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عليه نتوكل وبه نستعين، نحمده سبحانه كما ينبغي أن يحمد،  ،بسم هللا الرحمن الرحيم

 ونصلي ونسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين .

 …وبعد 

 العدد  والباحثين القراء يدي بين تضع أن أخرى  مرة األعمال و القانون  مجلة دارةإ يسر

 والدارسين، للباحثين القانوني الفكر مجال في بحثية آفاق فتح في بدورها لتساهم منها، األربعين

 نافذةو  واملختصين، األكاديميين  بين املعرفي التواصل ربط في فاعلة قناة تكون  أن نأمل كما

 . العلمي البحث افاق و املعرفة تطوير في يسهم بما االفكار  لتبادل

 لراهنة،ا القانونية واملواضيع القضايا من واسعا طيفا يضم بشكل املجلة اهتمامات تتنوع

 يف املطروحة الجديدة السائد القانوني للفكر النقدية للدراسات مهما حيزا املجلة تمنح كما

 انونيةالق الكتب ومراجع والندوات، املؤتمرات بتقارير أيضا املجلة وترحب. التشريعية الساحة

 .عليها والتعليق الحديثة

 رونيااللكت بريدها عبر يتقدموا بأن الكرام قرائها إلى األعمال و القانون  مجلة ةر داإ تتوجه

 لتحقيق هاب االرتقاء و املجلة تطوير في املساهمة شأنها من والتي ومقترحاتهم، مالحظاتهم بكامل

 .واملعرفي البحثي املجال يخدم وبما املحكمة، العلمية املجاالت  مستوى  على الريادة

 

 



 

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

  املفقود في عقد نقل التكنولوجيا التوازن 

 

                      قمرية قباب 

 باحثة بسلك الدكتوراه و أستاذة زائرة      

  السويس ي–بكلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية 

 

 مقدمة   

تطور تعد ظاهرة النقل التكنولوجي وليدة الظروف واملتغيرات الدولية التي فرضها الوضع امل

لالقتصاد العالمي مقابل تحقيق التنمية للدول النامية، ولم تحظى هذه الظاهرة بتنظيم تشريعي على 

 مستوى التشريعات الوطنية إال من طرف عدد محدود من بعض الدول.

وقد ظهر عقد نقل التكنولوجيا مع ظهور الثورة الصناعية وما واكبها من اختراعات وابتكارات، 

الدول املتقدمة ليصل إلى الدول النامية الراغبة في الحصول على الخبرة  واملعرفة الفنية  فيواتسع نطاقه 

ما أدى إلى خلق حالة من التبعية االقتصادية والقانونية والسياسية ، ملا لتحقيق تنميتها االقتصادية، م

بحكم  ل التكنولوجيتفرضه األولى  من شروط تقييدية على الثانية، في إطار العالقات التعاقدية للنق

 الهوة املتباينة واملتنامية بين األطراف. 

وتتجلى أهمية عقد نقل التكنولوجيا في القيمة االقتصادية التي يكتسيها على مستوى التجارة 

الدولية وتعزيز املشروعات االستثمارية الكبرى، أما بالنسبة لقيمته القانونية فهي تعرف تحوال بفعل 
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ولوجي وتطور االقتصاد، التي  جعلت  من العالقة التعاقدية التي يفوق عمرها قرنا عمليات النقل التكن

ال تسمح بمواكبة التوازن املطلوب في الوظيفة العقدية، أفقدت العقد توازنه القانوني واالقتصادي، مما 

 سبب خلال معنويا وماديا بين األداءات املتقابلة.  

ى مفاهيمها التعاقدية التقليدية؟ وما مدى صمودها فإلى أي مدى حافظت القواعد العامة عل

أمام التوجهات املعاصرة التي أصبحت تهز املبادئ التقليدية ملؤسسة العقد من خالل عقد نقل 

 التكنولوجيا ؟

 إن الحديث عن هذا اإلشكال يتطلب منا تقسيم املوضوع على الشكل التالي :

 ل التكنولوجيا املبحث األول : االختالل التوازني في عقد نق

 املطلب األول : مفهوم التوازن العقدي 

 لعقد نقل التكنولوجيا التطويع القانوني املطلب الثاني : 

 املبحث الثاني :مظاهر التوازن املفقود في عقد نقل التكنولوجيا 

 املطلب األول: الشروط التقييدية 

 املطلب الثاني : اإلذعان في عقد نقل التكنولوجيا 
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 حث األول : االختالل التوازني في عقد نقل التكنولوجيااملب

إن التوازن املتعلق بالقواعد العامة للعقد يتطلب ضمان حقوق األطراف والقيام بالواجبات 

امللقاة على عاتق املدين، من أجل تحقيق األغراض االقتصادية التي بسببها أنش ئ العقد تحقيقا ملصلحة 

وفي ظل التطورات االقتصادية وسيطرة التكنولوجيا، تم زعزعت العمق مالية ومعنوية بصفة مشروعة. 

التقليدي للمؤسسة العقدية التي فقدت توازنها بسبب التباين و التفاوت بين أطرافها في عقد نقل 

 التكنولوجيا.

و سنحاول في هذا البحث الحديث عن مفهوم التوازن العقدي)املطلب األول( حتى يتسنى لنا 

 ظاهر التوازن املفقود في عقد نقل التكنولوجيا )املطلب الثاني(. الحديث عن م

 املطلب األول : مفهوم التوازن العقدي 

لذلك إن مضمون إن مفهوم التوازن العقدي يعرف بالتوزيع العادل في األداءات املتقابلة لألطراف،   

ة الحقوق وااللتزامات التي العقد التقليدي هو مزدوج، فمن جهة يمثل العقد امللزم للجانبين مجموع

تسمح بالقيام بعملية التبادل االقتصادي، ومن جهة يمثل العقد امللزم للجانبين تبادل األداءات املتقابلة 

وقت نشوء العقد. ومن هنا يأتي دور التوازن العقدي الذي يتمثل في التكوين املتناسق ملضمون العقد، 

 وهو نوعان : 

: يسعى إلى تطبيق مجموعة الحقوق وااللتزامات املنشأة في العقد، يةتوازن عقدي ذو طبيعة قانون

إضافة إلى مجموعة من الشروط املدرجة في بنود العقد ، مما يجعل هذه التصرفات القانونية تؤدي إلى 

 نشوء اآلثار القانونية للعقد .
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ان ققها العقد لضم: حيث تنشأ عملية التبادل االقتصادي التي يحوتوازن عقدي ذو طبيعة اقتصادية

 .املصالح التجارية واستبعاد القواعد القانونية التي تعيق سيرها 

وبالرغم من هذا التقسيم الذي يحاول توضيح مفهوم التوازن العقدي إال أنه بعيد عن الواقع، 

ألن التوازن القانوني واالقتصادي يرتبطان بعضهما البعض. لهذا السبب إن العقد هو قبل كل ش يء 

بير القانوني لعملية اقتصادية، كالبنود التي تحدد االختصاص تظهر إلى جانب ذلك طابعا اقتصاديا التع

ماليا ألنها يمكن أن تعطي منفعة أو تتفادى خسائر للمستفيد منها. وهذه البنود بمجموعها تسمح للعقد 

كة االقتصادية أن يحقق هدفه وهو التبادل االقتصادي، فاملوجبات املتعددة تتحد حول الدينامي

 .  1للعقد

ونشير إلى أن الخلل في التوازن يقتض ي أن ال يكون خلال جسيما، حتى يتم تصحيح العقد أي 

تحسينه قانونيا وإزالة العيوب التي يعرفها من أجل إعادة التوازن إليه بهدف إنقاذ العقد في الحاالت 

وعلى أهمية كبيرة، فال محل لتصحيح العقد التي  يكون فيها إنقاذه ممكنا. لذلك إذا كان الخلل جسيما 

بل يقتض ي إبطاله وإلغاؤه. فإذا أصيب العقد بخلل أثناء إبرامه، يتم التساؤل عن مدى صحة الرض ى أو 

حتى عن عدم توفر رض ى أحد املتعاقدين مما يؤدي إلى بطالن أو انعدام العقد و ليس تصحيحه، أما إذا 

فمن املمكن إلغاؤه إذا لم يعد هناك فائدة من تصحيحه وبالتالي أصيب العقد بخلل جسيم عند تنفيذه، 

إن الخلل املؤثر في التوازن الذي يبرر تصحيح العقد، يشترط أن يكون خلال عارضا إي خلل يقلل من 

 2موجب املدين وال يعدمه كليا.

 

                                                           

 1للتوسع و املزيد حول مفهوم التوازن العقدي يراجع: -

 .122و121،مؤسسة الحديثة للكتاب لبنان، ص 1122ريما فرج مكي،تصحيح العقد دراسة مقارنة،الطبعة األولى  -  

 1122ريما فرج مكي،تصحيح العقد م.س ص-
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 املطلب الثاني : التطويع القانوني  لعقد نقل التكنولوجيا 

وجيا من العقود الطويلة املدى، والتي مع املدة قد تؤدي إلى حدوث أسباب يعتبر عقد نقل التكنول

أجنبية كالقوة القاهرة أو بسبب الظروف الطارئة تجعل من العقد يصعب تنفيذه كما هو الشأن في 

العقود التقليدية، واألطراف في هذا العقد الحديث  تحاول قدر اإلمكان ضمان استمراريته وتنفيذه عن 

 في املستقبل.  بنود في العقد بمحض إرادتهم تجنبا ألي تغيير طريق وضع

ويمكن القول أنه في هذا النوع من العقود غالبا ما تكون مثل هذه البنود من الرهانات األساسية 

للمحادثات التعاقدية ألن األطراف توافق على االلتزامات فقط إذا كان لديها وسيلة للحفاظ على التوازن 

 .3الرغم من تعطيل البيانات األولية لهالتعاقدي على 

ومسألة تطويع القاعدة القانونية لتالئم مضمون عقد نقل التكنولوجيا تتوقف على أمرين: فمن جهة،    

هي عقود غير متوازنة بسبب عدم التوازن القانوني واالقتصادي لألطراف املتعاقدة )دول متقدمة ودول 

األداءات بينهما. الش يء الذي يجعل من القاعدة القانونية تخضع  نامية (، والثانية تتعلق بعدم توازن 

للتطويع االقتصادي أكثر من خضوعها للتطويع القانوني. وهنا يكمن االختالف بين القاعدة العامة 

التقليدية التي تحاول ضبط جوهر العقد بالحفاظ على بنيانه و قواعد تفسيره وبين املستجدات التي 

العقدية بفعل التغيرات االقتصادية املستمرة ، فتغير بذلك  الدور التقليدي إلرادة أثرت على املؤسسة 

األطراف إما عن طريق إعادة التفاوض، وأن يتم التطويع من طرف القضاء  في حال نشوء نزاع و عدم 

 لالتوصل إلى حلول مرضية .فأصبح سلطان اإلرادة التقليدي ال يقف عند القاعدة القانونية التي تجع

من االتفاقات املعقودة على وجه شرعي تقوم مقام القانون بالنسبة ملنشئيها من حيث الدور الذي تلعبه 

في إنشاء االلتزام و صفة الرضائية التي تتمتع بها .ومع االصطدام بين الواقع القانوني والظروف 

                                                           

,  hardship : clause de « uno OPPETITL’adaptation des contrats internationaux aux changements de la  circonstancesBr-3-

Journal de Droit International (Clunet) 101 (1974), p.795. 
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دية الضخمة  واحتكار االقتصادية أصبح دور اإلرادة التقليدي يعرف انكماشا مع املشروعات االقتصا

الشركات الكبرى للتكنولوجيا و مفاتيح االقتصاد العالمي أحدث نوعا من التفاوت املتباين واملتنامي بين 

األطراف، حتى بات الطرف القوي يفرض شروطه على الطرف الضعيف   يستجيب هذا األخيرة إلى كافة 

 دية التي يسعى لها من خالل هذا العقد.الشروط التي تقيد من حريته بغية تحقيق املصلحة االقتصا

ومن هنا تأتي  مسألة تطويع القاعدة القانونية لتالئم مستجدات العقود املعاصرة التي  تتم بمحض 

إرادة األطراف عن طريق إعادة التفاوض، بما يضمن حماية للطرف الضعيف في مواجهة الطرف القوي، 

واعد التوازن العقدي وتصحيحه ومحاولة إزالة العيوب أو تطويع العقد من طرف املحكم بغرض إرساء ق

التي تشوبه نتيجة اإلكراه االقتصادي وتقليص التباين بين األطراف. إذ أصبحت قاعدة التوازن من 

الضرورات امللحة التي تفرضها املصالح االقتصادية والسياسية، والخضوع إلى تفسيرات االتفاقيات 

ة بين األطراف تحقيقا للعدالة التعاقدية وضمانا لألمن القانوني، دون الدولية بحثا عن مساواة قانوني

اللجوء إلى بطالن العقد أو فسخه، حتى يستمر العقد وتظل بذلك املصالح االقتصادية والسياسية 

قائمة، وهو ما يجعل من املؤسسة العقدية املحافظة تنصهر أما التحوالت االقتصادية والسياسية، فتتم 

نون  حتى يظل  العقد حيا ونشيطا دون اللجوء إلى موته أمام العالقة الجدلية بين القانون عوملة القا

 واالقتصاد. 

وعقد نقل التكنولوجيا سواء في نهجه القانوني أو املوضوعي من حيث الحقوق وااللتزامات الناشئة في 

ة انقضائه يظل خاضعا لتوازن العالقة التعاقدية، أو من حيث االمتداد الزمني منذ نشأة العقد إلى مرحل

مفقود بسبب هذا التباين والتنامي الذي فرضته الظروف االقتصادية. لذلك أصبح االختالل جزءا من 

قانون هذا العقد، في ظل غياب تشريعي يقننه، مع ترك االختيار ملبدأ سلطان اإلرادة ولتفسيرات 

رة يخدم املصالح الخاصة للدول املتقدمة املسيطاالتفاقيات الدولية تطويعا لعقد النقل التكنولوجي بما 

على التكنولوجيا، والدول النامية الراغبة في الوصول للتنمية، الش يء الذي يجعلها في موقف يقبل بجميع  
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 الشروط التقييدية، ويخضوع آلليات التفاوض وإعادته دون منازع.

طريق التحكيم وتحدي كل املمارسات و في حالة فشل املفاوضات  يتم القبول بتسوية النزاعات عن  

التقليدية ملؤسسة العقد، وكسر سوار القواعد القانونية املحافظة املنصوص عليها في القانون املدني 

والقانون التجاري،  من أجل استمرارية العقد والتعاون بما يناسب تسهيل النقل التكنولوجي و يضمن 

 .املصالح االقتصادية والسياسية لهذه الدول 

 مظاهر التوازن املفقود في عقد نقل التكنولوجيا املبحث الثاني:

إن قوة العقد اإللزامية تظهر في إطار العقد املتوازن املنسجم مع القانون، إال أن العالقات املتبادلة بين 

الدول املتقدمة والدول النامية، وسعي هذه األخيرة للحصول على التكنولوجيا وتحقيق التنمية، جعلها 

في مراكز الضعف بسبب التبعية القانونية واالقتصادية، مما أدى إلى املساس بجوهر املؤسسة العقدية 

املحافظة التي فقدت توازنها في ظل الشروط التقييدية )املطلب األول( وعدم التعادل في األداءات بسبب 

 الغبن )املطلب الثاني( نتيجة عدم املساواة بين األطراف املتعاقدة.

 ب األول: الشروط التقييدية املطل

الشروط التقييدية بأنها مجموعة شروط يفرضها مورد التكنولوجيا على املستورد لتقييد  4عرف الفقه

حريته في استعمال التكنولوجيا التي تنقل إليه أو في التصرف في اإلنتاج الذي حصل عليه من استعمالها، 

عنى وهي بهذا امل. فها لشدة حاجته إلى التكنولوجياويرض ى املستورد بهذه الشروط على الرغم من تعس

عبارة عن شروط يفرضها مورد التكنولوجيا لسيطرته واحتكاره لسوق التكنولوجيا، مقابل املركز 

 .الضعيف للمستورد الذي يتم تقييد قدرته على املنافسة، وينعكس بآثار سلبية على اقتصاده الوطني 

إلى الحد من املنافسة املشروعة، وجعل املستورد في حالة خضوع فالشروط التقييدية هي شروط تسعى 

                                                           
 .12دون طبعة، ص 2891لقاهرة، مصر محسن شفيق، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية، جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ا -4
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وتبعية للمورد، وهو ما يؤدي إلى فقدان التوازن االقتصادي للعقد، و يسعى إلى عرقلة التمكن التكنولوجي 

 والسيطرة عليه من قبل الدول النامية باعتبارها الطرف الضعيف .

 نافسة على سبيل املثال ال الحصر هناك :ومن اآلثار التي تخلفها الشروط املقيدة للم

 منع اختراق السوق:-

إذ هناك مجموعة من االتفاقات للشروط املقيدة للمنافسة، ومن ضمنها منع اختراق السوق حيث 

تهدف هذه االتفاقات إلى حظر دخول السوق على أي مشروع جديد بحيث تبقى البنية التنافسية للسوق 

ويتخذ تقييد املنافسة في هذه الحالة عدة أشكال منها : قيام التنظيمات املهنية ثابتة وغير قابلة للتغيير، 

بإلزام املشروع الذي يرغب في االنضمام إليها ملمارسة نشاط اقتصادي معين بأن يخضع إلجراءات 

 انضمام معقدة ال بد أن يستوفيها ملمارسة التكنولوجيا محل النقل.

 ية:منع التعاقد خارج الحدود اإلقليم-

و في هذا الشرط يلتزم مستورد التكنولوجيا بعدم إبرام أي اتفاق امتياز أو تراخيص مع دولة أخرى 

خارج املنطقة اإلقليمية املحددة للمستورد األول بالعقد، حيث ال يتم بيع أو استعمال التكنولوجيا 

 املتعلقة باملورد مالك التكنولوجيا.

الشروط التي يفرضها أحد أطراف العقد الدولي لنقل و لقد ناقش القضاء األمريكي بعض هذه 

التكنولوجيا، وأصدر القضاء أحكاما مستقاة من مبدأ مكافحة االحتكار وحرية املنافسة التي أعلنتها 

القوانين األمريكية.ال سيما تلك املتعلقة باستخدام التكنولوجيا وحجم اإلنتاج ونطاق التوزيع وزوال 
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 .5لبحث والتطوير وشروط القصر والنقل العكس ي واملنافسة والتصديرالسرية وضوابط الجودة وا

ومن هنا تتجلى آثار الشروط التقييدية التي تنعكس سلبا على الدول النامية املستقبلة للتكنولوجيا 

فيلحق الضرر باقتصادها ويعرقل سير استقطابها للتكنولوجيا، فال تتمكن بذلك من امتالكها فتبقى في 

ن أل  اقتصادية للدول املتقدمة املحتكرة لها، إذ يتم القبول بهذه الشروط دون مناقشة فيها.حالة تبعية 

دورها يتمثل في منع شراء تكنولوجيا مماثلة، وال تسمح باستغالل التكنولوجيا دون ترخيص أو العمل 

اصة ملتقدمة خعلى  تطويرها أو تصديرها خارج الدول املتلقية لها، وتكون غالبيتها في مصالح الدول ا

التي تفرض التبعية االقتصادية التكنولوجية بما يخدم مصالحها الصناعية والسياسية، مما يؤدي إلى 

 االختالل في توازن العقد .

 املطلب الثاني : اإلذعان في عقد نقل التكنولوجيا 

ال  سفرت العالقات العقدية على إفراز نوع فريد من التعاقد يتمحور في مجمله حول طرفانأ

يملكان نفس اإلمكانيات في التعاقد نتيجة لعدم تكافؤ مراكزهما القانونية واالقتصادية، األمر الذي 

يفرض على الطرف الضعيف الخضوع إلرادة الطرف القوي، الش يء الذي جعل هذه العقود ترتقي 

قررة يضعها . و يعرف عقد اإلذعان أنه العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط م6ملصاف عقود اإلذعان

املوجب وال يقبل مناقشة فيها وذلك فيما يتعلق بسلعة أو مرفق ضروري تكون محل احتكار قانوني أو 

 .7فعلي، أو تكون املنافسة محدودة النطاق في شأنها

                                                           

محمود الكيالني،املوسوعة التجارية و املصرفية، املجلد األول ،عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا،دار الثقافة للنشر  -5 

  .128،ص 1121والتوزيع ،األردن عمان 
ية املدنية: املبادئ العامة للمسؤولية املدنية نظام املسؤولية العقدية، عبد القادر العرعاري، مصادر االلتزامات الكتاب الثاني، املسؤول -6

 .21درا األمان، الرباط ص2،1122نظام املسؤولية التقصيرية، املسؤولية عن حوادث السير،ط.
 مطبعة ، 2882إدريس العلوي العبدالوي، شرح القانون املدني، النظرية العامة لاللتزام، نظرية العقد، الطبعة األولى -7

 .221النجاح الجديدة الدار البيضاء،ص 
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وفكرة اإلذعان في العقود واردة في جل التشريعات األجنبية و قد أخذ بها أيضا املشرع املغربي في 

حاول قدر اإلمكان تجاوز القواعد الحمائية 8القاض ي بتحديد تدابير لحماية املستهلك 922.1القانون رقم 

التقليدية املنصوص عليها في القانون املدني لتعديل الشروط التعسفية التي قد تطال الطرف الضعيف 

. 

ي موقع فوعقد نقل التكنولوجيا ينشأ بين طرفين وغالبية األطراف تكون من الدول النامية التي تكون 

اقتصادي ضعيف بحكم احتكار الدول املتقدمة أو الصناعية للتكنولوجيا والتي تقوم بتطبيق شروط 

على األولى. وهذا يؤدي باملانح إلى   Conditions restrictivesوشروط تقييدية Clauses abusivesتعسفية 

طيع تكاره، و املتلقي ال يستفرض ما يشاء من شروط على املتلقي، باعتباره الطرف األقوى مستندا الح

مناقشة املانح في هذه الشروط التي تتسم بالتنوع و الكثرة، و قد ال يكتشف املتلقي أحيانا طابعها 

. ذاك أن عقد نقل التكنولوجيا 9التعسفي أثناء إبرام العقد نظرا لشدة حاجته إلى هذه املعرفة األجنبية

عيا والثاني املستورد امللتقي لها، فكالهما يكون إما شخصا طبي يبرم بين طرفين :األول املورد للتكنولوجيا،

أو معنويا وقد يكون من أشخاص القانون العام أو الخاص، وفي غالب األحيان فإن مورد التكنولوجيا 

من البلدان املتقدمة، في حين أن متلقي التكنولوجيا يكون من الدول النامية، لذا هذه الشروط غالبيتها 

نقل التكنولوجيا بين الشركات املتعددة الجنسيات كمانحة وبين املتلقي الذي تفرض عليه  تقع في عقد

هذه الشروط رغما عن إرادته بسبب مركز املانح التفاوض ي القوي وما يتمتع به من سيطرة واحتكار على 

 .10مستوى السوق الدولي للتكنولوجيا

                                                           
القاض ي بتحديد تدابير لحماية 22.19(بتنفيذ القانون 1122فبراير29)2121من ربيع األول  21صادر في  2.22.12ظهير شريف رقم -8

 (.1122أبريل2)2121جمادى األولى 2، 2821املستهلك منشور بالجريدة الرسمية، عدد 
 الحماية القانونية لألسرار التجارية في عقود نقل التكنولوجيا، دراسة تحليلية في القانون  أمال زيدان عبد الاله، -9

 .22، دار النهضة العربية مصر، ص 1118املصري واألمريكي، الطبعة األولى       

 10. 122نفس املرجع ص -
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ادية الدولية، فإن الدول النامية سرعان ما توافق وفي ظل شيوع العقود النموذجية في املعامالت االقتص 

على العقد بأكمله أو ترفضه بمجمله، فتكون بصدد غياب إرادتها نظرا لعدم توازن القوى وعدم التوازن 

االقتصادي فمتلقي التكنولوجيا أو املستورد يكون في مركز اقتصادي دولي أضعف بكثير من موردها، 

 ش في شروط العقد.فتنعدم بذلك املساومة والنقا

 خاتمة : 

إن عقد نقل التكنولوجيا يعد آلية لالستثمار ومحط التناقضات التي يخضع لها النقل من الدول املتقدمة 

إلى الدول النامية، و ما يتضمنه العقد من شروط تقييدية تجعله بمثابة عقد إذعان، مما يؤثر على 

لية بين القانون واالقتصاد. وهو ما يتطلب وضع حماية التزامات األطراف املتعاقدة نتيجة العالقة الجد

قانونية واقتصادية تعالج أزمة هذا العقد ليستجيب للدور املنوط به، عوض إدخال  تحسينات من 

طرف املشرع، ووضع الوسائل العالجية والوقائية لالختالل التوازني  عوض كثرة التعديالت التشريعية أو 

 إلغائها. 
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 ن يسير القضاء املغربي بعد إصالح منظومة العدالة؟إلى أي

 

                      منى القرباص 

  باحثة في سلك الدكتوراه )القانون الخاص(

 

يمكن القول أن القضاء اإلداري يقدم خدمات جليلة للوطن واملواطنين، وإن كان العديد منا يجهل 

والجنائي بل تنصب على قضايا ذات صبغة اجتماعية هذه الخدمات لكونها ال تهتم بالقضاء الجنحي 

 محضة، والحقيقة أن ما يتعرض له القضاء اإلداري من األهمية بمكان.

فبعد الحرب العاملية الثانية شهدت عالقة الدولة بالفرد ظاهرة تتمثل في كون اإلدارة أصبحت 

يادية التقليدي أو ما يعرف بالوظائف السأكثر ارتباطا باألفراد وأكتر احتكاكا بهم، بعدما تخلفت عن الدور 

 املتمثلة في الحفاظ على النظام العام.

كما نجد أن سلطات واختصاصات اإلدارة قد توسعت في جميع املجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية، 

مما نجم عنه في الكثير من األوقات التعسف في استعمالها في اتخاذ بعض القرارات سواء كانت هذه 

 خاطئة أو ألسباب أخرى. األخيرة
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وفي مقابل سلطات اإلدارة هناك حقوق لألفراد تقرها القوانين والتنظيمات، وأحيانا تتعرض هذه 

الحقوق لإلنتهاك والخرق، وأمام هذه العالقة الجدلية نشأ ما يسميه علم القانون اإلداري باملنازعات 

 اإلدارية التي تعتبر الرقابة القضائية أهم وسائله. 

والذي دخلت  2/22/2882في  12ـ  81النسبة للتنظيم القضائي املغربي، فبعد صدور قانون وب

( أصبح املغرب يتوفر على جهتين قضائيتين، األولى جهة 22)املادة  2/12/2881أحكامه حيز التطبيق في 

هير ظ القضاء العادي يتكون من محاكم الجماعات واملقاطعات التي يحدد تنظيمها واختصاصها بمقتض ى

بمثابة قانون إضافة إلى املحاكم اإلبتدائية التي تعين مقراتها ودوائر نفوذها وعدد موظفيها بمرسوم، 

 إضافة إلى املجلس األعلى ومقره بالعاصمة.

والثانية جهة القضاء اإلداري وهي تتكون من املحاكم اإلدارية التي يحدد تنظيمها وتأليفها 

ودوائر اختصاصها فتحدد بمقتض ى مرسوم إضافة إلى الغرفة اإلدارية واختصاصها بقانون، أما مقراتها 

 باملجلس األعلى، وهي تعتبر محكمة استئناف بالنسبة ألحكام املحاكم اإلدارية.

وعموما، ففي ظل نظام وحدة القضاء ببالدنا لم يكن للدفع بعدم اإلختصاص النوعي سوى وظيفة 

اإلدارية أصبح الدفع بعدم اإلختصاص النوعي متبوء ملوقع ثانوية أو احتياطية، ومع إحداث املحاكم 

مركزي باعتباره وسيلة الزمة لتفعيل ضوابط توزيع اإلختصاص بين املحاكم العادية واإلدارية، فيما يعتبر 

 منضويا تحت لواء إصالح منظومة العدالة. 

مة حات التي عرفتها منظو وعلى هذا األساس، أين يتموقع القضاء اإلداري املغربي في مجموعة اإلصال 

 العدالة؟
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بناءا على ما سبق، سنقسم هذا املقال إلى محورين أساسيين، األول نتناول فيه مظاهر إصالح  

منظومة العدالة في شق القضاء اإلداري، أما املحور الثاني فسنخصصه الختصاصات املحاكم اإلدارية 

 على ضوء إصالحات منظومة العدالة.

 

 اهر إصالح منظومة العدالة في شق القضاء اإلداري املحور األول: مظ

لن تتحقق العدالة وترسو دولة الحق والقانون وتثبت مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان، ولو 

كانت "الخرسانة" التشريعية صلبة ودقيقة في كل جزئياتها، ما لم تكن مصحوبة بالتزام أخالقي رصين 

 القضائي على اختالف درجاتهم وتخصصاتهم. وضمير منهي حي ممن يعملون في الجهاز 

ومساهمة منا في بسط النقاش حول هذا املوضوع، فإننا سنحاول فيما يلي بشكل موجز مقاربة 

 بعض اآلليات العملية واألدبية الكفيلة بتحقيق ذلك.

 العنصر البشري كعامل إلصالح العدالة:

ولذلك ارتأينا من خالل هذا املقال إن ورش اإلصالح واسع وال يمكن الوقوف عنده باملجمل، 

املقتضب املركز مناقشة أحد املواضيع املهمة التي أثارت الباحثين واملهتمين باملجال، وركز عليها الخطاب 

امللكي السامي بمناسبة تنصيب اللجنة املكلفة بإعداد تصور حول إصالح منظومة العدالة، أال وهي 

 تطور القضاء اإلداري باملغرب.العنصر البشري املؤهل ومدى ارتباطه ب

فالعنصر البشري عنصر أساس ي، بل جوهر العملية القضائية عامة، إذ له ارتباط وثيق وتأثير بالغ 

على الحياة املهنية، على اعتبار أن تأهيل املوارد البشرية رهينة بمجال اختصاصهم املعرفي والعلمي، 
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ماعية ببالدنا، أهمها التعديل الدستوري األخير لفاتح مالئما في ذلك تطورات الحياة اإلقتصادية واإلجت

 . 1122يوليوز لسنة 

وكون فكرة املوارد البشرية كمدخل لإلصالح منظومة العدالة، وخاصة مستقبل القضاء اإلداري، 

جاء التقرير النهائي إلصالح منظومة العدالة باملغرب من خالل الهدف الرئيس الخامس "إنماء القدرات 

العدالة"، بتوصية مهمة ضمن الهدف الفرعي الثاني منه واملعنون بـ "اإلرتقاء بمعايير وشروط ملنظومة 

: مراجعة مستوى املؤهل العلمي للمشاركة في 212ولوج وممارسة مهن منظومة العدالة"، تحت رقم 

 مباريات ولوج سلك القضاة، مع اإلنفتاح على مختلف التخصصات العلمية. 

شكل موقع القاض ي اإلداري باملغرب أحد املرتكزات األساسية واملكرسة وعلى هذا األساس، ي

 (.1122من دستور اململكة لفاتح يوليوز  212للقضاء املتخصص )الفقرة األولى من الفصل 

فالقاض ي اإلداري هو حامي الحقوق والحريات، وتتحكم في قيامه بهذا الدور الحيوي عوامل متعددة 

ي الذي تلقاه ومدى تأصل روح اإلقدام املتزن لديه والحرية واإلستقالل في الجهر من بينها التكوين القانون

بالحق من خالل دفاعه عن سيادة القانون، فهو يبتكر القاعدة القانونية التي تكون في كثير من األحيان 

ة )وهما داريغير مقننة، إنه قاض ي إنشائي يحاول على الرغم من اختالل ميزان القوة بين طرفي املنازعة اإل 

اإلدارة كخصم قوي والفرد كطرف ضعيف(، أن يقيم توازنا دقيقا بين املصلحة العامة واملصلحة 

الخاصة في إطار سياسة قضائية تتطلب من القاض ي اإلداري تكوينا قانونيا متينا متشبعا بقيم ومبادىء 

ل تام دون تعرضه ألية ضغوط القانون العام واطالعا على دواليب اإلدارة التي يحكم عليها، في استقال

 (.1122من دستور اململكة لفاتح يوليو  218مادية أو معنوية )الفصل 

فاإلدارة تقبل بصعوبة رقابة شخص غريب عنها، في حين أنها كلما كان القاض ي اإلداري معايشا 

ون ارية، ومن ثم تكلإلدارة وملما بخباياها كلما توفرت لديه الخبرة والجرأة في التعامل مع املنازعة اإلد
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اإلدارة أكثر تقبال لهذه الرقابة ما دام هذا القاض ي بحكم تكوينه مناسب لها، فالرقابة الفعالة لإلدارة 

تستلزم أن يكون القاض ي اإلداري متشبعا بقيم ومبادئ املرفق العمومي واإلدارة بصفة عامة وعلى 

لعمومية يتطلب ليس فقط مهارات ومعارف القانون املطبق بخصوصها، ذلك أن تعقيدات عمل املرافق ا

قانونية ولكن أيضا كفاءة خاصة، وبتعبير آخر فالقاض ي اإلداري ال ينبغي أن يكون قاضيا محضا، بل 

عليه أن يجمع بين حنكة املسير اإلداري وتبصر رجل القانون، وهذا لن يتأتى إال بتكوين في القضاء اإلداري 

 واملعارف املرتبطة بعمل اإلدارة بشكل عام.يجمع ما بين املؤهالت القانونية 

وقصد توضيح أكثر لهذه النقطة املرتبطة بتكوين القضاة وخاصة القاض ي اإلداري الذي يهمنا في 

 12-81املعدل بالقانون  2821نونبر  22هذا املقام، نجد أن النظام األساس ي للقضاة املتمثل في ظهير 

لقاض ي ومسار حياته املهنية، بحيث يسري على قضاة املحاكم املقتضيات القانونية التي تضبط مهام ا

اإلدارية، ومحاكم اإلستئناف اإلدارية نفس النظام القانوني الساري على باقي القضاة مع مراعاة بعض 

 الخصوصيات.

حيث تنظم وزارة العدل والحريات سنويا مباراة امللحقين القضائيين التي تفتح في وجه حملة اإلجازة 

انون الخاص أو الشريعة اإلسالمية من جامعة القرويين..، مع مراعاة الشروط العامة للتوظيف في الق

سنة،  12من حيث الجنسية، التمتع بالحقوق الوطنية، املروءة، القدرة البدنية والسن الذي ال يقل عن 

األجدر هو سنة فقط، وكان  12وهو الشرط الذي يترتب عنه ممارسة بعض القضاة ملهامهم وهم في سن 

سنة مع اشتراط التجربة في امليدان القانوني والحصول على شهادة تفوق في اإلجازة  21رفع السن إلى 

 األساسية.

: يقترح 222ومن النقط األساسية ما يتعلق بمدة التكوين، إذ نجد التقرير من خالل التوصية رقم 

ترح وين القضاة إلى ثالث سنوات، وهو مقالرفع من مدة التكوين األساس ي للملحقين القضائيين بمعهد تك
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وجيه في اعتقادنا كون هده املدة سوف تكون مؤهلة لكتساب املهارات العلمية والعملية في مجال 

 املنازعات اإلدارية عوض السنتين املعمول بهما حاليا.

حيث يقض ي املرشحون الناجحون تكوينا ملدة سنتين ينقسم إلى جانب نظري مدته خمسة أشهر 

املعهد الوطني للدراسات القضائية، فيتلقى املرشحون دروسا نظرية تهم باألساس مواد القانون الخاص، ب

ثم تدريب عملي ملدة عشرين شهرا بمحاكم اململكة، يليه تدريب آخر ملدة أربعة أشهر ما بين املؤسسات 

 العمومية وشبه العمومية.

يرها وهي الصفة التي يقترح التقرير تغي -ئيين ويعين املرشحون الذين يحملون اسم امللحقين القضا

منه بإضفاء صفة قاض ي نائب على املتخرج من معهد تكوين القضاة، خالل  222من خالل التوصية رقم 

الناجحون في اختبار نهاية التخرج بواسطة ظهائر ملكية باقتراح  -ممارسته ملهامه باملحاكم ملدة سنتين 

 ة من الدرجة الثالثة.من وزارة العدل والحريات، قضا

 لكن هل راعت هذه التوصيات املسلك التطوري الذي يسلكه القضاء اإلداري؟

 مالحظات حول تكوين قضاة القانون اإلداري:

وعلى الرغم من أهمية توصيات التقرير في مجال  التكوين، إال أنه مع ذلك يظل ناقصا، كونه لم  

ور القضاء اإلداري املغربي، وذلك بعد مرحلة النضج التي يستند على الرؤية الجديدة واملستقبلية لتط

والدخول في مرحلة البناء القضائي  12-81وصلت إليها املحاكم اإلدارية مند إنشائها بمقتض ى قانون رقم 

على غرار ما معمول به في   91-12بموجب إحداث محاكم اإلستئناف اإلدارية بمقتض ى قانون رقم 

 نة خاصة فرنسا ومصر.األنظمة القضائية املقار 
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ومما له داللته في هذا الصدد، كون اإلختصاص الذي يمارسه القاض ي اإلداري ينحصر في البت في 

املنازعات، وهو في نظرنا تقييد لدور وسلطة القاض ي اإلداري بحكم دوره اإلنشائي، وذلك على عكس 

رة هو قضاء التفسير، حيث توكل القاض ي اإلداري الفرنس ي الذي يمارس اختصاصا مهما يقربه من اإلدا

للقاض ي اإلداري مهمة تحديد مغزى قرار إداري أو مقرر قضائي يبدو غامضا، وبالتالي تمكنه هذه 

اإلختصاصات اإلستشارية من بسط رقابة فعلية على اإلدارة، وهو تطور إيجابي  سلكه املشرع األساس ي 

منه، وإن كانت العبارة املستعملة  222ثة من فصله (، في فقرته الثال1122)دستور اململكة لفاتح يوليوز 

أو املصطلح الذي أتى به الفصل املذكور يتحدث عن رأي وليس استشارة بقوله: "يصدر املجلس األعلى 

للسلطة القضائية، بطلب من امللك أو الحكومة أو البرملان، أراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة 

، ومن ثم فإن الفرق بين الرأي واإلستشارة واضح وعميق، إال أن التقرير مع مراعاة مبدأ فصل السلط"

منه بقوله استشارة املجلس األعلى للسلطة  21حاول تدقيق املصطلح، وذلك من خالل  املقترح رقم 

 القضائية بشأن مشاريع القوانين املتعلقة بمنظومة العدالة.

اكم اإلدارية بالدوائر القضائية التي يبرر حجم : التي تقترح ربط إحداث املح89أما التوصية رقم 

املنازعات اإلدارية بها إحداث هذه املحاكم، واإلحتفاظ بمحكمتي اإلستئناف اإلداريتين بكل من الرباط 

ومراكش، مع السعي تدريجيا إلى إحداث أقسام إدارية متخصصة باملحاكم اإلبتدائية وغرف إدارية 

 بالبت في املنازعات اإلدارية. متخصصة بمحاكم اإلستئناف، تختص

فإذا كانت هده التوصية مهمة من حيث إحداث محاكم إدارية جديدة يبرره حجم املنازعات 

اإلدارية بها، وهو معطى نؤكد تطوره من حيث الكم والكيف في الدعاوى اإلدارية املرفوعة إلى املحاكم 

رفه من اكتظاظ وبطء البت في امللفات السبعة املتواجدة باملدن الرئيسة للمملكة، وما أصبحت تع

املطعون فيها، مما يتطلب إحداث محاكم إدارية جديدة لتخفيف الضغط الحاصل وتحقيق الفعالية 

القضائية تكريسا ملفهوم األمن القضائي، إال أن هذه التوصية جاءت مخيبة لآلمال من حيث اإلحتفاظ 
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راكش، وهو مقترح ال نؤيده من منطلق تقريب القضاء بمحكمتي اإلستئناف اإلداريتين بكل من الرباط وم

إلى املواطنين وهذا املطلب لم يتضمنه املقترح، بل الصائب هو تخفيف الضغط على هاتين املحكمتين 

 بإنشاء محكمة استئناف إدارية على األقل.

كما أن الغريب كذلك هو عدم إعطاء مكانة متميزة لدور القضاء اإلداري من خالل تنظيمه 

القضائي، وعدم التنصيص على إنشاء املجلس األعلى كمحكمة آخر درجة بغية استكمال الهرم القضائي، 

على غرار ما هو معمول به في األنظمة القضائية املقارنة خاصة فرنسا ومصر، وإبقاء فقط على الغرفة 

اء أصبح يلعبها القض اإلدارية بمحكمة النقض، وهو توجه يجانب الصواب وال يراعي الدور واملكانة التي

اإلداري باململكة املغربية، الذي يفرض استكمال تنظيمه القضائي، وإحداث مجلس الدولة كمحكمة 

 تنازع اإلختصاصات بين القضاء العادي والقضاء اإلداري. 

 املحور الثاني: اختصاصات املحاكم اإلدارية على ضوء إصالحات منظومة العدالة

الصالحية القانونية لهيئة قضائية ما للنظر في نزاعات معينة، وهذا يعد اإلختصاص القضائي هو 

ما سيدفعنا للحديث عن اإلختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية، الش يء الذي يمكن أن يترتب عنه العديد 

من الصعوبات، وهنا ال بد من التذكير بأن تنازع اإلختصاص، قد يكون حول اإلختصاص املحلي أو 

منا هنا وتماشيا مع منهجية العرض هو تنازع اإلختصاص النوعي،  والنصوص التي النوعي، والذي يه

 تطرقت له في إطار املحاكم اإلدارية. 

 تنازع اإلختصاص املحلي: -6

إن أهم تفرقة تتجلى بين تنازع اإلختصاص النوعي واملحلي هو كون هذا األخير ال يعتبر من النظام 

ين الجهة املختصة، كما أنه على املحكمة التي أثير أمامها أن تبت فيه العام، ومن آثار الدفع بذلك أن يب

 ما يلي: 22و 21بحكم مستقل، وهكذا فقد ورد في املواد 
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من قانون املسطرة  22وأحكام الفصل  22: تطبق أحكام الفقرات األربع األولى من الفصل 21املادة 

 ام املحاكم اإلدارية.املدنية على الدفوع بعدم اإلختصاص املحلي املثارة أم

: تكون املحكمة اإلدارية املرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها املحلي مختصة 22املادة 

أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو املرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل قانونا في 

 االختصاص املحلي ملحكمة إدارية أخرى.

 كمة في هذا الباب، فإن مسألة تنازع اإلختصاص املحلي نادرا ما يثار.واعتبارا لنصوص املح

 تنازع االختصاص النوعي: -1

هو ذو وجهتين إما أن يكون إيجابيا أو سلبيا، فهو يكون إيجابيا  في الحالة التي تعلن فيها كل محكمة 

 ـ ال يطرح. أنها هي املختصة بالبث في النزاعات املعروضة عليها، وهذا التنازع ـ غالبا

وأما في ما يتعلق بالحالة التي يكون فيها سلبيا، فهي الحالة التي تعلن فيها كل محكمة أنها غير 

مختصة في النازلة املعروضة، واملشرع هنا أعطى عناية خاصة  لهذا التنازع وخصه بعدة اعتبارات ذلك 

هكذا نجد بأن الدفع بعدم رعاية ملصلحة املتقاضين التي قد تتضرر ال محالة من هذا الدفع. و 

اإلختصاص النوعي يعتبر من النظام العام وعلى كل من له مصلحة فيه أن يثيره في جميع مراحل إجراءات 

الدعوى، كما أنه للجهة القضائية املعروضة عليها الدعوى أن تثيره تلقائيا. كما أوجب املشرع على تلك 

من  22و 22تضمه للموضوع، وهذا ما جاء من املواد الجهة أن تثبت له بحكم مستقل وال يجوز لها أن 

 املنش ئ للمحاكم اإلدارية. 12ـ  81قانون 
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وكمالحظة، يمكن القول أن توزيع اإلختصاص بين املحاكم اإلدارية واملحاكم العادية يستوجب 

تين أو على يطريقتين: فإما أن القانون يحدد بدقة املواد التي يرجع النظر فيها إلى كل من الجهتين القضائ

 األقل إحداهما، وهنا يكون اإلختصاص بحكم القانون.

ويمكن تعريف القاعدة العامة اإلختصاص بأنها: "تعبير عن مبدأ يحدد بصفة مجردة وعامة مجال 

اختصاص قضائي معين دون اإلشارة إلى أي موضوع ملموس بعينه". وتجد هذه القاعدة مرجعيتها في 

 تي تضع مبدأ فصل السلطات اإلدارية. قوانين الثورة الفرنسية ال

 اإلختصاصات العامة للمحاكم اإلدارية:

عموما يمكن القول أن جميع القضايا التي تدرج في املجال اإلداري هي قطعا من اختصاص املحاكم 

اإلدارية، هذا إضافة على أن القانون اعتمد املعيار العضوي إذ اعتبر وجود شخص عام من وراء األضرار 

تجة عن أفعاله ونشاطاته علة كافية لإلقرار باختصاص املحاكم اإلدارية، وقد يترتب عن هذا كله النا

إدخال بعض القضايا التي تعتبر خارجة عن النطاق اإلداري ضمن اختصاص املحاكم اإلدارية.وحسب 

 من القانون السابق تختص املحاكم اإلدارية بالبث ابتدائيا في القضايا اآلتية: 9املادة 

من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في  22و 8"تختص املحاكم اإلدارية، مع مراعاة أحكام املادتين 

طلبات إلغاء قرارات السلطات اإلدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات املتعلقة بالعقود اإلدارية و 

ماعدا األضرار التي دعاوي التعويض عن األضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام 

 تسببها في الطريق العام  مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.

وتختص املحاكم اإلدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية 

حلية والجماعات املوالتنظيمية املتعلقة باملعاشات ومنح الوفاة املستحقة للعاملين في مرافق الدولة 

واملؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس املستشارين وعن تطبيق النصوص 
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التشريعية والتنظيمية املتعلقة باإلنتخابات والضرائب ونزع امللكية ألجل املنفعة العامة، وبالبت في 

عات املتعلقة بالوضعية الفردية الدعاوي املتعلقة بتحصيل الديون املستحقة للخزينة العامة والنزا

للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس 

 النواب وموظفي مجلس املستشارين، وذلك كله وفق الشروط املنصوص عليها في هذا القانون.

وفق الشروط املنصوص عليها في وتختص املحاكم اإلدارية أيضا بفحص شرعية القرارات اإلدارية 

 من هذا القانون".  11املادة 

 اإلختصاصات اإلضافية ملحكمة الرباط اإلدارية:

يمكن أن نرجع اختصاص محكمة الرباط اإلدارية بالنزاعات املرتبطة بالوضعية اإلدارية الفردية 

تهم، عوى تقام في مواجهلألشخاص املعينين بظهير شريف أو مرسوم إلى دور السلطات املركزية في كل د

فضال على أن بعض املعينين بظهير شريف في وضعية مزدوجة، فالعامل على سبيل املثال يعد حسب 

 ممثال لجاللة امللك ومندوبا للحكومة في العمالة أو األقاليم الذي يزاول فيه مهامه. 2822فبراير  22ظهير 

س السيد وزير الدولة في الداخلية وصايته إلى جانب أنه رجل السلطة األساس ي الذي بواسطته يمار 

على مجالس العماالت واألقاليم، األمر الذي دفع املشرع إلى قصر االختصاص على محكمة الرباط 

اإلدارية، باعتبارها العاصمة اإلدارية والسياسية للمملكة املغربية، باإلضافة إلى شبهة التأثر في املطالبة 

 يشكل إخالل جسيما بمبدأ تكافئ الفرص ووحدة جهة التقاض ي.أمام محكمة إدارية محلية. مما 

وفي موضوع اختصاص محكمة الرباط مكانيا، نذكر بأن هذا الحسم جاء نظرا لتدخل املشرع ال 

لسكوته خاصة وان هناك إشكاال قانونيا كان يسيطر بالنسبة للذين يعنيهم األمر حالة تعدد مقار سكناهم 

ه االجتهاد الفرنس ي لرافع الدعوى اختيار املكان، على خالف املشرع املغربي بأكثر من جهة والذي ترك في
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إلى قصر درجات التقاض ي في هذه الحالة أمام ابتدائية الرباط في  2829الذي اتجهت إرادته منذ عام 

 مسائل القانون الدولي الخاص. 

 اختصاصات املجلس األعلى في الجانب اإلداري:

املحدث للمجلس األعلى  2822شتنبر  12الصادر بتاريخ  2ـ  22ـ  112سطر الظهير الشريف رقم 

للقضاء قواعد تنظيمه واختصاصاته،  وأدخلت عليه تعديالت بمقتض ى الظهير الشريف املتعلق 

 املحدث للمحاكم اإلدارية.  12ـ  81،   وبمقتض ى 2821يوليوز  22بالتنظيم القضائي للملكة بتاريخ 

على مبدئيا على البحث في موافقة الحكم املطعون فيه للمبادئ وتقتصر سلطة املجلس األ 

والنصوص القانونية أو عدم موافقته لذلك، فإن وجد املجلس األعلى  الحكم متفقا مع تلك املبادئ 

والنصوص القانونية قض ى برد الطعن، وفي حالة العكس فإنه يقض ي بنقض الحكم فقط و إعادة ملف 

أصدرت الحكم املنقوض أو إلى محكمة أخرى مساوية لها من حيث الدرجة، القضية إلى  املحكمة التي 

وذلك حتى تعيد النظر في جوهر النزاع في ضوء املبادئ واألسس القانونية التي وردت في قرار النقض، وال 

 تمتد رقابته إلى تقدير الوقائع التي هي من اختصاص محكمة املوضوع. 

 بخالف ذلك في مجموعة من القضايا، محددة كاآلتي: ويبت املجلس األعلى ما لم يصدر نص

 الطعن بالنقض ضد األحكام االنتهائية التي تصدها جميع املحاكم اململكة.

 الطعون الرامية إلى إلغاء املقررات الصادرة عن السلطة اإلدارية للشطط في استعمال السلطة.

 قضاة سلطاتهم.الطعون املقدمة ضد األعمال والقرارات التي يتجاوز فيها ال
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البت في تنازع االختصاص بين محاكم ال توجد محكمة األعلى درجة مشتركة بينهما غير املجلس 

 األعلى.

 مخاصمة القضاة واملحاكم غير املجلس األعلى.

 اإلحالة من أجل التشكيك املشروع.

 اإلحالة من محكمة إلى أخرى من أجل األمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة. 

نشير هنا فقط الختصاصات املجلس األعلى املرتبطة بالنزاعات اإلدارية، إذ يختص بالبت وس

 ابتدائيا وانتهائيا في طلبات اإللغاء بسبب تجاوز السلطة املتعلقة بـ:

 املقررات التنظيمية الفردية الصادرة عن الوزير األول.

 ختصاص املحلي ملحكمة إدارية. قرارات السلطات اإلدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اال 

ويكون املجلس األعلى املرفوعة إليه دعوى تدخل في اختصاصه ابتدائيا وانتهائيا مختصا أيضا 

بالنظر في جميع طلبات التابعة لها أو املرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل ابتدائيا في اختصاص 

 املحاكم اإلدارية. 

ال بوجود القضاء وتنهار بانعدامه فبدعم القضاء املغربي بداية إن الدولة ال يمكنها أن تتقدم إ

تقدم نحو تحقيق حصانة للحقوق والحريات في مواجهة تجاوزات السلطة  2881باملحاكم اإلدارية سنة 

أما عند اكتماله بخلق محاكم استئنافية في هذا املجال شكل نموذجا يدعم قوة القانون فوق كل سلطة 

 واعتبار.
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ملغرب استطاع بدخوله األلفية الثالثة أن يجعل من اإلصالح الحقوقي أحد أبرز مميزاته ولهذا فا

ن أي انيشكل القضاء نواة له، إذ أحاط حقوق املواطنين بسياج من الهيبة والوقار يتولى تطبيق القو 

 كانت الجهة املقصودة به.

 املراجع املعتمدة:

 ضوء القانون املحدث للمحاكم اإلدارية.عبد هللا حداد، القانون اإلداري املغربي على  -

 .1111عبد هللا حداد، تطبيقات الدعوى اإلدارية في القانون املغربي، الطبعة الثانية  -

/ دار 2899عبد القادر باينه، القضاء اإلداري، األسس العامة والتطور التاريخي، الطبعة األولى  -

 توبقال للنشر.

 .1111ي املغربي، دجنبر محمد محجوبي، الوجيز في القضاء اإلدار  -

عبد القادر مساعد، القضاء اإلداري املغربي ضمانة للحقوق والحريات، أطروحة لنيل  -

 .2888ـ  2889الدكتوراه في القانون العام 

 .2882مشيش الشبيهي، القضاء اإلداري املغربي، دراسة عملية طبعة  -

املجلة املغربية لإلدارة املحلية الجاللي أمزيد، مباحث في مستجدات القضاء اإلداري، منشورات  -

 .1112والتنمية ـ الطبعة 

 مليكة الصروخ، القانون اإلداري دراسة مقارنة. -

عشر سنوات من العمل  2881/1111منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية،  -

 .1111الطبعة األولى  12القضائي للمحاكم اإلدارية باملغرب، عدد 

ملغربية لقانون األعمال واملقاوالت ـ سلسة نصوص تشريعية تنظيمية، منشورات املجلة ا -

 .1111سنة  11مجموعة النصوص املتعلقة بالقضاء التجاري واملحاكم اإلدارية، العدد 
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 خصوصية املفاوضات في عقود التجارة الدولية

 

                      عادل أبراغ 

   باحث بسلك املاستر كلية الحقوق الرباط

 

 ونة األخيرة سلسلة من التحديات السياسية واالجتماعية واالقتصادية شهد العالم خالل األ     

في ظل األوضاع االقتصادية العاملية  الجديدة، وخاصة بظهور التكتالت االقتصادية للمنافسة الدولية 

 وانتشار الشركات متعددة الجنسيات والدور الجديد للمنظمات التجارية العاملية.

كل هذه التحديات أدت إلى تزايد االهتمام بضـــــرورة  التســـــويق بصـــــفة عامة واملبادالت  التجارية بصـــــفة    

خاصــــة، ســــعيا منها في غزو األســــواق الدولية وهذا بعد تطوير منتوجاتها ووجود وســــيلة فعالة وشــــاملة لكافة 

 .11الوظائف لتضمن انسياب وتدفق السلع والخدمات الى الداخل والخارج

ذا تعتبر العقود التجارية الدولية من الركائز األســــــــــــاســــــــــــية  لتســــــــــــيير  جلة االقتصــــــــــــاد الدولي في الوقت له   

، حيث عرفت تطورات اقتصـــــــادية وتكنولوجية هائلة وعميقة األثر على العملية التعاقدية ووزنها 12الحاضـــــــر

ترد على مشـــــــــروعات عمالقة  االقتصـــــــــادي والقانوني و الدولي، وقد ظهرت الكثير من العقود املركبة واملعقدة

                                                           

ة"،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة املاستر، تواتي احمد نور الهدى،"النظام القانوني للمفاوضات في عقود التجارة الدولي -11 

 2، ص:1122-1121بجامعة قاصدي مرباح  ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،السنة الجامعية 

عزيز الغرس،"تسيير املفاوضات في عقود التجارة الدولية"اطروحة لنيل  الدكتوراه في القانون الخاص،بجامعة محمد الخامس  -12 

 2، ص:1122السنة  السويس ي،



  

 

34 

تقــدر  قيمتهــا بــأموال طــائلــة، وتنطوي على الكثير من التعقيــدات الفنيــة والتقنيــة واملــاليــة  و القــانونيــة، ولهــا 

 .13تأثيرها البالغ بما تحمله من فوائد ومخاطر على  املجتمع

لناجمة  عن طبيعة  من هنا تعد املفاوضـــات إحدى الدعامات األســـاســـية لتجاوز املخاطر والصـــعوبات ا    

بعض العقود التجــارة الــدوليــة املركبــة، هــذه األخيرة تســـــــــــــتلزم النعقــادهــا بشـــــــــــــكــل نهــائي ضـــــــــــــرورة الــدخول في 

مفاوضـــــات ومناقشـــــات مضـــــنية من أجل االحاطة بكل املقتضـــــيات القانونية والتقنية الخاصـــــة بتلك العقود 

ي قد تثار خالل املرحلة التعاقدية، فإذا كانت املراد إبرامها وذلك من أجل تجاوز اإلشـــــــــــــكاالت واملعيقات الت

املفاوضــــــــــــات تنبني على أســــــــــــاس مثين فإن ابرام العقد التجاري الدولي يتم بشــــــــــــكل ســــــــــــلس بدون ان يتعرض 

 للبطالن او االبطال مستقبال.

 و إذا كانت أغلب القوانين املدنية الخاصـــة لم تعر االهتمام ملســـألة تعريف املفاوضـــات وتنظيم أحكامها،  

 فإن األمر بخالف ذلك بالنسبة إلبرام عقود التجارة الدولية، إذ  تعد املفاوضات مرحلة ال غنى عنها.

ذلك الحوار واملناقشـــــــــــــة والتفاعل بين طرفين أو أك ر بصـــــــــــــدد موضـــــــــــــوع معين باملفاوضـــــــــــــات ويراد     

 التجارة غرفة عرفت ،   لحســم الفالو والتوفيق بين املصــالت املتعارضــة والوصــول الى اتفاق بشــ ن 

ها عملية عام بشـــكل املفاوضـــات 14الدولية  وتنطوي  األطراو بين التحاور واملناقشـــة خاللها من يتم "ب نَّ

                                                           

محمد حسين منصور"العقود الدولية:ماهية العقد الدولي انواعه وتطبيقاته، مفاوضات العقد و ابرامه، مضمونه وأثاره وانقضاءه  -13 

 ةالصياغة والجوانب التقنية و االئتمانية وااللكترونية،االختصاص القضائي والقانوني،التحكيم وقانون التجارة الدولية" دار الجامع

 2، ص:1118الجديدة للنشر االسكندرية الطبعة 

بهدف عام ما زال قائما دون تغيير أال وهو: خدمة قطاع األعمال الدولي عن طريق  1919 تأسست غرفة التجارة الدولية في عام--14 

ويعود الفضل في قوة الدفع األولى لجهود الغرفة ، .لرأس املال واالستثمار وفتح األسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر التجارة تعزيز

لرئيسها األول، إتيان كليمنتل، وهو وزير تجارة فرنس ي سابق. وبفضل ما كان يتمتع به من نفوذ تم تأسيس األمانة العامة للغرفة في 

وقد ذاع صيت الغرفة بحيث تخطى مرحلة ،  1923.باريس، وكان دوره محوريا في إنشاء محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة في عام

االعتراف بها منذ تلك األيام التي أعقبت الحرب عندما اجتمع قادة قطاع األعمال من دول الحلفاء ألول مرة في مدينة أتالنتك. وقد ضمت 

ثم توسعت لتصبح منظمة أعمال  والواليات املتحدة وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا بلجيكا لخاص فيالنواة األولى للغرفة ممثلين من القطاع ا

بلدا. ويوجد من بين األعضاء عدد كبير من الشركات األكثر نفوذا في  221دولية تضم في عضويتها آالف الشركات والهيئات في حوالي 

 .مثل كل القطاعات الصناعية والخدماتيةالعالم وت

https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 على العثور  بهدو أو معينة حول مصـــ حة اتفاق إلى الوصـــول  بغية النظر ووجهات لألفكار تبادل على

 ". 15تياتية أو تجارية أو قانونية أو اقتصادية ملشكلة حل

قود الدولية يتم التفاوض بين الحكومات واألفراد والشركات بصدد مشروعات ومشاكل اقتصادية وفي الع

أو تجارية أو قانونية، بهدف إقامة رابطة عقدية متوازنة تحقق املصـــــــــــــالح املشـــــــــــــتركة ألطرافها، ويتم ذلك من 

ي شــــــكل وقد يتم ذلك ف خالل تبادل االفكار واملقترحات ومناقشــــــتها، وقد يفشــــــل األطراف في تحقيق التوافق،

 .16شفاهي أو كتابي رسمي أو غير رسمي

بمعنى ان التفــاوض هو منــاقشــــــــــــــة  مشـــــــــــــتركــة  ملشـــــــــــــروع عقــد بغيــة تقــديم إيجــاب وقبول مشـــــــــــــتركين      

للمتفاوضين، وقد تنشأ هذه املناقشة أما بشكل حر  تلقائي دون الحاجة إلى إطار عقدي، أو قد تتم بموجب 

يلتزم بموجبه الطرفين بااللتزام بالتفاوض ولكن هذا ال يعني االلتزام بإبرام العقد  عقد التفاوض، هذا األخير 

التجاري الدولي، وذلك باعتبار أن التفاوض في اإلطار العقدي يوفر حماية كافية لألطراف املتعاقدة، خاصـــــــــة 

 يرها.في بعض العقود كالعقد الدولي لنقل التكنولوجيا وعقد الترخيص التجاري الدولي...و غ

ومن النــاحيــة التــاريخيــة من الصـــــــــــــعــب تحــديــد تــاريخ محــدد لظهور التفــاوض التجــاري الــدولي، ذلــك أن    

االقتصــاد البدائي كان يعتبر اإلنتاج كافيا نســبيا إلشــباع حاجات األفراد والجماعات، ولم تكن هناك ضــرورة 

عقود تجـــاريـــة دوليـــة  تقتضـــــــــــــ ي ملحـــة لقيـــام التبـــادل مع جمـــاعـــات أخرى، وبـــالتـــالي لم تكن هنـــاك الحـــاجـــة ل

التفاوض بشـــــــــأنها، لكن مع نشـــــــــأة التخصـــــــــص وتقســـــــــيم العمل بين األفراد والجماعات بدأ اقتصـــــــــاد التبادل 

يفرض وجوده، واتسع نطاق املقايضة ليتعدى الحدود الضيقة، وأصبح بإمكان األفراد الدخول في معامالت 

 مللحة للمفاوضات في اطار هذه التبادالت الدولية.وتبادالت خارج الحدود الوطنية، وبهذا ظهرت الحاجة ا

                                                           

، -التكنولوجيا لنقل الدولية العقود في دراسة- العقد قبل ما مرحلة في األطراف ملسؤولية القانونية الشبالق " الطبيعة اسماعيل نبيل -15 

 .222، ص 1122الثاني،  العدد - 29 املجلد – والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 

 .19حمد حسين منصور"العقود الدولية" مرجع سابق، ص:م-16 
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ويبدو جليا أن املفاوضـات في عقود التجارة الدولية تكتسـ ي أهمية بالغة في عصـرنا الراهن، فأمام ظهور    

العقود املركبة املعقدة التي أســـــــــــــفرت عنها األســـــــــــــاليب الحديثة في التعامل والتي تتســـــــــــــم بالتعقيدات الفنية 

اطر الجســــــــــيمة التي قد تلحق أطرافها، لذا بات من الضــــــــــروري أن يســــــــــبق إبرام هذه العقود والقانونية واملخ

مرحلة من املفاوضــــات الشــــاقة التي قد تســــتغرق الكثير من الوقت والجهد والتخصــــص والدراســــات، كما أن 

اليــة التفـاوض يعـد مرحلـة حيويـة بحيـث يتم فيهـا اإلعـداد والتحضـــــــــــــير للعقـد وبحـث كـافـة جوانبـه الفنيـة واملـ

والقــانونيــة، والتعرف عن الطرف االخر وتقــدير إمكــانيــاتــه، وتحــديــد مضـــــــــــــمون العقــد اإلعــداد الجيــد لــه على 

ضـــــــــــوء مصـــــــــــالح ومقاصـــــــــــد األطراف حتى يكتب له النجاح و توقي املنازعات التي قد تنشـــــــــــأ عنه وبيان ســـــــــــبل 

راخية د التجارية الدولية املتتســـــــــــــويتها والقانون الواجب التطبيق، كما تبرز اهمية التفاوض بالنســـــــــــــبة للعقو 

التنفيــذ أو الزمنيــة التي يمتــد تنفيــذهــا وآثــارهــا على فترة طويلــة، إذ قــد تتغير الظروف ممــا يســـــــــــــتــدعي إجراء 

مفاوضــات لتعديل االلتزامات وإعادة التوازن العقدي على ضــوء املســتجدات والحفاظ على الصــلة والتعاون 

 املستمر بين االطرف.

