصالحها في الواليات تعل

واملساهمة املادية واملعنوية في إطار إصالح السجون، منها التكفل بتجهيز السجون بالوسائل الالزمة، من 

طرف مفتش ي التعليم بالوالية وتدعيمها باملعلمين إلعطاء الدروس في التعليم العام، وتكليف مديرية 

ديني والتربية األخالقية للمساجين، وهو ما تم تجسيده الشؤون الدينية بإنتداب أئمة للقيام باإلرشاد ال

 في الواقع العملي.

 الفرع الثاني: قاض ي تطبيق العقوبات.

لقد أولى قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين، مكانة هامة لدور قاض ي     

سجون، ف على عملية إصالح املتطبيق العقوبات كمؤسسة للدفاع االجتماعي، في تفعيل وتنشيط واإلشرا

وبالرجوع إلى املهام اإلصالحية العديدة التي يضطلع بها، نجده بحق يمثل األساس لبناء أركان سياسة 

اإلصالح والعنصر املحرك الذي ينشط إعادة تربية وإدماج املحكوم عليهم، وذلك من خالل إشرافه على 

 لبرامج التأهيلية.مختلف الهياكل اإلصالحية وإعداد وتنفيذ مختلف ا

ويعين قاض ي تطبيق العقوبات بموجب قرار من وزير العدل حافظ األختام ، في دائرة اختصاص كل     

مجلس قضائي ويختار من بين القضاة املصنفين في رتب املجلس القضائي على األقل ممن يولون عناية 

 158خاصة بمجال السجون.

 ثانيا: دوره اإلصالحي

                                                           

  158- انظر املادة  88، من قانون تنظيم السجون 01-07.
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( من الرسوم 8ق العقوبات لجنة تطبيق العقوبات، وذلك بموجب املادة الثانية )يترأس قاض ي تطبي    

 ، املحدد لتشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها.8007ماي  27، املؤرخ في 07/220التنفيذي 

 وأما مهام قاض ي تطبيق العقوبات في مجال اإلصالح، فتتمثل في:    

وس، واملتصرف في أمواله ومحاسبه أو أي موظف أو ضابط عمومي، تسليم رخصة الزيارة لوص ي املحب -2

 قانون تنظيم السجون(. 27متى كانت أسباب الزيارة مشروعة )مضمون املادة 

يخطر قاض ي تطبيق العقوبات من قبل املحبوس إذا لم يتم الرد على شكواه املقدمة إلى مدير املؤسسة  -8

 قانون تنظيم السجون(. 77اريخ تقديمها )مضمون املادة ( أيام من ت20العقابية، بعد مرور عشرة)

 (.21أيام من تاريخ إخطاره )مضمون املادة  7يدرس تظلم املحبوس، وينظر فيه في أجل أقصاه  -3

اإلشراف على عمل األساتذة واملختصين في علم النفس، واملساعدين االجتماعيين، الرامي إلى رفع  -1

ادة إدماجهم االجتماعي، حتى في مرحلة ما بعد اإلفراج وتقديم كافة معنويات املساجين، وتسهيل إع

املساعدات، لتحسين الوضعية املادية، األخالقية، املهنية، العائلية واالجتماعية للمحبوسين)مضمون 

 قانون تنظيم السجون( 27املادة

قت لخروج، التوقيف املؤ يقرر استفادة املحبوس من نظام الحرية النصفية، البيئة املفتوحة، إجازة ا -7

لتطبيق العقوبة، اإلفراج املشروط، كما يقرر وضع املحبوس في الورشات الخارجية، كل ذلك بعد 

 استشارة لجنة تطبيق العقوبات.

ويتبين مما سبق أن املشرع الجزائري قد أعطى مكانة هامة لإلشراف القضائي في عملية إصالح     

التي تنادي بها النظم العقابية الحديثة واملغزى من ذلك هو أن التدبير  املسجون، وذلك تماشيا مع املبادئ

الجنائي ال يتحقق بمجرد إصدار الحكم، ولكن بمتابعة تنفيذه، وهذا ما يتطلب خضوع املرحلتين لسلطة 

 واحدة.



 

 

131 

إن احترام حقوق املحكوم عليهم هي من صميم وظيفة القضاء الذي يتعين أن يكون مستقال عن     

  159دارة العقابية، التي غالبا ما تكون مصدر االعتداء.اإل 

ومن أهم املشاكل التي أصبحت تعيق نشاط قضاة تطبيق العقوبات هي نقص عددهم مقارنة باملهام     

العديدة والنشاطات الكبيرة التي يقومون بها، كما تجدر اإلشارة إلى عدم تفرغ  قضاة تطبيق العقوبات 

مهام أخرى على مستوى املجالس التي تكون على حساب تنفيذ البرامج اإلصالحية لوظيفتهم، فهم يكلفون ب

وتصفية امللفات الخاصة بها، وهو ما يؤدي إلى تولي السلطة اإلدارية ممثلة في مدير املؤسسة العقابية، 

بتقلد جميع الصالحيات في مجال إصالح املسجون، الخاصة بقاض ي تطبيق العقوبات، األمر الذي يمس 

 الحقوق األساسية للمحكوم عليهم ويزيد في تسلط اإلدارة.ب

ويعاني قضاة تطبـيق العقوبات من نقص اإلمكانيات املادية والشروط الضرورية ملمارسة مهامهم     

 27ميدانيا، ولقد أشار تقرير اللجنة الوطنية إلصالح العدالة املنصبة من طرف رئيس الجمهورية بتاريخ 

قلة اإلمكانيات املوضوعة تحت تصرف قضاة تطبيق العقوبات، حيث جاء في ، إلى  2777160أكتوبر

توصياتها، وجوب العمل على توفير الظروف املناسبة الالزمة لقاض ي تطبيق العقوبات لكي يمارس دوره 

 ومهامه الفعلية، طبقا لقانون تنظيم السجون.

 الفرع الثالث: لجنة تطبيق العقوبات

من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج  81قوبات، طبقا ألحكام املادة تأسست لجنة تطبيق الع    

، تشكيلتها 8007ماي  27، املؤرخ في 07/220االجتماعي للمحبوسين، وقد حدد املرسوم التنفيذي رقم 

                                                           

محمود شريف بسيوني وعبد العظيم الوزير، اإلجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية، وحماية حقوق اإلنسان، الطبعة األولى،  -2

  .877، ص2772دار العلم للماليين، لبنان،

لجريدة الرسمية، العدد ، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية إلصالح العدالة، ا2777أكتوبر 27، املؤرخ في 831-77مرسوم رئاس ي رقم  -8

  .7و 1، ص 2777أكتوبر  80، الصادر بتاريخ 71رقم 
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، ويكون مكان تواجدها بمؤسسات: الوقاية، إعادة التربية، إعادة التأهيل وفي املراكز  161وكيفيات سيرها

 صصة للنساء.املتخ

 أوال: تشكيلها

، سابق الذكر أعضاء لجنة تطبيق 220-07( من املرسوم التنفيذي 8لقد بينت املادة الثانية )    

 العقوبات، وهم كاآلتي:

- .
ه
 قاض ي تطبيق العقوبات، رئيسا

- .
ه
 مدير املؤسسة العقابية أو املركز املتخصص للنساء، حسب الحالة، عضوا

.املسئول املكلف بإع -
ه
 ادة التربية، عضوا

 رئيس االحتباس، عضوا. -

- .
ه
 مسئول كتابة الضبط القضائية للمؤسسة العقابية، عضوا

- .
ه
 طبيب املؤسسة العقابية، عضوا

- .
ه
 األخصائي في علم النفس باملؤسسة العقابية، عضوا

- .
ه
رب  من املؤسسة العقابية، عضوا

ُُ  ِم

 ضوا.مساعدة اجتماعية من املؤسسة العقابية، ع -

                                                           

، يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية، 8007ماي  27، مؤرخ في 220-07مرسوم تنفيذي رقم  -3

 .23، ص8007ماي  22، الصادر بتاريخ 37العدد رقم
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و يعين الطبيب واألخصائي في علم النفس واملربي واملساعدة االجتماعية بموجب مقرر من املدير العام    

 ( سنوات قابلة للتجديد.3إلدارة السجون ملدة )

ويضاف الى التشكيلة قاض ي األحداث، ومدير مركز إعادة التربية وإدماج األحداث)عندما يتعلق األمر    

 املشروط ملحبوس من األحداث(.في طلبات اإلفراج 

وكذلك عضو من املصالح الخارجية إلدارة السجون)عندما يتعلق األمر بتقييم تطبيق مختلف األنظمة 

 الخارجية(.

وإذا حصل شغور أو مانع ملنصب رئيس اللجنة، يطلب النائب العام من رئيس املجلس القضائي  

صالح اإلدارة املركزية املختصة بوزارة العدل ( أشهر، مع إخطار م3بانتداب قاض ي ملدة أقصاها )

 162بذلك.

ويعين النائب العام لدى املجلس القضائي كاتب ضبط، يتولى تسيير أمانة اللجنة تحت سلطة          

 قاض ي تطبيق العقوبات، يقوم باملهام التالية :

 حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضرها في ثالث نس  أصلية. -2

( ثالثة أيام من صدورها، إذا 3ات اللجنة وتبليغها إلى النائب العام واملحبوس في أجل )تسجيل مقرر  -8

 تعلقت بالتوقيف املؤقت للعقوبة، ويبلغ مقرر اإلفراج املشروط إلى النائب العام فور صدوره.

 تسجيل البريد وامللفات. -3

                                                           

  162- املادة )1( من املرسوم التنفيذي رقم 220-07..
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ويقوم أمين اللجنة بدور  تلقي الطعون، وطلبات املحبوسين، التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة، -1

  163املقرر وليس له صوت تداولي.

 ثانيا: دورها اإلصالحي

تعتبر لجنة تطبيق العقوبات الجهاز الجوهري الذي  يشرف على إعداد وتطبيق برامج إصالح املسجون،     

ة ر وتحقيق النظام داخل املؤسسة العقابية، ولتحقيق ذلك تجتمع اللجنة كل شهر، أو كلما دعت الضرو 

لذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من مدير املؤسسة العقابية، ويحدد رئيس اللجنة جدول 

 164أعمال اجتماعاتها وتاريخ انعقادها ويستدعي أعضاءها.

( أعضائها على األقل، وتتخذ قراراتها 8/3تتداول اللجنة في امللفات املعروضة عليها بحضور ثلثي)    

وتفصل اللجنة في الطلبات املعروضة  165في حال التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.بأغلبية األصوات، و

عليها خالل شهر واحد ابتداءه من تاريخ تسجيلها، وبهذه الصفة فإن لجنة تطبيق العقوبات تمارس مهاما 

 رئيسية، أهمها:

ن أجلها، ترتيب وتوزيع املحبوسين، حسب وضعيتهم الجزائية، وخطورة الجريمة املحبوسين م -2

 وجنسهم وسنهم، وشخصيتهم، ودرجة استعدادهم لإلصالح.

 متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية والبديلة عند االقتضاء. -8

دراسة طلبات إجازات الخروج وطلبات التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة، وطلبات اإلفراج املشروط،  -3

 أو اإلفراج املشروط ألسباب صحية.

                                                           

  163- املادة)7( من املرسوم التنفيذي220-07.

  164- املادة )2( من املرسوم التنفيذي 220-07. 

  165- املادة)7( من املرسوم التنفيذي220-07.
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 ات الوضع في الوسط املفتوح والحرية النصفية والو رشات الخارجية. دراسة طلب -1

 166متابعة تطبيق برامج إعادة التربية وتفعيل آلياتها. -7

 الفرع الرابع: لجنة تكييف العقوبات

من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي  213تم إنشاء هذه اللجنة بموجب املادة     

 .1678007ماي  27، املؤرخ في 222-07كيلها وتنظيمها وسيرها، املرسوم التنفيذي للمحبوسين، وحدد تش

-07( من قاون 8ويقع مقرها باملديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بحسب املادة الثانية )  

222. 

 أوال: تشكيلها

 العقوبات، وهي كاآلتي:، تشكيلة لجنة تكييف  222-07حددت املادة الثالثة من املرسوم التنفيذي     

 قاض ي من قضاة املحكمة العليا، رئيسا. -

- .
ه
 ممثل عن املديرية املكلفة بإدارة السجون، برتبة نائب مدير على األقل، عضوا

- .
ه
 ممثل عن املديرية املكلفة بإدارة الشؤون الجزائية، عضوا

- .
ه
 مدير مؤسسة عقابية، عضوا

ألختام من بين الكفاءات والشخصيات التي لها معرفة باملهام عضوين يختارهما وزير العدل حافظ ا -

 املسندة إلى اللجنة.

                                                           

  166- املادة 81 الفقرة)8( من قانون تنظيم السجون 01-07.
لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية،  ، يحدد تشكيلة8007ماي  27مؤرخ في  222-07مرسوم تنفيذي رقم  -167

 .21، ص8007ماي  22، الصادر بتاريخ 37العدد رقم
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يعين الرئيس مقرر اللجنة من بين أعضائها، ويعين األعضاء بقرار من وزير العدل حافظ األختام ملدة     

خالفه است ( ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حال انقطاع عضوية أحدهم قبل انتهائها، يتم3)

 ويمكن للجنة أن تستعين بأي شخص ملساعدتها في أداء مهاما. 168للمدة املتبقية،

للجنة تكييف العقوبات أمانة يسيرها موظف معين من قبل املدير العام إلدارة السجون وإعادة     

 اإلدماج، وتكلف هذه األمانة بما يلي:

 تحضير اجتماعات اللجنة واستدعاء أعضائها. -

 محاضر اجتماعات اللجنة. تحرير  -

 تسجيل مقررات اللجنة وتبليغها. -

 تلقي البريد وملفات الطعون املرفوعة ضد مقررات لجان تطبيق العقوبات. -

 169تلقي طلبات اإلفراج املشروط التي يؤول االختصاص فيها إلى وزير العدل حافظ األختام. -

 ثانيا: دورها اإلصالحي

ا تجتمع لجنة تكييف العقوبات مرة كل شهر، كما يمكنها أن تجتمع بناءه على في سبيل القيام بمهامه      

، ويضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويحدد تاريخ 170استدعاء من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك

( أعضائها على األقل، وتصدر 8/3وتتداول اللجنة بحضور ثلثي ) 171انعقادها ويوزع امللفات على أعضائها.

 .172اتها بأغلبية األصوات،  ويكون صوت الرئيس مرجحامقرر 

                                                           

  168- انظر املادة)1( من املرسوم التنفيذي222-07.

  169- املادة )2( من املرسوم التنفيذي 222-07.

  170- املادة )7( من املرسوم التنفيذي 222-07.

  171- املادة )7( من املرسوم التنفيذي 222-07.

  172- املادة )7( من املرسوم التنفيذي 222-07.
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 ويمكن إجمال مهام لجنة تكييف العقوبات في اآلتي:     

تبدي اللجنة رأيا في طلبات اإلفراج املشروط التي يؤول االختصاص فيها إلى وزير العدل حافظ األختام،  -2

 في أجل ثالثين يوما ابتداءا من تاريخ استالمها.

نة رأيا في امللفات التي يعرضها عليها وزير العدل حافظ األختام بشأن إعفاء املحبوس من تبدي اللج -8

بعض أو من كل الشروط الواجب توفرها لالستفادة من أحد أنظمة إعادة التربية واإلدماج االجتماعي، 

  173عندما يقدم للسلطات معلومات تؤدي إلى الكشف عن املجرمين وإيقافهم.

 ( يوما ابتداءه من تاريخ الطعن.17ي الطعون املعروضة عليها في أجل خمسة وأربعين )تفصل اللجنة ف -3

تفصل في اإلخطارات املعروضة عليها من قبل وزير العدل حافظ األختام، إذا وصل إلى علمه أن مقرر  -1

 طقاض ي تطبيق العقوبات بشأن إجازة الخروج، والتوقيف املؤقت لتنفيذ العقوبة واإلفراج املشرو 

 174ألسباب صحية، من شأنه أن يؤثر سلبا عل األمن أو النظام العام.

  األجهزة الخاصة املكلفة اإلصالحاملطلب الثاني: 

 األسالك والرتب الخاصة بإدارة السجون الفرع األول: 

يقسم قطاع إدارة السجون إلى ثالثة أسالك، يحتوي كل سلك على مجموعة من الرتب، هذا باإلضافة     

 ك املناصب العليا.إلى سل

 ويضم رتبتين ، عون الحراسة وعون إعادة التربية.: أوال: سلك موظفي إعادة التربية

                                                           

  173- املادة )20( من املرسوم التنفيذي 222-07.

  174- املادة )22( من املرسوم التنفيذي 222-07.



 

 

138 

يتولى أعوان الحراسة زيادة على املهام املسندة إليهم في النصوص التي تحكم إدارة أعوان الحراسة:  -6

لعقابية و الورشات السجون، حراسة املحبوسين وحفظ األمن والنظام  واالنضباط  باملؤسسات ا

 تنفيذ العمل العقابي.الخارجية، وكذا التأكد من حسن 

: يكلفون تحت مراقبة رؤسائهم السلميين وزيادة إلى املهام املسندة ألعوان أعوان إعادة التربية -6

 الحراسة بما يلي: 

 تأطير و تنسيق ومراقبة نشاط األعوان املوضوعين تحت سلطتهم. -أ

خاص املحبوسين خارج أماكن الحبس طبقا للنصوص السارية املفعول التي ضمان حراسة األش -ب

 تحكم إدارة السجون.

 األشخاص املحبوسين و إدماجهم االجتماعي. تربية تطبيق برامج إعادةاملساهمة في  -ج

 رتب : رقيب ومساعد ومساعد أول إلعادة التربية. 03: ويضم 175ثانيا: سلك موظفي التأطير

يتولى تحت مراقبة رؤسائهم السلميين، وزيادة على املهام املنوطة ألعوان إعادة : 176التربيةرقباء إعادة  -6

 التربية مهام رئيس مركز الحراسة عن األجنحة املدعمة أمنيا.  

يتولى تحت مراقبة رؤسائهم السلميين وزيادة على املهام املسندة إليهم : 177مساعدو إعادة التربية  -6

 ة السجون  ما يلي :  في النصوص املنظمة إلدار 

حفظ النظام واإلنضباط واألمن باملؤسسات العقابية والورشات الخارجية، والتأكد من احترام قواعد  -

األمن واإلنضباط والنظافة، وتأطير وتنسيق ومراقبة نشاط املوظفين املوضوعين تحت سلطتهم، ويتولى 

                                                           

 175: املادة 17، نفس املرسوم.

 176: املادة 70، نفس املرسوم.

 177: املادة 72، نفس املرسوم.
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منيا عند االقتضاء، والسهر على حسن مهام رئيس مركز الحراسة أو مسؤول عن األجنحة املدعمة أ

 برامج إعادة التربية واإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين. تطبيق

: يكلفون تحت مراقبة رؤسائهم السلميين و زيادة على املهام  178املساعدون األوائل إلعادة التربية -8

 املنوطة بمساعدي إعادة التربية بما يلي : 

األشخاص املحبوسين وحراستهم والسهر  معاملةسيما في مجال السهر على حسن سير التنظيمات، ال  -

 برامج إعادة التربية للمحبوسين  وإعداد حصائل االنجازات. تطبيقعلى حسن 

: يضم أربعة رتب: ضابط، ضابط رئيس ي، ضابط عميد، ضابط عميد 179ثالثا: سلك موظفي القيادة

 أول إلعادة التربية. 

 ضمان حفظ النظام واألمن ويكلف بـ: : يتولى180ضابط إعادة التربية -96

 في تجسيد برامج إعادة التربية واإلدماج اإلجتماعي لألشخاص املحبوسين. املشاركة -

 تاطير و تنسيق ومراقبة نشاط املوظفين املوضوعين تحت سلطتهم . -

 املشاركة في إنجاز عمليات إستخراج وتحويل املحبوسين. -

 لذين ينتمون إلى األسالك الخاصة بإدارة السجون.املساهمة في تكوين املوظفين ا -

ممارسة صالحيات ضباط الشرطة القضائية بالنسبة للجرائم التي ترتكب داخل املؤسسات العقابية  -

 .  01-07أو خارجها بمناسبة تطبيق إحدى األنظمة العقابية املنصوص عليها في قانون 

                                                           

 178: املادة 78، نفس املرسوم.

 179:  املادة 72، نفس املرسوم.

 180: املادة 77، نفس املرسوم. 
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على املهام  وزيادةحت مراقبة رؤسائهم السلميين : يكلفون ت181رتبة ضابط رئيس ي إلعادة التربية -96

 املنوطة بضباط إعادة التربية بتأطير فرق التدخل وحفظ النظام داخل املؤسسات العقابية.

: يكلف الضباط العمداء إلعادة التربية تحت مراقبة رؤسائهم 182رتبة ضابط عميد إلعادة التربية -98

 باط الرئيسيين بما يلي:على املهام املنوطة للض زيادةالسلميين و 

 إنجاز برامج إعادة التربية واإلدماج االجتماعي لألشخاص املحبوسين. متابعةالسهر على  -

 تسيير العتاد و التجهيزات األمنية والتأكد من صيانتها. -

على املهام املنوطة  وزيادة: يكلفون تحت مراقبة رؤسائهم 183رتبة ضابط عميد أول إلعادة التربية -94

 ضباط العمداء بما يلي:بال

في إعداد برنامج التكفل باألشخاص املحبوسين وتنسيق عملية وضعها حيز التطبيق في إطار  املساهمة -

 تنفيذ األحكام القضائية و الحفاظ على األمن العام للمؤسسة.

ة وكذا يفي تنسيق نشاطات املؤسسة و مراقبة كل ما يتعلق بتنظيم و تسيير املؤسسة العقاب املشاركة -

ظروف الحياة في الوسط العقابي، وظروف عمل موظفي السجون وإقتراح كل التدابير الكفيلة بضمان 

 تحسينها.

، والت 184وبعد معرفتنا لألسالك الخاصة بإدارة السجون وجب التطرق إلى مهام موظفي السجون     

 تتمثل في :

ؤسسات العقابية بسند قانوني ومنعهم : القبض الجسدي على األشخاص املوجودين بامل: مهام أمنية96

 من مغادرة املؤسسات بالقوة مع توفير الشروط وضروريات الحياة وإحترام كرامتهم.

                                                           

 181: املادة 20، نفس املرسوم.

 182: املادة 22، نفس املرسوم.

 183: املادة 28، نفس املرسوم.

 184: املادة 07، نفس املرسوم .
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 : املساهمة في إعادة التربية لهؤالء املنحرفين وتطبيق البرامج املسطرة.: مهام تربوية96

 ن خاللهم باملجتمع.: املحافظة على الصلة بين املحبوسين وأسرهم وم : مهام إجتماعية98 

 ونالحظ أن كل هذه املهام  تصب في هدفين أساسيين، وهما:    

 الحفاظ على أمن املؤسسة واألشخاص واملمتلكات. -أ

 إعادة تربية املحبوسين و تهيأتهم إلعادة إدماجهم في املجتمع بعد إنقضاء عقوبتهم . -ب

 إلدارة السجون  األسالك املشتركةالفرع الثاني: 

 السلك الطبي وشبه الطبيأوال: 

إن توفير الظروف الححية املالئمة داخل املؤسسات العقابية وبالورشات، والوقوف اليومي والدوري     

ى بوزارة العدل إلى إبرام  للتكفل بالرعاية الححية للمساجين، إضافة إلى تحقيق شروط النظافة، أد 

االجتماعية، تضمن توظيف بعض األسالك ( قرارات وزارية مشتركة مع وزارة الححة والشؤون 03)

حة  الطبية وشبه الطبية لفائدة قطاع السجون، منها سلك االختصاصيين في علم النفس العيادي للح 

ل القراران 2772ديسمبر  20العمومية، وذلك ما تضمنه القرار الوزاري املشترك املؤرخ في  ، كما خو 

، من فتح مسابقات توظيف األسالك الطبية وشبه 2772ديسمبر  20الوزاريان املشتركان املؤرخان في 

 الطبية لفائدة السجون وتتمثل فيما يلي:

ون املتمثلون في: األطباء، الصيادلة، وجراحو األسنان. -2  املمارسون الطبيون العام 

 مساعدو التمريض. -8

 املمرضون. -3

 املساعدات االجتماعيات. -1

 املحضرون في الصيدلة. -7

 جهزة األشعة.مشغلو أ -2
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 مساعدو املخبريين. -7

 املخبريون. -2

وزيادة على القرارات الوزارية املشتركة الثالثة املذكورة سابقا، كان للقرار الوزاري املشترك املؤرخ     

، املتضمن االتفاقية الححية املتعلقة بالتغطية الححية للمساجين، باملؤسسات 2777ماي  23في

، أن فتح املجال أمام تعيين وانتداب أطباء تابعين لهياكل 185ارتي العدل والححةالعقابية املبرمة بين وز 

الححة باملؤسسات العقابية، ومكنت من مساهمة وزارة الححة في التكوين املستمر للموظفين الطبيين 

 وشبه الطبيين التابعين لقطاع السجون.

