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من سلسةل أأعدادها ادلورية؛  واحد و الاربعنيالتطل عليمك جمةل القانون والاعامل  بعددها 

لتخطو به خطوة جديدة يف جمال النرش العلمي، خاصة مع ازدايد ثقة الباحثني يف اجملةل وما تنرشه من 

ايد أأعداد البحوث وقد تُرمجت هذه الثقة يف تز حبوث علمية قمية انلت قبول الهيئة الاستشارية ابجملةل، 

دارة اجملةل لغرض النرش هبا، لتس متر اجملةل عىل نفس الهنج وبنفس املوضوعية واحلياد،  ىل ا  املرسةل ا 

والالزتام بقرارات الهيئة الاستشارية، سواء بقبول البحث للنرش او عدم قبوهل، أأو قبوهل برشط قيام 

رشفت اجملةل يف الآونة الأخرية ابنضامم مجموعة من السادة أأساتذة القانون  كام .الباحث ببعض التعديالت

ضافة حقيقية لها، مع مواصةل اجلهد لضم املزيد من  من خمتلف اجلامعات املغربية ، وهو ما يعترب ا 

أأساتذة القانون يف خمتلف التخصصات ومن خمتلف اجلامعات ، كام تسعى اجملةل لعمل العديد من 

ع بعض اجلامعات واملراكز البحثية من أأجل اس تفادة اجملةل من خربات هذه املؤسسات الرشااكت م

ن ميالد عدد جديد من أأعداد هذه اجملةل يشعران ابلسعادة،  .العلمية يف جمايل البحث والنرش العلميني ا 

لكامت  دويزيد ادلافع دلينا ملواصةل العمل ومضاعفة اجلهد، وذكل رمغ املشقة اليت نتحملها، كام تزي

رصاران عىل الوقوف  الشكر والثناء اليت تهنال عىل اجملةل من الباحثني والعاملني يف احلقل العلمي من ا 

 .جبانب الباحثني لنرش نتاهجم العلمي

مياان منا بأأمهية البحث العلمي خلدمة اجملمتعات، ومسامهته يف الارتقاء بفكر وقدرات السادة  وا 

ذ تقاس قمية الباحث واملفكر مبا يقرأأ وما يكتالباحثني وأأعضاء الهيئات التد ب، ريس ية ابجلامعات، ا 

ننا نشجع ومند يد العون للك قارئ جيد ولك ابحث جمهتد، ليهنل الأول من مهنل العمل اذلي ينساب  فا 

من الأعداد املتوالية للمجةل، وجيد الآخر يف اجملةل الوس يط الكفء اذلي يتوسط بني فكره 

 ني بفرع العمل اذلي يكتب فيه.واملتخصصني واملهمت

 



 

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

ب النوا وسائل الرقابة البرملانية على اعمال الحكومة وتطبيقاتها في مجلس

 اللبناني

 

             علي ارجدال  

   باحث في القانون العام والعلوم السياسية

 

 مقدمة :

تحتل السلطة التشريعية مكانة هامة في النظام السياس ي والدستوري في كل الدول الديمقراطية، فبعد 

 ن ترجيح كفة السلطةسقوط نظام الحكم املطلق وتزايد أدوار الدولة في شتى املجاالت اصبح البد م

التنفيذية على السلطة التشريعية ، ومن خالله فقد البرملان مكانته األولى كفاعل أساس ي في عملية صنع 

القوانين لصالح الحكومة والتي اصبح لها أيضا حق املبادرة بالتشريع والرقابة، وقد اصبح دور كل من 

العقلنة البرملانية والتي كان الهدف منها الحد من الحكومة والبرملان محددا للتوازنات خصوصا مع إقرار 

  . صالحيات البرملان من اجل ضمان استمرارية الحكومة في أداء وظائفها

تعتبر لبنان من اهم النظم السياسية العربية والتي تتسم بطابع خاص ومتميز عن باقي النظم السياسية   

  1بين السلطات وتوازنها وتعاونها العربية فالنظام السياس ي في لبنان يقوم على الفصل

                                                           
 «ه»الفقرة  6231ماي  32مقدمة الدستور اللبناني الصادر في 1 
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ويصنف الدستور اللبناني النظام السياس ي على انه نظام " جمهورية ديمقراطية وبرملانية، تقوم على 

  2احترام الحريات العامة.. "

 3عضوا ينتخبون ملدة اربع سنوات على أساس التمثيل النسبي 631ويتألف مجلس النواب اللبناني من 

والسري في دورة واحدة، ويتم انتخاب أعضاء البرملان بالتساوي بين املسلمين واملسيحيين،  باالقتراع العام

والذي بموجبه الغي مجلس  6231فقد كان يتكون سابقا من غرفتين إلى ان تم تعديل الدستور سنة 

 .4الشيوخ وضم أعضاؤه ملجلس النواب وبالتالي اصبح يتكون من غرفة واحدة

في اعتبار الرقابة البرملانية على أعمال الحكومة حجر أساس للبرملانات الديمقراطية  وتكمن أهمية املوضوع

وهي تهدف إلى مساءلة الحكومة عن أعمالها وضمان استقاللية السلط الثالث من خالل قيام كل سلطة 