 ر إلى دهننا طرح إلشكال التالي:من هنا يتباد     

الى أي حد يمكن اعتبار الفصـــــــــــــوصـــــــــــــيات القو تمتاز بها املفاوضـــــــــــــات في عقود التجارة الدولية عنوانا 

 لتفوق هذه العقود؟

 وفي سبيل اإلجابة عن هذا اإلشكال فقد فضلنا إتباع التصميم التالي:

 دولية وقيمتها القانونية.املبحث األول: خصائص ومراحل املفاوضات في عقود التجارة ال 

 املبحث الثاني: آثار املفاوضات في عقود التجارة الدولية واملسؤولية املترتبة عنها. 
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 املبحث األول: خصائص ومراحل املفاوضات في عقود التجارة الدولية وقيمتها القانونية

نظر بين أطراف اقتصـــــادية مما ال شـــــك فيه أن املفاوضـــــات هي عبارة عن تبادل االقتراحات ووجهات ال    

لهم مصــــــــــالح وغايات وثقافات مختلفة، ومن أجل ضــــــــــمان العدالة و الليونة في إبرام العقد التجاري الدولي، 

يتعين على هؤالء األطراف الدخول في مفاوضات تمهيدية جادة لهذا الغرض قد تكون طويلة األمد أو قصيرة 

ليه فإن هذه املفاوضــــات لها خصــــائص ومميزات تمتاز حســــب ما تقتضــــيه طبيعة العقد املتفاوض حوله، وع

بها على باقي انواع املفاوضات االخرى)املطلب االول(، كما أن اللجوء إلى هذا التفاوض ال يتم بشكل مباشر و 

إنما يقتضـــــــ ي املرور بعدة مراحل قد تتخللها بعض األحيان توقيع اتفاقات وتفاهمات وذلك من اجل ضـــــــمان 

راف املتفاوضـــــة، ســـــيما في بعض أنواع العقود الدولية التي تقتضـــــ ي التدبر والتريث قبل وحماية مصـــــالح األط

الخوض في غمار إبرام العقد النهائي، وهذه املراحل قد يثار معها اشـــــــــــــكالية التســـــــــــــاؤل حول قيمتها القانونية 

 )املطلب التاني( .

 املفاوضات في عقود التجارة الدولية املطلب االول: خصائص

راء في أن من أهم الفوارق بين العقد الدولي التجاري والعقد الداخلي، هو كون هذا األخير يخضــــــــــع ال م    

من حيث املبدأ للبســـــــــــــاطة في إبرامه، بحيث يكفي تطابق اإليجاب بالقبول فيقوم هذا العقد. أما بالنســـــــــــــبة 

صـــــــــــــياغة إيجاب  للعقد التجاري الدولي فيتطلب قبل اإليجاب والقبول الدخول مســـــــــــــبقا في تفاوض قصـــــــــــــد

مشــــــــترك بين األطراف املتفاوضــــــــة، كما أن التفاوض في إبرام العقود التجارية اإللكترونية هي كذلك تخضــــــــع 

 من حيث املبدأ الى نفس الخصائص التي يتميز بها العقد التجاري الدولي.

 ة:التالي ويمكن أن نوجز أهم مميزات املفاوضات السابقة إلبرام العقد التجاري الدولي في الخصائص 



  

 

38 

 لاللتزامات: خضوع التفاوض لألحكام العامة 

تقوم املفاوضــــــات دائما برضــــــا الطرفين املتفاوضــــــين دون إرغام أو إجبار أو ضــــــغط، بحيث إن كل طرف    

من األطراف املتفــاوضــــــــــــــة ال يــدخــل في املفــاوضــــــــــــــات مع الطرف األخر إال بعــد أن تكون لــديــه إرادة حرة ونيــة 

 .17ضحقيقية عازمة على التفاو 

وهذا ما نجده في القواعد العامة التي تحكم العقود الداخلية، فبرغم من الخصـــــــــــــوصـــــــــــــية التي تتميز بها    

املفاوضـــــــة في عقود التجارة الدولية إال أن طرق التفاوض الحر أو العقدي يخضـــــــع إلى املبادئ العامة لنظرية 

اوضــــــــــــــات من عــدمــه، كمــا أن هــذه الحريــة أو االلتزام، إذ ال بــد أن يكون األطراف الحريــة  في الــدخول في املفــ

 اإلرادة هي وحدها القادرة على تحديد اآلثار و اللتزامات املترتبة على إبرام عقد التفاوض.

 18وقــد تم تكريس مبــدأ حريــة التفــاوض في املــادة األولى من مبــادئ معهــد رومــا لتوحيــد القــانون الخــاص  

األطراف بالحرية في إبرام العقد وفي تحديد مضــــــمونه "، والتي نصــــــت على أنه " يتمتع  2881الصــــــادرة ســــــنة 

 ...19كما أن هذا املبدأ جسدته عدة اتفاقيات الدولية منها معاهدة فيينا

                                                           
مرزاقة معمري " املفاوضات في عقود التجارة الدولية باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال "، مذكرة مقدمة الستكمال   -17

ة الجامعية متطلبات شهادة املاستر، بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر؟، السن

 .22،ص:1122|1122

 

املعهد الدولي للقانون الخاص 'يونيدروا' الذي يتولى إعداد مبادئ موحدة للعقود التجارية الدولية، يترأسه ريكاردو موناكو و يضم بين  -18 

 .1111أعضائه عدة أساتذة من كافة الدول، دار النهظة العربية، النسخة 

. يشار إلى اتفاقية 2891في عام  فيينا ة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي وتم التوقيع عليها فيوضعت اتفاقية البيع من قبل لجن -19 

 املعاهدات املوقعة في فيينا(. دخلت حيز التنفيذ كمعاهدة البيع أحيانا باسم اتفاقية فيينا )ولكن ال ينبغي الخلط بينها وبين غيرها من

عتبارا من سبتمبر بشأن قانون املبيعات الدولية املوحدة. ا معاهدة وهي.دولة 22بعد أن صدقت عليها  2899يناير  2متعددة األطراف في 

املوحدة الدولية األكثر  القوانين مما يجعلها واحدة من التجارة العاملية دولة تمثل نسبة كبيرة من 92تم التصديق عليها من قبل  1121

 .1121بر سبتم 12الدولة األخيرة التي صدقت على االتفاقية بعد أن انضمت إليها في  غينيا نجاحا. كانت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
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وإذا كانت هذه الخاصية التي تتميز بها املفاوضات التجارية الدولية املستمدة من النظام العالمي الجديد   

ية، إال أنه ترد على املبدأ مجموعة من االســــــــتكناءات، كما هو الحال القائم على الليبرالية والحرية االقتصــــــــاد

فيما يخص اســتكناء بعض املجاالت من التجارة الدولية من املنافســة الحرة تحقيقا للصــالح العام، أو تقييد 

الحرية التفاوضية حماية للطرف الضعيف من استغالل الطرف القوي كالعقود النمودجية أو النمطية التي 

، أو بقواعد حمائية على انتقال 20إعدادها بشــــكل مســــبق دون الحاجة الى إجراء مناقشــــات و مفاوضــــات يتم

مثل كماهو الحال عندما تقوم بعض الدول بفرض قيود  21البضـائع والخدمات في بعض املجاالت الحسـاسـة

 ة..ية الدقيقعلى شركاتها الوطنية بعدم بيع أو تسويق بعض األجهزة التكنولوجية السرية واإللكترون

 واحتمالية: املفاوضات كمرحلة تحضيرية 

إلى -من خالل املناقشــــــات وتبادل الوثائق واالقتراحات-إن الهدف األســــــاســــــ ي للمفاوضــــــات هو الوصــــــول     

عقد معين وهو العقد التجاري الدولي الذي يتوخى األطراف إبرامه، و بالتالي فالشـــــــــــــروط التي يتم مناقشـــــــــــــتها 

هائي ال تهدف في حد ذاتها الى إبرام العقد النهائي وإنما تهدف إلى التحضـــــــــــــير واإلعداد له، قبل إبرام العقد الن

وعليــه فــاحتمــال االتفــاق أو عــدم االتفــاق يكونــان على قــدم املســــــــــــــاواة، كمــا أن األطراف املتفــاوضــــــــــــــة اتجهــت 

ة ال ضــــات  نتائت احتماليإرادتهم فقط إلى مجرد التفاوض إلبرام العقد النهائية وهكذا دائما ما تكون  للمفاو 

، بمعنى 22يمكن التنبؤ بها أبدا، فقد ينجح األطراف في التوصــــل الى اتفاق نهائي وإبرام العقد وقد ال يتم ذلك

أنه ليس بالضـــــرورة ان كل مفاوضـــــة يجب ان يترتب عليها عقد نهائي،إذ يمكن أن نتصـــــور أن هذه الغاية قد 

 و بسوء نية.ال تتحقق لعدة أسباب قد تكون بنية حسنة أ

 :املفاوضات تكون مؤقتة وترتب التزامات خاصة 

                                                           

 21محمد حسين منصور"العقود الدولية"م س ص:-20 

 92عزيز الغرس"تسيير املفاوضات في عقود التجارة الدولية"مرجع سابق ص:-21 

 22مرزاقة معمري"املفاوضات في عقود التجارة الدولية باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال"،مرجع سابق ص: -22 
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إذا كانت املفاوضـــــــات  توصـــــــف بأنها تحضـــــــيرية واحتمالية، فإنها بالضـــــــرورة  تكون  مؤقتة ألنها  ال تعبر     

عن املقصــــد الحقيقي، وإنما هي خطوة ممهدة نحو إبرام العقد النهائي، ولهذا فإن  املفاوضــــات تســــتمر لفترة  

إلى  أن يتم  االتفاق على الشـــــروط األســـــاســـــية  والعناصـــــر القانونية  املكونة  للعقد النهائي، وبمجرد محددة  

 إبرام  هذا األخير تنتهي هذه املفاوضات  ويحل محلها العقد النهائي.

ومدة التفاوض غير محددة  كقاعدة وذلك في الحالة التي تتم املفاوضـــــــــــــات بشـــــــــــــكل حر، أما في  حالة     

د للتفاوض فإن هذه املدة  تكون محددة، وغالبا نسجل أنه في العقود التجارة الدولية ذات الطابع وجود عق

املعقد والدقيق والتي يختلط فيها  الســـــــياســـــــ ي  باالقتصـــــــادي  والقانوني والتقني، تكون مدة هذه املفاوضـــــــات 

شر سنوات من أجل فتح أول طويلة جدا وعلى  سبيل املثال عمالق املطاعم االمريكية ماكدونالدز تفاوض ع

 .23مطعم للهامبورغ في موسكو

لكن إذا كانت عقود التجارة الدولية تتميز بالطابع الوقتي فهذا ال يعني أنها ال تولد التزامات خاصـــــــــة، اذ    

أن املفــاوضــــــــــــــات التي تتم في إطــار عقــدي يترتــب عليهــا التزامــات بــالنســـــــــــــبــة لكال الطرفين، فبرغم من أن هــذه 

ال تعبر عن إرادة االلتزام وإنما إمكانية االلتزام، فإن كل طرف يلتزم اتجاه الطرف االخر بمجموعة املفاوضات 

من االلتزامــات والتي تختلف حســــــــــــــب كــل مرحلــة من مراحــل التفــاوض، وتنبثق هــذه االلتزامــات من املبــادئ 

ن قطع املفاوضـــات وغيرها م العامة املتعارف عليها في الســـاحة الدولية كااللتزام بحســـن النية والســـرية وعدم

 االلتزامات التي سوف نعمق النقاش فيها في املبحث املوالي.

 :املفاوضات  تكون ذات طابع دولي ولها أهمية إتتراتيجية 

                                                           

عقود التجارة الدولية"طبعة خاصة بطلبة الدراسات العليا بدبلوم التجارة الدولية،جامعة عين تمس،دار ابو العال علي النمر"مفاوضة -23 
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من املؤكد أن العقود الداخلية تخضــــع في تنظيمها ألحكام القانون الوطني، وال يجوز اللجوء  إلى إعمال    

ن األمر يتعلق بمعـــامالت  مـــاليـــة تتم بين أطراف يوجـــدون في نطـــاق جغرافي محـــدد  القـــانون االجنعي عليهـــا، أل 

، لكن عندما يكون العقد دوليا وذلك في حالة اشتماله على عنصر أجنعي 24يخضع لسلطة  سياسية محددة

 ســــــــــــواء تعلق األمر بإبرامه أو تنفيذه أو بجنســــــــــــية املتعاقدين أو بموطنهم، فإذا اتصــــــــــــلت أحد هذه العناصــــــــــــر 

التعاقدية بدولة أجنبية أو أكثر فإنها تكتســـــــــــــب الطابع الدولي لتعلقها بأكثر من نظام قانوني، مثل ذلك عقد 

توريد املنتجات بين مؤسسة سعودية وشركة هوالندية ومطلوب تسليمها في دولة ثالثة كالصومال..وفي هذه 

الــذي يســـــــــــــمح للمتعــاقــدين اختيــار الحــالــة فــإن هــذا العقــد الــدولي يخضـــــــــــــع ألحكــام القــانون الــدولي الخــاص، 

 القانون الواجب التطبيق.

كما أن املفاوضـــــــات التي تتم في اطار العقد التجاري الدولي بين أطراف مختلفة تكون دائما صـــــــعبة تحتاج 

إلى اســـــــــــتعداد وتحمل أكثر، ومن أهم الصـــــــــــعوبات العملية التي يطرحها هذا النوع من العقود يتجلى في كون 

ادة ما يكون من بلد غير بلده األصــــلي، مما يؤدي إلى تحمله مشــــقة الســــفر والفارق الزمني أن أحد األطراف ع

 .25املترتب عن بعد املسافة

بــل األكثر من هــذا فــإن البعــد واالختالف الزمني واملكــاني يطرح إشـــــــــــــكــال آخر متعلق بــاختالف الثقــافــات   

حدة من أجل تســهيل هذا الحوار والتفاوض، أو واللغات، إذ يتعين على األطراف املتعاقدة اللجوء إلى لغة مو 

قد يقوم أحد األطراف باعتماد شـــــــخص مترجم أو قد يضـــــــطر أحد األطراف بالتخفيض من مســـــــتواه اللغوي 

 حتى يتمكن الطرف األخر فهم و استيعاب األمور املتفاوض حولها.
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 ولي، تحتل أهمية اســـــــتراتيجيةوتجدر االشـــــــارة أن املفاوضـــــــة في عقود التجارة التي تتم على املســـــــتوى الد   

، بحيث أنه في بعض األحيان قد 26بالنســـبة لألطراف املتفاوضـــة، وتلقي بضـــاللها على ســـير مرحلة املفاوضـــات

يكون أحد األطراف تمثل له املفاوضـــــات أهمية اســـــتراتيجية أســـــاســـــية وبالتالي يكون في موقف ضـــــعيف أمام 

أهمية اســـتراتيجية ثانوية، ونمثل ذلك بالشـــركة التي تقوم  املفاوض الذي ال تمثل له العملية املذكورة ســـوى 

باحتكار صناعة السيارات من نوع محدد ولها قصب السبق في هذا امليدان، فعندما تدخل في املفاوضات مع 

طرف آخر هو بحاجة إلى هذا النوع بالذات من السيارات فإنه يكون معرضا للضغط واإلذعان لشروط هذه 

ل في بعض األحيان يواجه هذا الطرف الضــعيف عقود نموذجية وال عالقة له بإعدادها الشــركة املصــنعة، ب

أو صـــــــــــــيــاغتهــا، كمــا أنــه على مســـــــــــــتوى عقــد الترخيص التجــاري الــدولي في بعض االحيــان قــد يكون لــه أهميــة 

ذه هاســـتراتيجية لبعض الدول أو الشـــركات مما قد تقوم الشـــركة األم باســـتغالل هذه األهمية االســـتراتيجية ل

 الدول أو الشركات وفرض شروط أقل ما يقال عنها مجحفة في حق هؤالء.

 

 :املفاوضات في عقود التجارة الدولية تحتاج مهارات خاصة 

إن الســــــــــــير بالعملية التفاوضــــــــــــية في الطريق الصــــــــــــحيح توخيا ألفضــــــــــــل النتائت، يتطلب توافر صــــــــــــفات      

لـدى تحرص الهيئـات والشـــــــــــــركـات على االهتمـام ببرامت  ومهـارات عـاليـة في املفـاوض الـذي يقوم بتلـك املهمـة،

 .27التدريب املستمر واملتطور إلعداد الكوادر والخبرات املطلوبة في هذا املجال

ونظرا لهذه الخصــــــوصــــــية فإن الوفد التفاوضــــــ ي في عقود التجارة الدولية غالبا ما يكون متعدد األفراد     

تهم الحرص على ضـــــــــــمان مطابقة املواصـــــــــــفات املقدمة والتخصـــــــــــصـــــــــــات، إذ يضـــــــــــم فنيين وتقنيين تكون مهم

                                                           

 26-» recuiel des cours,academie de droit  »theorie et pratique des negociation en droit international : gramanu (crigore)

international de la haye,tome 166,1980,p ;390 
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لطلبات األطراف املتفاوضة، باإلضافة إلى قانونيين بهدف منع وسد الثغرات القانونية، بل التفاوض الناجح 

هو رهين باحترام املفاوض ملجموعة من املهارات، كإملام بشــــخصــــية املفاوض اآلخر من كافة جوانبها النفســــية 

واالجتماعي و امكانياته وخبراته التفاوضـــــية ونقط القوة والضـــــعف له، وقدرته على التعاون  والبيئية والثقافي

 واملثابرة من عدمه...

باإلضافة أيضا الى اليقظة وحسن االستماع ملا يريده الطرف االخر واستيعاب أقواله لفهمها ومناقشتها     

التحلي بــالصـــــــــــــمــت املؤقــت وامكــانيــة االنســـــــــــــحــاب والرد عليهــا، والقــدرة على املفــاجــأة في العرض واملنــاقشــــــــــــــة و 

الظاهري، زيادة على ذلك ال بد من الصــبر واالحتمال الذهني والبدني والتعبير بوضــوح وســالســة، كما أن توفر 

 كل هذه املهارات ينتت عنها انتهاء املفاوضات بشكل إيجابي مما يؤدي إلى إبرام العقد النهائي املتفاوض حوله.

 احل املفاوضات في عقود التجارة الدولية وقيمتها القانونيةاملطلب التاني:مر 

إن املفاوضات ال تتم في مرحلة واحدة بل إنما تقتض ي املرور بعدة مراحل متتابعة ومتتالية تختلف من     

عقد الى أخر، ويترتب عن كل مرحلة من هاته املراحل إبرام اتفاقات وتفاهمات تضمن في النهاية ابرام العقد 

ائي)الفقرة االولى(كما أن هذه االتفاقات والتعهدات التي تتم خالل هذه املراحل تطرح إشـــكال بخصـــوص النه

 القيمة القانونية لهاته االتفاقات والتعهدات)الفقرة التانية (.

 الفقرة االولى:مراحل املفاوضات في عقود التجارة الدولية

تلك العقود املركبة واملعقدة، تقتضـــــ ي املرور  إن خصـــــوصـــــية املفاوضـــــة في عقود التجارة الدولية خاصـــــة  

بعدة مراحل من اجل الحســـــــــــــم في بعض األمور التقنية واملالية والقانونية، لذلك فإن هذه املراحل عادة ما 

يتم خاللها تحرير اتفاقات ومســتندات يتبادلها أطراف التفاوض، والتي تعتبر من املؤشــرات الدالة على تجاوز 

 التفاوض بنجاح.كل مرحلة من مراحل 
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 وسنحيط بأهم هذه االتفاقات التي تبرم أثناء مرحلة التفاوض وفق الشكل التالي:

 االتفاق على مبدأ التفاوض:-

، فالقاعدة أن 28إذا كان التفاوض في عقود التجارة الدولية يعد من العمليات املعقدة واملليئة باملخاطر   

راف املتفاوضـــة، كما أن لكل طرف الحق في العدول و التراجع هذا التفاوض يتم بشـــكل تلقائي و حر بين األط

بكــامــل الحريــة بشـــــــــــــرط أال يكون هــذا العــدول بســـــــــــــوء نيــة، لكن بعض الحــاالت قــد يكون هنــاك اتفــاق على 

التفاوض، هذا االتفاق يلزم األطراف بالدخول في املفاوضـــــــــــــات واحترام الشـــــــــــــروط املتفق عليها، كما أن هذا 

راحل األولى التي تقوم عليها املفاوضـــــــــــــات العقدية، إذ من خالل هذا االتفاق يتم تحديد االتفاق يعتبر من امل

مواعيد إجراء هذه املفاوضات وكذا األماكن التي يتم فيها تنظيمها، باإلضافة أيضا إلى األمور األخرى املتعلقة 

 باملصاريف واللغة التي تتم بها إجراء املفاوضات.

تفـــاق على التفـــاوض هو تحـــديـــد املســـــــــــــــائـــل العـــامـــة للتفـــاوض وجس النبض بين وعلى العموم فـــاملراد بـــاال 

جوانــــب الجزئيــــة والفنيــــة األطراف تمهيــــدا ملــــا هو قــــادم من املراحــــل التفــــاوضـــــــــــــيــــة وذلــــك دون الخوض في ال

 والتقنية.

 عقد تنظيم التفاوض:-

ي املفــاوضــــــــــــــات، ومن أجــل بعــد االتفــاق بين األطراف املتعــاقــدة في عقود التجــارة الــدوليــة على الــدخول ف  

تفادي املشاكل التي قد تطرأ أثناء املفاوضات وخاصة في بعض انواع العقود املركبة والدقيقة والتي تستدعي 

الحيطة والحذر قبل ابرام العقد النهائي، مما يوجب إجراء دراسات وتشخيص للمتطلبات والحاجيات املزمع 

قد يطرحها هذا النوع من العقود يتم في العادة االتفاق على  التفاوض حولها، ومن أجل تفادي املشاكل التي
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كيفية تنظيم املراحل التي من خاللها املفاوضات كتحديد املدة التي تتطلبها الدراسات ألشياء محل التعاقد، 

 وأيضا الكيفية التي يتم بها اختبار مدى مالئمة هذه األشياء لحاجيات أحد أطراف املفاوضات.

تنظيم املفاوضــــات يهدف باألســــاس إلى إفســــاح الوقت أمام األطراف لتحديد بكيفية صــــريحة وبهذا فإن    

طرق تنفيد املشـــــــروع االقتصـــــــادي، وســـــــبل تمويله للتأمين على عناصـــــــره وجزاء االخالل بااللتزامات الناشـــــــئة 

ات، فإن اوضــــــ،وبما أن النظم القانونية تكاد تخلو من تنظيم قاعدي يمكن االســــــتناد عليه لتنظيم املف29عنه

 اإلرادة هي التي قد تتدخل في تنظيم مراحل املفاوضات.

 الوعد بالتعاقد:-

يمكن خالل مراحل التعاقد وبعد تحديد مختلف العناصـــــــــــــر الجوهرية للعقد التجاري الدولي ان يقوم    

مـــدة أحـــد األطراف بتقـــديم وعـــد للطرف األخر يعـــد من خاللـــه بـــإبرام العقـــد، إذا رغـــب الطرف األخر خالل 

،حيت ان الوعد 30معينة، وهذا الوعد هو في الحقيقة  مستمد من القواعد العامة لتنظيم العقود الداخلية

 بالتعاقد  هو عقد باملعنى القانوني للمصطلح، وإن كان ال يعني إبرام العقد النهائي إنما يمهد إليه.

 خطاب النوايا:-

األطراف عن رغبته في التوصـــــــــــــل الى اتفاق نهائي  في بعض االحيان  تتخلل  مراحل املفاوضـــــــــــــات تعبير احد

بشـــــــــأن الصـــــــــفقة محل التفاوض، والذي يأتي في شـــــــــكل وثيقة مكتوبة، وهو ما يطلق  عليه خطاب النوايا او 

 . 31lettre d`internationخطاب التفاهم
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 تجارةال مقتضــــــيات األنجلوســــــاكســــــونية، بتأثير القوانين رحاب في وترعرعت النيات خطابات و قد نشــــــأت  

 فكرة تقبل الصــــــــعب  من كان وقد .التعامل في النية وحســــــــن الثقة توفير ضــــــــرورة من تســــــــتلزمه وما الدولية

 الالتينية الشـــــرائع ذات البالد الفكرة في انتشـــــرت ما ســـــرعان ولكن الالتينية، القوانين ظل في النيات خطابات

 .32األنجلوساكسونية  الشرائع ذات البالد في ظهورها اقتضت التي نفسها لألسباب فرنسا رأسها وعلى

ويضــــــــــــطلع خطاب النوايا بدور مهم  في املعامالت االقتصــــــــــــادية  والتجارية الدولية، وقد تتعدد صــــــــــــوره    

وتتفــاوت  قوتــه  بحســـــــــــــــب األهــداف  واملقــاصـــــــــــــــد التي يرمي اليهــا األطراف  وتتنوع خطــابــات  النوايــا  بتعــدد 

 .33اغراضها  ومعانيها

خطــاب النوايــا قــد يكون عمال إراديــا عــابرا للحــدود في مجــال املعــامالت الــدوليــة  وال تجــدر اإلشــــــــــــــارة أن    

يرغب األطراف  في التحمل بااللتزامات املعينة  ملجرد تحرير  خطاب النوايا، بل يظل املبدأ العام قائما فيما 

لى ال تفرض التزاما ع يتعلق بحرية املفاوضـــــــــــــات دون تقيد األطراف بقيود  معينة، وتظل االرادة حرة طليقة 

مصـــــــــدر الخطاب، ويتضـــــــــح  من هذا أن خطاب النوايا ليس له قيمة تعاقدية وال يلزم صـــــــــاحبه بل هو مجرد 

نية ويتجرد  بالتالي من كل قيمة قانونية، ومع ذلك يمكن أن تثار املســــــؤولية التقصــــــيرية عن الضــــــرر الناجم 

عاة حســــن النية في مرحلة املفاوضــــات، كما يمكن عن االخالل بالواجب  االســــاســــ ي الذي يتمثل بضــــرورة مرا

تصــــــور ان يأخذ خطاب النوايا شــــــكال إلزاميا إذا تضــــــمن التزامات محددة او كشــــــفت عباراته عن اتفاق على 

 مسائل معينة، وهنا نكون أمام اتفاق مبدئي يحدد إطار العملية التفاوضية ومبادئها.
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وايا يتواله مسؤولون تنفيذيون في مشروعات اقتصادية ويتضح في بعض األحيان ان تحرير خطابات الن   

ومديرين ومهندســــــين دون االســــــتعانة برجال القانون لذا تأتي الصــــــياغة مشــــــوبة بالغموض والتناقض نتيجة 

عــدم اإلدراك والفهم الجيــد لأللفــاظ واملصـــــــــــــطلحــات القــانونيــة املســـــــــــــتخــدمــة، وهو مــا يلقي على عــاتق رجــل 

لتعرف على الطبيعة القانونية لخطاب النوايا، بل إن ترك صـــــيغة مســـــتندات القانون عبء تقيل في ســـــبيل ا

خطابات النوايا لغير املختصـــــــــــــين يمكن ان يكلف كثيرا اطراف العقد الدين ال يرغبون في التحمل بالتزامات 

 .34معينة بمجرد تحرير خطاب النوايا

والثانية على ان الخطابات والتصــــــــــــريحات في فقرتها األولى  1.1وقد أشــــــــــــارت مبادئ اليونيدروا في مادتها    

تفســـــــر وفق نية من أصـــــــدرها ســـــــواء ان الطرف األخر يعلم بها أو ال يعلم،  وعند االقتضـــــــاء تفســـــــر في االتجاه 

 .35الذي يمنحه لها الرجل املعتاد املوجود في نفس الظروف

 التوقيع باألحرو األولى:-

فاوضـــــــات املتفقين مبدئيا على شـــــــروط العقد إمكانية يقصـــــــد بالتوقيع باألحرف األولى إعطاء ألطراف امل   

التشـــاور مع الجهات العليا)الشـــركة االم او الدولة...( التي تم التفاوض لصـــالحها لتقدير املوقف، فهو ال يعتبر 

 .-صورة مجازية-اتفاقا تاما إال بعد التوقيع باألحرف الكاملة

ائيـــا لألطراف املتفـــاوضـــــــــــــــة حتى ال تقـــدم على اتخـــاذ وعليـــه فـــإن التوقيع بـــاألحرف األولى يلعـــب دورا وقـــ   

مواقف غير محســـوبة تلحق أضـــرار للشـــركة او الدولة التي يتم التفاوض لحســـابها، كما أنه يمنح هذه األخيرة 

 مهلة اضافية للتفكير والتدبر قبل اإلقدام على ابرام العقد النهائي.
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 م خالل مراحل املفاوضاتالفقرة التانية:القيمة القانونية لالتفاقات القو تت

 ’من املســـــــلم به أن هذه االتفاقات والتعهدات التي تتخلل املرحلة التفاوضـــــــية في عقود التجارة الدولية    

 عادة ما تطرح تساؤال حول قيمتها القانونية؟

ومن تم فــــإذا كــــان العقــــد التقليــــدي يقع تــــامــــا بمجرد تطــــابق االيجــــاب بــــالقبول، ففي العقود التجــــارة    

دولية تختلف في ابرامها عن هذا الشــــــكل البســــــيط التقليدي، نظرا ملا تتطلبه من تفاهمات تتخلل املراحل ال

املمهـــدة لهـــا، وينتت عن هـــذا التمييز العـــديـــد من االثـــار القـــانونيـــة التي يرتبهـــا العقـــد الـــدولي والتي مـــا انفكـــت 

ة مة القانونية للتفاهمات الســـــابقإشـــــكاالتها مرتعا خصـــــبا للجدل الفقهي خصـــــوصـــــا بالنســـــبة إلشـــــكالية القي

 للتعاقد.

وقد ذهب الرأي التقليدي إلى ان القانون ال يرتب أي قيمة قانونية ملراحل املفاوضـــــــــــــات، وما   يســـــــــــــبق   

العقد من تفاوض ال يعدو أن يكون مســـــــــــــاومات ال ترتب أي قيمة قانونية ما لم تتكلل بإبرام العقد النهائي 

 وكيف شاء.ويبقى لكل متفاوض قطعها متى 

وهذا الرأي تعوزه مبررات وتنصـــــــــــــفه ضـــــــــــــرورات التجارة الدولية، مما أدى به إلى ان يكون محل للنقد،    

فبرز اتجاه أخر نادى بإصــــــــباغ الطابع القانوني على املراحل التفاوضــــــــية للعقد الدولي، لكن هذا الرأي األخير 

عني فتح املجال للقضــــــــاء ليلعب دور خالق في لم يعطي أســــــــاس القيمة القانونية لكل اتفاق على حدة، مما ي

 ميدان التجارة الدولية باعتباره األقدر على تحديد القيمة القانونية للمرحلة التفاوضية.
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التي وضــــعتها اللجنة األوربية على تجريد املفاوضــــات  12136وقد نصــــت مذكرة الشــــروط النموذجية رقم   

للعقد النهائي من أي أثر قانوني،ونفس املقتضــــــــــــ ى وضــــــــــــعه  الســــــــــــابقة الشــــــــــــفوية واملكتوبة التي تكون مخالفة

 .37مجلس املعونة االقتصادية لدول الكوميكون 

بيد أنه يمكن ملحاضــــــــر التفاوض وما تضــــــــمنته من اتفاقيات مرحلية أن تصــــــــبح جزءا من العقد إذا اتفق 

ح كملحق للعقد يصــــــــباألطراف على االســــــــتعانة بها في تكملة العقد، و أن يحرروا عنها ملخصــــــــا تتم اضــــــــافته 

جزءا منه يكتســـــــب عندها القوة امللزمة، وقد أعطت اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضـــــــائع ملحاضـــــــر التفاوض 

 .38دورا تفسيريا للعقد إذ هو اكتنفه غموض وذلك حسب املادة الثامنة منها

همات ة وما يتخللها من تفاوفي األخير يمكننا القول ان املراحل السابقة للتعاقد في ميدان التجارة الدولي  

ال ترتــب من حيــث األصــــــــــــــل التزامــات، ولكن روح قــانون التجــارة الــدوليــة وضـــــــــــــمــان األمن القــانوني كلهــا أمور 

تتطلب كســـــر هذا املبدأ كلما تم صـــــهر ارادة املتفاوضـــــين في شـــــكل اتفاق خصـــــوصـــــا عندما تكون املفاوضـــــات 

 منظمة في إطار عقدي.

القــانونيــة للمفــاوضــــــــــــــات تختلف بــاختالف النص او عــدم النص عليهــا في  وعمومــا نخلص إلى ان القيمــة   

العقد، ففي حالة عدم النص على االعتداد بها من قبل املتفاوضـــــــــــــين فال يتعدى دورها ان يكون تفســـــــــــــيريا 

                                                           

 22، ص:1112، طبعة-االسكندرية  -طالب حسين موس ى" قانون التجارة الدولية"، منشأة املعارف -36 

يعرف أيضا باختصاره  :мощи́поовзаим ческой́экономи т́Сове (بالروسية )مجلس التعاون االقتصادي -37 

ملانيا الشرقية، املجر، م، وكانت تضم االتحاد السوفيتي، أ1949 جانفي سنة 12هي منظمة اقتصادية تأسست في  كوميكون  اإلنكليزي 

وتهدف إلى التخطيط املنظم القائم على قاعدة التبادل الثنائي بين األعضاء وإنشاء . بلغاريا، رومانيا، تشيكوسلوفاكيا، كوبا، فيتنام

 .االشتراكي منطقة للتبادل الحر بين دول املعسكر

 نتنص اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع في الفقرة الثالث من املادة الثامنة على أنه " عندما يتعلق األمر بتعيي-38 

تي ة، السيما املفاوضات القصد أحد الطرفين أو ما يفهمه شخص سوي اإلدراك يجب أن يؤخذ في االعتبتر جميع الظروف املتصلة بالحال

 تكون قد تمت بين الطرفين.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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وللقاضــ ي او املحكم مطلق الحرية في اعتمادها من عدمه،وعلى نقيض ذلك عند النص على االعتداد بها بين 

 ن، ففي هذه الحالة تتمتع املفاوضات بقيمة قانونية مطلقة وتلزم القاض ي واملحكم.املتفاوضي

 

 املبحث الثاني: آثار املفاوضات في عقود التجارة الدولية و املسؤولية املترتبة عنها

املفاوضــــــات من األســــــاليب الدبلوماســــــية القديمة لتجنب ويالت الحروب و األزمات بين الدول أو داخلها، و 

غــابــت هــذه األخيرة إال و ازدادت املعــانــات و اآلالم و هــذا األمر نفســــــــــــــه في إبرام العقود التجــارة الــدوليــة، كلمــا 

فكل مرة يتم فيها تغييب التفاوض إال و يكون ذلك العقد معرضــــا بشــــكل كبير إلحتمال للفســــأ أو البطالن أو 

 اإلبطال..

العقد النهائي، فإن هذه املرحلة  تعد أهم املراحل  ملا كانت املفاوضات هي تلك املرحلة السابقة على إبرام 

و األكثر صــــــــعوبة، بحيث أن نجاح العقد التجاري الدولي أو فشــــــــله هو رهين بمرور املراحل التمهيدية بشــــــــكل 

جيد و يســـير، لذلك أغلب املتفاوضـــين خاصـــة الشـــركات الكبرى املتعددة الجنســـيات ذات الرأســـمال الخاص 

مية خاصـة للمراحل التفاوضـية و تختار أجود املفاوضـين و الخبراء للسـهر على سـيرها، أو تابعة للدول تولي أه

و يبرز لنـــا هـــذا األمر بشـــــــــــــكـــل جلي في الزيـــارة التي يقوم بهـــا الرجـــال األعمـــال لبعض الـــدول أو مقرات بعض 

نيين رين القانو الشــركات األخرى، إذ في العادة ما يصــطحب إال جواره وفودا من الخبراء و التقنيين و املســتشــا

 و ذلك لضمان التحديد الدقيق لحاجياته و الشروط االخرى التي قد يتحملها مستقبال.

و كما ســـــــــــــبق و أن أشـــــــــــــرنا، فإن املفاوضـــــــــــــات تتم إما في إطار حر و دون الحاجة إلى اتفاق يؤطر عملية    

حالة ار قانونية، أما في الالتفاوض، و بالتالي فكل عدول أو قطع للتفاوض بحســـــــــــــن نية ال يترتب عليه أية أث

التي تتم فيها املفاوضــــات في إطار عقدي بين األطراف املتفاوضــــة، إي إذا أختاروا األطراف وضــــع اتفاق ينظم 

كيفية التفاوض بإرادتهم الحرة، فإن هذه األخيرة تتحمل االلتزامات املترتبة على هذا االتفاق ) املطلب األول 
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أو  -عقد املفاوضــــات –اإلضــــرار باألخر ســــواء عبر اإلخالل بااللتزاماته العقدية (، كما أن  قيام أحد األطراف ب

بســـــــــــــوء نيــة في حــالــة عــدم وجود عقــد، فــإن الطرف املســـــــــــــؤول يتحمــل تبعــة خطئــه ويلتزم بجبر الضـــــــــــــرر عبر 

   التعويض أو التنفيذ العيني برغم ما يطرحه هذا األخير من إشكاالت في الواقع العملي ) املطلب الثاني (

 املطلب األول: االلتزامات األطراو في املراحل التفاوضية

مر معنا أن إرادة األطراف السابقة على التعاقد النهائي، هي ال تعبر في األصل على إرادة االلتزام بقدر ما هي 

 هتجســـــــــــــد إمكانية االلتزام، بمعنى أن احترام الاللتزامات املتفق عليها في عقد التفاوض، أو حالة عدم وجود

املبادئ املتعارف عليها بين املجتمعات اإلنســـــــانية في مجال املعامالت املالية، ســـــــوف يؤدي إلى االلتزام بشـــــــكل 

، ومن أهم االلتزامات و املبادئ التي يتوجب إحترامها خالل مرحلة املفاوضـــــــــــــة نجد -في العقد النهائي–نهائي 

ســــــــــرية ) الفقرة الثانية ( ثم أيضــــــــــا االلتزام بعدم قطع االلتزام بحســــــــــن النية    ) الفقرة األول ( و االلتزام بال

 املفاوضات     ) الفقرة الثالثة ( .

 39الفقرة األولى : االلتزام بحسن النية

ال شك أن من املبادئ القانون و الفطرة السليمة تفرض االلتزام بحسن نية في املعامالت بين األفراد، و    

ولية و الداخلية تفرض هذا االلتزام بل تســــــــمو به قمة البديهيات، و قد ال مراء في كون أن ميدان التجارة الد

تم تكريس هذا االلتزام بشــــــــكل كبير في ميدان التجارة الدولية، و إذا كان الفقه ال يختلف بخصــــــــوص أهمية 

ب ن  عبارة هذا املبدأ، إال أن االختالف ظهر بخصـــــــــــــوص تعريف موحد ملبدأ حســـــــــــــن النية، إذ عرفه البعض 

ناك و ه -تعريف ايجابي -وك قويم يتصـــا باملعقولية و العدالة و اإلنصـــاو و األمانة في التصـــروعن تـــل

                                                           

http://tetley.law.mcgill.ca/comparative/goodfaith.pdfsee for more information:  - 39 

                             1018-03-19                                                                                                                                جرت اخر زيارة للموقع   
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يقتضـــــــــــ و  ياب األضـــــــــــرار و التصـــــــــــرو وفقا للســـــــــــلوكيات املعقولة املقررة طبقا من عرفه بأنه املبدأ الذي 

 ". 41لعقدا إبرام على املفاوضة طرفي تعاون ، و عرفه البعض األخر بأنه مجرد " 40لألعراو السائدة

كما نالحظ ايضـــــــــــــا قيام بعض االتفاقيات الدولية باالهتمام بهذا املبدأ و تعريفه، حيث نصـــــــــــــت الفقرة   

يجب على كل طرو أن يتصـــــــــــــرو على أنه" 42من مبادئ املعهد الدولي للقانون الخاص 2/2األولى من املادة 

على الطرو أن"  2/2ف في املادة "، وأضــاوفق ملا يقتضــي  حســن نية أي التعامل العادل في تجارة الدولية

لفــــت نظرا الطرو األخر إلى الغلط الــــذي وقع فيــــ  وفق مــــا تتطلــــب معــــايير الــــدوليــــة املعقولــــة للتعــــامــــل 

لهذا املبدأ حيث أكدت على  2891"، و كذلك تطرقت اتفاقية فيينا املتعلقة بالبيع الدولي للبضـــــــــــــائع العادي

 ية عدة أمور أساسية منها ضمان إحترام حسن النية في التجارة.ضرورة أن يتم مراعاة في تفسير هذه االتفاق

و من هنا كان ال بد أن نشـــير أنه برغم ما يثيره هذا املبدأ من صـــعوبة في التعرف على مضـــمونه، باعتبار    

النيــــة شـــــــــــــ يء معنويــــة غير ملموس في الحيــــاة الواقعيــــة، إال أن هــــذا االلتزام يضـــــــــــــطلع بــــدور بــــارز في مجــــال 

، و يعتبر االســـــــــــــاس الذي تنبني عليه صـــــــــــــحة املعامالت، ويترتب على االلتزام بحســـــــــــــن النية عدة املفاوضـــــــــــــات

، فاألول يوجب على الطرف املتفاوض إخبار الطرف 44و االلتزام بالتعاون  43االلتزامات تبعية كااللتزام باإلعالم

، و تنير إرادة املتعاقديناألخر بكل ما لديه من بيانات و معلومات تتعلق بالعقد موضــــــــــــوع التفاوض حتى تســــــــــــ

اإلدالء بكـافـة األمور التي يرى أهميـة في طرحهـا قبـل التعـاقـد النهـائي، و دون إحجـام منـه أو كتمـان  منـه حتى 

يتســم التفاوض بالشــفافية و يرتكز على املصــارحة و املكاشــفة..أما الثاني فهو يقتضــ ي من األطرف املتفاوضــة 

يق و واضــــــــــح، و يظهر االلتزام بوضــــــــــوح في كافة العقود الفنية مثل تحديد االحتياجات و األهداف بشــــــــــكل دق

                                                           

 .111عزيز الغرس" تسيير املفاوضات في عقود التجارة الدولية' مرجع سابق، ص-40 

 41-lareglementation francaise des contrarts–Vincent Heuze  

internationaux – paris – 1990. 

 .1111ولي لتوحيد القانون الخاص، دار النهضة العربية، نسخة راجع مبادئ املعهد الد -42 

 .221-222، ص 1122-1122محمد العروص ي" املختصر في بعض العقود املسماة' "، مطبعة مرجان، مكناس، الطبعة الخامسة  -43 

 111عزيز الغرس" تسيير املفاوضات في عقود التجارة الدولية"، مرجع سابق،ص -44 
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برامت الحاســـب األلي، الذي قد تتم فيه اإلســـتعانة بالخبير أو االســـتعالم لدي أي شـــركة متخصـــصـــة، و يمكن 

للعميل أن يطلب من املورد اإليضـــاحات الكافية في هذا الشـــأن، و يظل االلتزام بالتعاون قائما طوال مرحلة 

وضـــــــــــــة و ال تندرج صـــــــــــــور هذا االلتزام بالتعاون على ســـــــــــــبيل الحصـــــــــــــر بل كل ما يحتاجه ســـــــــــــير العملية املفا

 .45التفاوضية فهو الزم مثل املواظبة على موعد التفاوض و الجدية في مناقشة العروض املقدمة

 الفقرة الثانية : االلتزام باملحافظة على السرية 

جد االلتزام أخر ال يقل أهمية عن األول و هو االلتزام باملحافظة باإلضــــــــافة إلى االلتزام بحســــــــن النية يو     

على الســـــــرية،إذ أن عقود التجارة الدولية تتميز عادة  بخاصـــــــية التفاوض على جوانب ســـــــرية تتعلق بالشـــــــ يء 

محل التعاقد مســــــتقبال، و غالبا ما تتعلق الســــــرية هنا بجوانب تقنية و تكنولوجيا تحتاج حماية خاصــــــة من 

أو اإلســـــــتعمال، و يظهر هذا في عقد نقل التكنواوجيا حيث إن هذا األخير عند إبرامه على املســـــــتوى  اإلفشـــــــاء

الداخلي ال يثير إشــــــكاالت كثيرة، بعكس ما نجده بالنســــــبة للعقد املبرم بين أطراف ذوات جنســــــيات مختلفة، 

، حيث تناقش خالل تلك إذ أن هذا العقد تكون مفاوضــاته دقيقة و متشــعبة و أحيانا أخرى شــاقة و معقدة

املفاوضات تفاصيل كثيرة تتطلب حضور أهل الخبرة الفنية إلى جانب املستشارين القانونيين، وقد تستغرق 

فترة التفاوض إلعداد املســـــــــــــتندات الفنية و القانونية التي تعكس تصـــــــــــــور األطراف لشـــــــــــــوط التعاقدية وقتا 

ســـــــــــــتنـدات الفنيـة و القـانونيـة االزمـة بـاعتبـاره صـــــــــــــاحـب طويال، و عـادة مـا يقوم مورد التكنولوجيـا بـإعـداد امل

الخبرة و األقدر على عرض شــــــــروطه النتقال تكنولوجيا محل التفاوض، لكن مع ذلك فأنه ينصــــــــح باشــــــــتراك 

 .46الفنيين و القانونيين للمستورد خالل املراحل األولى للمفاوضات

                                                           

 29مد حسين منصور" العقود الدولية" مرجع سابق، ص للمزيد راجع مح-45 

كمال عليوي" تقنين العقد التجاري الدولي لنقل التكنولوجيا باملغرب"، منشورات املركز املغربي للدراسات و األبحاث حول املهن -46 

 121، ص 1121القضائية و القانونية،دار القلم، الطبعة األولى 
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ا التفرقـــة بين املنـــاقشـــــــــــــــة التي تجرى بين و االلتزام بـــالســـــــــــــريـــة في عقود نقـــل التكنولوجيـــا، يفرض علينـــ   

األطراف املتفاوضـــــــة حول شـــــــروط  إبرام الصـــــــفقة و غيرها من التفاصـــــــيل األخرى، و بين ســـــــرية التكنولوجيا 

موضــــــوع العقد و التي تثير العديد من اإلشــــــكاالت على املســــــتوى العملي،  خاصــــــة بالنســــــبة لتلك التكنولوجيا 

، كما قد تكون في املنتت ذاته أو في 47كنولوجيا غير محمية ببراءة إختراعالتي تكون في شـــــــكل معرفة فنية أي ت

 الجهاز أو طريقة التركيب أو التصنيع...

و من بين االشكاالت العملية التي تثار في هذا الصدد، ذلك الصراع الذي  ينشب في مرحلة التفاوض بين   

التعرف على كـــل الجوانـــب التقنيـــة للتكنولوجيـــا  املورد و املســـــــــــــتورد، فبينمـــا هـــذا األخير يرغـــب في اإلطالع و 

موضـــــــــــــوع التفاوض حتى يتأكد من جدواها له و يطمأن أن املقابل أو الثمن الذي يدفعه يعد ثمنا عادال ملا 

ســـيحصـــل عليه، في حين أن املورد يحاول املحافظة على ســـرية التكنولوجيا التي يمتلكها ألق ـــ ى دراجة و إال 

فقد حســــــب اعتقاده الســــــيطرة على اســــــتغاللها بأســــــلوب إســــــتئثاريا.و في هذه تســــــربت و أصــــــبحت مشــــــاعا في

الحالة غالبا ما يطلب املورد من املســــتورد توقيع تعهد بعدم إفشــــاء األســــرار التكنولوجية التي ســــيطلع عليها 

و أخالل مرحلة املفاوضــــــات، و موضــــــوع هذا التعهد االلتزام املســــــتورد و خبرائه، ســــــواء التابعون له مباشــــــرة 

الخبراء األجانب التي قد يتم اإلســتعانة بهم لفحص التكنولوجيا بعدم إفشــاء أو تســريب تحت طائلة االلتزام 

 املستورد بالتعويض.

بل أكثر من هذا، فإن بعض املوردين للتكنولوجيا خاصـــة الشـــركات الكبرى يتشـــبتون بإجراء مفاوضـــات    

محدودا من خبراء كال الطرفين حتى ال يحدث تســـــــــــــرب عقود نقل التكنولوجيا في مكاتبهم، و بحضـــــــــــــور عدد 

للمعلومــات الفنيــة، ذلــك أن رغبــة املســـــــــــــتورد في التكنولوجيــا قــد تتطلــب بعض الرســـــــــــــومــات أو إجراء بعض 

                                                           

املتعلق  1111فبرير  22الصادر بمقتض ى ظهير  22-82من القانون رقم  22اءة االختراع و ذلك في املادة وقد عرف املشرع املغربي  بر  -47 

بحماية امللكية الصناعية بأنه " يمكن أن يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من الهييئة املكلفة بامللكية الصناعية، و 

استئثاريا الستغالل االختراع و يملك الحق في سند امللكية الصناعية املخترع أو ذوي يخول السند املذكور صاحبه أو ذوي حقوقه حقا 

 .1111مارس  8بتاريخ  1222أدناه". منشور في الجريدة الرسمية، عدد  29حقوقه مع مراعاة أحكام املادة 
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التجارب أو عرض نماذج معينة، مما يجعل الشـــــــــــــركات الكبرى ترفض إجراء مفاوضـــــــــــــات في مكان غير املكان 

و حراســــــــــــتها خوفا من تعرضــــــــــــها للســــــــــــطو على أســــــــــــرارها كأحد صــــــــــــور الذي ذكرناه ســــــــــــابقا و تحت إشــــــــــــرافها 

 . 48الجاسوسية الصناعية

و كــذلــك يمكن للمورد في بعض األحيــان إذ لم يطمأن لإلجراءات الســــــــــــــابقــة، أن يطلــب من املســـــــــــــتورد    

مثال أو إيـــداع مبلغ معين يتفق على قيمتـــه لـــدى إحـــدى البنوك 49تقـــديم كفـــالـــة مـــاليـــة كخطـــاب الضـــــــــــــمـــان 

و إذا ما أخل املســــــــــتورد خالل مرحلة املفاوضــــــــــة بااللتزامه باملحافظة على الســــــــــرية يمكن للمورد  كضــــــــــمانة،

القيام بتســــييل خطاب الضــــمان، أما إذا نجحت املفاوضــــات و تم إبرام العقد بشــــكل نهائي ففي العادة تعتبر 

تورد س هناك ما يمنع املســـــــــــــتلك الكفالة املالية جزءا من الثمن املتفق عليه كمقابل للتكنولوجيا، و كذا لي

أن يقحم ضـــــــمن التعهدات التي يبرمها مع املورد شـــــــرطا يقضـــــــ ي باســـــــترداد الكفالة املالية املقدمة من قبله و 

 تحديد كيفية استردادها و مواعيد ذلك إذا ما فشلت املفاوضات دون اقترافه ألي خطأ.

 الفقرة الثالثة: االلتزام بعدم قطع املفاوضات 

لتزامــات األخرى التي تقع على األطراف املتفــاوضــــــــــــــة في عقود التجــارة الــدوليــة، االلتزام بعــدم من بين اال   

قطع املفاوضــــــات و مفاد هذا األخير أن كل طرف يتوجب عليه االســــــتمرار في التفاوض خالل كل املراحل التي 

بــــات التي تطرأ خالل تتطلبهــــا جوالت التفــــاوض، و الغــــايــــة من إقرار هــــذا االلتزام هو تجنــــب العبــــث و التالع

مرحلة التفاوض و توفير الحد األدنى من الجدية بما قد يترتب على هذا ألمر ابرام املزيد من العقود التجارية 

الدولية مما يعود باالزدهار على كل الشــــــــعوب و األمم، و القاعدة العامة أن املفاوضــــــــة تتم بشــــــــكل حر و دون 

ضـــــــات إذ اقتضـــــــت مصـــــــلحته ذلك و بنية حســـــــنة، و هنا نقصـــــــد قيود و يمكن ألي طرف العدول وقطع املفاو 

                                                           

 .122 كمال عليوي" تقنين العقد التجاري الدولي لنقل التكنولوجيا باملغرب"، مرجع سابق، ص -48 

 من ذلك املستفيد يطلب أن بمجرد للتعيين قابل أو معين مبلغ بدفع العميل طلب على بناء البنك يصدره تعهد هو الضمان خطاب -49 

 شهادة متطلبات الستكمال مقدمة البنكي"، مذكرة الضمان خطابأنظر عماد الدين طرابلس ي".الخطاب في املحددة املدة خالل البنك

 .2،ص 1122-1121الحقوق، الجزائر السنة  قسم السیاسیة العلوم و الحقوق  كلیة ورقلة مرباح ديقاص جامعة، املاستر
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بااللتزام بعدم قطع املفاوضــــــــات كما هو متعارف عليه املبادئ العامة للعدالة واإلنصــــــــاف هو أن يلتزم بأن ال 

 يكون هذا القطع للمفاوضات أو االنسحاب منها بسوء نية  و بهدف االضرار بالغير..

ق عقــدي يؤطر عمليــة التفــاوض، و يحــدد االلتزامــات التي تقع على عــاتق تعلق األمر بوجود اتفــا  أمــا اذا   

األفراد خالل هذه املرحلة، فأنا األفراد يتعين عليهم احترام ما تم االتفاق عليه وفي العادة من يتم التنصيص 

لو كان ، و بالتالي إذا ما تم قطع املفاوضــــــــــات أو االنســــــــــحاب منها حتى و 50على االلتزام بعدم قطع املفاوضــــــــــات

بحســـــن نية فإن املخل يلتزم بالتعويض، تطبيقا ألحكام املســـــؤولية العقدية بشـــــرط إثبات املتضـــــرر العناصـــــر 

 القانونية .

أن اإلخالل بـــااللتزام بعـــدم قطع املفـــاوضـــــــــــــــات يكون أيســـــــــــــر من حيـــث عـــبء االثبـــات في  ومن هنـــا نخلص

أو انســـحابه عكس ملا تم االتفاق عليه  املفاوضـــة العقدية، إذ املخل يتحمل املســـؤولية بمجرد عدم حضـــوره

دون النظر إلى مدى حســـــــــــن أو ســـــــــــوء نيته، بخالف عبء االثبات إلخالل بااللتزام بعدم قطع املفاوضـــــــــــات في 

املفاوضــــــة الحرة الذي يكون من الصــــــعب اثبات وقوعه بســــــبب عدم وجود عقد يثبت االتفاق كما أن اثبات 

و بقصــــــد االضــــــرار هو أمر في غاية الدقة و الصــــــعوبة من ناحية أن االنقطاع عن املفاوضــــــات كان بســــــوء نية 

 العملية.

                                                           

 مع تفاوضت الفرنسية  ( Alvat )البلجيكية دعوى  بشأن ٢٩٩١  /مارس  /٥ في فرساي استئناف محكمة أصدرته أخر حكم في و قد جاء -50  

 بأحد تملكها التي الحصص من % ٠٧ عن الثانية للشركة األولى تنازلت بموجبه عقد إلبرام شركة إن في وقائعها تتلخص ( Gallay) شركة

 أجرت الفرنسية الشركة إن البلجيكية للشركة تبين الشركات ممثلي بين اجتماعات عدة إجراء وبعد ، الثمن على بينهما االتفاق وتم ، فروعها

العيني  بالتنفيذ للمطالبة القضاء إلى األمر رفع ذلك اثر وعلى ، وإنهائها ضاتاملفاو  وقف دفعها إلى مما انكليزية شركة مع متوازية مفاوضات

 الشركتين بإلزام طالبت لذا ، انعقد العقد بأن الشركة ادعت وكما ، بالحصص احتياطية بصفة طالبت لذا ، بالتنازل  يتمثل والذي الجبري 

 ،إال الطلبات هذه على التجارية( وافقت )ناتير محكمة كانت ،وإذا فاوضاتامل سير أثناء جانبهما من املرتكب الخطأ بسبب اإلضرار بتعويض

 ومن موازية مفاوضات إجراء بعدم يقض ي بينهما صريح اتفاق وجود عدم إلى ،وانتهت به قضت فيما تؤيدها لم فرساي استئناف محكمة إن

  طرحت قد كانت الشركة تلك إن على أكدت ،بل التزام إي تخالف لم الفرنسية الشركة فأن ثم
 
  عرضا

 
 للتفاوض دعوتها وجهت أو عاما

 أجرت عندما مخطئة تكن لم الفرنسية إن الشركة تبين وبذلك ، الدول  من العديد وفي الشركات مختلف إلى (شريك عن املوسومة بالبحث

طراف املتفاوضة في عقود التجارة االنجليزية . أنظر محمد حسين استبرق و محمد حمزة '' االلتزامات األ  الشركة مع متوازية مفاوضات

 السادسة. السنة /العدد الرابع القانونية والسياسية،  للعلوم الحلي الدولية "،مجلة املحقق
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 املطلب الثاني: املسؤولية املترتبة عن املفاوضات في عقود التجارة الدولية

تقوم املســـــــــــــؤوليـــة املـــدنيـــة بـــدور ايجـــابي و فعـــال في مرحلـــة التفـــاوض في عقود التجـــارة الـــدوليـــة، حيـــث     

ن و طمأنينة لألطراف املتفاوضـــــة، إذ أن كل متفاوض له مطلق الحرية في تســـــاهم بشـــــكل كبير في تحقيق األم

قطع املفاوضات أو العدول عنها متى شاء ال يحركه في ذلك سوى مصلحته الخاصة، غير أن هذه الحرية على 

إطالقها تتعارض مع حاجة األطراف امللحة إلى الشــــــعور بل األمان و هو الشــــــعور الذي يجعل كل طرف يقدم 

التفاوض و هو مطمأن ال يخشــــــ ى إي عذرا أو خديعة من طرف األخر، و لو ضــــــاع الشــــــعور باألمان لســــــاد على 

 51قانون الغاب في املفاوضــــــات، و هذا ما فيه من أضــــــرار باالســــــتثمارات و زعزعة األمن و االســــــتقرار املعامالت

 .  مما يعود بالعواقب الوخيمة على اقتصاديات و الثقة بين املجتمعات اإلنسانية

و من هنا كان ال بد من تدخل قواعد املســـــــــــــؤولية املدنية للتوفيق بين متطلبات األطراف املتعارضـــــــــــــة،     

تكفــل للمتفــاوض حمــايــة قــانونيــة فعــالــة و تضـــــــــــــمن لــه تعويضــــــــــــــا عــادال إذ مــا لحقــه ضـــــــــــــررا من جراء إخالل 

تشــــابك عقد النهائي فهي تتميز بالاملتفاوض األخر بااللتزاماته، و بما أن املفاوضــــات هي مرحلة ســــابقة إلبرام ال

و تتطلب أحيانا فترات زمنية طويلة أو قصـــيرة تتالءم مع طبيعة العقد املتفاوض بشـــأنه، و نظرا ملا يمكن أن 

يتخلل مراحل التفاوض من خرق لاللتزامات و الواجبات التي تقتضيها مراحل التفاوض، فإن إثارة املسؤولية 

ؤولية عقدية في حالة تم إبرام عقد للتفاوض )الفقرة األولى( أو قد تكون تجد أكثر من أســــــاس إذ تكون املســــــ

املسؤولية تقصيرية في حالة عدم وجود عقد للتفاوض )الفقرة الثانية(، كما ليس هناك ما يمنع من تصورنا 

 لوجود مسؤولية مزدوجة في بعض األحيان كما سنبرر ذلك )الفقرة الثالث(  .
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 املترتبة عن املفاوضات في عقود التجارة الدولية 52ية العقديةالفقرة األولى : املسؤول

لقد شــــكل مبدأ ســــلطان اإلرادة أحد الركائز األســــاســــية التي تحكم املعامالت املالية بين األفراد، و هؤالء     

رادة إل األفراد لهم الصـــالحية الكاملة في إبرام ما شـــاؤوا من عقود ال يقيدهم في ذلك إال القانون، و بهذا فإن ا

التي اختــارت االلتزام بمحض اقتنــاعهــا  فهي تتحمــل املســـــــــــــؤوليــة العقــديــة عن كــل تهــاون أو تراخي في تنفيــذ 

 االلتزامات الناتجة عن العقد املتفق عليه.

و إذا كان املفاوضــــــــــــة في عقود التجارة الدولية منظمة بموجب اتفاق كااللتزام التفاوض بحســــــــــــن نية أو    

فــاوضــــــــــــــات أو االلتزام بــاملحــافظــة على الســـــــــــــريــة..و غيرهــا من االلتزامــات التي يترتــب على االلتزام بعــدم قطع امل

خرقهــا قيــام املســـــــــــــؤوليــة العقــديــة في حق املســـــــــــــؤول، و تطبيقــا للقواعــد العــامــة املنظمــة ألحكــام املســـــــــــــؤوليــة 

بااللتزام  اخالل العقدية، و يشــترط لقيام هاته االخيرة توافر ثالثة عناصــر أســاســية تتجلى في  ارتكاب خطأ أو 

 يترتب عنه ضرر و وجود عالقة سببية بين الخطأ و الضرر، بمعنى أنه لوال الخطأ ملا كان الضرر.