 :األسالك التربوية -ثانيا

ديه التعليم والتكوين في مجال عملية إصالح املسجون وإدماجه لقد دفع الدور الهام الذي يؤ      

االجتماعي، بوزارة العدل إلى إنشاء عدة قرارات وزارية مشتركة مع القطاعات املعينة  بتأطير برامج 

، املبرم 2773يونيو 28اإلصالح الخاصة في هذا املجال، وكان من بينها القرار الوزاري املشترك املؤرخ في 

الشبيبة والرياضة، حيث تمكنت على إثره وزارة العدل من توظيف مؤطرين في التربية البدنية  مع وزارة

 للمساجين وتشمل األسالك التالية:

 مربوا الشبيبة. -2

 املربون املختصون في الشبيبة. -8

 املربون الرياضيون. -3

                                                           

ين باملؤسسات العقابية التابعة ، يتضمن االتفاقية املتعلقة بالتغطية الححية للمساج2777ماي  23قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -185 

 .07، ص2777أكتوبر 82، الصادر بتاريخ 70لوزارة العدل، الجريدة الرسمية، العدد رقم 
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 التقنيون السامون في الرياضة. -1

ن القرار الوزاري املشترك    
 
، املنعقد بين وزارة العدل ووزارة التكوين 2773يونيو  28املؤرخ في  كما مك

 املنهي، لتنشيط برنامج التكوين املنهي باملؤسسات العقابية، وهي:

 أستاذ التعليم املنهي. -2

 أستاذ مختص في التعليم املنهي. -8

 مساعد تقني وتربوي. -3

 27املنهي، من التوصل إلى إبرام اتفاقية تعاون في  كما مكن التعاون بين وزارة العد ووزارة التكوين    

، تهدف إلى تكوين املساجين مهنيا، وانتداب أساتذة التكوين املنهي التابعين لقطاع التكوين 2777نوفمبر 

باملؤسسات العقابية، وسمحت هذه االتفاقية لوزارة التكوين املنهي بتكوين موظفي إدارة السجون 

نهي ملن يتوفر على الشروط املطلوبة. وساهمت اتفاقية التعاون في مجال التعليم كأساتذة في التكوين امل

، من توفير 2777ديسمبر  82والتربية اإلسالمية والتكوين، املبرمة بين وزارتي العدل والشؤون الدينية في 

روس دموظفي السلك الديني لتنشيط دروس الوعظ واإلرشاد، ومعلمين لتحفيظ القرآن الكريم، وتقديم 

 في محو األمية لفائدة املساجين.

 خاتمة:

، إلى تحسين الظروف وتوفير الضمانات من أجل حماية فعلية الجزائري  يسعى البرنامج اإلصالحي    

لحقوق اإلنسان، وهو مانجح فيه البلد إلى حد كبير جدا من خالل تنوع مؤسساته العقابية وأساليب 

ساجين وفقا للقانون، من خالل تسخير أجهزة متخصصة تسهر على املعاملة النوعية التي يتمتع بها امل

ذلك، إال أنه وبالرغم من هذا فإننا ندعو إلى فتح السجـون للبحث العلمي، و دراسات املختصين في علوم 

العقاب، اإلجرام، القانون، االجتماع، النفس، الطب وغيرهم، لدراسة مجتمع السجن في الجزائر بكل 
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، وتقديم أهم الحلول العملية لظاهرة اإلجرام واالقتراحات البناءة في إصالح السجون أبعاده ومكوناته

وشخصية املساجين، وحفظ كرامتهم اإلنسانية، لتكون نتائج هذه الدراسات املادة الخام التي تعتمدها 

خرى، التي األ  وزارة العدل في بناء سياستها العقابية، بدال من االكتفاء باالعتماد على قوانين املجتمعات

 أثبتت تجربة الكثير منها فشلها بسبب االختالفات البيئية، اإلجتماعية، والثقافية، وحتى الدينية.
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 املـراجـع

 أوال/ املـؤلفـات:

ري، الطبعة جزائعبد الحفيظ طاشور، دور قاض ي تطبيق األحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل اإلجتماعي في التشريع ال -*2

 .8002الرابعة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .2777عبد القادر القهوجي، علم اإلجرام وعلم العقاب، الدار الجامعية، د.ط، مصر،  -*8

 .2727، منشورات ذات السالسل، الطبعة األولى، الكويت،  عدنان الدوري، علم العقاب ومعاملة املذنبين -*3

ف بسيوني وعبد العظيم وزير، اإلجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية وحماية حقوق اإلنسان، الطبعة األولى، دار محمد شري -*1

 .2772العلم للماليين، لبنان، 

 ثانيا/القواعد الدولية:

الجريمة ومعاملة املجرمين املعقود في  أوص ي باعتمادها مؤتمر األمم املتحدة األول ملنع، و * القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء2

( املؤرخ 28-)د 8072و  2777تموز/يوليو  32( املؤرخ في 81-جيم )د 223وأقرها املجلس االقتصادي واالجتماعي بقراريه  2777جنيف عام 

 حيث أصبحت تسمى قواعد نيلسون مانديال. 8027، واملعدلة عام 2777أيار/مايو  23في 

 ارات:ثالثا/املراسيم والقر 

، يتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة 8007فيفري  02املؤرخ في  01-07الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم * 2

 .8007فيفري  23، الصادر بتاريخ 28اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية، العدد رقم 

، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية 2777أكتوبر 27، املؤرخ في 831-77مرسوم رئاس ي رقم * الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،8

 .2777أكتوبر  80، الصادر بتاريخ 71العدالة، الجريدة الرسمية، العدد رقم  إلصالح

تمين لألسالك الخاصة ، املتضمن القانون األساس ي الخاص باملوظفين املن8002نيو عام و ي 07، املؤرخ في02/227املرسوم التنفيذي رقم* 3

 .30بإدارة السجون، الجريدة الرسمية، العدد 

، يحدد كيفيات تنظيم املؤسسات العقابية وسيرها، 8002مارس  02املوافق  2187صفر  02، املؤرخ في 02/207* املرسوم التنفيذي رقم 1

 .27الجريدة الرسمية، العدد 

، يتضمن القانون األساس ي النموذجي لعمال 2727مارس  83املؤرخ في 77-27وم رقم * الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرس7

 .2727مارس  81، الصادر بتاريخ 23املؤسسات و اإلدارات العمومية، الجريدة الرسمية، العدد رقم 

د تشكيلة لجنة تطبيق ، يحد8007ماي  27املؤرخ في  220-07* الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم 2

 .8007ماي  22، الصادر بتاريخ 37العقوبات و كيفيات سيرها ، الجريدة الرسمية، العدد رقم 

، يحدد تشكيلة لجنة تكييف 8007ماي  27املؤرخ في  222-07* الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم 7

 .8007ماي  22، الصادر بتاريخ 37سمية، العدد رقم العقوبات تنظيمها و سيرها ، الجريدة الر 

، يحدد تنظيم اللجنة الوزارية 8007نوفمبر  02املؤرخ في  187-07* الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم 2

، 71الجريدة الرسمية، العدد رقم املشركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية املحبوسين و إعادة إدماجهم اإلجتماعي ومهامها و سيرها ، 

 .8007نوفمبر  23الصادر بتاريخ 

، يحدد تنظيم املفتشية العامة 8002أوت  82املؤرخ في  821-02* الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم7

 .8002أوت  30، الصادر بتاريخ 73ملصالح السجون و سيرها ومهامها ، الجريدة الرسمية، العدد رقم 
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 .2727ديسمبر  87، املؤرخ في 87* النظام الداخلي للمؤسسات العقابية، قرار رقم 20

، يتضمن االتفاقية املتعلقة بالتغطية الححية 2777ماي  23* الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قرار وزاري مشترك مؤرخ في22

 .2777أكتوبر  82، الصادر بتاريخ 70لعدل، الجريدة الرسمية، العدد رقم للمساجين باملؤسسات العقابية التابعة لوزارة ا

 رابعا/ املجالت

 * عبد هللا غانم، فكرة املؤسسات اإلصالحية، مجلة املركز العربي للدراسات األمنية والتدريب بالرياض، أبحاث الندوة الثانية املنعقدة2

 .2772ادر سنة عدد خاص ص 2721ديسمبر، الرياض  81 -88باملركز من 
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 العادلة في القانون املغربي املحاكمة

 

 حميد مالح 

  باحث في العلوم القانونية

 

 مقدمة

له إرتباط وثيق بحقوق اإلنسان ملا يقرره من إجراءات  ما من شك في أن قانون املسطرة الجنائية 

ليها عامليا، كمبدأ الشرعية والبراءة األصلية متصلة عضويا بحقوق اإلنسان األساسية كما هي متعارف ع

 [2والتقاض ي أمام القضاء وحرية الدفاع والطعن في القرارات واألحكام القضائية.]

يبتدئ تطبيقه بعد التحقق من خرق النصوص الجنائية املوضوعية، العالقة له هذا القانون الذي 

و ئي في الحيلولة دون وقوع الجريمة، وبالتالي فهبالشرطة اإلدارية التي ينحصر نشاطها في امليدان الجنا

يعمل على معطيين أساسيين ومتقابلين هما ضمان حقوق املجتمع في توقيع الجزاء على املجرمين بشكل 

 [8حازم وفعال من جهة، وضمان حقوق األفراد من جهة أخرى.]

ى حماية اإلنسان من كل ما شأنه وتعتبر املحاكمة العادلة من أبرز وأهم األعمدة األساسية التي تهدف إل

املس بحقوقه وكرامته في جميع مراحل الدعوى، منذ لحظة إيقافه والبحث معه من قبل الشرطة 

القضائية في ما يعرف بالبحث التهميدي مرورا بإستنطاق أمام النيابة العامة و بالتحقيق اإلعدادي وصوال 

 إلى املحاكمة، إبتدائيا، إستئنافيا، ونقضا.

عرف األستاذ محمد اليديدي رئيس املحكمة اإلبتدائية بالرباط سابقا املحاكمة العادلة كما يلي : " وقد 

املحاكمة العادلة تكمن في سالمة اإلجراءات املسطرية التي تباشر عند محاكمة كل شخص ومطابقتها 
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تصون لتي تضمن و للقانون، باإلضافة إلى تكييف القانون وجعله منسجما مع املبادئ املتفق عليها وا

 [8] حقوق اإلنسان".

 تكريسها على عمل الدستورالذي من مرجعيتها تستمد اليوم أصبحت العادلة في ذات السياق، فاملحاكمة

 البراءة قرينة " أن على 23 الفصل نص حيث األساسية، والحقوق  بالحريات املتعلق منه، الثاني الباب في

 فيه أكد والذي الدستور  من 120 الفصل في ترسيخها ثم وكذلك " مضمونان العادلة املحاكمة في والحق

 ." معقول  أجل داخل يصدر حكم وفي عادلة محاكمة في الحق شخص لكل " أن

 وعملت على العادلة املحاكمة مفهوم لتأطير املبادئ من مجموعة وضع وقد عملت القوانين الوطنية على

 التحليل في موضوعنا املتواضع.التي سنتناولها ب الضمانات من بمجموعة تقويتها

 من خالل هذا التقديم يمكننا طرح اإلشكالية التالية : 

 إلى أي حد نجحت التشريعات الوطنية في تحقيق متطلبات املحاكمة العادلة؟

 وتتفرع هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية : 

 ما هي أهم املبادئ الدستورية للمحاكمة العادلة؟

 لضمانات الدستورية لتفعيل املحاكمة العادلة؟ما هي أهم ا

 ما هو دور التشريع الجنائي املسطري في توفير ضمانات املحاكمة العادلة ؟

 وما مدى إحترامه لهذه الضمانات ؟

 لإلجابة عن كل هذه األسئلة وغيرها سوف نعتمد على التصميم التالي :
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 لةالعاد للمحاكمة الدستورية املبادئ : االول  املطلب

 البراءة قرينة مبدأ  :االولى الفقرة

  الشرعية مبدأ : الثانية الفقرة

 الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة: املطلب الثاني

 الضمانات القانونية : الفقرة األولى

 القضائية الضمانات : الثانية الفقرة

 دلةاملطلب الثالث : دور التشريع الجنائي املسطري في توفير املحاكمة العا

 الفقرة األولى : ضمانات املحاكمة العادلة قبل املحاكمة 

 الفقرة الثانية : ضمانات املحاكمة العادلة أثناء املحاكمة وبعدها

 

 املطلب األول : املبادئ الدستورية للمحاكمة العادلة

 الفقرة( البراءة قرينة مبدأ ومنها العادلة للمحاكمة األساسية املبادئ من مجموعة 8022دستور  كرس

 )الثانية لفقرة (  الشرعية ومبدأ ) االولى

 البراءة قرينة مبدأ  :االولى الفقرة 

التي تضمن أمن األشخاص وحماية حرياتهم   العادلة املحاكمة ضمانات وأرقى أهم البراءة من تعتبر قرينة

 و 23  الفصول  في اعليه التنصيص ثم إذ الدستورية، املبادئ مصاف إلى املشرع بها إرتقى الفردية ،حيث

، والفصل " مضمونان العادلة املحاكمة في والحق البراءة قرينة " ينص على 83، فالفصل  من الدستور  119

يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي ينص على أنه "  227

 كل "أن على ونصت في مادتها األولى ت به املسطرة الجنائية،أخدمكتسب لقوة الش يء املقض ي به" كما 
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 املقض ى الش يء لقوة حائز بحكم قانونا إدانته تثبت أن إلى بريئا يعتبر جريمة بارتكاب فيه مشتبه أو متهم

 القانونية. الضمانات كل فيها تتوفر عادلة محاكمة على بناء به،

 الشك يفسر لفائدة املتهم".

واملادة  اإلنسان لحقوق  العالمي من اإلعالن 22املادة مشابهة مع ما نصت عليه املادة وجاءت صياغة هذه 

من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان  7والسياسية، واملادة  املدنية للحقوق  الدولي من العهد 21

تهم يبقى اإلنسان، حيث تم التأكيد على أن امل حقوق  لحماية األوربية من االتفاقية 2واملادة  والشعوب،

ومن  قانونا في إطار محاكمة عادلة، بريئا ويجب تمتيعه بكافة الضمانات القانونية إلى أن تتبث إدانته

 .[4]املتهم يفسردوما لفائدة الشك أن نتائج هذا املبدأ

وبما أن األصل في اإلنسان البراءة فإنه عند حصول الشك في إدانته يتعين ترجيح كفة البراءة وذلك طبقا 

ويقول رسولنا الكريم صلى هللا عليه  عدة الفقهية التي تنص على أن " اليقين ال يزول بالشك ". للقا

وسلم " ادرأوا الحدود بالشبهات فان كان للمسلم مخرج فخلوا سبيله فان اإلمام يخطئ في العفو خير له 

 من أن يخطئ في العقوبة".

املتهم،  أو فيه للمشتبه العدالة أجهزة إحترام ملدى حقيقيا إختبارا يعتبر البراءة قرينة مبدأ لذلك فان 

 بصورة املختصة املحكمة عن يصدر بمقرر  إدانته يتم أن إلى براءته فرضية دائما تستحضر أن فيجب

ونزيهة، ويكتسب الحكم قوة الش يء املقض ي به، وتتوفر فيه كافة الضمانات القانونية املتعارف  عادلة

ببراءة املتهم تعرض صاحبها  مساس فكل بها بطالن املسطرة، وبالتاليعليها ، ويترتب عن اإلخالل 

 [2]خرقا ملبدأ قرينة البراءة. يشكل نفسه تجريم على للشخص إجبار أي و للمسائلة القضائية

 أجهزة من أجهزة النهاية في التهمة، فهي إثبات فقط على تقتصر أجهزا إنفاذ القانون ال مهمة أن كما

 هذه عن تتحرى  أن العدلية األجهزة هذه على ينبغي ثم الحقيقة، ومن إثبات ألصليةا مهمتها العدالة
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 كافية أدلة هناك كانت إذا مما التحقق األدلة و وجمع بكل وسائلها القانونية بالتدقيق والتحري  الحقيقة

 عدمها. من البراءة أصل تدحض أن يمكن

حل الدعوى، بدءا بالبحث التمهيدي ومرورا ومبدأ قرينة البراءة يجب أن يكون حاضرا في كافة مرا

 باإلستنطاق أمام النيابة العامة، فمرحلة التحقيق اإلعدادي، وإنتهاء بمرحلة املحاكمة.

وبالتالي فمهما كانت قيمة األدلة والقرائن فإن الحكم باإلدانة والحائز لقوة الش يء املقض ي به وحده 

 [1]كفيل بنزع قرينة البراءة على املتهم.

 كانوا سواء ، األشخاص كل يشمل في حمايته مكن أن نؤكد في هذا الصدد، أن مبدأ قرينة البراءةوي

 أنواع لجميع وبالنسبة . اإلجرام على معتادين أو مرة ألول  متهمين كانوا إن فرق  وال ، متهمين أو بهم مشتبه

 إجراءات في أيضا يسري  نائيةالج الدعوى  في يسري  مثلما  مخالفة، أم جنحة أم جناية كانت سواء الجرائم

  الشخص كان وسواء ، للموظفين بالنسبة التأديب
ه
 .به مشتبه أو متهما

 تثبت أن إلى املتهم براءة افترضت إذا إال بلوغها يتسنى الدستورال كفلها التي الشخصية الحرية إذن فحماية

  ه.العادل والنزي القضاء ضمانات كافة فيها تتوفر عادلة محاكمة في إدانته

 كأهم ضمانة في املحاكمة العادلة الشرعية مبدأ : الثانية الفقرة

 التي القيم من ويعدمن ضمانات الحرية الفردية واملحاكمة العادلة،  هاما ضمانا يعتبر مبدأ الشرعية

 القانون. دولة دعائم ومن الديمقراطي، النظام عليها يقوم

املبدأ ألول مرة في إنجلترا في العهد األعظم، بعد ذلك ظهر تطبيق هذا  وإرتباطا بالسياق التاريخي فقد

والذي  2727سيرى النور في فرنسا وثم إقراره إثر قيام الثورة الفرنسية لحقوق اإلنسان واملواطن في عام 

 أال  أساسيتن دعامتين على مبدأالشرعيةويقوم  [،5]" ال جريمة وال عقاب إال بنص"  2نص في مادته 

 ،ببالدنا دستورية قيمة املبدأ هذا ويكتس ي ،العامة املصلحة وحماية الفردية الحرية حماية وهما
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 أي على القبض إلقاء يجوز  ال " أنه على الدستور نجده ينص من 23 الفصل من األولى الفقرة فبالرجوع إلى

ا املبدأ في .وأصل هذ" القانون  عليها ينص التي لإلجراءات وطبقا الحاالت في إال إدانته أو متابعته أو شخص

 ربك كان وما" وجل: عز  قوله[ و8وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال" ]"الشريعة اإلسالمية قوله تعالى : 

 [0] آياتنا". عليهم يتلو  رسوال  أمتها في يبعث حتى القرى  مهلك

ه يونظرا ألهمية هذا املبدأ فقد كرسه املشرع  كذلك في الفصل الثالث من القانون الجنائي الذي جاء ف

ال يسوغ مؤاخذة أحد على فعل ال يعتبر جريمة بصريح القانون وال معاقبته بعقوبات لم يقررها  "

كما منح املشرع املغربي أهمية لهدا املبدأ من خالل جعله قاعدة دستورية تماشيا مع العديد   ."القانون 

العالمي لحقوق اإلنسان من التشريعات الجنائية املعاصرة وجملة من الدساتير الحديثة ومع اإلعالن 

شخص من جراء فعل أو ترك، إال إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون  ال يدان أي الذي جاء فيه "

الوطني أو الدولي، وقت إرتكابه، وكذلك ال توقع عقوبة أشد من تلك التي كان يجب توقيعها وقت إرتكاب 

 ."الجرم

 لجزاء إخضاعه يمكن ال  باملجتمع ضارا كان مامه السلوك أن نستشف ذكره، سبق ما كل خالل من

ويحدد العقوبة املقررة له، لذا وجب على القاض ي أن يحكم  يجرمه صريح نص هناك يكون  لم ما جنائي،

ال يكمن للقاض ي أن يجرم أفعاال لم يجرمها القانون وال يمكنه أن يعني  بالبراءة مهما كانت قيمة الفعل،

  [.69] انون يعاقب بعقوبات لم يحددها الق

 الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة: املطلب الثاني

يقصد بضمانات املحاكمة العادلة وضع مجموعة من اإلجراءات املسطرية تعطي للمتهم وسائل كفيلة 

 [66.]للحفاظ على حريته وعدم املساس بكرامته، وذلك ملقاومة الوسائل التي هي بيد رجال السلطة
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ومنها ماهو ) لفقرة األولىا(ملشرع الدستوري مجموعة من الضمانات، منها ما هو قانوني في هذا اإلطار أقرا

 )لفقرة الثانيةا(قضائي 

 الضمانات القانونية : الفقرة األولى

لعل أهم الضمانات القانونية التي يتضمنها الدستور املغربي للمحاكمة العادلة نجدها في صلب 

ن الدستور، حيث تم إقرار وألول مرة سمو املواثيق الدولية على تصديره الذي يشكل جزءا ال يتجزأ م

القوانين الوطنية، من خالل : " جعل اإلتفاقيات الدولية، كما صادق عليها املغرب، وفي نطاق أحكام 

الدستور، وقوانين اململكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، 

أن أي حق منصوص مة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك املصادقة". يعني هذا والعمل على مالئ

 عليه في املواثيق الدولية ويشكل تعارضا مع ما سبقت اإلشارة إليه سوف لن يتم إعتماده.

كما جاء في تصديره على ما يلي : "وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد 

ملكة املغربية العضو العامل النشيط في املنظمات الدولية ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه الدولي ، فإن امل

  مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات ، وتؤكد تشبثها بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا" .

 املشرع ردأف الراسخة، الوطنية وهويتها اململكة وقوانين الدستور، أحكام نطاق على هذا األساس وفي 

 الحقوق  في واملرأة الرجل بين املساواة تتضمن للحقوق والحريات األساسية، والتي خاصا بابا الدستوري

 املناصفة تحقيق نحو والسعي والبيئية، والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية املدنية والحريات

وكذا الحق لكل فرد في سالمة شخصه  ل إنسان،،والحق في الحياة الذي يعتبر أول حق لك واملرأة الرجل بين

وعدم املس بسالمته الجسدية أو املعنوية، تجريم التعذيب واملعاملة القاسية  وأقربائه وحماية ممتلكاته

أو الالإنسانية أو املهينة، واإلعتقال التعسفي أو السري أو اإلختفاء القسري، وعدم إلقاء القبض أو 

ا ينص عليه القانون، وإخبار أي شخص تم إعتقاله، بدواعي إعتقاله إعتقال أي الشخص إال وفق م

 [66]وحقوقه، منها الحق في إلتزام الصمت واإلستفادة من املساعدة القانونية ... 
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 ارةأقر بصريح العبوالفصل السادس من الدستور بدوره أتى بضمانات مهمة في املحاكمة العادلة، حيث 

 السلطات فيهم بما إعتباريين أو ذاتيين أشخاص والجميع األمة عن تعبير أسمى يعتبر القانون  أن " على

 . "له باالمتثال وملزمون  أمامه متساوون العمومية

وعليه، فإذا كان القانون هو أسمى تعبير عن إرادة األمة، فإنه وجب على الجميع من أشخاص ذاتيين أو 

م سلطات العمومية توفيرالظروف التي تمكن من تعميإعتباريين، اإللتزام بمضامينه واإلمتثال له. وعلى ال

الطابع الفعلي لحرية املواطنات واملواطنين، واملساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية 

واالقتصادية والثقافية واالجتماعية. كما يجب إحترام اإلختيار الديمقراطي ألنه أصبح ثابتا من الثوابت 

 الجامعة لألمة.

 ووجوب وتراتبيتها، القانونية، القواعد دستورية تعتبر" أنه على األخيرة فقرته لفصل أعاله فيويؤكد ا

 ."رجعي أثر للقانون  وليس ملزمة مبادئ نشرها،

 القضائية الضمانات : الثانية الفقرة

 اتكتسيه التي الكبرى  لألهمية نظرا الدولة مؤسسات مكونات من يتجزأ ال جزء القضائية السلطة تعتبر

أن السلطة القضائية هي املعول عليها لتوفير ضمانات  بمعنى الجميع، على القانون  سيادة ضمانها بفعل

 الضروري  من كان ،وعليه اإلجتماعي اإلنسان مصير في البت حق  املحاكمة العادلة والتي خول لها املشرع

 عن املنبثق القاهرة إعالن في جاء وبهذا اإلنسانية األوضاع تستقر لكي مستقل و مسؤول قضاء تكريس

 الدعامة يشكل املستقل القضائي النظام التالي :" إن في ذلك توضيح العربية للعدالة الثاني املؤتمر

 املؤسسات وبناء الشاملة، التطوير وعمليات اإلنسان، وحقوق  املدنية الحريات لدعم الرئيسية

 [68] الديمقراطية."