 بدورها املنوط اليها، ويقتض ي أيضا التوازن في فصل السلط ان ال تهيمن احدى السلط على األخرى 

بشكل يعطل فعالية املؤسسات الدستورية لصالح سلطة محددة لذلك أوجد املشرع الدستوري 

مجموعة من الوسائل املؤثرة والفعالة من اجل ضمان توازن حقيقي بين السلط. ولتسليط الضوء على 

 املوضوع البد من تضمين اإلشكالية التالية: 

سائل متعددة للرقابة على أعمال الحكومة البرملان اللبناني ممثال في مجلس النواب يمتلك و 

 غير ان املعطيات السياسية والطائفية تفرض السياس ي على اإلداري3

 وملعالجة اإلشكالية سيتم تقسيم املوضوع إلى مطلبين :  

 املطلب األول: آليات الرقابة البرملانية على أعمال الحكومة

                                                           
 مقدمة الدستور الفقرة "ج"2 

 3161قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر سنة  6املادة 3 

والعلوم  النظام السياس ي اللبناني دراسة في املؤسسات والفواعل، بحث لنيل شهادة اإلجازة، كلية الحقوق  بن لولو محمد األمين، راهم علي،44 

 32، ص 3162/3161السياسية، سكيكدة، 
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 البرملانية  التطبيقات العملية لوسائل الرقابة املطلب الثاني:

 

 املطلب األول: املطلب األول: آليات الرقابة البرملانية على أعمال الحكومة

فإنه  3112واملعدل سنة  6223نونبر  61بالعودة للنظام الداخلي ملجلس النواب اللبناني والصادر بتاريخ 

اب، التحقيق سئلة، االستجو حدد في الباب الثالث اآلليات الرقابية التي يمتلكها البرملان واملتمثلة في األ 

 البرملان 

 أوال: األسئلة  

لقد ظهرت األسئلة البرملانية  ان األسئلة البرملانية هي طلب للمعلومات من طرف البرملان موجهة للحكومة

وذلك بعد إقرار مسؤولية الوزراء، وقد طرح أول سؤال بتاريخ  6136في مجلس العموم البريطاني سنة 

ي كان الهدف منه الحصول على معلومات من الحكومة، وانتقلت هذه اآللية إلى والذ 6136دجنبر  62

 .  5حيث كان طرح األسئلة ينحصر في بداية الجلسة 6111فرنسا في لوائح الجمعية الوطنية سنة 

الحصول على املعلومات  اجل والسؤال البرملاني بصفة عامة هو وسيلة بيد النواب في مواجهة الحكومة من

 موقف الحكومة أو سياستها في قطاع معين. ومعرفة

وبالعودة إلى النظام الداخلي ملجلس النواب اللبناني في بابه الثالث والذي نظم األسئلة البرملانية في 

 .621إلى  633الفصل األول من املادة 

زراء قطاعاتها، و  ويتمتع النواب البرملانيون بإمكانية توجيه أسئلة شفوية أو كتابية إلى الحكومة أو إلى احد

وتجيب الحكومة عن السؤال الشفوي فورا ويمكن لها طلب تأجيل السؤال شرط ان تودعه إلى الوزير 

                                                           
 61، ص3163،3162قيبوعة عماد الدين ، فعالية الرقابة البرملانية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة املاستر، كلية الحقوق ،ورقلة، 5 
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يوما  62املعني بالسؤال، غير ان األسئلة الكتابية يوجهها رئيس املجلس للحكومة لتجيب عنها في اجل 

فإن سؤال النائب البرملاني يتحول إلى .  أما اذا لم تحترم الحكومة هذه اآلجال 6كحد اقص ى عند تسلمها

 .  7استجواب

بعد انتهاء اآلجال املحددة ألجوبة الحكومة تعقد جلسة مخصصة ألجوبة الحكومة وهي جلسة مخصصة  

. وقبل عقد الجلسة فانه يتم توزيع جدول أعمالها على النواب ثالث أيام قبل 8تدرج األجوبة الواردة

. وال يمكن تكرار السؤال مرتين 10دقائق كحد اقص ى 61ق في الكالم ملدة . ولكل نائب الح 9موعد الجلسة

 . 11اذا اعلن النائب البرملاني اكتفاءه بجواب الحكومة

 ثانيا: االستجواب البرملاني

يعتبر االستجواب آلية رقابية يحق لكل برملاني بمقتضاها ان يطلب من الوزير املعني معطيات أو بيانات 

للدولة أو وزير قطاع معين ليس بهدف االستفهام وإنما بهدف املناقشة واالنتقاد عن السياسة العامة 

الفقه الدستوري في تحديد غايات وأهداف  12واملسائلة وتصل أحيانا إلى التجريح واالتهام .  وقد اختلف

و هاالستجواب فاتجاه أول يرى ان االستجواب هو انتقاد للحكومة واتهام لها عكس السؤال الذي هدفه 

االستفهام أما االتجاه اآلخر فيرى ان االستجواب ليس بهدف االنتقاد بقدر ما هو كشف املخالفات 

                                                           
 من النظام الداخلي ملجلس النواب 633ادة امل6 

في هذا الصدد يمكن الرجوع إلى البوابة الرسمية ملجلس النواب اللبناني والذي توجد فيه تطبيقات  من النظام الداخلي ملجلس النواب, 631املادة 7 

 عديدة عن تحول مجموعة من األسئلة انقضت مدة اإلجابة عنها إلى استجواب.