                                                           

 اهرنغ( األملاني) العالمة هو التيار هذا ورائد عقدية، مسؤولية هي إنما العقد قبل ما مرحلة في املسؤولية أن االتجاه هذا أنصار يرى  -52 

 عدم عليه ترتب سواء التعاقد على السابقة املدة في الخطأ أن يرى  ِإذ ،(العقد تكوين في الخطأ) بعنوان له شهير مقال في نظريته شرح الذي

  األخير هذا يجعل مما مرتكبه، عاتق على العقدية املسؤولية يثير عقدي خطأ هو العقد هذا بطالن إلى أدى أم العقد انعقاد
 
 مسؤوال

 األملاني الفقيه ذهب فقد التبعة، تحمل نظرية أساس على العقدية قبل ما املرحلة في ملسؤوليةا بتأسيس قال من بالتعويض، و ثمة

 ثم من ويكون  هذا نشاطه تبعة يتحمل أن يجب التعاقدية، العملية في املبادرة زمام ويتخذ التعاقد على يقدم شخص كل أن )فينشيد( إلى

 
 
 عن النظر إبرامه،بصرف إعاقة أو العقد بطالن جراء بالغير حتى أو األخر بالطرف تلحق قد التي ذلك عن الناجمة األضرار عن مسؤوال

 حسن فيها يكون  التي الحالة في حتى الضرر  حدوث بمجرد التعاقدي بالنشاط البادئ مسؤولية وتنعقد البطالن، هذا إلى أدى الذي السبب

 التعاقدي النشاط جراء عليه ضرر  وقوع املتضرر، الطرف يثبت أن يكفي إذ اإلثبات بسهولة النظرية هذه تمتاز .الضرر  سبب وال يعلم النية

 افترضنا فلو املتضرر  للطرف عظيمة بفائدة يأتي أمر وهو إثباتها السهل من مادية واقعة فالضرر  يسير، أمر وهذا اآلخر الطرف به بادر الذي

 وعمل الدراسات بإجراء الشركة فقامت للسيارات، عمصن بتشييد لتقوم الشركات إحدى مع التفاوض إلى بادر األشخاص أحد أن

  مبرر دونما مفاجئة بصورة املفاوضات املبادر بقطع قام ثم باهظة، مصاريف ذلك نتيجة وتكلفت الالزمة التصميمات
 
 التبعة لنظرية فوفقا

 وهي املبادر جانب من الخطأ إثبات إلى حاجة دونما أصابها الذي الضرر  بمجرد إثبات تكلفته عما بالتعويض تطالب أن الشركة بوسع يكون 

 تلقي أنها كما التعاقد، على السابقة املسؤولية طبيعة في تبحث لم أنها النظرية هذه على و ما يؤاخذ . الصعوبة من كبير جانب على مسالة

  بالتبعة
 
 العملية طرفي بين تبادلها ويتم تتغير دوارفاأل  العملي الواقع مع يتفق ال وهذا التعاقدي، النشاط إلى املبادر الطرف عاتق على دوما

  بإبرامها  يرغبون  التي العقود إلبرام حتى تفاوض ي نشاط أي إلى املبادرة عن يعزفون  الناس تجعل أنها كما التفاوضية،
 
 هذا تبعة من خوفا

الشبالق، مرجع  اسماعيل جع نبيلللمزيد من التعمق في املوضوع را القبيل، هذا من نشاط أي في متوقع أن اإلخفاق والسيما النشاط

 .211سابق، ص
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و يتخـــذ الخطـــأ العقـــدي أكثر من مظهر قـــانوني يختلف بـــاختالف نوعيـــة االلتزام الـــذي تم االخالل بـــه،     

ن تنفيــــذ االلتزام، كمــــا هو الحــــال قطع فقــــد يكون امتنــــاع أحــــد األطراف عن تنفيــــذ التزامــــاتــــه أو التــــأخر ع

املفاوضــــــــات بشــــــــكل تعســــــــفي و على نحو مخالف ملا تم االتفاق عليه أو اســــــــتفزاز املتفاوض و دفعه على قطع 

 .53املفاوضات

، هي من يــدعي شـــــــــــــ ي عليــه اثبــاتــه و هــذه 54أمــا اثبــات هــذا الخطــأ العقــدي فــالقــاعــدة العــامــة في االثبــات   

نطاق العقود الدخلي و إنما امتدت لتشمل حتى للعقود التي تتم خارج الدولة،  القاعدة لم يقتصر مجالها في

و في إطار عقد املفاوضـــــــــــة يتعين على الطرف املضـــــــــــرور إقامة دليل عن وجود عقد تفاوض مكتوب أو أن يقر 

ية املدعي عليه بوجود االلتزام، ذلك إن إقرار الخصـــــــــــــم هو أقوى دليل يأخذ به املرء و أقوى من حيث ال ج

 ، و كذلك االخالل بهذا العقد.55من إقامة الدليل عليه

بل إضـــــــــافة إلى هذا يجب أن يترتب على هذا الخطأ أضـــــــــرار تلحق املتفاوض في مرحلة التفاوض في عقود   

التجارة الدولية، و يتعين على هذا األخير إقامة دليل عليه، و يعتبر الضرر تلك الشرارة األولى التي ينبعث منها 

ر في مســــــــــاءلة مرتقبة و إقامة دعوى التعويض،       و الضــــــــــرر هو كل ما يلحق املتفاوض من خســــــــــارة التفكي

مالية و تفويت للفرص الربح بشرط أن يتصل اتصاال مباشر بالفعل املوجب للمسؤولية، ثم أن هذا الضرر 

تي ة مثل النفقات اليتنوع إلى ضـــــــــــــرر مادي و معنوي، األول يتمثل فيما يصـــــــــــــيب املتفاوض من الناحية املالي

تكبدها في ســـــبيل التفاوض على العقد الذي باء بالفشـــــل، و الوقت الذي أمضـــــاه في هذا التفاوض و الفرص 

التي فوتها بســبب ذلك و كذا ضــياع حقه املالي في أفكاره الســرية التي تم إفشــاءها أو اســتغاللها بدون  إذنه..و 
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اوض في ســـــــــــــمعته أو اعتباره كأن يؤدي فشـــــــــــــل املفاوضـــــــــــــة إلى غيرها، أما الثاني فيتجلى في كل ما يمس املتف

 .56إلساءة بالسمعة التجاري لهذا املتفاوض

في املســؤولية العقدية كمؤســســة وظيفتها تصــحيح األوضــاع التي اختلت  57و تجدر اإلشــارة، أن التعويض  

العقدية الضـــــــــرر  نتيجة وقوع الضـــــــــرر من خالل إعادة األمور إلى نصـــــــــابها، ويشـــــــــمل التعويض في املســـــــــؤولية

الشــــــــــخ ــــــــــ ي املحقق و املباشــــــــــر و املتوقع فقط، دون الضــــــــــرر الغير املتوقع من غير حالتي الخطأ الجســــــــــيم أو 

 .58التدليس

و يتم التعويض إما بمقابل إذ يقوم املســــــــؤول أو املدين بأداء شــــــــ يء أخر غير ذلك الشــــــــ يء املتفق عليه و    

إي االلتزام املســـــــــؤول بأداء عين  59إما أن يتم التعويض عينياتبرأ ذمته بمجرد قبول املضـــــــــرور ذلك املقابل و 

ما تم االتفاق عليه بشـــــــــــــرط أن يكوم ممكنا و ال يرهق املدين و بناءا على طلب هذا األخير أو الدائن، و يطرح 

التنفيذ العيني في عقد املفاوضـــة  إشـــكاالت عديدة، أهمها صـــعوبة إلزام الطرف األخر املســـؤول على التنفيذ 

نــا في حــالــة كــان اإلخالل هو قطع املفــاوضــــــــــــــات مثال، إذ ال يمكن إجبــار املســـــــــــــؤول على العودة إلى طــاولــة عين

                                                           
 .21محمد حسين منصور" العقود الدولية"، مرجع سابق، ص  -56
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 اإلضرار بالغير هو تحمل وزر جبر الضرر الالحق باملتضرر, حدوث النتيجة الضارة، إذن فجزاء تسبب في
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الوجود نظريتان فقهيتان: نظرية املفهوم املقيد لقد أثار الجدل بخصوص تحديد مفهوم التنفيذ العيني جدال، حيث ظهرت إلى -59 

الذين يذهبون إلى أن املسؤولية العقدية املترتبة عن اإلخالل بالتزام عقدي ليست محض أثر  Mazeaudللتنفيد العيني: و تبناها األساتذة 

ذي ينقض ي فور عدم قيام املدين بتنفيده للعقد، و إنما هي مصدر لاللتزام جديد هو االلتزام بالتعويض، يقوم مقام االلتزام األول ال

 مطوعا بمعنى أخر أن االلتزام األصلي يتالش ى بمجرد عدم إقدام املدين على التنفيذ اإلرادي، و بالتالي تنهض قواعد املسؤولية، و ينبني

ي يض غير نقدي إي عينيا، و فعلى ذلك اختفاء فكرة التنفيذ العيني وراء فكرة التعويض الذي قد يكون تعويضا نقديا، و قد يكون تعو 

هذا السياق بالذات يمكن فهم التعويض العيني هو التعويض الذي يمحي الضرر بإرجاع الحال إلى ما كان ينبغي أن يكون عليه و لو لم 

 يحصل الخطأ.

 أنظر في التفااصيل:-

-Mazeaud (H et L), Traitè thèorique. et pratique de la responsabilitè civile dèlictuelle et contracctuelle, tome, 1 ;4 ème èd, 

1148-1950,n 100,P :98 . 
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التفاوض أو إستمراره، ألن هذا التنفيذ العيني في هذه الحالة هو إجبار و مساس بالحرية الشخصية للمدين 

،       " يكره املرء على فعل ما ال يريد ال و هنا ال يجوز مخالفة القاعدة العامة املتعارف عليها التي تقضـــــــــــ ي بأن" 

و بالتالي ال يجوز إجبار املتفاوض على بدأ أو مواصـــــــلة التفاوض، باإلضـــــــافة إلى أن هذا اإلجبار غير منتت، مما 

يتبادر إلى ذهننا التســـــاؤل التالي : كيف يمكن للطرف املتضـــــرر في عقد املفاوضـــــة جبر الضـــــرر الذي لحقه إذا 

 ني غير ممكن؟كان التنفيذ العي

يذهب أغلب الفقه إلى أن الســــبيل الوحيد للحصــــول املضــــرور على التعويض املالئم في حالة عدم إمكانية 

التنفيذ العيني، هو مطالبة القضـــــاء املعروض أمامه النزاع أو املحكم بفرض جزاء أخر كالغرامة التهديدية، و 

 هي في نهاية التعويض.بالتالي ال يكون أمام الدائن سوى تصفية الغرامة التي 

 الفقرة الثانية: املسؤولية التقصيرية املترتبة عن املفاوضات في عقود التجارة الدولية

الجدير بالذكر، أن املفاوضـــــــــــــة في العقود التجارية الدولية كمبدأ عام تتم في إطار حر و بشـــــــــــــكل تلقائي     

قام أحد األطراف بإلحاق الضـــــــــــرر باألخر فال  دون حاجة األطراف املتفاوضـــــــــــة إلى إي إطار عقدي، وبالتالي إذ

يمكن تطبيق مقتضـــــــــــــيات املســـــــــــــؤولية العقدية الســـــــــــــالفة الذكر، و ذلك للســـــــــــــبب بســـــــــــــيط و هو غياب عقد 

املفاوضـــــة، و هكذا فليس من ســـــبيل لطرف املتضـــــرر للحصـــــول على التعويض هو ســـــلوك قواعد املســـــؤولية 

ام عام مفروض على الجميع يقض ي بتوخي األفراد للحيطة و التقصيرية، باعتبار أن املسؤول تم اإلخالل بالتز 

الحذر للتجنب اإلضرار باألخرين، و بما أن تصرف الطرف املتفاوض ألحق ضرر باملتفاوض األخر فأنه يتحمل 

.. فهذا القطع أو االنســـــــــحاب  هو أمر 60تبعة تصـــــــــرفه، كما هو الحال قطع املفاوضـــــــــات الحرة أو العدول عنها

ملتفاوضــــــة و ال يرتب أية مســــــؤولية ألن األفراد أقدر على تقدير مصــــــالحهم الخاصــــــة وتصــــــرف مباح لألطراف ا
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وفق من تقتضــــــيه مصــــــالحهم، لكن متى نتت عن هذا القطع أو العدول ضــــــرر للطرف األخر و كان بســــــوء نية 

 فإن املسؤول يتحمل املسؤولية و يلتزم بالتعويض وفق قواعد املسؤولية التقصيرية.

ؤولية التقصــيرية أحد أهم مصــادر االلتزام و التي تأتي في املرتبة الثانية بعد العقد من الناحية تعتبر املســ  

العملية، خاصـــــــــــة مع تطور وســـــــــــائل النقل الوطنية و الدولية و حلول اآللة محل اإلنســـــــــــان مما نتت عن هذا 

ي الخطأ ة عناصــــر جوهرية وهارتفاع كبير في حجم األضــــرار ،و يســــتلزم لقيام املســــؤولية التقصــــيرية توافر ثالث

 التقصيري، و الضرر، و العالقة السببية بين الخطـأ  و الضرر.

و الخطأ التقصــــــــــــيري بوجه عام هو انحراف في الســــــــــــلوك املألوف عن الشــــــــــــخص املعتاد الذي يوجد في 

نفس الظروف املحيطة باملعتدي، إذ هذا االنحراف ينطوي الخروج على الواجب العام املفروض على 

كافة و هو على الشــــــــــخص أن يتبع في ســــــــــلوكه الحيطة و التبصــــــــــر حتى ال يضــــــــــر بالغير، و هكذا يكون ال

املتفــــاوض مخطئــــا خطــــأ تقصـــــــــــــيريــــا إذ انحرف في ســـــــــــــلوكــــه أثنــــاء التفــــاوض عن الســـــــــــــلوك املعتــــاد بين 

ال و املتفاوضــين في عقود التجارة الدولي، مما اســتتبع انحرافه تضــرر املتفاوض ألخر و بالتالي يكون مســؤ 

 النقض محكمة عن الصـــــــــــــادرة القضـــــــــــــائية األحكام أكدتوفق أحكام املســـــــــــــؤولية التقصـــــــــــــيرية، و قد 

 يقتضــــــــ ي األخير وهذا النية حســــــــن ومبدأ حرية التعاقد مبدأ مبدآن يحكمها املفاوضــــــــات أن الفرنســــــــية

 اآلخر. للطرف املشروعة املبررة املصالح مراعاة

  هناك أن يعد الفرنس ي القضاء أن نستنتت أن يمكن سيةالفرن للمحاكم املختلفة األحكام خالل ومن
 
  قطعا

 :منها نذكر حاالت عدة في للمفاوضات مبرر   غير

 وبعد أن متقدمة مرحلة إلى املفاوضــــــــات وصــــــــلت أن بعد منفرد وبقرار مفاجئة بصــــــــورة التفاوض إنهاء -

نفق
ُ
 أمام القضـــــايا املعروضـــــة إحدى في ورد كثيرة، وقد مصـــــاريف إليه وصـــــلت ما إلى الوصـــــول  ســـــبيل في أ

  أن بعد مشـــــــروع مبرر ودون  فجأة املفاوضـــــــات قطع الفرنســـــــية " املحاكم إحدى
 
  بلغت مبلغا

 
 مما متقدما
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 املوجب الخطأ التقصـــــــــيري  قبيل من ذلك ويعد التجارية، املعامالت في النية حســـــــــن مقتضـــــــــيات يخالف

  " 61للمسؤولية

مصـــــــــــــير  إلى بـالنســـــــــــــبـة الوضـــــــــــــوح وعـدم الغموض من حـالـة في اآلخر الطرف ترك القـاطع الطرف تعمـد -

 .املناسب الوقت في التفاوض إنهاء في بالرغبة مكاشفته وعدم املفاوضات،

  وذهبت
 
  األملانية املحاكم أيضـــــــــــــا

 
  مذهبا

 
املتفاوضـــــــــــــة  األطراف أن األملانية العليا املحكمة رأت إذ مماثال

 يحصــــل على أن حقه من يكون  بحيث لآلخر، فاوضاملت يوليها التي املشــــروعة الثقة على التعويل بإمكانها

  يعـــد اإلخالل هـــذا ن إ إذ الثقـــة بهـــذه اإلخالل نتيجـــة أضـــــــــــــرار من يصـــــــــــــيبـــه عمـــا التعويض
 
  خطـــأ

 
 موجبـــا

 .62للمسؤولية

ه إلى ذهبت قراراتها أحد ففي االتجاه هذا عن بدورها االيطالية  املحاكم تبتعد ولم     أحد  كان إذا " أنَّ

 املفاوضات دون  قطع ثم العقد إبرام في معقولة ثقة نفسه اآلخر في أحدث قد املفاوضة ءأثنا في الطرفين

  يكون  فانه نية بسوء أو معقول، سبب
 
  "63الضرر  بتعويض  مسؤوال

 شروط ضمن املفاوضات عن الناكل يعتبر الطرف عدة دول  في القضاء أن ما ذكرنا سياق من لنا و يتبين

  معينة
 
 .املتضرر  الطرف على بالتعويض ملزما معها يكون  تقصيرية مسؤولية يهعل ثم تترتب ومن مخطأ

و إذ كانت املســـؤولية تســـتوجب كأصـــل عام ضـــرورة االخالل بااللتزامات قانونية، إال هذا ال يعني اســـتبعاد 

املســـؤولية في الحاالت التي ال يوجد فيها نص قانوني، فالعنصـــر املادي للمســـؤولية التقصـــيرية قد يتحقق ولو 

 حصل االخالل بااللتزامات غير قانونية و لكنه مستقاة من ضوابط التعايش بين األفراد و الجماعات.

                                                           
61-Cass.Civ.9 mail 1973.JCP.1974.176432 espece 1arret c.d appeal de Versailles.21 Juillet 1993(2cas) - 

D.S.1993 IR..235 

.  
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كمــا أن صـــــــــــــور الخطــأ التقصـــــــــــــيري أثنــاء مرحلــة املفــاوضــــــــــــــات هي متعــددة، و يمكن تصـــــــــــــور حــدو هــا في    

شـــــــــــوة املتفاوض و املفاوضـــــــــــات الحرة أو العقدية، و أهم هذه الصـــــــــــور و أكثرها وقوعا في الحياة العملية هي ر 

، فالصــــــــــــورة األولى تظهر في بعض العقود التي تبرمها الدولة و مشــــــــــــروعاتها العامة 64التفاوض على ملك الغير

التي تتطلب إســــناد عملية املفاوضــــات و إبرام العقد الدولي من أجل إنجاز خطط التنمية و نقل التكنولوجيا 

ظم منهم غير مؤهل للتحمل املســـؤولية خاصـــة في الدول و تحقيق التراكم الرأســـمالي إلى موظفين الســـواد األع

النامية، و بما أن قيمة هذه العقود الدولية تســـــــــــــاوي املليارات الدوالر فإن الصـــــــــــــراع يحتدم بين الشـــــــــــــركات 

املتنافســــــة، مما يؤدي لقيام هذه الشــــــركات األجنبية بتقديم رشــــــاوي إلى املســــــؤولين املنوط بهم القيام بمهام 

العقود. أما الصـــورة الثانية فتتجلى في الحالة التي يقوم احد أطراف التفاوض بالدخول في  التفاوض و إبرام

مفاوضـــــــات من أجل التصـــــــرف في مال معين مملوك بالذات دون ان يكون مالكا له وال من املؤكد تملكه قبل 

ف األخر ،و بهـــذا قـــد يكون ارتكـــب خطـــأ تقصـــــــــــــيري يرتـــب مســـــــــــــؤوليتـــه بـــالتعويض الطر 65إبرام العقـــد النهـــائي

املتفاوض معه، و إذ قام بهذا التصرف في ملك الغير و هو يعلم بذلك فأنه يكون قد اقترف غشا، و إذ كان ال 

 يعلم فإنه يعد مرتكبا للخطأ جسيم يستوجب مساءلته عن إهماله و رعوناته..

األخر  و إضـــــــــــــافة إلى عنصـــــــــــــر الخطأ التقصـــــــــــــيري، فيجب على هذا األخير أن يترتب عنه ضـــــــــــــررا بالطرف   

املتفاوض في العقد التجاري الدولي، و يكون الضــــرر ماديا أي ما لحق الدائن من خســــارة مالية أو جســــدية..و 

قد يكون معنويا أي املســــــــاس بســــــــمعة املتفاوض التجارية و تقليص منســــــــوب الثقة التي كانت له في الســــــــوق 

 رر يســـــمى بالعالقة الســـــببية التي تفيدالدولية..، كما يتوجب توفر عنصـــــر ثالث هو الرابط بين الخطأ و الضـــــ

أن لوال ذلك الخطأ التقصــــــيري ملا لحق املتفاوض األخر ضــــــرر، بمعنى أن الخطأ هو الســــــبب املباشــــــر في وقوع 

الضـــــرر أي أن األول هو نتيجة منطقية للثاني، و بالتالي يتعين على املتفاوض املتضـــــرر اثبات وقوع الخطأ أي 

ال يملك و كذا اثبات أن الضـــــــــــرر الذي لحقه ألنه أضـــــــــــاع وقته و جهده مع  اثبات أن املســـــــــــؤول تفاوض فيما
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شــــخص ليس هو املالك الحقيقي لشــــ يء موضــــوع التفاوض في العقد التجاري الدولي،و اثبات أن لوال تفاوض 

املخطئ فيما ال يملك ملا لحقه الضـــــرر، وبمجرد اثبات هاته العناصـــــر فإن املتضـــــرر يســـــتحق التعويض الذي 

  ضرر الشخ  ي املحقق و املباشر و حتى الغير املباشر.يشمل ال

 الفقرة الثالثة : املسؤولية املزدوجة املترتبة عن املفاوضات في عقود التجارة الدولية

كما جرى الفقه على تقســــيم املســــؤولية إلى قســــمين ألولى عقدية و ثانية تقصــــيرية، فأننا يمكن تصــــور      

التجارة الدولية، بمعنى يمكن مســـاءلة املتفاوض على الخطأ التقصـــيرية و وجود املســـؤولية مزدوجة في عقود 

في نفس الوقــت على الخطــأ العقــديــة، و إذ كــان هــذا األمر يقع بشـــــــــــــكــل نــادر في الحيــاة العمليــة إال أن وقوعهــا 

 فممكن، و إذا كان بعض الفقه يضـع حاجزا سـميكا بين املسـؤوليتين وال يتصـور إلتقائهما، فأننا نذهب خال 

ذلك و نشــــــير إلى امكانية وجود هذا النوع من املســــــؤولية في العقود التجارة الدولية، و ســــــنبرر هذا من خالل 

املثال التالي: إذ في حالة وجود شـــــــــــــركة عمالقة ) أ( تريد إبرام عقدين تجارين دوليين مع شـــــــــــــركة أخرى )ب( 

و النفط، فتقوم الشركة العمالقة  متخصصة في تصدير الطاقة و املعادن من أجل توريد الفوسفاط الخام

)أ( بدخول في مفاوضـــــات مع الشـــــركة )ب( من أجل التمهيد إلبرام هاتين العقدين، فتقرر الشـــــركة العمالقة 

)أ( دخول مع املتفاوضـــــــين متخصـــــــصـــــــين في قطاع الفوســـــــفاط  تابعين لشـــــــركة )ب( في مفاوضـــــــات و تخضـــــــع 

الشـــــــــــــركـة )أ( بـدخول في مفـاوضـــــــــــــات مع املتفـاوضـــــــــــــين تنظيمهـا إلى عقـد املفـاوضـــــــــــــة، و في نفس الوقـت تقوم 

املتخصصين في قطاع النفط تابعين للشركة )ب( بشكل حر و دون اخضاعها إلطار عقدي، و بعد مرور ثالثة 

ســـنوات تتصـــل الشـــركة )أ( بالشـــركة )ب( تخبرها أنها قد قطعت أو انســـحبت من كل املفاوضـــات بدون مبرر 

 حقيقي..

للمتفاوضـــــين في قطاع الفوســـــفاط التابعين للشـــــركة )ب( العودة على الشـــــركة )أ(  في هذا املثال، يمكن    

باملسؤولية العقدية لوجود عقد املفاوضة شريطة اثبات وجود هذا األخير، كما يمكن للمتفاوضين في قطاع 
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غياب ل النفط التابعين للشركة )ب( في نفس الوقت الرجوع على الشركة )أ( ليس في إطار املسؤولية العقدية

وجود عقد املفاوضـــة، و إنما في إطار املســـؤولية التقصـــيرية شـــريطة اثبات هؤالء املتفاوضـــين في قطاع النفط 

التابعين للشــــــــــركة )ب( أن الشــــــــــركة )أ( قامت بقطع املفاوضــــــــــات أو انســــــــــحبت بســــــــــوء نية و دون وجود مبرر 

يرة كانت ســـــــــــوف تبرمها لوال معقول لهذا الســـــــــــلوك مما ألحقها أضـــــــــــرار جســـــــــــيمة و فوت عليها الصـــــــــــفقات كث

 املفاوضات.

، أن املســـــؤولية في املفاوضـــــات في عقود التجارة الدولية  ليســـــت على الدراجة كخالصـــــة يمكننا القول و   

واحدة، و أنما تتعدد إذ هناك مسؤولية عقدية )عقد املفاوضة( و مسؤولية تقصيرية )غياب عقد املفاوضة 

تكون مســـــــــــــؤولية مزدوجة في نفس الوقت، إال أنه من خالل تأملنا في و ســـــــــــــوء النية(، وفي بعض األحيان قد 

ألحكام املنظمة لهاته املســــــــــؤوليات نالحظ، أن املســــــــــؤولية العقدية تعتبر أكثر حماية لألطراف املتفاوضــــــــــة في 

 نعقود التجارة الدولية، لعدة اعتبارات، أولها أن املســــــــؤولية العقدية ســــــــهلة االثبات لكال الطرفين و ال يمك

الحديث عن االخالل إال إذ تم التنصـــــــــــــيص على االلتزام، بخالف املســـــــــــــؤولية التقصـــــــــــــيرية التي تشـــــــــــــجع على 

الفوضــــــــــ ى و العبث باملفاوضــــــــــات مما يتســــــــــبب في ضــــــــــياع حقوق املتفاوضــــــــــين، ثانيا يؤدي األخذ باملســــــــــؤولية 

ت ون مســــــــــبقا أنهم تحالتقصــــــــــيرية في مرحلة املفاوضــــــــــة إلى تنفير األفراد من الدخول املفاوضــــــــــات،و هم يعلم

رحمة القواعد املســـــــــؤولية التقصـــــــــيرية و يلتزمون بالتعويض على كل األضـــــــــرار حتى الغير املتوقعة، و ما يعقد 

األمر هو إمكانية مســــــاءلتهم في أية لحظة حتى ولو كان قطع املفاوضــــــات بشــــــكل تلقائي و بنية حســــــنة، و ثالثا 

املتضرر من خالل إقرار تعويضات سخية في حقه، و هذا  فإن املسؤولية التقصيرية رغم حمايتها للمتفاوض

أمر إيجـابي من شــــــــــــــأنـه تشـــــــــــــجيع الثقـة و تحفيز األفراد على إبرام املزيـد من العقود التجـاريـة الـدوليـة، إال أن 

الوقع يكشــف أن هناك العديد صــعوبات في االثبات تعترض هذا املتفاوض خاصــة عدم وجود عقد و بالتالي 

اف غير محددة بشـــــــكل دقيق، كما أن اثبات ســـــــوء نية املتفاوض األخر هو في الغالب صـــــــعب االلتزامات األطر 

 املنال .
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و الواقع أن الدافع وراء ظهور اتفاقات املفاوضة في العقود التجارة الدولية بشكل كبير في الحياة العملية، 

تحت رحمة قواعد املســــــــؤولية هو حاجة األفراد إلى الشــــــــعور باألمان أثناء التفاوض وخشــــــــيتهم من أن يظلوا 

التقصـــــــــــــيرية، التي جعلت من صـــــــــــــعوبة االثبات و الحرية التفاوضـــــــــــــية املطلقة فخا يأتي على املتفاوض املخل 

 ملتضرر اثبات سوء نيته و إهماله.بتعويضات جد قاسية، إذ ما استطاع ا

 خاتمة :

تميز بعدة خصــوصــيات من خالل ما ســبق، نســتشــف أن مرحلة املفاوضــة في عقود التجارة الدولية ت

تجعلهــا تنفرد على مرحلــة املفــاوضــــــــــــــة في العقود الــداخليــة، فــإذا كــانــت هــذه األخيرة ال تعر االهتمــام 

البالغ إلى مرحلة املفاوضــــــــــة، فإن في عقود التجارة الدولية تعد املفاوضــــــــــات فيها مرحلة أســــــــــاســــــــــية و 

النجـاح للعـديـد من الشـــــــــــــركـات  جوهريـة ال يمكن االســـــــــــــتغنـاء عنهـا أو تقليـل من أهميتهـا، بـل هي ســـــــــــــر 

املعروفــة اليوم، و ال نبــالغ إذ قلنــا أن التنميــة اإلقتصــــــــــــــاديــة لكــل للــدول مرتبطــة بمــدى توفرهــا على 

خبراء يجيدون املفاوضــــــــات، و بما أن العالم اليوم أصــــــــبح يتحدث لغة االقتصــــــــاد ولم تعد للترســــــــانة 

، فإن مرحلة املفاوضـــة قبل إبرام العقود النووية تلك األهمية التي كانت لها قبل ســـقوط جدار برلين

 أصبحت مسألة ال غنى عنها اليوم.

بل نالحظ أن مرحلة املفاوضــــــات تخطت املســــــائل االقتصــــــادية إلى املســــــائل الســــــياســــــية، إذ في بعض 

األحيان نجد دول ترســـــــــــل مفاوضـــــــــــيها و خبرائها التقنيين و الفنيين من أجل إجراء فحوصـــــــــــات أولية و 

املبدئية حول الشـــــــــــــروط التعاقدية قبل اإلقدام على إبرام العقد النهائي مع دولة  التمهيد التفاقات

أخرى، و الـــذي تبلغ قيمتـــه في أغلـــب الحـــاالت املاليين الـــدوالرات  و بمجرد وقوع  بعض املنـــاوشـــــــــــــــات 

الســــياســــية أو الدبلوماســــية نجد كل دولة تلوح بقطع املفاوضــــات كأحد أوراق الضــــغط االقتصــــادي 

 تـأكيـد لنـا يمكن إليهـا التوصـــــــــــــل تم التي النتـائت هـذه ضـــــــــــــوء وفيا في مثـل هـذه األزمـات،التي تشـــــــــــــهرهـ

 :اآلتية التوصيات
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 في البحث من بد فال النامية الدول  إلى التكنولوجيا نقل عقودبعض العقود ك أهمية إلى بالنظر 

 تقدمةامل الدول  كانت وملا الدول، هذه مصـــلحة تحقق التي الصـــيغ أفضـــل وانتقاء الســـبل أفضـــل

 على التأكيد من بد فال العقود، هذه مثل في القوي  الطرف تمثل متعددة الجنســـيات والشـــركات

 من النية حســن يفرضــه بما اإلخالل حال في التعاقد على الســابقة املدة األخيرة في هذه مســؤولية

 .موجبات

 عدُل  أن ضـــرورة يدتأك من فالبد بعد، للتشـــريع تنتقل ملا املوضـــوع بهذا االهتمام عدوى  كانت ملا
ُ
 ت

  بالتنظيم، املرحلة هذه تتناول  نصـــــــوص بإضـــــــافة وذلك القائمة؛ الوضـــــــعية التشـــــــريعات
 
 توخيا

 يســاعد كان وإن الراســخة والنظريات العامة املبادئ فإعمال مضــامينها، وتحديد لبلورة أبعادها

 شـــــــأن من إن ثم كثيرة، أحيان في بالغرض يفي ال قد ذلك أن إال املشـــــــكالت بعض على معالجة

  خاللها األطراف ومســــــؤولية العقد قبل ما معالجة مرحلة
 
 إعمال عن القاضــــــ ي تغني أن تشــــــريعا

 .كثيرة أحيان في العدالة عن به تنأى قد التي املقاربات إلى والركون  القياس

 تبني في غضــاضــة نرى  ال فإننا التعاقد، قبل ما مرحلة في األطراف املســؤولية بطبيعة يتعلق ما في 

 بحجج تعزز  قد االتجاه هذا خاصــــــة أن املرحلة، هذه في التقصــــــيرية باملســــــؤولية القائل تجاهاال

 عن دولة، اكثر من  في الفقه كثيرة ســــــــاقها
 
 لهذا مؤيدة جاءت القضــــــــاء أحكام أغلب أن فضــــــــال

 هذه وكانت األطراف بين املعالم محددة اتفاقات تبلور  حال في انه األخذ بالحســــبان مع التوجه،

 مســــؤولية املخل الطرف على يرتب االلتزامات بهذه اإلخالل في معينة تفرض التزامات اقاتاالتف

 أحكام. من يتبع ذلك ما مع عقدية

 

 و كل هذا يدفعنا للتساؤل حول وضعية الطرف الضعيف في خضم كل هذه املتغيرات؟ 
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Exemple de négociation déséquilibrée 

La discussion va bon train, dans un hypermarché de la région parisienne. 

Monsieur Marchand, merchandiser de la société BASPRIX, et Monsieur Dujardin, acheteur du 

rayon épicerie, négocient depuis déjà une demi-heure le référencement d’un nouveau plat 

cuisiné : 

Dujardin – Commercialement, je marche avec vous ! Le produit me plaît, votre marketing 

semble bien fait, et la campagne de pub que vous m’annoncez devrait lancer les ventes. Mais 

vous vous doutez que dans un hypermarché comme le nôtre, ce sont la rotation des stocks et 

les conditions de règlement qui créent les bénéfices ! Pensez que nos frais généraux 

représentent déjà 8 % du CA, et que pour pratiquer des prix hyper, nous travaillons quasiment 

à marge nulle. 

Vous m’avez dit que le prix psychologique de votre « petit salé aux lentilles » était de 4 €. Ça 

fait combien hors taxe ? 

Marchand – 3,79 € et c’est pourquoi je vous propose à l’année un CA au mètre linéaire de…

  

Dujardin – Vous me l’avez déjà dit ! Parlez-moi rotation et modalités de règlement. 

Il nous faut des conditions qui nous permettent d’être compétitifs. Compte tenu du marché 

que je vous ouvre (les portes de notre centrale d’achat si le produit marche bien) et du volume 

de commandes envisagé, quelle réduction sur le tarif de base pouvez-vous m’accorder? . 

Marchand – 25 %, mais… 

Dujardin – C’est honnête. Livraison tous les ? 

Marchand – Toutes les deux semaines, avec un stock tampon d’une semaine. Je m’occuperai 

moi-même de votre réapprovisionnement. 

Dujardin – Bien, bien. Je vous fais confiance. Pour la ristourne de fin d’année, nous travaillons 

au minimum à 5 %, et jusqu’à 10 % en fonction du volume. 

Marchand – C’est beaucoup ! 

Dujardin – Tous nos fournisseurs l’ont accepté jusqu’à présent. C’est à prendre ou à laisser ! 

Vos réductions doivent assurer notre marge ! 
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Marchand – Soit. Pour la première livraison, nous prévoyons le début du mois prochain ? 

Dujardin – Oui, ça me semble être une bonne idée. Toutefois, nous n’avons pas encore parlé 

de la promotion de lancement. Elle me semble pourtant indispensable. 

 

Négociation commerciale 

Marchand – Cela peut évidemment favoriser les ventes. 

Dujardin – Mettons donc 15 % de remise sur la facture ; on ne peut pas faire moins pour que 

le client s’y intéresse. Et il serait bon de prévoir aussi une tête de gondole. 

Marchand – Avec 15 % de remise, ça me semble un minimum ! 

Dujardin – Vous avez raison. Il serait dommage de rendre la promo moins attractive en ne 

mettant pas le produit en avant. Chez nous, la tête de gondole ne coûte que 2 000 €. 

Marchand – Vous exigez beaucoup d’une petite société comme la nôtre, M. Dujardin, je 

vous… 

Dujardin – Ça ne concerne bien sûr que la première livraison, et vous êtes libre de refuser la 

promotion de vos produits. 

Marchand – Non. Ce serait dommage. Passez-vous commande ? 

Dujardin – Bien sûr ! Pendant que vous rédigez votre bon, M. Marchand, il faut que vous 

sachiez deux choses : 60 jours fin de mois, d’une part ; et d’autre part, il y a chez nous un droit 

d’entrée. Oh, juste 3 500 €… 

Marchand – 3 500 € ? Vous voulez nous ruiner M. Dujardin ! Pour être franc, je vous dirai 

que vos collègues de Pribas ne m’ont pas imposé toutes ces conditions. 

            Dujardin – Mon pauvre monsieur ! Alors allez les voir ; vous n’êtes pas sorti de 

l’auberge avec ces requins… 
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والقانونية  االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة -التكنولوجيا لنقل الدولية العقود في دراسة

 .1122اني الث العدد 29 املجلد ، 

 2882نظرية العقد، بيروت  املدني، القانون  العوجي، مصطفى. 

 عقد البيع"مكتبة دار االمان -عبد القادر العرعاري"الوجيز في النظرية العامة للعقود املسماة–

 .1121\1122الرباط،السنة الجامعية 

 طبعة محمد العروص ي" املختصر في بعض العقود املسماة' "، مطبعة مرجان، مكناس، ال

 .1122-1122الخامسة 
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  كمال عليوي" تقنين العقد التجاري الدولي لنقل التكنولوجيا باملغرب"، منشورات املركز املغربي

 .1121للدراسات و األبحاث حول املهن القضائية و القانونية،دار القلم، الطبعة األولى .

          خاصة بطلبة الدراسات العليا  ابو العال علي النمر"مفاوضة عقود التجارة الدولية"طبعة

 دون ذكر تاريخ النشر.-مصر-بدبلوم التجارة الدولية،جامعة عين شمس،دار النهضة العربية

  ،عبد القادر العرعاري" مصادر اللتزامات، الكتاب الثاني، املسؤولية املدنية، مطبعة الكرامة

 .1112الطبعة الثانية 

 Vincent Heuze  " lareglementation francaise des contrarts internationaux " paris – 

1990. 

   نرجس البكوري" املسؤولية املدنية للمتفاوض في مرحلة التفاوض" مقالة منشورة في كتاب " قانون

سنة"  جامعة القاض ي عياض، منشورات كلية العلوم القانونية و  211االلتزامات و العقود بعد مرور 

 .1122ش، الطبعة األولى السنة االقتصادية و االجتماعية بمراك

  _ األطروحات و الرتائل:

--gramanu (crigore) : »theorie et pratique des negociation en droit international » recuiel des 

cours,academie de droit international de la haye,tome 166,1980 

 .1111جامعة القاهرة،  –سة مقارنة )رسالة دكتوراه( درا –عبد إاله رجب كريم، التفاوض على العقد  -

عزيز الغرس،"تسيير املفاوضات في عقود التجارة الدولية"اطروحة لنيل  الدكتوراه في القانون  -

 .1122الخاص،بجامعة محمد الخامس السويس ي، السنة 
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علومات واالتصال "، مرزاقة معمري " املفاوضات في عقود التجارة الدولية باستخدام تكنولوجيا امل -

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة املاستر، بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية 

 .1122|1122الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 

تواتي احمد نور الهدى،"النظام القانوني للمفاوضات في عقود التجارة الدولية"،مذكرة مقدمة  -

ملاستر، بجامعة قاصدي مرباح  ورقلة، كلية الحقوق والعلوم الستكمال متطلبات شهادة ا

 .1122-1121السياسية،السنة الجامعية 

، املاســـــــتر شـــــــهادة متطلبات الســـــــتكمال مقدمة البنكي"، مذكرة الضـــــــمان خطابعماد الدين طرابلســـــــ ي" -

-1121الحقوق، الجزائر الســــــنة  قســــــم الســــــیاســــــیة العلوم و الحقوق  كلیة ورقلة مرباح قاصــــــدي جامعة

1122. 

 

 _ القوانين و االتفاقيات الدولية:

 

  املعهد الدولي للقانون الخاص 'يونيدروا' الذي يتولى إعداد مبادئ موحدة للعقود التجارية

الدولية، يترأسه ريكاردو موناكو و يضم بين أعضائه عدة أساتذة من كافة الدول، دار النهضة 

 ، 1111العربية، النسخة 

 بل لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي وتم التوقيع عليها اتفاقية البيع من ق

. يشار إلى اتفاقية البيع أحيانا باسم اتفاقية فيينا )ولكن ال ينبغي 2891في عام  فيينا في

رها من املعاهدات املوقعة في فيينا(. دخلت حيز التنفيذ كمعاهدة الخلط بينها وبين غي

بشأن قانون  معاهدة وهي.دولة 22بعد أن صدقت عليها  2899يناير  2متعددة األطراف في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
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دولة  92تم التصديق عليها من قبل  1121حدة. اعتبارا من سبتمبر املبيعات الدولية املو 

املوحدة الدولية األكثر  القوانين مما يجعلها واحدة من التجارة العاملية تمثل نسبة كبيرة من

 21الدولة األخيرة التي صدقت على االتفاقية بعد أن انضمت إليها في  غينيا نجاحا. كانت

 .1121سبتمبر 

  املتعلق بحماية امللكية الصناعية،  1111فبرير  22الصادر بمقتض ى ظهير  22-82القانون رقم

 .1111مارس  8بتاريخ  1222منشور في الجريدة الرسمية، عدد 

  2822أغسطس  21املوافق  2222رمضان  8قانون االلتزامات و العقود صادر بموجب ظهير. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
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 1166و دتتور  6991تغير في املالية العمومية بين دتتور الثابت وامل

 

                      تكينة الهاللي 

   تخصص علوم االدارية واملالية  باحثة بسلك املاستر  طالبة 

    الرباط -سويس ي-جامعة محمد الخامس  

 مقدمة :

كونها العلم الذي يعنى بدراسة القواعد  تعتبر  املالية العمومية فرع من فروع القانون العام ، وتعرف   

املنظمة للنشاط املالي للدولة والهيئات العامة للحصول على األموال الالزمة  إلنفاقها في سبيل إشباع 

الحاجات العامة،  عبر تنظيم النفقات العامة و اإلرادات العامة تنظيما يتفق مع األهداف اإلقتصادية و 

تهدف لها الدولة .في حين يعرف موريس دوفرجري بأنها علم الوسائل التي  اإلجتماعية والسياسية  التي

، وبالتالي فالدولة شأنها شأن (1)تشتري  بها الدولة نفسها وتستخدم املوارد الالزمة لتغطية النفقات

، وتدبير األموراملتعلقة بنظامها السياس ي واإلقتصادي و   )1(سلطات العامة تحتاج الى األموال للعمل 

 . )3(اإلجتماعي وذلك بغية القيام بالوظائف املنوطة بها وإشباع الحاجيات العامة 

وقد جاء في املادة األولى من القانون التنظيمي للمالية   أنه " يحدد قانون املالية ،بالنسبة لكل سنة       

لناتت يلتي واملالي امالية ، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة ،وكذا التوازن  امليزان

عنها ، وتراعي في ذلك الظرفية اإلقتصادية واإلجتماعية عند إعداد قانون املالية وكذا أهداف ونتائت 

 . )4(البرامت التي حددها هذا القانون 
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مستهال لسلسلة من االصالحات املاليه التي  2821شكل صدور أول دستور باململكة املغربية سنة        

الذي تم  2821و  2821، وتاله بعد ذلك صدور قانوني 2822القانون التنظيمي لسنة  ترجمت  بصدور 

،  2882الذي تزامن مع دستور سنة  2889الصادر سنة  2-89تعديله بموجب القانون التنظيمي رقم 

الذي أصبح يعطي  أهمية قصوى للتوازن املالي و اإلقتصادي . كما وقع تغييره وتتميمه بمقتض ى القانون 

والذي يعتبر أول عمل تشريعي   1111بتاريخ أبريل سنة   2.11,282الصادر بالظهير رقم   11-21لتنظيمي  ا

، والذي راهن من خالله املشرع على رهان الحكانة املالية 1122تنظيمي ، وأخيرا القانون التنظيمي لسنة 

ة يمر بقاعدة " األزمنة األربعة .وبالرجوع إلى النصوص القانونية والتنظيمية ، يظهر بأن قانون املالي

 )مرحلة إعداد  والتحضير ، الترخيص ، التنفيدومرحلة الرقابة ( .) 7(املتوالية أو املتعاقبة " 

وبالنظر لألهمية البالغة لقانون املالية فقد خصص له املشرع الدستوري والعادي ، على مر التاريخ   

ريعا يؤطره شكال  وموضوعا وإعدادا وتنفيدا وتصفية .  و الحديث للدولة املغربية املستقلة ، إطارا تش

 إرتبط تطور قوانين املالية بالتطور الدستوري للمغرب .

الذي  أعقبه القانون  2882سنقتصر في موضوعنا على قراءة تطور املالية العامة على ضوء  دستور 

انون التنظيمي للمالية لسنة الذي  أعقبه الق 1122، و دستور  ) 1 ( 2889التنظيمي للمالية لسنة 

1122)  ( 7 . 

"املتغيرات والثوابت القو شهدتها املالية العامة خالل الفترة تبعا لذلك تتحدد اإلشكالية املركزية في : 

"  وتتفرع على اإلشكالية املحورية األتئلة الفرعية التالية  1166و  6991املمتدة بين دتتوري تنة 

؟  1166ودتتور  6991ت طير املالية العامة على ضوء دتتوري تنة : من هي الجهات املخصة في 

؟ وأين تتجلى أهم اإلختالفات  631.63و  5-98ماهي مستجدات املالية على ضوء القانونين التنظيميين 

 بينهما؟ 
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نطالقا الإلجابة عن االشكالية املركزية  ومايتفرع عنها،سيتم معالجة  املوضوع وفق املنهجية القانونية        

من مبحثين رئيسيين ، وأربعي مطالب  كاآلتي :املبحث األول :الجهات   املختصة في تأطير املالية العامة 

. واملبحث التاني :مستجدات املالية بين الثابت واملتغير على ضوء 1122و  2882على ضوء دستوري سنة 

 .221.22و  89.2القانون التنظيمي 

و  6991الجهات   املختصة في ت طير املالية العامة على ضوء دتتوري تنة املبحث األول :             

1166     . 

، (8)شهد مغرب التسعينات ميالد العديد من املفاهيم الجديدة في النظام الدستوري السياس ي املغربي 

املغربي  نوإطالق إصالحات كبرى وهيكليه في جميع املجاالت ومنها مجال املالية العامة .سنعالج البرملا

وتطور مؤسسة الحكومة في تحديد توجهات مشروع قانون املالية  )املطلب األول( ،وسؤال الفعالية 

 )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: البرملان املغربي وتؤال الفعالية .

إن مجاالت إختصاص البرملان مختلفة ومتعددة حيث تم توسيع مجاالت القانون من تسع مجاالت 

، وهذا 1122من دستور  22لتصبح ثالتين مجال بموجب الفصل  2882من دستور  12لبموجب الفص

ما أعتبر مؤشرا على إعادة اإلعتبار للمؤسسة البرملانية خصوصا في املجاالت ذات الطابع املالي التي تعتبر 

 ةاألكنر أهمية ضمن جميع اإلختصاصات التشريعية . وتجلت أهم تحوالت هذه املرحلة في دستور سن

مارس  2هو إعتماد املغرب  عل  نظام البرملان من غرفتين وذلك حسب خطاب عيد العرش ليوم  2882

فتم تبنب مبدأ التداول في الغرفتين ،مع وجوب  1122، أما على ضوء دستور فاتح يوليوز (9) 2882

ر مشروع أنه "يصد  22إيداع  مشروع قانون املاليية باألسبقية لدى مجلس النواب حيث ينص الفصل 

قانون املالية:الذي يودع باألسبقية لدى مجلس النواب بالتصويت من قبل البرملان " كما أن عرض 

 .29مشروع قانون املالية يتم في جلسة مشتركة ملجلس ي البرملان طبقا للفصل 
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ع مباإلضافة الى االرتقاء باملجلس األعلى للحسابات الى مرتبة مؤسسة دستورية،اتفاقية الشراكة     

االتحاد االوروبي،تعزيز تحرير االقتصاد و الدفع القوي بعمليات الخوصصة مع تقوية دور املعارضة 

البرملانية لتتمكن من متابعة و تقييم العمل الحكومي خاصة في جانبه التقني . و تعتبر قوانين املالية 

كة و ة املناقشة و املشار بمثابة االختصاص املالي للمؤسسة التشريعية ، حيث تتيح لنواب االمة فرص

كما عرفت سنة 2.89اقتراح التعديالت و التصويت حيث ساهم البرملان في اعداد القانون التنضيمي رقم 

حيث كان التعديل هنا منصبا حول اعادة ضبط ( 61) 21.11تغيرا و تتميما للقانون التنضيمي رقم 1111

ل حول ما يرتبط بمرافق الدولة املسيرة بصورة السنة املالية على ايقاع السنة املدنية، و كذالك حو 

مستقلة حيث تم ايضا بموجب هذا التعديل احداث الفصل الثالث املكرر املتعلق بمصالح الدولة 

املسيرة بصورة مستقلة . كما ان القانون التنضيمي ملالية الدولة لم يتطرق بشكل مفصل الختصاص 

امللزمة ملالية الدولة، اذ نجد فقط مقتضيات تم التنصيص البرملان في مجال املوافقة على املعاهدات 

و التي جاء فيها "يمكن ان تلزم التوازن املالي للسنوات املالية 2،89من القانون  2عليها بموجب املادة 

. هذا و تجدر االشارة فقط الى انه من بين (66)االحقة االحكام املتعلقة باملوافقة على االتفاقيات املالية

هي قلة املعاهدات الخاضعة  2882ليات التي كانت تطرح سالفا خاصة في ارتباطها بظستور سنة االشكا

للتصديق من طرف البرملان اال ان النص الدستوري للحالي قد حاول توسيع دائرة املعاهدات الدولية 

 لتشمل املعاهدات الساسية و الحقوقية

 وع قانون املالية.املطلب الثاني: تطور الحكومة في تحديد توجهات مشر 

أعطت التشريعات الدستورية املغربية بشكل ضمني صالحية إعداد مشروع قانون املالية الى السلطة    

يباشر  2889التنفيدية ،حيث أصبح رئيس الحكومة )وزير األول سابقا( بمقتض ى القانون التنظيمي لسنة 

منحه قيادة  1122، في حين دستور (61) ة سلطته على وزير املالية في مجال تحضير مشروع قانون املالي

الفريق الحكومي بأكمله وفق برنامت حكومي واضح ،إضافة الى التعيين في الوظائف املدنية وبعض 
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املؤسسات العمومية غير اإلستراتيجية وتعيين الوالة والعمال ،وحدد صالحيات  املجلس الوزاري ودسترة 

لى التداول بين املجلسين فب إعتماد مشروع قانون املالية املجلس  الحكومي وكذا صالحياته ، ونص ع

وفق التوجهات العامة ملشروع قانون املالية وثم يتداول باملجلس الحكومي تحت رئاسة  18طبقا للفصل 

في مشروع قانون املالية قبل إيداعه بمجلس النواب  . كما انه يمكن  81رئيس الحكومة طبقا للفصل 

من الدستور طلب املشاورة  من املجلس  اإلقتصادي و اإلجتماعي والبيئي  221للحكومة طبقا للفصل 

في القضايا املتعلقة خصوصا  في الجانب  اإلقتصادي أثناء إعداد مشروع قانون  املالية كما ييمكنها 

 من الدستور . 212طلب   املساعدة من املجلس األعلى للحسابات طبقا للفصل 

فإنه ينص  على أن الوزير املكلف باملالية يتولى تحضير  89.2ن التنظيمي للمالية وإذا رجعنا الى القانو     

مشاريع قوانين املالية تحت سلطة رئيس الحكومة . تهيمن وزالرة املالية ببالدنا على إعداد وتحضير قانون 

كلف باملالية إذ تنص على مايلي  " يتولى  الوزير امل 21املالية ،إذ يعود له اإلختصاص بموجب املادة 

كما ينص الفصل األول  من املرسوم  (63)تحضير مشاريع قوانين املالية تحت سلطة الوزير األول ..." 

في ما يخص اختصاص  وتنظيم وزارة املالية واختصاصات وزير املالية فب إعداد  1.12.882رقم 

 (.64)يتتبع تنفيدها السياسة املالية والنقدية ،وسياسة  القروض واملالية الخارجية للدولة و 

والجدير بالذكر أن هذه اإلختصاصات املمنوحة لوزارة املالية ، ال تعني الضرورة أن الوزارة هي الجهة    

الوحيدة التي تختص بعملية اإلعداد ، فهذه األخيرة هي عملية مشتركة بين جميع الوزارات ووزارة املالية 

  . 

، الذي يقض ي بعرض  (67)   1122لتصفية بإستكناء دستور لم يسبق ألي دستور أن تناول قانون ا   

الحكومة  على البرملان لقانون التصفية  املتعلق  بتنفيد قانون املالية ،خالل السنة الثانية التي تلي تنفيد 

قانون املالية ، وبالتالي فالحكومة مطالبة بعرض قانون التصفية سنويا على البرملان ،مما يمثل إجبارا 
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لها الش يء الذي سيمكن من تفادي  تأخر وتراكم املصادقة على هذه القوانين كما كان يحدث ضمنيا 

 سابقا . 

 .221.22و  89.2املبحث الثاني : مستجدات املالية بين الثابت واملتغير على ضوء القانون التنظيمي 

ت وارد وتحديد النفقاعرفت املالية العامة  مجموعة من التطورات حيث  لم تعد تتعلق فقط بتأمين امل 

،بل أصبح أصبحت تهتم بدراسة األنشطة املالية للدولة وهيئاتها لتلبية الحاجيات املشتركة لألفراد 

 لتحقيق التنمية اإلقتصادية .

فيها  ،واملتغير واملستجد )املطلب األول (سنعالج الثابت  في املالية العامة وفق القوانين التنظيمية  

 )املطلب األول (.

 . 631.63و  98.5طلب األول : الثابت  في املالية العامة وفق القوانين التنظيمية امل

الى حد كبير فيما بينها  ،وذلك على عدة ( 61)تتشابه الفوانين التنظيمية للمالية العمومية باملغرب     

بالنسبة  ألنواع  -يمكن إبراز أهمها فيما يلي  : 1122و  2882مستويات  في الفترة املمتدة بين دستوري 

تضم عند تقديمها   لقوانبن املالية على   1122و  2889قوانين املالية  نجد أن القوانين التنظيمية لسنة 

.  (68)، قانون التصفية (65)نفس األصناف وهي ثالت أواع : قانون مالية السنة ، قانون املالي التعديلي

قانون املالية على جزئين ،تحصر في الجزء األول  أما التصويت على قانون املالية بشكل عمومي يشتمل

املعطيات العامة للتوازن اإلقتصادي واملالي، وتحصر في تحصر في الجزء الثاني التكاليف العمومية . ففي 

مرحلة التصويت على مشروع قانون املالية،فإنه ال يجوز في أي من مجلس ي البرملان عرض الجزء الثاني 

. وفي الحالة التي التتم فيها  (69)ة للسنة قبل التصويت على الجزء األول  من مشروع قانون املالي

املصادقة على مشروع قانون املالية في الوقت  املحدد لذلك ،فإن  الحكزمة تفتح  بمرسوم اإلعتمادات 
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الآلزمة لسير املرافق العامة بإنتظام و اضطراد ،وهو املقتض ى الذي حافظت عليه كافة القوانين 

 . (11)ظيمية للمالية التن

وبالنسبة لسنوية املالية : تعد امليزانية  العامة ملدة سنة واحدة وتسمى السنة املالية ، فالسنة هي     

الفترة الزمنية التي يتعين على الحكومة أن تقوم خاللها بإستخالص  املداخيل وصرف اإلعتمادات املقررة 

يمية للمالية اإللتزام بهذه القاعدة سواء بطريقة مباشرة أو . كرست القوانين التنظ (16)في امليزانية  

و  2882ضمنية  ،مع تغيير في توقيت السنة املالية في حين شهد املغرب في الفترة املمتدة  مابين دستور 

لتعود السنة املالية بموجب  1111دجنبر  22يوليوز  الى 2أشهر من تاريخ    2ميزانية مدتها  ( 11)   1122

. وبقي في األخير أن تشير الى  وجه ( 13)دجنبر من كل سنة  22في فاتح  يناير ،  221.22ون التنظيمي القان

من أوجه التشابه  العديدة ، ويتعلق األمر بإلزامية في تكييف عدم قبول اإلقتراحات أو التعديالت التي 

وص مومية  .،و ذلك تطبيقا   للنصمن شأنها أن تؤدي الى تخفيض في املوارد أو الزيادة  في التكالييف الع

 . ( 14)الدستورية الصريحة  في هذا املجال  ، وهذه امليزة تشترك فيها كافة القوانين التنظيمية 

 املطلب الثاني : املتغير واملستجد  في القوانين التنظيمية للمالية .

بيل ننا تناولنا  بعضها  على  سيمكن رصد هذه اإلختالفلت انطالقا من نقطتين ر ئيسيتين ،نظرا  الر أ    

ثم املتغيرات   2889الحصر  في الشق األول  عموما يتعلق األمر  أوال بما كرسته القلنون التنظيمي  لسنة 

تظهر اإلختالفات  املكرسة في النقطة األولى على مستوى الحيز  221.22التي جاء بها القانون التنظيمي  

ن املالية حيث عرفت املدة املخصصة ملناقشة مشروع قانون الزمني  املخصص لدراسة مشروع قانو 

أصبحت هذه  املدة تصل الى   2889املالية نوعا  من التدبدب  من قانون آلخر ، ففي القانون  لسنة 

 (. 17)  221.22يوما  بموجب  القانون التنظيمي   29يوما ، لتنخفض الى    21

جديد  تبنى املغرب اإلصالح امليزانياتي ، حيث انتقل من ميزانية أما على مستوى اعتماد آليات التدبير ال   

الوسائل الى ميزانية النتائت وذلك في سبيل تحقيق مرونة أكبر في التصرف في اإلعتمادات عكس القانون 
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كان مرتكزا على منطق الوسائل وليس النتائت  في تدبير املالية   2889التنظيمي لقانون املالية لسنة 

ة ، ومن جهةأخرى فإن مصطلح البرنامت لم يكن واردا في القانون التنظيمي لقانون املالية لسنة العمومي

، وهو مايحيلنا على املقاربة املحاسبتيه الضيقة التي تحكمت في إهداد قوانين املالية السنوية ،  2889

 تها وتحقيقها لألهدافوالتي أغفلت عن وعي أو دونه مدى تأثير برمجة املصاريف واإلعتمادات على نجاع

 . (11)تنموي أو تدبيري   برنامجاملتوخاة منها بشكل شمولي في  إطار 

إال أن املغرب إعتمد آساليب جديدة لتدبير حديث مثل :آلية شمولية اإلعتمادات والتي تعتبر  أداة        

بة ممركزة من اعتماد مقار هامة من شأنها إعطاء ديناميكية لتحديث تدبير املالية ، وتمكين املصالح الال 

فعلية لتدبير النفقات العمومية . والتدبير عبر التعاقد الذي يعد مقاربة جديدة للعالقات بين املستوى 

املركزي واالممركز ،والتي يتم استعمالها في املشاريع الصغرى مثال فك العزلة عن العالم وذلك في إطار 

اء على املشاكل املشتركة بين مختلف القطاعات والفاعلين سياسة القرب التي تنهجها الدولة بغية القض

،و إعتماد آليات الشراكة الى جانب شمولية اإلعتمادات والتعاقد  (15)املتدخلين فب برنامت اإلصالح

تعد التي تعد من أهم عالقات اإلصالح امليزانياتي إذ تتم بين املصالح والفاعلين املحليين من جماعة . 

ملعلوماتي الذي أصبحت التكنولوجيا املعلوماتية لغة العصر  الحالية بإمتياز محلية أخيرا التدبير ا

 . (18)وجمعيات وقطاع خاص  

جاءت القوانين التنظيمية للمالية بالعديد من املستجدات العديدة ،فتعاقب القوانين التنظيمية ماهو   

ا تجاوز التغرات التي كانت تكرسها القوانين في نهاية  األمر إال محاولة من املشرع املالي .سعى من خالله

التنظيمية السابقة ، وكذا تجويد املادة املالية في تطويرها ، لكن على اعتبار أن القوانين التنظيمية 

 للمالية تطورت تبعا لتطور الدساتير .
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 الـــمــــرفـــق الـــعــــام الـــــريـــاضــــي فـــي الـــتشـــريع الـــجـــزائـــــري 

 

     كـــــــــــــربـــوعــة زكــــريـاء 

  مستشار في التسيير و اإلدارة الرياضية 

 

 م فص الدراتة:

القطاع الرياض ي، و  نسعى من خالل هذه الدراسة، إلى التعرف على تطبيقات القانون اإلداري في

ذلك من خالل تناولنا ملوضوع املرفق العام الرياض ي الذي يمثل الغاية الرئيسية للنشاط اإلداري  للدولة 

لكونها صاحبة االختصاص األصيل في امليدان الرياض ي سواء من ناحية التنظيم املؤسساتي أو التمويل 

إشباع الحاجات املتنوعة ملواطنيها و بالتالي تحقيق العمومي لها، وذلك في إطار تقديم خدمة ذات نوعية و 

و في هذا الصدد سنتطرق للمرفق العام بوجه عام، و أنماط التسيير املتبعة في املرفق  املصلحة العامة.

الرياض ي و ما تثيره من مشاكل في مواجهة الحداثة و التطور الذي يعرفه موضوع املرفق الرياض ي و اآلثار 

تبة على هذه األساليب باعتبارها تهدف إلى ضمان املصلحة العامة من جهة و تكفل االقتصادية املتر 

 تحقيق الهدف من خالل تحسين املردودية.

 : املرفق العام ، املرفق الرياض ي، تفويض املرفق الرياض ي.الكلمات املفتاحية        
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 تمهــــيد:

دولة حارسة و أخرى متدخلة، و يختص املشرع  إن واجبات الدولة و مسؤوليتها اإلدارية تتفاوت بين  

ة لصالح العام، وفي بدايلبتحديد مجاالت النشاط التي يكون لإلدارة حق ارتيادها وفق ما تراه مناسبا 

القرن التاسع عشر قامت الدولة بنفسها ثم بواسطة إحدى الهيئات أو املؤسسات العامة بإنشاء 

فق العام، بهدف إشباع الرغبة الجماعية لجمهور املنتفعين مرافق عامة ( تحت مظلة املر  (مشروعات 

 و تأمين ما يحتاجون إليه من خدمات.

و يعتبر املجال الرياض ي احد مجاالت النشاط الذي توليه السلطات العمومية في الجزائر أهمية خاصة   

عمومية في شكل  التساع املمارسة الرياضية و انتشارها، فكان األحرى بالدولة إحداث مرافق بالنظر

منشآت قاعدية تعنى بالنشاط الرياض ي توكل لها مهمة تنظيم وتنشيط املمارسة الرياضية و البدنية 

داخل هذه الهياكل و املرافق وتقديم خدمة عمومية ذات جودة ترتقي ملتطلبات و حاجيات مواطنيها، 

تدابير و اإلجراءات القانونية و بمقابل ذلك فقد دأبت السلطة العمومية الجزائرية على اتخاذ كافة ال

التنظيمية لضمان سير فعال و ذات جودة لهذه املرافق مع مراعاتها لخصوصية املرفق العمومي الرياض ي 

و ما يقدمه من خدمات، فختلفت بذلك طرق و أنماط التسيير بين ما هو عمومي و ما هو خاص، و ما 

 ه و خصائصه و أثاره االقتصادية.هو تقليدي و ما هو حديث، و لكل نمط أو نوع أحكام

و قد أدت إدارة املرفق العام الرياض ي الحالية في الجزائر إلى تدهور العالقة بين الدولة و املواطن، نتيجة   

لالحتكار مما تسبب في حدوث  جز جزئي و كلي أحيانا في تقديم الخدمة له، وان قدمت خدمة فإنها 

 ات و حاجيات املواطن و ال تتسم بالجودة املطلوبة.بدون شك ال ترتقي و ال تتفق مع تطلع

 



  

 

88 

 أهمية املوضوع:

تتجلى خصوصية املوضوع من خالل أهمية املرفق العام في تقديم املصلحة العامة و إشباع الحاجيات    

 و إبراز الوضعية الحالية للمرفق العام بصفة عامة. املتنوعة ملختلف شرائح املجتمع،

موضوع املرفق الرياض ي من شأنه أن يساهم في ضمان الفعالية و الجودة من كما أن الحديث على    

 خالل االستغالل األمثل للموارد املادية و البشرية من أجل تقديم خدمة ذات نوعية.