وقد دعا  السادس نصره هللا، محمد امللك الجاللة صاحب ةسياس أولويات من القضاء إن إستقالل 

إلى ترسيخ دعائم دولة القانون وجعل إصالح منظومة العدالة  2777جاللته في أول خطاب للعري سنة 



 

 

155 

 إصالح ضرورة على يركز في كل مناسبةوكان جاللته  من بين أولويات وري اإلصالح الشمولي للبالد،

 .باململكة واإلجتماعي اإلقتصادي نمولل رافعة فعال وجعله القضاء

 وألول  إعترافه مع القضاء إستقاللية على نص قد مرجعياته، من وإنطالقا املغربي، الدستور  أن شك فال     

اإلرتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة  ثم حيث السلط باقي عن مستقلة كسلطة القضائية بالسلطة مرة

امللك هو الضامن إلستقالل السلطة لتشريعية والتنفيذية، و قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين ا

  .207صل القضائية كما جاء في الف

ترتيبا على ذلك، فمن بين الضمانات القضائية التي جاء بها الدستور هو اإلعتراف للسلطة القضائية 

القانونية  واعدباإلستقالل، حيث عزز هذا اإلستقالل بالضمانة امللكية، وضمنت الطبيعة الدستورية للق

الخاصة بالسلطة القضائية إستقالل القضاة في ممارسة عملهم دون الخضوع ألي جهة أخرى، كما جاء 

من الدستور، ومنع إصدار األوامر أو التعليمات للقاض ي بخصوص القضايا املعروضة  207في الفصل 

ن أي تدخل أو ضغط من عليه، وأن يكون عمله خالصا وخاضعا ملا يمليه عليه القانون والضمير دو 

املساس باالختصاص األصلي للقضاء أال وهو الفصل في  أحكامه أو  عن يعترض أو شأنه أن يعرقل

 املنازعات.

يجب عليه إشعار املجلس األعلى للسلطة القضائية  من الدستورعلى أن القاض ي 109الفصل ينص كما

 جسيما، مهنيا خطأ والتجرد اإلستقالل بواجب القاض ي من إخالل كل بكل ما يهدد إستقالله، كما يعد

 الفقرة ، وكان الدستور واضحا حين نص في الصفة الجرمية التي يمكن أن يتصف بها عن النظر بصرف

 مشروعة. غير بكيفية القاض ي على التأثير حاول  من كل القانون  يعاقب أنه على الفصل نفس من األخيرة

ألعلى السلطة القضائية من خالل إنفراد املجلس ومن الضمانات كذلك توسيع إختصاصات املجلس ا

بالسهر على تطبيق جميع الضمانات املمنوحة للقضاة وال سيما فيما يتعلق باإلستقالل والتعيين والترقية 

والتقاعد والتأديب، وخول له املشرع حق إصدار التوصيات املالئمة لوضعية القضاء ومنظومة العدالة 
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جهة إستشارية بخصوص كل مسألة تتعلق بالعدالة كلما طلب ذلك جاللة بصورة تلقائية مع جعل منه 

 امللك أو الحكومة أو البرملان.

من  227حسب الفصل و شخصيات قضائية وحقوقية، وقضاة منتخبين، وتنوع تشكيلته ليشمل 

 الدستور يتألف املجلس من عشرين عضوا، على الشكل التالي :

 منتدباالرئيس األول ملحكمة النقض، رئيسا 

 والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

 رئيس الغرفة األولى بمحكمة النقض

 أربعة ممثلين لقضاة محاكم اإلستئناف

 ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة

 ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين األعضاء العشرة املنتخبين 

شخصيات يعينها امللك، مشهود لها بالكفاءة الوسيط، رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وخمس 

والتجرد والنزاهة، والعطاء املتميز في سبيل استقالل القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه 

  .األمين العام للمجلس العلمي األعلى

 ال  على أنه: "  110هنا بطبيعة الحال ال مناص من الرجوع إلى مقتضيات الدستور، حيث ينص الفصل

  . للقانون  العادل التطبيق أساس على إال القضاء أحكام تصدر وال القانون  بتطبيق إال األحكام قضاة يلزم

كما يتعين عليهم االلتزام بالتعليمات الكتابية القانونية  .يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون 

 ."  الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها
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يجب أن يتم الفصل في كل النوازل املعروضة على السلطة القضائية التي  ومن خالل إستقراء النص

تطبق القانون من خالل األحكام التي يصدرها القضاة في املحاكم، وفقا للقانون ودون أي تقييدات أو 

تأثيرات أو أي ضغوطات أو تهديدات أو تدخالت من أية جهة أو ألي سبب من األسباب وبأية وسيلة من 

 فإذا كان القضاء هدفه هو تحقيق العدالة فإن إستقالله هو عماد وجوده. وبالتالي الوسائل.

وملزيد من اإليضاح فإستقالل املحكمة يتجلى في أمرين إثنين: أوال إستقالل القضاء كسلطة عن سلطات 

ار دالدولة الثالث، حيث ال تسمح ألية جهة كيفما كان نوعها في التدخل في شؤونها، سواء عن طريق إص

ثانيا تمتع القضاة كأفراد موكولة اليهم أمر  أوامر أو إعطاء تعليمات أو وضع مقترحات تتعلق بتنظيمها،

البث في امللفات التي تعرض عليهم بنوع من الحياد واإلستقالل وعدم التأثر أو الخضوع ألية جهة كيفما 

 في سبيل إقرار الحق و العدل كانت، وأن يكون خضوعهم لسلطة القانون فقط، لكون عمل القاض ي يسير 

من الدستور يتولى  227ألن القاض ي كما جاء في الفصل  [14]خاضعا ملا يمليه عليه القانون و ضميره،

 حماية حقوق األشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.

ضائية فقد سساتي للسلطة القعالوة على ذلك، وتفعيال للمقتضيات الدستورية املتعلقة باإلستقالل املؤ 

تم نقل سلطة رئاسة النيابة العامة من وزارة العدل املنتمية للسلطة التنفيذية إلى الوكيل العام للملك 

لدى محكمة النقض التي تنتمي للسلطة القضائية. وقد شكل هذا اإلنتقال دعامة أساسية إلستقالل 

املساواة، وغايته املثلى هو إبعاد كل تأثير على السلطة الفضائية وضمانا لتحقيق العدل واإلنصاف و 

 القضاة من شأنه املس بالتطبيق السليم للقانون ومبادئ العدالة.

 ائيةالقض األخطاء عن متضرر  لكل التعويض الدولة تحمل هي للمتهم مخولة قضائية ضمانة أهم ويبقى

دمة للمحاكمة العادلة، فقد وخ .288 الفصل في الدستور  ذلك على نص كما حقه، في ترتكب قد التي

أصبحت املحكمة الدستورية تنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء محاكمة ما، بخاصة 

 من الدستور. 233عندما يتعلق األمر باملس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، كما جاء في الفصل 
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 في توفير املحاكمة العادلة املطلب الثالث : دور التشريع الجنائي املسطري 

يعتبر الحق في املحاكمة العادلة من الحقوق األساسية لإلنسان، تقوم على توافر مجموعة من اإلجراءات 

التي تتم بها الخصومة الجنائية في إطار حماية الشخص من كل ما من شأنه املس بحريته و كرامته و 

الجنائية بهدف حماية املتهم من كل التجاوزات شخصيته، فقد تم التنصيص عليه في قانون املسطرة 

قبل بداية املحاكمة )الفقرة األولى (، وأثناء املحاكمة وبعدها  الالقانونية وتمتيعه بكافة الضمانات

 )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى : ضمانات املحاكمة العادلة قبل املحاكمة

تخص جميع املراحل سواء تعلق األمر بالبحث  سبق وأن قلنا أن املحاكمة العادلة كضمانة قانونية

التمهيدي الذي يتم من طرف الشرطة القضائية، أو باإلستنطاق أمام النيابة العامة أوأثناء التحقيق 

 اإلعدادي.

ويقصد بالبحث التمهيدي مرحلة التثبت من وقوع الجريمة وجمع األدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وهي  

ئية، بناءا على تعليمات النيابة ينجز من طرف الشرطة القضا[، 62] ملحاكمةمرحلة تسبق التحقيق وا

 العامة أو تلقائيا.

وعليه يمكن تعريف البحث التمهيدي بأنه البحث الذي تقوم به الشرطة القضائية في غير الحاالت 

ساعديهم تبقى الكلمة فيه لضباط الشرطة القضائية وم، [61]من ق.م.ج 72 املنصوص عليها في املادة

 وللنيابة العامة ولقاض ي التحقيق.

بمجموعة من  8022من دستور  83من ق.م.ج التي إستمدت روحها من الفصل  22وجاءت املادة 

الضمانات، بحيث أصبح ضباط الشرطة ملزمين بالتقيد بها، ومنها إطالع املتهم وإشعاره بكيفية يفهمها، 

 إليه، وعلى حقوقه ومنها : على دواعي وأسباب إعتقاله واألفعال املنسوبة
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 ئه. الحق في اإلتصال بأحد أقربا

 تمهيديا. إستنطاقه أثناء تعذيبه إلى اللجوء عدمالحق في معاملة إنسانية و 

اإلستعانة بمترجم إذا كان يتحدث لغة أو لهجة ال يحسنها ض ي ق أو اإلستعانة الحق في التزام الصمت و

 مر إذا كان أصما أو أبكما. بكل شخص يحسن التخاطب مع املعني باأل 

 ئية.الحق في إتصال باملحامي أو طلب تعيينه في إطار املساعدة القضا

 ضده ومناقشتها. ئمةالحق بالعلم بجميع أدلة اإلثبات القا

 الحق في اإلطالع على املحضر وقراءته قبل التوقيع عليه. 

 في هحق عن ناهيكص عليه القانون، الحق في اإلستعانة بالشهود، وعدم تفتيش منزله إال وفق ما ين

 أو جسده على العنف آثار  عليه تظهر  أو  جروحا يحمل كان إذا طبي فحص إلجراء طبيب على عرضه

 تبدوا عليه أعراض مرضية.

تطبيق أوكل إليها املشرع مهمة الوبما أن النيابة العامة تعتبرركنا أساسيا من أركان السلطة القضائة التي 

الدفاع عن مصالح املجتمع، فإنها ملزمة بتوفير جميع الضمانات القانونية عند مثول و  السليم للقانون 

املتهم أو املشتبه فيه أمامها ، وذلك بعدم اللجوء إلى إيداعه بالسجن إال عند الضرورة القصوى، يعني 

ابة العامة كما يجب على ممثل الني  ،إال إذا تعلق األمر بمجرم خطير قام بفعل من شأنه املس باملجتمع

 وإلزامية مؤازرة املحامي.عرض املتهم على الطبيب، كلما تطلب األمر ذلك، 

إلى جانب الضابطة القضائية والنيابة العامة املكلفين بالتحري عن الجرائم نجد قاض ي التحقيق باعتباره 

وسط تي تتالالسلطة الثالثة املكلف بالتحري عن الجرائم، وتسمي هذه املرحلة بالتحقيق اإلعدادي 

 البحث التمهيدي ومرحلة املحاكمة، ومن ضماناتها نذكر:
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حق املتهم في عدم اإلدالء بأي تصريح عند مثوله أول مرة أمام قاض ي التحقيق إال بحضور محاميه، 

 وذلك لتجنب إنتزاع االعتراف بالضغط و اإلكراه.

 ئية، واإلتصال به بكل حرية. الحق في إختيار محام ملؤازرته أو إختياره في إطار املساعدة القضا

الحق في التعرف على األفعال املنسوبة إليه، وأال يستمع إليه وال يواجه بالطرف املدني إال بحضور 

 املحامي.

 الحق في أن يوضع ملف قضيته رهن إشارة محاميه في أجل معقول.

مة ة الجنحية بمحكالحق في طلب سحب قضيته من قاض ي التحقيق املسندة إليه وإحالتها على الغرف 

 اإلستئناف، مع إعتبار اإلعتقال اإلحتياطي تدبيرا إستثنائيا.

 ضمانات املحاكمة العادلة أثناء املحاكمة وبعدها الفقرة الثانية : 

مما الريب فيه أن املشرع املغربي منح للمتهم ضمانات كثيرة ومتعددة أثناء املحاكمة، حفاظا على حقوقه 

ا للوصول الى محاكمة عادلة تراعى فيها كافة الشروط املنصوص عليها قانونيا، وحرياته األساسية وسعي

ومحاكمته أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة، تصدر  ،ومن أبرزها تسريع إحالة املتهم على هيئة الحكم

 يع توفير الضمانات له في الحق فميوافق أحكام القانون الذي يقر حقوق اإلنسان و حرياته حكما عادال 

 الدفاع التي تعد من املطالب األساسية في املحاكمة العادلة.

بتمكين الجميع من حضور جلسات املحاكمة وسماع ما يدور فيها من  وال ننس ى الحق في محاكمة علنية

نقاشات و مرافعات، ومن أجل تزكية هذه الضمانات، كان إلزاما أن تتم إجراءات املحاكمة بشكل شفوي 

 ملام باألدلة املقدمة ضده.تمكن للمتهم من اإل

ة اإلستعانويضاف إلى ما سبق، أن يتم اإلستماع للشهود داخل املحكمة وأمام هيئة الحكم ناهيك عن 

 بالترجمة إذا كان ال يدرك لغة العمل في املحكمة.
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راءة البوأهم ش يء هو أن املحكمة إذا رأت وسائل اإلثبات غير قائمة ألزمها القانون بعدم اإلدانة و الحكم ب

 على املتهم الذي كان متابع من قبلها.

كما أن املتهم ترافقه مجموعة من الضمانات حتى بعد املحاكمة، من خالل اإلمكانية املخولة له وللنيابة 

الحق ، و  الصادر ضده بالطرق العادية وغير العادية العامة واملطالب بالحق املدني في الطعن في الحكم

 ف باآلخد بعين اإلعتبار الظروف اإلجتماعية وعدم سوابقه القضائية.في التمتع بظروف التخفي

ال بد من التذكير هنا أن املشرع أوكل للنيابة العامة صالحيات السهر على تنفيذ العقوبات الجنائية وخول 

لها إلى جانب قاض ي تنفيذ العقوبة، قاض ي التحقيق، ورئيس الغرفة الجنحية بزيارة املؤسسات السجنية 

اقبة ظروف اإلعتقال وظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، من أجل حماية وصيانة كرامة ملر 

 [65]اإلنسان.

وللنهوض بفئة السجناء التي شاءت األقدار أن تجعلهم داخل أسوار السجون، تم إحداث مؤسسة محمد 

ثل دور املنوط بها املتمالسادس إلعادة إدماج السجناء بتعليمات ملكية، التي منذ إحداثها وهي تقوم بال

في حماية وإحترام حقوق السجناء وصون كرامتهم وتسهيل إندماجهم داخل املجتمع بعد اإلفراج عنهم. 

وقد أعطت هذه املؤسسة أكلها ال سيما في ميادين التربية والتكوين املنهي والححة واألنشطة الثقافية 

 والرياضية.
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محمد السادس نصره هللا بمناسبة إفتتاح السنة القضائية  قال صاحب الجاللة امللكبموازاة مع ذلك، 

إن ما نوليه من رعاية شاملة للبعد االجتماعي في مجال العدالة ال يكتمل إال بما » بأكادير  8003يناير  87

 نوفره من الكرامة اإلنسانية للمواطنين السجناء التي ال تجردهم منها األحكام القضائية السالبة للحرية.

ازاة مع اإلصالح املتقدم الذي شمل قانون السجون و برنامج العمل الطموح الذي نسهر على أن بمو … 

تنهض به مؤسسة محمد السادس إعادة إدماج نزالء املؤسسات السجنية فقد أصدرنا تعليماتنا قصد 

 «سجناء. لل اإلسراع ببناء مركبات سجنية عصرية مدنية و فالحية و اإلعتناء بالظروف املادية و املعنوية

وتجسد هذه املبادرات رؤية جاللة امللك محمد السادس نصره هللا الرامية إلى تعزيز أمن املجتمع ومحاربة 

 اإلنحراف، وحرص جاللته على إحترام قيم العدالة وحقوق اإلنسان.

 : خاتمة

الل الدولية من خ فالذي ال شك فيه أن املغرب قد ساير إلى حد بعيد املواثيق و املعاهدات و اإلتفاقيات

جعل السلطة القضائية سلطة قائمة الذات مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تتولى مهمة 

 األساس ي التشريع مستوى  على العادلة املحاكمة في الحق بتنزيل والقيامأمر تطبيق القانون، 

اإلنسان كما هي  حقوق  منظومة وتعزيز ،الجنائية( املسطرة )قانون  الشكلي الجنائي )الدستور(والتشريع

 وعادلة، أمنة أجواء في والجماعية الفردية بهذه الحقوق والحريات التمتع متعارف عليها دوليا، وضمان

سواء تعلق األمر بالجيل األول من هذه الحقوق واملتمثل في الحقوق املدنية والسياسية أو الجيل الثاني 

 ،عية والثقافية أو الجيل الثالث الذي يهم العيش في بيئة سليمةاملتمثل فيه الحقوق اإلقتصادية واإلجتما

وضعه مجموعة من املبادئ لتأطير مفهوم املحاكمة العادلة وعمل على تقويتها بمجموعة من مع 

 الضمانات حتى ال يتم خرقها أوإنتهاكها.
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 واقع تدخل مجلس املنافسة في مجال املنافسة

  كميلة روضة قهار 

 قانون خاص-دكتورة في الحقوق 

 جامعة معسكر-أستاذة متعاقدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية

          

 

 مقدمة:

إن انسحاب الدولة من التدخل املباشر في االقتصاد وإرادة تسهيل قواعد اللعبة االقتصادية 

وإيجاد شفافية في معامالت األعوان االقتصاديين، كان وراء إنشاء مجموعة من الهيئات التي تتمتع 

قانوني خاص وتنوب عن الدولة في ممارسة وظائفها الضبطية، يتعلق األمر بالسلطات اإلدارية  بنظام

الذي يسهر على حماية املنافسة من كل قيد أو عرقلة، ويتحمل  186املستقلة، من بينها مجلس املنافسة 

 سة.فدور رئيس ي في ضبط السوق، وذلك كآلية تختص على تنفيذ األحكام والقواعد الخاصة باملنا

وفي هذا الصدد يجب القول أن التدخل الحقيقي ملجلس املنافسة في مجال املنافسة يظهر من 

خالل األدوار الهامة املسندة إليه في هذا الشأن، ومدى تفعيل هذه األدوار في الواقع العملي. فمراقبة 

هام يق املالسوق بفعالية يتطلب تزويد املجلس بسلطات واختصاصات واسعة، حيث ال يمكنه تحق

 املنوطة به كآلية ضبط إال عن طريق ممارسة الوظائف املخولة له بموجب قانون املنافسة.

                                                           

 ملغى. 5559يناير  55مؤرخة يف  5، يتعلق باملنافسة، ج.ر عدد 5559يناير  59مؤرخ يف  60-59إنشاء جملس املنافسة مبوجب األمر رقم مت  186 
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، نجد أن املشرع 188املعدل واملتمم  187املتعلق باملنافسة  03-03وباستقراء نصوص األمر رقم 

 جالالجزائري قد أوكل ملجلس املنافسة صالحيات مختلفة كجهاز محوري وجب دعم ما يقوم به في م

 املنافسة.

وإذا كان املشرع قد أوكل للمجلس أدورا مختلفة، فإنه من الواجب التساؤل عن ماهية األدوار 

املسندة إلى مجلس املنافسة في مجال املنافسة؟ ومدى تأطيرها من الناحية القانونية؟ وكذا مدى نجاعتها 

 في تحقيق األهداف التي يصبو إليها قانون املنافسة؟

هذه التساؤالت، تم تقسيم خطة الدراسة إلى مبحثين، املبحث األول يتناول  ولإلجابة على

الوظيفة االستشارية ملجلس املنافسة، أما املبحث الثاني فيتطرق إلى الوظيفة الرقابية والتنازعية 

للمجلس. مع استعمال املنهج الوصفي في عرض املعطيات املتعلقة باملوضوع واملنهج املقارن لالستشهاد 

 عض التجارب املقارنة.بب

 املبحث األول: الوظيفة االستشارية ملجلس املنافسة

، املعدل واملتمم، ملجلس املنافسة سلطة إبداء الرأي 189من قانون املنافسة  31لقد أقرت املادة 

 التلقائي أو بناء على طلب، بهدف تشجيع وضمان الضبط الفعال للسوق. 

املنافسة يجعل منه مساعدا ومستشارا للسلطات  في الواقع فإن الدور االستشاري ملجلس

العامة، حيث تم تخويل سلطات الضبط االقتصادي الدور االستشاري في إطار مرحلة التحول 

 االقتصادي، مما أعطى لالستشارة طبيعة وقائية وقيمة كبيرة. 

                                                           

 .5660يوليو  56مؤرخة يف  30، يتعلق باملنافسة، ج.ر عدد 5660يوليو  55ؤرخ يف م 60-60االمر رقم  187 
يوليو  5مؤرخة يف  00واملتعلق باملنافسة، ج.ر عدد  60-60، يعدل ويتمم األمر رقم 5660يونيو  59مؤرخ يف  55-60القانون رقم مبوجب  188 

غشت  50مؤرخة يف  30املتعلق باملنافسة، ج.ر عدد  60-60ألمر رقم ، يعدل ويتمم ا5656غشت  59مؤرخ يف  69-56والقانون رقم  5660
5656. 

 سابق الذكر. 55-60من القانون رقم  50مبوجب املادة املعدلة  189 
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ذا مة. وفي هغير أنه وفي كل الحاالت، ال تكون ل راء التي يبديها مجلس املنافسة أية قوة ملز 

الصدد تكون استشارة املجلس إما اختيارية )املطلب األول( أو إلزامية )املطلب الثاني( وذلك حسب ما 

 نص عليه قانون املنافسة.

 املطلب األول: االستشارة االختيارية

يمكن أن يخطر مجلس املنافسىة من أجل رأي استشاري على سبيل االختيار من قبل مجموعة  

 والتي سوف يتم التطرق إليها ضمن مجموعة من العناصر التالية.من الهيئات، 

  الحكومة أوال:

من قانون املنافسة، املعدل واملتمم، فإن مجلس املنافسة "يبدي  37وفقا للفقرة األولى من املادة 

 .رأيه في كل مسألة ترتبط باملنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك، ويبدي كل اقتراح في مجال املنافسة"

ومن ثمة فإنه يمكن للحكومة أن تطلب مسبقا من مجلس املنافسة إبداء رأيه حول كل مسألة 

تخص املنافسة، مما يجعل من هذه الصالحية وسيلة فعالة في يد الحكومة تدخل في إطار التأكيد على 

ا املجلس غير أنه ورغم أهمية االستشارة التي يبديه  190احترام مبادئ املنافسة على جميع املستويات 

كونه يعد يمثابة خبير في مجال املنافسة كما يكون محايدا في االستشارة التي يبديها، غير أن طلب 

االستشارة هنا يبقى اختياريا وأن الحكومة غير ملزمة ومقيدة بما يمكن أن يتضمنه رأي مجلس املنافسة 

 . 191في حالة طلبه 

وإن كانت تهم كل الوزارات املعنية، غير أن وفي نفس السياق تجدر اإلشارة إلى أن االستشارة 

طلبات االستشارة التي قدمت إلى مجلس املنافسة فيما سبق كانت من الوزير املكلف بالتجارة، وأن 

                                                           

،   5156 ،جلزائرا جامعة بني يوسف بن خدةكلية احلقوق، ا،،  اخلقانون الاآلليات القانونية حلماية املنافسة، أطروحة دكتوراه يف ، صورية قابة 190 
059. 

فرع القانون العام لألعمال،  ، مذكرة ماجستري يف القانون، 60/55والقانون رقم  60/60فضيلة برامهي، املركز القانوين جمللس املنافسة بني األمر رقم  191 
 .19و 13، ، 5656-5665كلية احلقوق، جامعة عبد الرمحن مرية جباية، 
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لم يرد إلى مجلس املنافسة إال طلب إبداء  8021و 8023لجوءه إلى هذه الوسيلة ضئيل، فما بين سنتي 

املتعلق بقرينة استغالل املوقف املهيمن على مستوى سوق رأي واحد من الوزير املكلف بالتجارة 

، كما أن 192املتعلق باملنافسة املعدل    واملتمم  03-03من األمر رقم  37االسمنت، تطبيقا لنص املادة 

 أغلب االستشارات التي التمستها الحكومة من املجلس اقتصر دورها في مجال األسعار.

االقتصادية واملالية، املؤسسات والجماعات املهنية  ثانيا: الجماعات املحلية، الهيئات

 والنقابية وجمعيات املستهلكين

من قانون املنافسة، املعدل واملتمم، يمكن أن تستشير كل  37حسب الفقرة الثانية من املادة  

من الجماعات املحلية، الهيئات االقتصادية واملالية، املؤسسات والجماعات املهنية والنقابية وكذا 

جمعيات املستهلكين مجلس املنافسة في املواضيع املتعلقة باملنافسة في إطار تقديم استفسارات 

 وتوضيحات حول هذه املسائل.