 من النظام الداخلي ملجلس النواب 631املادة 8 

 من النظام الداخلي ملجلس النواب 631املادة 9 

 من النظام الداخلي ملجلس النواب 632املادة 10 

 من النظام الداخلي ملجلس النواب 621املادة 11 

، 3112/3113لحقوق والعلوم السياسية، باتنة، ليلى بن بغيلة، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياس ي، رسالة لنيل شهادة املاستر،  كلية ا12 

 21ص
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السياسية املترتبة عن عمل الحكومة وأعضائها وبالتالي ينتج عنه أما سحب الثقة أو إثارة املسؤولية 

  . السياسية للحكومة بواسطة ملتمس الرقابة

في لبنان ان يطلب استجواب الحكومة بكاملها أو احد أعضائها في موضوع ويحق لكل نائب برملاني أو اكثر 

 . 13معين، شريطة تقديم طلب كتابي إلى رئيس مجلس النواب والذي يحيله إلى رئيس الحكومة

أما بالنسبة لآلجال التي يجب ان تجيب فيها الحكومة على االستجواب فهي ال يجب ان تتجاوز خمسة 

، وفي حالة كان جواب الحكومة يستلزم إجراء تحقيقات أو البحث عن  14لمهاعشرة يوما من تاريخ تس

معلومات فال تقدم الجواب في املهلة املحددة بل يتم تمديد املهلة بناء على طلب رئيس الحكومة املوجه 

 . 15لهيئة مكتب املجلس

املجلس وذلك في أما االستجواب الذي لم تجب عليه الحكومة فهو يدرج مباشرة في جدول أعمال     

جلسة مخصصة لالستجوابات يحصر فيها النقاش في موضوع االستجواب على ان ال يتجاوز مضمونها 

ذلك أو ان يكون النقاش موضوع السياسة العامة للحكومة إال اذا وافق املجلس على طلب من الحكومة 

 17ي نائب أو يريد طرح الثقة، ويمكن بعد  جميع االستجوابات والجواب عليها ان يتكلم أ16أو عشرة نواب

 . 

 621ويمكن لعشرة نواب أو بطلب من الحكومة ان تعقد جلسة ملناقشة السياسة العامة للحكومة املادة 

ومن خاللها يمكن لكل نائب أو للحكومة أيضا طلب ملتمس طرح الثقة، فإذا تقدم به النواب يمكن  

                                                           
 من النظام الداخلي ملجلس النواب 626املادة 13 

 من النظام الداخلي ملجلس النواب 623املادة 14 

 نفس املادة15 

 من النظام الداخلي ملجلس النواب 622املادة 16 

 من النظام الداخلي ملجلس النواب 622املادة 17 
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مشروع قانون تقدمت به واذا تم رفضه يعتبر نزعا أيضا للحكومة ان تطلب ملتمس تعليق الثقة في إقرار 

  18للثقة من الحكومة

ولكل نائب ان يقدم طلب نزع الثقة غير انه الثقة ال تعتبر معلقة اذا تعلق األمر بقبول مشروع قانون  

يوما من اجل عقد جلسة للتصويت حول  62إال بموافقة الحكومة، وهنا للحكومة وللنائب اجل 

 .19امللتمس

كير فوزراء الحكومة أيضا يمكنهم التقدم بطرح ملتمس الثقة بشكل انفرادي حول كل مشروع وللتذ

 . 20قانون قيد املناقشة ويمكن لكل نائب طرح هذه اإلمكانية بشخص الوزير

 

 ثالثا: التحقيق البرملاني

انية على البرمل ان الحق في التحقيق أو التقص ي من التقاليد البرملانية الراسخة، وهو آلية مهمة للرقابة

الحكومة ، يعتبر هذا الحق لهدف أساس ي وهو تمكين البرملان من تحري معلومات حول خلل معين وتحديد 

 .  21مصدره وترتيب املسؤوليات

وتقوم اللجان البرملانية لتقص ي الحقائق بإنجاز تقرير شامل في نهاية مهمتها والذي يتضمن توصيات ويرتب 

 .22ة فقطمسؤوليات ذات طبيعة سياسي

                                                           
 م الداخلي ملجلس النوابمن النظا 621املادة 18 

 نفس املادة19 

 نفس املادة20 
21 Ninane Florent ,Le droit d’enquête parlementaire dans une perspective comparative Belgique – France – Luxembourg – Angleterre,  

Travail de fin d’études Master , Faculté de Droit & Sciences politiques et de criminologie, 2016-2017, P.6  
22 Op. Cité, P.6 
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وملجلس النواب الحق في إجراء تحقيق حول موضوع معين أما بناء على اقتراح أو سؤال مقدم أثناء 

، ويمكن ملجلس النواب ان يولي هذه اللجان سلطات تغير  23مناقشة أو استجواب أو مشروع طرح عليه

 .  24هيئة العامةمن طبيعة عملها حيث تصبح لها طبيعة عمل قضائية بعد ان يصدر قرار في جلسة لل