 أهداو املوضوع:

 ايهدف هذا املوضوع إلى تبيان األداء النمطي للمرفق العام الرياض ي بالجزائر في الفترة الحالية، و هذ   

مرجعه للنتائت الحالية سواء منها اإلدارية و املالية السيئة من خالل انتهاج أنماط و طرق تسيرية محددة 

ال تتوافق مع خصوصية و نوعية الخدمة املقدمة و النتائت و األهداف املسطرة خاصة في قطاع يصنف 

حيث العائدات و اآلثار  و باعتباره قطاع واعد من )قطاع الشباب و الرياضة(على انه قطاع خدماتي 

 االقتصادية التي يدرها في دول العالم.  

 إشكالية املوضوع:

إن املرفق العام الرياض ي في الجزائر يعاني حقيقة من  جز إداري و فني و مالي حاد، مما أصبح يشكل    

ل أن يتواصل عبأ على االقتصاد الوطني و امليزانية العامة للبالد، و انه ال يمكن بأي حال من األحوا

تسييره بهذا الشكل، باملقابل وجب أن تتخلى الدولة تتدريجيا عن دورها الرئيس ي كمتدخلة و ضابطة و 

حارسة في ميدان املرفق العام الرياض ي، و ذلك من خالل تفويض هذا األخير بطرق تتوافق و تتماش ى مع 

 ما هو مطبق في الدول املتطورة.

رئيسية للموضوع تتمحور، حول ما مدى فعالية النظم الحالية في تسيير هذا ما جعل اإلشكالية ال       

 املرافق العامة الرياضية بالجزائر ؟
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 وتتفرع هذه اإلشكالية الرئيسية إلى تساؤالت فرعية نوردها  كمايلي:

هل طرق التسيير التقليدية إلدارة املرفق العام الرياض ي كفيلة بتقديم خدمة ذات نوعية و  -

 ادية ؟نجاعة اقتص

 ما مدى نجاح تفويض املرفق العام كآلية جديدة لتسيير املرفق العام الرياض ي؟ -

 أتباب املوضوع:

تكمن أسباب اختيار املوضوع في األهمية البالغة التي يكتسيها موضوع املرافق العامة الرياضية، و    

ت و و تستحدث تقنياضرورة مواكبة الحركية الحديثة بصياغة نصوص قانونية مستحدثة تراعى فيها 

طرق حديثة في التسيير، وذلك من أجل تحسين نوعية الخدمة العمومية و ضمان الفعالية و الجودة و 

 النجاعة االقتصادية.

 املنهج املتبع: 

سنعتمد في دراستنا هذه على املنهج الوصفي التحليلي و الذي سيسمح لنا باستعراض املفاهيم    

هجة في الفترة الحالية بالجزائر في تسيير املرفق العام بصفة عامة و املرفق الرياض ي القانونية و اإلدارية املنت

بصفة خاصة، باإلضافة العتمادنا على املنهج القانوني و النقدي لدراسة هذه األنماط و مدى فعاليتها و 

ل و أحد ها بذلك بطريقة تسمح لنا بكشف النقائص و االختالفات السائدة فيها، و الوصول إلى أنجع الس

 في تسيير املرفق الرياض ي.

 الفــــطــة:

 كإجابة منا على ما أسلفنا به من إشكالية، يستوجب ذلك منا التطرق للعناصر اآلتية:   
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 املرفق العام بوج  عام: أوال

 مفهوم املرفق العام -6

 األحكام القانونية لتسير املرفق العام في الجزائر -1

 لرياض و: أحكام املرفق العام اثانيــا

 ماهية املرفق العام الرياض و -6

 الطرق و الوتائل املستحدثة في تسير املرفق العام الرياض و  -1

 الفصل األول: املرفق العام بوج  عام                              

 املبحث األول: مفهوم املرفق العام                              

 ق العمومياملطلب األول:  ظهور و تطور نظرية املرف

عند القيام بتحديد مفهوم املرفق العمومي، أن هذا األخير يعكس إحدى  66يتفق اغلب الفقهاء        

 تصورات الدولة، وتنطبق هذه املالحظة سواء على الجزائر أو على الدول األخرى.

بونار و روالن، وبما أن مفهوم املرفق العمومي حسب الفقهاء بزعامة كل من الفقيه ليون دوجي، و         

تبلور في إطار النظرية الفرنسية للقانون اإلداري، فان املرفق العمومي قد تم استعماله فقها و قضاءا و 

بكثرة في النصف األول من القرن التاسع عشر على أساس فكرة السلطة العمومية، في قضية الحكم 

، و هو ما يعتبر بصفة عامة تاريخ 2922 فيفري  9الشهيرة بالنكو الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية في 

نشأة ما يسمى بمعيار املرفق العمومي و الذي كان نتيجة ما توصل إليه في أن نشاط املرافق العمومية 

                                                           

 1. ، الجزائر.211ناصر لباد، األساس ي في القانون اإلداري، الطبعة األولى، دار املجدد للنشر و التوزيع، ص 
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قد تسبب في أضرار، و يرجع النزاع املترتب عنه للقاض ي اإلداري و يطبق عليه قواعد القانون العمومي، 

 صاص القاض ي اإلداري و األساس الوحيد للقانون اإلداري.و هو ما  يعتبر معيارا لتحديد اخت

في القانون الفرنس ي اثر بالغ األهمية إذا كانت هذه الفكرة تمثل في بداية القرن  67و للمرفق العام        

املنقض ي العيار املوحد للقانون اإلداري و للقضاء اإلداري، فقد اعتمد جيل كامل من الفقهاء كما سبق 

لنظرية، و أسسوا عليها جميع قواعد القانون اإلداري، و أصبحت هذه املدرسة تعرف القانون ذكره هذه ا

اإلداري بأنه قانون املرافق العامة، ولأن تراجع دور هذه الفكرة في تفسير مفاهيم القانون اإلداري تحت 

القانون  املعتمدة فيتأثير األفكار السياسية و العوامل االقتصادية، فإنها تبقى من العناصر األساسية 

 اإلداري.

و رغم اشتداد ما يعرف بأزمة املرفق العمومي فيما بعد كمعيار معتمد في تطبيق القانون اإلداري،        

و انه ينظر إليه من الزاوية املتعلقة باملنازعات كمعيار لتحديد اختصاص القاض ي اإلداري و تخفى أو 

اإلدارية ، فمن هذا املنظور فان املرافق العمومية مازالت تهمل فيه جانب أساس ي و هو واقع الحياة 

 تشكل الوظيفة األساسية لإلدارة بشكل عام.

 املطلب الثاني: تعريا املرفق العام

 يمكن تعريف املرفق العام في الجزائر للداللة على معنيين:       

 وي، بأنه جهاز أو يقصد باملرفق العمومي، استنادا إلى املعيار العضمن وجهة نظر عضوية:  -6

هيكل أو هيئة، الذي يسير الشؤون العمومية، و يقصد بهذا املفهوم اإلدارة العمومية بشكل 

 عام أو أي مؤسسة إدارية معينة.

                                                           

 2 ..1119، سوسة، 192محمد رضا جنيح، القانون اإلداري، الطبعة الثانية، مركز النشر الجامعي، ص
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و يقصد به بنا إلى املعيار املادي، هو النشاط الذي تقوم به اإلدارة من وجهة نظر وظيفية:  -1

 ق املصلحة العامة.و كذا أجهزة أخرى خاصة أو عمومية بهدف تحقي

 .”أو هو النشاط الخاص الذي تتواله اإلدارة لتحقيق الصالح العام     68“ 

نشاط تقوم به  69من خالل هذين املعنيين يمكن إعطاء تعريف موحد للمرفق العام في الجزائر بأنه: هو

صلحة يق املالسلطة العمومية تجاه مواطنيها بصفة مباشرة و غير مباشرة و تحت رقابتها، بهدف تحق

 العامة و بالخضوع و لو جزئيا لقواعد القانون العام.

 من خالل التعريف السابق، فان املرفق العام يتوافر على العناصر األساسية التالية:

 الفرع األول: املرفق العام و املص حة العامة

ل سد االحتياجات يستهدف إنشاء املرفق العام تحقيق الصالح العام أي املنفعة العامة من خال     

العمومية و تقديم الخدمات للمواطنين، ويعود تقرير املصلحة العامة من عدمه مبدئيا إلى تقدير السلطة 

العامة التي عليها تقدير ما إذا كانت هذه الحاجة على قدر من األهمية ما يستوجب تأديتها بصفة كلية و 

بها لتلبية هذه الحاجة العمومية، ويخضع حصرية من طرف اإلدارة أو ترك الخواص يتدخلون إلى جن

هذا التقدير لرقابة القاض ي اإلداري الذي يبقى صاحب االختصاص بالنظر في مدى توفر ركن املصلحة 

 العامة.

 

 

                                                           

 .191محمد رضا جنيح، املرجع السابق،ص .2

 .221.ناصر لباد، املرجع السابق، ص 1
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 الفرع الثاني: االرتباط بسلطة عمومية 

ن تكو من الصفات الجوهرية للمرفق العام خضوعه للسلطة العامة على مستوى إدارته، بمعنى أن      

الكلمة النهائية في إحداث الخدمة العمومية و تنظيمها لهذه السلطة، و ال تكون بالضرورة هي من تتولى 

 هذا النشاط بصفة مباشرة إذ يمكن أن تتواله بصفة غير مباشرة.

 الفرع الثالث: قواعد تير املرفق العام 

رك بين مختلف املرافق العامة، وهذه ويقصد بها تلكم القواعد األساسية التي تمثل القاسم املشت    

القواعد ثالث تتمثل فيما يلي: مبدأ استمرارية املرفق العام، مبدأ املساواة أمام املرفق العام، مبدأ تكيف 

 املرفق.

تهدف املرافق العامة بصفة أساسية إلى تقديم الخدمات مبدأ اتتمرارية املرفق العام:  -6

خدمات التي يؤديها املرفق، و كل انقطاع أو تعطل في الضرورية إلى جمهور املنتفعين من ال

 سير مرفق من املرافق يؤدي إلى اضطراب داخل املجتمع.

ملا كانت املرافق العامة تنشأ لفائدة الكافة فقد اقتض ى مبدأ املساواة أمام املرفق العام:  -1

فعين رافق أو منتهذا بالتبعية أن يتساوى لديها كافة األفراد من أعوان مكلفين بإدارة هذه امل

 أو مستعملين على حد السواء و دونما تمييز في االستفادة من خدمات هذه األخيرة.

باعتبار أن املرفق العام يسعى لالستجابة إلى حاجيات املواطنين مبدأ تكيا املرفق العام:  -3

 و متطلبات الصالح العام و تأمينها، و لكون هذه الحاجيات و املتطلبات في تطور مستمر،

 .وجب على املرفق العام أن يدخل التغيرات ليلعي املتطلبات و الحاجيات الجديدة
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 70الفرع الرابع: أنواع املرفق العام

تتنوع املرافق العمومية و تتعدد ألنواع متعددة، و سنركز في موضوع دراستنا هذه على تقسيم      

 املرافق العمومية من حيث موضوع نشاطها إلى:

 ة اإلداريةاملرافق العمومي -6

هي املرافق التي تعنى بمهام تقليدية إداري و التي تأسست عليها نظرية املرفق العام كأساس      

للقانون اإلداري وينصب جل نشاطها على وظائف الدولة املتعلقة عموما باملهام الرئيسية للدولة و 

 ي.هي خاضعة لقواعد القانون العمومي ال سيما منها قواعد القانون اإلدار 

 املرافق العمومية االقتصادية: -1

إلى جانب املرافق اإلدارية التقليدية املتصلة بالوظائف األساسية للدولة، ظهرت أعقاب الحرب      

العاملية األولى نتيجة العتماد سياسة االقتصاد املوجه مرافق عمومية اقتصادية ذات صبغة صناعية 

 لخاص والى اختصاص القاض ي العادي.و تجارية، تخضع باألساس إلى قواعد القانون ا

 املبحث الثاني: األحكام القانونية لتسيير املرفق العام في الجزائر                     

نظرا لتنوع املرافق العمومية و تعددها، فانه من الطبيعي أن تختلف تبعا لذلك طرق تسييرها، و       

ة في تسيير املرفق العمومي في الجزائر من الفترة املمتدة من خالل هذه الدراسة سنتناول أهم الطرق املتبع

 من االستقالل إلى غاية يومنا هذا.

 املطلب األول: تسيير املرفق العمومي بواتطة أشفاص القانون العام

 الفرع األول: االتتغالل املباشر       

                                                           

 .وما يليها 221.ناصر لباد، املرجع السابق، ص 2
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ة ق على كامل املرافق التابعيعد أسلوب اإلدارة املباشرة أهم أساليب تسيير املرافق العمومية، إذ يطب

 للدولة و تتميز هذه الطريقة بان تتولى املجموعات العمومية اإلقليمية مباشرة بواسطة أعوانها و أموالها،

 إدارة املرفق العمومي الذي أنشأته.

 الفرع الثاني: املؤتسة العمومية       

املرافق العامة، وقد لجأت إليها معظم  يعد أسلوب املؤسسة العمومية أكثر األساليب استخداما في إدارة

الدول و منها الجزائر، نظرا ملا يوفره من مزايا في تصريف شؤون املرافق العامة، لذا يكون من الضروري 

 تحديد مفهوم املؤسسة العمومية.

 تعريا املؤتسة العمومية: -6

 ق عمومية تابعةهي عبارة عن شخص عمومي معنوي الهدف من إنشائها هو التسيير املستقل ملراف

 للدولة أو إحدى مجموعاتها اإلقليمية.

 أنواع املؤتسات العمومية: -1

إن املؤسسات العمومية تنقسم إلى نوعين: املؤسسة العمومية اإلدارية و املؤسسة العمومية 

 الصناعية و التجارية.

 املؤتسة العمومية اإلدارية: -1-6

تمارس نشاطا ذا طبيعة إدارية محضة، و تتخذها املؤسسات العمومية اإلدارية هي املؤسسات التي 

الدولة و الجماعات اإلقليمية كوسيلة إلدارة مرافقها العمومية اإلدارية، و تتمتع املؤسسة العمومية 

بالشخصية املعنوية، وتخضع لقواعد القانون العام و القضاء اإلداري، ومن أهم امتيازات التي تتمتع 

 ية امتياز السلطة العامة أي لها الحق في اتخاذ  القرارات اإلدارية.بها املؤسسة العمومية اإلدار 
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 املؤتسة العمومية الصناعية و التجارية: -1-1

يمكن تعريف املؤسسة العمومية الصناعية و التجارية، بأنها املرفق التي يكون موضوع نشاطها تجاريا 

خاصة، وتتخذها الدولة و الجماعات و صناعيا مماثل للنشاط الذي تتواله الذي تتواله األشخاص ال

اإلقليمية أحيانا كوسيلة إلدارة مرافقها ذات الطابع الصناعي و التجاري، و هي تخضع لكال القانونين 

 .العام و الخاص كال في نطاقه

 الفرق بين املؤتسة العمومية اإلدارية و املؤتسة العمومية الصناعية و التجارية:  -1-3

 هم الفروق في النقاط التالية:سنحاول باختصار ذكر أ

تخضع املؤسسة العمومية اإلدارية و فقط إلى قواعد القانون من حيث القانون املطبق:  -أ

العام و نعني بذلك قواعد القانون اإلداري سواء في معامالتها اإلدارية أو التجارية، في حين 

 قواعد القانون املختلطإن القانون املطبق على املؤسسة العمومية الصناعية و التجارية هي 

أي أنها تخضع من حيث التنظيم لقواعد القانون العام عموما و بشكل خاص لقواعد 

 القانون الخاص مع الغير و ذلك كما سبق ذكره في حدود نطاق محدد.

تخضع املؤسسة العمومية اإلدارية بكافة منظومتها من  من حيث تنظيم املوارد البشرية: -ب

ل لقواعد قانون الوظيفة العامة في تنظيم مواردها البشرية و املسار رؤساء و مرؤوسين و عما

التنظيمي و املنهي ملوظفيها، في حين أن املؤسسة العمومية الصناعية و التجارية فتخضع في 

 تنظيم عالقات إدارة موردها البشرية لقواعد قانون العمل.

ام تقليدية كالسيكية يغلب تسند للمؤسسة العمومية اإلدارية عموما مه من حيث املهام: -ت

عليها الطابع السيادي كون أن الدولة متدخلة و حارسة في نفس الوقت و بالتالي فتوكل املهام 

األساسية لألجهزة التي تقوم هي بإنشائها، في حين أن املؤسسة العمومية الصناعية و التجارية 
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 ا لقوانين خاصة ذاتفتوكل لها غالبا مهام تقنية و متخصصة، وهي تخضع من حيث تأسيه

 طبيعة تعاقدية.

ال تهدف املؤسسة العمومية اإلدارية عموما لتحقيق الربح حال تأدية من حيث الهدو:  -ث

مهامها، في حين أن الهدف من إنشاء املؤسسة العمومية الصناعية و التجارية هو خلق 

 املنافسة مع القطاع الخاص من خالل تحقيق الربح و املرابحة.

عن طريق اإلعانات التي تخصصها  تمول املؤسسة العمومية اإلداريةويل: من حيث التم -ج

الدولة من خالل امليزانية السنوية كل رأس سنة كون أن هذا النوع من املؤسسات ال يهدف 

 لتحقيق الربح و أن املهام املوكلة إليه تدخل ضمن املهام السيادية للدولة.

ة العمومية اإلدارية تخضع لقواعد القانون باعتبار أن املؤسسمن حيث القضاء املختص:  -ح

اإلداري، فانه من املنطقي أن يختص القضاء اإلداري في النظر في املنازعات املرفوعة أمامه 

و التي تكون الدولة أو احد الجماعات اإلقليمية طرفا فيها، في حين أن القضاء العادي هو 

 العمومية الصناعية و التجارية. املختص في النظر في املنازعات املرفوعة ضد املؤسسة

تخضع املؤسسة العمومية اإلدارية لقواعد املحاسبة من حيث تطبيق قواعد املحاتبة:  -خ

العمومية باعتبار أنها تعتمد على إعانات الدولة، و عليه فوجب مرافقتها عن طريق آلية 

ين اقب املالي، في حعمومية قانونية ملراقبة املال العام و ترشيده، كاملحاسب العمومي و املر 

أن املؤسسة العمومية الصناعية و التجارية تخضع لقواعد املحاسبة الخاصة و لتقارير 

 الحصيلة املالية و األدبية السنوية و ملحافظ الحسابات.

تعكف الدولة حين إنشائها للمؤسسة العمومية اإلدارية على وضع  من حيث أجهزة التسيير: -د

لقانون العام و يخضع له أو عن طريق تسيير بموجب شخص مسير يعين وفق لقواعد ا

مجلس توجيه، في حين أن املؤسسة العمومية الصناعية و التجارية تسير عن طريق قواعد 
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القانون الخاص إما عن طريق مجلس املساهمة أو عن طريق مجلس املدراء أو عن طريق 

 مجلس اإلدارة.

 فاص القانون الفاصاملطلب الثاني: تسيير املرفق العام من طرو أش

 الفرع األول: امتياز املرفق العام         

 تعريا عقد االمتيــاز -6

هو عقد أو اتفاق تكلف اإلدارة املانحة فيه سواء كانت دولة أو احد أشخاص الجماعات املحلية 

بموجبه شخصا طبيعيا فردا كان أو شخصا معنويا من القانون العام أو من القانون الخاص و يسمى 

حب االمتياز، بتسيير و استغالل مرفق عمومي ملدة محددة، و يقوم صاحب االمتياز بإدارة هذا صا

املرفق مستخدما عماله و أمواله و متحمال املسؤولية الناجمة عن ذلك و في مقابل القيام بهذه 

نتفعين الخدمة أي تسيير املرفق العام يتقاض ى صاحب االمتياز مقابل مالي يحدد في العقد، يدفعه امل

 بخدمات املرفق.

 النظام القانوني لعقد االمتياز: -1

إن االلتزام الرئيس ي في عقد االمتياز هو تأمين سير املرفق بما يخدم املصلحة العامة فيجب أن يقوم 

باالستغالل بنفسه، فال يجوز له التنازل عن الحقوق و االلتزامات املترتبة عن االمتياز للغير إال بإذن 

 عمومية املانحة لالمتياز.من السلطة ال

كما انه يشترط في صاحب االمتياز، احترام القواعد األساسية التي تحكم سير املرافق العمومية و 

هي السهر على استمرارية املرفق العام و املساواة في املعاملة بين املرتفقين و قابلية املرفق للتكيف، 

 .التقنية واملالية الدورية التي يقوم بها مانح االمتيازكما يجب على صاحب االمتياز، االمتثال للمراقبة 
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في حين أن لصاحب االمتياز جملة من الحقوق، كحق التحصيل املالي و التوازن املالي باستعمال 

 بعض امتيازات السلطة العامة.

 نهاية عقد االمتياز: -3

دارة مع احد أشخاص القانون باعتبار أن عقد امتياز املرفق العام من العقود اإلدارية التي تبرمها اإل 

العام أو الخاص، فان كيفيات إنهاء هذه التعاقدات يتم إما عن طريق االنتهاء العادي للعقد، أو عن 

طريق الفسأ سواءا اإلرادي أو القضائي، أو بسبب ارتكاب أخطاء جسيمة أو بسبب التنازل، و بهذا 

 يكون لالدراة الحق في استرجاع املرفق.

 رع الثاني: اإليـــــجـــارالف         

يتمثل عقد التأجير في األسلوب الذي يؤجر بمقتضاه شخص عمومي إلى أجير استغالل مرفقا من 

املرافق العمومية ملدة محددة في مقابل مبلغ مالي يدفع مسبقا من املتعاقد الذي يحتفظ بالربح 

 الذي يوفره االستغالل.

اليب لتسيير املرفق العام، فانه توجد كذلك طرق باإلضافة إلى ما سبق ذكره من طرق و أس -

أخرى : كطريقة التسيير عن طريق التجمعات و النقابات املهنية، باإلضافة لطريقة املقاولة 

العمومية، و الغالب على هذه الطرق أنها كانت سائدة في زمن مض ى و ال تتماش ى مع التطورات 

 الحاصلة على مستوى املرفق العمومي.
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  خالصـــــة الفصل األول:

سنحاول من خالل ما تم ذكره في الفصل األول بإبراز أوجه التفرقة بين مختلف األنماط التسيرية 

 الخاصة باملرفق العمومي في الجزائر من خالل الجدول اآلتي :

Inconvénients Avantages Caractéristiques Mode de 

Gestion 

Gestion directe 

.absence de 

maitrise des couts. 

.Lourdeur du 

statut du 

personnel. 

.Rigidité de la 

comptabilité 

publique 

 

.Maitrise  

municipale de la 

décision. 

.garantie 

d'application du 

choix politique. 

 

Administration 

directe par la 

commune 

Régie directe 

Les même que 

pour la régie 

directe mais un 

peu atténués. 

Les même que 

pour la régie 

directe. 

Administration 

directe mais 

existence d'un 

budget annexe et 

Régie autonome 
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d'organes de 

gestion distincts. 

Grande lourdeur 

dans le 

fonctionnement. 

.moyens de 

gestion 

autonomes. 

.existence d'une 

comptabilité 

commerciale. 

Véritable 

établissement 

public sous 

contrôle de la 

collectivité. 

Régie 

personnalisée 

Gestion déléguée 

Contrôle réduit de 

la collectivité sur 

le mode 

fonctionnement 

du service. 

La collectivité 

n'apporte aucun 

moyen financier 

ni à 

l'investissement 

ni au 

fonctionnement. 

L'entreprise prend 

a sa charge la 

totalité du service 

Concession 

L'investissement 

revient cher à la 

collectivité 

La durée du 

contrat est plus 

courte et garantit 

a la collectivité un 

La collectivité 

assure les frais de 

construction et 

d'extension. 

Affermage 
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meilleur contrôle 

sur le 

fonctionnement. 

Le fonctionnement 

et les risques sont 

à la charge du 

délégataire. 

L'investissement 

et le risque 

financier reposent 

sur la collectivité. 

La collectivité a la 

responsabilité du 

service. 

Le gérant est plus 

motivé par le 

système de 

paiement 

La collectivité 

assure 

l'investissement et 

la responsabilité 

financière du 

service. 

Le régisseur le fait 

fonctionner 

moyennant une 

rémunération. 

 

Régie intéressée 
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 الفصل الثاني: أحكام املرفق العام الرياض و                        

 املبحث األول: ماهية املرفق العام الرياض و                      

 املطلب األول: مفهوم املرفق العام الرياض و

اضة للري لقد عكفت الدولة الجزائرية من خالل وزارة الشباب و الرياضة على تجسيد السياسة الوطنية

التي سطرتها منذ االستقالل و إلى غاية اليوم و التي ترمي لنشر املمارسة البدنية و الرياضية في أوساط 

املجتمع و التشجيع على بذل العناية في إطار املمارسة التنافسية و النخبوية، و نتيجة لذلك استوجب 

ذه السياسة من خالل إيجاد و إنشاء منشآت توفير كافة الوسائل و اإلمكانات املادية و البشرية لتجسيد ه

و مؤسسات رياضية تعنى بمجابهة الحاجات و االحتياجات الخاصة بهذه الشريحة عن طريق تنظيم 

 األنشطة البدنية و الرياضية كال في اختصاصه.

 الفرع األول: تعريا املرفق العام الرياض و     

زأ عن املرفق العام عموما، فان تعريفه ال يختلف عن باعتبار أن املرفق العام الرياض ي هو جزء ال يتج

هو نشاط الذي تقوم به السلطة العمومية تجاه مواطنيها بصفة مباشرة و غير  "التعريف السابق، و

املتمثلة في النشاط البدني و الرياض ي وتحقيقا  مباشرة و تحت رقابتها، بهدف تحقيق املصلحة العامة

  ."طرف وزارة الشباب و الرياضة للسياسة القطاعية املسطرة من

و املعروف أن املرفق العام الرياض ي في مجمله عبارة عن هياكل و منشآت عمومية قاعدية عامة منها و 

متخصصة موجهة ملمارسة النشاطات البدنية و الرياضية، تهتم الدولة عن قرب بإنشائها و تسعى إلى 

م من حرية لتمكين منشآتها من التصرف في شؤونها على وضع القواعد التي من شأنها التوفيق بين ما يلز 

الوجه األفضل و ما يلزم من رقابة للحفاظ عليها باعتبارها تدخل في إطار املصلحة العامة و األمالك 

 الوطنية للدولة.
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 الفرع الثاني: تعريا الهياكل و املنشآت الرياضية العامة و األحكام القانونية املتعلقة بها     

املتعلق بحماية األمالك  2882سبتمبر  12املوافق  82/1171من األمر رقم  11نص املادة وفقا ل -6

أمالك عمومية في مفهوم هذا األمر، املنشآت  العمومية و أمن األشخاص فيها بأنها:"

األساسية و التركيبات و املنشآت الكبرى و الوسائل و املمتلكات العمومية املنقولة و العقارية 

 ."في إطار األنشطة الرياضية و البدنيةالتي تستغل 

املتعلق بشروط  2882نوفمبر  1املوافق  82/122من املرسوم التنفيذي رقم  12املادة  -1

تعتبر منشأة رياضية بمفهوم هذا املرسوم كل منشأة  "إحداث املنشآت الرياضية و استغاللها:

 مفتوحة للجمهور و معدة للممارسات البدنية و الرياضية.

املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية و  1122يونيو  12املوافق  22/12من قانون  222 املادة -3

الرياضية و تطويرها: تنص على أن الدولة هي صاحبة االختصاص السيادي و األصيل فيما 

يخص إنشاء و تمويل املنشآت و الهياكل القاعدية الرياضية، وانه تعتبر منشأة رياضية إذا 

لمواصفات التقنية املحددة سلفا من خالل اللجان التقنية املعدة لهذا ما تم إنشاءها وفقا ل

 الغرض. 

تقسم هذه املنشآت و الهياكل الرياضية : أنواع املنشآت و الهياكل الرياضية العامة -4

 الرياضية إلى:

 املنشآت الرياضية املخصصة لألحداث الرياضية الكبرى. -                

 ت الرياضية الجماهيرية.املنشآ -                

 املنشآت الرياضية الخاصة الطبيعية. -                

 املنشآت الرياضية املساندة. -                

                                                           

 .22. الجريدة الرسمية رقم 2
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تتميز هذه املنشآت و الهياكل بجملة من                  خصائص املنشآت و الهياكل الرياضية العامة:     -7     

 الخصائص و املميزات أهمها:

  ير قابلة للتقادم  -                

  ير قابلة ل حجز -                

  ير قابلة للتنازل  -                

أما عن كيفيات إنشاء هذه الهياكل و املنشآت العمومية الرياضية العامة فتخضع ملا جاء في       -1     

روط إحداث املنشآت الرياضية و ، املحدد لش2882نوفمبر 1املوافق  82/12272املرسوم التنفيذي 

املحدد لدفتر األعباء املتضمن الشروط العامة إلنشاء  288273يناير  12استغاللها، و القرار املؤرخ في 

 املنشآت الرياضية و استغاللها.

 املطلب الثاني: األحكام الفاصة باإلدارة الرياضية في إطار املرفق العام الرياض و                

ن الدولة هي صاحبة االختصاص فيما يخص إنشاء و انجاز مختلف الهياكل و املنشآت باعتبار أ

الرياضية العمومية و نظرا لخصوصيتها، فان األمر يتطلب توفير مختلف اإلمكانات املادية و البشرية في 

عامة لإطار مؤسساتي تعنى بتسيير و تنشيط هذه الهياكل و املنشآت الرياضية في إطار تفويض املنفعة ا

 والصالح العام.

املتعلق بتنظيم األنشطة  22/12وما يليها من قانون  218وعليه بناءا على ما جاء في  نص  املادة  

البدنية و الرياضية و تطويرها، فان الدولة و الجماعات املحلية و بالعالقة مع مؤسساتها الرياضية 

ة الهياكل و املنشآت الرياضية العمومية وفقا املختلفة و املوضوعة لهذا الشأن تسهر على انجاز و تهيئ

                                                           

 .21.الجريدة الرسمية رقم 2

 .21. الجريدة الرسمية رقم 9
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لتكييف يخضع ملختلف أشكال األنشطة البدنية و الرياضية و وفقا للخريطة الوطنية للتطوير الرياض ي 

 .و في إطار املخطط التوجيهي للرياضة و التجهيزات الرياضية الكبرى 

ية و الرياضية و تطويرها على ذكر املتعلق بتنظيم األنشطة البدن 22/12و في هذا الصدد جاء قانون 

و املؤسسات العمومية و الخاصة التي تعنى بتسيير املرفق العام الرياض ي بما يتوافق و  أهم الهيئات

 خصوصية الخدمة العمومية املقدمة و هي على النحو اآلتــــي:

 الهيئات العمومية القو تسير األنشطة البدنية و الرياضية: -أوال

 ه الهيئات العمومية إلى ثالثة أهمها:تنقسم هذ      

املتعلق بتنظيم  22/12من قانون  221جاءت على ذكرها املادة  األجهزة االتتشارية: -6

 األنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها وهي كاآلتي:

  666املرصد الوطنو للرياضة  املادة  -             

 661 املستوى العالي املادة ال جنة الوطنية لرياضة النخبة و  -             

 663ال جنة املنهجية و العلمية الوطنية للرياضة املادة   - 

 نجدها تتكون من :األجهزة التنفيذية:       -1    

  667املجلس البلدي للرياضة املادة  -             

 ضيةال جنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنا داخل املنشآت الريا -             

و هي مؤسسات و هيئات موضوعة     22/12من قانون  222نصت عليها املادة هياكل الدعم:       -3    

محصورة تحت وصاية الوزير املكلف بالرياضة، و تأخذ في تنظيمها شكل املؤسسة العمومية ذات 

 الطابع اإلداري، أو مؤسسة العمومية ذات طابع صناعي و تجاري.

 صة بتسيير األنشطة البدنية و الرياضية:الهيئات الفا -ثانيا

 تنقسم هذه الهيئات إلى:   
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 22/12من قانون 21أو هي ما يعرف و فقا للمادة هياكل الحركة الوطنية الرياضية:  -6

على ذكر هذه الهياكل  22بهياكل التنظيم و التنشيط الرياضيين، و قد جاءت املادة 

 كمايلي:

 النوادي الرياضية -

 اضيةالرابطات الري -

 االتحاديات الرياضية الوطنية -

 ال جنة الوطنية االوملبية -

 ال جنة الوطنية شب  اوملبية -

 71،49،14الجمعيات الرياضية املذكورة في نصوص املواد -

تجدر اإلشارة على أن هذه الهياكل توكل لها في بعض األحيان مهام تسيير املرفق العام الرياض ي، أو  -

فويض املنفعة العامة و الصالح العام املعترف لها به تقوم بإنشاء و تسيير مرافق أنها تقوم في إطار ت

عامة رياضية عمومية، إال انه و للتذكير جل هذه الهياكل يتم إنشائها وفقا للقانون الخاص بالجمعيات 

دولة ال وتخضع إلى أحكامه التنظيمية من خالل التسيير اإلداري و املالي، و تحت إشراف و رقابة 21/12

 و مؤسساتها.

 املبحث الثاني: الطرق و الوتائل املستحدثة في تسير املرفق العام الرياض و        

في إطار التحوالت السياسية و االقتصادية التي عشتها و تعيشها الجزائر منذ تبني النظام الرأسمالي في 

رة تلبيتها بطريقة فعالة و ذات املنظومة االقتصادية الوطنية، وفي ظل تزايد الحاجات العامة و ضرو 

نوعية خاصة ما تعلق منها بقطاع النشاط البدني و الرياض ي الذي أصبح يشكل عصب حساس في 

ترقية االقتصاد من خالل العائدات و اآلثار املالية التي يدرها في االقتصاديات الكبرى، أصبح من 

رى تكفل مواكبة الحداثة و العصرنة  الضروري بالدولة الجزائرية إيجاد بدائل و طرق تسييرية أخ

السائدة في دول العالم، بانسحاب الدولة كمتدخلة و تحرير النشاطات العمومية و من جهة أخرى 
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ضمان املصلحة العامة و النفع العام بمراعاة تقديم خدمة ذات نوعية و جودة عالية، فتم االهتداء 

 ض املرفق العام.إلى طريقة جديدة في التسيير تعرف بما يسمى بتفوي

 املطلب األول: تفويض املرفق العام       

 الفرع األول: تعريا تفويض املرفق العام

 التعريا الفقهو:  -6

هو ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر فيه نية "

لعقد شروطا استكنائية و غير مألوفة في اإلدارة في األخذ بأحكام القانون العام، وأية ذلك أن يتضمن ا

 74"القانون الخاص و ان يخول املتعاقد مع اإلدارة االشتراك مباشرة في تسيير املرفق العام.

هو العقد الذي يتولى من خالله شخص من أشخاص القانون العام تسيير مرفق عام بكل "      

آخر بمقابل مالي متعلق مباشرة بنتائت  مسؤوليته وبكل ما يحمله التسيير من أرباح و خسائر لشخص

استغالل املرفق و يتحمل بذلك كل املنشآت و الهياكل و التجهيزات الضرورية التي تسمح له باالستغالل 

 75"األمثل و التسيير العادي للمرفق.

 

 التعريا القانوني: -1

الصفقات العمومية  املتضمن تنظيم 1122سبتمبر  22املوافق  112-22لقد جاء املرسوم الرئاس ي رقم  

و تفويضات الرفق العام، بتعريف تفويض املرفق العام في معرض الباب الثاني الخاص باألحكام 

منه على انه " يمكن للشخص املعنوي  112املطبقة على تفويضات املرفق العام، حيث نصت املادة 

مفوض له، وذلك ما لم  الخاضع للقانون العام املسؤول عن مرفق عام، أن يقوم بتفويض تسييره إلى

 يوجد حكم تشريعي مخالف و يتم التكفل بأجر املفوض له بصفة أساسية من استغالل املرفق العام.

                                                           

 8..1111، الجزائر،112امعية، ص عمار عوابدي، دروس في القانون االداري، ديوان املطبوعات الج

Pierre Delvolve. Droit public de l'économie .page 608. Dalloz . paris.1998. 75 
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وتقوم السلطة املفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسيير 

 املرفق العام بموجب اتفاقية.

للمفوض له انجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية وبهذه الصفة يمكن السلطة املفوضة أن تعهد 

 لسير عمل املرفق العام.

   تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب بموجب مرسوم تنفيذي.

 76الفرع الثاني: شروط تفويض املرفق العام

 يشترط في تفويض املرفق العام جملة من الشروط أهمها:  

 أن يكون احد طرفي العقد جهة إدارية عامة -

 أن يرتبط و يتصل العقد بمرفق عام من حيث إدارته و تسييره و استغالله -

اعتماد و إتباع وسائل القانون العام في إبرام العقد و تنفيذه بحيث يتضمن العقد شروطا  -

 استكنائية و غير مألوفة في عقود القانون الخاص

 لخاصوجود مانح للتفويض و صاحب التفويض و هما السلطة العامة و القطاع ا -

 التوازن املالي و مدى ارتباطه بالقدرة التشغيلية للمرفق العام -

 تواجد الرقابة على صاحب التفويض -

 الرياض و الفرع الثالث: طرق التفويض في املرفق العام 

إن التشريعات املتعاقبة التي شهدتها الجزائر و التحوالت الجديدة التي يعرفها املرفق العام      

املتعلق باألنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها و النصوص  22/12ا جاء به قانون الرياض ي،  خاصة مل

التنظيمية و التطبيقية املرافقة له، قد تقرر االنسحاب التدريجي للدولة كمتدخلة في النشاط البدني و 

ا الرياض ي خاصة في مجال إنشاء الهياكل و املنشآت القاعدية الرياضية و استغاللها و استعماله

                                                           

 22..112عمار عوابدي، املرجع السابق، ص 
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باإلضافة للتمويل العمومي لها إلى فتح الباب أمام تفويض تسيير املرفق العام الرياض ي في وجه 

األشخاص الطبيعية و املعنوية العامة و الخاصة سواء عن طريق مشاطرة االستغالل أو تشجيع 

يض تفو التمويل أو حتى االستثمار الخاص في هذا املجال، و في هذا الصدد سنحاول التطرق ألساليب 

 املرفق العام الرياض ي في الجزائر وفقا للقوانين املعمول بها.

املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق  14577-67أوال: وفقا للمرتوم الرئاس و

 العام

من هذا املرسوم بشكل عام على أن تفويض املرفق العام قد يأخذ عدة  121لقد نصت املادة  

التفويض و الخطر الذي يتحمله املفوض و مدى رقابة السلطة  وضعيات و هذا حسب مستوى 

 املفوضة، شكل االمتياز، أو اإليجار، أو الوكالة املحفزة أو التسيير.

كما يمكن أن يأخذ تفويض املرفق العام أشكاال أخرى غير تلك التي سنأتي على ذكرها فيما بعد وفق 

و األمر الذي يخص املرفق العام الرياض ي و الشروط و الكيفيات املحددة عن طريق التنظيم و ه

 خصوصيته.

للمفوض له بتسيير مرفق عام وصيانته، مقابل إتاوة سنوية  تعهد السلطة املفوضة االمتياز: -6

 يدفعها لها و يتصرف املفوض له حينئذ لحسابه و على مسؤوليته.

من خالل  تمول السلطة املفوضة بنفسها إقامة املرفق العام و يدفع أجر املفوض له

 تحصيل األتاوى من مستعملي املرفق العام.

تعهد السلطة املفوضة للمفوض له بتسيير أو بتسيير و صيانة املرفق العام، الوكالة املحفزة:  -1

ويقوم املفوض له باستغالل املرفق العام لحساب السلطة املفوضة التي تمول بنفسها إقامة 

 املرفق العام و تحتفظ بإدارته

                                                           

 21.21الجريدة الرسمية رقم 
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املفوض له مباشرة من السلطة املفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئوية و يدفع اجر 

 من رقم األعمال تضاف إليها منحة إنتاجية و حصة من األرباح، عند االقتضاء.

تحدد السلطة املفوضة باالشتراك مع املفوض له، التعريفات التي يدفعها مستعملو املرفق 

سلطة املفوضة املعنية.العام ويحصل املفوض له التعريفات لحساب ال  

تعهد السلطة املفوضة، باالشتراك مع املفوض للمفوض له، بتسيير أو بتسيير التسيير:  -3

وصيانة الرفق العام ويستغل املفوض له املرفق العام لحساب السلطة املفوضة التي تمول 

 بنفسها املرفق العام و تحتفظ بإدارته.

ملفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئوية و يدفع اجر املفوض له مباشرة من السلطة ا

 من رقم األعمال تضاف إليها منحة إنتاجية.

تحدد السلطة املفوضة التعريفات التي يدفعها مستعملو املرفق العام و تحتفظ باألرباح، 

وفي حالة العجز، فان السلطة املفوضة تعوض ذلك للمسير الذي يتقاض ى أجرا جزافيا و 

  ات لحساب السلطة املفوضة املعنية.يحصل املفوض له التعريف

 املتضمن التنازل عن املنشآت الرياضية 46978-96ثانيا: وفقا للمرتوم التنفيذي 

ينص هذا املرسوم على أن تفويض املرفق العام الرياض ي يكون عن طريق اتفاقية لصالح هيكل أو    

لى لرياض ي، و يعهد فيه التنازل ععدة هياكل الخاصة بالتنظيم و التنشيط الخاصة بالنشاط البدني و ا

استغالل املنشآت و الهياكل الرياضية لشخص معنوي أو مالك املرفق العام الرياض ي من جهة و رئيس 

أو رؤساء الهياكل الرياضية املتنازل لها باستغالل هذه املرافق العام الرياضية وفقا ملا يحتويه دفتر 

د احد صور االمتياز بمواصفات خاصة تراعي خصوصية الشروط مرافق ملوضوع االتفاقية و هو ما يع

 و نوع املرفق الرياض ي.

                                                           

 22..21الجريدة الرسمية رقم 
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 املناجمنت العمومي الحديثاملطلب الثاني:        

أمام العجز اإلداري و املالي الذي أصبحت تعاني منه املؤسسات على اختالف أشكالها من خالل انتهاج 

لضروري البحث عن بدائل و سبل أخرى ما سبق ذكره من طرق و أساليب في التسيير، أصبح من ا

تكفل التسيير العقالني للمرافق و املوارد العمومية من خالل ترشيد النفقات العمومية و تخفيض 

األعباء و التكاليف بمقابل تقديم خدمات أفضل و ذات جودة و نوعية للمواطنين، و لبلوغ األهداف 

سلوب يتماش ى و الحداثة و يضمن بلوغ األهداف أصبح جليا أمام الدولة و مؤسستها اقتراح تطبيق أ

فكان االقتراح هو نقل الوسائل املطبقة في القطاع العمومي االقتصادي الخاص و األساليب املستعملة 

فيه إلى اإلدارة العمومية القائمة على إدارة و استغالل و تسيير املرفق العام عموما و املرفق العام 

 ما يعرف باملناجمنت العمومي الحديث.الرياض ي خصوصا وهذا عن طريق 

 79الفرع األول: التعريا الفقهو للمناجمنت

لقد قام الفقيه فريدريك تايلور بتعريف املناجمت على انه"معرفة بالضبط ماذا تريد ثم تتأكد من     

 أن األفراد يؤدنه بأفضل طريقة ممكنة و بأقل تكلفة ".

أنها إمكانية التنبؤ و تخطيط و التنظيم و إصدار األوامر  « لىفايول فعرف املناجمنت ع هنري  أما الفقيه

 . » و التنسيق و املراقبة

أن املناجمنت هو عملية مركبة من مجموع « أما التعريف الذي يتفق عليه غالبية الفقهاء فهو

و هذا بغية وصول األهداف  )تنبؤ و تخطيط و تنظيم و قيادة و توجيه وتنسيق و رقابة(العمليات 

 .»لكافة املوارد املتاحة األنجعملسطرة من املنظمة بأقل تكلفة ممكنة عن طريق استخدام األمثل و ا

  ) املناجمـــنت( الفرع الثاني: الوظائا األتاتية املكونة لعملية التسيير

 هو التقرير سلفا بما يجب عمله، و كيف يتم و متى و من الذي سيقوم به. :التخطيط -6

                                                           

vue OSF. P91. 1998.Bernrath.W. Le nouveau management public. Bruxelles. Re 79 
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 ملؤسسة بكل ما يساعدها على تأدية وظيفتها.: هو إمداد االتنظيم -1

: هو العملية التي من خاللها يمكن للرئيس وضع ترتيب ينظم الجهد الجماعي التنسيق -3

 ملرءوسيه و يضمن وحدة العمل في سبيل الوصول إلى األهداف املسطرة و املشتركة.

اف تحقيق األهد : هي القيام بنشاط التأثير على الناس لكي يعملوا برغبتهم علىالقيادة -4

  املرغوبة.

 الفرع الثالث: املبادئ األتاتية في التسيير

من اجل التطبيق الفعال للمناجمنت العمومي الحديث وجب التطرق ألهم املبادئ و الركائز      

 األساسية التي تدخل في ضمان التسيير الحديث و الفعال في املرفق العمومي و أهم هذه املبادئ نجد:

 الشفافية -

 ملشاركةا -

 الشراكة  -

 الكفاءة و الفعالية -

 الفرع الرابع: املسير و وظائف 

يعتمد املناجمنت الحديث بصورة كبيرة على املورد البشري في تحقيق األهداف التي يسمو لها، لذا      

فهو يرى  فيها ضرورة و وجوب توفر صفات القائد في الشخص الذي يقود املنظمة، و أهم هذه 

 لى ذكرها كمايلي:الصفات سنأتي ع

 أن يكون يتمتع بروح التخطيط و التنبؤ للمستقبل. -

 أن يكون قادرا على تحقيق األهداف. -

 القدرة على التحليل و اإلقناع. -

 تشجيع العمل و روح املبادرة. -
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 التمتع بروح املوضوعية و ديمقراطية الرأي. -

 االلتزام بالنزاهة و الشفافية. -

 الذكاء و سرعة البديهة. -

 اصل و االتصال داخل و خارج التنظيم.روح التو  -

 

 الفاتـــــــــمة:

تأسيسا على ما سبق ذكره و في ختام هذه الدراسة التي تتناول موضوع املرفق العام الرياض ي، يمكن    

القول على انه عموما ال يمكن للدولة أن تتخلى عن بعض الخدمات خاصة ما تعلق منها بالنشاط 

ها وهذا راجع أساسا لخصوصية هذه الخدمة، لكن فانه باملقابل وجب البدني و الرياض ي و تفويض

إدخال و إجراء تعديالت و إصالحات معمقة فيما يخص التقنيات و األساليب التسييرية املستخدمة 

حاليا، خاصة مع ثبوت عدم نجاعتها و قدمها و هذا بغية تثمين استقالليتها و إعادة هيكلتها هيكلة 

وضع الحالي املعاش خاصة ما تعلق منه بالجانب االقتصادي و ما يمكن للمرفق جذرية تتوافق و ال

العام الرياض ي تقديمه في الشق االقتصادي باعتباره احد األسس الحالية في ازدهار و رفاهية 

 اقتصاديات الدول الكبرى.

يمكن أن تقدم و في هذا الصدد يمكن لنا أن نقدم بعض من التوصيات و االقتراحات التي نرى أنها   

 اإلضافة:

 إثراء املنظومة التشريعية في املجال الرياض ي خاصة التي تهتم منها باملرفق العام الرياض ي و تنظيمه.  -

 االهتمام بمجال التسيير و اإلدارة الرياضية بما يخدم املرفق العام الرياض ي و يساعد في تطويره. -

فل تسيير عالي و ذات جودة للمرفق العام الرياض ي إيجاد البدائل و الطرق التي من شأنها أن تك -

 بأهداف مسطرة.
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تفعيل أجهزة الرقابة اإلدارية و املالية املوضوعة خارج قطاع الشباب و الرياضة و إخضاع املرفق  -

 العام الرياض ي لها بصورة دورية.

ق سبل تطوير املرف تشجيع الدراسات و البحوث و تنظيم املؤتمرات و األيام الدراسية التي تتناول  -

 العام الرياض ي.

 :قــــــــائمة املراجع 

 النصوص القانونية:

 املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها. 1122يناير  12املوافق  12 -22قانون  -

ت املرفق املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضا 1122سبتمبر  22املوافق  112-22املرسوم الرئاس ي -

 العام.

املحدد لشروط إحداث املنشأة الرياضية و  2882نوفمبر  11املؤرخ في  122-82املرسوم تنفيذي رقم  -

 .استغاللها

 املتعلق بحماية األمالك العمومية و امن األشخاص فيها. 2882سبتمبر  12املوافق  11 -82امر -

 .ق بالتنازل عن املنشآت الرياضيةاملتعل 2882نوفمبر  11مؤرخ في  128-82املرسوم تنفيذي رقم  -

 املؤلفــــات:

احمد محيو، محاضرات في املؤسسات اإلدارية، الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  -

2892. 

 .1119جنيح محمد رضا، القانون اإلداري، الطبعة الثانية، مركز النشر الجامعي، سوسة، -

 داري، الطبعة األولى، دار املجدد للنشر و التوزيع، الجزائر.ناصر لباد، األساس ي في القانون اإل  -

 .1111عوابدي عمار، دروس في القانون اإلداري، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، -
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قراءة في املشروعية وطبيعة     39.08الحقوق  العينية العرفية امللغاة بقانون  

 القواعد والقوانين املؤطرة

 

        لعيون موس ى ب 

 باحث في  سلك املاستر 

 خريت كلية الشريعة والقانون   

 أكادير  -جامعة ابن زهر   

 

في املادة العقارية , أن الحقوق العينية العرفية؛ هي حقوق مشروعة  تستمد  80يعتقد الكثير من الباحثين 

مية" , وهي في واقع األمر ليست كذلك, أحكامها من الشريعة اإلسالمية, وذهب الكثير منهم إلى وصفها بـ "الحقوق اإلسال 

تب  حول هذه الحقوق عبارات تقطع بصحتها, وتؤكد كونها من عداد املشروع والجائز,  في حين 
ُ
بحيث نجد في كثير مما ك

 أنه يعتريها من الغرر والغبن ما يؤكد مخالفتها ألدلة الشرع وقواعده ومقاصده في تنظيم املعامالت املالية بين الناس.

.  2822يونيو  1, املوافق لـ  2222رجب  28ضمن الفصل )السابع( من ظهير  81اءت هذه الحقوق في التقنينج

هذا الظهير الذي ركز تطبيق مقتضياته على العقار املحفظ وتطبيق أحكام الفقه اإلسالمي على العقار غير املحفظ. وقد 

                                                           
 من هؤالء الباحثين:  - 80

 وما بعدها. 28, ص 2892محيي الدين إسماعيل علم الدين, في كتابه نظام الكراء باملغرب, مطبعة الساحل, الرباط  -

 وما بعدها. 122مأمون الكزبري, في كتابه  التحفيظ العقاري, ص  -

عقاري في املغرب, مطبعة املعارف الجديدة بالرباط, نشر دار املعرفة للنشر والتوزيع الرباط, محمد خيري؛ في كتابه امللكية ونظام التحفيظ ال -

 .121-118, ص 1/1111ط
معلوم أن هناك فرق كبير وواسع بين مصطلح التقنين, ومصطلح التشريع؛ واستعمال مصطلح التقنين هنا مفاده ؛ أن الحقوق العينية العرفية  - 81

في العرف الذي جرى بين الناس بالعمل بهذه الحقوق , ثم جاء الظهير املذكور فقننها. أما التشريع فهو اصطالح يدل على لها وجود سابق يتجلى 

 الخلق واإلنشاء لقواعد وتنظيمات قانونية جديدة.
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املذكور , ولكن يؤخذ عليه عدم التعريف بها وعدم التعرض  من الظهير  112إلى  282أورد املشرع هذه الحقوق في الفصول 

 ألحكامها ؛ فكان قد اكتفى بذكرها فقط , دون أن يتعرض ألحكامها . 

. ولعل املوضوع األساس وحق الجزاء,  حق الزينة,  حق الجلسة,  حق الهواء والتعليةوالحقوق العينية العرفية هي : 

الصادرة بمقتضاه ؛ الكتاب املوسوم  28.19ضمن هذه الحقوق في القانون رقم  هو عدم إدراج حقي ]الجلسة والجزاء[

نوفمبر  11واملوافق لـ  2121ذي ال جة  12بتاريخ  2.22.229بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

من القانون  8ا صرحت بذلك املادة , وال يمكن تفسير عدم التعرض لها إال بتعمد إلغائها وتوقيف العمل بها , كم1122

 املذكور . 

فحقي الجلسة والجزاء إذن ؛ من الحقوق العينية العرفية التي جرى بها العمل في املغرب قبل صدور ظهير رجب 

ومن تم العمل بها مقننة بعد صدور الظهير املذكور ... إال أن هذين الحقين لم يعد العمل بهما يقره القانون بعد  2222

 . 1122ظهير نوفمبر  صدور 

فما هو اإلطار القانوني الخاص بالحقوق العينية العرفية ؟ وما هو مفهومها ؟ وما هي خصائصها ؟ وملاذا سميت " 

عرفية "؟ وهل لتلك امللغاة )الجلسة والجزاء( أصال في الشريعة اإلسالمية يقرها؟ أم أنها مخالفة لألصول والقياس , فضال 

بدعوى كونه عرفا  -الشرع ؟  وهل يعد العرف املخالف لقواعد ومقاصد الشريعة صحيحا  عن أن يكون لها نص في

؟ وهل كل األعراف تحقق املصلحة املطلوبة شرعا؟ وهل أجمع الفقهاء على منع الجلسة والجزاء؟ أم أن   -متعارفا عليه

 لهذه الحقوق؟ ... هناك خالف ونقاش في الجواز وعدمه؟ وما هي طبيعة القواعد والقوانين املؤطرة

 هذه اإلشكاالت وغيرها, ستناولها في هذا املقال املتواضع  بش يء من االختصار والتركيز ووفق الخطة اآلتية : 

 :  الحقوق العينية العرفية ؛ اإلطار القانوني واملفهوم والفصائص .  املبحث األول 

 : اإلطار القانوني للحقوق العينية العرفية.  املطلب األول 

 : مفهوم الحقوق العينية العرفية وخصائصها.  طلب الثانيامل
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 : الحقوق العينية العرفية ) امللغاة (؛ قراءة في  املشروعية.  املبحث الثاني

   : إجارة املوقوف بأقل من أجرة املثل وإطالة مدة إجارته. املطلب األول 

 ية حقي الجلسة والجزاء.:  قراءة في إمكانية التأصيل واستحالته؛ ملشروع املطلب الثاني

 : طبيعة القواعد والقوانين املؤطرة ل حقوق العينية العرفية.  املبحث الثالث 

 : القواعد املستمدة من الفقه املالكي واألعراف املحلية. املطلب األول 

 : القواعد املستمدة من قانون االلتزامات والعقود ومن نتاج العمل القضائي. املطلب الثاني

 : القواعد واملفاهيم املستمدة من مدونة الحقوق العينية. الثالثاملطلب 

 

 :  الحقوق العينية العرفية ؛ اإلطار القانوني, واملفهوم, والفصائص. املبحث األول 

 : اإلطار القانوني ل حقوق  العينية العرفية .املطلب األول 

ة ( , وتصنف الحقوق الداخلية بدورها إلى تصنف الحقوق بصورة عامة إلى : ) حقوق دولية ( و ) حقوق داخلي

) حقوق سياسية أو دستورية ( و ) حقوق مدنية أو غير سياسية ( ...  " ومعلوم أن الحقوق الدولية هي تلك التي يقررها 

   82 "القانون الدولي العام ألشخاصه اإلعتبارية املعنوية , ذلك بهدف تمكينها من القيام بنشاطها داخل األسرة الدولية...

أما الحقوق الداخلية فهي تلك القوانين الداخلية للفرد بصفته عضوا في املجتمع وهي صنفين كما تقدم ؛ 

الحقوق السياسية أو الدستورية : وهي التي  تقرر للفرد بصفته عضوا رسميا في الجماعة السياسية للدولة , كحق 

 البلدية والقروية والنقابات املهنية وغير ذلك ...  االنتخاب والترشيح للهيئات النيابية واإلدارية واملجالس

                                                           
 . 122املدخل إلى علم القانون للدكتور غالب علي الداودي ص   - 82
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أما الحقوق املدنية أو غير السياسية ؛ فهي التي ال يمكن أبدا اإلستغناء عنها وال تتعلق بتسيير شؤون الدولة , 

 وتصنف هذه الحقوق إلى حقوق عامة وأخرى خاصة .

تنشأ  : فهي التي الخاصةيقررها القانون الدستوري . وأما : فاملقصود بها الحقوق والحريات الشخصية التي  العامةفأما  

في إطار القانون الخاص , وتتوفر لألشخاص املتوافرة فيهم شروط اكتسابها , وهي بدورها تنقسم إلى قسمين : حقوق 

 .مـالـية وحقوق  عائلية

ي ينتمي ص نظرا ملركزه في األسرة التفالحقوق العائلية, أو ما يسمى باألحوال الشخصية هي تلك الحقوق التي تثبت للشخ 

 إليها كحق الزوجة في املهر والنفقة وحق الوارث في  امليراث وغير ذلك ... 

: فهي التي يقررها القانون املدني لألشخاص , وهي على ثالثة أنواع : حقوق شخصية , وحقوق معنوية,   الحقوق املاليةأما 

 كله هي هذه األخيرة .   والذي يهمنا في هذا ( 83 ).  عينيةوحقوق 

"الحق العيني هو سلطة مباشرة على ش يء معين يقررها القانون لشخص معين." 

فهو إذن حق ُينش ئ سلطة مباشرة للشخص على الش يء, وتنقسم هذه الحقوق  84

 .وحقوق عينية تبعية,  حقوق عينية أصليةبدورها إلى : 

والحقوق العينية األصلية   85قائمة بذاتها دون اإلستناذ إلى حق آخر" ويقصد بالحقوق العينية األصلية ؛ " تلك الحقوق ال

من مدونة الحقوق العينية هي : حق امللكية _ حق اإلرتفاق _ حق اإلنتفاع _ حق العمرى _ حق اإلستعمال  8حسب املادة 

الحقوق العرفية املنشأة  _ حق السطحية _ حق الكراء الطويل األمد _ حق الحبس _ حق الزينة _ حق الهواء والتعلية _

  ( 86) حيز التنفيذ    39.08بوجه صحيح قبل دخول قانون 

                                                           
 بتصرف . 129إلى  121املصدر نفسه ص  - 83
 من مدونة الحقوق العينية بتصرف . 9املادة  - 84
 من مدونة الحقوق العينية . 8أنظر املادة  - 85
 من مدونة ح ع . 8أنظر املادة   - 86
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 زاء""الجلسة والجومقصود املشرع من الحقوق العرفية املنشأة بوجه صحيح قبل دخول املدونة حيز التنفيذ هي حقي: 

بالتقنين دون غيرهما من الحقوق  ويلحق بهما "حق الكدك وشد املسكة وغيرهما", إال أن الجلسة والجزاء خصهما املشرع

 كالكدك وشد املسكة املذكورين.

أما الحقوق العينية التبعية فيقصد بها تلك الحقوق التي ال تقوم بذاتها, وإنما تستند في قيامها على وجود حق 

   ( 87 )الرهون الرسمية .  -الرهن الحيازي  -اإلمتيازات  -شخ  ي سابق, يكون ضمانا للوفاء به , وهي : 

ولن نفصل الكالم حول هذه الحقوق جميعا , فاملقصود وضع الحقوق العينية العرفية في إطارها القانوني , وقد 

تبين مما تقدم , أنها تندرج ضمن  الحقوق العينية األصلية , والحقوق العينية األصلية هي قسم من أقسام الحقوق 

, والحقوق املالية بدورها من أقسام الحقوق الخاصة , وهذه األخيرة  العينية , والحقوق العينية من أقسام الحقوق املالية

 من أقسام الحقوق املدنية غير السياسية .

 : مفهوم الحقوق العينية العرفية وخصائصها. املطلب الثاني

 الفقرة األولى: مفهوم الحقوق العينية العرفية.

ن العرف املحض, وبعضها يستمد أحكامه من الفقه الحقوق العينية العرفية : هي حقوق بعضها يستمد أحكامه م

على العقارات املوقوفة ) األحباس ( , وعلى أمالك الدولة الخاصة, وهي  غالباوتقع هذه الحقوق  (88)املالكي والعرف معا 

أبيد. لت, ويستأثر بها صاحبها باعتبار أن هذه الحقوق أغلبها يكون على وجه ا 89حقوق قابلة للتفويت بعوض أو بغير عوض

 في الفصل 
 
 , وهي : 2822يونيو  1, املوافق لـ  2222رجب  28من ظهير  2وهذه الحقوق نجدها كما قدمنا ؛ واردة

                                                           
 من مدونة ح ع . 21أنظر املادة  - 87
نوعة فإن حق الهواء وهنا ينبغي أن نشير إلى أن الحقوق العينية العرفية جميعها ال تدخل تحت حكم واحد, فإن كانت الجلسة مم - 88

والتعلية جائز؛ وهو األمر الذي استقر عليه العمل باملغرب املالكي منذ زمن بعيد, خاصة في االحياء القديمة في املدن العتيقة؛ يقول 

 الفقيه ابن عاصم الغرناطي في التحفة: 

 وجائز أن يشتري الهواء.....ألن يقام معه البناء.
 أي بالتبرع صدقة أو هبة. - 89
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 حق الجلسة , حق الهواء والتعلية ,حق الزينة وحق الجزاء ؛ وفيما يأتي تعريف وبيان لكل منها :  

 أوال: حق  الجلسة:

 وفي اصطالح الفقهاء لها تعاريف عدة: (90)هيئة التي يكون عليها الجالس حق الجلسة : الجلسة في اللغة هي تلك ال

 . 91عرفها اإلمام عبد القادر الفاس ي بأنها : "عقد كراء على شرط متعارف"  -

عرفها أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد التماق الغرناطي بقوله: " كراء خاص على شرط التبقية على أن يقوم  -

  92".املكتري باألصل

عرفها القاض ي محمد العربي بن أحمد بردلة الفاس ي بقوله: " عقد كراء على شرط أال يخرج إال إذا رض ي بالخروج أو  -

  93يخل باملصلحة التي روعيت في إحداثه".

من خالل هذه التعاريف يتبين لنا إذن معنى مصطلح )حق الجلسة( فاملقصود بهذا الحق شراء الجلوس واإلقامة 

على الدوام واالستمرار, فكأن املكتري اشترى جلوسه وإقامته على الدوام  -حانوت أو فندق أو أي محل تجاري  بدكان أو -

 , وهو بهذه الصفة يصبح كأنه يملك األصل, فله أن يفوته حينئذ بالبيع أو الهبة , وينتقل لورثته.  