ويكون لهذه االستشارات طابع إعالمي فقط، فهي غير ملزمة. ومن الناحية العملية وبالعودة إلى 

ام لجوء هذه األخيرة إلى طلب كل جهة على حدى فبالنسبة للجماعات املحلية، فإنه يتضح انعد

االستشارة من مجلس املنافسة في الجزائر رغم الدور الهام الذي تلعبه هذه الجماعات في مجال التجارة 

واألسعار والتنمية االقتصادية املحلية بل حتى في فرنسا، فقد تأسفت سلطة املنافسة في العديد من 

 .193ن استعمال مثل هذه الوسيلة املناسبات عن صمت الجماعات املحلية املستمر ع

أما بالنسبة للمؤسسات والهيئات االقتصادية واملالية فقد تلقى مجلس املنافسة طلبات 

استشارة من قبل مؤسسات مختلفة حول مسائل متعددة، كطلب االستشارة الذي تقدمت به مؤسسة 

جود هذه املؤسسة في سفيطال حول مدى تطابقها واألحكام القانونية الخاصة بالتجميعات ومدى و 

                                                           

 .050و 059صورية قابة، املرجع السابق، ،  192 
 .051و 050صورية قابة، املرجع السابق، ،  193 
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وطلب رأي مجلس املنافسة املقدم من قبل سلطة ضبط املحروقات بخصوص املسافة  194وضعية هيمنة 

وكذا الطلب املقدم من طرف شركة التأمين "آليانس للتأمين"  195بين محطات الخدمات، بيع الوقود 

قد تكون مرتكبة ضدها والذي من خالله تطلب رأي مجلس املنافسة حول ممارسات مقيدة للمنافسة، 

من شركة "كوسيدار" ورأي مجلس املنافسة هنا حيث صرح بمطابقة الشركة األخيرة لألحكام القانونية 

 .196موضوع الطلب 

وفيما يخص الجمعيات املهنية والنقابية وجمعيات املستهلكين نذكر لجوء جمعية ممثلي شركات  

استشارة مجلس املنافسة للتأكد من مدى تطابق  السيارات ووكالئهم املعتمدين في الجزائر إلى طلب

املتعلق باملنافسة، املعدل  03-03قانونها الخاص والقانون الداخلي وميثاق أخالقياته مع أحكام األمر رقم 

واملتمم، وكان رأي املجلس بعدم وجود أية أحكام من شأنها التشجيع على املمارسات املقيدة للمنافسة، 

ترام قواعد املنافسة وإدراجها ضمن ميثاق املنظمات املهنية من خالل إدراج كما أشار إلى وجوب اح

 . 197مجموعة من التوصيات 

وفي نفس السياق وبالرجوع إلى القانون الفرنس ي، نجد أن مجلس املنافسة الفرنس ي أكثر نشاطا 

رأي نها الفي هذا امليدان، حيث سبق وأن تمت استشارته حول عدة مسائل ترتبط باملنافسة، نذكر م

بطلب من االتحاد الوطني لنقابات األخصائيين في النظارات  2773ماي  22االستشاري الصادر بتاريخ 

الطبية الفرنسية بخصوص تحديد األسعار وربط نسب التخفيض العليا مع النسب االقتصادية، حيث 

بنود ال تتضمن أي من ال اعتبر مجلس املنافسة أن االتفاقية املوقعة بين الغرف النقابية والتعاونيات

 املقيدة للمنافسة. 

                                                           

 . 5665أكتوبر  1متعلق بطلب مؤسسة سفيطال رأي استشاري من جملس املنافسة، صدار عن جملس املنافسة يف  5665-65رأي رقم  194 
 .5650جوان  55متعلق باملسافة بني حمطتني للخدمات، بيع الوقود، صادر عن جملس املنافسة يف  5650-65رأي رقم  195 
متعلق بطلب شركة التأمني "آليانس للتأمني" والذي من خالله تطلب رأي جملس املنافسة حول ممارسات  5650-65رجملس املنافسة رقم رأي  196 

 مقيدة للمنافسة، قد تكون مرتكبة ضدها من شركة "كوسيدار". 
 .03، الصادرة عن جملس املنافسة،  5659لسنة  0الرمسية للمنافسة رقم النشرة  197 
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وفي قضية من هذا النوع من الواضح أن هناك نوع من التعاون بين املنظمة املهنية ومجلس 

 .198املنافسة من أجل الوصول إلى حلول مطابقة ملتطلبات املنافسة 

 ثالثا: الجهات القضائية 

فإنه "يمكن أن تطلب الجهات القضائية رأي  من قانون املنافسة املعدل واملتمم، 32وفقا للمادة  

مجلس املنافسة فيما يخص معالجة القضايا املتصلة باملمارسات املقيدة للمنافسة. وال يبدي رأيه إال 

 بعد إجراء االستماع الحضوري، إال إذا كان املجلس قد درس القضية املعنية.

ة حاضر أو تقارير التحقيق ذات الصلتبلغ الجهات القضائية مجلس املنافسة، بناء على طلبه امل

 بالوقائع املرفوعة إليه". 

يظهر من مفهوم املادة أن مجلس املنافسة يلعب دور الخبير عندما تطلب الجهات القضائية رأيه  

، مما يبين 200، إذ يستشار من الهيئات القضائية بمناسبة القضايا أو املمارسات التي أخطرت بها 199

حه املشرع للقضاء في رقابة وحماية املنافسة. وهو األمر الذي لم يكن معمول به الدور األساس ي الذي من

والذي لم ينص على إمكانية لجوء الجهات القضائية إلى  2777في إطار القانون السابق للمنافسة لسنة 

 .201طلب االستشارة من قبل مجلس املنافسة 

وباستقرائها يتضح أنها حصرت الطلب على أن املادة لم تحدد لنا الجهات القضائية املقصودة، 

في القضايا املرتبطة باملمارسات املقيدة للمنافسة، مما يعني استبعاد القضاء اإلداري، على اعتبار أن 

 . 202تدخل مجلس الدولة مرتبط بالتجميعات االقتصادية 

                                                           
198  Michel Pédamon, Droit Commercial (commerçants et fonds de commerce, concurrence et 
contrats du commerce, Dalloz Delta, Paris, 1994, p 411.  

 يدي بلعباس،س ة جياليل اليابس،جامعكلية احلقوق، ، قانون املنافسة والقواعد العامة لاللتزامات، أطروحة دكتوراه يف القانون اخلا،،  صاري نوال 199 
5656، ، 05. 

200 Jean-Paul Valette, Droit public économique, Unigraf, 1ère édi, 2009, p 138. 
منه، ومل تتضمن هذه املادة أو أي نص آخر إمكانية جلوء اهليئات القضائية إىل استشارة  55االستشارة االختيارية مبوجب املادة كان ينص على  201 

 س املنافسة.جمل
 ، إمكانية الطعن يف قرار رفض التجميع االقتصادي أمام جملس الدولة.من قانون املنافسة، املعدل واملتمم 55أقرت الفقرة األخرية من املادة  202 
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 سة رأيهكما أن املادة قد اشترطت أن يكون إجراء الوجاهية متبعا، حيث ال يبدي مجلس املناف 

إال بعد االستماع لألطراف، غير أنه يمكن أن يستغني عن ذلك حسب نفس املادة إذا كان قد درس  

القضية املعنية جيدا، ويمكنه لتكوين رأيه أن يطلب من الجهة القضائية املعنية املحاضر أو تقارير 

 التحقيق ذات الصلة بالوقائع املرفوعة إليه.

 لزاميةاملطلب الثاني: االستشارة اإل

يساهم مجلس املنافسة في إعداد سياسة املنافسة وتطبيق النصوص، عندما يستشار وجوبيا  

من الحكومة أو اللجان البرملانية. وتكون االستشارة إلزامية في الحاالت املحددة بموجب قانون املنافسة، 

 حال لطعن.وإال كان العمل املتخذ دون االستشارة في الحاالت التي يستوجبها القانون م

 أوال: مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة باملنافسة 

من قانون املنافسة، املعدل واملتمم فإن مجلس املنافسة يستشار في كل  32تطبيقا لنص املادة  

مشروع نص تشريعي وتنظيمي له صلة باملنافسة أو يدرج تدابير من شأنها السيما إما إخضاع ممارسة 

أو نشاط ما، أو دخول سوق ما إلى قيود من ناحية الكم، وضع رسوم حصرية في بعض املناطق مهنة ما 

أو النشاطات، فرض شروط ملمارسات نشاطات اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات وأخيرا تحديد ممارسات 

 موحدة في ميدان شروط البيع.

على  27لغى ينص في مادته وامل 2777في الواقع فقد قد كان القانون السابق للمنافسة لسنة  

إمكانية استشارة مجلس املنافسة من قبل الهيئة التشريعية حول اقتراح القوانين ومشاريع القوانين 

وحول كل مسألة ترتبط باملنافسة وذلك في إطار االستشارة االختيارية، أما مشاريع النصوص التنظيمية 

 32شأنها إثارة العناصر الوارد ذكرها في نص املادة  التي لها عالقة باملنافسة أو املتضمنة إجراءات من

التي استعملت عبارة "وجوبا" وقد كانت  80أعاله، فإنها كانت تخضع لالستشارة الوجوبية بموجب املادة 

قبل التعديل تنص على نفس األمر بالنسبة ملشاريع النصوص التنظيمية، غير أن تعديلها باملادة  32املادة 

أضاف مشاريع النصوص التشريعية التي تتطلب استشارة مجلس املنافسة  28-02قم من القانون ر  27
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( قد جاءت على سبيل املثال ال الحصر، وهو ما يظهر 32وجوبا، على أن الحاالت املدرجة ضمنها )املادة 

 من خالل استعمال املشرع لعبارة "يدرج تدابير من شأنها السيما". 

تنم عن الدور االستشاري الهام املسند إلى مجلس املنافسة عند  وإذا كانت االستشارة الوجوبية 

إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية املرتبطة باملنافسة وذلك كإجراء مسبق، غير أن رأي املجلس في 

 هذه الحاالت ال يحوز القوة اإللزامية فللحكومة والبرملان مطلق الحرية في األخذ به من عدمه.

 من قانون املنافسة 2صوص الواردة في املادة ثانيا: مشاريع الن

املتعلق باملنافسة، قبل تعديلها، تشترط أخذ رأي مجلس  03-03من أمر رقم  7لقد كانت املادة  

املنافسة فيما يخص املراسيم الصادرة بشأن تقنين أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات 

 طابع استراتيجي. 

ليس هناك معيار دقيق يميز السلع التي تعد ذات طابع استراتيجي عن غيرها.  مع اإلشارة إلى أنه 

. وقد صدرت العديد من 203فالدولة تتمتع بالسلطة التقديرية في اعتبار سلعة ما ذات طابع استراتيجي 

حول  8002فبراير  23املؤرخ في  8002-2اآلراء عن مجلس املنافسة تتعلق بهذه املسألة كالرأي رقم 

املرسوم التنفيذي املتضمن تحديد أسعار الحليب املبستر املوظب في األكياس عند اإلنتاج وفي  مشروع

املؤرخ في  32-72مختلف مراحل التوزيع، وبالنسبة للمراسيم املتخذة في هذا املجال نذكر املرسوم رقم 

 .204املتضمن تحديد أسعار السلع والخدمات االستراتيجية  2772يناير  27

وفقا لنفس املادة بخصوص املراسيم التي تتعلق بتدابير استثنائية للحد من ارتفاع  كما يستشار 

األسعار أو تحديدها السيما في حالة ارتفاعها املفرط بسبب اضطرابات السوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة 

عية، يفي التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حاالت االحتكارات الطب

والتي يقصد بها حاالت السوق أو قطاع نشاط معين، كاحتكار مؤسسة لسلعة ما، وتتخذ هذه التدابير 

                                                           

 .95، ، 5655شرح قانون املنافسة، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، حسني شرواط،  203 
 .5550يناير  51يف ، مؤرخة 3ج.ر عدد  204 
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أشهر قابلة للتجديد بعد أخذ رأي مجلس املنافسة، وهو  2االستثنائية عن طريق التنظيم ملدة أقصاها 

ط ملقاومة االرتفاع املشنفس األمر املعمول به في تونس في حاالت مشابهة، حيث يتم التدخل الوزاري 

لألسعار على ارتفاع األسعار وطلب التنصيص على االنخفاض الذي ينزل باألسعار دون سعر الكلفة 

 .205كموجب لتدخل الوزارة على أن يؤخذ في الحالتين برأي مجلس املنافسة 

ة الوجوبية فتم إلغاء االستشار  07-20من القانون رقم  1بموجب املادة  7غير أنه تم تعديل املادة 

ملجلس املنافسة وكذا مصطلح الطابع االستراتيجي للسلع والخدمات في مفهوم الدولة، وأصبحت تدابير 

تحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها حسب املادة يتم على أساس 

، كما نصت نفس املادة 206في املادة  اقتراحات القطاعات املعنية نظرا ملجموعة من األسباب الوارد ذكرها

على أنه يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة لتحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها، حسب 

األشكال نفسها، في حالة ارتفاعها املفرط وغير املبرر، السيما بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو 

عين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حاالت االحتكار صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط م

الطبيعية دون أن تتطلب هذه املادة أخذ رأي مجلس املنافسة في ذلك، وهو ما يدل حسب البعض على 

 . 207تقليص دور مجلس املنافسة واحتفاظ السلطة التنفيذية بسلطة القرار 

 نافسةاملبحث الثاني: الوظيفة الرقابية والتنازعية ملجلس امل

في الحقيقة فإن مجلس املنافسة يضطلع بالعديد من املهام بهدف تطبيق قواعد املنافسة التي  

تسعى إلى تكريس املنافسة الحرة والنزيهة، وإلى ضبط وتنظيم التوازن في السوق، والوقاية وكذا محاربة 

 كل التجاوزات التي تخل باملنافسة أو تمس بها.

                                                           

 املتعلق باملنافسة واألسعار. 5555جويلية  55املؤرخ يف  5555لسنة  03من القانون عدد تطبيقا ملقتضيات الفصل الرابع  205 
افة ضتثبيت استقرار مستويات أسعار السلع واخلدمات الضرورية، أو ذات االستهالك الواسع، يف حالة اضطراب حمسوس للسوق إتتمثل حسبها يف:  206 

 إىل مكافحة املضاربة جبميع أشكاهلا واحلفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
ضبط و إقلويل ولد رابح، دور جملس املنافسة يف ضبط السوق، مداخلة مقدمة يف إطار امللتقى الوطين حول ""قانون املنافسة بني حترير املبادرة صافية  207 

 .5659مارس  51و 50ملة، كلية احلقوق، يومي قا 5539ماي  0السوق، املنظم من قبل جامعة 
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ارية املكرسة له بموجب قانون املنافسة، فقد منحه هذا األخير وإضافة إلى الوظيفة االستش

 صالحيات أخرى. يتعلق األمر بمهام رقابية )املطلب األول( وأخرى تنازعية )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: الصالحيات الرقابية املسندة إلى مجلس املنافسة

قائية، فهي تهدف إلى الرقابة إن وظيفة الضبط التي يقوم بها مجلس املنافسة هي أساسا و  

"، وهي عبارة مستعملة في النظريات االقتصادية، تفيد ضبط régulation ex ante" املسبقة للسوق 

 وذلك بفضل تدابير وقائية مختلفة. 208وضعية قبل أن تقع أو تتكون 

يد يفمجلس املنافسة كجهاز رقابي يهدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق والنشاطات القابلة لتق

 حرية املنافسة، وهو بهذه الصفة يمارس وظيفته الرقابية من خالل:

رفع تقرير سنوي عن نشاطه إلى الهيئة التشريعية وإلى رئيس الحكومة والوزير املكلف بالتجارة.  -

 ينشر تقرير النشاط

ة أخرى ، كما يمكن نشره كليا أو مستخرجات منه في أي وسيلة إعالمي209في النشرة الرسمية للمنافسة 

 من قانون املنافسة، املعدل واملتمم. 87مالئمة، وذلك وفقا لنص املادة 

يبرز دوره الرقابي من خالل الصالحيات االستشارية التي يتمتع بها، والتي تم التطرق إليها في -

ر يالسابق. وهو بهذا يتمتع بسلطة اتخاذ القرار واالقتراح وإبداء الرأي بميادرة منه، او بطلب من الوز 

املكلف بالتجارة أو كل طرف آخر معني بهدف تشجيع وضمان الضبط الفعال للسوق، بأية وسيلة مالئمة 

أو اتخاذ القرار في كل عمل أو تدبير من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة وترقيتها في املناطق الجغرافية 

فيه الكفاية. وفي هذا اإلطار،  أو قطاعات النشاط التي تنعدم فيها املنافسة أو تكون غير متطورة بما

                                                           
208  Marie-Anne Frison-Roche, Ex Ante/ Ex Post, Glossaire du droit de la régulation et de la 
compliance, 8 Janvier 2016, http://thejournalofregulation.com/fr/article/ex-ante-ex-post/ 

يوليو  50مؤرخة يف  05يتضمن إنشاء النشرة الرمسية للمنافسة وحيدد مضموهنا وكذا كيفيات إعدادها، ج.ر عدد  535-55تنفيذي رقم مرسوم  209 
5655. 

http://thejournalofregulation.com/fr/article/ex-ante-ex-post/
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يمكن ملجلس املنافسة اتخاذ كل تدبير في شكل نظام أو تعليمة أو منشور ينشر في النشرة الرسمية 

 للمنافسة.

كما يمكنه أن يستعين بأي خبير أو يستمع إلى أي شخص بإمكانه تقديم معلومات له. إلى جانب 

ة يقات االقتصادية، السيما تلك التابعة للوزارة املكلفذلك يمكنه أن يطلب من املصالح املكلفة بالتحق

. 210بالتجارة، إجراء كل تحقيق أو خبرة حول املسائل املتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه 

ويمكن للمجلس أن يأمر بالقيام باألبحاث والدراسات املرتبطة باملنافسة ويحولها على شكل تقارير إلى 

 .211ة الوزير املكلف بالتجار 

يمكن ملجلس املنافسة القيام بكل األعمال املفيدة التي تندرج ضمن اختصاصه السيما كل -

تحقيق أو دراسة أو خبرة. ويقوم في حالة ما إذا ثبت أنه يترتب عن تطبيق النصوص التشريعية 

قيود، لوالتنظيمية ذات الصلة باملنافسة قيود على املنافسة باتخاذ كل إجراء مناسب لوضع حد لهذه ا

 املعدلة من قانون املنافسة. 37وذلك حسب نص املادة 

يبرز الدور الرقابي ملجلس املنافسة كذلك من خالل االلتزامات التي قد يفرضها على املتعاملين -

في السوق وكذا الرخص واالعتمادات التي يمنحها والتي تسمح للمتعاملين بالدخول إلى السوق بناء على 

افسية، باإلضافة إلى ترخيصات التجمعات االقتصادية حسب قانون املنافسة معايير انتقائية تن

 والقوانين املعمول بها في هذا الجانب.

يتمتع مجلس املنافسة بسلطة رقابية تشمل كل القطاعات، حيث يشكل الهيئة الساهرة على -

يدية والصناعة التقلحسن تطبيق قانون املنافسة والذي يشمل كل قطاعات اإلنتاج والتوزيع والخدمات 

والصيد البحري وتلك التي يقوم بها أشخاص معنوية عمومية وجمعيات ومنظمات مهنية وأيضا ما يتعلق 

 من قانون املنافسة، املعدل واملتمم. 8بالصفقات العمومية، وفقا ملا ذهبت إليه أحكام نص املادة 

                                                           

 .55-60من القانون رقم  50املعدلة باملادة  5660من أمر  03املادة  210 
 .505، ، 5665، اجلزائر، 56، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ط5الوجيز يف القانون اجلزائي اخلا،، اجلزء عة، أحسن بوسقي 211 
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دت القطاعات، بما فيها التي شهومن ثمة فإن املجلس يتمتع باختصاص رقابي شامل يمتد إلى كل 

، حيث إذا تبين للمجلس أن هناك ممارسة تتعلق بقطاع نشاط يكون تحت 212إنشاء سلطات ضبط 

مراقبة سلطة ضبط، فإنه يرسل فورا نسخة من امللف إلى السلطة املعنية إلبداء الرأي في األجل املحدد. 

اور وتبادل املعلومات مع سلطات الضبط، كما يقوم وفي إطار مهامه، بتوطيد عالقات التعاون والتش

 من قانون املنافسة، املعدل واملتمم. 37حسب املادة 

 املطلب الثاني: الوظيفة التنازعية املسندة ملجلس املنافسة 

يمارس مجلس املنافسة وظيفة تنازعية تظهر من خالل الدور الردعي الذي يلعبه في ميدان قمع  

"، إذ يتمتع بصالحيات تنازعية régulation ex postنه بالضبط الالحق "جرائم املنافسة، أو ما يعبر ع

فيتدخل في كل املنازعات املتعلقة باملنافسة، وقد زوده املشرع من أجل ذلك بسلطات واسعة تهدف 

أساسا إلى ضبط النشاط االقتصادي وقمع املمارسات املقيدة للمنافسة، على أن هذه الصالحيات 

 محددة قانونا.

 : مجال الوظيفة التنازعيةأوال

بداية يجب القول أن الصالحيات التنازعية املمنوحة ملجلس املنافسة قد غذت الكثير من 

النقاشات والجداالت حول تبني فكرة السلطة القمعية للمجلس، العائدة في األصل للقاض ي الجزائي، 

. غير 213ن قانون املنافسة املعدلة م 83سلطة إدارية مستقلة بمفهوم املادة  -مجلس املنافسة–باعتباره 

أن هذا النقل مرجعه العديد من األسباب والعوامل العائدة إلى التطور االقتصادي في الدولة وسياسات 

 تدخلها في النشاط االقتصادي وكذا ما يتعلق بالسياسة الجنائية املتبعة في هذا املجال. 

                                                           

 .550 ، ،5655اجلزائر،  سلطات الضبط االقتصادي يف القانون اجلزائري، دار بلقيس للنشر،وليد بومجلني،  212 
 .55-60من القانون رقم  5باملادة  213 
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جاء بمناسبة نقل اختصاصات القاض ي  في الواقع فإن إسناد الدور العقابي ملجلس املنافسة

نتيجة ملبدأ  214الجزائي للمجلس في ميدان املمارسات التي كان يعتبرها القانون بمثابة جرائم اقتصادية 

" الذي اعتمده املشرع ونشوء ما يعرف بسلطات الضبط االقتصادي والتي dépénalisationنزع التجريم "

كن ضبطها بالقنوات التقليدية وبعد أن أظهرت السلطة يسمح لها بالتدخل في مجاالت مهمة ال يم

 القضائية تأخرها ومحدوديتها في هذا املجال. 

 215على أن الصالحيات التنازعية ملجلس املنافسة ال تخرج من اختصاص القضاء بصفة مطلقة 

خيرة ذه األ والذي منحه املشرع سلطة الرقابة على قرارات املجلس من خالل اإلقرار بإمكانية الطعن في ه

216. 

أن ينظر مجلس  8في فقرتها  11وبالنسبة الختصاص مجلس املنافسة التنازعي، فتشترط املادة 

، 20، 7، 2املنافسة في النزاع إذا كانت املمارسات واألعمال املرفوعة إليه تدخل ضمن إطار تطبيق املواد 

 .8003من أمر  7أو تستند على املادة  28و 22

فهي تتضمن  7هي تتعلق باالتفاقيات املحظورة املخلة باملنافسة، أما املادة ف 2فبالنسبة للمادة 

تخص االستئثار في ممارسة  20املمارسة املتعلقة بالتعسف الناتج عن وضعية الهيمنة على السوق، املادة 

 28تتناول ممارسة التعسف في استغالل وضعية التبعية االقتصادية، أما املادة  22النشاط، املادة 

تتعلق باالتفاقات  7فترتبط بممارسة عرض األسعار أو ممارسة أسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي واملادة 

 واملمارسات املرخص بها من املجلس.

                                                           

( وامللغى مينح صالحية قمع املمارسات اليت ختل 5505لسنة  55، ج.ر عدد 5505يوليو  9)مؤرخ يف  5505ن األسعار لسنة قانو لقد كان  214 
أسندت له هذه املهمة، كما مت تزويده بنفس السلطات اليت كان  5559حبرية املنافسة للقاضي اجلزائي، لكن بعد إحداث املشرع جمللس املنافسة سنة 

 ي اجلزائي.يتمتع هبا القاض
215 Rachid Zouaimia, Droit de la régulation économique, Edition Berti, Alger, 2006, p 72. 

 ، املتعلق باملنافسة، املعدل واملتمم.60-60وما يليها من األمر رقم  00الطعن يف قرارات جملس املنافسة خيضع ألحكام املواد  216 
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، ومن 217ويبدأ مجلس املنافسة في ممارسة صالحياته التنازعية بعد إخطاره باملخالفات املرتكبة 

ق الذي يتضمن البحث والتحري عن مدى توافر األدلة هنا يتبع مجموعة من اإلجراءات بداية من التحقي

، إلثبات وقوع املمارسات املحظورة ثم أخيرا عقد جلسة من أجل إصدار قراره في القضية 218الكافية 

 .219املطروحة أمامه 

فعندما يتضح ملجلس املنافسة بأن العرائض وامللفات املعروضة أمامه من اختصاصه لوضع 

منافسة، فإنه يتخذ العديد من املقررات أو القرارات من بينها تصنيف حد للممارسات املقيدة لل

 املمارسات والوقائع حسب ما تنص عليه أحكام وقواعد قانون املنافسة. 