لم ينص الدستور اللبناني بشكل صريح على صالحيات البرملان في إنشاء لجان تقص ي الحقائق إال ان 

النظام الداخلي ملجلس النواب قد فصل في هذا األمر من خالل الفصل الثالث واملعنون بالتحقيق 

 البرملاني

 س مجلس النواب والذي يعرضه على املجلسوتجري اللجان البرملانية تحقيق يختم بتقرير يرفع إلى رئي

من اجل تدارس التقرير والبث فيه ، ومن صالحيات هذه اللجنة االطالع على جميع املعلومات التي تتوفر 

عليها مختلف دوائر الدولة وتأخذ منها نسخا كذلك يمكن لها االستماع إلى اإلفادات التي ترى أنها ستساعد 

  25في الوصول إلى اهدفا التحقيق

 املطلب الثاني التطبيقات العملية لوسائل الرقابة البرملانية 

 أوال: األسئلة واالستجوابات 

  2012ـ سؤال النائب جوزف معلوف عن تأخر تعيين رئيس مجلس القضاء األعلى سنة  1  

نائب لممارسة لصالحياتها البرملانية املنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي ملجلس النواب وجه ا 

البرملاني عن كتلة القوات اللبنانية جوزف معلوف سؤال حول سبب تأخر تعيين رئيس مجلس القضاء 

                                                           
 622املادة 23 

 632املادة 24 

 636املادة 25 
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األعلى وبعد انتهاء مدة السؤال املفترض ان تجيب فيها الحكومة عليه طلب تحويله إلى استجواب بناء 

 . 26على النظام الداخلي الذي يمنح للنائب حق تحويل السؤال إلى استجواب

  2012سؤال النائب عاطف مجدالني حول السياسة الخارجية للبنان سنة ـ  2

وجه النائب عاطف مجدالني عن التيار الوطني الحر سؤاال إلى الحكومة حول موضوع السياسة      

الخارجية للبنان ومن يقررها فيما يخص الطائرة اإليرانية التي أرسلها حزب هللا إلى إسرائيل واعتبر من 

موضوع الطائرة اإليرانية يشكل خطرا على امن لبنان ويمس سيادته، وطالب من الحكومة ان جانبه ان 

توضح ما اذا كانت توافق على الخطوة التي قام بها حزب هللا وان تستعد لردود الفعل اإلسرائيلية " 

 .27يوما من اجل الجواب عن السؤال واال طلب تحويله إلى استجواب 62وامهل الحكومة 

 لجان التحقيق البرملانية ثانيا: 

ـ تشكيل لجنة تحقيق نيابية في مضمون العريضتين االتهاميتين بحق وزير املالية ووزير النفط 1  

 السابق 

  

حول تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في  61/63/3112قد مجلس النواب جلسة سرية يوم الثالثاء 

 ة في ملف محرقة برج حمود، ووزير النفط السابقالعريضتين االتهاميتين ضد وزير املالية فؤاد السنيور 

شاهي برصوميان في ملف الرواسب النفطية وتم التصويت على أسماء النواب أعضاء لجنة التحقيق 

 .28ممتنعين 2نائبا في مقابل  11برملاني  والذين تم التصويت عليهم بموافقة  12وقد شارك في التصويت 

                                                           
  ordDetails.aspx?id=7266https://www.lp.gov.lb/ContentRec للمزيد من املعلومات حول حيثيات املوضوع املرجو االطالع على الرابط26 

  https://www.lp.gov.lb/ContentRecordDetails.aspx?id=7268 للمزيد من املعلومات حول حيثيات املوضوع املرجو االطالع على الرابط27 27 

  https://www.lp.gov.lb/SessionDetails.aspx?id=297 تهاميتين بحق الوزيرجلسة سرية ملناقشة العريضتين اال28 

https://www.lp.gov.lb/ContentRecordDetails.aspx?id=7266
https://www.lp.gov.lb/ContentRecordDetails.aspx?id=7268
https://www.lp.gov.lb/SessionDetails.aspx?id=297
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 خاتمة  

البرملانية في لبنان نظرا لوجود العديد من العوامل املسيطرة على املشهد من الصعب تقييم الفعالية  

السياس ي والتي تتحكم فيه، فإذا كانت الشكليات املسطرية تمنح ملجلس النواب أدوات مهمة للرقابة 

على أعمال الحكومة إال ان هيمنة السياس ي على اإلداري تجعل من الصعب على البرملان القيام 

 ا عندما تتحول الخصوصية الثقافية والطائفية إلى معرقل للديمقراطية .بوظائفه خصوص

وفي جانب آخر يمكن القول ان بالنسبة للجان تقص ي الحقائق أنها تمتلك أداة جد مهمة وهي إسناد  

الصالحية القضائية ألعمالها غير ان على مستوى الواقع العملي يظهر ان لجان التحقيق البرملانية لم 

بعين االعتبار ان البرملان في  نتيجة بسبب هيمنة التوجهات السياسية على عملها اذا أخذناتحقق أي 

 لبنان يتكون من مسلمين ومن مسيحيين ومن كتل نيابية تأثرت بالسياس ي اكثر .