 ءثانيا: حق الجزا

ل اكافأة على الش يء، جزاه به وعليه جزاء وجازاه مجازاة وجزاء؛ وقالجزاء: املالجزاء في اللغة : قال ابن منظور : " 

 94"  من يفعل الخير ال يعدم جوازيه  الحطيئة:

: الجزاء كراء األرض للبناء أو الغرس أو للزراعة وهو جار في  عبد القادر الفاس يوفي االصطالح الفقهي:  يقول 

 .95احب الجزاء أن يبيع ويهب ويورث عنه أرض األحباس على التبقية وإن لم ينص عليها, وأن لص

                                                           
 أنظر القاموس املحيط )مادة جلس(. - 90
 )مخطوط( للعالم أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن التماق الغرناطي. إزالة الدلسة عن وجه الجلسةعبد القادر الفاس ي ؛  - 91
 )نفس املصدر( هـ.6676الغرناطي الفاس و، املتوفى تنة  التماق أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن - 92
 ه. )نفس املصدر(. 2222وتوفي سنة  2111مد العربي بن أحمد بردلة الفاس ي ولد سنة أبو عبد هللا مح - 93
 هـ . 2121.  دار صادر بيروت , الطبعة الثالثة سنة  212/  21لسان العرب , باب الواو , فصل الجيم   - 94
 كتاب إزالة الدلسة ) مخطوط(. تقدم  - 95
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بأنه : " كراء لألراض ي الخالية ملن يبني فوقها أو يغرسها، مع اتفاق الطرفين على أن املكتري بن معجوز وعرفه محمد 

 .96يبقى فيها دائما وال يطالب بإفراغها، وإنما يلزم بأن يؤدي كراء املثل كلما تغيرت الظروف" 

حق الجزاء يتجلى في أن كل واحد من املتعاقدين يجازي اآلخر، املكتري يجازي املكري وسبب تسمية هذا الحق؛ ب

بصيانة الحبس )األرض( وإصالحه وحفظه، واملكري يجازي املكتري بتقديمه عن غيره وإبقائه في املحل، "وبالتالي كانت 

 .97العادة أن يقبض الحبس جزاء كل عام مقدما في أول محرم" 

 98لجلسة والجزاء أنواع أخرى ال يكاد يذكرها كثير من الباحثين في هذا املجال؛ وهي: حق الحكر وَيْنَضّم إلى ا 

ضمن الحقوق العرفية , وهذا  101... وُيدخل بعض الباحثين في القانون حق "العمرى"  100ومشد املسكة  99وحق الكدك 

الفقهاء شروطه وحددوا أركانه ,  خطأ؛ فهذا الحق له أصل في السنة الصحيحة وجرى عمل الصحابة به, وقرر له

 فالقول بأنه عرف طارئ قول مجانب للصحة.

 ثالثا: حق الهواء والتعلية

وهو الحق املقرر لشخص ما في اإلفادة من جزء محدد من الفضاء الطليق أو العلو املرتفع فوق بناء قائم, وقد 

ني مفاده تملك الهواء العمودي الذي يعلو بناء على أن حق الهواء والتعلية حق عي 28.19من قانون  229نصت املادة 

 قائما يملكه الغير.

                                                           
 .211م ص:  2892اإلسالمي" التقنين املغربي املقارن الطبعة األولى سنة محمد بن معجوز : " أحكام الشفعة في الفقه  - 96
  222 – 221الشيخ الّنماق: من مخطوط إزالة الدلسة عن وجه الجلسة الورقة  - 97
ق دهما. / منحة الخاليقول ابن عابدين : االحتكار في العرف إجارة يقصد بها منع الغير واستبقاء االنتفاع باألرض مقررة للبناء والغرس أو ألح  -98

 . 1, دار الكتاب االسالمي ط  111/ 2على البحر الرائق 
 . 21/ 8يقول ابن عابدين عن هذا النوع : هو ما يبنيه املستأجر في حانوت الوقف وال يحبسه على الوقف, رد املحتار البن عابدين    -99

لزراعة فأصلحها مستأجرها , وبالتالي فحق التمسك باألرض مرتبط باستغاللها . هو حق البقاء والقرار في األرض املوقوفة إذا كانت صالحة ل   -100

 .2299دار النهضة العربية بيروت  212أنظر كتاب الوقف في الشريعة والقانون لزهدي يكن ص 
ر، أو على ورثته إذا مات املعمر له، حق العمرى : اسم من االعمار. في الشريعة: جعل نحِو داره للمعمر له مدة عمره بشرط أن يردها على املعم  - 101

لفكر ا أو املعمر. وهي الرقعى عند الجعفرية، واالباضية وقد تسمى عند الجعفرية السكنى أيضا. / القاموس الفقهي للدكتور سعدي أبو حبيب , دار 

 .121م ص  2822سنة النشر  1دمشق ط 



  

 

123 

وهو من الحقوق العرفية التي جرى بها العمل باملغرب وهذا الحق لم يلغى بقانون مدونة الحقوق العينية إذ أدرجه 

 من املدونة, والتي نصها :  8ضمن الحقوق العينية األصلية في املادة 

الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه , والحقوق العينية االصلية " الحق العيني األصلي هو 

 -حق السطحية  -حق االستعمال  -حق العمرى  -حق اإلنتفاع  -حق اإلرتفاق والتحمالت العقارية  -حق امللكية  -هي : 

العرفية املنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا  الحقوق  -حق الهواء والتعلية   -حق الحبس   -حق الكراء الطويل االمد 

  102القانون حيز التنفيذ. " 

وفي آخر املادة تصريح على أن الحقوق العرفية املنشأة قبل تنفيذ هذا القانون حقوق عينية أصلية صحيحة , أما التي 

  103قد تنش ئ بعد تنفيذه فهي باطلة باملفهوم. 

على صاحب هذا الحق عند املنازعة ضرورة إثباته على أساس أن مالك  وينبغي أن نشير إلى ش يء مهم وهو أنه "يتعين

. كما أن هذا 104العقار إن كان يملك ما فوقه وما تحته فإن من يدعي االستئثار يجب عليه إقامة البينة التي تفيد ذلك" 

 105يه. الحق يقوم بناء على العقد ويجوز لصاحبه أن يفوته أو يرهنه أو أن يرتب حقوقا وارتفاقات عل

 رابعا: حق الزينة

حق الزينة : هو حق البناء في أرض الغير, وهو خاص بالبناء دون غيره , بعكس السطحية الذي يشمل البناء 

 والغرس واملنشآت.

                                                           
 .8مدونة الحقوق العينية , املادة :    - 102
 –الجزاء  –ن املشرع قد قنن بعض الحقوق العرفية ) حق السطحية وحق الهواء والتعلية (  وأعرض عن البعض ) الجلسة معنى هذا أ  - 103

 حق الحكر ... ( وفي ذلك إضفاء الشرعية على املقنن وإبطال لغير املقنن . -شد املسكة   –الكدك 
 219، وكذلك قرار املجلس األعلى عدد 18/1/2/1111عدد  ، ملف عقاري 19/12/1112مؤرخ في  122قرار املجلس األعلى عدد  - 104

 .81. أوردهما عمر أزوكار، الدليل العملي للعقار في طور التحفيظ، م س، ص 121/1/2/21ملف شرعي عدد  28/8/1111مؤرخ في 
 (.28,19من مدونة الحقوق العينية . )قانون  211املادة  - 105
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يقع حق الزينة على أرض تعتبر من أمالك الدولة الخاصة أو من أمالك األحباس أو األفراد. يقيم فيها املكتري 

ضا بين مالك الرقبة وبين املكتري  بنايات أو يحدث فيها تحسينات تشكل حقا عقاريا يسمى الزينة، ويجعل العقار مبعَّ

 الذي يتصرف من منفعتها.

وحق السطحية يمتد مدى حياة العقار, أما حق الزينة فينتهي بانتهاء مدة العقد أو أق  ى مدة قانونية  حددها 

 106مد.سنة قياسا على الكراء الطويل األ  11املشرع  في 

 .الفقرة الثانية : خصائص الحقوق العينية العرفية

 لعل أبرز خصائص هذه الحقوق ما يلي : 

: هذه الحقوق كما أسلفنا ؛ تستمد أصولها من العرف , على عكس ما يعتقده الكثير  من الباحثين في مجال  أوال 

 . (107)العقار

قول , كما أنها ال يمكن أن تكون حقوقا مرتبطة باملنقول والعقار : تعتبر كلها حقوقا عينية ترد على العقار دون املن ثانيا

معا, واملقصود بالعقار كما هو معلوم في الفقه: " كل ما ال يمكن نقله إال بتغير هيئته , وهو على عكس املنقول الذي هو 

  108كل ما ينقل دون تغير هيئته".

لزم صاحبها بوجوب دفع عائدات إما دورية  ثالثا
ُ
أو دائمة , يقدمها صاحب الحق إلى صاحب العقار الذي يمتلك : أنها ت

الرقبة , هذا مع استكناء حق الهواء والتعلية, ألنه تملك لعلو العقار تملكا؛ كامال إال في حالة تصرف فيه صاحب الحق 

 بكرائه للغير. 

                                                           
 قوق العينية العرفية وبين الكراء الطويل األمد.ال شك أن هناك تقاطعا كبيرا بين الح - 106
يعلق األستاذ  عبد الكريم الطالب في كتابه " الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية" عن هذه الحقوق  قائال: " إنها في اعتقادنا  - 107

قة لها بالفقه اإلسالمي. أنظر هامش ليست حقوقا إسالمية كما يعتقد أغلبية الباحثين. فالحقوق املذكورة ذات أصل عرفي محض ال عال

 . 1122الطبعة الثامنة ماي  222الصفحة 
 . بتصرف.1/121بداية املجتهد:   - 108
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بحق الغير , كأن يكون امللك الذي : أنها حقوق يمكن ألي شخص أن يتمتع بها؛ ما دام ذلك ال يؤدي إلى اإلضرار  رابعا

 عليه الحق العيني العرفي ملكا مشاعا؛ فال يمكن مثال أن ننش ئ عليه حق الزينة . 

خامسا: من خصائص حق الجزاء أنه يقع على األراض ي للبناء أو الغرس, وهو عكس حق الجلسة, وإن كان شبيها به؛ إذ 

 ة للعمل التجاري.ال تقع الجلسة إال على العقارات املبنية واملعد

 سادسا: يمكن أن تكون هذه الحقوق محال لحق ارتفاق يرد عليها كما يمكن أن يترتب عليها رهن رسمي تتحمله.

 : الحقوق العينية العرفية ) امللغاة (؛قراءة في املشروعية. املبحث الثاني

 املطلب األول : إجارة املوقوو ب قل من أجرة املثل وإطالة مدة إجارت . 

البد أوال أن نشير  إلى مسألتين مهمتين, اختلف حولها فقهاء الشريعة, وهي ؛ اختالفهم في إجارة املوقوف بأقل من أجرة 

 املثل؟  واختالفهم في مدة إجارته ؟ 

  : أوال : حكم إجارة املوقوو ب قل من أجرة املثل 

بأقل  جارتهإاختلفوا في  ولكنهم جر بأجرة املثل.اتفق الفقهاء على أن العين املوقوفة إذا رغب في إجارتها، فإنها تؤ 

 :  من أجرة املثل

: ال يجوز ملن له حق إجارة الوقف أن يؤجره بأقل من أجرة املثل حتى لو كان املؤجر هو الناظر في حال كونه  قال الحنفية

  109املستحق وحده لألجرة كلها. 

                                                           
 بتصرف . 118/ ص  2هـ ( دار الكتاب اإلسالمي الطبعة الثانية د تخ ,  ج  821البحر الرائق شرح كنز الدقائق , البن نجيم املصري ) ت   - 109
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لة ملوقوفة على غيره , وبين أن يؤجر العين املوقوفة عليه ؛ ففي الحاوالشافعية بين أن يؤجر املتولي العين ا ويفرق الحنابلة

األولى: ال يجوز له أن يؤجرها بأقل من أجرة املثل , وفي الحالة الثانية : له أن يؤجرها بأقل ما دام وحده هو املستحق 

  110لألجرة. 

, 111ثل ضمن تمام أجرة املثل , وإال رجع على املستأجر.أن العين املوقوفة , إذا أكراها الناظر  بأقل من أجرة امل ويرى املالكية

 بمعنى أن املالكية يمنعون إجارتها بأقل من أجرة املثل حتى لو كان املؤجر هو املستحق الوحيد لألجرة كلها.

  :ثانيا: حكم اإلجارة الطويلة في األوقاو 

يصنع في ملكه ما شاء وقتما شاء . أما في األوقاف  األصل في اإلجارة الطويلة في األمالك عموما, أنها جائزة ألن املالك

 فقد اختلف فيها الفقهاء كاآلتي : 

: ذهبوا إلى عدم جواز إجارة املوقوف أكثر من سنة واحدة, حيث جاء في الفتاوى الهندية املعبرة عن الفقه  فالحنفية

الفقيه أبو جعفر: أنا أجّوز في ثالث سنين  الحنفي: " نقل عن جماعة من مشايخنا أنه ال يجوز أكثر من سنة واحدة, قال

وال أجوز فيما زاد على ذلك ... وفي غير الضياع يتفتى بعدم الجواز فيما زاد على سنة واحدة إال إذا كانت املصلحة في 

  112جوازه, وهذا أمر يختلف باختالف الزمن واملوضع. " 

"أما الحبس على املساجد واملساكين وشبهها فال يكريها الناظر منعوها فيما زاد على أربع سنوات. قال الحطاب:  واملالكية؛

    113ألكثر من أربعة أعوام إن كانت أرضا, وال أكثر من عام إن كانت دارا, وهو عمل الناس ومض ى عليه عمل القضاة."

تة ؛ كما وبسومة ثابوعلة منع املالكية لذلك هو مراعاة مصلحة العين املوقوفة ألن طول مكو ها بيد املكتري لسنوات عدة 

                                                           
 , بتصرف. 221/ ص 2, ج   2881سنة  2هـ ( دار الكتب العلمية ط 822معرفة معاني ألفاظ املنهاج للشريني الشافعي ) ت  مغني املحتاج إلى  - 110
 88/  2حاشية العدوي على الخرش ي   - 111
 . دار الثراث العربي بيروت , لبنان. 221/ ص  1الفتاوى الهندية لجماعة من علماء الهند , ج  - 112
 . 12/  2. ج  2881سنة  2هـ ( دار الفكر ط  821شرح مختصر خليل للحطاب  ) ت  مواهب الجليل في  - 113
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هو حال حق الجلسة ؛ ليس في مصلحة املؤسسة الوقفية الخيرية؛ بمعنى أن األفضل للمستفيد من الوقف الذي يكون 

 في غالب األمر فقراء أو طلبة مدرسة عتيقة أو غير  ذلك .

وقف فإن من رآه يتصرف فيها وفي هذا املعنى يقول ابراهيم بن موس ى الحنفي : " إن املدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال ال

 114تصرف املالك على طول الزمن يظنه مالكا له ... " 

فقد استدل ابن قدامة بقوله تعالى ) قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني أما الحنابلة؛ 

  116وقال بأن شرع من قبلنا شرع لنا وما جاز لسنة جاز ألكثر منها. " 115حجج(

   117ب ابن القيم إطالة مدة كراء الوقف لكنه مع ذلك لم يقل بمنعها إذ لم يكن الواقف قد اشترط منعها.وقد عا

واملالحظ من تتبعنا لهذه اآلراء الفقهية ؛ نستنتت أن من منع إطالة مدة الكراء؛ منعها مراعاة إلفضاء طول املدة إلى ادعاء 

 علت له, وبالتالي فإن املعتبر في الفقه هو مصلحة الوقف . تملكها العين املكتراة وعدم سيران نفعها الذي ج

وبعد هذه التوطئة املوجزة والعامة؛ ندخل إلى صلب اإلشكال, ومحل الدراسة, وقبل ذلك ال حرج أن نتسائل أسئلة من 

 يل جواز قبيل: هل الجلسة والجزاء محل حضر تام عند جميع الفقهاء؟ أم هي محل خالف بينهم؟ وهل من إمكانية لتأص

هذين الحقين في الشرع؟ وَمن هؤالء الذين حاولوا ذلك؟ وهل محاولتهم هذه مبنية على أسس معقولة ومشروعة؟ أم 

كالمهم في ذلك مجرد تقرير لواقع يستحيل تغييره بعد أن استفحلت ظاهرتي الجلسة والجزاء في زمنهم وتعلقت بها مصالح 

 الكثير من املستفتين؟...

 قراءة في إمكانية الت صيل واتتحالت ؛ ملشروعية حقي الجلسة والجزاء. : املطلب الثاني

 أوال: حق الجلسة

                                                           
 م . 2811سنة  1( . ط  28هـ (  , ) ص  811اإلسعاف في أحكام  األوقاف , إبراهيم بن موس ى الطرابلس ي ) ت  - 114
 . 12سورة القصص اآلية   - 115
 بتصرف . 212/ ص  2م , ج  2829, هـ ( مكتبة القاهرة د ط  211املغني البن قدامة ) ت   - 116
 أنظر مجموع الفتاوى. - 117
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عند البحث ففيما كتب حول الجلسة نجد أن الفقهاء قد وقفوا منها مواقف مختلفة، فمنهم من منعها, ومنهم 

 من أجازها. وهذه وجهة نظر كل فريق:

 الفريق األول: 

 عن حكمها فقال: " أما مسألة الجلسة فلم أقف على نص فيها، وال أظنه يوجد، سئل الشيخ ميارة الفاس ي رحمه هللا

 .118ألنها محض اصطالح من املتأخرين وأنها اشتملت على أمور مخالفة للشريعة"

 . 120فقال: " الجلسة التي حدثت ال أصل لها في الشرع" 119وسئل عنها الشيخ عبد الواحد بن عاشر

، الذي جعل الجلسة من عداد الجهل والتسلط والجور على حقوق العباد 121 املسناوي ومن املانعين أيضا أبو عبد هللا

فقال فيما نصه : " وبالجملة فأمر الجلسة مما غص به الناس قديما وحديثا لتحكم العوائد على القواعد وغلبة العامة 

 .122على الخاصة مع الجهل منهم

لي بأن الجلسة: " أحد ها أهل الغصوبات من أنواع الجور، وقد وقع وفي نفس السياق ومن نفس املصدر؛ زاد الشيخ الجال

التشكي بظلمها أيام حياة العلماء حفاظ املذهب كالحميدي والسرااح، ووقع االهتمام بقطعها فلم يجدوا معينا وال ناصرا 

مد املنصور فرفع من أهل الدولة، وتغصب أصحابها بذوي الجور والظلم، وبقي أمرها كذلك إلى أن قدم السلطان أح

 . 123هـ" 2122إليه أمرها فقطعها واستبد أرباب األصول بمنفعة رباعهم، واظمحل ذلك الباطل وهكذا كان الحال عام 

 .124: أن مسأله الجلسة " فيها للناس اصطالحات وقوانين قلما يجري ذلك على أصل الشريعة" ويقول عبد القادر الفاس ي

                                                           
 إزالة الدلسة عن وجه الجلسة ) مخطوط( - 118
 الفقيه املالكي صاحب نظم املرشد املعين على الضروري من علوم الدين املشهور. - 119
 نفس املصدر - 120
 هـ. 2222هـ واملتوفي سنة  2121مؤلفات عدة مولده سنة أبو عبد هللا محمد بن احمد بن محمد بن أبي بكر الدالئي املسناوي له  - 121
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 قال :وقد ضمن ذلك ابن القاض ي في نظمه ف

 والجلسة التي جرت بفاس.......لدى الحوانيت بال إلتباس

 ليس لها في الشرع أصل يعتبر.... وال قياس عند كل ذي نظر

 ففعلها وبيعها صرام..........عند الجميع قاله األعالم

 الفريق الثاني: 

تض ي املنع والتحريم، ورد على إلى جوازها مطلقا، مصرحا بأنه ليس في ذلك ما يق التماق ذهب الفقيه محمد بن أحمد

،  واألمر إذا  العرفمن قال بذلك جازما بأن ما ذهب إليه هو الصواب الذي ال يعدل عنه إلى غيره, واعتبره من قبيل 

اتخذه عرفا وعادة أهل املروءات والجمهور من الناس، ال ينبغي أن يكون حراما، والعرف في الجلسة من هذا النوع )...( 

ق على هذا العرف أهل العلم والدين من قضاة ومفتين ومدرسين وغيرهم، وعلى هذا لم يبق إال التسليم سيما وقد أطب

 .125وجوازها وحليتها"

ثم استدل على ذلك برأي اإلمام أبي سعيد بن لب حين قال : " ما جري به عمل الناس وتقادم في عرفهم وعاداتهم، ينبغي 

ف أو وفاق، إذ ال يلزم ارتباط العمل بمذهب معين أو بمشهور من قول أن يلتمس له مخرج شرعي ما أمكن على خال 

 126قائل".

أن املغرب فيه أو قاف من أراض ي ودكاكين وأفران وحمامات ونحو ذلك، معدة للكراء  وسبب ذهاب التماق إلى هذا هو 

اء حسب فصول السنة من شتدائما ألنها غالبا ُحبست على من ينتفع بخراجها وال يعمرها بنفسه، وأن كرائها يختلف ب

وصيف، فرأى املسؤولون عن هذه األوقاف أن األولى في الحبس أن يكون كراء بهذه الصيغة, ويعمر املدة كلها في وقت 
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الرواج والكساد، ورأى املكتري أنه يطمأن على نفسه وال يتعرض للخروج إن غال السوق وارتفعت األكرية في تلك املدة، 

 127الضرر ليسارته، والدخول عليه عادة.ويغتفر ما في ذلك من 

اء، وال تسلم معه في الكر  سببا في التسامح ذلك كان وألجل أن املكتري لهذه األوقاف يقوم بعمارتها وإصالحها وترويجها فإن

 قائما بمصلحتها ولم يفرط فيها. لغيره ما دام

 128ء واحد؛ كما صرح بذلك أبو العباس الرهونيوذهب بعض العلماء إلى أن كال من الجلسة والخلو والزينة واملفتاح ش ي

 .  129إال أن الخلو لغة أهل مصر، والجلسة تعبير املغاربة

الخلو والزينة؛ كل هذه ال تقع بالضرورة على كذلك , فاملفتاح أو "بيع الساروت" و وهذا فيه مجانبة للصواب في نظري 

 وبالتالي فإن الفرق الجوهري  ة الخاصة وعلى أمالك األفراد,فالزينة مثال: تقع أيضا على أمالك الدول األمالك املحبسة,

 على األوقاف حصرا. يقعانبين هذه االصطالحات؛ أن الجلسة والجزاء 

وجريا على نفس مذهب الرهوني في عدم التمييز بين الجلسة واملفتاح والزينة يقول التماق معرفا للجلسة : " هي قرار 

وهو تعريف غير مكتمل املعنى, يستدعي طرح أسئلة من قبيل: على ماذا  130ماعون".مستمر مع عقد كراء على التبقية ب

يقع هذا الكراء ؟ هل على العقار أم على املنقول ؟ وإن كان عقارا فما نوعه؟ هل من األبنية أم من األراض ي؟ وإن كان من 

 هو وقف أم مجرد عقار؟ أحدهما فهل هو من أمالك الدولة أم من أمالك الخواص؟ وإن كان من أحدهما, فهل

يقول الدكتور محمد الصوفي: "... وخالصة األمر أن نظام الجلسة قد حظي باهتمام  -أي سياق الجواز-وفي نفس السياق 

الفقهاء ... وذلك لكونها كانت عند أهل فاس من األعراف املقررة والعوائد املستحسنة. وقد ورد للجلسة عدة تعاريف 

تختلف في معناها، ومرد هذا االختالف هو الجانب أو الش يء الذي يعتقد أنه هو الذي حمل اختلفت في ألفاظها ولم 
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املكتري على التعاقد بشأنها هل هو املكان للجلوس، أو ما تحتويه الجلسة من آالت وأشياء ترغب في التعاقد بشأنها، أو 

 .  131تملك منفعة أصل العقار"

لجواز الجلسة فإنه من خالل هذا النص نستنتت كذلك أنه نحى منحى اعتبار  باإلضافة إلى تقرير الدكتور محمد الصوفي

األلفاظ املذكورة شيئا واحدا, وهو األمر الذي قررنا سلفا أنه من املغالطات االصطالحية, والتي يجب التنبيه عليها متى 

 دعت الحاجة العلمية إلى ذلك.

  ثانيا: حق الجزاء.

هو نفسه الذي يقال أيضا في الجزاء إذ ال فرق بينهما في السبب والحكم, وإنما يختلفون  لعل الكالم الذي قيل في الجلسة

فقط في الصورة؛ فإذا كانت الجلسة تقع على املحالت التجارية على اختالفها فإن الجزاء يقع على األراض ي الفالحية 

 حصرا.

ري يجازي اآلخر، املكت -املحبس واملكتري  –اقدين وتقدم معنا أن وجه التسمية بالجزاء يتمثل في أن كل واحد من املتع

 . 132بصيانة الحبس وحفظه، واملحبس بتقديمه عن غيره وإبقائه في املحل

ويسمى الجزاء عند املصريين بالحكر, وقد أطال الفقهاء رحمهم هللا في بحثه ودراسته, وتفرقوا في ذلك إلى مجيز ومانع. 

رحمه هللا والعالمة أبو عبد هللا محمد بن القاسم السجلماس ي الرباطي في شرحه فمن املجيزين لحق الجزاء ؛ ابن منظور 

 على نظم العمل, حيث قال: 

 وهكذا الجلسة والجزاء .... جرى على التبقية القضاء
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وقد قدمنا أنه ال فرق بينهما ال في السبب وال في الحكم, فسبب  (133)وأما املانعون له فهم نفس املانعين أيضا للجلسة 

 قيام كل من الجلسة والجزاء واحد وبالتالي فحكمهما واحد بالبداهة. 

ويالحظ بأنه توجد في كثير من املدن املغربية أحياء يطلق عليها ) الجزاء( كشارع الجزاء بالرباط وحي جزاء ابن عامر وجزاء 

نوه، ا مقابل " جزاء" يؤدونه على ما ببن زاكور بفاس، ألن أراضيها كانت في األصل ملكا للدولة وأذنت للناس بالبناء عليه

 .134لذلك دعيت بالجزاء

؛ هل يكفي إفتاء بعض العلماء بتجويز أمر من األمور الذي درج عليه الناس , إلضفاء صفة املشروعية عليه  لكن السؤال

 وعّده من أمور الشريعة اإلسالمية ؟..

املرتبة اجتهاد عالم أو عاملين أو أكثر . فعدم التمييز بين األمور : ال؛ فما أقرته الشريعة أو نصت عليه لن يماثل في  الجواب 

اإلجتهادية وبين املسائل التي أقرها الشارع أو نص عليها ؛ يوقع في كثير من الخلط والخبط املنهجي في التعامل مع األمور 

 الفقهية كمثل هذه. 

ى ع منها , سواء لصالح الجهة املوقوف عليها أو للوقف علفاألصل في االنتفاع بالوقف , أن تستغل عينه بما يعود باالنتفا

حد سواء , وإذا نظرنا إلى واقع حق الجزاء نرى أن تلك املدة الطويلة تؤدي في كثير من األحيان إلى إبطال الوقف, ألن 

ويتعامل  تأجرة ,تصرف األجير في العين املوقوفة بأي طريقة شاء, وعلى طول الزمن, يظنه غيره مالكا أصليا للعين املس

معه على أساس ملكيته لألصل , كأن يفوت له ذلك األجير صاحب حق الجلسة ؛ حق االستغالل ويظن املشتري أنه 

 اشترى الرقبة.

املقرر مخالفة ملقصود الشارع في اعتبار مصلحة الوقف,  فاعتبار مصلحة الوقف في أي  وبالتالي فإن مخالفة هذا األصل

 وقفية؛ هو في الحقيقة ركن ال يجب أن تقوم  أي معاملة مالية تهم األوقاف إال به. إجراء يخص األمالك ال
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ولعل الكالم الذي تقدم في إجارة الوقف ينطبق إلى حد بعيد على هذا الحق أيضا إذ هو كراء على التبقية أجال طويال أو 

جازه عندما يكون االنتفاع بأرض الوقف مؤبدا . ومن خالل البحث في هذا األمر يظهر أن معظم من أجاز حق الجزاء أ

 .متعذرا, وال سبيل لالنتفاع به وإحياءه إال بهذا النوع من املعامالت

 : طبيعة القواعد والقوانين املؤطرة ل حقوق العينية العرفية. املبحث الثالث

 املطلب األول : القواعد املستمدة من الفق  املالكي واألعراو املحلية : 

فيه البيان؛ أنه منذ أن دخل اإلسالم إلى املغرب, كان الفقه اإلسالمي هو الذي يطبق في جميع مما ال يختلف 

امليادين، ومنه تستمد جميع القواعد التي تنظم العالقات اإلنسانية، ما عدا بعض االستكناءات التي تخص األحوال 

 .135الشخصية لليهود املغاربة

 2821لى يد الفقهاء والقضاة، وملا فرضت الحماية الفرنسية على املغرب سنة وعرف املذهب املالكي ازدهارا في املغرب ع

عملت القوى االستعمارية على إصدار مجموعة من القوانين لضبط املستعمرة املغربية بما يسير وفق النظام الفرنس ي 

لسلطات االستعمارية بإدخال )قانون االلتزامات والعقود( وقامت حينئذ ا 2822وكذا االسباني ومن هذه القوانين؛ ظهير 

" وذلك بإحداث محاكم محلية ومحاكم  2822غشت  21نظام جديد من املحاكم وهو ما نص عليه الفصل األول من ظهير 

 ابتدائية ومجلس استئناف باإليالة املغربية..." 

املتعلق  21/  19/  2822وبخصوص املجال العقاري ونظرا ألهميته الكبرى لدى املستعمر؛ فإنه قام بإصدار ظهير 

املتعلق بالتشريع املطبق على العقارات املحفظة. وبذلك تم خلق نظام قانوني  1/  2/  2822بالتحفيظ العقاري وظهير 

جديد لضبط املجال العقاري وهو التحفيظ العقاري الذي يتم عبر مسطرة طويلة تتوج بتأسيس رسم عقاري لكل عقار 

 تقيد فيه كل التصرفات الواقعة عليه .هو بمثابة حالة مدنية لكل عقار 
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في حين بقي مجال العقار غير املحفظ وفي طور التحفيظ والحقوق العينية الواردة على العقار بصفة عامة تخضع 

 للفقه املالكي.

/ 12 " ... وبذلك أصبح مجال العقار يخضع الزدواجية قانونية طيلة فترة االستعمار ثم انتهت بعد االستقالل بصدور ظهير

املتعلق باملغربة والتوحيد والتعريب والتي أرخت بظاللها على واقع العقار باملغرب انعكست سلبا على االجتهاد  2822يناير/ 

 (136)القضائي التي ظلت متراوحة بين تطبيق الفقه املالكي وقوانين العقار خصوصا فيما يتعلق، بالحقوق العينية..."

إلى السعي نحو تقنين نظام الحقوق العينية الواردة على العقار, وبعد النقاش الطويل وهذا األمر أدى باملشرع املغربي 

حول املرجعية املعتمدة في وضع املقتضيات املنظمة لتلك الحقوق أفض ى األمر إلى االتفاق على وضع مدونة للحقوق 

 .رة إلى ش يء من هذا في مقدمة املقالالعينية تسري مقتضياتها على امللكية العقارية والحقوق العينية, وقد تمت اإلشا

وألن املذهب املالكي غني بالقواعد واألحكام اللذين تظهر تجلياتهما في كثرة املؤلفات في النوازل والفتاوى واألحكام التي 

ليوم؛ ا كانت تنظم العالقات بين األفراد في كل مناحي الحياة؛ فإن واضعوا القوانين منذ الحماية الفرنسية واالسبانية إلى

ما انفكوا عن هذا التراث الذي كان عندهم من أوائل األساسيات التي وجب استحضارها ومراعاتها واألخذ منها في كل 

 محاولة منهم لوضع مشروع قانون مهما كان.

ت ال وبذلك جاءت جل القوانين املغربية غنية بقواعد فقهية من الفقه املالكي, ويعد مجال العقار بشكل عام أهم املجا 

التي عرفت اجتهادات فقهية منقطعة النظير. والحقوق العينية عرفت في الفقه املالكي عدة أحكام وقواعد كانت تطبق 

من قبل القضاء في كل القضايا املتعلقة بالحقوق العينية وبالعقار غير املحفظ. وبقي الفقه املالكي هو املطبق على 

. والقواعد املستمدة من الفقه املالكي كثيرة, ويمكن القول أن مدونة الحقوق العقارات غير املحفظة وعلى الحقوق العينية

 العينية ما هي إال تجميع وتوحيد للقواعد الفقهية واألصولية الغنية باألحكام.
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لها أصول وأحكام تطرق لها الفقهاء ومورس بعضها منذ عصر السلف من الصحابة؛  -غير امللغاة–والحقوق العينية 

ى مثال له مستند شرعي قوي وجرى عمل الصحابة به, فال يمكن أبدا أن تتم مقارنته بحق الجلسة أو الجزاء فحق العمر 

واللذان استحدثتا فيما بعد وال أصل لهما سوى عادة الناس التي جرت على األخذ بهما, وقد تمت مناقشة هذه املسألة 

 فيما تقدم من صفحات املقال.

أعني الحديث عن قواعد الفقه املالكي فيما له عالقة بتنظيم الحقوق العينية –طة ومقصودي من التطرق لهذه النق

التأكيد على أن حقي الجلسة والجزاء ال وجود إلطار تقعيدي يشرع لها  -العرفية عموما وحقي الجلسة والجزاء خصوصا

 في املذهب املالكي وإن كان غيرها لها أصول في ذلك. 

 ستمدة من قانون االلتزامات والعقود ومن نتاج العمل القضايي  املطلب الثاني : القواعد امل

ال شك أن القانون املدني يعد الشريعة العامة لباقي القوانين التي تدخل ضمن التشريع الخاص, فهو بمثابة العمود 

 الفقري لها وترجع ملبادئه في حالة وجود فراغ في القوانين التي تفرعت عنه.

عد املدنية أخذت حيزا كبيرا ولها تطبيقات متعددة في مدونة الحقوق العينية وذلك من أجل ويمكن القول أن القوا

 ضمان الحقوق والحفاظ على استقرار املعامالت وكذا الحد من النزاعات القضائية في مجال العقار.

ي تثار بين عات التوبالنسبة للعمل القضائي فإن معظم التشريعات تجعل منه عملية منظمة قانونا للحسم في النزا

األفراد سواء في ما يتعلق بإجراءات تقديم الدعوة أو فيما يتعلق بطرق تحقق من وسائل اإلثبات أو طرف الطعن في 

 األحكام الصادر بشأنها.

والعمل القضائي باعتباره وسيلة للحسم في النزاعات يلعب دورا كبيرا في مجال العقار املحفظ أو الغير محفظ 

وق العينية، فبالرجوع للقرارات الصادرة من محكمة النقض واملحاكم املغربية بشكل عام في مجال وبخصوص الحق

الحقوق العينية نجد أن العمل القضائي كان له دور بارز في حل مجموعة من القضايا التي لم يشر لها الفقه املالكي أو 

حولها ومن بين هذه القضايا نجد اضطراب العمل تعد مسائل جديدة لم يعرفها الفقهاء املالكيين أو يوجد اختالف 
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القضائي حول توفر الحوز في الهبة والصدقة في العقار خصوصا املحفظ وبقية الخالف حول "هل يكتفي بالحيازة 

القانونية أم البد من الحيازة املادية؟", وبذلك كان للعمل القضائي دور حاسم في مثل هذه الحاالت حتى استقر العمل 

ي على اعتبار التسجيل بالرسم العقاري يعني الحيازة الفعلية وهذا ما ذهبت إليه مدونة الحقوق العينية في املادة القضائ

في ما يخص الهبة " بغنى التقيد بالسجالت العقارية عن الحيازة الفعلية للملك املوهوب وعن إخالئه من طرف  121

غير محفظ فإن إدراج مطلب لتحفيظه يغني عن حيازته الفعلية الواهب إذا كان محفظ أو في طور التحفيظ. وإذ كان 

 وإخالئه.

بجميع  19/21/1112الصادر في  ( 137) 222وهذا املبدأ استقر عليه العمل القضائي باملغرب منذ صدور القرار رقم  

غني عن باملحافظة يغرف املجلس األعلى التي كانت بداية االستقرار حول املجلس األعلى واملحاكم املغربية بأن السجل 

املذكورة أعاله التي حسمت في إشكالية الحوز واعتبرت أن  121معاينة الحوز بعدلين وهو ما أقرته املدونة في املادة 

  (138)الحيازة القانونية تغني عن الحيازة املادية 

 على الفقه املالكيمن خالل ما سبق يمكن القول أن املشرع أثناء وضعه ملدونة الحقوق العينية قام باالعتماد 

وقانون االلتزامات والعقود وما استقر عليه العمل القضائي مع إضافة وتقنين بعض القواعد الجديدة وذلك من أجل 

 جعل العقار والحقوق العينية الواردة عليه أداة من أدوات التنمية.

 املطلب الثالث : القواعد واملفاهيم املستمدة من مدونة الحقوق العينية.

ال شك فيه أن جل املصطلحات واملفاهيم الواردة باملدونة يرجعها أصلها للفقه املالكي ومنها على سبيل املثال: مما 

 املغارسة، حق الحبس، الرهن، إحياء األراض ي املوات، ، الهبة ..الأ. 

                                                           
 .82/11/11/282ملف عقاري عدد  19/21/1112قرار صادر عن املجلس األعلى، معرفة مجمعية بتاريخ  -137
 .128ص  218مجلة القضاء والقانون عدد  -138
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ي " حق عيني قوامه ( بشأن تعريف حق العمر 212باإلضافة إلى االعتماد على مفاهيم فقهية ومنها ما ورد في املادة ) 

 تمليك منفعة عقار بغير عوض يقرر طوال حياة املعطى له أو املعطي أو ملدة معينة" 

 بأن العمرى " هبة منافع املالك عمر املوهوب له".  139وقد عرفها اإلمام الباجي رحمه هللا 

 بأنها " تملك منفعة الحياة املعطي بغير عوض".  140وعرفها ابن عرفة رحمه هللا 

 ( من املدونة نجده موضوع من التعريفين املالكيين.212ارنة هذين التعريفين بالتعريف الوارد في املادة ) وبمق

وانطالقا مما سبق يمكن القول أن املدونة اعتمدت بشكل كبير في املصطلحات واملفاهيم على املرجعية املالكية وحاولت 

 141جمع كل ذلك في نسق قانوني محكم.

ونة الحقوق العينية استمدت غالبية نصوصها من الفقه املالكي نظرا ألن الفقه اإلسالمي غني ويمكن القول أن مد

 باملؤلفات والكتب في مجال امللكية والحقوق العينية كما تقدم وذكرناه في ما تقدم من املقال.

عن االهتمام بالثراث وال غرو أن نجد مصطلحات كحق الجلسة والجزاء؛ غريبة على دارس ي القانون, وذلك البتعادهم 

الفقهي على غرار التشريع الوضعي, ولسنا هنا لإلقرار بأن الجلسة والجزاء من التراث, وليس مقصود اعتبارنا لها من 

التراث كونها من الفقه الصحيح ذو األصول القوية شرعا, فليس كل فقه صحيحا, فمنه ما بني على أسس وأدلة ضعيفة 

وأكثر من الضعف, ونحن نعلم أن من أدلة التأصيل "األخذ بالعرف", ونحن إذ قررنا أن  ومنه ما بني على ما هو أوهى

الحقين املذكورين ال أصل لهما إال داللة العادة والعرف, فإنه ال بدأن نعلم أن من ضوابط األخذ بالعرف؛ أال يكون مخالفا 

على أمور كثيرة قد يستحسنها العقل وقد ال  ألصول وقواعد ومقاصد الشريعة, وقد تعارف أهل الجاهلية قبل اإلسالم

لكن الشريعة املحمدية أقرت من أعراف وعوائد الجاهلية أشياء ومنعت  -لكنها عوائد مقبولة بينهم–يستحسنها 

                                                           
 (.19/9شرح الزرقطوني على املوطأ )  - 139
 (.1/  111البهجة في شرح التحفة للتسولي )   -140
 .1122أبريل  9و  2( قراءة في الفصول واملرجعيات مجلة املنبر القانون العدد 28.19محمد البوشواري، مدونة الحقوق العينية، )  - 141
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أشياءأخرى, فمن جملة ما منعته: عادة توريث زوجة األب لإلبن, وعادة التعامل بالربا ...إلأ. ومن جملة ما أقرته : تعارفهم 

 تعاهدهم على نصرة املظلوم وغير ذلك...و 

فاإلسالم لم يأتي لينسأ كل ما كان من عوائد وطرق تنظيم الحياة قبله, بل جاء ليتمم ويكمل محاسنها, ويطرح عنها كل 

 تما هو منبوذ في ميزانه وعدله, وقد قال عليه الصالة والسالم مبينا غاية بعتثه ومنه بيان غاية نزول الشريعة "إنما بعث

  142ألتمم مكارم األخالق".

وحيث أن حقي الجلسة والجزاء من العوائد املتعارف عليها زما من األزمنة فإن كونها عرفا ال يكفي العتبارها معامالت 

 مشروعة ألسباب تقدم ذكرها في املقال

 خاتمة :

ت ؛ ا أن مثل هذه املعامال إن النظر في الجانب الشرعي , وبخاصة في مقاصده املالية ينتهي بنا إلى نتيجة مفاده

التي يكون مآلها اإلستئثار بالعقار  مدة إما طويلة أو مؤبدة, وبعائد رمزي ال يسهم بشكل من األشكال في العملية اإلقتصادية 

والتداولية لألموال, والتي ركز عليها الشرع الحنيف ؛ ال يمكن بحال من األحوال أن تكون مشروعة , فبغض النظر عن 

نص شرعي يجيزها , فإنها مخالفة ملقاصد الشريعة املقررة .. وهذه املعاملة كما قدمنا ال يخرج فيها صاحب  عدم وجود

واحتكاره من قبل  –الذي يكون في غالبه بناء  -الجلسة من العين ) العقار( إال برضاه , فهذا يؤدي إلى تجميد العقار 

انت )املغربية( وفي أماكن رائجة ؛ سومتها الكرائية بضع دريهمات صاحب الحق , فنجد بعض املحالت مثال في مدينة تارود

تبعث على االستغراب, وذلك بسبب لكون املكتري أخذ الحق جلسة منذ عقود من الزمن, يؤدي السومة الكرائية ملؤسسة 

سبب اتجهت إرادة األوقاف هناك؛ فال  يمكن إخراج صاحب هذا الحق إأل برضاه ما دام محافضا على الدكان ... ولهذا ال

                                                           
( وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهعي, والبيهقي في 1292م في املستدرك )( والحاك122أخرجه البخاري في األدب املفرد ) - 142

 (.28212السنن الكبرى )
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املشرع املغربي إلى العدول عن إقرار هذا الحق في مدونة الحقوق العينية, وهو من جملة حسناته التشريعية في املادة 

 العقارية, فكما يجب أن نشير إلى نقائص وأخطاء التشريع؛ فإنه يجب أيضا أن ننوه بحسناته وإيجابياته. 
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 السياسة التقليدية والحديثة رقابة بنك املغرب على التمويل بين

 اإلطار القانوني لالحتجاجات السلمية: الوقفات  

 

 

         يونس الراوي 

 باحث بسلك املاستر جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء

                 

ية، ليعد الحق في االحتجاج السلمي من أهم حقوق اإلنسان التي نصت عليها جل العهود واملواثيق الدو    

وكرستها الدساتير املختلفة لكل لدول العالم، وهو حق اإلنسان في حرية التعبير عن الرأي بمختلف السبل 

 عن رأيهم في موضوع ما سواء كان هذا 
 
وشتى الوسائل كالتجمعات السلمية التي تهدف للتظاهر تعبيرا

 ة لألفراد، ويكون التعبير عناملوضوع يمس حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، أو يمس بالحياة اليومي

الرأي بالتجمعات السلمية عن طريق رفع الشعارات في املطالب التي يهدف األفراد إلى الوصول إليها من 

 خالل هذه التجمعات السلمية.

واملشرع املغربي حاول أن يكرس هذا الحق بناء على ما تنص عليه هذه االتفاقيات واملواثيق الدولية    

يها املغرب، فقد تضمنت الدساتير والتشريعات املتعاقبة التنصيص على هذا الحق، غير التي صادق عل

 أن الضمانات الدستورية والقانونية ال تزال محدودة، وتمس بالحق في التجمع السلمي.

فمنذ حصول املغرب على االستقالل اعتبر إقرار الحقوق والحريات من أهم دعائم إرساء دولة الحق   

فكان له هذا االمتياز مقارنة بأغلب دول العالم الثالث املستقلة حديثا، والتي لم تعط لهذا والقانون، 

الجانب كبير اهتمام تحت ذريعة أن لها تحديات أكثر أهمية من حقوق اإلنسان، وتتجلى في التحديث 

  .والتنمية ومحاربة الفقر... وهذا ما تعكسه اإلنتاجيات القانونية
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( اإلقرار العمومي ملجموعة من الحقوق 2822 – 2822ت األولى من االستقالل )فقد شهدت السنوا   

وذلك في أجواء يطبعها التوافق بين القوى السياسية املوجودة آنذاك )القصر والحركة الوطنية( إلقامة 

  .دولة وطنية يشكل اإلطار القانوني للحريات العامة أهم عنصر بالنسبة لها

ار الحريات والحقوق قانونيا، اعتبر العهد امللكي الذي صدر في شكل خطاب وقبل تجسيد عملية إقر   

موجه إلى األمة بمثابة قانون أساس ي، في وقت كان املغرب الزال يتهيأ الستقبال تجربة الدستور، وقد 

  .تضمن هذا العهد مجمل الخطوط التي سيعمل على إبرازها فيما بعد قانون الحريات العامة

" بمثابة قانون أساس ي، في وقت كان املغرب ال زال يتهيأ اعتبر 2829ماي  9ادر بتاريخ عهد ملكي ص   

الستقبال تجربة الدستور، وقد تضمن هذا العهد مجمل الخطوط التي سيعمل على إبرازها فيما بعد في 

  143قانون الحريات العامة" 

ة فالعهد امللكي إلى جانب إبرازه ملسأل "كما حدد املبادئ التي يجب أن تسير وفقها هذه الحقوق والحريات،

كانت تشغل النخبة السياسية فإنه أبان بصورة واضحة أن أفضل حكم يمكن أن تعيش البالد في ظله 

وتمارس من خالله سيادتها هو الحكم الديمقراطي، واعتبر أن األمر لن يتيسر إال في ظل وجود مؤسسات 

موجب سيادة الشعب، والفصل بين السلطات، وإقرار سياسية دستورية، وبين كيف يمكن أن تتحقق ب

 144ن."الحريات العامة بقانو 

بصدور ظهير الحريات العامة، وهي تضم  2822و 2822سيتوج االهتمام بالحقوق والحريات ما بين    

أربعة قوانين أساسية وهي باإلضافة إلى القانون املتعلق بالحرية النقابية، القانون املتعلق بالحريات 

لقانون املتعلق بالتجمعات العمومية تم القانون املتعلق بالصحافة، قوانين صدرت في تاريخ واحد وهو وا

وخضعت لتعديالت مهمة استجابة للتوجيهات امللكية في العهد الجديد وتعد هذه املدونة  2829نونبر  22

                                                           

علي كريمي: حقوق اإلنسان والحريات العامة باملغرب بين طموح التغيير وإكراه الظروف السياسية، منشورات م.م.إ.م.ت سلسلة  -143 

 21/22، ص 1111، سنة 22مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 

، ص 2882عبد العزيز اللوزي: املسألة الدستورية واملسار الديموقراطي في املغرب، منشورات م.م.إ.م.ت، سلسلة مواضيع الساعة،  -144 
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قانوني والحقوقي ، والتي ظلت منذئذ تحتل مكانة أساسية في الرصيد ال2829أهم حدث حقوقي سنة 

 .املغربي

" أثار موضوع التجمهر أو الوقفات االحتجاجية السلمية جدال كبيرا في اآلونة األخيرة بعد الحراك الذي    

عرفته الدول العربية ومن ضمنهم املغرب، ميز قانون الحريات العامة بين التجمع العمومي وبين التجمهر 

 145الطرق العمومية."في الطريق العمومية وبين املظاهرات في 

وهنا يجب أن نضع تعريفات للمصطلحات حتى ال تتشابك املفاهيم )التجمهر، املظاهرات العمومية،   

 الوقفات( وحتى ال نجد أنفسنا في تقاطعات موضوعية مع عروض أخرى.

هي تطور ناتت عن مفهوم النضال الديموقراطي، وتعني املطالبة بحق من  146فالوقفات االحتجاجية   

الحقوق أو التنديد بأمر ما سلميا فتكون معارضة أو مناصرة ولم يتطرق إليها ظهير التجمعات العمومية، 

لكننا نحيلها إلى االجتهاد القضائي مللء الفراغ التشريعي الناتت عن ذلك، وهي اجتماع عارض وتلقائي 

ا أال كاني، ومن شروط ممارستهتتميز عن املظاهرات العمومية بالثبات والسكون، وبالتحديد الزماني وامل

تكون اعتداء على حق عام أو خاص، وأال تكون في مكان وزمان يمسان بالنظام العام، مع ضرورة تقديم 

 تصريح للسلطات العمومية يتضمن زمانها ومكانها.

  

 ألجل ذلك ارتأينا، في هذه العرض املتواضع، استحضار النصوص الدستورية والقانونية، التي تؤطر    

وتحصر املجال الدستوري والقانوني للوقفات السلمية باملغرب في عالقة بالسياق الدولي والقاري 

 واإلقليمي واملحلي.   

                                                           

، 1122إبراهيم أولتيت: الحريات العامة وحقوق اإلنسان: بحث في جدلية الحرية والسلطة، مطبعة قرطبة، أكادير، الطبعة الثانية  -145 

 12ص 

وطيب بن ناصر: الحماية الدستورية للحقوق والحريات األساسية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة ديالى، العراق، ب -146 

 221، ص 1122، 1، العدد 1املجلد 
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موضوع تبرز أهميته في كونه أحد املواضيع املهمة الواجب دراستها في مادة الحريات العامة ولدراسة    

ي التاريخي الوصفي في محاولة لبسط املسار التاريخهذا املوضوع تم االعتماد على تنوع منهجي بين املنهج 

للوقائع السياسية التاريخية، واملنهج املقارن لبسط االختالفات بين األنظمة، وكذا منهج املقترب القانوني 

 عبر دراسة الوثائق والنصوص القانونية.

    

 ومن هنا يمكن طرح اإلشكالية التالية:

 حتجاجات السلمية: الوقفات نموذجا؟كيا تتعامل الدولة املغربية مع اال 

 

إشكالية تجعلنا نفترض فعال أنه يتم احترام الشروط القانونية للوقفات السلمية ولفضها بطريقة 

 قانونية. 

 ولإلجابة عن هذه اإلشكالية والفرضية اللتين تم ذكرهما نطرح األسئلة الفرعية التالية:

 تؤطر حق االحتجاج السلمي كونيا ووطنيا؟ما هي الترسانة القانونية والدستورية التي 

ما هي الحدود، التي ال يمكن ألي فرد، جماعة أو سلطة، تجاوزها، وما هي النصوص القانونية، التي 

 تخص وتؤطر هذا املجال؟ 

 ما هي بعض اجتهادات القضاء في مجال حماية حق الوقفات االحتجاجية السلمية؟

 

 لي:ولذلك حاولنا اختيار التصميم التا

 مقدمة

 املطلب األول: الحق في االحتجاج السلمي بين اإلطار الكوني والقانون الوطني

 الفقرة األولى: الحق في التجمع السلمي في العهود واملواثيق الدولية
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 الفقرة الثانية: الترسانة القانونية املغربية لتنظيم حق االحتجاج

 انونية والهاجس األمنياملطلب الثاني: التجربة املغربية بين النصوص الق

 الفقرة األولى: القيود املفروضة على حق االحتجاج السلمي في املغرب

 الفقرة الثانية: مقاربة قضائية للحق في االحتجاج السلمي في املغرب

 خاتمة:

 

 املطلب األول: الحق في االحتجاج السلمي بين اإلطار الكوني والقانون الوطنو

 

اإلنسان والحريات العامة واحد، وهو عبارة عن نضال بشري ضد االستبداد والتسلط  إن تاريخ حقوق    

ومن أجل الحرية والكرامة اإلنسانية، فالثقافة الحقوقية لها أصول فلسفية وسياسية واجتماعية وهي 

 ليست وليدة حقبة معينة أو أيديولوجية واحدة، بل هي نتاج تراكمات تاريخية متعاقبة.

التجمع السلمي من أهم الحريات السياسية التي تبنى عليها األنظمة الديمقراطية، على  تعد حرية   

 اعتبار أنها من أهم الحقوق والحريات األساسية التي تضمنتها مختلف صكوك واتفاقيات حقوق اإلنسان.

 

 الفقرة األولى: الحق في التجمع السلمي في العهود واملواثيق الدولية

    

ظهور االحتجاجات الشعبية إلى عهد بعيد نسبيا، فأول ظهور ملفهوم االعتصام أو التظاهر  تعود بدايات   

في معناه الحديث كان في منتصف القرن التاسع عشر، وكان أول من استعمل املفهوم هو الكاتب األمريكي 

االهتمام ، بعنوان العصيان املدني، وقد بدأ 2918ديفيد هنري ثورو، في مقال شهير له نشر في سنة 
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بدراسة سلوك التظاهر واالعتصام في منتصف القرن العشرين، وذلك في إطار أدبيات الرأي العام التي 

 147تناقش ما اصطلح على تسميته بثقافة االحتجاج الشععي.

ولقد نصت املواثيق والعهود الدولية ومعظم دساتير دول العالم على حق اإلنسان في التجمعات    

الخاص بالحقوق باملدنية والسياسية  2298إعالن حقوق اإلنسان الفرنس ي الصادر في السلمية بداية من 

 148(.22)املادة 

، وكان أهم 2812ومباشرة بعد الحرب العاملية الثانية، حلت منظمة األمم املتحدة محل عصبة األمم    

 ايتها من االنتهاك.دور لها هو ترسيخ الديموقراطية وعاملية حقوق اإلنسان والحريات العامة وفرض حم

، والذي هدف إلى توسيع دائرة العاملية حتى تتسم بالشمولية، 149أما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   

منه على " لكل شخص حق في حرية االشتراك في االجتماعات والجمعيات السلمية،  11فقد نصت املادة 

  150وال يجوز إرغام أحد على االنتماء إلى جمعية ما ".

مجرد نص ذو قيمة فلسفية أخالقية أكثر  2822و 2819ل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ما بين ظ   

منه ذا قوة قانونية ولتحقيق نوع من اإللزامية، تم وضع العهدان الدوليان لحقوق اإلنسان، والذي 

 .2822سرى مفعولها 

الذي صادق عليه املغرب  151سية من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسيا 12وتنص املادة    

على:" يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به وال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق 152

                                                           

التجمع  فييوسف أحمد املومني: القيود التي ترد على حق التجمعات السلمية في القانون اإلماراتي، نقال عن بوطيب بن ناصر: الحق  -147 

 .2، ص 1122السلمي في النظام القانوني الجزائري، دفاتر السياسية والقانون، العدد الخامس عشر، يونيو 

 من اإلعالن الفرنس ي لحقوق اإلنسان ضمنا على احترام حق األفراد في االجتماع. 22: نصت املادة 22املادة  -148 

 .2819دجنبر  21( املؤرخ في 2-أ )د 122ملتحدة اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم ا -149 

أحمد إسماعيل: التظاهر السلمي في الدساتير املقارنة، مركز األهرام للدراسات االستراتيجية، نقال عن نقال عن بوطيب بن ناصر: م  -150 

 . 1س، ص 

دجنبر  22( املؤرخ في 12-ألف )د 1111دة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتح -151 

 .18، وفقا ألحكام 2822مارس  12، تاريخ بدء النفاذ: 2822

، ودخل حيز 2828مارس  12الصادر في  2-29-1، حيث صادق عليه بظهير رقم 2828ماي  2قام املغرب بإيداع أدوات التصديق في  -152 

 .2891ماي  12بتاريخ  2212ية عدد وصدر في الجريدة الرسم 2828غشت  2التنفيذ وطنيا في 
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إال تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة األمن القومي أو 

حة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين السالمة العامة أو النظام العام أو حماية املصل

 وحرياتهم ".

سياق بشأن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في في قراره  دعا مجلس حقوق اإلنسان، كما أن   

االحتجاجات السلمية، مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان لضمان تعزيز حقوق اإلنسان 

بما فيها الحقوق في حرية التعبير  ، وركز على ضمان عدة حقوق ت السلميةاالحتجاجا وحمايتها في سياق

الجمعيات واملشاركة في تسيير الشؤون العامة، املنصوص عليها في املواد  والتجمع السلمي وحرية تكوين

العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، األساس ملمارسة االحتجاج  من 12و 11و 12و 28

 153السلمي.

     

منه:" يحق لكل  22وخاصة املادة  154امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب نذكر أن أن ويمكن    

إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين وال يحد ممارسة هذا الحق إال شرط واحد أال وهو القيود الضرورية 

ن وسالمة وصحة وأخالق اآلخريالتي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة األمن القومي 

 أو حقوق األشخاص وحرياتهم." 

، 11املادة  1111إضافة إلى مصادقة جامعة الدول العربية على امليثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام    

 يعد إطارا آخر إقليميا لحماية الحقوق والحريات وخاصة حرية التجمع بصورة سلمية. 155

                                                           

من جدول األعمال، التقرير  2و 1، البندان 12التابع للجمعية العامة لألمم املتحدة، الدورة  11/21قرار مجلس حقوق اإلنسان  -153 

ان، يع حقوق اإلنسالسنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان وتقارير املفوضية السامية واألمين العام، تعزيز وحماية جم

 املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 .2892في نيروبي )كينيا( يونيو  29تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء األفارقة بدورته العادية رقم  -154 

بتونس ماي  22بل القمة العربية اعتمد من ق امليثاق العربي لحقوق اإلنسان: الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، ديوان املظالم، -155 

1111. 
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ق شراكة مع االتحاد األوروبي، حيث تنص مادته الثانية على أن احترام كما أن املغرب وقع على اتفا   

املبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان األساسية التي حددها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، سيكون 

مصدر الهام للسياسات املحلية والدولية للطرفين، ويشكل عنصرا أساسيا من عناصر هذا االتفاق. 

نصوص السابقة أن األصل العام أن الحق في التجمع السلمي مباح ولكن هل يجوز تقييد ويستفاد من ال

 هذا الحق في إطار ما يسمح به القانون.   

    

 السلمي الفقرة الثانية: الترتانة القانونية املغربية لتنظيم حق االحتجاج

 

 28د ارتبط منذ نهاية القرن تطور مسألة االعتراف بكونية حقوق اإلنسان ليست وليدة اللحظة، فق   

، الذي تضمن مجموعة من الحقوق 2819بفكرة اإلصالح السياس ي والدستوري، كمشروع دستور 

، كما ترجع 156املدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية )تنظيم التجمعات السياسية والنقابية...(

تشكل مدونة الحريات العامة أهم هذه ، حيث 11املصادر القانونية الحقوقية املغربية إلى بداية القرن 

بشأن ممارسة املوظفين للعمل  2822املصادر القانونية، كما صدر القانون املتعلق بالحريات النقابية 

 ، وتم فيه االعتراف بحرية االجتماع والتحزب وتكوين الجمعيات. 2829النقابي، ثم العهد امللكي الصادر 

 

 أوال: الدتتور 

 

األمن العمومي ال ينفصل عن حماية الحقوق، ولذلك ربط بينهما الدستور املغربي إن الحفاظ على    

وأكد على أولوية الحقوق: إن اململكة املغربية، وفاء الختيارها الذي ال رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية 

                                                           

، ص 1119، 92الشريف الغيوبي: اإلصالحات الدستورية ودورها في دعم الحقوق والحريات باملغرب، منشورات م.م.إ.م.ت، عدد  -156 

 وما بعدها، بتصرف. 221
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ي كرامة)...( فيسودها الحق والقانون)...( وإرساء مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع باألمن والحرية وال

نطاق التالزم بين حقوق وواجبات املواطنة)التصدير(. من خالل هذا األمثلة نالحظ أن الدستور املغربي 

)كأسمى قانون في الدولة( قد أكد على الحق )الغاية( ثم القانون )وسيلة لضمان الحق(، وربط بين األمن 

 157)املجتمع( والحرية والكرامة )األفراد(.

نص على:" القانون هو أسمى تعبير عن إرادة األمة. والجميع، أشخاصا  2جد أن فصله نص دستوري ن   

ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون باالمتثال له." واستحضارا 

ر، من الدستور الذي ينص:" على جميع املواطنات واملواطنين، احترام الدستو  22ملقتضيات الفصل 

والتقيد بالقانون، ويتعين عليهم ممارسة الحقوق، والحريات، التي يكفلها الدستور، بروح املسؤولية، 

تقراء يستشف من اس واملواطنة امللتزمة، التي تتالزم فيها ممارسة الحقوق، بالنهوض بأداء الواجبات ".

ئية، حقوق وواجبات، ورسم هذين الفصلين، أن الدستور الذي هو أسمى قانون، حدد من الناحية املبد

حدود، تهم األشخاص الذاتيين واالعتباريين، بما فيها السلطات العمومية، هذه الحدود يتعين التقيد بها 

فالفاصل والحاسم فيها، هو احترام الدستور، وااللتزام والتقيد بالقانون بطبيعة الحال، تحت طائلة 

 يتم خرق قواعده.إقرار جزاءات تنص عليها قوانين خاصة بكل مجال 

واللذان يندرجان في  18159، والفصل 11158وباالنتقال إلى مقتضيات دستورية أخرى نجد الفصل    

الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات األساسية فيهما إشارة ملمارسة هذا الحق املكفول دستوريا، 

 لسلمي. ولعل التطور امللحوظ في هذا أن املشرع تجرأ واستعمل مصطلح التظاهر ا

                                                           

 ، والذي ُيشكل جزءا ال يتجزأ من هذا الدستور.1122تصدير الدستور املغربي لسنة  -157 

ال  .:" ال يجوز املس بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة11لفصل ا -158 

ممارسة التعذيب بكافة  .يجوز ألحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة اإلنسانية

 د، جريمة يعاقب عليها القانون."أشكاله، ومن قبل أي أح

 :" حريات االجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، واالنتماء النقابي والسياس ي مضمونة."18الفصل  -159 
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إال أن الدستور ربط بين سمو االتفاقيات الدولية في حالة عدم تعارضها مع أحكام الدستور وقوانين    

اململكة والهوية الوطنية،" إن التمسك بالقول بالخصوصية إنما هو قول حق وراءه باطل، ألنه غالبا ما 

ما يكون أحيانا مطية للتحلل يكون مطية إلخفاء بعض أشكال القمع وعدم احترام حقوق اإلنسان، ك

 160من التزامات قانونية، وواجبات إنسانية."

 

 ثانيا: القانون املتعلق بالتجمعات العمومية

 

، 1111وآخر تعديل له  2829وإذا انتقلنا لدراسة قانون الحريات العامة في تطوره بين سنة إصداره    

تخضع  ينص على: " 161ات العموميةبشأن التجمع 2.29.222في الظهير شريف رقم  22نجد الفصل 

لوجوب تصريح سابق جميع املواكب واالستعراضات وبصفة عامة جميع املظاهرات بالطرق العمومية" 

إلى " تخضع لوجوب تصريح سابق املواكب واالستعراضات وبصفة عامة جميع  1111فيما انتقل سنة 

رق العمومية إال لألحزاب السياسية ال يسمح بتنظيم املظاهرات بالط .املظاهرات بالطرق العمومية

واملنظمات النقابية والهيئات املهنية والجمعيات املصرح بها بصفة قانونية والتي قدمت لهذا الغرض 

 162التصريح السابق املنصوص عليه أعاله." 