وتبرز سلطات مجلس املنافسة الردعية ضد األطراف مرتكبة املخالفات في هذا املجال في 

أساسا في إصدار األوامر التي تهدف إلى وضع حد  مجموعة الوسائل املمنوحة له من املشرع والتي تتمثل

للممارسات املعاينة املقيدة للمنافسة والتي تختلف باختالف هذه املمارسات وتخضع لتقدير املجلس كما 

من قانون املنافسة(، التدابير املؤقتة  17أنها تستهدف املمارسة املخالفة أو السلوك املجرم فقط )املادة 

د من املمارسات املقيدة للمنافسة موضوع التحقيق، إذا اقتضت ذلك الظروف التي تتخذ كذلك للح

املستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غير ممكن إصالحه لفائدة املؤسسات التي تأثرت مصالحها من 

(، ويتدخل مجلس املنافسة 12جراء هذه املمارسات أو عند اإلضرار باملصلحة االقتصادية العامة )املادة 

رام األوامر والتدابير املؤقتة، حيث يقرر غرامات تهديدية عند عدم مراعاة املؤسسات املخالفة لفرض احت

 (.72لهذه األوامر والتدابير )املادة 

                                                           

اجلهات اليت حيق هلا إخطار جملس املنافسة وشروط اإلخطار، وقد تكفل املرسوم الرئاشي سة، املعدل واملتمم من قانون املناف 33املادة  حددتلقد  217 
( الذي حيدد النظام الداخلي يف جملس املنافسة اإلجراءات الشكلية 5550يناير  55مؤرخة يف  9، ج.ر عدد 5550يناير  51)مؤرخ يف  33-50رقم 

 اليت جيب أن يستوفيها اإلخطار.
 99إىل  96، املعدل واملتمم، يف املواد من 5660سلطة التحقيق تأطريا إجرائيا من خالل الفصل الثالث من قانون املنافسة لسنة لقد أطر املشرع  218 

 حتت عنوان "إجراءات التحقيق".
قانون املنافسة، املعدل واملتمم وكذا يف املرسوم من  06إىل  50منظمة مبجموعة من القواعد املنصو، عليها يف املواد من إن جلسات جملس املنافسة  219 

 الذي حيدد النظام الداخلي يف جملس املنافسة. 33-50الرئاسي رقم 
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زيادة على ذلك يتمتع مجلس املنافسة بسلطة فرض جزاءات مالية سواء تعلق األمر بممارسات 

حالة قيامها دون ترخيص من املجلس، أو  مقيدة للمنافسة أو بتجميعات اقتصادية مخالفة سواء في

 عند مخالفتها للشروط والتعهدات الواقعة على عاتقها بموجب ذلك الترخيص. 

وفي هذا الصدد فإن قانون املنافسة املعدل واملتمم قد خصص للعقوبات املطبقة على 

ها، يخضع تقدير هذه وما يلي 72املمارسات املقيدة للمنافسة والتجميعات الفصل الرابع في املواد من 

( كما أنه يراعى في تطبيقها املبادئ 2مكرر  28العقوبات إلى مجموعة من املعايير املحددة قانونا )املادة 

 .220املقررة عند تطبيق العقوبة الجنائية بصفة عامة 

 ثانيا: حدودها

ائل، إذ ملسيالحظ أن الصالحيات التنازعية ملجلس املنافسة كما حددها املشرع ال تتناول بعض ا

ترد على صالحياته الكاملة في هذا املجال مجموعة من االستثناءات، بالرغم من كونها ترتبط باملمارسات 

 املقيدة للمنافسة. ويتعلق األمر بـ:

من قانون املنافسة املعدل واملتمم والتي تخص إبطال االلتزامات  23الحالة التي تضمنتها املادة -2

 22، 20، 7، 2التعاقدية املتعلقة بإحدى املمارسات املحظورة بموجب املواد  أو االتفاقيات أو الشروط

من قانون املنافسة، املعدل واملتمم، حيث أن دور مجلس املنافسة هنا هو تبيان الطابع املناهض  28و

، فهو يهتم بحماية املنافسة في السوق بالدرجة األولى أو بالنظام 221للمنافسة في التصرف أو الشرط 

عام االقتصادي بواسطة إصدار قرارات أو أوامر ملزمة بوقف املمارسات املحظورة. وعند اللزوم، ال

الحكم بالغرامات املالية على املتعاملين االقتصاديين مرتكبي املخالفة والذين ثبت في حقهم اإلخالل 

                                                           

املتبع أمام جملس املنافسة خيضع لنفس النظام اإلجرائي املتبع أمام القاضي اجلنائي، مبعىن أنه خيضع الحرتام الضمانات واملبادئ إن النظام العقايب  220 
 ؛ قاعدة شرعية العقوبات، شخصية العقوبات، تناسب العقوبات مع الوقائع، تكريس مبدأ الوجاهية، مبدأ اخلضوع لرقابة القضاء..اخل. العامة

ة ي، مسؤولية العون االقتصادي عن املمارسات املقيدة للمنافسة يف القانون اجلزائري، مذكرة ماجستري يف القانون، فرع: قانون املسؤولعادل بومجيل 221 
 .536، ، 5655تيزي وزو، -املهنية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري
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قض ي بإبطال بقواعد السوق واملنافسة الحرة دون أن يكون له الحق في إصدار أحكام أو قرارات ت

، أو إبطال االتفاقيات والعقود املتعلقة بإحدى هذه املمارسات والتي 222املمارسات املقيدة    للمنافسة 

ينص موضوعها على آثار مقيدة للمنافسة إذ يعود االختصاص فيها إلى القضاء، وذلك مع مراعاة األحكام 

الحاالت املرخص بها تكون مستثناة من مجال ، فهذه 23حسب ما بينته املادة  07و 02الواردة في املادتين 

 تطبيق البطالن.

الحكم بالتعويض عن األضرار التي سببتها املمارسات املقيدة للمنافسة، حيث أنه يمكن حسب -2

من قانون املنافسة، املعدل واملتمم، "لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من  12املادة 

رفع دعوى أمام الجهة القضائية املختصة طبقا للتشريع املعمول به". ممارسة مقيدة للمنافسة أن ي

فيقع ضمن الجزاءات املدنية إلزام املخالف بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالشخص نتيجة التصرف 

املرتكب املتضمن مخالفة أحكام التشريع املنظم للمنافسة، ويكون للمتضرر من جراء ممارسة مقيدة 

 .223تعويض مطابقة للشروط املنصوص عليها قانونا  للمنافسة رفع دعوى 

املتعلق باملنافسة )امللغى(  02-77املسؤولية الجزائية لألشخاص الطبيعيين؛ في إطار األمر رقم -3

إذا ثبتت املسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، فإنه على مجلس املنافسة أن يخطر وكيل الجمهورية 

 منه. 27قضائية تطبيقا ألحكام املادة املختص إقليميا قصد املتابعات ال

غير أنه مع صدور األمر الجديد للمنافسة والقانون املعدل واملتمم له، فإنه قد تم التخفيف من 

عن طريق حذف عقوبة الحبس وذلك عمال بمبدأ إزالة  02-77السياسة القمعية التي انتهجها األمر رقم 

كما سبقت اإلشارة إليه، على عكس القانون املغربي املتعلق   التجريم والتركيز أكثر على العمل   الوقائي

                                                           

 .05 ، ،5656، دار بغدادي، اجلزائر، 65-63والقانون  60-60، قانون املنافسة واملمارسات التجارية وفقا لألمر حممد الشريف كتو 222 
قوق والعلوم يق قانون املنافسة، مذكرة ماجستري يف القانون، فرع: قانون املسؤولية املهنية، كلية احلظريفة موساوي، دور اهليئات القضائية العادية يف تطب 223 

 .55، ، 5655، تيزي وزو-السياسية، جامعة مولود معمري
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منه بعقوبة الحبس أو بغرامة أو بإحدى  77مثال الذي احتفظ بموجب املادة  224بحرية املنافسة واألسعار 

هاتين العقوبتين، كل شخص ذاتي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية وحاسمة في 

 فية للمنافسة في نظر القانون أو تنظيمها أو تنفيذها أو مراقبتها.تخطيط املمارسات املنا

 الخاتمة:

إن الصالحيات التي خولها املشرع ملجلس املنافسة في مجال املنافسة ال يقصد منها وضع قيود 

أمام األعوان االقتصاديين للدخول للسوق، بل ترمي لتحقيق األهداف املسطرة لقانون املنافسة 

ا. فهو يشارك السلطات العمومية في إقامة سياسة املنافسة، بواسطة وظيفته وتجسيدها عملي

االستشارية من جهة، كما أنه يساهم في الوقاية من املمارسات املقيدة للمنافسة عن طريق دوره الرقابي، 

 .ى ويلعب في امليدان القمعي دور الفصل املباشر في املنازعات التنافسية، بعيدا عن تدخل أية جهة أخر 

غير أن املتتبع لنشاط مجلس املنافسة يلحظ قلة االستشارات والدعاوى املقدمة له من جهة 

وكذا قلة اآلراء واألحكام التي يصدرها في هذا الشأن من جهة أخرى، ولعل السبب الرئيس ي في ذلك يعود 

وكذا  تعديل  8003، وذلك رغم التعديالت املهمة التي جاء بها أمر 8003إلى تجميد نشاطه منذ سنة 

 الذي دعم صالحيات واختصاصات املجلس غير أن هذه النصوص بقيت مجمدة. 8002

مهام  1وبالنسبة لإلحصائيات األخيرة، يتبين أن حصيلة مجلس املنافسة غير كافية، فقد أصدر 

نظرا للعديد من العوامل منها نقص عدد املوظفين والغياب شبه الكلي لثقافة  8022استشارة سنة 

 8027شكوى سنة  28ؤسسة في مجال املنافسة. وفيما يتعلق بالشكاوى املوجهة إليه، فقد تم تقديم امل

وأن املجلس قد فصل في ثالث شكاوى حول املمارسات غير التنافسية، وتم التنبيه إلى العراقيل التي 

 يواجهها في هذا الجانب.

                                                           

 0151عدد  املتعلق حبرية املنافسة واألسعار، ج.ر 563.55، بتنفيذ القانون رقم 5653يونيو  06صادر يف  5.53.550ف رقم يظهري شر  224 
 .5653يوليو  53الصادرة بتاريخ 
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على وضعه القانوني ودوره ومهامه  أثر سلبا 8023إلى  8003إن بقاء مجلس املنافسة معطال من 

في مجال املنافسة، األمر الذي دعا إلى ضرورة تعديل قانون املنافسة مرة أخرى، وتجدر اإلشارة هنا إلى 

فإنها تعلقت أساسا بتعديل األمر املتعلق  8022-8027أنه وبخصوص برنامج ومحاور عمل سنتي 

اعد املنافسة وتدعيم قدرات املؤسسة، كل ذلك في إطار باملنافسة ومواصلة تنفيذ برنامج املطابقة مع قو 

التي كرست  8022من دستور  13مواكبة التطورات الدولية والداخلية وبما يتناسب وتطبيق أحكام املادة 

منع االحتكار واملنافسة غير النزيهة والتمييز بين املؤسسات عندما يتعلق األمر بمساعدات الدولة وحماية 

 املستهلك.

 املصادر املراجع: قائمة

 قائمة املصادر:

 القوانين واملراسيم الجزائرية:-6

 *القوانين:

 )ملغى(. 2727لسنة  87، املتعلق باألسعار، جريدة رسمية عدد 2727يوليو  7مؤرخ في  28-27قانون رقم  -2

 )ملغى(. 2777اير فبر  88مؤرخة في  7، يتعلق باملنافسة، جريدة رسمية عدد 2777يناير  87مؤرخ في  02-77أمر رقم  -8

 .8003يوليو  80مؤرخة في  13، يتعلق باملنافسة، جريدة رسمية 8003يوليو  27مؤرخ في  03-03أمر رقم  -3

مؤرخة  32املتعلق باملنافسة، جريدة رسمية عدد  03-03، يعدل ويتمم االمر رقم 8002يونيو  87مؤرخ في  28-02قانون رقم  -1

 .8002يوليو  8في 

مؤرخة  12املتعلق باملنافسة، جريدة رسمية عدد  03-03، يعدل ويتمم األمر رقم 8020غشت  27خ في مؤر  07-20قانون رقم  -7

 .8020غشت  22في 

 *املراسيم:

 82مؤرخة في  7، يحدد النظام الداخلي في مجلس املنافسة، جريدة رسمية عدد 2772يناير  27مؤرخ في  11-72مرسوم رئاس ي رقم  - 2

 .2772يناير 

، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد مضمونها وكيفيات إعدادها، 8022يوليو  20مؤرخ في  818-22ذي رقم مرسوم تنفي -8

 .8022يوليو  23مؤرخة في  37جريدة رسمية عدد 

 القوانين العربية: -6

نافسة واألسعار، ج.ر عدد املتعلق بحرية امل 201.28، بتنفيذ القانون رقم 8021يونيو  30صادر في  2.21.222ظهير شريف رقم  -2

 .8021يوليو  81الصادرة بتاريخ  2787

 املتعلق باملنافسة واألسعار. 2772جويلية  87املؤرخ في  2772لسنة  21القانون التونس ي عدد  -8

 قائمة املراجع:

 أوال: باللغة العربية:

 .8007، الجزائر 20والنشر والتوزيع، طبعة ، دار هومة للطباعة 8أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء  -2

 .8002-8007بلقاسم عماري، مجلس املنافسة، مذكرة تخرج لنيل شهادة املدرسة العليا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر،  -8

 .8028حسين شرواط، شرح قانون املنافسة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -3
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لس املنافسة في ضبط السوق، مداخلة مقدمة في إطار امللتقى الوطني حول ""قانون املنافسة صافية إقلولي ولد رابح، دور مج -1

 .8027مارس  27و 22قاملة، كلية الحقوق، يومي  2717ماي  2بين تحرير املبادرة وضبط السوق، املنظم من قبل جامعة 

انون الخاص، كلية الحقوق، جامعة بين يوسف بن اآلليات القانونية لحماية املنافسة، أطروحة دكتوراه في القصورية قابة،  -7

 .8027خدة الجزائر، 

ظريفة موساوي، دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون املنافسة، مذكرة ماجستير في القانون، فرع: قانون املسؤولية  -2

 .8022تيزي وزو، -املهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

، مذكرة ماجستير في القانون، فرع 02/28والقانون رقم  03/03براهمي، املركز القانوني ملجلس املنافسة بين األمر رقم فضيلة  -7

 .8020-8007القانون العام لألعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 

لقانون الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، عادل بوجميل، مسؤولية العون االقتصادي عن املمارسات املقيدة للمنافسة في ا -2

 .8028تيزي وزو، -فرع: قانون املسؤولية املهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

 .8020، دار بغدادي الجزائر، 08-01والقانون  03-03محمد الشريف كتو، قانون املنافسة واملمارسات التجارية وفقا لألمر  -7

ي، قانون املنافسة والقواعد العامة لاللتزامات، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة جياللي نوال صار  -20

 .8020اليابس، سيدي بلعباس، 

 .8022وليد بوجملين، سلطات الضبط االقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  -22
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2- Jean-Paul Valette, Droit public économique, Unigraf, 1ère édition, 2009. 

3- Marie-Anne Frison-Roche, Ex Ante/ Ex Post, Glossaire du droit de la régulation et de la compliance, 8 Janvier 2016, 

http://thejournalofregulation.com/fr/article/ex-ante-ex-post/ 

4- Rachid Zouaimia, Droit de la régulation économique, Edition Berti, Alger, 2006. 
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Introduction : 

 

Les démocraties contemporaines font appel de plus en plus à une série de concepts 

nouveaux tels quel la territorialisation, la gestion de la proximité, le capital social, la gouvernance 

synergique, le gouvernement ouvert225, la régulation sociale, la participation citoyenne, la société 

civile…etc. L’avènement de ces nouveaux paramètres a suscité inévitablement une redéfinition 

des rôles, des positionnements et des pouvoirs reconnus aux différentes parties prenantes. 

 En effet, l’intégration de cette notion en science politique exprime la redéfinition de la 

fonction de l’Etat et l’avènement de nouvelles forces sociales qui vont dénoncer le modèle 

traditionnel centralisé (dirigé d’en haut), au profit de la démocratie participative de la société 

civile (dirigé d’en bas). Il s’agit d’une nouvelle stratégie qui trouve à sa base le souci du partage 

des pouvoirs et la participation synergique à la prise des décisions publiques. 

L’intérêt du sujet découle de la pertinence que revêt la démocratie participative suite à 

l’échec de la démocratie représentative226 et l’apparition de l’approche participative qui consacre 

la participation citoyenne aux politiques publiques à travers une multitudes de dispositifs 

                                                           
225- Cf. Rapport de la revue OCDE sur le gouvernement ouvert au Maroc : la gouvernance publique, 2015. 
226 -Voir, Pierre ROSANVALLON, la crise de l’Etat providence, éditions Seuil, Paris, 1981 
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participatifs visant l’implication des citoyens et les organisations de la société civile  dans la vie 

publique, notamment au niveau des collectivités territoriales. 

* Communication présentée au Centre Jacques Berque de Rabat, à l’occasion de 

l’organisation de la journée doctorale sur la démocratie participative au Maroc, le 26 Mai 

2017 

Ce papier va tenter d’éclaircir le rôle des démarches participatives au plan de la 

gouvernance locale et la manière dont une démarche participative s'intègre à la gouvernance 

locale au Maroc, notamment après la forte mobilisation sociale qu’a connue le monde arabe dans 

le cadre du printemps arabe, et suite à la constitutionnalisation de la  participation citoyenne en 

2011. 

  En effet, « la volonté politique de s’engager dans la voie de la participation aux 

diverses actions de gestion du milieu,( pourrait constituer)  une preuve tangible du changement 

d’attitude des pouvoirs publics vis –vis du rôle précis que doivent jouer les populations. »227 .  

Ainsi, la problématique principale, à traiter dans ce modeste papier, consiste dans la 

détermination du rôle de la société civile dans la conduite des politiques publiques et la corrélation 

existante entre la gouvernance synergique et la démocratie participative comme nouvel esprit de 

la démocratie228.  

Encore faut-il interroger, du même coup, l’ensemble des mécanismes nécessaires pour 

mettre en œuvre la participation citoyenne et asseoir le socle de la démocratie de proximité, 

conformément au principe de la démocratie participative.  

En outre, plusieurs questions  secondaires  seront traitées : 

-La démocratie participative est-elle une alternative à la démocratie représentative, ou 

bien elles sont complémentaires en matière de la gestion de la chose publique ? 

- Est-ce que la démarche participative est en mesure de combler le vide laissé par la 

démocratie représentative, ou bien la situation nécessite au préalable des conditions relatives à 

l’Etat de droit, les droits de l’homme, la volonté politique de partager les pouvoir, la suppression 

de la tutelle…etc. ? 

- La constitutionnalisation du principe de la participation citoyenne au Maroc est–

elle suffisante pour passer à l’état de gouvernance participative ou bien l’opérationnalisation 

des prérogatives reconnues à la société civile exige d’autres mesures d’accompagnement ?  

  A ce niveau, on peut envisager au moins deux hypothèses : 

                                                           
227 - Mustapha DALIL, op. cit. p . 24 
228 - Cf, Loïc BLONDIAUX, Le nouvel esprit de la démocratie, actualité de la démocratie participative, Editions 
du Seuil et La république des idées, mars 2008. 
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 - La première est négative comme elle affirme que la participation citoyenne aux 

politiques publiques est encore faible et inoperationnelle compte tenu de plusieurs entraves 

politique, institutionnelle et sociale. 

- La seconde est relativement optimiste dans la mesure où l’approche participative est 

de plus en plus consacrée dans le cadre de la gouvernance démocratique, surtout à l’échelle locale 

suite au retrait progressif de l’Etat et la montée en puissance de la société civile qui commence à 

revendiquer plus de place dans le processus décisionnel des actions publiques. 

   Méthodologiquement, on va opter pour les approches suivantes : 

-  Approche descriptive des textes constitutionnels et réglementaires qui régissent la gouvernance 

participative et les collectivités territoriales.  

-  Approche institutionnelle relative aux instances et mécanismes de la    démocratie participative 

(les motions législatives, les pétitions, instances de gouvernance, l’action associative, la société 

civile….) 

-  Approche inhérente à la documentation de recherche (rapports, études similaire, 

recommandations, statistiques, évaluations …..) 

-  Approche analytique qui interroge l’efficacité des mécanismes et les causes de la lenteur de la 

démocratie participative de point de vue politique, techniques et  sociale, à la lumière de 

l’expérience marocaine qui se présente actuellement comme modèle dans un pays en voie de 

démocratisation. 

  De ce fait, le plan proposé pour aborder ce thème va s’articuler sur les deux axes 

principaux suivants : 

I- La démocratie participative et la question de l’action publique 

II- La participation citoyenne et la conduite de la gouvernance au Maroc  

 

I- La démocratie participative et la question de l’action publique 

 

 La modalité de la gouvernance synergique229 et la stratégie de la démocratie 

participative sous-tendent concurremment la notion de la  participation citoyenne à la cogestion 

efficace et appropriée des territoires et leurs ressources230. Il s'agit, en fait, de l’idée de 

                                                           
229 - La synergie est un type de phénomène par lequel plusieurs facteurs agissant en commun et  ensemble 
créent un effet global ; un effet synergique distinct de tout ce qui aurait pu se produire s'ils avaient opéré 
isolément, que ce soit chacun de son côté ou tous réunis mais œuvrant indépendamment. Il y a donc l'idée 
d'une coopération créative. 
230 - FISETTE, Jacques et RAFFINOT, Marc, Gouvernance et appropriation locale de développement, au-delà 
des modèles importés, les presses de l’université d’Ohawa.2009 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_coop%C3%A9ratif
https://fr.wiktionary.org/wiki/cr%C3%A9ation
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démocratiser le processus décisionnel dans un contexte où la légitimité de l'État est souvent 

remise en question. D’où ce passage de l’état de  gouvernement  centralisé à celui de la 

gouvernance participative (A) dans le but d’une gestion efficace et appropriée aux exigences 

du développement local, selon une approche participative dont la conception est innovante et 

les formes sont diversifiées (B). 

A- Du gouvernement  à la gouvernance participative: 

 

Cette étude va mettre en relief la participation dans sa relation avec la notion de 

gouvernance, aussi la littérature relative à ce sujet confirme-t-elle que gouvernance et 

participation sont étroitement liées, à tel point que ces deux notions sont  indissociables. 

Effectivement, au moins en théorie, la participation peut transformer les rapports entre les 

acteurs sociaux et influencer le processus de décision. Autrement dit, les démarches 

participatives ont la capacité de renouveler la gouvernance des territoires. 

  Pour Alain Létourneau231, « la gouvernance renvoie en fait aux acteurs, à de vastes 

concertations et discussions, dans le but de construire du consensus mais aussi dans le but de 

mettre en œuvre des projets sur le terrain ».  

Il va sans dire que la démocratie participative recouvre toutes les formes de dispositifs 

visant à aller au contact direct des citoyens pour tenter de commencer de produire directement 

à leur niveau cette représentation de l’intérêt général232. 

  Aussi la gouvernance suppose-t-elle La participation ou l’implication des citoyens au 

processus de prise de décision et  une dynamique d’équilibre des pouvoirs et le respect de l’Etat 

de droit.233On constate que ces définitions évoquent en particulier l’idée des acteurs ou parties 

participantes (1) et certains indicateurs  de la gouvernance participative (2). 

1-Les acteurs de la gouvernance participative : 

 L’appellation «  gouvernance  participative » renvoie en premier lieu à l’intégration 

d’acteurs dans les processus décisionnels et à la gestion participative  des ressources relevant  

du bien commun. En effet, avec l’approche participative, on va assister à l'inclusion de 

                                                           
7-- Alain LETOURNEAU, « Gouvernance et développement durable ... Conférence  à l’initiative de la fondation 
Ostad Elahi et l’institut du développement durable. A sciences po, Paris 7è, le 4 mars 2009. 
232 -Michelle Falaise, la démocratie participative. Promesses et ambiguïtés. Cité par Patrick SAVIDAN in 
démocratie  participative et conflit. Revue de métaphysique et de Morale N° 58 p : 181. 
233 - Rapport national sur l’évaluation du système de gouvernance au Maroc,  in étude publiée au  bulletin 
scientifique annuel  de l’observatoire marocain de l’administration publique.2006.p : 122. 
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nouveaux acteurs qui permettrait de prendre des décisions plus éclairées, comme ils agissent en 

concertation et collaboration dans le cadre d’une gouvernance synergique. Alors cette synergie 

doit réunir l’Etat, la société civile et le secteur privé. 

-Etat : En dépit du retrait de l’Etat et sa régression sur le domaine gestionnaire, le pouvoir public 

garde une place entre les autres acteurs de la gouvernance, étant donné que les politiques 

étatiques encadrent l'exploitation des ressources naturelles de manières ascendante et  globale. 

Autrement dit,  l’Etat reste maître des grandes stratégies que les décideurs régionaux doivent 

prendre en considération. 

  Certes l’État demeure le garant de certaines valeurs collectives (équité, justice), mais il 

n’est plus le seul porteur de l’intérêt général, d'autres acteurs participent à la construction et à 

la négociation des règles et de leurs applications. 