 املراجع 

 

  وتعديالته  6231أيار  32الدستور اللبناني الصادر في 

 3112/61/36واملعدل الجديد ـ نظام صادر في  6223يونيو  61ريخ النظام الداخلي للمجلس النيابي الصادر بتا   

  بن لولو محمد األمين، راهم علي، النظام الســـياســـ ي اللبناني دراســـة في املؤســـســـات والفواعل، بحث لنيل شـــهادة

   3162/3161اإلجازة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سكيكدة، 

 انية في الجزائر، رســــــــالة لنيل شــــــــهادة املاســــــــتر، كلية الحقوق ،ورقلة، قيبوعة عماد الدين ، فعالية الرقابة البرمل

2014-2015 

 ،رسالة لنيل شهادة املاستر،  كلية الحقوق والعلوم  ليلى بن بغيلة، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياس ي

 3112/3113السياسية، باتنة، 
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 انوع السندات التنفيذية  وعالقتها بالحجز العقاري 

 

                       ملياء الدياز 

  باحثة في سلك الدكتوراه )القانون الخاص(

 

تعتبر فكرة السند التنفيذي من أهم األفكار األساسية في التنفيذ الجبري، وعلة ذلك تكمن في الدور    

ي حماية الحقوق، إذ ال يمكن إجراء التنفيذ الجبري القتضاء هذه الهام الذي يلعبه السند التنفيذي ف

 .29الحقوق ما لم يوجد سند تنفيذي ،وهذه الفكرة حديثة في التشريع وليست وليدة تطورات تاريخية

فاملشرع املغربي لم يورد تعريفا محددا ملفهوم السند التنفيذي و إنما أطره بأحكام فقط، مما جعل    

الورقة املعدة لإلثبات، أي الدليل  30حديد معاني السند التنفيذي فاعتبره بعض الفقهاءالفقه يتصدى لت

اعتبره إحدى األوراق التي يجب أن تكون بين الدائن والتي نص عليها القانون واعتبرها  31املهيأ والبعض

 نفيذية.الت سندا تنفيذيا، هذا مع مراعاة استلزام اقتران الحصول على السند بالتأشير عليه بالصيغة

عرفه بأنه عبارة عن ورقة، محرر مكتوب به بيانات معينة حددها القانون  32أما نبيل إسماعيل عمر   

 وله شكل خاص رسمه القانون أيضا و يحمل توقيعات معينة وعليه صيغة التنفيذ.

                                                           
 0.-26،ًص:17-19بند  1660فتحي والي: التنفيذ الجبري طبعة  -29 

 1.23،ص: 1682يذ ومنازعاته مطبعة األطلس، الطبعة األولى سنة أمينة النمر، قوانين املرافعات، الكتاب الثالث، قواعد التنف -30 

لدار االطيب برادة، التنفيذ الجبري في التشريع املغربي بين النظرية والتطبيق رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، بكلية  -31 

 1193ص: 1687البيضاء سنة 

 16دار الجامعة الجديدة للنشر ،ص: 1662اد املدنية والتجارية، طبعة إسماعيل عمر: التنفيذ الجبري في املو  -32 
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السلطة، فقد عرفها كونها محررات تسلم باسم  Philippe Theery et Rogerperrot 33أما الفقيهان   

 وتخول صاحبها سلوك مسطرة التنفيذ الجبري القتضاء الحق الذي يتضمنه.   

وبناءا على ما ذكر يستخلص أن السند التنفيذي هو الورقة املعدة لإلثبات أوال، وأنها تسلم باسم السلطة 

ينبغي ف 34القتضاء حق الدائن من مدينه ، أما عن العالقة بين الصيغة التنفيذية والسند التنفيذي

الذي تنص فقرته الثانية  322التأصيل أوال للصيغة التنفيذية، هاته األخيرة تكلم ق.م.م عنها في الفصل 

 21على أن التبليغ املذكور بفقرته األولى يتم بواسطة نسخة تتضمن العنوان املنصوص في الفصل 

قرة ة التنفيذية بالفوالصيغة التنفيذية وتوقيع كاتب الضبط وطابع املحكمة، وقد جاء نص الصيغ

املوالية من نفس الفصل كما يلي: وبناءا على ذلك يأمر جاللة امللك جميع األعوان، ويطلب منهم أن 

ينفذوا الحكم املذكور )أو القرار( كما يأمر الوكالء العامين للملك، ووكالء امللك لدى مختلف املحاكم 

مية، وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك أن يسندوا يد املعونة لجميع قواد وضباط القوة العمو 

 قانونا.

وعلى العموم، فإن التنفيذ الجبري بالطريق املباشر أو بطريق الحجز ال يتأتى إال بواسطة سند تنفيذي    

يصلح القتضاء االلتزام جبرا على املدين، وقد تناولت ذلك فصول املسطرة املدنية في الباب الثالث من 

 .326إلى  331تعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري وخصته بالفصول القسم التاسع امل

                                                           
On appelle titre exécutoire écrit délivré au nom du souverain qui donne pouvoir a son titulaire de procèdent à l’exécution - 33

forcée du droit qu’il consisté.  

-Rogger Penot et Philippe thery , procédures civiles d’exécution Dalloz 2000 P :314. 