فمفهوم املظاهرات العمومية يكتنفها بعض الغموض، في حين إذا تعلق  22بقراءة ملقتضيات الفصل    

الشرط الوحيد الذي نص عليه القانون هو أال يكون التجمهر مخال فمر بالتجمهر في الطرق العمومية األ 

'' يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية  22باألمن العمومي أو مسلحا كما نص على ذلك الفصل 

 ويمنع كذلك في هذه الطريق كل تجمهر غير مسلح قد يخل باألمن العمومي''.

                                                           

 12، ص 2881، سنة 2محمد نور فرحات: مبادئ حقوق اإلنسان بين العاملية والخصوصية، املجلة العربية لحقوق اإلنسان، العدد  -160 

 1922الصفحة  12/22/2829بتاريخ  bis 1111صادر في الجريدة الرسمية عدد  -161 

املغير واملتمم بموجبه  22.11( بتنفيذ القانون رقم 1111يوليو  12) 2112من جمادى األولى  21صادر في  2.11.111ظهير شريف رقم  -162 

 ( بشأن التجمعات العمومية2829وفمبر ن 22) 2229جمادى األولى  2الصادر في  2.29.222الظهير الشريف رقم 
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لقانون املغربي، إذن، األشخاص القانونية التي يسمح لها بتنظيم املظاهرات على سبيل الحصر، يحدد ا   

ومن خالله يتضح جليا وجود فراغ قانوني عندما يتعلق األمر بأشخاص يحتجون اجتماعيا )الحركات 

اهيرية فبراير فهي حركة جم 11االحتجاجية ضد شركات التدبير املفوض مثال( أو سياسيا كحالة حركة 

مارس مما أسفر  8سلمية غير معترف بها قانونيا ورغم ذلك استجاب امللك لبعض مطالبها في خطاب 

 .1122عن دستور 

 

 ثالثا: املجلس الوطنو لحقوق اإلنسان

 

بدوره قام في إطار اختصاصاته في مجال حماية حقوق اإلنسان، بإعداد دراسة حول "حرية االحتجاج     

تطورا كميا ونوعيا خالل السنوات األخيرة، وقد تمت معالجة هذا املوضوع من السلمي" التي عرفت 

خالل التوقف عند تحديد مفهوم االحتجاج كظاهرة اجتماعية وكذا من خالل الوقوف على تأصيلها 

 .163القانوني

 أكدت على حماية الحق في حرية االحتجاج السلمي. 164وأصدر مذكرة متعلقة بالتجمعات العمومية   

 

 ابعا: مؤتسات الحفاظ على النظام العامر 

 

، تتولى املديرية 1121فبراير  12بخصوص األمن الوطني، حسب املادة الثانية من الظهير الشريف بتاريخ    

 ."العامة لألمن الوطني "املحافظة على النظام العام وحماية األشخاص واملمتلكات

                                                           

 دراسة حول "حرية االحتجاج السلمي": املوقع اإللكتروني الرسمي للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، -163 

 http://www.cndh.ma/ar/ldrst/drs-hwl-hry-lhtjj-lslmy   

السلمي، املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، دجنبر مذكرة متعلقة بالتجمعات العمومية: ضمان حرية االحتجاج والتجمهر والتظاهر  -164 

1122 
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ى النظام العام من شأنه أن يقيد حريات األفراد وبما أن عمل هذه القوة العمومية في الحفاظ عل   

" مدونة لقواعد السلوك للموظفين  228/ 21وضعت الجمعية العامة لألمم املتحدة في قرارها رقم 

املكلفين بإنفاذ القوانين". وذلك أخذا باالعتبار "أن طبيعة مهام إنفاذ القوانين في سبيل حماية النظام 

ها ممارسة هذه املهام، تؤثران تأثيرا مباشرا على نوعية حياة األفراد وحياة العام، والطريقة التي تتم ب

 املجتمع ككل".

  

 املطلب الثاني: التجربة املغربية بين النصوص القانونية والهاجس األمنو

 

إن حرية التعبير والرأي ال تفيد شيئا إن لم يكن بإمكان املشرع ضمان حرية عقد التجمعات    

فقد ميز املشرع بين شكلين من التجمعات العمومية: تجمعات مباحة، تجمعات محظورة، ، 165العمومية

كما قسم التجمعات املباحة إلى صنفين: االجتماعات العمومية واملظاهرات بالطرق العمومية، وما يهمنا 

صول من ففي هذا املطلب املظاهرات السلمية بالطرق العمومية، واملنصوص عليها في الكتاب الثاني في ال

  .22 إلى 22

 

 الفقرة األولى: القيود املفروضة على حق االحتجاج السلمي في املغرب

 

                                                           

التجمعات العمومية، ج ر عدد  22بشأن  2829نونبر  22املوافق  2229جمادى األولى  2الصادر في  2.29.222ظھير شريف رقم  -165 

ظھير الشريف بمثابة قانون ، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتض ى ال1922(، ص 2829نونبر  12)2229جمادى األولى  22مكرر بتاريخ  1111

 2282ربيع األول  2بتاريخ  2.22.191رقم 

الصادر بتنفيذه الظھير  22.11، وبالقانون رقم 2122( ص 2822أبريل  22)2282ربيع األول  2بتاريخ  2221(، ج ر عدد 2822أبريل  21)

أكتوبر  21)2112شعبان  2بتاريخ  2112ر عدد  (، ج1111يوليوز  12) 2112من جمادى األولى  21الصادر في  2.11.111الشريف رقم 

 .1981( ص 1111
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أثناء كل تدخل أمني لتفريق احتجاج أو مظاهرة يتجدد النقاش حول القانون املنظم ألشكال االحتجاج    

، بشأن 2.29.222في األماكن العمومية، إذ غالبا ما تقدم السلطات املحلية الظهير الشريف رقم 

(، كنص قانوني 1111)عدل مرتين آخرها عام  2829نونبر من سنة  22التجمعات العمومية الصادر في 

يشرعن عملية التدخل، بينما يعتبر الحقوقيون في كثير من املرات أن القوات العمومية تتدخل خارج 

 .إطار القانون 

ت أمنية مخلفة إصابات تتفاوت خطورتها فالعديد من الوقفات االحتجاجية السلمية انتهت بتدخال    

بين صفوف املحتجين، فالسلطات املحلية تعتبر بأنه تجمهر غير مرخص، وتستند على الظهير املذكور 

والذي ينص على ضرورة أخذ تصريح سابق لجميع املظاهرات بالطرق العمومية، كما يمنع كل تجمهر 

من العمومي، ويحدد القانون ضرورة استخدام مكبر مسلح، وكل تجمهر غير مسلح من شأنه أن يخّل باأل 

صوت من طرف عميد الشرطة القضائية، أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية 

ويحمل شارات وظيفته، قبل التدخل، لتبليغ املتجمهرين بضرورة االنصراف ثالث مرات، مع ذكر 

والتي قد تصل إلى شهرين اثنين في حالة التجمهرات غير  12أو  11العقوبات املنصوص عليها في الفصلين 

 (.11و28املسلحة إذا وقع تشتيتها بالقوة )ف

" تتجاوز القيود التي يفرضها املغرب على التجمعات العمومية بمراحل األسباب املحددة بشكل ضيق    

 واملنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. فب
 
من قانون  22موجب املادة جدا

، يجب على منظمي املظاهرة الحصول على تصريح مسبق من السلطات 2829التجمعات العمومية للعام 

التي يجوز لها أن تمنعهم من القيام باملظاهرة، إذا "ارتأت أن من شأن املظاهرة املزمع القيام بها اإلخالل 

ير املسلحة في الطرق العمومية "التي يمكن أن تخل باألمن العام" ويمكن حظر التجمعات املسلحة أو غ

 للفصلين 
 
من القانون نفسه. وال يرد في القانون املغربي أي تعريف  28و 22باألمن العام" وتفريقها وفقا

ستخدم سلطة التصرف 
ُ
 ما ت

 
 تفسيره في أيدي السلطات. وغالبا

 
 باألمن العام، تاركا

 
ملا يشكل إخالال
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 بإقامة التجمعات، بما الواسعة هذه ملنع امل
 
ظاهرات السياسية أو تفريقها، رغم أنه يتم السماح أحيانا

 ما تعمد الشرطة إلى تفريق التجمعات السلمية."
 
 166فيها التجمعات الكبيرة، وغالبا

ومن جهة ثانية ال يتحدث القانون بخصوص املظاهرة بالطريق العمومي عن تفريق املتظاهرين بالقوة،    

( ملن خالف بعض املقتضيات 22و 21على مجموعة عقوبات يحكم بها القاض ي )الفصل وإنما ينص 

 املتعلقة بالتصريح.

كما أن هذه القيود مفروضة أيضا على القوة العمومية، فخالل تدخلها يجب أن تتقيد باحترام      

( 2828يناير 1حقوق اإلنسان وكرامته، فحسب منشور من رئيس الوزراء )رئيس الحكومة( إلى العمال )

 حدد جميع عناصر القوة العمومية التي يمكنهم االستنجاد في حالة وقع اإلخالل باألمن بها. 

، باعتراف مؤسسة 1122ويبقى السؤال املطروح حول مالءمة الظهير مع مرحلة ما بعد دستور    

م في مذكرته حول التجمعات   العمومية مقترحاتدستورية هي املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، الذي قدَّ

بمراجعة الظهير، حتى يكون مطابقا للوثيقة الدستورية، ولكون هذا الظهير في حاجة إلى "نفس ديمقراطي 

ملواكبة االجتهادات القضائية والتوجهات واالتفاقيات الدولية املؤطرة للتجمعات العمومية خاصة العهد 

 ."167الدولي للحقوق املدنية والسياسية

   

، ال تتوفر في القوانين أي وسيلة محددة لضمان التزام السلطات املختصة بهذه األحكام، ونتيجة لذلك 

ولذا فان التمتع بحق التجمع السلمي معرض لقيود ناتجة عن التطبيق العشوائي للقانون. وفي نهاية 

املطاف، هذا املمارسات تجعل من إجراء التصريح املسبق معادال للحصول على ترخيص مسبق من 

 سلطات، وتجعله وسيلة لرفض منظم وغير مبرر لتنظيم حق دستوري في التظاهر السلمي.  ال

                                                           

 . 1111حق التظاهر في املغرب: منظمة العفو الدولية، تقرير حول مراقبة حقوق اإلنسان في املغرب، التقرير السنوي لسنة   -166 

امين القانون، نقال عن املوقع الرسمي أمين السعيد: تفريق الوقفات االحتجاجية باملغرب.. جدل بين معايير التدخل األمني ومض -167 

 العربية   CNNلشبكة 

https://arabic.cnn.com/world/2017/07/11/morocco-police-protests 
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السلطات املحلية تتعامل مع هذا الظهير وفق مقاربة هامش الربح والخسارة، فـ"تارة تتغاض ى عن " إن    

زال اإلنفض التجمعات، وتارة أخرى تمنعها وتفضها بمقاربة أمنية صارمة، وتارة تتجاوب معها وتبرر 

الذي يجعل املنظمات الحقوقية تصف تعامل الدولة مع  األمر األمني بحماية املتظاهرين"، وهو

ات "حكامة أمنية تحترم املقتضي السلطات مطالبة بـف"التعامل املزاجي وغير املفهوم"،  املتجمهرين، بـ

 ."168الدستورية والقانونية املتعلقة بفض التجمهر

 

 قضائية ل حق في االحتجاج السلمي في املغرب الفقرة الثانية: مقاربة

 

ي واألمثلة في القضاء املغربيمارس سلطته باستقاللية تامة عن أي تأثير )إن القاض ي املستقل الذي 

 ،ية عليهالنتائت القانون وترتيبعديدة على انتصار القاض ي للحقيقة( هو القادر لوحده على تفسير ما وقع 

 ومن بين املبادئ التي أكدها القضاء املغربي نذكر ،ر عن القضاء من أحكاممع العمل على تنفيذ ما يصد

 :ما يلي

 

  ليس هناك في التشريعات املقارنة وال في االجتهادات القضائية ما يحرم اإلدارة من التدخل التخاذ

ية نالتدابير املالئمة للمحافظة على األمن العام ففي فرنسا تم إقرار مشروعية قرار منع مسيرة دي

ملا تبين ملجلس الدولة الفرنس ي االضطرابات الجسيمة بالنظام العام التي أحدثتها املسيرات 

االستئناف اإلدارية بمراكش الغرفة األولى قرار رقم  )محكمةالدينية املماثلة في البلديات املجاورة 

 .(1118/ 22/22بتاريخ  – 2221

 

                                                           

 أمين السعيد: نفس املرجع السابق، بتصرف. -168 
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 غربية يضمنها القانون وليس من العدل املس "الحريات العامة وحقوق اإلنسان في اململكة امل

باملكتسبات في النهج الديمقراطي بمجرد إكراهات فرضتها بعض األحداث" )محكمة االستئناف 

 (.19/21/1112صادر بتاريخ  2292/1112بتطوان ملف رقم 

 

 مومييق العواملظاهرة بالطر إن القضاء املغربي في تعامله مع قانونية الوقفة االحتجاجية السلمية    

ست لي ورأي يعتبرهابين من يعتبر الوقفة االحتجاجية مظاهرة عمومية نجده أن تراوح بين اتجاهين: 

 طرف.كذلك، مما يدفعنا إلى بحث ال جج التي يستند إليها كل 

 

 :الوقفة االحتجاجية مظاهرة بالطريق العموميأوال: 

 

بتاريخ  1112/غ/ 222في امللف اإلداري عدد  1112/  212في حكم عدد  -ذهبت املحكمة اإلدارية بفاس   

بين جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء )املدعي( والسيد رئيس املنطقة الحضرية  1112مايو  21

في قرارها إلى اعتبار الوقفة االحتجاجية مظاهرة بالطريق العمومي، مقرة بذلك  -ألكدال )املدعى عليه( 

من قانون التجمعات العمومية، والقاضية  21رام مقتضيات الفصل التفسير اإلداري، حيث وجوب احت

بوجوب تقديم تصريح سابق للسلطة اإلدارية املحلية )رئيس املنطقة الحضرية ألكدال(، وذلك استنادا 

 :على ال جج التالية

  بما أن الوقفة تعني احتالل الفضاء العمومي من طرف األفراد والجماعات، فإنها تعتبر مظاهرة

لطريق العمومي، وإن كانت غير متحركة تشغل مكانا عموميا دون أن تمر بالضرورة بالطريق با

 .العام

    اإلعفاء من وجوب التصريح محدد صراحة بنص القانون ويتعلق األمر بالخروج إلى الشوارع

 .العمومية طبقا للعوائد املحلية )األعراس، الجنائز واملواسم(
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 ددة في ثالثة أيام إلى خمسة عشرة يوما )مباشرة أو برسالة مضمونة(، ضرورة احترام اآلجال املح

ذلك أن الوقت يسمح للسلطة بدراسة التصريح وتقدير مخاطر املظاهرة، واإلعداد لتأطيرها 

من الناحية األمنية، ألن السلطات العمومية موكول لها حماية املظاهرة واملتظاهرين، وحماية 

 .الغير وحماية املمتلكات

عليه، فإن عدم التزام الجهة املنظمة بهذه املقتضيات يوجب املنع؛ مما يعني أن قرار السلطة اإلدارية و 

 .21املحلية يعد قرارا شرعيا عير معيب بتجاوز السلطة، وبسوء تأويل مقتضيات الفصل 

 

 :الوقفة االحتجاجية ليست مظاهرة بالطريق العمومي ثانيا:

 

مبادرات لحماية حقوق النساء( بطلب إلغاء قرار السلطة اإلدارية تمسكت الجهة املدعية )جمعية 

 :لسوء تطبيقه القانوني، وذلك على أساس ال جج التالية

  عدم تعريف املشرع للمظاهرة )على عكس الجمعية واالجتماع العمومي( يفتح املجال أمام

 .التأويل والتضارب في التفسير

 

ذهبت  1112/ 22/  12صادر بتاريخ  2882لجنحية في قرار رقم لكن محكمة االستئناف بالرباط الغرفة ا

في الرد على الحكم االبتدائي الذي اعتمد التعريف الفقهي للمظاهرة القائل بأن هذه األخيرة "ال تقتض ي 

بالضرورة التحرك و الجهر باألفكار و الشعارات التي اجتمع من أجلها هؤالء األشخاص"  : " و حيث أنه 

جوع إلى الفقه لتعريف املظاهرة ما دام القانون املنظم للتجمعات العمومية  قد حسم في ال داعي للر 

و القاض ي بالتصريح إذ حدد بما ال يدع مجاال للشك بأن التصريح  21األمر في الفقرة الثانية من الفصل 
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ي كن املاداملقدم يتضمن من جملة ما يتضمن الطرق املنوي املرور منها، و عليه فال بد لتحقيق الر 

 ."للمظاهرة من تحرك املتجمهرين و هو ما ذهب إليه اجتهاد مجلس الدولة

 

حسب قانون التجمعات العمومية، يقتض ي تحديد الطرق  املظاهرة،من خالل ما سبق يتضح أن   

فال توجب مثل هذا التدبير،  الوقفة االحتجاجيةاملنوي املرور منها، مما يوجب ضرورة التصريح. أما 

 :ما أكده االجتهاد القضائي في مجموعة من أحكامه وقراراته نورد من بينهاوهذا 

 

  أن الفعل املادي  21: يستفاد من الفصل 12/12/2888بتاريخ  1/ 2292قرار املجلس األعلى عدد

للمساهمة ضمن مظاهرة إنما يتحقق باملرور الجماعي للمساهمين فيها بالطرق والشوارع وأن 

 ."ي مكان محدد إنما يعتبر تجمعا فقطمجرد احتشاد الناس ف

 

   1112/ 12/12بتاريخ  12/ 2122محكمة االستئناف بالجديدة، الغرفة الجنحية قرار رقم " :

حيث أنه لم يثبت من خالل تصريح األضناء تمهيديا وأمام املحكمة أنهم انتقلوا مرورا بشكل 

ة أمام مبنى البلدية ولم يجوبوا جماعي بالطرق العمومية فهم حسب القانون كانوا يقفون جماع

  الشارع املحاذي لها كما أنه لم يثبت للمحكمة أن تجمهرهم يخل باألمن العام".
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 خاتمة:

 

قد اعترف بالحق في التجمع السلمي لألفراد وذلك من خالل التوقيع على  ملغربيصحيح أن املشرع ا   

د املتعاقبة ق املغربتي تكرس هذا الحق، كما أن دساتير االتفاقيات واملواثيق الدولية ال العديد من

الدستوري كان يعمل على تكريس هذا الحق متجنبا  شرعفامل كرست الحق في التجمع السلمي دون سواه،

نه وضع عليه العديد من القيود التي أإال عبر التنصيص عليه،  إقرار حق األفراد في التظاهر السلمي

االعتراف الدستوري بكل هذه الحقوق مضمون دستوريا لكن القوانين بأصل ممارسة هذا الحق، ف

ه كحال حال غربفالحق في التجمع السلمي في املفقط،  مقيدة للممارسة هذه الحقوق وليست منظمة لها

 تدخل السلطة التنفيذية بل هيمنتها من من الحق في تأسيس الجمعيات واألحزاب السياسية، فهو يعاني

م التصريح املسبق عند ممارسة هذه الحقوق، وهذا يتعارض واالتفاقيات واملواثيق خالل اعتماد نظا

  فيها.طرفا  يعد املغربالدولية التي 

تعد املذكرة التي قّدمها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وطالب بتدوينها في اإلطار القانوني الجديد كما    

م لحريات االجتماع والتجمهر والتظاهر ال ِ
ّ
سلمي، تضّمنت ُجملة من املقترحات؛ وعلى رأسها تكريُس املنظ

حقوق املتظاهرين في الولوج إلى الفضاء العمومي، حسب كيفيات يمكن أن يحددها القانون، أو بمرسوم 

د املجلس على واجب السلطات العمومية في حماية كل 
ّ
أو اتفاق بين املتظاهرين واإلدارة. كما أك

 .أشكال التهديد واملضايقةاملتظاهرين، دون تمييز، من 

التجمعات االحتجاجية السلمية باملغرب يطرُح، أيضا، سؤاَل مدى احترام السلطات املغربية  إن  

للمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي صادقْت عليها اململكة في مجال حقوق اإلنسان؛ على رأسها العهد 

على أن يكون الحقُّ في التجّمع  12نصُّ في املادة الـالدولي املتعلق بالحقوق املدنية والسياسية، والذي ي
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فرض طبقا للقانون 
ُ
السلمي ُمعترفا به، وعدم فْرض أّيِ قيود على ممارسة هذا الحق، إال تلك التي ت

 ..لصيانة األمن القومي أو النظام العام

ومن  .ومؤسساتيا محور دستوري تقتض ي احترامها والحفاظ عليها دستوريا اإلنسانهذا وتعتبر حقوق    

االحتجاج والتظاهر السلميين وترجمتها من خالل الواقع عبر السلوكات  اإلنسانبرز تجليات حقوق أ

الرسمية للدولة تحت مراقبة املؤسسات الخاصة ومن أهمها مؤسسة القضاء  بمختلف أنواعه ذلك أن 

تسلط  تجنبا لكل تعسف أو انتهاك أو القرارات واألوامر واألحكام القضائية تبقى رهينة التعليل والتوضيح 

لكن الواقع والتجربة تبقى هي املحك والحكم على مدى تفعيل االلتزامات باعتبار الدستور هو التزام 

فراد والسيما واملغرب يعرف اليوم نشاطا متزايدا نظرا لتنامي و األ أسياس ي وقانوني بين الدولة و املواطن 

املواطنين وإسرار هيئات املجتمع املدني على املراقبة واملشاركة في الوعي الحقوقي لدى فئات واسعة من 

التأطير الحقوقي النوعي من أجل تحسين وتطوير مكانة املواطن في عالقته باإلدارة والدولة، وإبراز الدور  

بتنزيل مضامين صك الحقوق ملعرفة مكامن  اإلنساناملوكول إليه دستوريا وتثبيت مبدأ دولة حقوق 

 .النقص
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 املراجع املعتمدة في البحث:

 النصوص القانونية:

  (، 1166يوليوز  19) 6431شعبان  15في  صادر  6.66.96ظهير شريا رقم ، 1166الدتتور املغربي لسنة

 .(1166يوليوز  31) 6431شعبان  18مكرر،  7914عدد متعلق بتنفيذ نص الدتتور، الجريدة الرتمية، 

  6589واملواطن الصادر في  اإلنساناإلعالن الفرنس و لحقوق. 

  ( املؤرخ في 3-أ )د 165اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان: نشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة

  .6948دجنبر  61

  العهد الدولي الفاص بالحقوق املدنية والسياتية: اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب

 13، تاريخ بدء النفاذ: 6911دجنبر  61( املؤرخ في 16-ألا )د 1111لألمم املتحدة قرار الجمعية العامة 

، حيث صادق علي  6959ماي  3قام املغرب بإيداع أدوات التصديق في  ،49، وفقا ألحكام 6951مارس 

وصدر في  6959 شت  3، ودخل حيز التنفيذ وطنيا في 6959مارس  15الصادر في  6-58-4بظهير رقم 

  .6981ماي  16بتاريخ  3717ة الرتمية عدد الجريد

 في نيروبي  68مجلس الرؤتاء األفارقة بدورت  العادية رقم : امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب

 .6986)كينيا( يونيو 

  1114بتونس ماي  61اعتمد من قبل القمة العربية  1114امليثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام. 

  1414الجريدة الرتمية عدد ، صادر ببش ن التجمعات العمومية 6.78.355ظهير شريا رقم bis  بتاريخ

 .1873الصفحة  15/66/6978

  ( بتنفيذ القانون رقم 1111يوليو  13) 6413من جمادى األولى  61صادر في  6.11.111ظهير شريا رقم

نوفمبر  67) 6358دى األولى جما 3الصادر في  6.78.355املغير واملتمم بموجب  الظهير الشريا رقم  51.11

 . ( بش ن التجمعات العمومية6978

   :نونبر  67املوافق  6358جمادى األولى  3الصادر في  6.78.355ظھير شريا رقم ظهير التجمعات العمومية

نونبر  15)6358جمادى األولى  61مكرر بتاريخ  1414التجمعات العمومية، ج ر عدد  37بش ن  6978

بتاريخ  6.53.184ا وقع تغييره وتتميم  بمقتض ى الظھير الشريا بمثابة قانون رقم ، كم1873(، ص 6978
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( ص 6953أبريل  66)6393ربيع األول  5بتاريخ  3674(، ج ر عدد 6953أبريل  61) 6393ربيع األول  1

من جمادى  61الصادر في  6.11.111الصادر بتنفيذه الظھير الشريا رقم  51.11، وبالقانون رقم 6111

 .1891( ص 1111أكتوبر  61)6413شعبان  3بتاريخ  7141(، ج ر عدد 1111يوليوز  13) 6413ألولى ا

 الكتب:

  ،إبراهيم أولتيت: الحريات العامة وحقوق اإلنسان: بحث في جدلية الحرية والسلطة، مطبعة قرطبة

 .1161أكادير، الطبعة الثانية 

 التقارير الدولية:

  العفو الدولية، تقرير حول مراقبة حقوق اإلنسان في املغرب، التقرير حق التظاهر في املغرب: منظمة

 .1111السنوي لسنة 

  من  3و 1، البندان 17التابع ل جمعية العامة لألمم املتحدة، الدورة  11/61قرار مجلس حقوق اإلنسان

ملفوضية جدول األعمال، التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان وتقارير ا

السامية واألمين العام، تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، املدنية والسياتية واالقتصادية واالجتماعية 

 .1164يناير  19، والثقافية

 التقارير الوطنية:

  مذكرة متعلقة بالتجمعات العمومية: ضمان حرية االحتجاج والتجمهر والتظاهر السلمي، املجلس الوطنو

 1167دجنبر لحقوق اإلنسان، 

 املجالت العربية:

  ،علي كريمي: حقوق اإلنسان والحريات العامة باملغرب بين طموح التغيير وإكراه الظروو السياتية

 .1111، تنة 35تلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد  .ت.مإمنشورات م.م.

 م.م.إ.م.ت، تلسلة  عبد العزيز اللوزي: املس لة الدتتورية واملسار الديموقراطي في املغرب، منشورات

 .6991مواضيع الساعة، 

  ،بوطيب بن ناصر: الحماية الدتتورية ل حقوق والحريات األتاتية، مجلة العلوم القانونية والسياتية

 .1167، 4، العدد 1جامعة ديالى، العراق، املجلد 
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 ب ، نقال عن بوطييوتا أحمد املومنو: القيود القو ترد على حق التجمعات السلمية في القانون اإلماراتي

بن ناصر: الحق في التجمع السلمي في النظام القانوني الجزائري، دفاتر السياتية والقانون، العدد 

 . 1161الفامس عشر، يونيو 

  أحمد إتماعيل: التظاهر السلمي في الدتاتير املقارنة، مركز األهرام للدراتات االتتراتيجية، نقال عن نقال

 ، م س.عن بوطيب بن ناصر

 لشريا الغيوبي: اإلصالحات الدتتورية ودورها في دعم الحقوق والحريات باملغرب، منشورات ا

 .1118، 83م.م.ا.م.ت، عدد 

  ،محمد نور فرحات: مبادئ حقوق اإلنسان بين العاملية والفصوصية، املجلة العربية لحقوق اإلنسان

 .6994، تنة 6العدد 

 املواقع اإللكترونية:

 تجاج السلمي": املوقع اإللكتروني الرتمي للمجلس الوطنو االتتشاري لحقوق دراتة حول "حرية االح

 اإلنسان،

                              lslmy-lhtjj-hry-hwl-http://www.cndh.ma/ar/ldrst/drs   

  ،أمين السعيد: تفريق الوقفات االحتجاجية باملغرب.. جدل بين معايير التدخل األمنو ومضامين القانون

  العربية  CNN نقال عن املوقع الرتمي لشبكة

https://arabic.cnn.com/world/2017/07/11/morocco-police-protests 
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 الحكامة املالية وربط املسؤولية باملحاتبة

 

 حميد مالح 

  باحث في العلوم القانونية

 

 مقدمة :

مله الكبرى في الخمسينات من القرن املاض ي، لكن إن مفهوم الحكامة الجيدة املتداول اليوم بدأت معا

 (6) .1122بصدور دستور  إال في بالدنالم يفتح حوله النقاش 

وقد نص الفصل األول من الدستور على الحكامة الجيدة و ربط املسؤولية باملحاسبة كمقومين للنظام 

 ها.وتعاون لسلط وتوازنهافصل ا، و لى جانب الديمقراطية املواطنة والتشاركيةإالدستوري املغربي 

وتعتبر الحكامة املالية الجيدة من أقوى املفاهيم التي جاء بها الدستور، ومن األساليب الحديثة التي 

من أجل  ،عبر آليات ومؤسسات عمل الدستورعلى دسترتها تحمي املال العام من النهب والهدر واإلختالس،

قوامها  ،وال سيما في شقها املرتبط بالتدبير املاليومي تحقيق أهدافها ومزاولة رقابتها على العمل العم

 (1)الشفافية والجودة، وركيزتها ربط املسؤولية باملحاسبة.

 النظام دترشي إلى تسعى التي التدبيرية األدوات و  التقنيات من مجموعة على تقوم فهي السياق، ذات في 

 .مكن من ربط املسؤولية باملحاسبة بكل شفافيةواآلليات للتقييم ت املبادئ على التركيز  خالل من املالي

هذه املسؤولية واملحاسبة ينبغي أن تتخلله مجموعة من املحطات األساسية التي تبدأ بتعيين املسؤول 

وتحديد املهام املوكولة له بكل وضوح تالئم قدراته، وتتيح له إمكانية إتخاذ القرار بكل رضا دون الخضوع 

 (3) .به ةمتابعته في حالة وجود هناك تقصير أو إخالل في املهام املنوطألي ضغط، وفي نفس الوقت 
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عمل على أن تعليها وبما أن الهدف من الحكامة املالية هو التحسين والتدبير وترشيد األداء املالي، فيجب 

محاربة الفساد املتفش ي في مختلف اإلدارات العمومية، وربط املسؤولية باملحاسبة وبالضرب بيد من 

يؤدي إلى  قتصاد الريع الذيإديد على كل من سولت له نفسه إهدار ونهب املال العام، والقطع مع ح

 التنمية للبالد. تعطيل وتأخير  جلة

افية يتناسب مع منطق الشف امإن املكلفين بتدبير الشأن العام أصبحوا ملزمين بحسن تدبير املال الع

من النهب والرفع من ه ييم، والعمل على تحصينواملساءلة، وإخضاعه للتدقيق واإلفتحاص والتق

اإلعتماد على آليات ومبادئ الحكامة املالية سيساهم ال محالة بالتالي فو  .مردوديته وقدرته اإلنتاجية

وبشكل فعال في حماية املال العام، الذي وجد من أجل تنفيذ السياسات العمومية التي تخدم املصلحة 

 العامة.

 

 ئملباد تستجيب أن العام، املال تدبير  في املغرب اعتمدها القو إلصالحاتا اتتطاعت حد أي إلى

 ؟ باملحاتبة املسؤولية وربط املالية الحكامة

 االشكالية مجموعة من األسئلة الفرعية التالية :وتتفرع عن هذه 

 ما هي مبادئ الحكامة املالية؟

 وما هي املبادئ الدستورية للمالية العامة؟

هزة املتدخلة في تفعيل مبدأي الحكامة املالية وربط املسؤولية باملحاسبة؟ وما هي وأين تتجلى األج

 إكراهاتها؟

 رتأينا تقسيم املوضوع على الشكل التالي :إشكالية واألسئلة الفرعية املطروحة لالجابة على اإل 

  ربط املسؤولية باملحاسبةو  املطلب األول : اإلطار القانوني ملبدأي الحكامة املالية
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  : التكريس الدستوري ملبدأي الجكامة املالية و ربط املسؤولية باملحاسبة ىالفقرة األول

 ربط املسؤولية باملحاسبة شرط الزم للحكامة املالية الفقرة الثانية :

 املالية الحكامة مبادئ : املطلب الثاني

 الشفافية مبدأ : األولى الفقرة

 املساءلة مبدأ : الثانية الفقرة

 الثالث : األجهزة املتدخلة في مبدأي الحكامة املالية وربط املسؤولية باملحاسبة وإكراهاتهااملطلب 

 الفقرة األولى : املجلس األعلى للحسابات

 الفقرة الثانية : املفتشية العامة للمالية

 ةاملطلب الرابع : األجهزة الجديدة املتدخلة في مبدأي الحكامة املالية وربط املسؤولية باملحاسب

 الفقرة األولى :  الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

 الفقرة الثانية : مجلس املنافسة

  املطلب األول : اإلطار القانوني ملبدأي الحكامة املالية و ربط املسؤولية باملحاتبة

اسبة هو إعالن عن ما من شك في أن تكريس الدستور ملبدأي الحكامة املالية وربط املسؤولية باملح 

التي يسمو فيها القانون وتكون فيها السلطات مقيدة بتطبيق  (4) إنبثاق مفهوم دولة الحق والقانون 

القانون في ممارسة سلطاتها، وتكون فيها املساواة أمام القانون، ويتم فيها الفصل بين السلطات. وجاء 

ة كل أشكال الفساد وحماية املال العام من حاربمل مبدأي الحكامة املالية وربط املسؤولية باملحاسبة

وعدم إفالتهم من املحاسبة  ومتابعة املفسدين ،من جهة اإلختالس والتالعب ومض ي قدما نحو اإلصالح

لتطلعات املواطنين وللمبادئ الدستورية الجديدة التي إعتبرت  و ليستجيب من جهة أخرى، والعقاب
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 املحاسبة قاعدة أساسية ومن الركائز األساسية، التي تهدفمبدأي الحكامة املالية و ربط املسؤولية ب

  .إلى تنمية البالد باألساس

  الفقرة األول : التكريس الدتتوري ملبدأي الجكامة املالية و ربط املسؤولية باملحاتبة

وقد  هو تكريسه ملجموعة من القيم في تدبير املال العام العمومي والترابي، 1122إن ما يميز دستور 

مجموعة من القيم  221وحدد في الفصل  .صص للحكامة الجيدة بابا كامال، الباب الثاني عشرخ

الديمقراطية واملبادئ األساسية للحكامة املالية في شكل معايير الجودة، الشفافية، املحاسبة واملسؤولية، 

 حترام القانون.إكما تم إلزام أعوان املرافق العمومية ب

أحاط املسؤولية بمجموعة من الضوابط والقواعد، فأعوان املرافق العمومية قد ملزيد من اإليضاح فو 

وبالتالي  يمارسون وظائفهم وفق مبادئ إحترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة واملصلحة العامة.

 .يشكل الدستور قطيعة مع كل أشكال الفساد التي يتم من خاللها نهب املال العام

من الدستور ملزمة بتقديم الحساب عن تدبيرها  222لعمومية حسب الفصل لهذا أصبحت املرافق ا

 لألموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما أصبحت تخضع للمراقبة والتقييم.

وعليه فكل شخص يمارس مسؤولية عمومية، منتخبا كان أو معينا، يجب أن يقدم طبقا للكيفيات 

كتابيا باملمتلكات واألصول التي في حيازته، بمجرد تسلمه ملهامه وخالل  املحددة في القانون تصريحا

ممارستها وعند إنتهائها. كما أنيط باملجلس األعلى للحسابات مهمة مراقبة العملية من أجل محاربة كل 

أشكال النهب أو التالعب باألموال العمومية بصفة عامة، باعتباره أعلى هيئة ملراقبة املالية العامة 

أن الهيئات املكلفة بالحكامة الجيدة تكون مستقلة، وتستفيد من دعم  228مع تأكيد الفصل  للدولة،

 أجهزة الدولة، ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة هيئات أخرى للضبط والحكامة.

ويالحظ من خالل هذه الفصول أن مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة يشكل معيار من معايير الحكامة 

 وخدمة الصالح العام. يعمالن على صيانة املال العام لية، فهما متالزمان ووجهان لعملة واحدةاملا
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كما نجد أن الدستور نص على مجموعة من املبادئ املتعلقة بتدبير املالية العمومية من خالل الفصول 

 .22، 22، 22، 11و 28

ي كما يل وجاء الفصل العمومية. املساواة والتضامن في تحمل التكاليف ينص على مبدأي 28الفصل 

:"على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحدا ها 

 ".وتوزيعها

مبدأ و  ينص على مبدأي التضامن والتناسب في تحمل التكاليف التنموية للبالد، 11في حين نجد الفصل 

 شرعية التكاليف العمومية.

من الدستور أشار إلى أن املصادقة على املعاهدات الدولية والتجارية التي تترتب عنها تكاليف  22و الفصل 

 من الدستور. 11و  28مالية تلزم الدولة تتم املوافقة عليها بقانون وطبقا للفصلين 

 من الدستور أكد على أن البرملان أصبح يختص دستوريا بالتشريع في املجاالت: 22كما أن الفصل 

 نظام الضريعي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها.* ال

 * نظام الجمارك

يسهر البرملان والحكومة على الحفاظ  "على مايلي :  1122من دستور  22الفصل  ينصمن جهة أخرى، 

ى ألزم البرملان والحكومة عل الذيعلى مبدأ "التوازن املالي"،  ، ويؤكد هذا الفصلعلى توازن مالية الدولة"

 .سواء بالحرص على الحفاظ على توازن مالية الدولةحد 

 ربط املسؤولية باملحاتبة شرط الزم ل حكامة املالية الفقرة الثانية :

ضرورة من هذا املبدأ أصبح  ،يجب تفعيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة لتحقيق الحكامة املالية

 تتم املحاسبة بموضوعية ونزاهةوبالتالي يجب تحديد املسؤوليات بدقة حتى  ،ضرورات اإلصالح

 وشفافية، وطبقا للقانون.
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وغياب املحاسبة واملساءلة له بطبيعة الحال تداعيات على مالية الدولة، هذه التداعيات تتجلى باألساس 

مال العام، هذا ما جعل املواطن يفقد الثقة في املؤسسات، ومن أجل للسرقة الفي الفساد، واإلختالس و 

تحقيق التنمية، يجب اإلعتماد على الحكامة املالية باإللتزام بمبادئ الشفافية واملشاركة إسترجاع الثقة و 

والفعالية والتعاقد واملساءلة في إطار إحترام القانون، بواسطة إعتماد آليات التخطيط اإلستراتيجي 

 والتتبع والتقييم.

ي في إستغالل النفوذ، ونهب املال فالت من العقاب الذي يتيحه غياب املحاسبة، يشجع على التمادواإل  

 العام وتأخير  جلة التنمية في البالد.

ال محالة  سيدشنفي الشق املتعلق باملال العام ودون شك، فإن تفعيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة، 

 ملرحلة جديدة، تجعل املسؤول ، حريصا على أداء مهامه دون التفكير في التطاول على املال العام، الذي

 (7) يخدم املصلحة العامة للمجتمع، بإسهاماته في املشاريع التنموية للبالد.

إخالل  ، وأي شخص تبث في حقه تقصير أو هقيطبحان الوقت لتوبالتالي فمبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة 

 في النهوض بمهامه أو قام بإختالس أموال الدولة يجب محاسبته طبقا للقانون.

لعيد  29لة امللك نصره هللا في خطابه الذي وجهه إلى األمة بمناسبة الذكرى الوهذا ما أكد عليه جال

وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم ملقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل األول  العرش املجيد : "

"  .من الدستور التي تنص على ربط املسؤولية باملحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا املبدأ "

... كما أؤكد أن األمر يتعلق بمسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرملانا، وأحزابا، وكافة 

 ". املؤسسات، كل في مجال اختصاصه

كان جاللة امللك واضحا في خطابه عندما أكد على " أننا لن نقبل بأي تراجع عن املكاسب الديمقراطية. و 

فالدستور والقانون واضحان، واإلختصاصات ال تحتاج إلى  ولن نسمح بأي عرقلة لعمل املؤسسات.

 تأويل".
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ومن أجل القيام باملساءلة واملحاسبة على الوجه املطلوب يجب تبني املفهوم الجديد للسلطة الذي أعلن 

 ، الذي قوامه اإللتزام بالقانون والشرعية.2888عنه جاللة امللك محمد السادس نصره هللا سنة 

للسلطة يقول جاللته : " يعني املساءلة واملحاسبة ، التي تتم عبر آليات الضبط واملراقبة  فاملفهوم الجديد

 ،، وتطبيق القانون. وبالنسبة للمنتخبين فإن ذلك يتم أيضا ، عن طريق اإلنتخاب، وكسب ثقة املواطنين

غيرها. و  ارة والقضاء،كما أن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله : في اإلنتخابات واإلد

 وعدم القيام  بالواجب ، هو نوع من أنواع الفساد".

كما يجب التوفر على موارد بشرية مؤهلة علميا وأخالقيا ونزيهة وذات إملام واسع بقضايا اإلفتحاص 

سات وعلى مؤس، والتدقيق وبكل الجوانب القانونية واإلدارية واملهنية واإللتزام باملوضوعية والنزاهة

ابية تتمتع باإلستقالل التام والحياد، وتكون متوفرة على الوسائل الكافية للقيام بواجبها على أحسن رق

 وجه.

ناسب في مكان املسؤولية، وذلك بإحترام املعايير املوضوعية التي يحددها املهذا باإلضافة إلى وضع الرجل 

ب، تعيين املسؤولين وإسناد املناصالقانون، تضمن تكافؤ الفرص وتكون الكفاءة هي وحدها السبيل في 

ويجب ضرب بيد من حديد مسألة املحسوبية والزبونية التي تؤدي إلى تسرب عدد من الفاسدين ملواقع 

املسؤولية مما يؤدي في أخر املطاف إلى تعطيل وتعثر السير العادي للمرافق العمومية وللتنمية، وإهدار 

 (1) ونهب املال العام.

املراقبة و  ،وتكريس املساءلة واملحاسبة ،واإلفتحاص ،والتحقق ،الية يكمن في التقييمفنجاح الحكامة امل

ومية موال العمالتي تعتبر من بين أهم العناصر املكونة للحكامة املالية، فهي األداة الناجعة لحماية األ 

معات املجت ، ومالحظ أن تقدمستخدامها في األغراض املخصصة لهاإوالوسيلة الفعالة للتأكد من حسن 

وتطورها رهين بربط املسؤولية باملحاسبة، يعني أن جميع الدول الديمقراطية التي راكمت تجربة في هذا 

 املجال عرفت تقدما في شتى املجاالت.
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 املالية الحكامة مبادئ : املطلب الثاني

 صدق املالية الحكامة عليها تتوفر  التي املبادئ من مجموعة عن للحديث املطلب هذا خالل من سنتطرق 

 الثانية )الفقرة واملساءلة األولى( )الفقرة الشفافية في املبادئ هذه وتتجلى العمومي، املال وترشيد حماية

) 

 الشفافية مبدأي : األولى الفقرة

فالذي ال شك فيه أن الشفافية تعتبر أحد أهم املبادئ األساسية للحكامة املالية، وعنصرا من العناصر  

أسس عليها التدبير الجيد للشأن العام، فهي توفر املعلومة الدقيقة وتفسح املجال أمام التي يجب أن يت

تتيح للمواطنين التتبع بوضوح طريقة تسيير الشأن العام من و  ،طالع على املعلومات الضروريةالجميع لإل 

 .قبل املسؤولين

لعامة اة العامة في تدبير املالية اتكريس قواعد الشفافية في األداء املالي العمومي وتخليق الحيوعليه، ف

 املالي ومتابعة املفسدين وعدم  إفالتهم من العقاب. تدبير للدولة يعد شرط أساس ي من أجل دمقرطة ال

 املساءلة مبدأ : الثانية الفقرة

صيانة و  مرتكعي جرائم املال العام يؤدي إلى تكريس إحترام القانون وسيادته على إن توقيع مبدأ املساءلة

 ال العام.امل

 كلو حماية املال العام، من خالل التطبيق الصارم للقانون ، مراقبة و والقضاء هو الذي يبقى على عاتقه 

وذلك من أجل حماية املصلحة  ،شخص قام بنهب أو إختالس أو إهداراملال العام يجب أن ينال عقابه

 العامة للمجتمع.

 امة املالية وربط املسؤولية باملحاتبة وإكراهاتها: األجهزة املتدخلة في مبدأي الحك لثاملطلب الثا
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 العام، لاملا حماية إطار  في والشفافية املساءلة مبادئ لتكريس القوانين من مجموعة على بالدنا تتوفر 

 في الجنائي ون والقان املالية املحاكم ومدونة باملمتلكات للتصريح اإلجباري  القانون  املثال سبيل على نذكر 

 من كل به يقوم الذي الدور  إغفال دون  والرشوة، النفوذ ستغاللإو  املالية الجرائم زجر ب املتعلق شقه

 )الفقرة ةللمالي العامة املفتشية و  األولى( )الفقرة اإلختالالت عن الكشف في للحسابات األعلى املجلس

 الثانية(.

 الفقرة األولى : املجلس األعلى ل حسابات

ة العليا ملراقبة املالية العامة للمملكة، ونظرا ألهميته فقد ثم اإلرتقاء هو الهيأ املجلس األعلى للحسابات

به إلى مؤسسة دستورية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والدستور هو ضامن 

 .ومنحه اآلليات القانونية لحماية املال العام وضبط آليات التدبير املالي العمومي واملحلي إستقالليته،

خصص له بابا خاصا به، وهو الباب العاشر، ومنحه إختصاصات جديدة لم تكن متضمنة في ظل  كما

 .2882دستور 

يمارس مهمة تدعيم وحماية مبادئ  ،املجلس األعلى للحساباتأن على  من الدستور  212ينص الفصل 

 .وقيم الحكامة الرشيدة والشفافية واملساءلة، بالنسبة للدولة واملالية العمومية

يتولى  ممارسة املراقبة العليا على تنفيذ ، املجلس األعلى للحساباتأن ما ينص نفس الفصل على ك

قوانين املالية. ويتحقق من سالمة العمليات، املتعلقة بمداخيل ومصاريف األجهزة الخاضعة ملراقبته 

 كل إخاللبمقتض ى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند االقتضاء، عقوبات عن 

 .بالقواعد السارية على العمليات املذكورة

ناط باملجلس األعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح باملمتلكات، وتدقيق
ُ
األحزاب  حسابات ت

 ".السياسية، وفحص النفقات املتعلقة بالعمليات االنتخابية
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ي لحكومة، وللهيئات القضائية فمساعدته للبرملان وااملجلس األعلى للحسابات  يقدم وفي هذا الصدد،

 املجاالت املتعلقة بمراقبة املالية العامة.

ينشر و  ويرفع تقريرا سنويا لجاللة امللك، ويوجهه أيضا الى كل من رئيس الحكومة ورئيس ي مجلس البرملان،

 بالجريدة الرسمية.

 قدمة، نص الدستور فيوفضال عن ذلك وفي إطار سياسة الالمركزية والالتركيز اإلداري والجهوية املت

على املجالس الجهوية للحسابات التي تتولى مراقبة حسابات الجهات و الجماعات الترابية  218الفصل 

من أجل حكامة جيدة للشأن العام املحلي، قوامها تقديم الحساب ، وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها

 .تنمويةوتقدير اإلدارة الجيدة للنفقات في تحقيق األهداف ال

املغرب دخل مرحلة تاريخية في إقرار الرقابة القضائية الحقيقية على التدبير من هنا أمكن القول أن  

ستقاللية وفعالية وشفافية ومسؤولية املجلس األعلى للحسابات، إاملالي العمومي، من خالل ضمان 

 ت في الحسابات.وتفعيل وظيفته القضائية، خاصة في الشق املتعلق بالتأديب املالي، والب

 وفعالة دقيقة محاسبة بتفعيل قيامها دون  تحول  كراهاتإلا من مجموعة تواجهها الرقابة هذه أن غير 

 في: إجمالها ويمكن ، العام املال مراقبة مجال في جيدة مالية حكامة بلوغ عن تعرقلها بالتالي و  ،

 البشري  العنصر  في النقص

 . إداريا و  قانونيا ملجلسا بأطر  املرتبطة التكوين شروط تدهور  -

 رةضرو  األمر  معه يستدعي ما هو و  فعال، غير  الدولة مالية تدبير  في واملساءلة املحاسبة يجعل ما هذا

 .الرقابية آلياتها تحديث و  املؤسسة هذه هيكلة إعادة

 الفقرة الثانية : املفتشية العامة للمالية

لوزارة  تابع جهازهي ف ،2821ى لالستقالل بموجب ظهير أنشأت املفتشية العامة للمالية في البدايات األول
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اإلقتصاد واملالية، تقوم بمراقبة مالية الدولة والجماعات الترابية وفق القوانين واألنظمة املعمول بها، 

أن مهام املفتشية العامة للمالية واسعة النطاق واالختصاص تشمل اإلدارات العمومية واملرافق 

وكل هيئة تستفيد من دعم مالي تساهم به الدولة في  لعامة والجماعات الترابيةواملؤسسات واملنشآت ا

 رأسمالها.

وبالرغم من تمتعها بسلطات واسعة في مجال التفتيش على كل اإلدارات واملصالح العمومية، إال أن واقع 

  وذلك راجع إلى سببين رئيسيين هما : الحال يؤكد على أدائها املتواضع وضعف مردوديتها،

 كونها تعاني من خصاص في املوارد البشرية.

 ستقالليتها عن وزير املاليةإعدم  

يجعل املهام الرقابية التي تقوم بها املفتشية العامة للمالية تعتريها العديد من املشاكل، و هو ما ما هذا  

 .ختصاصهاإيفرض ضرورة إعادة هيكلة هذه املؤسسة و إعادة النظر في آلياتها املعتمدة في ممارسة 

الخصاص في املوارد البشرية مشكل تعاني منه كل القطاعات، لهذا يجب تدعيم كل القطاع على  ويبقى

حدة بموارد بشرية مؤهلة ومتخصصة تتوفر على الدبلومات والشواهد العليا  لكي تعطي مردوديتها 

 .وتخدم الصالح العام

 الحكامة املالية وربط املسؤولية باملحاتبةاملطلب الرابع : األجهزة الجديدة املتدخلة في مبدأي 

من أهم املستجدات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية، إستحداث هيئات جديدة تشكال جيال جديدا 

من أشكال الرقابة، تعمل على تفعيل مبادئ الحكامة املالية، التي تشكل قفزة نوعية في مجال تكريس 

ق الحياة ، ومدخال لتخليملالية العامةاملسؤولية باملحاسبة في ا الديمقراطية، والشفافية، والجودة، وربط

 .العامة من كل األساليب واملمارسات السلبية، من فساد ورشوة وإختالس ونهب للمال العام
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الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ) الفقرة  نجدومن بين هذه الهيئات الدستورية 

 نافسة )الفقرة الثانية(.األولى ( و مجلس امل

 الفقة األولى :  الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

تتولى هذه الهيئة مهام املبادرة والتنسيق واإلشراف وضمان تتبع  ،من الدستور  222انطالقا من الفصل 

 ئ الحكامة الجيدة،تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتساهم في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مباد

 وثقافة املرفق العام، وقيم املواطنة املسؤولة.

 الفقرة الثانية : مجلس املنافسة

إحدى الوسائل التي تعمل على و  يعتبر مجلس املنافسة هيأة مستقلة، من الدستور  222حسب الفصل 

منافسة  إطار تنظيم تخليق الحياة اإلقتصادية من كافة األعمال الضارة بالعملية االقتصادية، ومكلف في

حرة ومشروعة بضمان الشفافية واإلنصاف في العالقات االقتصادية، بخاصة من خالل تحليل وضبط 

وضعية املنافسة في األسواق، ومراقبة املمارسات املنافية لها واملمارسات التجارية غير املشروعة وعمليات 

 التركيز االقتصادي واالحتكار.

مسألة ربط املسؤولية باملحاسبة، إال أنه هناك بعض  خاصةنة قانونية مهمة وبعلى ترسابالدنا  توفر رغم 

التقدم في تجسيد مفهوم الحكامة املالية، وبالخصوص مسألة االمتيازات  حول دون املمارسات التي ت

ملالية اأهم ش يء في إنزال مفهوم الحكامة  يبقى. و الضريبية التي تتمتع بها بعض القطاعات دون أخرى 

 (5).صول على املعلومة املالية واملحاسبيةق في الحالحهو  تنزيل أحسن

 خاتمة :

املغرب خطا خطوات هامة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد  ختاما، يمكن القول أن

السادس نصره هللا في ترسيخ دولة املؤسسات في سبيل حماية املال العام الذي بفضله يتم تحقيق 
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ير في بسبب تقصوالوزراء بإقالة وإعفاء عدد كبير من املسؤولين  ه تعليماتهأصدر جاللتالتنمية، حين 

.
 
 عن معاقبة آخرين بعدم شغل أية مناصب مستقبال

 
 مهامهم، فضال

 في حماية املال العام.  كبير  دور  امبدأي الحكامة املالية وربط املسؤولية باملحاسبة لهم كما أن

، فهي مسؤولية جماعية فقط هذه الهيئات واملؤسساتعلى قتصر تال  ايةوالجدير بالذكر أن هذه الحم

املتدخلين ألجل تدبير فعال للمال العام، سواء من حيث ترشيده وحسن  كافة اساهم فيهت أن يجب

 .قتصادية الكبرى ستعماله، أو من حيث الحفاظ على التوازنات اإلإ
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 دور املصالحة في تسوية نزاعات الشغل الجماعية

 

 قمحمد رفي 

 باحث في صف الدكتوراه جامعة محمد الخامس الرباط

          

 

 : مقدمة

يتبوأ الشغل مكانة مهمة في حياة الفرد واملجتمع، وهذا راجع لكونه املصدر األول ملعيشة الغالبية      

ال و  العظمى من األفراد كما يعد محركا أساسيا لعملية البناء والتقدم وكذا تحقيق تنمية مستدامة.

إال بوجود سلم اجتماعي، هذا السلم والذي من خالله يمكن للجميع مواجهة  هذه التنميةيمكن تحقيق 

 169.املنافسة الدولية التي أضحت ال ترحم الضعيف

وإذا كان املشغل هو صاحب رأس املال ويساهم في خلق الثروة الوطنية باستثماره، واليد العاملة      

القتصاد الوطني،  فإن ما يلفت االنتباه هو أن عالقات الشغل تميزت تساهم في إرساء وتقوية لبنات ا

بصراعات حادة بين األجراء واملشغلين، الذين دفعهم بحثهم املستمر لتحقيق الربح، إلى فرض ظروف 

مقابل أجور هزيلة، وضعية دفعت العمال إلى التكتل في شكل نقابات من أجل مواجهة  170عمل قاسية

                                                           

ة لنيل الدكتوراه، جامعة الوسائل السلمية لحل نزاعات الشغل الجماعية ورهانات الحوار االجتماعي، أطروح : هشام الدرقاوي  -169 

 .122، ص: 1121-1118محمد األول وجدة، السنة الجامعية 

تتجلى هذه القسوة في فرض املشغل على أجراءه ساعات عمل أطول من املنصوص عليه قانونا، كما يعمد املشغل لعدم تجهيز - 170 

    املقاولة بوسائل الحماية.
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مخض عن هذه الصحوة العمالية فرض مجموعة من التشريعات والقوانين والتي جشع املؤاجر، وقد ت

 سعت إلى تنظيم سوق الشغل وضمان الحد األدنى من األجور، وغير ذلك من اإلجراءات.

وتعد مدونة الشغل تتويجا للصراع بين األجراء واملشغلين حيث سعت للتوفيق بين املصالح املتضاربة      

ولعل   أبرز ما سعت إليه مدونة الشغل باإلضافة لتسوية نزاعات الشغل  ألطراف عقد الشغل،

 الجماعية.

وحري بالبيان بأن نزاعات الشغل تولد في إطار عالقات مهنية بمناسبة أداء العمل ، إال أنه يجب      

غل شالتميز في هذا الصدد بين نزاعات الشغل الفردية التي تنشب بين مشغل وأجير ، وبين نزاعات ال

الجماعية التي تهم مجموعة من األجراء واملنضويين تحت لواء نقابي من جهة ومشغل أو مجموعة من 

 املشغلين أو منظمة مهنية للمشغلين من جهم أخرى .

والحديث عن نزاعات الشغل، يقودنا للحديث عن اإلغالق من جانب املشغلين واإلضراب من جانب      

تان الوسيلتان من مكاسب، إال أنها قد تؤدي باملؤسسة أو املقاولة إلى األجراء، ورغم ما قد تحققه ها

اإلفالس وضياع املشروع مما يتولد معه تسريح اليد العاملة وهذا ما يولد أزمات ومشاكل اجتماعية 

 .171صارخة

دورا متميزا في  أصبحت تلعبوقد تغيرت وضعية الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة؛ بحيث      

حياة االقتصادية واالجتماعية؛ وذلك بخلق فرص الشغل وسن التشريعات التي تحكم الحياة ال

 172االقتصادية وما تعرفه من معامالت وعالقات اجتماعية.

                                                           

تفش ي البطالة واإلجرام والتشرد والهدر املدرس ي مظاهر تسعى الدولة للقضاء ؛ الصارخة  نقصد بهذه األزمات واملشاكل االجتماعية -171 

 عليها ال خلق أسباب تفريخها.

 9الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عالقات الشغل الجماعية، املطبعة والوراقة الوطنية ،  بتاريخ  : عبد اللطيف خالفي -172 

 .1112دجنبر 
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، لتكريس املقاربة التشاركية بين أطراف اإلنتاج من أجل 173سعى املشرع من خالل مدونة الشغل     

املقاولة ، وبالتالي إحداث آليات ومساطر حديثة بالدرجة تحديث فضاء العالقات االجتماعية داخل 

 األولى للحد من نزاعات الشغل الجماعية وتيسير حلها والحفاظ على مصالح أطراف العالقة التعاقدية.

يجب اإلشارة إلى أن املشرع خصص الكتاب السادس من مدونة الشغل ملوضوع نزاعات الشغل      

من مدونة الشغل؛ حيث تطرق ملسطرتي املصالحة  292إلى218اد الجماعية، وذلك من خالل املو 

والتحكيم كآليتين لتسوية نزاعات الشغل الجماعية، نشير في هذا السياق إلى أن املشرع لم يتطرق 

ملسطرة الوساطة كآلية لتسوية نزاعات الشغل الجماعية، على غرار بعض التشريعات املقارنة واكتفى 

 أعاله.بالوسيلتين املذكورتين 

تعتبر املصالحة الوسيلة األولى لتسوية نزاعات الشغل الجماعية بواسطة هيئات املصالحة ، وقد      

تتالت الظهائر التي نظمت موضوع املصالحة والتحكيم وكذا مجموعة من مشاريع مدونة الشغل التي 

 2888.174إلى  2828استغرقت أكثر من عشرين سنة أي من 

املصالحة كآلية لتسوية نزاعات الشغل الجماعية في كون هذه الوسيلة تعد من  وتبرز أهمية دراسة     

التنظيري، وإنما  الوسائل األكثر انتشارا في التشريعات املقارنة، وهذا ليس من باب الترف التشريعي أو

 لدواعي الحاجة والضرورة العلمية والعملية.

يحظ باالهتمام الكافي من طرف الفقه املغربي وكذا تتجلى أهمية دراسة هذا املوضوع، في كونه لم       

إشكالية  تثور  ، املقارن، وهذا وحده يعد سببا كافيا لبحث هذا املوضوع والتصدي له بالدراسة والتحليل

                                                           

: مدونة الشغل والتنمية االقتصادية واالجتماعية ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة الحسن الثاني عمر تيزاوي - 173 

  .    157ص 1112 / 1112الدار البيضاء 
 لحسن الثانيعمر تيزاوي : مدونة الشغل والتنمية االقتصادية واالجتماعية ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة ا - 174

  .    157ص 1112 / 1112الدار البيضاء 
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بخصوص موضوع دور املصالحة في تسوية نزاعات الشغل الجماعية حول مدى توفق املشرع في إقرار 

الشغل بين املشغلين واألجراء وكذا تحقيق سلم اجتماعي وأمن  تشريع قوي يضمن استقرار عالقات

 قانوني؟

وملعالجة هذه اإلشكالية سنقوم بدراسة مجموع القواعد القانونية التي تسعى لتسوية نزاعات الشغل      

 الجماعية بصفة نهائية، والتي تشكل في مجموعها املصالحة في نزاعات الشغل الجماعية.

 تناول املوضوع من خالل:على ضوء ما سبق سن

 املحور األول : دور األجهزة املتدخلة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية  

 املحور الثاني : مسطرة املصالحة في نزاعات الشغل الجماعي
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 املحور األول : دور األجهزة املتدخلة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية 

لم اجتماعي شامل وعادل، داخل املحيط املقاوالتي واملؤسساتي في إن السعي الحثيث لتحقيق س      

ظل قانون للشغل، يبقى مطمح املشرع سواء املغربي أو املقارن، من خالل خلق آليات ومؤسسات وأجهزة 

تتولى الحلول السلمية لجميع مظاهر االنفالت والتشنت، التي تقع داخل محيط قانون الشغل، والتي 

ذي يغطيه، تبقى هذه اإلنفالتات سهلة الوقوع؛ خصوصا ما لم تكن هناك أجهزة قادرة بطبيعة املجال ال

، ولعل 175على التدخل السريع واحتواء ما من شأنه أن يعكر صفو عالقة الشغل بحكم تكوينها املتعدد

عات اوعي املشرع الكبير بتسوية نزاعات الشغل الجماعية، يعد سببا كافيا له إلقرار وسائل سلمية لحل نز 

الشغل الجماعية وكذا املصالحة؛ وذلك عبر اللجوء إلى مفتش الشغل أو املندوب اإلقليمي للشغل )الفقرة 

األولى(، وفي حالة فشل هذا األخير يتم اللجوء إلى اللجنة اإلقليمية للبحث واملصالحة وكذا اللجنة 

 لبحث واملصالحة.الوطنية للبحث واملصالحة التي تحيل بدورها النزاع للجنة الوطنية ل

 الفقرة األولى: دور مفتشية الشغل في املصالحة في نزاعات الشغل الجماعية

نجد أنها قد أشارت لعدة مستويات للمصالحة، وقد أوكل  ،من مدونة الشغل 222باستقراء املادة      

تعددة بالنظر إلى ، مهمة املصالحة إلى هيئات م176املشرع املغربي، على غرار مجموعة من القوانين املقارنة

رقعة النزاع، فإذا كان الخالف يشمل أكثر من مقاولة، فإن محاولة التصالح أمام املندوب اإلقليمي 

 177املكلف بالشغل، أما إذا كان النزاع يشمل مقاولة واحدة فإن محاولة التصالح تجرى أمام العون 

 املكلف بتفتيش الشغل.

                                                           

النظام القانوني لنزاعات الشغل الجماعية وفق مدونة الشغل املغربية، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق  : موالي البشير الشرقي -175 

 .112ص 1119/1118الرباط السنة الجامعية 

 س ي.كما هو الحال بالنسبة للمشرع الفرنس ي والتون -176 

إن استعمال املشرع لكلمة عون لقيت انتقادا كبيرا من طرف بعض الفقه على اعتبار أن استعماله لها قد يفهم منها أنه مسخر من  -177 

 فاعال في عالقة الشغل.
 