   Généralement, quand on parle de l’Etat comme acteur de la gouvernance, on évoque 

souvent les pouvoirs officiels : le gouvernement, le parlement et le pouvoir  judiciaire.234 

-La société civile : ce vocable recouvre la population, le mouvement associatif et tous  les  

organismes à caractère moral et social : syndicats, chambres de commerce, associations 

culturelles, ONG locales etc.  Cet acteur commence à  occuper une place importante dans la 

gouvernance locale et dans le processus du développement territorial, notamment avec la 

démocratisation des systèmes politiques, l’évolution des droits de l’homme et l’effet de la 

mondialisation.235  

  Aujourd’hui, la société civile participe au développement local par l'engagement et la 

participation aux processus  décisionnels, véhicule  l'information  et  renforce  le  capital  social  

et  la confiance  mutuelle. 

  En effet, La consultation de la société civile à travers toutes ses composantes est 

devenue systématique, permettant ainsi de régler les différends sociaux, de consolider la 

démocratie sociale, d’impliquer et d’associer les organisations représentant les intérêts 

collectifs de la société civile dans le processus de prise de décision, d’asseoir une culture 

démocratique fondée sur la concertation, le partenariat, le consensus et de répondre de manière 

                                                           
234 - Julie GUILLEMOT, op. -.cit.  p31 
235 - Kamal El-Batal, la gouvernance synergique : une stratégie de développement local, 2012, p: 10         
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civilisée aux problèmes posés en prenant en considération les attentes des populations 

concernées et les contraintes réelles et objectives.236 

-Le secteur privé :  Le secteur  privé  ou le secteur économique est appelé  à jouer  un  rôle  

dominant  dans  la  création  de  la  richesse  locale,  de l'emploi  et  de  la prospérité sociale. 

En effet,  la croissance économique  et la réanimation  sociale  constituent des conditions 

préalables à la consolidation démocratique et la gouvernance participative, surtout dans les pays 

en voie de développement, où les indicateurs de la bonne gouvernance  sont faibles. 

 En guise de conclusion,  la gouvernance est qualifiée de participative dés que les 

autorités publiques consultent les composantes de la société civile et les acteurs du secteur privé  

à la prise des décisions et les associent à toutes les étapes de ce processus, depuis 

l’identification, l’exécution et l’évaluation. 

 

2-les  indicateurs de la bonne gouvernance : 

 On a donné à la gouvernance plusieurs définitions, mais à ce niveau on va retenir celle 

avancée par Hamel et Jouve : « La gouvernance est l'ensemble des pratiques collectives par 

lesquelles l'ordre politique est produit à partir de la négociation autour de l'élaboration et de 

la mise en œuvre de normes permettant de définir collectivement le bien commun, les modalités 

concrètes pour y parvenir et ce, sans avoir uniquement recours à la domination et à la 

coercition exercées par un acteur particulier. »237 . Ainsi, on qualifie souvent la 

gouvernance de bonne lorsque l’organisme en question est géré selon les règles de l’art et du 

savoir. En effet, plusieurs indicateurs sont listés pour évaluer un modèle de gouvernance :  

- La transparence ou le partage de l'information, impliquant un comportement ouvert des 

procédures de décisions prises ; 

-La responsabilisation des autorités locales dans la réalisation des objectifs de développement 

en faveur des populations;  

                                                           
236 -- Rapport national sur l’évaluation du système de gouvernance au Maroc,  in étude publiée au bulletin 
scientifique annuel  de l’observatoire marocain de l’administration publique.2006.pp : 195.196 
 
 
237 -    Julie GUILLEMOT, participation  et développement territoriale, op. cit.  p : 23 
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-La participation des populations, organisées ou non dans le processus décisionnel (cela inclut 

le partenariat avec tous les acteurs locaux, la dimension « genre »….) 238.  

 Selon la position des organisations internationales, aussi bien la banque mondiale que 

le programme des nations unies et  L’OCDE, l’indicateur de la participation et l’apport de la 

société civile,  est primordial dans la mission du développement. Notamment le recours aux 

ONG locales qui dans les approches théoriques de la Banque sont dotées d’un certain nombre 

de vertus239. 

  Pour L'OCDE (2001), on  propose un modèle comportant trois modes d'interaction 

distincts entre les administrations publiques et les citoyens pour la prise de décision: D’abord, 

l'information qui se définit comme une « relation unidirectionnelle dans laquelle 

l'administration produit et fournit des informations à l'intention des citoyens ». 

    En second lieu, la consultation favorise une «relation bidirectionnelle dans laquelle les 

citoyens fournissent un retour d'information à l'administration».  Enfin, la participation active 

permet une «relation basée sur un partenariat avec les administrations, dans laquelle les citoyens 

sont activement engagés dans le processus de décision sur les politiques publiques»240. 

 A l’opposé, la mauvaise gouvernance est souvent  caractérisée par des décisions 

arbitraires, des administrations qui ne répondent de rien, un système judiciaire inexistant ou 

injuste, l'abus du pouvoir exécutif, une société civile désengagée de la vie publique et une 

corruption généralisée. On constate que  l’approche participative est liée à la théorie de la 

gouvernance qui reconnaît le rôle actif des acteurs privés et de la société civile dans les 

processus décisionnels.  

                                                           
238 -- Milohin Dedegnon bienvenu, Etude sur  la gouvernance locale pp : 18à21 
12-Odile Castel, Bonne gouvernance versus démocratie : les rhétoriques de la Banque mondiale et des ONG du 
Nord face aux réalités. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00119522  
 

240 -OCDE : la note de synthèse de l’OCDE sur la gestion publique. http://www.oecd.org/fr/internet/innovation-

publique/2384248.pdf). 

 
 
 

https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00119522
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Tableau récapitulatif des indicateurs de la bonne gouvernance des organisations 

internationales 

L’OCDE Banque mondiale  PNUD 

-Transparence 

-Information 

- consensus 

-Responsabilité 

-Efficience et 

efficacité 

-Equité 

-Evaluation et contrôle 

 

-La responsabilité 

- La stabilité politique 

-Efficacité gouvernementale  

La gestion de l’économie 

L’égalité devant la loi 

La participation 

Lutte contre la  corruption 

 

-la transparence 

- la responsabilité 

-la participation 

- l’efficacité --l’égalité- - la justice 

- l’Etat de droit 

-la  légitimité du pouvoir 

- décentralisation / 

déconcentration 

 

Source : (Conception personnelle)  

B-   L’approche participative : identification et  formes 

 En général, la participation correspond à l’engagement de la population ou de la société 

civile dans la gestion des affaires d’intérêt général. Pourtant l’approche participative est conçue 

différemment  (1) et peut avoir plusieurs formes, mais on va s’intéresser dans ce papier aux 

modes de participation directs les plus pertinents (2). 

1- Les conceptions de l’approche participative : 

 

Le terme «  participation « peut être défini de plusieurs manières. Dans notre contexte 

de participation citoyenne, Midgley considère la participation comme la création d'occasion qui 

permet à tous les membres de la communauté et à la société en général de contribuer activement, 

d'influencer le processus du développement ainsi que de partager équitablement les bénéfices 

du développement».241 Dans cette définition, on a visé la contribution de la société civile dans 

le processus décisionnel. 

 Par contre, Godbout l’a définie comme : processus d'échange volontaire entre une 

organisation qui accorde un certain degré de pouvoir aux personnes touchées par elle et ces 

personnes qui acceptent en retour un certain degré de mobilisation en faveur de 

l'organisation242. Ici, l’accent est mis plutôt sur l’interaction, transfert de pouvoir et 

                                                           
241 - Midgley. Popular participation on a strategy for promoting community level action and national 

Development. United Nations, 1981. 
242 -  Jacques Godbout. La participation contre la démocratie. Montréal Editions Saint Martin, 1986. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/godbout_jacques_t/participation_contre_democratie/participation_c
ontre_democratie.html 
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mobilisation. Il ressort de ces définitions la diversité des approches relative au concept de la  

participative.  

En effet, la participation est susceptible de plusieurs conceptions : 

 - D’abord l’adoption de l’approche participative en matière de gestion publique est 

justifiée par la logique pragmatique qui aspire à l’efficacité et la logique du dialogue entre une 

variété d’acteurs  en vue d’un consensus pour la prise de décision. Dans ce cas, la participation 

réunit plusieurs intérêts représentés dans le processus de prise de décision, ce qui réduit les 

différends et les contestations entre acteurs. 

  Ensuite, l’approche participative véhicule la valeur et la légitimité démocratique 

qui «  ne reposant plus uniquement sur l’assentiment de la majorité par le vote mais aussi sur 

un processus libre et équilibré de délibération publique »243, car sans la participation citoyenne, 

on ne peut exprimer son choix et contribuer à la construction de l’entente autour des projets de 

la société, la participation est conçue alors comme une lutte contre l’exclusion et la 

marginalisation des citoyens. Ainsi permettrait –elle  

D’accroître les capacités des acteurs à prendre en main leur développement et à gérer 

eux mêmes leurs conflits.244 

  Enfin, les démarches participatives sont conçues comme moyens de légitimer les 

actions publiques, car une approche concertée peut aider à rapprocher les avis au sein de la 

société  et favoriser la préservation de l’intérêt commun. 

 Par ailleurs, la participation génère  les apprentissages des acteurs en matière de la 

gestion des ressources .Il s'agit de comprendre comment des savoir-faire, des aptitudes et des 

compétences peuvent être générés dans le cadre de démarches participatives. L’approche 

participative au niveau local permettra le développement des compétences en vue d’atteindre 

un développement participatif durable.245 

                                                           
243 - Julien Taplin,  Démocratie participative, démocratie délibérative, in  nouveau manuel se science politique 
p : 418 
244 -    Julie GUILLEMOT, op. cit. p. 35 
245 - Mustapha DALIL, démocratie participative et développement local au Maroc, in REMALD n° 73/2011  
p :29 
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  En fait, l’un des sous-produits de la participation du public sera un phénomène 

d'apprentissage du dialogue et de la concertation et l'accroissement des compétences détenues 

en la matière, tant par les acteurs du territoire que par les gestionnaires.246 

2-Les degrés ou les forme de la participation : 

 

 L’idée de la participation des citoyens à la gestion de la cité remonte à des origines 

profondes de l’histoire et a suscité l’intérêt de plusieurs philosophes et penseurs. Il suffit de 

citer, à cet égard l’américain James Brayes qui a parlé, en 1888 du « gouvernement par l’opinion 

publique et de Town meetings  »247 , en « rétrogradant la démocratie électorale à l'avant-

dernier stade de la démocratie véritable, le stade ultime étant celui où l'on peut « connaître la 

volonté de la majorité à tout instant, sans avoir besoin de la faire passer par l'intermédiaire 

d'une Assemblée représentative, peut-être même sans avoir besoin du mécanisme électoral 

»248.  

 Encore faut-il citer Julien Talpin qui confirme que « la démocratie représentative 

repose sur une critique de la représentation comme délégation, voire comme aliénation de la 

souveraineté. La participation est ainsi prônée à tous les niveaux  de la société … »249 . 

  Ces deux passages renvoient communément  à la mise en question de la démocratie 

représentative au profit de la démocratie participative ou encore de la démocratie 

délibérative250 selon l’expression de Julien Talpin, objet de notre discussion.  

   En effet, les démarches de la démocratie participative admettent l’implication 

directe des acteurs privés et la société civile dans le processus décisionnel supervisé par l’Etat. 

Parfois, il s’agit de conférence de citoyens telles qu’elles sont appliquées en France et au 

Danemark251. 

                                                           
246 - Julie GUILLEMOT, op. cit.   p38 
247 - James BRYCE, Le gouvernement par l’opinion publique Extrait de La République américaine, Paris, V. Giard 
et E. Brière, édition française, 1901, tome III, p. 340-349. (Première édition : 1888).  
248 - James BRYCE, op, cit. p : 159 
249 -Julien Talpin,  Démocratie participative, démocratie délibérative, op.cit. p : 418 
250 -- Parallèlement, une autre conception de la démocratie a émergé sous l’expression  de démocratie 
délibérative. 
251 - Conçue et utilisée au Danemark depuis 1987 sous forme de conférence de consensus, la conférence de 
citoyens est une forme de participation citoyenne, dont l’objectif est de permettre à un panel de citoyens 
profanes de dialoguer avec des experts et de s’exprimer sur des problématiques pour lesquelles il existe 
d’importantes incertitudes et divergences d’opinion. Après une formation préparatoire, sur deux ou trois week-
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Selon l’allemand Habermas, l’approche délibérative confère au citoyen un rôle principal 

dans le processus démocratique et dans l’établissement des normes compatibles avec la notion 

de l’Etat  de droit, basé sur deux éléments fondamentaux : les droits de l’homme et la 

souveraineté populaire.252 

  Dans le même ordre d’idée, et selon les adeptes de la délibération, celle-ci peut être 

mise en œuvre partout et  tout le temps : au parlement, au sein des partis politiques, des medias, 

des mouvements sociaux, comme au sein d’institutions crées spécifiquement pour la 

promouvoir.253 

 Néanmoins l’action participative ne dépend pas souvent de l’initiative du pouvoir 

public, il est possible que des acteurs peuvent naturellement s'entendre  sur un projet socio–

économique ou environnemental pour agir ensemble pour le réussir dans l’intérêt général. Mais 

ici, il semble qu’on doit s’intéresser à l’approche participative formelle qui cadre avec les 

initiatives entreprise par les autorités publiques. Dans ce dernier cas, l’approche participative a 

plusieurs formes qui peut aller du simple état de passivité où on se contente de subir l’action 

gouvernemental  à un état d’activité opérationnelle où les citoyens participent directement à la 

prise de décisions concernant la politique publique, surtout à l’échelle locale, d’où la pertinence 

de la gouvernance territoriale au processus de la démocratie participative. 

  Nombreux sont les auteurs qui ont essayé de répertorier les formes et les niveaux de 

participation à la gestion publique. On constate qu’il y a diverses formes classées selon le degré 

de la prise de pouvoir par les citoyens, elles sont catégorisées en  gradients du moins au plus 

important. 

  Ainsi Beuret 254 propose une classification plus détaillée, de la quelle on peut retenir 

que la communication et l'information comme formes d’échange de connaissances permet à 

l'autorité de gestion de délivrer des messages de manière univoque et claire. Avec la 

consultation, il y a collecte des avis des acteurs consultés mais l’autorité de gestion n’est pas 

                                                           
end, le panel de citoyens débat publiquement avec des représentants du monde politique, économique, 
associatif et avec des experts. A l’issue de cette conférence, qui dure en moyenne quatre jours, le panel de 
citoyens rédige à huis clos un rapport contenant ses avis et recommandations, qui est ensuite rendu public et 
remis aux instances politiques. 
252 - Mohamed Lachhab, Démocratie délibérative et droits de l’homme chez Habermas, in REMAPP n° 21/2016 
p249 
253 - Julien TALPIN,  Démocratie participative, démocratie délibérative, op.cit. p : 418 
254 - Julie GUILLEMOT, op. cit. p : 40. 
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tenue de  tenir compte des avis  des consultés.  Par contre Arnstein distingue plusieurs niveaux 

dans la participation citoyenne allant de la manipulation du citoyen, l’information, la 

consultation, la conciliation, le pouvoir délégué et le partenariat255.  

 Peut être ce qui va nous intéresser plus dans ce cadre de la gouvernance participative ce 

sont : la délibération, la concertation et le dialogue qui accordent plus de marge aux citoyens 

d’agir en garantissant trois valeurs : 

- la stabilisation des arrangements entre différents acteurs et leurs durabilités; 

- la participation large  des usagers des territoires (gouvernance territoriale); 

- les échanges horizontaux et équilibrés entre les acteurs de la gouvernance. 

-Échelle d'Arnstein de la participation :256 

1.  Contrôle citoyen  

 

 

 

 

participation 

2.  Délégation de pouvoirs  

 

3. Partenariat  

 

4. Apaisement  

 

 

 

Participation symbolique 

 

5. Consultation : 

 

6.  Information  

 

7.  Thérapie  

 

 

Non participation 

 

II-La participation citoyenne et la conduite de la gouvernance au Maroc  

                                                           
255 - Julie GUILLEMOT, op. cit. p : 39 
256 --Gisèle Belem, thèse : quelle gouvernance pour la mise en œuvre du développement durable.2009 .p 133. 
http://www.archipel.uqam.ca/2044/1/D1776.pdf 

http://www.archipel.uqam.ca/2044/1/D1776.pdf
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 Historiquement, la démocratie participative est très ancienne, mais elle n’a vu le jour 

aux Etats Unis que durant les années 60 et en France dans les années 80. De nos jours, elle est 

à la mode comme elle connaît des renouveaux en permanence. Cependant, son objectif demeure 

l'implication des citoyens ordinaires à la prise de décision publique, notamment au niveau local 

dans le cadre de la gouvernance publique territoriale et l'amélioration qualitative de la relation 

entre les citoyens et les institutions étatiques en renforçant l'efficacité et l'efficience des 

politiques publiques. 

  Au Maroc, après une longue expérience de la démocratisation et modernisation : 

(décentralisation1962),257 (l’organisation communale 1976)258 (la région 1997)259…etc., le 

royaume a opté enfin pour la démocratie participative qui évoque l'idée d'une implication de la 

population dans le débat public et dans la prise de décisions politiques. Ainsi, poursuivant ses 

efforts de démocratisation, le Maroc a renforcé les institutions de l’Etat moderne fondé sur les 

principes de pluralisme et de bonne gouvernance.260 

 En effet avec la nouvelle constitution de 2011, on est entré dans une nouvelle phase du 

processus démocratique, celle de la démocratie participative consacrée pour la première fois 

pour permettre à la société civile de contribuer dans le cadre de la démocratie citoyenne, à 

l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des décisions et des projets des institutions élues 

et des pouvoirs publics. 

  Alors quelles sont les dispositions juridique et constitutionnelle de 

l’institutionnalisation de cette démocratie participative ? (A)  et quel est l’état des lieux de la 

mise en applications des mécanismes relatifs à la démocratie citoyenne ? (B). 

A- La consécration constitutionnelle et juridique de la démocratie participative : 

 

 On verra, certainement, d’abord le fondement constitutionnel (1), puis 

l’institutionnalisation juridique  (2) : 

1-Sur le plan de la constitution : 

                                                           
257 -Art : 93 et 94 de la constitution de 1962. 
258 -Dahir du 30 septembre 1976 relatif à l’organisation communale, B.O. du 1er octobre 1976, p. 1051. 
259 -Dahir du 2 avril portant promulgation de la loi n° 47 – 96 relative à l’organisation de la région, B.O. n° 4470 
du 3 avril 1997, p. 292. 
260 - Préambule de la constitution de 2011. 
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 Née en plein printemps arabe de la mobilisation sociale,  la constitution de 2011 reflète 

la nature des mutations qu’a subit la citoyenneté et l’effort des autorités publiques pour 

s’adapter aux revendications sociales et politiques d’une grande envergure. Par conséquent, elle 

a insisté sur une démocratisation nouvelle basée essentiellement sur l’ouverture d’espaces 

publics d’expression, de socialisation, de concertation et de délibération collective261.  

 Des lors,  la démocratie participative est devenue  le moyen de justifier et même 

d’imposer le changement politique, par le biais  de la promotion de la participation citoyenne 

permettant à la société civile de contribuer directement à la représentation de l’intérêt général. 

 Au niveau de la constitution, il est mentionné que le régime constitutionnel du Royaume 

est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la 

démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation 

entre la responsabilité et la reddition des comptes.262 

  En outre, l’article 6 du même texte confirme ces principes constitutionnels en stipulant 

que : les pouvoirs publics œuvrent à la création des conditions permettant de généraliser 

l’effectivité de la liberté et de l’égalité des citoyennes et des citoyens, ainsi que leur 

participation à la vie politique, économique, culturelle et sociale.  Ainsi les citoyens marocains 

sont appelés à intervenir directement et indirectement par le truchement des associations dans  

l’exercice de divers pouvoirs publics, en matière législative, domaine de politiques publiques 

et dans le cadre de la gouvernance territoriale. 

 -Concernant, le champ législatif, le nouveau texte constitutionnel  consacre  la 

participation  directe des citoyens à l’exercice du pouvoir législatif, en leur permettant de  

prendre des initiatives pour inciter les pouvoirs compétents à adopter  un texte de loi, un peu 

comme les membres du Parlement : les citoyennes et les citoyens disposent, dans les conditions 

et selon les modalités fixées par une loi organique, du droit de présenter des motions en matière 

législative263 . 

 -Pour l’exercice des politiques publiques, le constituant marocain a accordé aux citoyens 

le pouvoir de présenter des pétitions afin de solliciter les pouvoirs publics, en vertu de l’article 

15 de la constitution. Ceci, en plus de la contribution des organisations de la société civile dans 

                                                           
261 - P. P. SAVIDAN, Démocratie participative et conflit, Revue de métaphysique et de morale, 2008/2- n°58, p. 
178. http://deey.free.fr/documents/DocumentsCitoyennete,EspacePolitiquepublique/Savidan, participative.pdf  
262 - Article 1 de la constitution de 2011. 
263 - Article 14 de la constitution de 2011 

http://deey.free.fr/documents/DocumentsCitoyennete,EspacePolitique
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l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des décisions et des projets des institutions élus 

et des pouvoirs publics264 par l’implication du corps associatif dans tout ce qui est de la 

conception des politiques publiques . 

  Par ailleurs, dans le même sillage, les pouvoirs publics sont obligés d’impliquer les 

différents acteurs sociaux, en  œuvrent à la création d’instance de concertation, en vue 

d’associer les partenaires sociaux à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques 

publiques.265 

 -Quant à la participation de la société civile dans le cadre de la gouvernance locale, la 

constitution en vigueur reconnaît le droit de participer à la gestion de leurs propres affaires au 

niveau des collectivités territoriales qui correspond mieux à la participation citoyenne, vu le 

paramètre de la proximité géographique et institutionnelle. Cette donnée est confirmée par la 

constitution qui stipule que le Maroc est un Etat dont l’organisation est fondée sur la libre 

administration des collectivités territoriales, la participation des populations concernée à la 

gestion de leurs affaires et leur contribution au développement humain intégré et durable. 266 

 Toujours, dans le cadre de la gouvernance démocratique locale, les collectivités 

territoriales sont tenues de mettre en place des structures participatives de dialogue et de 

concertation, dont le but d’impliquer citoyens ainsi que les associations dans l’élaboration et le 

suivi des programmes de développement267.  

 Enfin, Le droit de pétition est également garanti  aux citoyens pour demander aux 

conseils des collectivités territoriales d’inscrire à leur ordre du jour une question particulière 

qui relève de leur compétence. De cette façon, il leur est possible d’imposer le traitement d’une 

question qui concerne les politiques publiques territoriales.268 

 

2- Sur le plan des lois réglementaires (Infra-constitutionnel): 

 Conformément à la tradition constitutionnelle, le constituant de 2011 s’est contenté de 

concevoir et de poser les fondements de la démocratie participative, quant à l’explication du 

principe, elle est laissée aux normes infra-constitutionnelles auxquelles il revient de compléter 

                                                           
264 - article 12 de la constitution de 2011 
265 - article 13 de la constitution de 2011 
266 - article 136 de la constitution de 2011 
267 -article 139 de la constitution 2011 
268 - article 139 de la constitution 2011 
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le texte constitutionnel en instaurant le régime juridique, des mécanismes et des modalités de 

la mise en œuvre de la démarche participative.  

 Pour ce faire, la machine des lois a produit deux textes réglementaires269 pour régir et 

organiser l’action de la société civile, notamment  le « droit de présenter des motions en matière 

législative » et le « droit de présenter des pétitions » soulignés dans la constitution. En fait, ces 

lois organiques : la loi organique N° 44.14 relative aux pétitions et  la loi organique N° 64.14 

relative à la présentation de motions en matière de législation.  Elles sont adoptées pour régir : 

-  l’exercice du droit de faire des propositions en matière législative. (Art14), 

- la pratique du droit de pétition devant les pouvoirs publics (article 15) ; 

   - l’introduction du droit de pétition devant les Conseils des collectivités territoriales 

 (articles 139 et 146).   

- Alors, quelle est la portée juridique de ces deux textes réglementaires ?   

- Comment les citoyens vont procéder pour bénéficier du droit qu’elles accordent ?   

 S’agissant de l’initiative législative (en dehors du domaine réservé au roi et 

gouvernement), les «citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter des motions en 

matière législative», c'est-à-dire que  les citoyens ont la possibilité de  proposer des lois comme 

les membres du parlement, une manière judicieuse d’impliquer les citoyens marocains dans la 

sphère politique et la gestion du domaine public, conformément aux conditions prescrites par 

la loi organique. 

  Ainsi, selon la loi270 n°64.14 fixant les modalités d’exercice de ce droit,  toute 

initiative législative doit être appuyée par 25000 signataires ce qui suppose  une forte 

mobilisation humaine et matérielle qui n’est pas toujours possible pour toutes les localités. 