 الرجراجي زكرياء: السندات كركن موضوعي في منازعات الحجز العقاري دراسة مقارنة، مقال منشور في مجلة الحقوق املغربية، الجزء الثالث، -34 

 1223،ص:2012الطبعة األولى
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من حيث فعاليتها دون عرض األمر على  35ونظرا لخطورة السندات التنفيذية في مجال التنفيذ الجبري    

من ق.م.م. أو محكمة  311و 321و 31القضاء ،إال عند وجود صعوبة يبت فيها الرئيس طبقا للفصول 

.م.م فإن املشرع تعرض لألوراق التي تعتبر سندات تنفيذية في قانون م. م على  313لفصل املوضوع ا

سبيل الحصر، فال يجوز القياس عليها أو خلق نظير لها سواء من قبل الفقه أو القضاء، ألن املشرع 

 . 36م.م 321حددها ووضع لها قواعد عامة في الفصل 

 121-21لتنفيذية وعددها في املادة الثالثة من القانون رقم أما املشرع الفرنس ي فقد حصر السندات ا   

 .37املتعلق بقانون املسطرة املدنية الفرنسية 12/11/6222الصادر بتاريخ 

ولإلحاطة بمختلف أنواع السندات التي تشكل حجر األساس في مؤسسة الحجز التنفيذي العقاري،    

 نتناول بإيجاز السندات القضائية في املبحث االول والتي يصح أن تكون سندات قضائية أو غير قضائية س

 وتفصيلها عن السندات غير القضائية في املبحث الثاني.

 السندات التنفيذية القضائية-املبحث االول :

تظم السندات التنفيذية القضائية كل من األحكام التي تصدر عن قضاء املوضوع ومن محكمة    

تلفة األوامر التي تصدر عن رئيس املحكمة أما في إطار استعجالي مختصة ومشكلة تشكيال قانونيا، ومخ

 أو في إطار والئي. 

 املطلب االول :األحكام واألوامر الوطنية

                                                           
أطروحة لنيل هادة الدكتوراه في الحقوق بجامعة  -راسة في ضوء قانون م3م املغربي واملقارن د -جمال أمركي: النظام القانوني للتنفيذ الجبري  -35 

 1623،ص:2009-2002الحسن الثاني بالدار البيضاء  سنة الجامعية 

 م3م "ال يجوز إجراء أي حجز على منقول أو عقار إال بموجب سند قابل للتنفيذ"3 1.8نص الفصل  -36 

 06/07/1666الصادر بتاريخ  920-60من ق3م3م3 الفرنس ي رقم  راجع املادة الثالثة -37 



  

 

21 

أهمية كبرى ضمن السندات التنفيذية األخرى فقد تطرق إليها املشرع املغربي  38تحتل األحكام

 بأداء باألحكام القضائية لكثرة شيوعها في الباب الثالث من قانون م.م حيث ضمن للسندات التنفيذية

واعتبر األحكام القضائية النوع األول من أنواع 39وقوتها التنفيذية، نفس التصنيف أخذ به املشرع املصري 

 من قانون املرافعات. 311/3السندات التنفيذية الواردة ذكرها في املادة 

عن املحكمة للبت  نهائيا في النزاع، أو  الحكم القضائي، كل ما يصدر 40وقد عرف بعض الفقه املغربي   

 لألمر باتخاذ إجراء يرمي إلى تهيئة البت النهائي.

 :41فالحكم ال يعتبر سندا تنفيذيا إال إذا توافرت فيه الشروط اآلتية

هذا أو ذاك  " مقررا" أو حكما " منشأ" ولم يتضمنأن يكون الحكم صادرا بااللزام، فإن كان حكما  -

 يصح اعتباره سند تنفيذيا، وهو ما  قض ى به الحكم الصادر عن املحكمة االبتدائية قضاء بإلزام فال 

بمعنى أن يلزم املدين بأداء مبلغ معين  211/22في امللف االستعجالي عدد  61/1/2242بالقنيطرة بتاريخ 

 للدائن أو تسليم ش يء معين أو بإخالء منزل يحتله شخص معين.

زا قانونيا وال تتضمن اإللزام فال تثار بشأنها مسألة التنفيذ الجبري، كاألحكام أما األحكام التي تنشأ مرك    

التقريرية، و األحكام املنشأة لاللتزام فهذه األخيرة تنتج آثارها تلقائيا بمجرد صدورها فتحقق بذلك 

رة مباش وخاصية هذا السند أنه يتميز بالكفاية الذاتية التي تخول للدائن أحقية 43الحماية القانونية

                                                           
لحق اونعني بها األحكام الصادرة عن املحاكم االبتدائية، وكذلك القرارات الصادرة عن محاكم االستئناف والتي تتطلب إجبار املدني على أداء  -38 

 الوارد فيه ألنه هو الذي ينفذ ويتطلب اإلجراءات األولية للتنفيذ3

 223دار الجامعة الجديدة للنشر ،ص: 2001نبيل اسماعيل عمرو ومن معه : "التنفيذ الجبري"  -39 

 1973،ص:1661موس ى عبد ومحمد السماحي: املحتصر في املسطرة املدنية والتنظيم القضائي مطبعة الصومعة الرباط، -40 