 طرف جهة أخرى أثناء مزاولته مهامه والحال أنه يعد إطارا
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كان املشرع املغربي يحصر االختصاص الرئيس ي ملفتشية قبل صدور مدونة الشغل الحالية، فقد      

الشغل في وظيفة مراقبة تطبيق مقتضيات قانون الشغل، في مجال العالقة بين املشغل وأجرائه؛ بحيث 

أن مخالفة أي من هذه املقتضيات تخول ألعوان التفتيش إنجاز محاضر باملخالفات تحال وفق مسطرة 

 .178للقضاء، هذا بخصوص نزاعات الشغل الفردية 2812وز يولي 1معينة، كان يحددها ظهير 

امللغى املنظم ملسطرة املصالحة  2812يناير  28أما بالنسبة لنزاعات الشغل الجماعية فإن ظهير      

والتحكيم، ال يسند لعون تفتيش الشغل مهمة املصالحة بالنسبة للنزاعات الجماعية، لكن الواقع العملي 

دخل مفتش الشغل في التقليل من عدد النزاعات الجماعية، والحد من إغالق أبان عن مدى مساهمة ت

 .181، التي ال تخدم االقتصاد الوطني180وكذا توقيف اإلضرابات 179املؤسسات

من مدونة الشغل، فإن كل خالف بين الشغل، من شأنه  222هكذا وانطالقا من مقتضيات املادة      

اولة للتصالح، تتم حسب حجم ومستوى النزاع الجماعي، أن يؤدي إلى نزاع جماعي، يكون موضوع مح

إما أمام العون املكلف بتفتيش الشغل أو أمام املندوب املكلف بالشغل لدى العمالة أو اإلقليم، أو أمام 

 .182اللجنة اإلقليمية للبحث واملصالحة ، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث واملصالحة

نجحوا  نسبيا في تخفيف العبء عن القضاء، وذلك بحل النزاع  ويمكن القول أن مفتش ي الشغل قد     

قبل أخذه أشكال أخرى وكذا قدرته على ثني األطراف عن الدخول في نزاعات الشغل الفردية، بل حتى 

                                                           

الجماعية، رسالة لنيل دبلوم املاستر، جامعة محمد الخامس ـ السويس ي، الوسائل البديلة لتسوية نزاعات الشغل  : نادية اتبينة -178 

 .1121-1122السنة الجامعية: 

أحجم املشرع املغربي عن إعطاء تعريف إلغالق املؤسسة فاسحا املجال للفقه الذي ذهب بعضه العتباره بأنه إجراء يتخذه املشغل  -179 

 العمال ويتملص من أداء األجر. نتيجة خالف جماعي ويمتنع عن فتح مؤسسته في وجه
نشير أن املشرع املغربي أحجم عن تعريف اإلضراب وهذا ما نلمسه من خالل كافة الدساتير املغربية، فيما يذهب بعض الفقه  -180

 من %21لتعريفه بأنه "الترك املؤقت للشغل في املؤسسة املعنية واملنفذ سلميا عن مجموعة من ثالثة عمال على األقل، تمثل 

 العمال باملؤسسة قصد دعم أو الدفاع عن مصالحهم االقتصادية أو االجتماعية املشتركة".
عمل مفتش الشغل بين النص القانوني والواقع العملي، رسالة لنيل دبلوم املاستر، جامعة محمد الخامس ـ  : جليلة البحري  -181

 .11، ص 1121السويس ي، السنة الجامعية: يوليوز 
 .121، ص I ،1112، عالقات الشغل الجماعية، ط IIالوسيط في مدونة الشغل، ج  : فيعبد اللطيف خال -182
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في نزاعات الشغل الجماعية التي صار أعوان التفتيش يعتبرون تدخلهم لتفاديها أو حلها عند نشوبها، 

 .183رية في وظيفتهم، وإن كان ذلك بدون سند قانونيمن االختصاصات الجوه

غير أن اإلشكال الذي يثور في هذا الصدد هو عن مدى واقعية إسناد مهمة املصالحة ملفتش ي الشغل 

 وكذا املندوبين اإلقليميين للشغل؟

 يعارض بعض الفقه توجه املشرع في إسناد مهمة التصالح ألعوان الشغل، ألن في ذلك تعارضا مع     

مهامهم التقليدية املتمثلة في مراقبة تطبيق التشريع املتعلق بالشغل مستندين في ذلك إلى كون املغرب 

 ، وهي اتفاقية الشغل الدولية الخاصة بتفتيش الشغل والصناعة.92184قد صادق على االتفاقية 

ب هذا الجان ويعتبر بعض الفقه أن التكوين املحدود، ألعوان تفتيش الشغل، أمرا يقتض ي، حسب     

من الفقه ليس فقط التكوين في الجانب القانوني، بل أيضا على املستوى التقني، وعلى مستوى علم 

تيش، فالنفس االجتماعي، وعلى املستويين املالي واالقتصادي، وهو تكوين ال يتوفر في معظم أعوان الت

 .185نزاعات الشغل الجماعية مما يجعلهم غير مؤهلين لالستجابة لألهداف املتوخاة من املصالحة في

وإذا كان هذا التوجه الفقهي يعارض إسناد مهمة املصالحة ملفتش الشغل، فإن جانب آخر من الفقه      

يتشبث بالتوجه التشريعي في هذه النقطة، باعتبار أن أعوان تفتيش الشغل يقومون بدورهم في الحفاظ 

                                                           
 .2، ص 1111مفتشية الشغل بين مطرقة تحديات العوملة وسندان منهجية التهميش، نشرة االتصال، عدد مارس  : محمد معن -183

 . 2ن مؤتمر العمل الدولي رقم جاء في االتفاقية الخاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة، والصادرة ع -184 

 : 2املادة 

 وظائف نظام تفتيش العمل هي: 

أ ـ تأمين إنفاذ األحكام القانونية املتعلقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء قيامهم بهذا العمل مثل األحكام الخاصة بساعات العمل 

ذلك من أمور بقدر ما تكون هذه األحكام منوطة بمفتش  واألجور والسالمة والصحة والرعاية واستخدام األطفال واألحداث وغير 

 العمل.

 ب ـ تقديم املعلومات التقنية واملشورة ألصحاب العمل والعمال املعنيين بشأن أكثر وسائل االلتزام باألحكام القانونية،

 شكل محدد.وتعريف السلطة املختصة بجوانب النقص أو التعسف التي ال تغطيها األحكام القانونية القائمة ب

مفتشية الشغل كهيئة متدخلة في عالقات الشغل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص،  : نادية أكاو -185 

 .1112/1112جامعة محمد الخامس أكدال، السنة الجامعية 
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ش الشغل من واقع املقاولة ، وإملامه الدقيق على السلم االجتماعي، فضال على ذلك قرب جهاز تفتي

بالظروف التي تعيشها الطبقة العاملة يسمح له باإلحاطة باألعراف والتقاليد السائدة في األوساط 

التجارية والصناعية في دائرة اختصاصه، مما يساعده ويسهل مهمته في إجراء محاولة التصالح بين 

ة واملساهمة في تقريب وجهات نظر األطراف املعنية بها أطراف خالفات أو نزاعات الشغل الجماعي

 .186واملساهمة في إيجاد الحلول املالئمة لها

ونحن نميل إلى التوجه الثاني الذي يدعو إلى إسناد املهمة التصالحية ملفتش الشغل، ولعل املشرع      

 الحتكاكه الدا
 
 شغل.عالقة الئم بطرفي كان حكيما في إسناد هذه املهمة الحساسة ملفتش الشغل نظرا

نعتقد أنه لكي تضطلع مفتشية الشغل بمهامها القانونية، يجب أوال الزيادة في عدد أطر مفتشية      

الشغل ألنه ال يتناسب مع الرقعة الجغرافية التي يغطونها؛ حيث يجب أن تتناسب مع الزيادة في حجم 

القة الشغل، تكون دافعا لهم، لحث طرفي اختصاصاتهم، كما أن عالقات الود التي تربطهم بأطراف ع

الخالف أو النزاع الجماعي على الحوار وعلى التفاوض، من أجل تسوية سلمية لخالفهما أو لنزاعهما حفظا 

 .187للسلم االجتماعي الذي ال مندوحة عنه لخير املقاولة وخير االقتصاد الوطني

ى مستويين، عون التفتيش وكذا املندوب باإلضافة ألخذ املشرع املغربي بمسطرة املصالحة عل     

اإلقليمي املكلف بالشغل، وذلك بحسب اتساع أو ضيق نزاع الشغل الجماعي، فقد نصت مدونة الشغل 

على إضافة مستوى ثالث للمصالحة يتم أمام لجان البحث واملصالحة سواء اإلقليمية أو الوطنية والتي 

 سنتناولها من خالل الفقرة الثانية. 

 

                                                           

 .222، ص 2882النجاح الجديدة، الدار البيضاء نظام تفتيش الشغل الواقع الحالي واآلفاق املستقبلية، مطبعة  : محمد الكشبور  -186 

مفتشية الشغل كهيئة متدخلة في عالقة الشغل ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص،  : نادية أكاوا -187 

 .82، ص 1112-1112جامعة محمد الخامس، أكدال ـ السنة الجامعية: 
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 الثانية: لجان البحث واملصالحة ودورها في تسوية نزاعات الشغل الجماعية الفقرة

يعد الحرص على تذويب الخالف االجتماعي للشغل في وقت مناسب، وكذا الحفاظ على استقرار       

عالقات الشغل، رهانات تشريعية ال محيد عنها، جعلت املشرع يكرسها من خالل مدونة الشغل والذي 

. ويالحظ من خالل مدونة الشغل تنامي رغبة الدولة، ممثلة في 2812يناير  28رع ظهير سبقه فيها مش

السلطة املحلية على مستوى كل عمالة أو إقليم، في ضبط العنف على مستوى العالقات املهنية، ثم 

اإللزامي  عالتحكم في نسبة التوتر االجتماعي، بين األطراف املتنازعة وهو األمر الذي كان وراء تقرير الطاب

ملسطرة املصالحة . وفي هذا اإلطار يذهب البعض إلى أن مشروعية اإلضراب أو اإلغالق املضاد له تتوقف 

 .188وجودا وعدما على مدى التقيد باحترام مسطرة املصالحة أمام لجان البحث

 أ ـ ال جنة اإلقليمية للبحث واملصالحة

ا تنصص على أنه في حالة ما إذا لم تسفر محاولة من مدونة الشغل، فإنه 222باستقراء املادة       

التصالح عن أي اتفاق، أمام مندوب الشغل أو مفتش الشغل، فإنه يحق إما ألحد طرفي النزاع أو مفتش 

 الشغل أو مندوب الشغل رفع النزاع داخل أجل ثمانية أيام أمام اللجنة اإلقليمية للبحث واملصالحة.

صالحة أمام إدارة الشغل يمكن لهذه األخيرة رفع النزاع أمام اللجنة وفي حالة فشل مسطرة امل      

من مدونة الشغل نجدها قد نصت على أنه "تحدث  222اإلقليمية للبحث واملصالحة. وبالعودة للمادة 

لدى كل عمالة أو إقليم، لجنة تسمى اللجنة اإلقليمية للبحث واملصالحة يترأسها عامل العمالة أو 

ن بالتساوي من ممثلين عن اإلدارة وعن املنظمات املهنية للمشغلين، واملنظمات النقابية اإلقليم، تتكو 

 .لألجراء األكثر تمثيال، على أن يتولى كتابتها املندوب اإلقليمي املكلف بالشغل"

                                                           
ضراب العمالي باملغرب ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد مدى مشروعية اإل  : محمد الشرقاني -188

 .229، ص 2882-2881الخامس، الرباط، السنة الجامعية 
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يذهب جانب من الفقه إلى أن إسناد رئاسة اللجنة اإلقليمية للبحث واملصالحة لعامل العمالة أو       

قليم هو اختيار غير موفق من طرف املشرع، ويستند في ذلك إلى أن املصالحة في نظرهم أسلوب لتفادي اإل

الخالفات والنزاعات الجماعية، ووسيلة ترمي لتقريب بين وجهة نظر كل من طرفي الخالف أو النزاع 

ون له عالقة ، تتطلب من املكلف بمهمة املصالحة أن تك189الجماعي. كل هذه األدوار حسب هذا الفقه

شخصية مباشرة وطبية مع أطراف النزاع الجماعي، إضافة إلى اإلحاطة باملعطيات الخاصة بالوسط 

 املنهي، باإلضافة إلى الخبرة في املجاالت االقتصادية واملالية واالجتماعية.

هنية املتتشكل اللجنة اإلقليمية للبحث واملصالحة بالتساوي من ممثلين عن اإلدارة واملنظمات       

 190للمشغلين، واملنظمات النقابية لألجراء األكثر تمثيال.

، عن املقصود هنا، هل هو املنظمات املهنية 191في هذا الصدد نتساءل، كما تساءل بعض الفقه      

للمشغلين، على املستوى الجهوي، خاصة وأن األمر يتعلق باجتماع يرأسه عامل العمالة أو اإلقليم، 

در بالنسبة لنقابات األجراء هل املقصود هو النقابة األكثر تمثيال على مستوى املقاولة ونفس التساؤل يتبا

أو النقابات األكثر تمثيال على مستوى العمالة أو الجهة أو اإلقليم وما يبرر هذا التساؤل هو أن رب العمل 

، وقد
 
ا املعنية تكون النقابة أيض قد يكون هو املعني بالنزاع ولكنه ال ينتمي إلى منظمة مهنية أكثر تمثيال

بالنزاع على مستوى املقاولة ليست هي األكثر تمثيال وهكذا فللخروج بحل نرى أن حضور أطراف النزاع 

يظل ضروريا، في اللجنة اإلقليمية للبحث واملصالحة إلى جانب املنظمات املهنية املعنية والنقابات األكثر 

عدم تحديد مدونة الشغل لعدد املمثلين عن اإلدارة  القصور التشريعي حد يصلو  تمثيال لألجراء

واملنظمات املمثلة للمشغلين أو املنظمات املهنية األكثر تمثيال، وقد كان على املدونة أن تحدد عددهم في 

                                                           

 الخاص بعالقات الشغل الجماعية. IIملزيد من التفصيل انظر مؤلف األستاذ عبد اللطيف خالفي الوسيط في مدونة الشغل، ج  -189 

"تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى" اللجنة اإلقليمية للبحث واملصالحة" يترأسها  : من مدونة الشغل 222املادة  تنص -190 

 عامل العمالة أو اإلقليم، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن اإلدارة واملنظمات املهنية للمشغلين واملنظمات النقابية األكثر تمثيال.

 .211، ص 1111، أحكام عقد الشغل، مطبعة األمنية، الرباط، طبعة 22-88ة الشغل الجديدة رقم مدون : الحاج الكوري -191 
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واملالحظ أن حضور مفتش الشغل يعتبر أمرا ضروريا في اللجنة اإلقليمية للبحث   192كل فريق.

ه ويرى بعض الفق. ر النزاع كما يحق له إبداء املالحظات أو بعض الحلول واملصالحة، وذلك لتتبع أطوا

أنه كان جديرا بمشرع مدونة الشغل، التنصيص على إمكانية دعوة كل شخص ترى في حضوره فائدة، 

وذلك مثل رجال القانون املتخصصين في قوانين الشغل وقوانين العالقات املهنية والحوار االجتماعي، 

 .193خرين في االقتصاد والتسييرودعوة خبراء آ

وإذا حصل أن امتد النزاع الجماعي للشغل إلى عدة أقاليم أو عماالت أو إلى مجموع التراب الوطني،       

وكذا إذا لم يحصل اتفاق أو تصالح بين األطراف أمام اللجنة اإلقليمية للبحث واملصالحة، فإن النزاع 

، والتي سنحاول من خالل الشق الثاني من هذه 194واملصالحةيحال مباشرة إلى اللجنة الوطنية للبحث 

الفقرة تسليط الضوء على تكوين هذه اللجنة واشتغالها مع محاولة إيجاد بعض الحلول لبعض الثغرات 

 القانونية في هذا الصدد.

 ب :ال جنة الوطنية للبحث واملصالحة

الوطنية للبحث واملصالحة، وذلك إذا لم يتم يرفع النزاع الشغل الجماعي مباشرة أمام نظر اللجنة        

من مدونة الشغل  222التوصل إلى اتفاق على مستوى اللجنة اإلقليمية للبحث واملصالحة.بمساءلة املادة 

 فإن اللجنة الوطنية للبحث واملصالحة تتدخل في النزاع الجماعي في حالتين هما:

 أو أقاليم أو إلى مجموع التراب  الوطني.إذا امتد نزاع الشغل الجماعي إلى عدة عماالت  : 2

 إذا لم يحصل أي اتفاق بين أطراف النزاع أمام اللجنة اإلقليمية للبحث و املصالحة. : 1

                                                           

 .122مرجع سابق، ص  : عبد اللطيف خالفي -192 

 .212مرجع سابق، ص  : الحاج الكوري -193 

 .29مرجع سابق، ص  : نادية اتبينة -194 
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وتتكون هذه اللجنة، من رئيس ممثال في وزير الشغل أو من ينوب عنه، باإلضافة أنها تتكون بالتساوي       

ة للمشغلين، وممثلين عن املنظمات النقابية لألجراء األكثر تمثيال، من ممثلين عن اإلدارة واملنظمات املهني

من مدونة الشغل، على أنه يحق لرئيس اللجنة استدعاء أي شخص يرى فائدة في  221كما نصت املادة 

حضوره، بالنظر ملا يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاص اللجنة ويتولى كتابة أشغال هذه اللجنة 

واملالحظ أن املشرع املغربي قد انتبه للحالة التي قد يمتد  ، ش الشغل لدى الوزارةرئيس مصلحة تفتي

فيها النزاع إلى مجموع التراب الوطني أو إلى عدة أقاليم أو عماالت، ومادام النزاع يكون على امتداد التراب 

 .195الوطني الوطني فقد تقرر إحداث اللجنة الوطنية للبحث واملصالحة، تكون ممثلة على املستوى 

ونحن نرى أن تخويل رئاسة هذه اللجنة للوزير املكلف بالشغل أو من ينوب عنه، تحصيل حاصل،      

كون الوزير املسؤول عن الوزارة التي تعتبر الوصية األولى على القطاع. وإذا كان املشرع التونس ي من خالل 

عكس املشرع املغربي  197.املركزيةقد حدد بشكل دقيق أعضاء اللجنة  229،196مدونة الشغل في مادتها 

الذي لم يتحرى الدقة، وهو في هذا الصدد مدعو لتحري الدقة في تكوين اللجنة الوطنية للبحث 

 واملصالحة.

 

 

                                                           

ء، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس ـ الصلح في نزاعات الشغل بين التشريع والقضا : محمد املكي -195 

 .222، ص 1119/1118السويس ي، السنة الجامعية: 

 حددت مدونة الشغل التونسية أعضاء اللجنة املركزية في: -196 

 ـ وزير الشؤون االجتماعية أو من يمثله بصفته رئيسا.

 املؤاجرين.ـ ممثالن لكل من املنظمة النقابية للعمال و 

 ـ ممثالن اثنان عن نقابات العمال املعنيين.

 ـ ممثالن عن املؤاجرين أو نقابات املؤاجرين املعنيين.

 للتوسع أكثر في هذه النقطة أنظر: -197 

El  : le droit du travail au Maghreb à la croisée Algérie Libye Mauritanie Tunisie, Imprimerie Najah Abdellah BOUDHRAIN

édition, 2001, p 566. èreJadida, 1 
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 الثاني: مسطرة املصالحة في نزاعات الشغل الجماعية املحور 

ات الشغل الجماعية، أولى املشرع املغربي شأنه شأن جل التشريعات املقارنة، أهمية بالغة للنزاع     

وقد سعى إلى تبسيط املساطر املتبعة أمام هيئات املصالحة من أجل الوصول إلى حل توافقي يجهض 

من خالله النزاع في مرحلته الجنينية، ولعل املرونة واالبتعاد عن الشكليات تعدان حجر الزاوية في هذه 

مام القضاء، وسنحاول من خالل هذا املحور املساطر والتي تختلف اختالفا جذريا عن املساطر املتبعة أ

الحديث عن مسطرة املصالحة أي أمام مفتش الشغل أو املندوب اإلقليمي اللجنتين اإلقليمية للبحث 

 واملصالحة وفي الثانية عن تنفيذ اتفاقيات املصالحة. 

 الفقرة األولى: مسطرة املصالحة أمام جهات املصالحة 

من مدونة الشغل، نجد أنها  222إلى املواد  222ملنظمة ملسطرة املصالحة املواد باالطالع على املواد ا      

 .198تمر بثالث مراحل أو مستويات

 199أ ـ املصالحة على مستوى مفتشية الشغل

من مدونة الشغل، "يتم الشروع فورا في محاولة التصالح سواء بمبادرة من الطرف  222جاء في املادة 

قال يحدد فيه نقط الخالف أو بمبادرة من املندوب املكلف بالشغل لدى الراغب في التعجيل وذلك بم

 ".200العمالة أو اإلقليم، أو من العون املكلف بتفتيش الشغل في املقاولة

                                                           

التصالح والتحكيم كوسائل بديلة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية الندوة الجهوية الحادية عشرة،  : محمد سعيد جرندي -198  -1

 .229، ص 1112يونيو  1-2احتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس املجلس األعلى 

دوبية الشغل، رغم أن هذا األخير هو أعم وأشمل من األول ومندوبية الشغل هي استعملنا مصطلح مفتشية الشغل عوض من -199 

الوصية على املفتش، ولكن املشرع تحدث من خالل الفرع األول من الباب الثاني في الكتاب السادس عن "محاولة التصالح على 

 مستوى مفتشية الشغل".
 من مدونة الشغل. 222املادة  -200
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إن مفتش الشغل مدعو بعد توصله بطلب إجراء الصلح، يقوم باستدعاء أطراف النزاع بواسطة      

ء من تاريخ رفع النزاع إليه، ويجب على األطراف الحضور ساعة ابتدا 19برقية داخل أجل ال يزيد عن 

شخصيا، ويمكن لهم أن ينيبوا عنهم شخصا مؤهال إلبرام اتفاق التصالح؛ وذلك في حالة وجود سبب 

 .201قاهر يمنع األطراف الحضور بصفة شخصية

حق لطرف اآلخر، كما يويحق لألطراف أن يؤازروا بعضو نقابي، أو املنظمة املهنية التي ينتمي إليها ا      

لكل طرف أن يقدم إلى مفتش الشغل أو املندوب اإلقليمي للشغل مذكرة كتابية، تتضمن ما لديه من 

مالحظات بخصوص النزاع الجماعي، كما يتعين على مفتش الشغل أو مندوب الشغل تبليغ نسخة من 

ملفتش الشغل من أجل التقريب  أيام، 2املذكرة املقدمة إليه إلى الطرف اآلخر. وقد عين املشرع أجل 

 بين وجتهي نظر الطرفين املتنازعين ويجب عليه أن يبذل قصارى جهده لتسوية النزاع الجماعي.

وفي ختام جلسات الصلح يعمد مفتش الشغل إلى تحرير محضر، يثبت فيه ما توصل إليه األطراف      

، ويقوم األطراف 204دم حضور األطراف، أو يتم إثبات ع203أو عدم التصالح 202من اتفاق جزئي أو نهائي

بالتوقيع على املحضر املذكور، وإذا لم تسفر محاولة التصالح أمام املندوب اإلقليمي للشغل أو مفتش 

 الشغل، فإن النزاع يحال إلى اللجنة اإلقليمية للبحث واملصالحة.

 ب ـ املصالحة أمام ال جنة اإلقليمية للبحث واملصالحة:

تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى اللجنة اإلقليمية للبحث  من م.ش أنه،'' 222نصت املادة      

واملصالحة، يترأسها عامل العمالة أو اإلقليم وتتكون بالتساوي من ممثلين عن اإلدارة واملنظمات املهنية 

أمام أنظار  ي للشغلعند إحالة النزاع الجماع للمشغلين وممثلي املنظمات النقابية لألجراء األكثر تمثيال''.
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 املتعلق بمحضر اتفاق الصلح الكلي والجزئي املبرم في إطار مسطرة التصالح. 2أنظر امللحق النموذج -202 

 املتعلق بمحضر عدم االتفاق الكلي أو عدم الصلح. 1أنظر امللحق النموذج -203 

 املتعلق بمحضر عدم حضور األطراف املعنية. 2أنظر امللحق النموذج  -204 



  

 

190 

اللجنة اإلقليمية للبحث واملصالحة، فإن عامل العمالة أو اإلقليم بصفته رئيسا لهذه اللجنة، يقوم 

ساعة. وهنا يجب على األطراف  19باستدعاء أطراف النزاع بواسطة برقية داخل أجل ال يزيد عن 

اق التصالح، وذلك إذا حال الحضور شخصيا، واستكناءا انتداب شخص مؤهل ينوب عنهم إلبرام اتف

وإذا كان مشرع مدونة الشغل لم يكلف نفسه عناء تحديد الحاالت التي  .205دون حضورهم سبب قاهر

يعتبر فيها املانع جسيما، فالفقه متفق على ضرورة الرجوع إلى القواعد العامة التي تخول اللجنة اإلقليمية 

 206قاهر.املختصة الحق في تقدير ماهية العائق أو السبب ال

هو الرغبة في تخويل اللجنة  ونحن نعتقد أن سبب إحجام املشرع عن تحديد ماهية السبب القاهر،     

اإلقليمية للبحث واملصالحة، سلطة تقديرية لتقدير السبب القاهر لكي ال يقف هذا األخير عائقا أمام 

الناحية الزمنية بشكل قد يتعذر إتمامها ملهامها ، خاصة أن تداعيات الخالف الجماعي قابلة للتطور من 

. ويجب على اللجنة اإلقليمية للبحث واملصالحة بذل جهودها من أ 207معه فيما بعد التحكم في نتائجه

جل تسوية النزاع الجماعي بغية التوصل التفاق بين األطراف، وذلك من أجل ستة أيام من تاريخ رفع 

 النزاع إليها.

راف الحق في اإلدالء بمذكرة كتابية تتضمن ما لديه من مالحظات، خول مشرع مدونة الشغل لألطــ     

وفي مقابل املهام   208غير أن الرئيس الذي يتلقى هذه املذكرة ملزم بتبليغ نسخة منها إلى الطرف اآلخر.

املوكولة لرئيس اللجنة اإلقليمية للبحث واملصالحة، فإن األخير يضطلع بمجموعة من املهام، حيث يتولى 

                                                           

 جائحة مثل الرياح املرسلة   هرة : عرفها صاحب التحفة:     وكل ما ال يستطاع الدفع لهالقوة القا - 205 
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.
 
 واألمراض والحرائق والجراد( وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل التنفيذ مستحيال

، 2111، مكتبة دار السالم، ط يناير I، م IIقانون الشغل في ضوء مدونة الشغل، عالقات الشغل الفردية، ج:  : محمد سعيد بناني -206 

 .22ص 

 .122م.س، ص  : درقاوي الهشام  -207 

 من م.ش. 228املادة  -208 



  

 

191 

وضاع املقاوالت وأوضاع األجراء املعنيين بنزاع الشغل الجماعي، وكذا إجراء األبحاث والتحريات تق  ي أ

لدى املقاوالت واألجراء، كما يمكنه أن يطلب من األطراف كل املستندات ليستنير بها، وأن يستعين 

 .209بالخبراء في هذا املجال

اق سواء كان جزئيا أم نهائيا، وفي جميع عند نهاية أشغال اللجنة، فيجب أن يتمخض عملها اتف     

الحاالت فاللجنة ملزمة بتحرير محضر مع اإلشارة إلى نقط الخالف، ورغم سكوت النص عن إمكانية 

توقيع املحضر، فإننا نرى أنه يجب أن يوقع من طرف الرئيس واألعضاء، باإلضافة إلى أطراف النزاع 

سخة من املحضر إلى األطراف ووزارة التشغيل، ويبلغ الحاضرة بجلسة الصلح أو من يمثلها، وتسلم ن

وفي حالة عدم نجاح محاوالت التصالح أو امتد النزاع إلى عدة عمـــاالت أو أقاليـــم   .إليهم عند االقتضاء

أو إلى مجموع التراب الوطــني، فإن النزاع يحــال إلى املستوى الثالث من املصالحة واملتمثل في اللجنة 

 لبحث واملصالحة.الوطنية ل

 ج ـ ال جنة الوطنية للبحث واملصالحة

من مدونة الشغل عمل اللـــجنة الوطنيـــة للبــحث واملصــالحة،حيث تبدأ املصالحة  221نظمت املادة      

باستدعاء كل شخص يتمتع بكفاءات عالية في مجال اختصاص اللجنة، كما يتولى كتابة اللجنة رئيس 

تم ذلك إال بعد عرض النزاع عليها من قبل رئيس اللجنة اإلقليمية للبحث مصلحة التفتيش،وال ي

من مدونة الشغل بخصوص مسطرة ومهام هذه  222إلى  229واملصالحة، وذلك من خالل املواد 

وبالحديث عن املقتضيات املنظمة لعمل اللجنة اإلقليمية للبحث واملصلحة، فإنها نفسها  210اللجنة.

أنه تباشر هذه  222نية للبحث واملصالحة، وقد جاء في الفقرة الثانية من املادة تجري على اللجنة الوط
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 228و 229اللجنة مهامها، وفقا للمسطرة املقررة لعمل اللجنة اإلقليمية للبحث واملصالحة في املواد 

 من مدونة الشغل. 222و 221و

محاولة املصالحة، وهو األمر نفسه ينطبق أيام إلتمام  2املعلوم أن املشرع منح اللجنة اإلقليمية أجل      

على اللجنة الوطنية للبحث واملصالحة، ونحن ندعو املشرع منح مزيد من الوقت لهذه اللجنة، خاصة 

 وأن النزاع يشمل قطاعات واسعة تهم التراب الوطني.

فاق إليها في اآل املشرع اليوم مدعو إلعادة النظر في مجموعة من املقتضيات والتي سنحاول أن نتطرق      

املستقبلية للمصالحة. وقد خّول املشرع لرئيــس اللــجنة الوطنية على غرار رئيـــس اللــجنة اإلقليمية، 

حيث يقوم رئــــيس اللجنة  211مجموعة من الصالحيات حتى يقوم بالدور املنوط به على أحسن وجه،

يين بالنزاع الجماعي، كما له أن يقـــوم بالتق  ي والبحث حول أوضاع املقاوالت وأوضاع األجراء املعن

بجميع التحريات الالزمة في املوضوع، كما يمكنه مطالبة األطــراف بتقديم التسهيالت واملستندات 

واملعلومات، كيفمــا كان نوعها وطبيعتها، والتــي من شأنها أن تساعد على القيام بمهمته، كما يجوز له 

.  وتجدر اإلشارة إلى 212رى أن تدخله سيفيد في تسوية النزاع الجماعياالستعانة بالخبراء أو أي شخص ي

أن القـــرارات التي تتخذها اللجنة، ال تتخذ عن طريق التصويت وإنما التوافق والتراض ي واإلقناع؛ ألن 

.  بهذا يكون 213الهـــدف هو الوصول إلى تسوية نزاع الشغل الجماعي عن طريق التصالح وليس التصويت

املغربي ختم آخر مستوى من مستويات الصلح في نزاعات الشغل الجماعية، وكما هو مالحظ فإن املشرع 

املشرع تحرى التفصيل في جميع إجراءات ومساطر التصالح في عالقات الشغل الجماعية، متشبثا 
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 يبالطريق السلمية لتسوية النزاعات ومكرسا للعدالة التصالحية، كل ذلك حفاظا على السلم االجتماع

 .214وخدمة ملصالح االقتصاد الوطني

وأخيـــــرا، ال يسعنا إال أن نقول بأن املشرع املغربــــي، من خالل مدونة الشغل، أخذ باملستقر عليه في      

العديد من التشريعات األجنبية، حيث عمـــل على خلق هيئة للبحث واملصالحة على املستوى الوطني، 

زاعات الشغل الجماعية، ولعل املتأمل في اإلحصائيات املتـعلقة بدور أناط بها اختصـاص النظـر في ن

اللجنة الوطنـــية للبحث واملصــالحة، في تسوية نزاعات الشغل الجماعية، سيلمس ال محالة الدور املهم 

م نج. مرورا باملراحل أعاله، تأتي مرحلة أساسية واملتعلقة بالحالة التي ت215الذي تلعبه في هـــــذا اإلطار

عنها املصالحة، وما يتطلبه األمر من تنفيذ االتفاقيات، التي توصل إليها أطراف النزاع الجماعي؛ هذا ما 

 سنحاول معالجته من خالل الفقرة الثانية.

 الفقرة الثانية: تنفيذ اتفاقيات التصالت

وصل محـضر يثبت فيه ما تفرض املشـرع املـغربي على الهيئـات املتـدخلة في مســطرة التصـالح، تحرير      

إليه األطـــراف بعد االنتهاء من املراحل التي سطرها املشرع من اتــفاق جزئـي أو عــدم اتفاق أو عـدم 

 حضورهم.

نتساءل هنا حول الطبيعة القانونية ملحضر إنهاء النزاع، فنظرا للظروف الساخنة التي يوقع فيها      

ن النادر التفكير في الطبيعة القانونية لهذه الوثيقة. فإذا نفذ األطراف محضر إنهاء النزاع، يجعل م

مضمون محضر إنهاء النزاع طبقا اللتزامات الطرفين، فإنه ال توجد ضرورة لطرح مسألة طبيعته 
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القانونية، أما إذا ظهرت خالفات حول تطبيق محتواه، فإنه يصبح من الضروري تحديد تصنيفه 

. فإذا كان املشرع املغربي 216درجة إلزاميته بالنسبة لألطراف املوقعة عليهالقانوني، ليمكننا من معرفة 

ال يعطينا جوابا على هذا التساؤل، فإن املشرع الفرنس ي يعتبر االتفاق املتوصل إليه في ختام إجراءات 

 املصالحة، بمثابة اتفاقية جماعية؛ بحيث أن هذا االتفاق يكون موضوع إشهار.

بة للمـشـرع اإلنجـليـزي فــإنه ال يعـطيه مـثـل هــذه االتفـاقـات القـوة الالزمة بـل يعتـبره مـجرد أمــــا بالــنسـ     

واملعلوم أنه إذا تم  .217اتفـاق بين طرفيـن، فـي حـين نـجد املـشرع املصـري قد سكـت عـن بـيان طـبيـعـته

التفتيش، أو املندوب اإلقليمي، أو عرض النزاع أمام مفتشية الشغل، ولم يسفر عن أي اتفاق فإن عون 

 للبحث اإلقليمية أي أحد من األطراف املعنية يبادر داخل أجل ثالثة أيام إلى رفع النزاع إلى اللجنة

 من مدونة الشغل. 222واملصالحة للنظر فيه بحسب ما تنصص عليه املادة 

ظرا لألضرار الوخيمة التي تصيب وإذا قلنا سلفا بأن نزعات الشغل الجماعية تعتبر مسألة حساسة ن     

االقتصاد الوطني وما يسببه ذلك في العديد من املعضالت االجتماعية، فإن املشرع مدعو لتحري الدقة 

لتفادي أي غموض في النصوص القانونية واملتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية.رغم أن موقف 

يتميز بالتباين واالختالف، فإن ذات التباين  التشريعات املقارنة بخصوص طبيعة محضر إنهاء النزاع

 218واالختالف طبع أيضا موقف الفقه بخصوص طبيعته، حيث انقسم إلى اتجاهين.

االتـــجاه األول يـعتبر محــــضر إنـهاء نـــزاع الشــغل الجـــماعي، مــثله مثل عــقد الصــلح أما االتجاه الثاني      

نهــاء نـزاع الشـــغل بمــثابة اتفـــاقــية جــماعيــة، وإذا كنا ال نتـــفق مع االتجاه فيذهــــب إلى اعتبار محـضر إ

الثاني نظــرا لــكون االتفاقية الجماعية تبرم في ظل سلم اجتماعي واقتصــادي بين أطراف عقد الشغل، 

ن االتـــفاق املــتوصل إليه بمنـــاسبة بحــيث ال يكــــون هنــاك نــــــزاع بين طـــرفي العالقة الشغـــلية، في حي
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تبقى هذه الفرضيات مـقــبولة إذا ما توفر اتفاق التصالح على  .املصـــالحة يـــــطبعه التباعد والنفور 

الشــروط والخصائص التي تميزه، لكن خــصوصية ميدان الشغل وباعـتبار املصالحة وسيلة تســـاعده على 

ـغل بعيدا عن تدخل الدولة، ال يمــكن أن نــلبس اتفــاق التصــالح املنـــبـثق عنها بلورة قـــانون جماعي للشـ

ثوب القانون املدني وال أن نجعله بمثابة اتفـاقية جماعية بقدر ما نسير في اتـجاه إعطائه خصوصية تميزه 

قد ينشأ فيه، أي ضمن  عنهما، وتجـــعله يأخذ فعـاليته القـانــونية انــطالقا من محيطـه القانوني الذي

 .219عالقـــات الشغل الجــماعية الخاضعة للتغير والتطور تبعـا لتغير الظروف االقتصادية واالجتماعية

وتجدر اإلشارة إلى أنه ينبغي في حالة إذا ما تمخضت إجراءات املصالحة عن اتفاق، فإن هذا األخير      

 في قانون املسطرة املدنية. تكون له قوة تنفيذية وفق القواعد املنصوص عليها

 إال أن التساؤل يثار عن الحالة التي يمتنع فيها أطراف النزاع الجماعي عن تنفيذ اتفاقيات املصالحة.

على أن االتفاقيـات التي يـتم التوصل إليها بين األطراف أمام اللجنة اإلقليمية  220ويـرى بعض الفقه     

ية للبحث واملصالحة أو أمام مفتشية الشغل، تكون لها قوة للبحث واملصالحة أو أمام اللجنة الوطن

تنفيذية مثل القوة التـنفيذية ألي اتفاق أو صلح أو حكم وفق ما ينصص عليه قانون املسطرة املدنية 

يكون التفاق التصالح »من مدونة الشغل والتي جاء فيها:  292في هذا الشأن؛ وهذا ما تنصص عليه املادة 

. وبهذا فإن كل 221«ي قوة تنفيذية وفق القواعد املنصوص عليها في املسطرة املدنيةوالقرار التحكيم

اتفاقيات التصالح كما قرارات التحكيم لها نفس القوة التنفيذية من الناحية القانونية؛ أي أنها تخضع 

يد من فلقواعد التنفيذ الجبري كون اتفاق املصالحة بمثابة حكم يتم التنفيذ فيه بناء على طلب املست

 االتفاق أو قرار التحكيم أو من ينوب عنه.

                                                           
 .129مرجع سابق، ص  : موالي البشير الشرفي - 219
 .229ص  مرجع سابق، : الحاج الكوري - 220
 من مدونة الشغل. 292أنظر املادة  - 221
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 خاتمة:

تبقى املصالحة من أهم الوسائل السلمية، لتسوية نزعات الشغل الجماعية والتي تبنتها معظم    

التشريعات املقارنة، وتعتبر األسلوب األكثر انتشارا وقبوال من طرف الفرقاء االجتماعيين ملا لها من مزايا 

هدف التشريعات في جل البلدان العربية إضفاء الطابع السلمي على كما أن  222ويات.على جميع املست

 223العالقات املهنية، وذلك من أجل إقامة السلم االجتماعي.

وال يخفى على أحد الدور الكبير الذي يلعبه جهاز تفتيش الشغل في تسوية إضرابات ونزاعات الشغل،    

ظلت الدراسات واإلحصائيات تبين دائما مدى قدرة هذا الجهاز على سواء منها الفردية أو الجماعية، وقد 

 .224فض نزاعات الشغل بتفوق كبير على الجهاز القضائي في هذا الشأن

 قائمة املراجع:

الوسائل السلمية لحل نزاعات الشغل الجماعية ورهانات الحوار االجتماعي، أطروحة لنيل  : هشام الدرقاوي  -1

 .1121-1118ول وجدة، السنة الجامعية الدكتوراه، جامعة محمد األ 

الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عالقات الشغل الجماعية، املطبعة والوراقة  : عبد اللطيف خالفي -2

 .1112دجنبر  9الوطنية ،  بتاريخ 

اص الخعمر تيزاوي : مدونة الشغل والتنمية االقتصادية واالجتماعية ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون  -3

 .1112 / 1112، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 

النظام القانوني لنزاعات الشغل الجماعية وفق مدونة الشغل املغربية، جامعة محمد  : موالي البشير الشرقي -4

 .1119/1118الخامس، كلية الحقوق الرباط السنة الجامعية 

الجماعية، رسالة لنيل دبلوم املاستر، جامعة محمد الوسائل البديلة لتسوية نزاعات الشغل  : نادية اتبينة -5

 .1121-1122الخامس ـ السويس ي، السنة الجامعية: 

عمل مفتش الشغل بين النص القانوني والواقع العملي، رسالة لنيل دبلوم املاستر، جامعة  : جليلة البحري  -6

 .1121محمد الخامس ـ السويس ي، السنة الجامعية: يوليوز 

ة الشغل بين مطرقة تحديات العوملة وسندان منهجية التهميش، نشرة االتصال، عدد مفتشي : محمد معن -7

 ، .1111مارس 

                                                           
، مكتبة دار 1112املصالحة كآلية لفض نزاعات الشغل الجماعية، مجلة العلوم القانونية، العدد األول، سنة  : يوسف حنان - 222

 .291السالم، الرباط، ص 
 .211عربية الشريكة، الطبعة والسنة غير مذكورتين، ص دراسة مقارنة لقانون العمل في البلدان ال : املنتدى النقابي األورو متوسطي - 223
 .121عبد اللطيف خالفي: "الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عالقات الشغل الجماعية"، مرجع سابق، ص  - 224
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مفتشية الشغل كهيئة متدخلة في عالقات الشغل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في  : نادية أكاو -8

 .1112/1112القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال، السنة الجامعية 

نظام تفتيش الشغل الواقع الحالي واآلفاق املستقبلية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  : د الكشبور محم -9

 ، .2882البيضاء 

مدى مشروعية اإلضراب العمالي باملغرب ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون  : محمد الشرقاني -11

 .2882-2881الخاص، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 

، أحكام عقد الشغل، مطبعة األمنية، الرباط، طبعة 22-88مدونة الشغل الجديدة رقم  : الحاج الكوري -11

1111. 

الصلح في نزاعات الشغل بين التشريع والقضاء، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص،  : محمد املكي -12

 .1119/1118جامعة محمد الخامس ـ السويس ي، السنة الجامعية: 

محمد سعيد جراندي  :التصالح والتحكيم كوسائل بديلة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية الندوة الجهوية  -13

 .1112يونيو  1-2الحادية عشرة، احتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس املجلس األعلى 

14- Abdellah BOUDHRAIN : le droit du travail au Maghreb à la croisée Algérie Libye Mauritanie Tunisie, 

édition, 2001. èreImprimerie Najah El Jadida, 1 

، مكتبة دار I، م IIقانون الشغل في ضوء مدونة الشغل، عالقات الشغل الفردية، ج:  : محمد سعيد بناني -15

 .1112السالم، ط يناير 

 .1112-2888القضائية،  نزاعات الشغل الجماعية وطرق تسويتها، املعهد الوطني للدراسات : عبد هللا معوني -16

املصالحة كآلية لفض نزاعات الشغل الجماعية، مجلة العلوم القانونية، العدد األول، سنة  : يوسف حنان -17

 ، مكتبة دار السالم، الرباط.1112

  

 

  



  

 

198 

   

  



  

 

199 

 

Plus de vingt ans d’application du droit préventif des difficultés de  

l’entreprise : un bilan maigre et rachitique 
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Professeur du droit des affaires à la faculté de Droit de Tanger 

 

 

Introduction  

La prévention des difficultés de l’entreprise est la consécration pure et dure de l’aphorisme « un 

mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès »225, cela insinue que, plus on manifeste 

une célérité pour affronter les signes précurseurs de difficulté plus on minimise l’impact 

désastreux d’une éventuelle volatilisation de l’entreprise de tout le tissu économique national 

et ses effets néfastes sur les salariés titulaires de créances alimentaires. 

Gérer c’est prévoir, pronostiquer, échafauder des hypothèses et travailler sur des probabilités 

d’échec ou de gain226. Bref ; il faut être toujours sur le qui-vive pour éluder  une disparition de 

l’entreprise le cas échéant227. 

                                                           
».  les gros négociants ne déposent pas leur bilan, ils liquident à l’amiable Selon César Birotteau « 225

M.BALZAC.  
« Histoire de grandeur et de la décadence de césar Birotteau », édition charpentier 1839 ; page 417. 

En France à titre de comparaison, les études prospectives et gestion provisionnelle sont des pratiques  226

efficientes pour prévenir les difficultés de l’entreprise ce qui permet de les désamorcer facilement. 
V. Anne Marie Romanie « les techniques de prévention des risques de défaillances des entreprises » édition 

frisson Roche.2000 ; page 178. 
Une initiative louable a été adoptée en France toujours, il s’agit de la création des cellules de prévention –

détection des signes précurseurs de difficultés pour la première fois devant le tribunal de commerce de 
NANCY.  

 C’est l’essence même de la loi de sauvegarde de 26 juillet 2005. V. Recueil Dalloz « la sauvegarde des 
entreprises : les tribunaux de commerce peuvent ils instituer des cellules de prévention-détection ? 

N°27/7432/ 22 juillet 2010.page 1723. 
es Une prévention administrative est prévue également en France via l’intervention de ce qu’on appelle l 227

groupements de prévention agrées comme le CIRI ; CODEFI, CCSF. 
Les commissions s’assurent avant l’octroi des délais de paiement ; que le débiteur n’est pas vraiment en 

cessation de paiement ou créant une fausse apparence de solvabilité. V. arrêt du tribunal de commerce de 



  

 

200 

L’arsenal législatif qui traite la matière est digne d’intérêt, la loi 15-95  formant code de 

commerce, parle de deux procédés « alerte interne et externe »,la première fait appel à 

l’implication des associés et du commissaire aux comptes qui doivent mettre  en demeure le 

chef d’entreprise dés la constatation des germes de difficulté, ou des indicateurs inquiétants, la 

deuxième est laissée au soin du président du tribunal de commerce et qui pourra aboutir ou non 

à la conclusion d’un règlement amiable avec les parties antagonistes (débiteur et ses 

créanciers)228. 

L’initiative menée par le législateur est audacieuse, elle reflète une forte volonté de boiter le 

pas à tout ce qui peut amener à la prolifération rapide des difficultés pour tenter de les endiguer 

et de préserver des entités toujours viables mais victimes  de différentes conjonctures et aléas. 

Cette volonté inébranlable de faire primer l’amiable sur le contentieux advienne que pourra, 

est difficile à concrétiser sur le plan réel, c’est la raison pour la quelle, il nous est apparu 

judicieux de brosser le panorama sur la réalité d’applicabilité des procédures préventives et leur 

véritable ancrage dans la mentalité managerielle de l’agent économique marocain, une fois 

confronté à des difficultés toute catégorie confondue. 

Cependant, l’audace et la volonté demeurent insuffisantes puisque le bilan en matière préventif 

laisse sans voix. 

Certes ; on adopte des lois pour être au diapason des législations étrangères et pour subjuguer 

les investisseurs étrangers  mais non pas pour sauver les entreprises qui sont toujours saines et 

qui ; malheureusement ; frôlent la mort toute seules et souffrent l’agonie en silence.  

Nous estimons opportun via cet article de lever le voile sur l’efficience du droit préventif des 

difficultés des entreprises et la réalité de son ancrage au Maroc, pour se faire on propose une  

présentation des idées comme suit : 

Les angles de réflexions sont les suivantes : dans un premier temps on présentera un aperçu 

sommaire sur ce droit extrajudiciaire non contentieux. 

L’adoption récente à l’unanimité du projet de loi abrogeant et remplaçant le livre V  du code de 

commerce par le parlement le 26 mars 2018 connait un tapage médiatique effervescent ,il est 

indubitablement réjouissant d’adopter des lois en concordance avec les problèmes posés ou les 

causes que nous souhaitions défendre, mais soyons réalistes, on a déjà prévu une procédure 

                                                           
Bobigny ,25 octobre 2006.Alain Lienhard « procédures collectives : prévention-conciliation-sauvegarde 

financière accélérée »,4éme édition Delmas 2011-2012.Page 28. 
mieux vaut diagnostiquer et  teurs «Le recours au dispositif de signalement est apprécié par certains au « 228

traiter le mal à temps plutôt que d’assister impuissant à l’irrémédiable déchéance du malade, à son agonie et à 
sa mort ».Nathalie Pierre « appréciation et pouvoir du comité d’entreprise lors du déclenchement et de la 

poursuite de la procédure d’alerte »Revue trimestrielle du droit commercial.RTD.com. 30-11-2006.page 733. 
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préventive jetée dans les oubliettes, et qui n’a pas pu réaliser les résultats escomptés, à quoi bon 

rajouter une autre procédure dite de sauvetage de l’entreprise229, alors que le chef d’entreprise 

est toujours aux abonnés absents pour les procédures amiables ? Une question qui taraude les 

esprits.  

Pis encore, on ne cesse pas d’entendre des vertes et des pas mûres sur l’adoption des textes 

réglementaires pour circonscrire la matière et lui ôter tout aspect d’opacité et de confusion, pure 

utopie !!! 

On traitera également le frottement juridique qui règne sur les différents textes de loi et 

comment il est lourd de trouver un dosage subtil et un juste équilibre pour satisfaire les intérêts 

en jeu.  

Après une errance de diagnostic si on permet de dire ; on a pu tirer des conclusions sur le degré 

d’efficacité des procédures amiables au Maroc. La frilosité, la rigidité des dirigeants 

d’entreprises, la timidité des crédits bancaires ainsi que la réticence des créanciers de collaborer 

avec le débiteur pour éviter à l’entreprise de tomber dans une situation délabrée  empirent les 

choses et vident les textes de loi de leur substance. Cette certitude sera examinée. 

On va conclure par dresser un bilan sur la réalité d’applicabilité du procédé préventif est ce 

qu’il a reçu l’écho prévu ? 

 

Plan de communication 

 

CHAPITRE 1 : Focus sur la prévention des difficultés de l’entreprise 

SECTION 1 : les mécanismes de renflouement  des entreprises en difficulté 

PARAGRAPHE 1 : La prévention-anticipation par la gestion compétente, la gestion 

prévisionnelle et la gestion administrative 

PARAGRAPHE 2 : la prévention-détection par la technique d’alerte 

SECTION 2 : Lecture dans les apports de la nouvelle loi 17-73 

PARAGRAPHE 1 : la procédure de conciliation : un simple changement sémantique ? 

                                                           
n’a pas suscité l’engouement des praticiens.  95-remplaçant la loi 1573 abrogeant et -La nouvelle loi  17 229

« C’est une réforme bâclée ne garantissant pas assez les intérêts des créanciers d’une entreprise en 
difficulté ».Journal l’économiste N°5238 du 27 Mars 2018, par FAICAL FAQUIHI. « Code de commerce, un vote 

et des critiques ». 
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PARAGRAPHE 2 : la nouvelle procédure de sauvegarde : une vraie « bouée de 

sauvetage » pour l’entreprise ? 

CHAPITRE 2 : le degré d’applicabilité des procédures préventives 

SECTION 1 : un cadre législatif moins subjuguant 

PARAGRAPHE 1 : Frénésie législative «  trop de lois tuent la loi » 

PARAGRAPHE 2 : Schizophrénie et mutisme législatifs 

SECTION 2 : attitude « ébranlée » du chef d’entreprise face à l’amiable 

PARAGRAPHE 1 : le recours aux procédures préventives : un acte ignominieux ? 

PARAGRAPHE  2 : Constat global d’échec de la culture amiable 

CONCLUSION  

 

CHAPITRE 1 : Focus sur la prévention des difficultés de l’entreprise 

L’étude du droit des difficultés de l’entreprise (DDE) vise à mettre en relief l’importance de 

l’entreprise en tant qu’entité créatrice de richesse et d’emploi mais également à éluder la 

disparition des entreprises viables toujours in bonis mais qui peuvent être victimes de 

différentes conjonctures causant ainsi une cessation du paiement du débiteur, qui se trouvait 

insusceptible d’honorer ses engagements dans les dates prédéfinies avec ses créanciers. 

Aux antipodes de ce qui a été prévu dans l’ancienne législation (dahir du 12 Août de 1913 ) 

caractérisée par son aspect sanctionnateur et coercitif à l’encontre du débiteur réputé être un 

mauvais gestionnaire qui mérite d’être évincé du monde des affaires, la législation actuelle (la 

loi 15-95) a pris un autre tournant, elle est plutôt plus laxiste envers le débiteur qui peut être 

non pas malhonnête mais peut être malchanceux, donc au lieu de le laisser frôler la mort tout 

seul, la nouvelle loi privilégie l’aspect préventif via des procédures de prévention des difficultés 

de l’entreprise qui présente toujours des chances de redressement et de rebondissement. 

Le droit des entreprises en difficulté est la consécration pure du crédo « vaut mieux prévenir 

que guérir » ; un axiome qui tend à sauver l’entreprise « malade » en amont de ses difficultés 

et non pas en aval (cessation notoire de paiement). 
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Dés le surgissement des signes avant-coureurs de difficultés même si elles sont toujours en 

germes et non pas ostensibles, il faut venir en aide à ces entreprises avant que le pire ne se 

produira et causera la disparition de l’entreprise du tissu économique national et ses 

conséquences désastreuses y afférentes, à savoir le licenciement des salariés, et le paiement 

aléatoire des créanciers pour insuffisance de l’actif puisque la trésorerie est obérée. 

SECTION 1 : les mécanismes de renflouement  des entreprises en difficulté 

Ce droit dérogatoire au droit commun prévoit un mécanisme extrajudiciaire pour désamorcer 

les difficultés avant leur éventuelle aggravation. 

La loi confère au chef d’entreprise toute une panoplie de procédés visant à anticiper les 

difficultés de l’entreprise pour lui éluder de sombrer dans la cessation de paiement. 

Cette politique de rebondissement permet de renflouer les entreprises quand elles présentent 

des germes de difficultés à court, moyen ou long terme. 

On parle de prime à bord de la procédure de prévention interne ou ce qu’on appelle également 

l’alerte interne, puis de la prévention ou alerte externe, ou en troisième lieu une procédure de 

conciliation230 sera ouverte pour rapprocher les intérêts des parties antagonistes (débiteur-

créancier) et leur aider à trouver un terrain d’entente quant aux modes et échéances de 

remboursement de leurs créances, cette conciliation peut être couronnée de réussite ou au 

contraire escomptée d’échec. 

L’insertion perspicace du droit comparé n’était pas hasardeuse, nous avons opté pour une petite 

comparaison avec le droit français, car on s’est pertinemment que c’est une source 

incontournable, un socle pour le droit marocain et un gisement incommensurable en matière 

doctrinale et jurisprudentielle. 

La comparaison succincte avec un droit transfrontalier, n’est pas anodine, on a ciblé de dénicher 

les points de convergence et /ou de divergences qui peuvent avoir lieu sans trop sombrer dans 

les détails. 

                                                           
able prévu par l’article 550 de Le concept de la conciliation est venu substituer l’ancien règlement ami 230

l’ancienne loi 15-95. 
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La notion de la prévention est un terme générique, nous proposons de la traiter avec plus de 

précisions pour une meilleure assimilation de cette palette de procédés préventifs offerts par le 

législateur. 

PARAGRAPHE 1 : La prévention-anticipation par la gestion compétente, la gestion 

prévisionnelle et la gestion administrative 

Toujours soucieux d’intervenir dés que le mal se fait sentir, le législateur marocain avait 

abdiqué cet aspect répressif, coercitif qui imprime la procédure de faillite devenue obsolète dés 

l’adoption de la nouvelle loi sur la prévention et le traitement des difficultés de l’entreprise, la 

loi 15-95, aujourd’hui abrogée et remplacée par la nouvelle loi 17-73. Une entreprise en 

difficulté qui risque de devenir insolvable n’est plus une fatalité, les vicissitudes du monde des 

affaires sont intransigeantes, le dirigeant d’entreprise peut connaitre des hauts et des bas, il peut 

être vainqueur, comme il peut être déclaré vaincu.  

La rapidité, l’intelligence et la volonté pour le traitement du mal importent beaucoup, plus le 

feed-back est immédiat231, plus les solutions salvatrices seront offertes avec un embarras du 

choix. 

Détecter les difficultés d’une entreprise c’est déceler le plus en amont possible les clignotants 

révélateurs d’un danger imminent qui va bousculer la trésorerie de l’entreprise, il se peut que 

le débiteur est toujours susceptible de régler ses dettes. Cependant, dans un court ,moyen ou 

long terme, il peut se trouver incapable d’honorer ses engagements auprès de l’un ou de 

l’ensemble de ses créanciers, c’est à ce moment là qu’il faut tirer la sonnette d’alarme, car les 

perspectives qui s’annoncent à l’horizon ne sont pas vraiment florissantes. 

en droit français, la notion de la gestion compétente par l’offre d’une information fiable et la 

gestion prévisionnelle constituent le Tallon d’Achille en matière préventive, avant même de 

parler de la prévention ou de l’alerte interne faite par le soin du commissaire aux comptes CAC, 

l’associé, ou le chef d’entreprise, la prévention démarre de prime à bord par l’obligation qui 

pèse sur le débiteur tenu de déposer au moment opportun ; soit annuellement ; les états de 

synthèse et les comptes sociaux qui reflètent sincèrement et honnêtement la situation financière 

de l’entreprise en question sans procéder bien sûr à un maquillage de la réalité, en présentant 

                                                           
».Philippe Hery. Colloque sur l’entreprise  Toute prise de décision retardée est une difficulté à sauvegarder « 231

et les juridictions commerciales en France et en Europe, 18-19 novembre 2010. Paris. 
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des documents falsifiés qui visent à berner les autres ou qui tendent à créer une fausse apparence 

de solvabilité. 

Cette gestion compétente par l’offre d’information via le dépôt des comptes sociaux (bilan et 

compte des produits et charges) ainsi que les états de synthèse et le rapport du CAC sont des 

mesures d’anticipation des difficultés232 de l’entreprise par excellence, à condition d’être 

crédibles et à l’abri des manœuvres frauduleuses de certains dirigeants sans remords.  

Elles sont considérées comme un « carnet de santé » de l’entreprise qui nous permet de trancher 

sur les mesures à prendre pour corriger sa situation. En faisant usage d’un champ lexical plutôt 

médical, faut-il se contenter seulement de remèdes homéopathiques en faisant recours à la 

médecine douce ou bien une intervention chirurgicale s’impose et l’entreprise avait 

malheureusement perdu toutes les chances de survie ? 

L’information doit être disponible au profit du président du tribunal de commerce, sans qu’on 

puisse lui invoquer le fait que la divulgation sera attentatoire aux règles déontologiques et 

transgressent le secret professionnel. Le PTC peut jouer un rôle pionnier en matière de 

détection, car il est mieux placé pour déceler les germes de difficultés à travers tout acte, 

document, qui reflète une trésorerie qui n’est pas saine et viable et qu’au contraire elle est 

boiteuse et nécessite une intervention rapide233.  

Si la gestion compétente se base sur des éléments tangibles, des chiffres et des pourcentages 

ainsi que des rapports rédigés au fur à mesure d’un dépistage immédiat de la situation de 

l’entreprise, la gestion prévisionnelle est une autre paire de manche, car elle permet de présager 

si l’entreprise aura la possibilité dans le future d’affronter des risques de dérapage et de garantir 

sa pérennité , ou au contraire le naufrage de l’entreprise est plus que certain.  

Sur la base de ces indices futurs, ces pronostics, on peut éviter à ce que le mal ne se produira, 

ou au moins mieux l’affronter par la prise des mesures judicieuses et pragmatiques visant le 

sauvetage de l’entreprise, car une entreprise exsangue ou moribonde finira par disparaitre, et 

allons imaginer le fiasco que cette disparition pourra causer pour l’ensemble des intervenants, 

ce qui impactera ; inexorablement ; le tissu économique national tout entier. 

                                                           
95.-96 et l’article 386 de la loi 17-Article 108 de la loi 5 V. 232 

.Edition  » les techniques de prévention des risques de défaillance des entreprises Anne marie Romani « 233

Frison-Roche, 2000, page 178. 
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A titre de comparaison , en France on assiste à un autre mécanisme de prévention, il s’agit de 

la prévention administrative 234 à travers l’intervention de l’Etat et ses établissements publics 

ainsi que les groupements de préventions agréés qui ont pour mission de fournir à leurs 

adhérents une analyse financière et comptable que ceux-ci s’engagent à lui transmettre 

régulièrement et de les prévenir en cas de constatation d’indices révélateurs de difficultés235. 

 

PARAGRAPHE 2 : la prévention-détection par la technique d’alerte 

Alerte interne 

Tantôt appelée prévention interne tantôt alerte interne, peu importe, l’essentiel c’est que 

pendant cette phase, le législateur met à la disposition du chef d’entreprise les outils lui 

permettant de détecter de façon précoce les signes qui peuvent être apparentes ou en germes 

seulement qui sont révélateurs de difficultés. 

Cette mise en demeure instantanée du chef d’entreprise se fait par le truchement du commissaire 

aux comptes, ou l’associé tenus d’informer le chef d’entreprise sur  «  les faits ou les difficultés  

juridiques, économiques, financières et sociales de nature à compromettre la continuité 

d’exploitation »236. 

Ces faits anormaux révélés par le CAC ou les associés lors de l’exercice de la gestion et du 

contrôle internes sont d’une discrétion absolue en théorie seulement, car sur le plan réel cette 

confidentialité n’est qu’un secret de polichinelle. 

Le CAC et l’associé disposent de 8 jours pour informer le chef d’entreprise, on déplore le 

maintien par la nouvelle loi de ce délai très étriqué, car pour ces deux organes déclencheurs de 

l’alerte interne, ce délai est rédhibitoire et ne permet pas réellement de détecter les difficultés 

surtout quand elles sont progressives et s’étalent dans le temps ou bien tout simplement 

sporadiques. (Durcissement progressif de la concurrence, le personnel démoralisé ou souffrant 

d’un burn out….). 

                                                           
: étude comparative entre le droit Français et  isesla prévention des difficultés des entrepr Nahid Lyazami « 234

Marocain », université de Toulon-Var. 2013, page 358 et suiv. 
entreprises en difficulté,  1 du code de commerce. Françoise Pérochon et Régine Bonhomme «-Article L611 235

instruments de paiement et de crédit » , 6 éme Edition LGDJ  2003. 
les faits de  95 évoquait dans son article 546 «-73, alors que l’ancien article de la loi 15-Article 547 de la loi 17 236

nature à compromettre la continuité d’exploitation….. ». 
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Loin de critiquer sans fondement, l’absence des textes réglementaires ne va que rétrécir encore 

plus le recours aux mécanismes amiables, car la riposte contre les situations préoccupantes, 

exige plus de clarté et de précision237.  

Alerte externe : 

Comme son nom l’indique,  cette alerte passe sous les auspices du président du tribunal de 

commerce PTC, personne extérieure à l’entreprise. La prévention externe se caractérise par son 

caractère non conflictuel, ou non contentieux. Elle constitue une procédure judiciaire dénuée 

des pouvoirs naturels du juge de dire le droit et de prononcer des sanctions, même si on assiste 

à l’intervention du juge, ce dernier se contente de côtoyer et d’épauler le chef d’entreprise pour 

qu’il puisse sortir de son engrenage. 