 Ensuite, la proposition législative en question doit être présentée à l’une des deux 

Chambres du Parlement, en fonction des conditions et  modalités fixées par cette loi.271 

                                                           
269 -La loi organique N° 44.14 relative aux pétitions  et la loi organique N° 64.14 relative à la présentation de 
motions en matière de législation. 
270 - Dahir n° 1.16.108 du 23 chaoual (28 juillet 2016), portant promulgation  de la loi organique n° 64.14 fixant 
les conditions et les modalités d’exercice du droit de présenter des motions en matière législative 
271 - Articles de la loi  n° 64.14 : de 3 à 7 pour  conditions  et de 8 à 12 pour  modalités  de présentation de 
motions. 

http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/44.14.pdf
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/64.14.pdf
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/64.14.pdf
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/44.14.pdf
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/64.14.pdf
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/64.14.pdf
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  Concernant, le  droit de présenter les pétitions, loi organique n° 44.14 272 prévoit que 

les citoyens peuvent présenter au Chef du Gouvernement des pétitions273 comportant des 

propositions ou des recommandations sur des questions d’intérêt général, selon les conditions 

et les modalités fixées par les articles de la présente loi.274 Ainsi, pour être recevable, la pétition 

doit : 

-contenir des revendications, propositions et réclamations licites ; 

-être rédigée de manière claire ; 

-être assortie d’une note détaillée indiquant les motifs ayant présidé à sa présentation  et les 

objectifs qu’elle poursuit. 

-Etre accompagnée de la liste d’appui à la pétition comportant au moins 5000 signature. 275  

 

 En guise de conclusion, la démocratie participative adoptée par la nouvelle constitution,  

pourrait être exercée à travers d’autres instruments, en plus des motions et des pétitions, il s’agit 

en l’occurrence d’autres moyens par lesquels la société civile a la possibilité de participer à la 

gestion du domaine public, dans le cadre de la gouvernance locale.276 

  Par voie de conséquence, les associations et les organisations non gouvernementales 

sont autorisées constitutionnellement à prendre place au tour de la table des décisions des 

collectivités territoriales. Ces dernières, en contrepartie, sont tenues par la loi de monter les 

structures nécessaires pour assurer la participation, le  dialogue et la concertation concernant 

l’élaboration, l’exécution et l’évaluation des projets de  développement local.277 . 

                                                           
272  - Dahir n° 1.16.107 du 23 Chaoual (28 juillet 2016), portant promulgation  de la loi organique n° 44.14 
déterminant les conditions et les modalités d’exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics. 
273 - l’article 2 de la loi 44.14 définit la pétition comme : toute demande écrite contenant des revendications, 
propositions, recommandations adressées par les citoyens résidant au Maroc u à l’étranger  aux pouvoirs publics 
concernés afin de prendre les mesures appropriées la concernant, dans le respect des dispositions de la 
constitution et de la loi. 
274 - Articles de la loi 44.14: de 3 à 6 concernant les conditions et de 7 à 15 pour les modalités de la présentation 
des pétitions. 
275 - article 3 de la loi  
276 - article 12 de la constitution de 2011, relatif à  la contribution des organisations de la société civile dans 
l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation des décisions et des projets des institutions élus et des pouvoirs 
publics. 
277 - article 13 de la constitution lié à la création des instances de concertation, en vue d’associer les différents 
acteurs sociaux à l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation des politiques publiques. 
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B- -    L’état des lieux de la démocratie participative marocaine : 

 

 Discuter l’approche participative au Maroc est un exercice qui n’est pas aisé, du fait que 

cette expérience s’étale sur plusieurs étapes successive et vu aussi les nombreuses structures (la 

décentralisation, la charte communale, la régionalisation….)278. Effectivement, le régime 

marocain avait adopté par plusieurs étapes, dans le cadre de la démocratisation du système 

politique, les bases de l’État de droit, le pluralisme politique et la pratique de la bonne 

gouvernance participative territoriale. 

  Sur le plan politique, cette orientation est présente avec force dans le discours de sa 

majesté Mohamed VI :  

 « La bonne gouvernance est devenue un outil majeur pour la gestion des grandes villes. 

Nos cités doivent, donc, s'orienter vers un système permettant d'ouvrir la voie à des initiatives 

fondées sur une approche contractuelle et participative associant l'État et les villes, et 

favorisant l'adhésion des divers acteurs politiques, économiques et sociaux, ainsi que la 

participation des citoyens aux différentes phases d'exécution des  programmes locaux. »279. 

  Toutes ces mesures ont été adoptées dans le souci de rapprocher les citoyens de 

l’administration et les pouvoirs publics, pour mieux répondre aux attentes des populations à 

l’échelle locale.280 

                                                           
278 - les références suivantes : 
• Loi n° 78-00 portant charte communale (BO : du 21 novembre2002) 
• Loi n° 79-00 relative à l’organisation des provinces et préfectures 
• Loi n° 47-96 relative à l’organisation de la Région in « Les collectivités locales en chiffres », 2000, publication 
du Centre de documentation des collectivités locales, ministère de l’intérieur. 
279 -- Du discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l'occasion de l'ouverture, à Agadir, de la Rencontre 
nationale des collectivités locales, qui s’est tenue sous le thème: "Développement des villes, citoyenneté et 
responsabilité" en  12 décembre  2006. 
280 - la charte communale (2002) Art 42 portant sur la coopération, association et partenariat stipule : 
Le conseil communal engage toutes actions de coopération, d' association ou de partenariat, de nature à 
promouvoir le développement économique, social et culturel de la commune, avec l' administration, les autres 
personnes morales de droit public, les acteurs économiques et sociaux privés et avec toute autre collectivité ou 
organisation étrangère. A cet effet : 
- il décide de la création ou de la participation à tout groupement d’intérêt intercommunal, préfectoral, provincial 
ou régional ; 
- il arrête les conditions de participation de la commune à la réalisation de programmes ou de projets en 
partenariat ; 
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  En réalité, cette vague de démocratie participative et de gouvernance de  proximité est 

un processus en devenir continu au Maroc,  et  la nouvelle constitution de 2011 ne représente 

normalement  que  le couronnement et le fruit de tous les efforts déployés dans le champ de la 

démocratie citoyenne.  

 Certes le processus est encore long avant d’arriver à un niveau meilleur de participation 

citoyenne telle qu’il est en théorie, mais le chemin parcouru mérite d’être évalué pour sentir 

l’effet de l’évolution démocratique (1) et l’expérience, vécue en pratique, devrait être corrigée 

et améliorée et par la volonté politique et par la société civile sur la base d’une gouvernance 

participative (2) 

1-    L’évaluation de l’approche participative : 

 

Normalement, l’évaluation du processus participatif au Maroc devait inclure toutes 

les démarches juridiques et institutionnelles entreprises par le Maroc sur la voie de la 

gouvernance participative, notamment au niveau territorial où la question de la participation se 

pose avec acuité. 

 Toutefois, remonter toute l’histoire de la démocratisation serait un exercice inutile 

dans ce papier, puisque nombreuses sont les études qui ont  analysé et examiné les institutions 

de décentralisation, de régionalisation et de territorialisation, comme textes, institutions et 

expériences. 

A ce niveau, il serait utile peut être d’interroger l’approche participative dans sa 

globalité par rapport à une longue expérience riche de spécificités sociopolitiques propres à la 

réalité marocaine. Effectivement, de grandes interrogations légitimes s’imposent : 

- Est ce que la volonté politique est toujours présente pour améliorer la démocratie 

participative  et opérationnaliser les nouvelles prérogatives reconnues à la société civile en 

matière e la gestion publique ? 

                                                           
- il examine et approuve les conventions de jumelage et de coopération décentralisée ; décide de l’adhésion et 
de la participation aux activités des associations des pouvoirs locaux, et de toutes formes d’échanges avec des 
collectivités territoriales étrangères, après accord de l’autorité de tutelle, et dans le respect des engagements 
internationaux du Royaume. Toutefois, aucune convention ne peut être passée entre une commune ou un 
groupement de collectivités locales avec un Etat étranger. 
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- les dispositifs participatifs adoptés  sont-ils en mesure de combler les lacunes de la 

démocratie représentative et de réduire la distance entre  les gouvernants et les gouvernés ? 

- Quels sont les vrais indicateurs de la gouvernance participative susceptibles de 

déterminer le niveau exact de la démocratie participative  au Maroc? 

-Les institutions et les structures de consultation et de concertation mises en place 

sont-ils suffisantes pour convaincre le citoyen à investir le champ politique et de s’intéresser à 

l’action publique de leur territoire?  

- La conception actuelle de la démarche participative est-elle en train de politiser la 

société civile ou au contraire elle vise implicitement sa dépolitisation, son dégagement et la fin 

des exacerbations des mouvements sociaux ? 

   De prime abord, on ne va pas répondre à toutes ces questions et bien d’autres non posées, 

on va plutôt, essayer de synthétiser les données pour en faire un modeste bilan évaluatif qui évoque 

plusieurs paramètres et indicateurs de mesurage de la gouvernance démocratique.  

   Ainsi, dans le contexte marocain, on ne pourrait prétendre à une démocratie participative 

effective, surtout  dans un Etat encore en apprentissage de la démocratie. Aussi les conditions 

préalables d’une gouvernance démocratique ne sont-elles pas toujours réunies pour parler de l’ère 

de la démocratie citoyenne et délibérative.  

   Par ailleurs l’interrogation sur un régime démocratique subsiste d’où les réticences par rapport 

à l’existence de mécanismes participatifs281, en plus de plusieurs facteurs de freinage liés au degré 

de maturité de la société civile. 

  D’autre part, la participation citoyenne suppose des conditions effectives et des 

applications bien adaptées à la réalité du Maroc en transformations permanentes exigeant davantage 

d’implication dans la gestion du domaine public. Ces conditions reposent sur une information 

sincère et complète du public ainsi que sur la tenue d'un véritable débat contradictoire débouchant 

sur des décisions prenant réellement en compte les critiques et les propositions citoyennes282.  

                                                           
281 - Tarik ZAIR,  Citoyenneté et démocratie participative au Maroc, les conditions de la construction d’un 
modèle, in colloque sur processus constitutionnels et processus démocratiques, Marrakech 2012 p : 9  
282-  DELHOSTE, Démocratie participative : De l’échec de l’organisation étatique à l’avenir du projet citoyen, 
RFDA, 2007. p. 1067.  (Cité par Tarik ZAIR, op. cit. p : 3) 
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   A en croire certaines études283 sur la représentation politique et la gouvernance 

démocratique, le régime politique est multipartite et les partis politiques concourent à 

l’encadrement politique de la population, cependant il y a toujours ce manque de confiance entre 

les citoyens et les institutions de l’Etat. Une anomalie toujours expliquée par l’affaiblissement des 

intermédiaires entre les citoyens et leurs représentants.  

   

  En général, la participation aux affaires publique est essentiellement exprimée par la 

participation aux élections (80,9 %), alors que les autres formes de participation, à engagement plus 

ferme,  n’enregistrent que des taux faibles. C’est ainsi que la volonté de s’exprimer en prenant part 

à des réunions, à des meetings ou à une marche d’un parti politique n’est affirmée que chez une 

petite minorité (8,4 %).284 

  Quant à la participation démocratique à la prise des décisions, 41,8 % des experts 

consultés estiment que le système politique repose sur des mécanismes qui encouragent la pleine 

participation du public au processus de prise de décision, alors que 46,4 % estiment que les 

mécanismes mis en place ne favorisent qu’une participation limitée au processus de prise de 

décision. 285 

   Par contre si on tenait à discuter les instruments de la démarche participative 

institutionnalisée par les lois organiques 64.14 et 44.14 dans le cadre le cadre de la 

constitutionnalisation de la démocratie participative, on peut dire  que la loi n’a pas pu déterminer 

la carde d’exercice efficace capable d’influencer l’action publique, en raison  de la complexité 

particulière inhérente au régime politique, aux valeurs sociales et aux équilibres économiques en 

place.286  

  De surcroît, l’exercice des dispositions participatives adoptées est soumis à des conditions qui 

ne sont pas à la portée de toutes les localités (conditions démographique, matérielle, logistique, 

communicative,  la forme…), d’autant plus qu’elles présentent l’inconvénient de : 

- limiter l’action de la société civile aux affaires réduite d’importance, 

- confisquer le pouvoir par une élite non habilitée à représenter les  autres. 

- aggraver les inégalités sociales par la domination d’un groupe social déterminé. 

- favoriser le clientélisme électoral  

                                                           
283 -Rapport national sur l’évaluation du système de gouvernance au Maroc,  in étude publiée au  bulletin 
scientifique annuel  de l’observatoire marocain de l’administration publique.2006, pp : 60 à66  
284 - Idem.p :63  
285 - Idem, op.cit p : 66 
286 - Tarik ZAIR,  Citoyenneté et démocratie participative au Maroc. op.cit.9.10 
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- désorienter la mobilisation sociale de ses buts (dépolitisation des masses)287 

-  légitimer les actions des décideurs par une participation truquée et inefficace. 

- manipuler la société civile et la canaliser selon les aspirations des pouvoirs  

  Pour appuyer cette communication par des données du terrain,  on a recouru à une 

étude288 détaillée sur la gouvernance territoriale, y compris la démarche participative au sein de 

deux grandes villes du Nord du  Maroc, Tanger et Tétouan (PROGOL). 

  Ainsi, selon cette étude, dont le but final est d’améliorer la « bonne gouvernance » des 

municipalités marocaines et d’accroître ainsi leurs capacités et leurs ressources pour promouvoir le 

développement du territoire et le bien-être de ses habitants289 . 

  Alors concernant ces indicateurs de la participation citoyenne, l’étude en question a 

décelé quelques insuffisances de la gouvernance participative qui constituent des limites à la 

démocratie participative au Maroc, ces faiblesses intéressent : 

-Le manque de  concertation entre les communes et les associations. 

- La sous-information concernant les activités des communes pour  les associations  

- La négligence des  avis des associations dans la prise de décisions. 

-L’absence de consultation publique préalable à l’élaboration du plan de développement de la 

commune. 

-Le  manque de services communaux destinés à la participation citoyenne et aux relations 

avec les associations.290 

                                                           
287 - Pierre Rosanvallon a tracé, dans La Contre-Démocratie, les contours d’un âge de l’« impolitique » qui serait 

marqué par une tendance à la « dissolution du politique ». Cette tendance, s’exprimerait selon deux modalités : 

 - la distanciation à l’égard des institutions qui a pour objectif d’affaiblir les gouvernants en les situant en quelque 
sorte dans un rapport d’extériorité par rapport à la société ; 
- l’exacerbation, ensuite, de la fonction de contrôle et de surveillance du pouvoir politique qui aurait pour effet 
de rendre plus malaisée une appréhension globale de l’action politique. Il nous semble que, face à une telle 
montée en puissance du « citoyen-surveillant », et afin de lutter contre les effets de défiance qu’induit son 
intense activisme, les gouvernants sont naturellement portés à s’investir plus ou moins résolument dans la mise 
en place et le fonctionnement de dispositifs participatifs. 
288 - Le projet PROGOL (Promotion de la Bonne Gouvernance au Nord du Maroc) est une initiative promue par 
deux organisations de la société civile, ADELMA. (Située dans la ville de Tanger) et Proyecto Local (située dans la 
ville de Barcelone). Les communes de Tétouan et de Tanger, au Maroc, et les municipalités de Barcelone et de 
Cordoue, en Espagne, ont été et demeurent des associés privilégiés pour leur engagement dans ce projet de la 
gouvernance participative. 
289 - Rapport «  Guide de la bonne gouvernance locale »  du projet PROGOL.2005. P : 9 
290 - Rapport «  Guide de la bonne gouvernance locale »  .op.cit : P : 68 
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 Pour dépasser tous ces inconvénients  et ses faiblesses cités parmi tant d’autres,  quelles 

seraient les  propositions opérationnelles susceptibles d’établir les fondements pour la bonne 

gouvernance et d’assurer l’instauration de la démocratie participative en vue d’un 

développement participatif ? 

2- Propositions et suggestions pour une bonne gouvernance participative : 

 

  D’emblée, Il est admis que le problème de l’adhésion des citoyens aux décisions que 

l’on prend en leur nom ne pourra pas être résolu par la simple mise en place de  procédures 

participatives et délibératives. De même, le fait que ces procédures soient mises en place ne 

garantira pas à soi seul que les citoyens éprouveront le désir de s’y impliquer.291 

 Ainsi, en est –il de l’expérience participative actuelle au Maroc, On ne peut prétendre 

à un état avancé de démocratie participative. Il faut être raisonnable et voir dans l’étape présente 

de l’approche participative une phase  permettant de comprendre la qualité et la nature des 

changements possibles pour réaliser l’enjeu de développement dans le cadre de la gouvernance 

synergique et participative.  

Naturellement et implicitement, il n’est pas encore temps d’activer complètement la 

fonction participative de la société civile pour la prise de la décision territoriale. La participation 

citoyenne devrait s’inscrire dans une étape transitoire en attendant la réunion des conditions 

nécessaires à sa réussite. Néanmoins, elle devrait par ailleurs, permettre à certaines catégories 

sociales, les jeunes  en particulier, de jouer le rôle de force de proposition292, et pourquoi pas 

d’intégrer la sphère politique pour remplacer les vieilles élites qui font le « carriérisme politique ».  

  En guise de conclusion, une série de suggestions pourrait être proposées, pour améliorer 

la stratégie de la démarche  participative dans la bonne conduite de la gouvernance territoriale : 

- l’installation d’une atmosphère de confiance et des bases de concertation entre la 

 société civile et les autorités publiques décentralisées et les services administratifs 

 déconcentrés, du fait que les relations de coopération entre les acteurs de l’administration 

publique locale et de la société civile restent marquées par une méfiance réciproque. 

                                                           
291 - P. P. SAVIDAN, Démocratie participative et conflit, Revue de métaphysique et de morale, 2008/2- n°58, p. 
183. 
292 - Tarik ZAIR. op.cit.p :10  
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           -l’implantation de codes et règlements permettant l’interpellation des représentants  élus et la 

reddition de compte aux citoyens et sensibilisation de ces derniers à l’exercice du droit à réclamer 

des redditions de comptes. 

     - L’intégration du principe de la participation citoyenne aux discussions des travaux    des 

commissions techniques au sein du règlement interne des Communes. 

     - La demande d’avis des associations en ce qui concerne les décisions qui affectent le 

développement local, en présence des représentants élus qui doivent assister aux réunions fixées, 

pour participer aux consultations et aux débats publics concernant le développement participatif.  

     - L’établissement par les communes des voies de concertation et de partenariat avec le secteur 

associatif afin de débattre et d’accorder des solutions communes aussi bien aux problèmes  de 

communication avec les organisations de la société civile qu’à ceux des collectivités territoriales 

auxquelles elles appartiennent. 

     - La préparation par les communes de voies de communication appropriées pour assurer 

l’information des citoyens au sujet des affaires locales et la mise en marche d’un procédé de 

participation, au moyen de commissions et de réunions d’avis et de débat avec les associations, 

pour élaborer  en synergie les plans de l’action publique. 

- La création d’un service de promotion de la participation citoyenne, doté de tous les moyens 

(humains, logistiques, techniques, scientifique, financiers) favorisant la formation des membres des 

associations et leur sensibilisation.293…..etc. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
293 - Rapport «  Guide de la bonne gouvernance locale »  du projet PROGOL.2005. P : 98 
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Conclusion : 

 Généralement, conscient de la pertinence de la démocratie participative face à la 

problématique la gestion participative des collectivités locales, le Maroc a adopté, par mutations 

successives dans sons parcours de démocratisation, une série de réformes constitutionnelle, 

juridique et politique qui vont toutes en vue de la consolidation de l’Etat de droit et l’instauration 

de la démocratie participative locale dans le cadre de la stratégie de la gouvernance démocratique 

territoriale. 

 Toutefois, les performances relatives à l’implication de la société civile au processus 

décisionnel des politiques publiques à l’échelle nationale et locale demeurent peu satisfaisantes 

pour encadrer les attentes des populations en matière de partage de pouvoirs conformément aux 

principes de la gouvernance territoriale.  

 Ainsi suite à  l’analyse des rapports des différentes enquêtes menée sur le terrain  auprès de la 

société civile on peut constater de visu l’existence de tant d’obstacles freinant  la mise en œuvre 

réelle des démarches de la gouvernance démocratique qui ciblent la transparence, la participation 

citoyenne et la moralisation de la gestion publique. D’où les appréciations négatives formulées sur 

l’état de la démocratie participative et sur les mécanismes juridique destinés à régir l’exercice de la 

participation démocratique en parallèle avec la démocratie représentative, du moins à l’heure 

actuelle, pour garder l’espoir à l’amélioration du  processus démocratique dans notre pays. 
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Essai sur le régime juridique des appareils spatiaux et 

aériens : Entre la philosophie de droit international, 

l’infatuation du droit extra-atmosphérique et la discrétion 

du droit aérien. 

 

 

Maître Lhosni Sofia  

- Avocat/stagiaire pénaliste au barreau de Meknès-Maroc 

 

                          

   Selon une citation fameusement connue par les juristes, « il n’existe pas un espace sans 

droit », même les espaces vierges disposent de leurs propres réglementations issues des 

coutumes internationales. Si on parle d’un espace terrestre, la situation de droit ne soulève 

aucune réelle problématique tangiblement touchée, par contre, plus que l’espace fictionne 

matériellement, plus que sa réglementation demeure compliquée juridiquement. On parle ici 

des espaces les plus lointains à imaginer ! Nonobstant, s’agissant d’un volet purement 

juridique, contrairement à ce que plusieurs croient, le droit extra-atmosphérique ne suit pas le 

même régime que le droit de l’air. Tout d’abord, objectivement parlant, le droit international 

ne pose aucune frontière matérielle limitant les deux milieux. Puis, théoriquement parlant, si 

le droit de l’air définit ses propres objets294 à savoir « les aéronefs » en traçant les termes de 

définition par les conventions aériennes les plus célèbres295 comme celle de Paris 1919, celle 

de Chicago 1944 sur l’aviation civile et la convention de Tokyo et celle de la Haye ; les 

conventions relatives au droit de l’espace ne définissent point les objets de ce domaine. Cette 

absence de définition a donc élargi le sens de l’objet spatial dont le droit de l’espace 

                                                           
294 Le droit international exclut de cette sphère les parachutes les avions fusées, et toutes les autres objets 
militaires aériens. 
295 La convention de Chicago définit l’aéronef comme tout appareil pouvant se soutenir dans l’atmosphère 
grâce aux réactions de l’air. 
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engloberait tout objet destiné à ce milieu comme l’a définit le Professeur SALMON. De ce 

fait, on peut entendre par « objet spatial » tout satellite, station spatiale,  un lanceur,... Par 

contre, en droit aérien on trouve que pas tout objet aérien construit le champ d’application de 

cette sphère. Les parachutes à titre d’exemple sont des objets de l’air, mais obéissent à un 

régime juridique autre que celui posé par les principes directeurs du droit aérien. Selon nous,  

les conventions relatives au droit de l’espace ont sciemment contribué à cette abstention de 

définir le champ d’application matériel afin de protéger l’espace extra-atmosphérique contre 

tout corps étranger en raison de la sensibilité de ce diagramme.  

Toutefois, pour en cantonner les concepts, il est à noter que les navires civils appartenant à 

des personnes privées n’obéissent pas au droit international public même si elles sont sur un 

territoire atmosphérique appartenant au droit international, à ce stade c’est la nature 

personnelle du propriétaire qui réglemente le droit applicable. En revanche, les objets 

étatiques sont rattachés au droit de leur nationalité296.  Cependant, dans la pratique les 

satellites ou les autres objets spatiaux disposent d’une participation étatique dont il semble 

impossible d’imaginer, à l’heure actuelle, une station spatiale appartenant à une personne 

physique, contrairement à un aéronef ou à un navire. Cet état de fait procure un état de droit 

où l’on peut confirmer que le droit international public réglemente la situation par excellence. 

De même, il est à ajouter que les traités et conventions relatifs au droit de l’espace extra-

atmosphérique ne font aucune distinction entre les objets spatiaux privés et publics, les deux 

catégories sont soumises au même régime juridique. 

Selon une formule rhétorique, les conventions du droit spatial procèdent à affecter un objet du 

droit international à une discipline du droit international quelle que soit la catégorie de cet 

objet international ou la nationalité de son propriétaire. Mêmement, la violation de ce droit 

international invoque une obligation internationale pour l’état dont se rattache cet objet 

international ! 

Dans le même ordre d’idée, observons que le droit international ne se s’immisce pas dans le 

cadre interne de l’objet spatial ou aérien, il ne fait qu’imposer certaines règles telles que 

l’obligation d’immatriculer les objets avant de les lancer sur un espace international, et 

l’interdiction de soumettre ces objets à deux états différents dans un même temps... 

Néanmoins, c’est au droit interne dont se rattache l’objet qu’incombe la réglementation des 

modalités d’application des grandes obligations internationales. A titre d’exemple, le droit 

international ne peut pas offenser la souveraineté d’un état déterminé en lui imposant de 

                                                           
296 B. OXMAN, Le régime juridique des navires de guerre dans le cadre de la convention des nations unies, 1ere 
édition,  p.819 
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suivre des formalités précises d’immatriculation. Selon une vision ironique, le droit 

international est un droit matériel qui ne s’intéresse qu’au résultat peu importe du moyen 

utilisé !    

Analyser le droit extra-atmosphérique et le droit aérien quant à leurs appareils, est une 

question juridique complexe nécessitant une étude approfondie du droit conventionnel à 

l’épreuve de la nature des deux domaines. Certes qu’à première vue, il semble que l’air et 

l’espace se soumettent à un régime international identique, mais l’analyse théorique dit 

autrement.     