 113امعي  ،ص:دار الفكر الج  1662عبد الحميد املنشاوي: السندات التنفذية، الطبعة -41 

 271ص:-وما يليها مأخوذ من مرجع محمد فقير .19ص  .1منشور بمجلة اإلشعاع عدد  -42 
ءا اجاء في قرار صادر عن محكمة أن األحكام سواء فيها املقررة للحقوق أو املنشأة، تسري أثارها من يوم صدورها، إال إذا نص القانون استثن -43

ة الدعوى، ولهذا فإن الحكم بفسخ عقد الكراء الذي يعد منشأ للحق، قد رتب للمكري فور صدوره حقا في على سريان هذه اآلثار من تاريخ إقام

ن أالتعويض عن احتالل املحل، وال يمكن القول بتعليق ترتيب آثاره على التنفيذ طاملا أنه ال يتضمن ما يمكن تنفيذه، كما ال يمكن القول ب

ندما قضت بالتعويض عن احتالل املحل ابتداءا من تاريخ فسخ عقد الكراء ، قرار املجلس األعلى عدد العالقة بعد صدور الحكم على الصواب ع
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إجراءات التنفيذ بصرف النظر عن وجود الحق املوضوعي ،حقيقة أم عكس ذلك، إذ العبرة في التنفيذ 

 .44هي بالحقيقة القضائية التي يقررها ويعلنها الحكم

من ق.م.م فإن األحكام تكون قابلة للتنفيذ خالل  331عدم سقوط الحكم بالتقادم: من خالل املادة  -

صدورها، تسقط بانصراف هذا األجل وذلك بصرف النظر عن األسباب التي جعلت  ثالثين سنة من تاريخ

 املحكوم له يتراض ى في طلب التنفيذ.

الحكم إما باتا أو حائزا قوة الش يء املحكوم به أو مشموال بالنفاذ املعجل سوءا أكان صادر من قضاء  -

 املوضوع أو من قضاء األمور املستعجلة.  

يذ الجبري بموجب الحكم القضائي يجب أن يكون حكما نهائيا بمعنى أنه غير قابل للشروع في التنف    

 للطعن بطرق الطعن القانونية.

وبالتالي فإن كل قرار اكتسب قوة الش يء املقض ي به سوء سواء صدر عن املحاكم االبتدائية أو    

وذلك وفق ما جاء  تنفيذيا اإلستئنافية أو محكمة النقض وكذلك مذيال بالصيغة التنفيذية يعتبر سندا

لكل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول  « .…على انه  من ق.م.م الذي ينص 331به الفصل 

على نسخة تنفيذية منه، ونسخ عادية بعدد املحكوم عليهم ويمكن تحديد األحكام القضائية الصادرة 

ي بعد توفرها طبعا على باقي الشروط عن محاكم اململكة ، والتي يمكن أن تتخذ صفة السند التنفيذ

 فيما يلي:

                                                           
) مأخوذ  2.ص، 1682مارس  9.-2.منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى عدد  766/ 82في امللف املدني عدد  1681فبراير  8الصادر بتاريخ  201

بكلية الحقوق بوجدة  .201/  2012مؤسسة الحجز التنفيذي العقاري للطالبة حنان الصغير من رسالة ماستر مركز السندات التنفيذية في 

 17،ص:

 123،ص:2011/.201خالد العنادي مركز السندات التنفيذية في مؤسسة الحجز التنفيذي العقاري رسالة ماستر بكلية الحقوق بمراكش  -44 
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األحكام الصادرة عن أقسام قضاء القرب ،محاكم الدرجة األولى عن غرفة االستئناف باملحكمة  

 االبتدائية، عن محاكم الدرجة الثانية، قرارات الصادرة عن محكمة النقض.

 املطلب الثاني : األوامر واملقررات القضائية

ام القضائية تعد األوامر القضائية الصادرة بناء على سلطة القاض ي الوالئية ولو في إلى جانب األحك   

البساطة و  45من ق.م.م 631غيبة الخصم اآلخر، سندات تنفيذية، توخى املشرع بتنظيمها في الفصل 

ية ناملرونة في إجراءاتها ،فقصر من آجالها مما يضمن سرعة البت فيها، وهي تضم األوامر القضائية املب

. وقد عمل املشرع على تحديد مجموعة من املوصفات التي يجب 46على طلب واملعاينات وأوامر األداء

توفرها في هذه السندات وأهمها: عنصر االستعجال الذي يجعلها داخلة في اختصاص رئيس املحكمة 

طلب  من ق.م.م أعطى حق إصدار األوامر القضائية املبنية على 631االبتدائية، فحسب الفصل 

واملعاينات لرئيس املحكمة االبتدائية أو من يقوم مقامه بصفته قاضيا للمستعجالت ألن اختصاصه 

م.م فيبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو  632منعقدا أصال بموجب الفصل 

شأنها نص من ق.م.م( أو أي إجراء آخر مستعجل في أي مادة لم يرد ب 616-631توجيه إنذار )الفصل 

 خاص وال يضر بحقوق األطراف.