PTC reçoit le chef d’entreprise pour que soit prises les mesures susceptibles de désamorcer les 

difficultés, son intervention prend une coloration qui n’est pas du tout juridique, elle est plutôt 

gracieuse, il peut estimer opportun de faire appel à un mandataire spécial ou à un conciliateur 

qui jouerons le cas échéant un rôle de catalyseur ou de sensibilisateur quant à l’importance de 

prendre les mesures adéquates pour juguler les signes avant-coureurs de difficultés qui peuvent 

être de faible calibre au début puis s’aggraver par la suite. L’objectif est d’opérer une quasi 

mise en tutelle judiciaire de l’entreprise. 

A l’instar de ce qui est prévu par l’article L611-3 de la loi de sauvegarde (mandataire ad hoc), 

le législateur marocain offre au juge la possibilité de désigner (un mandataire spécial). Dans la 

majorité des cas, il s’agit d’un « syndic », lorsqu’il constate que les difficultés peuvent être 

aplanies par l’intervention d’un tiers pouvant réduire les oppositions éventuelles des partenaires 

habituels de l’entreprise tels que, (salariés, fournisseurs, créanciers). Ce mandataire est désigné 

soit d’office, par le président du tribunal, soit suite à la demande du chef de l’entreprise. Selon 

le droit marocain, c’est une prévention judiciairement assistée. Dans la vie courante, « les 

banques » sont plus interpellées par cette procédure que d’autres créanciers. Leur savoir-faire, 

en matière de négociation et d’appréciation des difficultés, les prédisposent aussi à jouer le rôle 

du mandataire spécial, ou être son interlocuteur. 

                                                           
lté s’impose de façon impérieuse, le législateur doit être La nécessité de  définir  chaque type de difficu 237

tatillon sur chaque typologie de difficulté. V. Moulay Mohamed Lahbib Rhalib  « entreprises en difficulté : quels 
sont vos droits ?»Page 76 et suiv. 
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La chronologie procédurale suppose le traitement de la prévention-traitement dans le cadre du 

règlement amiable, mais puisque le concordat amiable avait cédé la place à la nouvelle 

procédure de conciliation, la sagesse voudrait que cette procédure soit traitée dans une section 

relative aux nouveaux apports de la loi 73-17 pour ne pas tomber dans des propos répétitifs. 

SECTION 2 : Lecture dans les apports de la nouvelle loi 17-73 

On sera tenté à travers cet énoncé d’analyser  les nouveaux apports de la nouvelle loi en 

projetant la lumière sur les principales adjonctions, rajouts, modifications. 

S’agit-il d’un cadre juridique dissuasif et incitatif, a-t-il pu rajouter son grain de sel à l’ancien 

texte, ou bien il s’est contenté seulement de dépoussiérer les anciennes prescriptions 

législatives, ou au contraire il a réussi à injecter cette cure de jouvence aux dispositions 

antérieures ?  Le traitement précoce constitue l’épine dorsale de la nouvelle loi 17-73 ? 

Notre analyse se limitera donc à la lecture des nouveaux apports de la loi concernant la phase 

non contentieuse, sans franchir le pas vers les procédures de traitement des difficultés de 

l’entreprise. 

PARAGRAPHE 1 : la procédure de conciliation : un simple changement sémantique ? 

Le législateur avait substitué la procédure du règlement amiable prévu par l’article 550 de la loi 

15-95  par la nouvelle dénomination de procédure de conciliation prévue par l’article 551 de la 

loi 17-73238. 

Toute entreprise commerciale239 peut être assujettie à une procédure de conciliation, à noter que 

le législateur avait supprimé l’entreprise artisanale, la suppression est insignifiante, mais pour 

                                                           
iation et de sauvegarde en France sont  introduites par la loi A titre de comparaison, la procédure de concil 238

du 26 juillet 2005,elles-mêmes retouchées par l’ordonnance du 18 décembre 2008 afin de les rendre plus 
souple attractive via l’assouplissement des conditions d’ouverture de la sauvegarde et l’octroi au débiteur de 

plus en plus de prérogatives et attributions pour lui éviter un dépôt de bilan. 
Article L 611-4 du code de commerce pour la conciliation et l’article L620-1 pour la sauvegarde. 

La procédure de sauvegarde toujours soumise à des retouches pour la parfaire a été complétée par un décret 
d’application le 12 février 2009. 

Le 22 octobre 2010 la sauvegarde financière accélérée SFA a été introduite par la loi de régulation bancaire et 
financière. 

ant une activité professionnelle indépendante y compris les En droit français toute personne physique exerç 239

professions libérales peut bénéficier de la procédure de conciliation, selon la loi de sauvegarde du 26 juillet 
2005. 

L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée pourra depuis l’ordonnance de 9 décembre 2010 recourir à la 
conciliation sous les auspices d’un conciliateur. 
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en bénéficier la loi prévoit une condition négative et une autre condition positive cumulatives 

et non pas alternatives240. 

La condition négative suppose que l’entreprise ne doive pas être en cessation de paiement241, la 

condition positive signifie que l’entreprise doit éprouver des difficultés économiques et 

financières ou des besoins qui ne peuvent être couverts par un financement adapté aux 

possibilités de l’entreprise.  

On reproche au législateur cette omission pour les difficultés juridiques et sociales242 qui 

peuvent être des symptômes sérieux d’une cessation de paiement qui s’annonce à l’horizon. 

On aurait aimé avoir une définition plus étoffée et précise de la notion « des besoins qui ne 

peuvent être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise ». La nouvelle 

loi est une aubaine en or pour lever le voile sur des notions éparses, vastes, malheureusement 

le législateur ne s’est pas encore une fois montré pointilleux. 

On se demande devant ce constat, si un chef d’entreprise qui connait des difficultés sociales et 

juridiques aura la possibilité de bénéficier d’une procédure de conciliation ? 

Les mécanismes de prévention sont commandés par la célérité et la promptitude pour éviter au 

chef d’entreprise une dégradation de son actif patrimonial. L’ancienne loi 15-95 avait fixé la 

mission du conciliateur à quatre mois maximum pour côtoyer le débiteur et les créanciers à 

dépasser le cap des difficultés de remboursement ; la nouvelle loi avait élargie la durée de 

mission du conciliateur pour atteindre six mois ce qui demeure à notre sens antinomique à 

l’esprit des mécanismes de prévention voire attentatoires aux intérêts des créanciers qui se 

trouvent obligés d’attendre encore plus pour pouvoir être désintéressés.  

Cet élargissement de la durée d’intervention du conciliateur est inopportune dans la mesure où 

il entraine corrélativement l’étirement de la durée de la suspension provisoire des poursuites 

                                                           
L’ancien règlement amiable concerne toute entreprise, commerciale ou artisanale, qui, sans être en état de  240

cessation de paiement, éprouve une difficulté juridique, économique, ou financière, ou des besoins ne pouvant 
être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise. 

Le législateur français ouvre la possibilité au débiteur de pouvoir bénéficier de la conciliation même s’il se  241

trouve dans un état de cessation de paiement depuis moins de 45 jours  et qui éprouve des difficultés 
juridiques, économiques ou financières  avérées ou prévisibles. Article L 631-4 Du code de commerce. V. André 
Jacquemont « la future procédure de conciliation : une attractivité nouvelle pour les entreprises en difficulté et 

ses créanciers ».Revue des procédures collectives 2004, N°6, page 290. 
-multiplication des injonctions de payer-faire)-départ des hommes chevronnés (perte du savoir -Grèves 242

plusieurs procès devant les tribunaux….. 
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individuelles243 à laquelle sont soumises les créanciers et qui leur empêchent de déclencher la 

machine judiciaire pour obtenir paiement de leur créance, de résilier un contrat pour défaut de 

paiement d’une créance par le débiteur, d’exercer des voies d’exécution sur les biens meubles 

ou immeubles du débiteur dans un but d’accorder un moratoire ou un atermoiement au chef 

d’entreprise malheureux à travers le gel de son passif. 

On déplore également, comme c’est le cas pour l’ancienne loi, ce favoritisme dans le traitement 

des créances salariales ou alimentaires qui échappent toujours à la main mise de la suspension 

provisoire des poursuites, laissant comprendre que les autres créances n’ont qu’une valeur 

minime et peuvent valablement être classées dans un second rang, nous estimons inique ce 

classement et les critères de préférence sont incohérents. 

Selon l’article 558, échappent aussi à la suspension provisoire des poursuites244 les personnes 

qui ont accepté de continuer à financer l’entreprise en difficulté par des actifs en numéraires ou 

sous forme de biens ou services pour garantir la continuité de son exploitation selon 

l’importance de la créance octroyée. 

Maintenant que nous sommes devant deux catégories de créanciers, ceux titulaires de créance 

salariale et d’autres titulaires d’un privilège de postériorité de leur créance, quelle est la créance 

qui doit être payée en priorité, la créance postérieure ou salariale ? 

A noter également que même la créance salariale peut être antérieure à la décision d’ouverture 

de la conciliation, comme elle peut être postérieure à la conciliation. 

Alors qu’on est face à deux créances qui répondent simultanément au critère de la 

postériorité ; à qui doit-on accorder le paiement en premier lieu ? 

L’article 555 parle de la consultation des principaux créanciers pour trancher sur la proposition 

du conciliateur de prononcer ou pas la SPP, qu’en est-il des autres créanciers, est ce que leur 

avis est superfétatoire, ou le montant de leur créance ne leur confère pas ce droit d’être 

                                                           
: Interdiction également de 243 

-désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la décision de conciliation ; 
-de consentir des hypothèques ou des nantissements 

-de faire des actes étrangers à la gestion normale de l’entreprise, comme des actes de donation, contrat de 
vente commutatif et déséquilibré ,faire des paiements par anticipation comme le règlement d’une dette non 

encore échue etc.…….. 
loi de sauvegarde du 26 juillet  Rappelons qu’en France la mesure de la SPP a été supprimée par la nouvelle 244

2005, selon le législateur français  il faut rendre cette règle obsolète car le débiteur procède à masquer 
frauduleusement la réalité de ses capacités de remboursement pour s’évader au paiement de ses créanciers. 

Nahid Lyazami « la prévention des difficultés des entreprises : étude comparative entre le droit Français et 
Marocain », université de Toulon-Var. 2013, page 358 et suiv. 
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consultés, sont-ils de simples téléspectateurs et que les vrais acteurs sont ceux qui détiennent 

des créances faramineuses ? 

La nouvelle loi met en exergue l’approche participative de tous les acteurs de la prévention pour 

le sauvetage de l’entreprise ; mais elle vient par la suite et met à l’écart une partie importante 

des créanciers qui ont le mérite d’être consultés à leur tour et ce ; nonobstant ; la modestie du 

montant de la dette. 

PARAGRAPHE 2 : la nouvelle procédure de sauvegarde : une vraie « bouée de sauvetage » 

pour l’entreprise en difficulté ? 

Si le législateur français avait réalisé des avancées sophistiquées en matière de prévention et 

d’anticipation des difficultés de l’entreprise et ce depuis 2005 à travers l’introduction de la 

procédure de conciliation et de sauvegarde puis la procédure de sauvegarde financière accélérée 

en 2008, son homologue marocain a prévu enfin une procédure qui favorise le sauvetage 

précoce de l’entreprise, le maintien de ses emplois, la continuité de ses activités ainsi que 

l’apurement du passif, mais qui reste selon notre appréciation souveraine une simple procédure 

prototype du règlement amiable imprimée d’un caractère stéréotypé sur ce dernier. 

Les faits justificatifs pour pouvoir bénéficier de l’ouverture de la sauvegarde et selon les termes 

de l’article 561 de la loi 17-73 sont « la procédure de sauvegarde peut être ouverte à toute 

entreprise commerciale qui sans être en cessation de paiement éprouve des difficultés qu’elle 

n’est pas en mesure de surmonter de nature à conduire dans un délai proche à la cessation des 

paiements » 

Parmi les finalités de l’adoption de cette nouvelle loi 17-73 figure le fait d’assurer une 

attractivité pour les procédures amiables qui ont beaucoup perdu en notoriété en raison de 

plusieurs facteurs intrinsèques. Cependant, pour rendre plus attractive une procédure il faut lui 

réserver un cadre législatif simpliste, souple, fluide qui n’accepte pas des insinuations ou des 

interprétations pèle mêle pouvant la conduire ; par conséquent ; à être reclassée. 

A notre sens, le fait de prévoir pour l’ouverture de la procédure de conciliation l’existence des 

difficultés financières et économiques et pour la procédure de sauvegarde l’existence des 

difficultés que l’entreprise n’est pas en mesure de surmonter de nature à conduire dans un futur 

proche et pas lointain à la cessation des paiements ne répond pas aux règles de caleté et de 
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simplicité. De quelles difficultés s’agit-il (économiques, financières, juridiques et même 

sociales) et cette palette de difficultés est elle cumulative ou alternative245 ? 

Cela constitue un pur labyrinthe, surtout que la notion de la cessation du paiement n’est pas 

juridiquement définie, et qu’elle reste soumise à des définitions jurisprudentielles et doctrinales 

déphasées, ambivalentes et dichotomiques.  

Si le mot « difficultés » signifie les dettes qui pèsent sur les épaules du débiteur, il admet 

également le sens de créance pour un créancier qui espérait obtenir le paiement de sa créance 

et ne pas être évincé ou déchu. 

L’article 565 de la nouvelle loi parle en aval du paiement prioritaire des créances nées 

postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde relatives aux besoins 

de poursuite de la procédure de sauvegarde et à l’activité de l’entreprise par préférence à toute 

autre créance assortie ou non de privilège ou de suretés et il a omis de faire allusion en amont 

aux créances postérieures à l’ouverture de la procédure de conciliation, est ce que ces dernières 

doivent-elles être payées après ou concomitamment et conjointement à celles postérieures à la 

sauvegarde ? 

Même si le dernier alinéa de l’article 565 essaie de résoudre cette confrontation entre plusieurs 

créances en invitant le juge à faire référence aux autres lois, cela n’éradiquera pas 

vraisemblablement le problème d’incohérence dans le traitement des rangs de paiement des 

créanciers. 

Donc il faut régler le rang de paiement à l’intérieur même des créances postérieures car une 

créance civile, fiscale publique ou salariale voire cambiaire pourra être postérieure, alors quelle 

est la chronologie à adopter pour les recouvrer et comment peut-on conjuguer ces impératifs 

sans chouchouter les uns et sacrifier les autres ? 

On souligne doublement la nécessité impérieuse de recadrer les critères d’accès à la procédure 

de sauvegarde pour lui éviter toute balkanisation et pour qu’elle ne soit pas soumise au bon 

vouloir du juge et dénaturée de sa substance qui est celle de sauver et de réorganiser l’entreprise. 

                                                           
caractérisation  Le droit français avait tranché quant au recadrage des critères d’accès à la sauvegarde, à la 245

des difficultés rencontrées par le débiteur et même sur la date d’appréciation de ces difficultés. 
V. La fameuse affaire tranchante de « cœur défense », Arrêt Cassa.Com, 8 mars 2011.n° 10-13-988, Sté heart of 
la défense (Hold) c/ procureur général prés la cour d’appel de Paris. Revue juridique de droit des affaires, RJDA 

5/11, édition Francis Lefèvre, page 359, note doctrinale Jean-Pierre Remery. 
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En France, même si les critères d’accès sont bien retracés, les juges recourent à maintes reprises 

à prendre en compte des critères subjectifs246 pour juger sur l’opportunité ou l’inopportunité 

d’ouvrir une procédure de sauvegarde. 

La sauvegarde à la française a fait preuve de beaucoup de succès, elle a pu réaliser les résultats 

escomptés, elle a sidéré les débiteurs, elle est réputée comme un « plan providentiel »247 pour 

les débiteurs en difficulté. 

Si on a pu tirer des jugements sur le bilan d’application en matière de la procédure de 

sauvegarde en droit français248, vu que c’est une expérience qui ne date pas d’hier, il  serait 

difficile de dresser un bilan vu le caractère récent de la nouvelle procédure mais aussi   à cause 

du défaut des lois organiques qui tracent les contours, en ajoutant des informations plus ficelées 

et ciselées. Dans l’attente d’une jurisprudence ; à l’instar de ce qui a été prévu par le droit 

français ; afin de raffiner et subtiliser le bon déroulement de la procédure et côtoyer le juge de 

fond dans son pouvoir souverain d’appréciation249. 

L’arrêt cœur défense constitue un rempart solide contre les tentatives d’instrumentalisation ou 

de détournement de la part du débiteur qui peut procéder à des demandes d’ouverture hâtives, 

inopportunes, voire dilatoires.  

CHAPITRE 2 : le degré d’applicabilité des procédures préventives 

Avant de jeter l’opprobre sur ce bilan maigre en matière de prévention des difficultés des 

entreprises, il convient de lever le voile sur les causes sous-jacentes de cet échec. 

La majorité écrasante des chefs d’entreprise se montrent de plus en plus récalcitrants et frileux 

pour choisir la voie amiable et s’il arrive d’opter pour le non contentieux ils empruntent cette 

voie alors que l’entreprise sombre déjà dans la cessation de paiement ce qui impose ; 

inexorablement ; l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. 

                                                           
die, âge, : mala «La démonstration n’en sera pas uniquement comptable, la subjectivité est à considérer 246

découragement du débiteur » .Yves Chaput « une nouvelle architecture du droit français des procédures 
collectives » jurisclasseur périodique, JCP, 2005, page 184. Des critères moins comptables et plus humains pour 

apprécier la situation du débiteur.  
Revue des procédures collectives « Les premiers enseignements de la jurisprudence sur les conditions  247

d’ouverture et la sauvegarde ». N°3, septembre 2006.page 225.doctrine de J-J FRAIMOUT. 
me chambre n°341.L’arrêt de la cour d’appel de Versailles 15 juin 2006. 13 é 248 

Philippe Petel, « les nouveaux critères d’ouverture de la sauvegarde »:droit et patrimoine, décembre 2009,  249

page 59. 
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Un travail d’orfèvre a été mené par des praticiens qui déplorent ce faible recours aux procédures 

amiables et qui est dû à l’accumulation de plusieurs facteurs qui boitent le pas du chef 

d’entreprise, ce qui se répercute négativement sur le sort de l’entreprise qui souffrait auparavant 

de simples difficultés éphémères reconverties à des difficultés persistantes. 

Si l’entreprise au début passait par des difficultés aujourd’hui elle devient moribonde et 

exsangue et aucune perspective florissante ne s’annonçait à l’horizon. 

Certes ; la finalité sous-jacente du droit préventif est de trouver des solutions salvatrices pour 

l’entreprise mais sur le champ empirique les choses se passent autrement, en d’autres termes 

cette loi n’a pas était au diapason des attentes. 

L’arbre ne cache pas la foret, le Maroc est devenu le « cimetière » des entreprises en difficulté 

qui finissent par se volatiliser par une liquidation250. Les griefs et les écueils ne s’arrêtent pas 

là. 

SECTION 1 : un cadre législatif moins subjuguant 

Le droit des entreprises en difficulté est un droit à refaire ou à parfaire ? 

Ni l’une ni l’autre, c’est un droit tout simplement qui doit être appliqué dans la pratique, plus 

encore, une fois les décisions sont rendues et revêtues de la force ou de l’autorité de la chose 

jugée elles doivent être exécutées, les procédures d’exécution sont lentes, et agaçantes, et 

peuvent s’étaler sur des années. 

PARAGRAPHE 1 : Frénésie législative «  trop de lois tuent la loi » 

Si l’absence de couverture juridique pour certains problèmes de droit s’impose avec acuité, une 

frénésie législative est patente ,Il ne suffit pas de créer des lois ou bannir d’autres, ni de procéder 

à des refontes tout azimuts ou des dépoussiérages des dispositions législatives251, il faut une 

application à bon escient de ces lois sur le plan pratique ,qu’elles soit adaptées au contexte 

                                                           
; entre 2009 et  Selon les données d’inforisk, reprises par le journal l’économiste en date de 29 janvier 2018 250

2018 le nombre des défaillances des entreprises marocaines a triplé, les faillites progressent en 16% en 
moyenne chaque année. 

En 2017 ,8020  entreprises défaillantes ; dont 90% sont mises en liquidation et 10% en redressement judiciaire. 
L’année écoulée était particulièrement « meurtrière ». Par FAICAL IBRAHIMI ; journal le 360 du 28 Janvier 

2018 ; « le nombre d’entreprise en faillite a triplé en une décennie ». 
de 8 bilan  «  », réflexions sur la nécessité de refonte du livre V du code de commerce El Hajjami Ahmed « 251

ans d’application de la nouvelle législation des procédures collectives au Maroc ». Rapport du colloque 
organisé par le projet de modernisation des lois commerciales et des juridictions commerciale de l’USAID Rabat 

8-9 Avril 2005. Il plaide pour un toilettage mineur au lieu d’une refonte radicale et exhaustive. 
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socioculturel, économique, juridique et financier pour de meilleurs résultats et pour diminuer 

les cas « de décès » d’entreprise toujours solvables mais qui ne trouvent pas d’aides pour se 

remettre sur les railles. Concomitamment à un changement de mentalité ; Il faut une révolution 

copernicienne pour que l’amiable puisse primer sur le contentieux. 

En appliquant la fameuse règle de « NI-NI », on peut corroborer l’idée suivante ;NI la 

promulgation de nouvelles dispositions législatives, NI le remodelage des plus anciennes  

dissiperont  l’inertie manifeste de recourir  à l’amiable ; un excès de zèle en matière de création 

des lois demeure inutile. On procède à calquer des lois sur des systèmes comparés ,on 

s’imprègne des législations  étrangères252, extrapolation flagrante sur des cadres normatifs 

transfrontaliers253, on adopte des lois mais quand on voulait appliquer on se confronte à 

l’inadéquation aux réalités juridiques, économiques, financières, sociales et logistiques 

marocaines.  

L’intervention précoce pour le traitement préventif des difficultés des entreprises a été 

largement calqué sur le droit français, cette transplantation du cadre normatif étranger sur 

l’environnement marocain a bien généré des problèmes non résolus jusqu'à heure actuelle. 

C’est ignominieux de calquer sur le système français des dispositions réputées être 

inopportunes, inopinées et pire encore d’en faire un usage incongru en méconnaissance totale 

des réalités et du contexte marocain. 

Les difficultés de l’entreprise quelque soit leur nature ou leur durée (sporadiques ou notoires) 

ne doivent pas perdurer. Cette « épée de Damoclès » que constituent ces difficultés et qui plane 

sur la tête du chef d’entreprise doit se dissiper ou au moins s’amenuiser pour faire sortir 

l’entreprise de cet engrenage. 

Il est communément admis que notre arsenal législatif laisse beaucoup à désirer. 

                                                           
les enjeux du mimétisme en droit des entreprises en  Var. «-Bassac. Université de Toulon-Valérie Gomez 252

difficulté ».page 2.www.cabinet guisiano.com 
; calqué sur le système  arde en est l’exemple le plus récentL’adoption de la  jeune procédure de sauveg 253

français lui-même inspiré du chapitre 11 de la loi américaine. 
V .arrêt  de la cour de cassation, ch.com, 26 juin 2007,n°06-20-820 Euler hermès / c Schlumberger. Actualités 

des procédures collectives n°13,31 juillet 2007.lexisnexis. 
Arrêt de la cour de cassation, ch.com du 8 mars 2011 ;n°10-13-988. La fameuse « affaire cœur défense » ; 

revue juridique de droit des affaires. RJDA 5/11 ; édition Francis Lefèvre. Page 359. Note de Jean Pierre 
Remery. 
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Le livre V de la loi 15-95 reste lacunaire et demeure inadapté à l’évolution exponentielle du 

monde des affaires, à qui se rajoute l’instabilité des conjonctures économiques financières. 

L’arsenal législatif qui régit la matière est épars et plein d’équivoques voire d’incohérence. 

S’il est prohibé au juge de juger ultra petita, soit au-delà de ce qui lui a été demandé, le 

législateur quant à lui doit être beaucoup plus circonspect avant l’adoption des lois qui 

n’éradiquent pas les problèmes. Il ne faut pas trop s’appesantir et rendre plus complexe et lourde 

la mission de nos juges qui subissent déjà le fardeau d’élucider les sens équivoques selon les 

faits et le contexte. 

PARAGRAPHE 2 : Schizophrénie et mutisme législatifs 

Le droit préventif ou le droit de l’entreprise qui n’est pas exsangue ou moribonde, qui présente 

des signes ou des perspectives florissantes de rebondissement demeure un droit à finalités 

multiples dont les conditions de concrétisation demeurent rédhibitoires. 

Ce droit vise à préserver des entités viables, à maintenir l’emploi des salariés, à apurer le passif 

de l’entreprise et également à assurer un paiement des créanciers. Cependant, pour atteindre un 

objectif il faut ; immanquablement ; sacrifier l’autre. 

 On peut être tenté de dire qu’il faut tout de même tacher de trouver un juste équilibre pour 

satisfaire les intérêts de toutes les parties prenantes254, mais cela n’est pas si facile comme il  

peut paraitre de première augure. 

Sur le plan pratique, la conjugaison de tous ces impératifs de façon concomitante nous emmène 

à s’interroger sur l’essence même de ce droit, est-il un droit pro-débiteur ou pro-créancier ? 

Passant outre cette juxtaposition débiteur-créancier, entre la masse même des créanciers il 

s’annonce difficile de satisfaire les intérêts des uns sans reléguer à un second plan ou sacrifier  

les intérêts des autres. 

L’imbrication et l’enchevêtrement des intérêts en jeu rendent la résolution du problème 

compliquée, surtout que les dispositions législatives sont lapidaires, sommaires et donnent lieu 

                                                           
?, édition la croisée des  : quels sont vos droits entreprises en difficulté Moulay Mohamed Lahbib Rhalib « 254

chemins. 2014. Page 11 « le mécanisme doit trouver un juste équilibre non seulement entre les différents 
intérêts  souvent divergents des ces acteurs, mais aussi entre ces intérêts et les considérations sociales et 

politiques …… ». 
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à des interprétations diverses255 ainsi qu’à des sens équivoques, mais aussi l’absence des textes 

réglementaires en la matière met les juges dans un carcan juridique rudimentaire256, en plus de 

la perplexité dans laquelle ils peuvent se retrouver lors d’une affaire quelconque. 

Le cadre normatif pourra paraitre antinomique aux objectifs fixés en amont et pour lesquels la 

loi fut créée. Pour être plus pragmatique, on peut retenir l’exemple du  rang de paiement des 

créanciers (toute catégorie confondue) un manque de cohérence règne sur les dispositions 

législatives qui traitent ce point, mais également un frottement juridique entre les textes de loi 

qui les vide de toute leur substance. 

L’ostracisme exercé sur les créanciers chirographaires d’une part et les créanciers  

privilégiés dont le privilège est soit général soit spécial, et les créanciers postérieurs ou ceux 

qui détiennent le super privilège est ostentatoire257. 

Des créanciers super-privilégiés qui sont les salariés, les créanciers publics dont le privilège 

est général, mais aussi les créanciers privilégiés dont le privilège est spécial tel les créanciers 

nantis ou hypothécaires peuvent être à leur tour des créanciers postérieurs  et toute cette 

catégorie de créancier continuent de collaborer avec le chef d’entreprise en lui fournissant soit : 

-des lignes de crédit, on se réfère aux concours financiers des banques ; 

-injection des fonds en numéraire au débiteur nonobstant la trésorerie qui peut être obérée ;  

L’audace de ces créanciers ; qui ont pu se montrer très téméraires malgré la gène financière du 

débiteur et le caractère dubitable de ses capacités de remboursement ; doit être récompensé, 

mais au détriment d’une autre catégorie de créancier qui de bonne foi ont conclu des 

transactions avec le débiteur et qui doivent à leur tour  être désintéressés par conséquent. 

                                                           
; qui nous  », une expression souple principaux créanciers L’accord amiable peut être conclu entre les « 255

emmène à s’interroger c’est quoi un principal créancier ? Doit on mettre en relief, sa notoriété, sa potentialité 
cad un client de gros calibre, sa solvabilité, la nature et le montant de la créance, son caractère exigible, exigé, 

échue ou à échoir, chirographaire ou privilégié voire super privilégié, antérieure ou postérieure ? Cette 
absurdité doit se dissiper. 

le Maroc a enregistré un recul dans le classement  Selon le ministre de la justice marocain M.AUJJAR « 256

mondial en passant de 67 éme place à 137 éme rang en 2017 ;et que cette régression est due à la révision de la 
plupart des pays du monde de leurs législations relatives aux difficultés de l’entreprise ,tandis que le royaume a 

enregistré un retard pour réformer les textes y afférents ».Journal la nouvelle tribune du 28 Mars 2018 « code 
de commerce :la loi sur le sauvetage des entreprises votée ». 

Un système complexe en ce qui concerne les règles de priorité et de privilèges  pour le paiement des  257

créanciers, qui peut générer un climat d’incohérence et manque de logique voire de traitement inique et 
inégalitaire des créanciers. 
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L’interaction de plusieurs lois en la matière peut amenuiser la perspicacité des juges, leur 

prouesse, et les reconvertir à des poupées de chiffons perplexes et déboussolés sur le sort qui 

doit être réservé à ces créanciers. 

Parler de frottement juridique signifie l’implication de plusieurs textes de loi qui rentrent en 

confrontation mais qui ne jugulent pas le problème : 

-le code du travail ; 

-le code de commerce ; 

-le droit cambiaire ; 

-le code recouvrement des créances publiques ; 

-le dahir des obligations et des contrats ; 

-le droit des sûretés. 

Parmi toute cette panoplie ou cette mosaïque de créanciers postérieurs qui doit être payé en 

priorité ? 

Quid de l’argent des proches qui tâchent de trouver des expédients pour sauver le dirigeant ; 

n’est-il pas inique de les jeter dans les oubliettes sans leur prévoir des prescriptions législatives 

réglementant leur implication? 

N’est-il pas louable de prévoir la suppression de la suspension provisoire des poursuites, 

bouffée d’oxygène pour les créanciers pour qu’ils puissent empocher leur dû ? 

SECTION 2 : attitude « ébranlée » du chef d’entreprise face à l’amiable 

L’amiable est loin d’être popularisé, L’ancrage optimal de la politique d’anticipation demeure 

une chimère, pourquoi ? Parce que les mentalités, avant les textes de loi, doivent changer et se 

déchainer de tout ce qui a trait au judiciaire et au contentieux258. 

PARAGRAPHE 1 : le recours aux procédures préventives : un acte ignominieux ? 

                                                           
».confédération  pour renforcer et dynamiser le mécanisme de l’économie nationale Le livre Blanc « 258

générale des entreprises marocaines. CGEM. 1997 page 40 ; le livre parle de- la prééminence de la culture 
contentieuse-. 
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Le manager marocain estime que les procédures préventives seront infructueuses d’emblée, 

jusqu'à sombrer dans la cessation des paiements, la situation devienne irréversible et les 

problèmes prennent des proportions beaucoup plus importantes, les difficultés de l’entreprise 

se propagent comme une trainée de poudre et la renommée de l’entreprise sera altérée par la 

divulgation de l’état lamentable de sa trésorerie. 

Le manager ou l’agent économique marocain exprime un engouement pour les procédures 

judiciaires et se soucie peu des procédures de règlement amiable que la loi lui confère. Le 

manager marocain malheureusement tergiverse beaucoup avant de prendre attache avec le 

président du tribunal de commerce pour trouver un terrain d’entente avec ses créanciers. 

Alors qu’un dirigeant d’entreprise doit toujours préservé le ton optimiste et avoir cette capacité 

d’improviser et avoir le bon réflexe au bon moment pour mettre le warning et tirer la sonnette 

d’alarme. 

Le dirigeant d’entreprise259 une fois en difficulté il voulait aller jusqu’au bout pour ne pas être 

désigné du doigt par la suite ou offusqué voire stigmatisé dans son entourage car il a opté pour 

l’amiable260. 

La gêne financière de l’entreprise ne doit pas être perçue comme une fatalité, le chef 

d’entreprise ne doit pas sentir cette « infamie » car il passe par des difficultés, un éventuel 

rebondissement demeure possible si on agit au moment opportun (pas trop tôt et pas trop tard). 

Le meilleur ancrage de la culture d’anticipation dépend de l’attitude du chef d’entreprise face à 

la première apparition des signes d’anomalies ou les causes de vulnérabilité de l’entreprise. 

Hormis les causes d’ordre, culturel, social, structurel, le législateur fait le point sur le caractère 

confidentiel des procédures préventives qui doit être minutieusement préservé, chose qui en 

réalité n’est pas totalement assurée. 

Les notions de confidentialité et de discrétion et interdiction de publicité dans les médias ne 

sont pas totalement hermétiques comme on le croyait, Et puisque la confidentialité n’est pas 

                                                           
nous ne voulons pas laver notre sale linge entre nous,  tions d’un chef d’entreprise frustré «Selon les déclara 259

nous voulons que le problème prenne des proportions beaucoup plus importantes, on n’est pas des trouillards 
comme même et je pratiquerai toujours la politique de la fuite en avant…. » 

Même constat fut développé pour le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges, qui est  260

considéré comme un échec personnel. Table ronde « assemblée générale ordinaire et extraordinaire du centre 
international de médiation et d’arbitrage de Tanger »CIMAT ; 02 avril 2012.Mohamed Bakkali. 



  

 

220 

respectée, le règlement amiable ne sera pas couronné de réussite car l’extériorisation des 

difficultés d’entreprise même sporadiques impactera négativement le bon déroulement des 

mesures préventives261. 

L’échec des mécanismes de détection pour éviter la défaillance des entreprises est également  

lié à l’acharnement illusoire et l’optimisme exagéré des chefs d’entreprise qui se croit à tort 

qu’il y aura une amélioration future.  

PARAGRAPHE  2 : Constat global d’échec de la culture amiable 

Par un ton non pas pessimiste mais réaliste et rationnel, on peut être tenté de dire qu’on est loin 

d’être au diapason des législations étrangères car on traite les problèmes par des mesures court-

termistes dont les résultats sont dubitables. Pis encore, Pour le commun des mortels la 

législation française est une source incommensurable pour les normes marocaines, mais elle 

demeure inadéquate pour nos cas d’espèce ou notre environnement managérial. 

Les balbutiements de Cette nouvelle loi de sauvegarde adoptée en 2018262 pour venir en aide 

au chef d’entreprise en difficulté sont plus que certains, car même la loi de 1996 (la loi 15-95) 

est en gestation ; en l’occurrence ; en l’absence des textes réglementaires, comment celle 

récente aura un début parfait ? L’avenir nous dira de toutes les manières même si les 

perspectives florissantes ne s’annoncent pas à l’horizon. 

En sus, on sait pertinemment que le juge doit jouer le rôle de catalyseur en matière de résorption 

difficultés des entreprises en l’occurrence pendant cette phase  extrajudiciaire et mettre à l’écart 

toute lassitude, il doit épauler le chef d’entreprise et la masse des créanciers concomitamment 

                                                           
»édition  droit de prévention et de règlement amiable des difficultés de l’entreprise Yves Chaput « 261

PUF.1986.N°178.page 186. Selon cet auteur « il parait difficile que la situation financière du débiteur ne soit 
ébruitée ». 

Christophe Delattre « le secret des affaires –la confidentialité des procédures » ; Revue des procédures 
collectives, revue bimestrielle LEXISNEXIS jurisclasseur. juillet-Août 2010.selon cet auteur « Le secret des 

affaires et la confidentialité sont deux notions qui ne sont pas totalement hermétiques ». 
La procédure de sauvegarde fut introduite en France par la loi du 26 juillet 2005, elle a fait par la suite  262

l’objet d’une réforme par l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 18 décembre 2008 complété par un décret 
d’application le 12 février 2009. 

L’éclosion d’une  autre procédure dite Sauvegarde financière accélérée SFA soumise à des critères d’accès bien 
tracés constituent l’épine dorsale du droit préventif des difficultés de l’entreprise ; ces procédures mises à la 

disposition du chef d’entreprise malchanceux lui permettent de rebondir et de tuer en l’œuf les difficultés ou 
les causes de vulnérabilité de son entreprise qui est toujours viable. 

V. Arrêt du tribunal de commerce de NANTERRE, 30 novembre 2009, qui constate l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde en faveur de Thomson SA ; en vue de restructurer sa dette car la société n’est pas en cessation 

de paiement.JCP la semaine juridique, édition entreprise et affaires n°51-52,17 Décembre 2009, page 3 et 4. 
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au rôle du conciliateur pour trouver un commun accord et éluder d’être acculer à la cessation 

des paiements. 

Mais également et afin de restaurer la confiance des partenaires potentiels, ce comportement 

trouve toutes ses lettres de noblesse dans la mesure de suspension provisoire des poursuites 

tendant au gel du passif et accordant un moratoire forcé au créancier, un pacte d’atermoiement 

auquel tout le monde doit collaborer. 

En réalité les choses se passent autrement, le juge qui doit se dénuer de ses pouvoirs naturels 

de dire le droit et de prononcer des sanctions se contente de contempler le spectacle pour 

proposer l’ouverture d’une procédure de redressement car la cessation des paiements est 

notoire263, pis encore une liquidation judiciaire est possible quant la situation est 

irrémédiablement compromise. 

La notion de la magistrature économique doit être mise en relief le rôle du juge pendant le 

règlement amiable doit être accentué et pourquoi pas emprunter momentanément la casquette 

d’un psychologue pour faire épauler et côtoyer le dirigeant d’entreprise au lieu de continuer à 

faire l’autruche. 

En France à titre de comparaison, le juge convoque le dirigeant à huit clos, et la réception se 

fait non pas en robe noire du magistrat mais tout simplement en civil afin de subtiliser le 

déroulement des discussions et parvenir à piocher des plans de sauvetage pour l’entreprise 

agonisante, en somme « le juge doit combiner le comminatoire et le chaleureux ». 

Les juges chargés de l’animation de ces cellules de prévention doivent faire preuve d’une 

véritable neutralité et impartialité, qui peut arriver jusqu’à le relâchement et le détachement de 

toute procédure collective pour pouvoir traiter le plus en amont possible les difficultés 

rencontrées. Bref, le capital humain ne s’investie pas suffisamment, un manque de la formation 

des juges dans des matières inextricablement liées aux droits des procédures collectives, comme 

la comptabilité, la fiscalité, le droit des sociétés amenuise la qualité des jugements rendus en la 

matière. 

                                                           
Le Maroc 2éme au monde pour les faillites d’entreprises. Selon un benchmarking mené, ce parangonnage  263

avait fourni les Statistiques suivantes : selon le cabinet international Euler Hermès « le Maroc enregistre la plus 
forte hausse des défaillances d’entreprises +8%.La chine +10% pour royaume unis 8% pour la Roumanie 7% et 

pour la Pologne 5%.  



  

 

222 

Nous invitons les établissements de crédit de s’impliquer davantage dans la détection précoce 

des difficultés, car elles sont mieux placées pour superviser les mouvements des comptes 

clients, et de ne pas hésiter de faire usage concret de la technique du scoring qui permet 

d’évaluer les risques de défaillance des entreprises. 

Mais également de se montrer moins récalcitrante quant à l’octroi des lignes de crédit, en 

s’armant des moyens qui peuvent lui garantir un bon dénouement de l’opération de crédit.   

Quant à la jurisprudence ; gisement inestimable pour des affaires auxquelles on ne trouve pas 

de réponse qui pourra étancher la soif des praticiens ; demeure rarissime voire contradictoire. 

Conclusion 

L’avènement de la nouvelle sur la prévention et le traitement des difficultés de l’entreprise ne 

peut qu’être salutaire, certes, elle vise à remodeler le cadre législatif préexistant, en prévoyant 

des modifications tantôt substantielles, tantôt radicales, et des fois tout simplement 

sémantiques. Cependant, il ne suffit pas de créer des lois qui gisent dans les tiroirs, ou 

malheureusement qui s’appliquent mais se percutent à une autre contrainte qui est celle de 

l’inexécution des jugements déjà revêtus de l’autorité de la chose jugée. 

La majorité écrasante des cas d’ouverture de règlement amiable sont soldés d’échec, car 

l’entreprise ne représente plus des signes de rebondissement, ou acculée déjà dans la cessation 

des paiements, « il nous faut une révolution copernicienne pour que l’amiable puisse primer sur 

le contentieux » 
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La justice marocaine confrontée à l’échiquier judiciaire 

international et européen. 

 

 

 

LHAROUAL MOHAMED  

- Docteur en droit  

 

                          

   Le Maroc plus que tout autre pays de la région Euro-méditerranéenne, a affiché une 

volonté réformiste qui semble s'appuyer sur une vision stratégique sérieusement élaborée et qui 

associe une appropriation des recommandations faites par les organismes internationaux, 

notamment la banque mondiale et le PNUD, à un travail qui se veut en profondeur et auquel 

participe la plupart des forces vives du pays, y compris les anciens opposants. 

Les porteurs de ces réformes rencontrent des difficultés pour les mettre en œuvre, même 

quand ces derniers sont patronnés par le monarque lui-même. Si on prend comme exemple la 

justice et que l'on recense les nombreux discours du roi sur la nécessité de la réformer et les 

engagements pris solennellement pour le faire, force est de constater le caractère dérisoire des 

résultats obtenus au bout de tant d'années. 

Dans ce contexte difficile, le statut avancé négocié avec l'union européenne dans le cadre 

de la politique européenne de voisinage (PEV), impliquant des actions dans un certain nombre 

de domaines « dialogue politiques et réformes, commerce et mesures préparant les partenaires 

à une participation progressive au marché intérieur, justice et affaires intérieures, énergie, 

transports, société de l'information, environnement, recherche et innovation, politiques sociales 

et contacts entre communautés...» représente une opportunité intéressante. L'ancrage dans la 
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dynamique européenne peut permettre au Maroc de remettre en marche le train des réformes et 

de se frayer ainsi un chemin vers une nouvelle gouvernance. 

Le partenariat euro-méditerranéen constitue un tournant dans les relations entre l'Europe 

et la région méditerranéenne. Il vise essentiellement à l'instauration d'une zone de paix, de 

prospérité et de stabilité en partant du principe que le progrès économique, la libéralisation 

politique et l'établissement d'institutions démocratiques, fondées sur le respect de la justice et 

assurant les droits de l'homme vont de pair. 

La réforme du système judiciaire fait l’objet d’un intérêt particulier. 

Un certain nombre de programmes bilatéraux relatifs à la justice ont ainsi été initiés ou 

sont en cours de négociations entre l'union européenne et ses partenaires méditerranéens264.  

Le partenariat euro marocain : un espoir ou une illusion ?  

Le partenariat euro marocain en matière de la justice demeure loin des attentes du 

royaume. Plusieurs présupposés liés au partenariat font défaut. La diversité du régime 

économique national et international favorise peu les résultats espérés de ce processus. 

Les efforts du Maroc pour atteindre le niveau moyen de l'union européenne existent 

certes, mais ils sont encore trop faibles. 

L'élargissement de l'union européenne et une redynamisation du partenariat s’avèrent 

indispensables. 

Les limites du partenariat. 

Malgré l’ambition des politiques européennes initiées au Maghreb, les résultats sont 

plutôt décevants car on ne parvient pas à les mettre en œuvre.  

Comme l’a expliqué M. F.OULALOU265, les relations demeurent illusoires et n’ont pas 

d’impact sur la modernisation du Maroc. Elles relèvent pratiquement de la seule statistique266. 

La pratique montre que la mise en œuvre du partenariat entre le Maroc et l'Union 

européenne ne peut être traitée de la même façon car les deux partenaires ne peuvent pas être 

considérés comme égaux. 
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Tout d’abord, il y’a des difficultés structurelles internes, essentiellement imputables à la 

défaillance du système marocain, ensuite des difficultés d'ordre externe liées à la nature du 

système international et européen empêchant la concrétisation du partenariat euro-marocain. 

Les contraintes marocaines. 

La déficience du développement humain au Maroc se présente comme étant 

une limite interne au partenariat. Ainsi la défaillance au niveau de la gouvernance du 

développement humain au Maroc et les insuffisances liées à la gestion de la justice 

feront respectivement l'objet d'une analyse. 

La faiblesse de l'environnement sociopolitique de la justice marocaine. 

L’accès à la justice et l'amélioration de sa qualité supposent un développement humain 

fondamental. Les indicateurs du développement humain montrent de 1990 à 2003 une 

amélioration significative mais elle reste insuffisante pour combler le déficit en matière de 

justice en comparaison avec les normes internationales. 

Le taux de la scolarisation et de l'alphabétisation des adultes s’est amélioré de près de 12 

points chacun, durant la période de 1990 à 2003 (38,7 à 50,7)267. 

D'après le rapport mondial de 2007 sur le développement humain établi par la PNUD, le 

Maroc occupe la 126ème place parmi les 177 pays étudiés. 

A nos jours et après 50 ans de l'indépendance du pays268, pour tout marocain, il s'avère 

très dur de reconnaitre et d'accepter que plusieurs millions de compatriotes vivent en deçà du 

seuil de pauvreté et ceci même s’il s’agit d’un problème récurrent. 

La carence en matière de justice est due à une très grande vulnérabilité de l'environnement 

socio-économique. En essayant de faire un bilan global de l'ensemble des politiques 

économiques initiées depuis l'indépendance du pays et en particulier depuis le milieu des années 

80, on constate que le Maroc n’a pas réussi à mettre en place une structure efficace pour lutter 

contre la pauvreté et que les conséquences de certaines politiques, accompagnées de certains 

facteurs plutôt hétérogènes, ont parfois accentué la pauvreté et les inégalités dans la population. 

On peut observer également que les difficultés judiciaires au Maroc sont imputables aux 

défaillances en matière de démocratie et de bonne gouvernance269. 

Les problèmes démocratiques dont souffre le Maroc démontrent, d'un côté un excès de 

pouvoir au profit des couches privilégiées, souvent liées d'une façon ou d'une autre à l'élite 
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dirigeante, et d'un autre côté la vulnérabilisation programmée des couches pauvres et moyennes 

de la société. 

D'après le dernier rapport de 50 ans de développement humain au Maroc, le 

développement du pays est sanctionné par la persistance d'une culture résistant au changement, 

centralisatrice et peu encline à la confiance et à la délégation. 

Aussi, les réformes administratives mises en œuvre pendant la dernière période ont 

tendance à répondre davantage à une volonté d'encadrement politique qu'à un souci d'adaptation 

de la gestion publique. 

L'échec en matière de droits de l'homme contribue également à la régression du Maroc 

par rapport à l'indicateur du développement humain mondial et par rapport aux normes 

internationales de la justice. L'étouffement des libertés publiques et les condamnations abusives 

des citoyens confirment l'omniprésence d'une période sécuritaire dans la gestion du rapport 

gouvernant/gouverné. 

Au niveau national, et en dépit des progrès enregistrés dans la mise en place de la 

Moudawana « code de la famille », dans le travail de l'instance équité et réconciliation «IFR », 

et dans la suppression du tourisme sexuel pendant l'année, la situation des droits de l'homme 

reste mauvaise dans de nombreux domaines270. 

Un rapport du PNUD en 2005 établit un lien étroit entre la gouvernance et l'accélération 

du développement humain au Maroc. Le développement humain reste conditionné par la bonne 

gouvernance dans la mesure où toutes entraves à celle-ci condamnent les initiatives et les 

attentes dans ce domaine. 

Ledite rapport met en exergue le dysfonctionnement dont souffre le Maroc en matière de 

participation, planification, système de décision, culture de l'évaluation et de contrôle. 

Sur le plan de l'administration centrale et des organismes nationaux décentralisés, la 

gouvernance a présenté de sérieuses lacunes, malgré des évolutions ponctuelles et localisées ; 

des problèmes de malversations, de détournements de fonds, la corruption, le népotisme et le 

clientélisme subsistent, en dépit de mesures et d'intentions louables. Parmi ces intentions on 

peut citer ; la proclamation d'un acte de bonne gestion, la transparence améliorée de la passation 

des marchés publics, l'introduction de règles équitables en matière de gestion de ressources 

humaines, la création de cours régionales des comptes, la réforme de la justice avec notamment 
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la création des tribunaux administratifs et de commerce, le recours plus fréquent aux audits 

externes271. 

La justice en désespoir.  

La justice marocaine a perdu sa crédibilité, les marocains ne cessent pas de se 

plaindre de la justice pour beaucoup de raisons, telles la lenteur et la difficulté 

d’accès.   

Aujourd'hui la justice avec toute sa complexité est obligée de faire face à de nombreux 

problèmes. Il s'agit non seulement de réformer les institutions, mais de résoudre aussi une crise 

du système représentatif. Un certain manque de compétence et certaines pratiques de 

corruption, sont également à déplorer. 

Le système juridique marocain est réputé complexe, confus manquant de moyens, et pas 

toujours performant. 

A l’instar du modèle français la justice marocaine est divisée en deux corps différents; la 

justice administrative et la justice judiciaire. La justice judiciaire, tranche les litiges civils entre 

particuliers et les atteintes pénales des individus à l'ordre social. Ces litiges relèvent de la 

compétence des tribunaux de première instance, des cours d’appel et enfin de la cour de 

cassation272. 

La justice administrative n'est pas soumise aux mêmes principes que la justice 

civile, « la justice ne peut être régie par les mêmes principes qui sont établis, pour 

les rapports de particulier à particulier, elle a ses règles spéciales qui varient selon 

les besoins de services et la nécessité de concilier les droits de l'État avec le droit 

privé »273. 

Dans les pays anglo-saxons l'administration n'est pas considérée comme un justiciable 

privilégié, alors que les libertés individuelles au Maroc ne valent vraiment que pour les rapports 

entre particuliers. 

Un autre élément intervient, il s'agit de la distinction entre la magistrature debout (le 

procureur) et la magistrature assise (les juges judiciaires, juges du siège), les procureurs ne 

disposent pas d’une fonction réelle judiciaire. Ils sont chargés souvent de défendre les intérêts 

du royaume, mais pas de juger. 
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Il convient également de souligner que la réforme de la justice est engagée depuis 

longtemps, sans qu'elle soit formulée comme un projet abouti mais comme un projet qui est en 

construction à la recherche de finalisation et d'adaptation274. 

Enfin, il faut ajouter que le problème de l'inexécution des décisions de la justice remet 

sérieusement en cause la crédibilité et l'efficacité de la justice rendue au nom du roi. Ce 

problème met en cause l'administration elle-même, car elle est censée représenter l'État, donc 

le droit. Il faut constater cependant que ce n'est pas tant l'administration qui est en cause, mais 

plutôt les agents chargés de l'exécution. 

Il est difficile de donner un chiffre concernant les décisions de la justice non exécutées275. 

Les pouvoirs du juge sont limités d'une part, par la loi qui a dévolu des prérogatives 

considérables à l'administration, et d'autre part par l'administration elle-même, qui s'arroge le 

droit de ne pas exécuter les décisions prononcées par les juges à son encontre. 

Ces carences de l'administration devraient être rapidement résolues, car elles sont 

problématiques. En effet elles entravent depuis toujours le projet de la réforme de la justice et 

l’appui de l'union européenne en ce domaine. 

L'actuel gouvernement vise à adapter plusieurs lois aux conventions internationales des 

droits de l'homme en vue de doter la justice des outils susceptibles de renforcer davantage son 

impartialité. 

Le nouveau code de procédure pénale la suppression de la cour spéciale de justice, le 

nouveau code de la famille, la mise en place des cours d'appel administratives et le projet de loi 

modifiant le statut du corps de la magistrature, renforcent l'indépendance, la neutralité de la 

justice et l’enracinement de la culture du respect et de la justice276. 

Les contraintes internationales et européennes. 

La mise en place d’un partenariat entre le Maroc et l'Europe est transcrite dans 

un contexte international marqué par des considérations sécuritaires et géopolitiques. 

Aujourd'hui, à cause des implications stratégiques sécuritaires de la politique 

internationale, la réalisation et l'amélioration de la coopération euro-marocaine sont retardées.  

On constate aussi l’échec des programmes et des accords d’association.  

L'échec des programmes et des accords d’associations. 
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La pression exercée par l'environnement international, a joué un rôle favorable à 

l'amélioration et à la réforme du système juridique du monde arabe. 

Mais le poids de la pression internationale a cependant des limites. Les implications des 

organisations internationales dans les réformes judiciaires, comme par exemple celle de la 

banque mondiale sont décevantes, car elles sont  davantage préoccupées par l’évolution 

technologique et par la croissance économique que par les principes d’indépendance, d’équité 

de la justice. Cette remarque vaut aussi pour l’union européenne.  

Les dispositions liées aux droits de l'homme mises à l’ordre du jour par les gouvernements 

dans le cadre des accords d'association Euro Med, sont restées lettre morte. Les rapports par 

pays mentionnés ci-dessus n’appréhendent qu'une analyse primaire des systèmes judiciaires277. 

Les programmes indicatifs nationaux MEDA278 pour l'année 2005-2006 bien qu'ils 

mettent en exergue l'importance des droits de l'homme dans les affaires intérieures et de la 

justice, et la nécessité de s’engager pour un pouvoir judiciaire indépendant n’incluent dans leur 

budget de 155 000 euros aucun financement pour les activités liées à l'indépendance de la 

justice. 

Pour faire financer par l'union européenne des activités concernant la justice l'assistance 

juridique et l'aide des professions juridiques, il faut passer par des programmes qui dépassent 

le niveau intergouvernemental et même dans ce cas le financement est insuffisant pour mettre 

en œuvre des changements réels. 

Le Maroc continue à émettre des réserves à l’égard d’un certain nombre de conventions 

liées aux droits de l’Homme ; Il ne reconnait pas en effet expressément la suprématie du droit 

international sur l’ordre juridique interne. Tout ceci constitue une dissidence et une entorse 

excessive à ses engagements internationaux pris en matière de droits de l’Homme.     

Le maintien d’une politique sécuritaire de la PEV. 

La sécurité est parmi les principes essentiels de la Politique Européenne de Voisinage. 

L'union européenne a mené une initiative vers les pays qui, se trouvent aux frontières 

extérieures de l'Europe279qui s’est élargie récemment. (28 Etats membres à l’heure actuelle)  
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La PEV affiche un objectif qui vise à établir des limites autour de l'Europe, « un cercle 

d'amis-caractérisés par des relations étroites et spécifiques fondées sur la coopération »280. 

Dans un autre sens, l'Europe souhaite la création d'une « communauté de sécurité ». Pour 

réaliser ces objectifs, la PEV a pris un ensemble de mesures pour protéger l'union européenne 

et ses voisins de menaces communes comme le terrorisme, l'immigration clandestine, le trafic 

de stupéfiants. Ces objectifs sont toutefois présentés comme corollaire à la principale 

motivation qui voudrait que la PEV affirme que cette communauté de sécurité devienne une 

réalité, et surtout la promesse donnée aux voisins de leur octroyer un accès élargi au marché 

commun. 

D'après les partisans, cette prérogative devrait être conduite dans un sens de collaboration 

et de réciprocité. Comme l'indique Romano Prodi, l'ancien président de la commission 

européenne : « mon but est de leur donner (aux voisins de l'union européenne) certaines formes 

d'encouragement, en injectant une nouvelle dynamique dans des processus déjà existants et en 

développant un partenariat ouvert et évolutif. C'est ce que nous appelons notre politique de 

proximité : une politique fondée sur des profits et des obligations mutuelles, ce qui constitue 

une contribution substantielle de l'union européenne à la gouvernance mondiale »281. 

La PEV semble constituer un développement prometteur de la politique étrangère de 

l'union européenne, car elle présente une approche globale et progressive des conséquences de 

l’élargissement et des nouveaux défis et opportunités apportés par les nouveaux voisins, qui 

devraient avoir des résultats positifs pour les deux parties282. 

Cependant, quand on observe de près la manière par laquelle la sécurité a été introduite 

dans la PEV, nous réaliserons que ce projet est moins abordable que ses défenseurs veulent bien 

le laisser entendre. Au lieu que la PEV vise à encourager la stabilité et la prospérité autour de 

l'union, les questions de sécurité semblent prendre le pas sur la possibilité d'atteindre ces 

objectifs. 
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Avant la PEV, les questions sécuritaires ne jouaient qu'un rôle assez marginal dans la 

coopération entre l'union européenne et ses voisins et il n'existait pas de plan détaillé de mise 

en œuvre des fonctions283. 

La nature eurocentrée de la PEV apparaît également dans la manière dont est décrite la 

relation entre l'union européenne et ses voisins. Même si les pays participant au projet sont 

souvent qualifiés de partenaires le terme de partenariat n'est jamais utilisé284. 

Dans le document d'orientation de 2004, la commission européenne a élaboré la question 

de « l'approbation commune » : 

« L’approbation commune du processus, fondée sur la prise en compte de valeurs et 

d'intérêts communs, est essentielle. L'union européenne ne cherche pas à imposer des priorités 

ou des conditions à ses partenaires. (...) Il ne saurait être question de demander aux partenaires 

d'accepter un ensemble préétabli de priorités. Celles-ci seront définies d'un commun accord et 

différeront donc d'un pays à l'autre »285. Le même aspect est apparu dans des documents plus 

récents286. 

Les difficultés persistantes du système judiciaire tendent à occulter les nombreuses 

réformes législatives entamées ces dernières années. 

C'est en tout cas le constat que dresse la commission européenne dans son deuxième 

rapport de suivi sur le progrès enregistré par notre pays dans le cadre de la politique européenne 

de voisinage287. 

Toutefois ce bilan rigoureux et sévère n'a pas empêché l'exécutif européen d'octroyer au 

Maroc un bon point pour l'ensemble de ses réformes réalisées depuis novembre 2006 en lui 

promettant d'augmenter sa dotation financière288. 
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La renaissance du partenariat ? 

En guise d’analyse de tout ce qui est précède, on constate que l’ensemble des objectifs 

tracés dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen et plus spécialement du partenariat entre 

l’union européenne et le Maroc était jusqu’à présent décevant.  

Pour que ce partenariat puisse progresser, il a besoin d’être suivi, soutenu et consolidé 

par tous les moyens, par des institutions ou par des acteurs non gouvernementaux. 

Les institutions. 

Ces institutions ont pour rôle de développer une capacité d'études détaillées afin d'adopter 

les stratégies de bénéfices mutuels et à les décliner en réformes289. 

Dans cette direction, il est envisagé de créer au sein de la commission européenne des 

institutions spécifiquement méditerranéennes. Comme par exemple, la création d'une banque 

de financement méditerranéenne pour financer les projets Méditerranéens. 

Ces propos ont été formulés par certains pays du Sud soutenus par les États-Unis, ils 

avaient l’intention de créer une institution financière nouvelle pour la Méditerranée, par contre 

la plupart des pays européens étaient partisans du maintien et du développement des instruments 

financiers déjà existants même si les mécanismes  actuels de financement ont démontré leurs 

limites. 

Au niveau du Maroc, et pour avoir une meilleure gestion du dossier euro-marocain, il a 

été envisagé de créer une agence nationale en charge de la gestion des programmes de 

coopération ainsi que l'ensemble des questions ayant trait au partenariat. Cette étape permettrait 

d'établir une véritable base de données au sein de cette agence ainsi que d'avoir des 

interlocuteurs identifiés pour connaître de ces dossiers. Cette agence devrait avoir des structures 

modernes de gestion pour éviter la lourdeur administrative ainsi que la bureaucratie actuelles. 

Et enfin pour que cette agence voie le jour, une simple mesure consisterait à créer au 

niveau de chaque ministère une cellule spécialisée dans le traitement et les analyses du dossier 

euro marocain. Ce cabinet transformerait la tâche de l'actuelle unité de gestion des programmes 

MEDA il consisterait en un simple suivi, et il pourrait prendre des initiatives pour améliorer la 
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gestion des dossiers. Il pourrait faire aussi des propositions pour l'amélioration de l'efficacité 

des procédures en cours290. 

Il est vrai qu'un projet a considérablement besoin d'institutions de qualité, mais ces 

dernières  réclament d'être gérées par des acteurs capables de s'organiser de manière efficace et 

de construire des partenariats avec l'ensemble des parties au processus dans une dynamique de 

solidarité et de partage. 

La société civile. 

Les avis des experts convergent ; l’importance des sociétés civiles291a été plus déterminée 

porté dans le processus de Barcelone que les actions et les projets intergouvernementaux. Les 

associations humanitaires, les syndicats ou même les associations des droits de l'homme, 

fleurissent dans les sociétés démocratiques. Cette impulsion, est observée avec méfiance par 

des pays qui sont peu coutumiers de ce foisonnement qu'ils contrôlent difficilement. 

Dans cette démarche, le conseil économique et social292 de l'union européenne souhaite 

que la révision de l'accord euro-méditerranéen soit l'occasion d'inscrire la participation formelle 

des acteurs de la société civile, et de soutenir leurs possibilités d'action.  

Le conseil économique et social recommande d’encourager la structuration de pareilles 

organisations autour d'un projet ou d'une revendication afin qu’elles inscrivent leur action dans 

la durée et qu’elles puissent prendre place dans le débat social. 

Le développement de ces organisations doit inciter le débat social et l'expression des 

sociétés civiles et non les clôturer par des replis identitaires ou communautaristes. 

Il convient de soutenir les transferts d'expérience et les échanges entre les organisations 

travaillant dans les mêmes champs d’activités pour parvenir à une plus grande mutualisation. 

De telles associations existent déjà entre les deux rives (forum syndical, association ayant trait 

à l’entreprise, organisations sanitaires (vaccination, sida, etc.), Associations humanitaires ou de 

droits de l'homme). 

Il paraît logique d’évaluer de telles structures, et de leur donner dans le partenariat plus 

de reconnaissance et de visibilité pour accroître leur efficacité. Il faut ajouter qu'il serait 

                                                           
, Mémoire pour l'obtention Evaluation et devenir du partenariat euro marocaine ,MYRIAM MOULAY RACHID 290

du DESA en gestion des politiques publiques. Le 17-10-2003. Université Mohamed V Rabat. Agdal. 
, In Les O.N.G., le vecteurs de modernisation et d'interculturels étaient dans l'espace méditerranéen. AMOR F 291

la lumière de la Méditerranée, éditions le Fennec. 2000. p. 65. 
fis à relever en Méditerranée ne peuvent l'être que par une solidarité renforcée entre l'union Les dé 292

européenne et les pays de sud et de l'Est de la zone. 10 ans après le lancement du « Partenariat euro-
méditerranéen » à Barcelone, il convient de le redynamiser en accordant une plus grande place aux actions de 

la société civile. C'est le sens des propositions du conseil économique et social à l'occasion de cette célébration. 
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important de faciliter, dans le partenariat, et dans le cadre de ses activités, la mobilité des 

personnes notamment par une politique des visas adaptée293. 

Enfin, les forums de la société civile, jusqu'à maintenant peu productifs, viennent de 

donner naissance à la « plate-forme non gouvernementale Euro Med, qui a donné des 

recommandations pour le partenariat. Le conseil économique et social considère qu'une telle 

structure participe à l'évolution et au développement du partenariat et que ses recommandations 

doivent être prises en compte par ses instances et relayées par le comité Euro Med. 

Ces domaines constituent un aspect extrêmement sensible dans les relations entre le 

Maroc et l’Union européennes. 

Par ailleurs il faut noter que le Maroc  et l’Union ont enregistré des avancées énormes 

dans les dits domaines.  

Des conventions bilatérales avec les Etats membres de l’union ont été conclues et on peut 

relever le caractère rigoureux des normes communautaires en la matière.  

  

                                                           
om de la section Avis du conseil économique et social présenté par Mme Chantal Lebatard, rapporteur au n 293

des relations extérieures. 19-10-2005. 
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