I- Le pragmatisme juridique de la nationalité des objets aériens et spatiaux: (perspective 

comparative) 

Si le rattachement d’une personne physique à un état déterminé s’opère par le moyen 

d’acquisition de sa nationalité, pour un objet spatial ou aérien, à savoir même maritime, ce 

rattachement s’acquiert aussi par le lien de nationalité dans une image Lato sensu in 

abstracto. Toutefois, la nationalité ici diffère du concept classique visant les personnes 

physiques soit par la filiation ou par le bien fait de la loi... La nationalité des objets destinés à 

l’espace international s’acquiert par « l’immatriculation »297. Nonobstant, si la nationalité est 

issue de l’immatriculation pour les objets aériens et les navires, l’immatriculation ne donne 

pas toujours une nationalité en droit de l’espace298.  

En principe, le rattachement ne s’opère qu’en vertu de l’immatriculation de l’objet dans le 

registre d’un état déterminé, cependant cette immatriculation porte comme conséquence de 

donner la nationalité de l’état du registre aérien. En suivant la même piste, ajoutons que le 

droit marocain accepte l’immatriculation des aéronefs, mêmement, si les appareils 

appartenant à un état étranger aient un port d’attache au Maroc299. Quant à l’objet spatial, il 

adopte un autre régime issu du droit conventionnel. Généralement, comme dans la sphère du 

droit pénal international où le droit international impose aux états de punir les délinquants 

sans s’immiscer aux règles internes des poursuites et du droit pénal de fond, dans le cadre des 

objets aériens, le droit international suit le même procédé. Le droit international impose donc 

le principe de l’immatriculation tout en laissant aux états la liberté de fixer les règles 

réglementant le registre donnant expressément la nationalité dudit état à l’objet aérien300. En 

droit spatial, cette liberté est plutôt bornée. Inversement au droit maritime et aérien dont les 

                                                           
297 L’article 17 de la convention de Chicago 1944 relative à l’aviation civile internationale. 
298 Voir l’article 2 sur de la convention sur l’immatriculation des objets spatiaux 
299 Article 3 du décret relatif à la réglementation de l’aéronautique civile du 10 Juillet 1962 
300 Ibid. L’article 19 
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états disposent d’une liberté absolue dans le cadre de leurs affaires nationales visant la 

nationalité des véhicules, en droit de l’espace, l’article 2 de la convention sur 

l’immatriculation des objets spatiaux énonce que lorsqu’un objet spatial est lancé sur une 

orbite terrestre, l’état de lancement l’immatricule par l’inscription sur un registre approprié 

dont il assure la tenue. En analysant cet article, les points de dissemblance entre le droit 

spatial et le droit aérien commencent à se tisser. Lors des écrites susvisés. En droit aérien, le 

concept de la nationalité des aéronefs a été signalé plusieurs fois par les traité et conventions 

relatifs à l’aviation internationale, tels que l’article 19 de la convention de Chicago 1949 et 

l’article 7 de la convention de Paris. En revanche, en droit spatial, le terme nationalité n’a 

aucun fondement conventionnel écrit. L’article 2 de la convention sur l’immatriculation des 

objets spatiaux n’a utilisé que le terme « immatriculation », cet ordre formel va nous pousser à 

discuter deux points essentiels de distinction.  

En premier lieu, certes que dans les objets aériens et spatiaux il y a un rattachement national, 

mais ce dernier n’est pas de la même nature juridique. Pour les objets aériens les traités et 

conventions ont bien signalé le terme « nationalité » désignant un lien d’appartenance 

didactique avec l’état en question ; En revanche en droit spatial les conventions ont bien 

utilisé le terme « enregistrement » désignant un lien purement administratif avec l’état de 

lancement.  

Dans un deuxième lieu, en droit aérien n’importe quel état peut connaître l’enregistrement de 

l’objet aéronef, quant au droit spatial l’état de l’immatriculation doit obligatoirement être 

celui du territoire du lancement. De même, dans le deuxième alinéa de l’article 2 si il y a un 

lancement conjoint entre plusieurs états, ces derniers doivent désigner lequel accomplira 

l’immatriculation de l’objet en question. On entend dire alors que la sphère du droit extra-

atmosphérique est plus restrictive que l’on croit !    

II- L’interdiction d’un rattachement étatique multinational pour les objets spatiaux et 

aériens : ( l’inflexibilité du droit spatial Versus la flexibilité du droit aérien) 

Ce principe ressemble quasiment à celui qu’on trouve en droit pénal international dit «  Ne 

Bis In Idem » traduisant le fait d’assurer une seule sanction assumée à l’infraction. Une fois le 

verdict est prononcé et la condamnation est exécutée, aucune autre autorité judiciaire ne 

pourrait juger les mêmes faits une seconde fois301. 

L’interdiction du rattachement multinational trouve son fondement dans l’article 12 de la 

                                                           
301 LHOSNI S., Le précis du droit pénal international, collection corpus poenalis, 1 ère édition 2018, p. 36 
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convention de Chicago en droit aérien, Mais n’a aucune place directement signalée dans le 

cadre du droit extra-atmosphérique ! De même, l’article 5 de la loi 40-13302 relative à 

l’aviation civile au Maroc suit le même principe303 en édictant qu’aucun aéronef immatriculé 

à l’étranger ne peut faire l’objet d’une inscription sur le registre d’immatriculation sans que le 

propriétaire n’ait obtenu un certificat de radiation du registre étranger.  

En général, si le droit international interdit la double immatriculation, la transmission de 

l’immatriculation, donnant le rattachement national, est possible. Nonobstant, cette règle n’est 

pas absolue. Aux termes de l’article 77 de la convention de Chicago, l’immatriculation 

internationale peut avoir lieu si un aéronef est destiné à être exploité par un organisme 

international composé de plusieurs états,  l’aéronef possède à cet égard la nationalité de tous 

ces états. Prenons à titre d’exemple les aéronefs de la compagnie Scandinavian-airlines ayant 

trois nationalités (Suède, Danemark, Norvège)304. A ajouter également qu’il arrive des fois 

que la nationalité d’une compagnie aérienne soit différente des aéronefs dont elle exerce son 

activité305, ceci s’explique par le fait que dans le secteur des affaires, une compagnie de 

nationalité Européenne à titre d’exemple se contente à louer des aéronefs, afin d’exercer son 

activité et d’augmenter son chiffre d’affaire, qui sont immatriculés dans un état asiatique.  

S’agissant de l’organisme international au sens subjectif, rien n’empêche l’ONU à titre 

d’exemple d’avoir des aéronefs exclusivement pour son compte, Toutefois, la nationalité doit 

obligatoirement être désignée afin de rattacher le véhicule aérien à un état déterminé. Quant 

aux objets spatiaux, n’ayant juridiquement aucune nationalité, la situation demeure plus 

difficulteuse du fait que les conventions propres à ce propos n’interdissent point la double 

immatriculation dite « immatriculation internationale » ou « immatriculation multinationale ». 

En revanche, même si l’exception se joue au niveau de  l’article 2 de la convention sur 

l’immatriculation des objets spatiaux énonçant que si un objet spatial, ayant deux états de 

lancement, est lancé sur une orbite terrestre, un seul état d’entre eux doit être choisi pour 

l’immatriculation, cela ne vaut pas le vrai sens de l’immatriculation internationale. A ajouter 

ainsi qu’il arrive des fois qu’un même appareil spatial se compose de plusieurs éléments 

complexes dont chaque élément est immatriculé dans un état déterminé. Même lors de cette 

situation on ne parle pas de l’immatriculation internationale ! 

L’immatriculation internationale d’un objet spatial, à notre sens, vise la sphère des 

                                                           
302 Dahir du 24 Mai 2016 
303 Suivant le même principe également l’article 121 du code de l’aviation civile Français. 
304 https://www.musafir.com/flights/airlines/sas-scandinavian-airlines  
305 Voir à ce sens : WASSENBERGH H., Principles and practices in air transport regulation, édition Paris 1993, p. 
158 

https://www.musafir.com/flights/airlines/sas-scandinavian-airlines
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organisations internationales. L’ONU à titre d’exemple détient un registre international où 

l’immatriculation peut être construite. C’est là qu’on parle de la double immatriculation. Sauf 

que ce point, quant à lui même, engendre une très grande problématique en droit de l’espace. 

Si l’immatriculation internationale est possible face à une organisation internationale 

provoquant un avantage par rapport au droit aérien, l’inconvénient est plus avancé. En effet, il 

est à rappeler qu’une organisation internationale ne vaut pas un état, et donc ne peut pas avoir 

ce pouvoir de souveraineté et de juridiction sur un appareil spatial, même si elle l’immatricule 

internationalement dans son propre registre. A notre avis, l’immatriculation internationale 

d’un objet spatial n’engendre aucun effet favorable au niveau juridique. Tout comme la 

responsabilité pénale des personnes morale, l’effet juridique ne peut se provoquer qu’en 

passant par « le mécanisme du ricochet » ! L’immatriculation internationale reste une simple 

fiction juridique pour l’appareil extra-atmosphérique si elle ne s’accompagne pas d’une autre 

immatriculation nationale dans l’un des états membres à l’organisation. Provoquer la 

participation de cet état membre vaut tirer également une immatriculation fictive et un 

pouvoir de juridiction en exercice.  

III- La panoplie du droit extra-atmosphérique vis à vis de l’autorisation des activités 

spatiales : (Les enjeux d’une jactance juridique) 

Contrairement au système de plus ou moins souple du droit aérien, avant de lancer un objet 

spatial, le droit de l’espace impose plusieurs formalités dont la plus importante est la 

délivrance d’une autorisation. Toutefois, il est à noter à cet égard que l’autorisation ici diffère 

de celle correspondant à la sphère du droit aérien dotée d’une certaine discrétion quant à ses 

conditions. 

En général, le droit international impose que pour avoir une autorisation destinée aux objets 

spatiaux, il faut que l’état la délivrant (état du lancement qui est souvent l’état de 

l’immatriculation)306  vérifie dans un premier temps la conformité de l’activité spatiale aux 

obligations de sécurité de sûreté et de la protection de l’environnement, puis le contrôle 

technique de l’appareil... Cependant, les corollaires de cette autorisation sont plus lourds que 

l’on croit. L’état délivrant cet acte administratif se voit engagé par une responsabilité 

internationale si jamais l’opération du lancement engage un dommage. C‘est la raison pour 

laquelle, dans la pratique, les états de lancement ne se contentent de lancer les objets spatiaux 

que si une assurance relative à ce propos ait lieu. Les autorités administratives, avant toute 

délivrance, doivent obligatoirement vérifier les garanties d’avant lancement.  A ajouter que 

                                                           
306 Parmi les états de lancement les plus connus au niveau international notons : La Russie, USA, L’Australie, la 
Corée du sud, Royaume-Uni,... 
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l’obligation d’assurance n’est pas imposée par le droit international, ce n’est qu’au niveau du 

droit national que le législateur, dans de divers droits de souches différentes,  l’annonce d’une 

façon expresse. Prenons à titre d’exemple l’article 6 de la loi française du 3 Juin 2008 relative 

aux opérations spatiales ; l’article 25 de la loi russe de 1993 ; La section 48 de l’act n° 123 de 

la loi australienne,... 

Selon une vision comparative, on trouve que dans le droit aérien ces obligations d’assurance 

et de sécurité ne trouvent lieu qu’après l’immatriculation et l’autorisation des aéronefs. 

Cependant, le droit de l’espace suit le même mécanisme du droit maritime à cet égard en 

apposant les obligations susvisées comme étant des conditions préalables à l’immatriculation 

et à la délivrance de l’autorisation. Autrement dit,  si ces obligations en droit maritime et en 

droit extra-atmosphérique s’estiment comme étant des conditions de fond antérieurs de 

l’immatriculation et donc de l’autorisation, en droit aérien  il ne s’agit que d’un effet 

postérieur à l’immatriculation!  A notre avis, le droit aérien a échoué la mesure préventive 

imposée par le droit international en choisissant de faire l’exception à ce stade, chose 

s’estimant contradictoire aux coutumes du droit international. Nonobstant, en cherchant dans 

le droit conventionnel, on trouve que, bizarrement, il n y a aucun indice imposant ces mesures 

préventives antérieurs, ce qui engendre une flagrante contradiction au droit international dont 

le droit conventionnel fait partie. 

Quant au point de la responsabilité internationale de l’état du lancement s’estimant comme 

étant un effet indirecte de la souveraineté dudit état sur l’appareil en question, la pierre 

angulaire constituant cette obligation se trace dés que l’état manque l’une de ses obligations 

internationales, sans oublier qu’un pouvoir de compétence étatique se matérialise 

radicalement ainsi. 

IV- Les obligations internationales des états d’immatriculation entre la lex aéro et la lex 

spatialis : ( Une cacophonie à double régime juridique) 

Les obligations de l’état de l’immatriculation se classent, généralement, par un devoir de 

contrôle et un devoir de juridiction. Selon un autre bout d’idées, l’obligation de résultat garde 

toujours une place.  L’état doit donc surveiller les appareils qui lui sont rattachés, et inspecter 

s’ils sont en conformité vis à vis des improvisations du droit internationale que ce soit de 

nature coutumière ou conventionnelle. Le professeur SALMON a estimé à ce point que l’état 

d’immatriculation est tenu d’empêcher toute atteinte causée par les engins soumis à sa 

juridiction et à son contrôle aux droits d’un état étranger ou aux victimes tiers. Dans un autre 

sens, le juge SINGH dans son ouvrage « Maritime flag and state responsability » voit que 

l’état est obligé de légiférer de telle manière que le navire, en droit maritime, remplisse les 
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conditions prévues par les règles et les procédures internationales.  Nonobstant, il est à noter 

que le contrôle et la surveillance d’un aéronef ou d’un navire est plus facile par rapport à un 

objet spatial. 

En droit aérien, on trouve le fondement de l’obligation de juridiction et du contrôle dans 

l’article 12 de la convention de Chicago énonçant que chaque état contractant s’engage à 

adopter des mesures afin d’assurer à tout aéronef ,portant la marque de sa nationalité, se 

conforme aux règles et règlements en vigueur. Quant au droit de l’espace, l’article 8 du traité 

sur l’espace édicte que l’état partie au traité sur le registre duquel est inscrit un objet lancé 

dans l’espace extra-atmosphérique conservera sous sa juridiction et son contrôle ledit objet et 

le personnel dudit objet. On trouve, dans le même sens, l’article 12 de l’accord sur la lune 

disposant que les états conservent la juridiction ou le contrôle sur leur personnel, ainsi que 

leurs véhicules, matériels, stations, installations et équipements spatiaux se trouvant sur la 

lune. Sauf que la question la plus importante à ce stade vise la définition du contrôle et de la 

juridiction comme entités fondamentales. En effet, on entend par le contrôle toute surveillance 

technique des appareils, et par juridiction toute surveillance juridique vis à vis des normes 

internationales et nationales. Sauf que la pratique rend impossible de détacher les deux 

devoirs, ils partent tous les deux dans un même temps.  En droit aérien, le premier article de la 

convention de Chicago édicte que chaque état ait une souveraineté complète et exclusive sur 

l’espace aérien au dessus de son territoire. On entend dire alors que si un aéronef de l’état X 

survolant sur un état Y dépasse les règles de droit de cet état Y, ce dernier reçoit un pouvoir 

juridique sur l’aéronef. Nonobstant, on trouve que la situation est opposée en droit pénal 

international. En effet, s’agissant du droit criminel dans son volet d’extra-territorialité, Le 

CPU marocain dans son article 11 proclame qu’ils sont considérés comme faisant partie du 

territoire les navires et les aéronefs marocaine quelque soit l’endroit où ils se trouvent, sauf 

s’ils sont soumis, en vertu du droit international, à une loi étrangère. Classiquement en droit 

pénal général, le principe universel de la territorialité détermine que les infractions commises 

au bord d’un navire ou d’un aéronef sont considérées comme si elles avaient été commises sur 

le territoire dudit état307. Malheureusement que la situation en droit aérien n’est pas 

identique ! 

On entend dire par le contrôle/juridiction que l’état d’immatriculation de l’aéronef doit 

                                                           
307 S. PLAWSKI, La notions du droit international pénal, édition 1978, p. 122 ; Voir également la convention de 
Tokyo 1963 relative aux infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs, la convention de la 
Haye 1970 relative à la répression de la capture illicite des aéronefs, et la convention de Montréal 1971 pour la 
répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 
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surveiller si son appareil respecte les normes du territoire survolé. Cette obligation trouve son 

fondement dans l’article 12 de la convention de Chicago imposant pour les états de 

l’immatriculation d’assurer que les aéronefs attachés à leur nationalité respectent le droit des 

lieux où ils se trouvent. Ces lois nationales, en vertu de la coutume du droit international, 

doivent être soumises aux standards internationaux du droit aérien308. De ce fait, chaque 

norme interne qui se trouve en contradiction par rapport au droit conventionnel ou aux 

pratiques coutumières est caduque. Cette analyse va nous mener à dire que si l’état X empiète 

une norme nationale de l’état Y (état du territoire survolé), et que cette norme n’est pas 

conforme au droit international, aucune responsabilité ne peut être évoquée à l’encontre du 

premier état. Cette exonération de responsabilité suit la pyramide hiérarchique où le droit 

international se trouve au sommet par rapport aux droits internes. S’agissant des règles 

générales de survol, le professeur EL HUSSAYNI dans son ouvrage « Registration and 

nationality of aircraft operated by international agencies in law and practice » les a classées en 

sept obligations standards, en se référant à la convention de Chicago,  dont on cite les plus 

importantes : 

_ Le respect des règlements relatifs à l’entrée et sortie du territoire national des passagers, 

équipages et marchandises,... 

_ L’obligation d’atterrissage sur un aéroport douanier de l’état survolé, sauf en cas d’une 

autorisation spéciale à ce propos. 

_ L’obligation d’avoir une autorisation spéciale de l’état survolé pour les aéronefs sans pilote. 

_ Le respect des règlements nationaux de l’état survolé relatifs à l’entrée et la sortie des 

aéronefs. 

_ Le respect des restrictions relatives au transport des matériaux de guerre.   

Nonobstant cela, il est à noter qu’en cas d’accident d’un aéronef sur un territoire autre que 

celui de son immatriculation, l’état du territoire sur lequel est survenue l’accident est tenu de 

procéder à une enquête relative aux cause de l’accident. Toutefois l’assistance de l’état 

d’immatriculation n’est pas obligatoire en principe comme l’article 26 de la convention de 

Chicago l’indique. En revanche, si l’accident ait eu lieu sur un espace réservé au droit 

international ou sur un territoire vierge, c’est à l’état d’immatriculation qu’incombe 

l’obligation de procéder à l’enquête.  

S’agissant du droit aérien, la situation juridique demeure plus délicate du fait qu’on trouve 

presque les mêmes obligations imposées aux états d’immatriculation en droit aérien, mais 

                                                           
308 Un principe édicté par l’article 37 de la convention de chicago 
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avec une panoplie assez spéciale proportionnelle au droit spatial. Si en droit aérien l’état 

d’immatriculation est, en principe, le seul dont pèsent les obligations, la situation en droit de 

l’espace est différente. En vertu du droit conventionnel spatial, il n y a pas de différence entre 

l’état de lancement ou celui de l’immatriculation. Certes qu’on a déjà dit que l’état de 

lancement en droit extra-atmosphérique vaut état d’immatriculation, mais ici on parle de la 

situation du lancement conjoint. Les conventions de ce domaine, ainsi que les pratiques 

coutumières du droit international, impliquent tous les états à des obligations sans préciser si 

le devoir vise l’état de construction de l’objet spatial ou de son immatriculation... Toutefois, 

même si il y a une certaine obligation indivisaire, l’état de l’immatriculation ait plus 

d’obligations par rapport à l’état de construction à titre d’exemple, car c’est au premier état 

qu’incombe la première mesure du contrôle fictif. Comme exemple, prenons la résolution 

47/68 rendu le 14 décembre 1992 visant exclusivement l’état de l’immatriculation en estimant 

que ce dernier doit respecter plusieurs obligations à savoir : la protection des individus et de la 

biosphère contre les dangers radiologiques, la prévention de tout effet dommageable...  

Nonobstant, si en droit maritime et aérien distinction entre les obligations de l’état de 

l’immatriculation susvisées (contrôle et juridiction) et l’obligation de protéger 

l’environnement est largement posée, en droit spatial une seule obligation englobe toutes les 

autres sous obligations spécifiques du fait que le droit international n’a pas encore trancher la 

questions des obligations particulières dans le domaine spatial. Même en analysant les traités 

spatiaux, aucune trace d’obligation spécifique ne se grave directement. Donc quand un traité 

spatial dispose que l’état d’immatriculation est responsable internationalement de son 

appareil, cela veut dire que toutes les obligations entrent en jeu même si le droit 

conventionnel ne les édicte pas d’une façon concrète. Pour nous, ce point construit la 

première particularité du droit de l’espace au niveau des techniques de rédaction 

conventionnelle, qu’aucune autre branche de droit international n’en dispose ! Dans une 

deuxième particularité du droit de l’espace, il est à noter que ce dernier ne fait pas de 

distinction entre les objets publics ou privés, contrairement au droit maritime à titre 

d’exemple. De ce fait, une fois qu’un dommage est causé par un objet privé, la responsabilité 

étatique s’engage. Ces deux points restent les meilleurs aspects exclusivement réservés au 

droit de l’espace et destinés à lui seul.  

Dans le même ordre d’analyses, il est à marginer que si jamais l’appareil cause un dommage 

quelconque pour une personne physique, privée, une organisation internationale, un état, ou 

même l’environnement n’ayant aucune personnalité juridique, le même régime de 

responsabilité serait engagé. Le fondement de cet aspect juridique est calqué du principe issu 
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des Nations unis, relativement destiné au droit maritime, disposant que chaque état est 

responsable pour tous les navires ayant sa nationalité. Cependant, signalons que contrairement 

à ce que plusieurs juristes croient, la responsabilité internationale ne se provoque pas pour le 

seul fait d’empiéter des pratiques interdites par le droit international, d’autres faits, non 

mentionnés interdits par le droit international, fondent également cette responsabilité 

purement étatique. Lors de cette deuxième situation le fait non interdit doit porter la vocation 

d’une faute commise lors du lancement ou de la navigation spatiale, le pouvoir d’appréciation 

de la faute se matérialise en fonction de la technicité de l’affaire.  

En droit aérien, cette responsabilité est mentionnée, indirectement, par l’article 83 de la 

convention de Chicago édictant que l’état de l’immatriculation sera dégagé de sa 

responsabilité en ce qui concerne les fonctions et les obligations transférées. En effet, on a 

évoqué le terme « indirectement » puisque le rédacteur de cette convention n’a pas mentionné 

expressément que l’état d’immatriculation ait cette obligation qu’à partir de cette situation 

inverse. Selon nous, la convention de Chicago repose entièrement sur la technique de 

rédaction législative basée sur le syllogisme juridique de nature à laisser au sens des articles 

cette interprétation indirect en espèce ! Cependant, en droit spatial la technique de rédaction 

des traités diffère. On trouve que dans la plupart des traités et conventions spatiaux, la 

responsabilité étatique de l’état de l’immatriculation est établie directement, mais on n’utilise 

que le terme « état du lancement ». Peut être que la philosophie des rédacteurs à ce stade se 

contente à confirmer que l’état du lancement en droit aérien vaut état de l’immatriculation, 

puisqu’en pratique, même si il y a un lancement conjoint c’est l’état de l’immatriculation qui 

se trouve en prépondérance juridique selon le choix des deux états ou plus. Les articles 6 et 

7309 du traité sur l’espace restent les premiers textes ayant organisé la question de 

responsabilité internationale des états du lancement. Cependant, la convention sur la 

responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux de 1972 est 

venue compléter le traité sur l’espace en apposant un nouveau régime spécialisé de 

responsabilité à savoir : une responsabilité pour faute et une responsabilité sans faute310. 

S’agissant de la responsabilité pour faute, l’article 3 édicte qu’en cas de dommage causé, 

ailleurs qu’à la surface de la Terre, à un objet spatial d’un Etat de lancement ou à des 

personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, par un objet spatial d’un 

                                                           
309 En vertu de cet article, tout état de lancement est responsable des dommages causés par l’objet spatial 
lancé ou par ses éléments constitutifs sur la terre, dans l’atmosphère et dans l’espace extra-atmosphérique 
310 L’état du lancement n’est exonéré de sa responsabilité que s’il s’avère que le dommage est causé par une 
faute lourde de l’état demandeur ou de l’une des personnes qu’il représente.   
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autre Etat de lancement, ce dernier Etat n’est responsable que si le dommage est imputable à 

sa faute ou à la faute des personnes dont il doit répondre. Quant au deuxième type de 

responsabilité, l’article 4 de la même convention prévoit qu’en cas de dommage causé, 

ailleurs qu’à la surface de la Terre, à un objet spatial d’un Etat de lancement ou à des 

personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, par un objet spatial d’un 

autre Etat de lancement, et en cas de dommage causé de ce fait à un Etat tiers ou à des 

personnes physiques ou morales relevant de lui, les deux premiers Etats sont solidairement 

responsables envers l’Etat tiers. Lors de cette responsabilité solidaire, la réparation des 

dommages est répartie entre les états en fonction du degré de faute de chacun. Allant dans le 

même sens de ce principe l’article 5 qui dispose que lorsque deux ou plusieurs états sont 

procèdent en commun au lancement, ils sont solidairement responsables de tout dommage 

pouvant y résulter. 
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