أما بالنسبة لنظام أوامر األداء فإنها وسيلة الستيفاء الديون النقدية املدنية التابعة كتابة  بسند أو    

 . 47م.م( 622اعتراف بدين )الفصل 

                                                           
بتدائية: وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه من ق3م3م: يختص رؤساء املحاكم اال  118ينص الفصل  -45 

 إنذار أو أي إجراء3333

 من قانون املسطرة املدنية3 192إلى  122نظم املشرع املغربي مسطرة األمر باألداء من خالل الفصول  -46 

ة لنيل دبلوم الدراسات العليا  املعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق إبراهيم حطاب:" الحجز التنفيذي في قانون املسطرة املدنية" رسال -47 

 903،ص: 1668/1666بمراكش 
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وتعد هذه األوامر سندا تنفيذيا متى استوفت جميع شروطها، حيث يمكن استخالص الدين الوارد    

 يه" عن طريق سلوك مسطرة التنفيذ الجبري لألحكام بما فيها الحجز التنفيذي العقاري.ف

أوامر التقدير الخاصة بأتعاب  48من قانون م.م 631كما يلحق بالسندات التنفيذية وحسب املادة 

 املحامين والخبراء والتراجم والشهود.

  :املقررات القضائية 

نة األسرة، فإن جميع األحكام الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو من مدو  631حسب ما جاء في املادة     

الفسخ طبقا للمقتضيات املنصوص عليها في هذا الكتاب تكون غير قابلة ألية وسيلة من وسائل الطعن 

في الجزء املتعلق بإنهاء الحياة الزوجية فهي إذن سندات تنفيذية يجوز تنفيذها دون استصدار حكم 

 .49ال تقبل االنتظار، وألن املشرع أوالها العناية الكاملة قضائي بشأنها ألنها

 واألصل هو أن يكون الحكم صادرا عن املحكمة املختصة وعلى مدعي غير ذلك إثبات إدعائه.   

 املطلب الثالث: األحكام األجنبية:

سم ، فإن الحكم األجنبي هو الحكم الصادر عن هيأة قضائية با50حسب الدكتور إبراهيم بحماني   

سيادة دولة أجنبية بين أشخاص معينين بصرف النظر عن مكان صدوره، فاألصل أن الحكم األجنبي ال 

، 51ينفذ بقوة القانون في بلد أجنبي أخر غير البلد الذي صدر فيه، وهذا مظهر من مظاهر سيادة الدولة

                                                           
إذا تضمنت املصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان فإن نسخة من األمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة   «من قانون م3م3: 129ينص الفصل  -48 

  »  …إلى الخبير أو الترجمان 6.، 8.، 7.جه طبقا للشروط املنصوص عليها في الفصول التنفيذ من طرف كاتب الضبط وتسلم وتو 

 20.3النظام القانوني للتنفيذ الجبري"، مرجع سابق،ص"جمال أمركي:  -49 

 723،ص:118إبراهيم بحماني:" تنفيذ األحكام األجنبية في املغرب" مقال منشور بمجلة القضاء والقانون ، عدد -50 

 723اسماعيل عمر ومن معه:" التنفيذ الجبري"، مرجع سابق،ص نبيل  -51 
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صادية فيما بين الدول وتشعب العالقات االجتماعية والسياسية واالقت 52لكن أمام االتفاقيات الثنائية

 .53اضطر املشرع إلى تبني هذه األحكام لكن مع ضرورة مباشرة سلطة الرقابة دون املراجعة

من ق.م.م تؤكد أن األحكام الصادرة عن املحاكم األجنبية، ال  321وهكذا جاءت مقتضيات الفصل     

و محل حكمة االبتدائية ملوطن أيمكن تنفيذها باملغرب إال بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف امل

إقامة املدعى عليه أو ملكان التنفيذ عند عدم وجودهما، يجب على املحكمة التي يقدم إليها الطلب أن 

تتأكد من صحة الحكم واختصاص املحكمة األجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس 

 أي محتوى من محتوياته بالنظام العام املغربي.

الحكم بتطليق  54في هذا الصدد جاء قرار صادر عن املجلس األعلى سابقا )محكمة النقض حاليا(و    

الزوجة املغربية بعد تعذر إجراء محاولة الصلح من طرف القاض ي األجنبي بسبب غياب الزوج عن البلد 

يغة لصالذي تقيم فيه الزوجة ليس فيه أي مساس بالنظام العام املغربي وال يبرر رفض تذييله با

التنفيذية، وعليه يتضح أن شرط عدم املساس بالنظام العام يعد من أوسع الشروط األخرى لقيامه في 

األصل على كل ما يتعلق بكيان الدولة السياس ي واالجتماعي واالقتصادي والسيما سيادة الدولة، إضافة 

: أن يكون الحكم نهائيا من ق.م.م واملتمثلة في  326إلى مجموعة من الشروط التي نص عليها الفصل 

وغير قابل ألي طعن وذلك عن طريق اإلدالء بشهادة من كتابة الضبط املختصة، وأن يكون الحكم 

والذي و الذي لم ينص  55األجنبي صحيحا وصادر  من محكمة مختصة، إضافة إلى شرط املعاملة باملثل

اكم الوطنية يلزمها احترامه وهي تبت عليه املشرع املغربي ضمن قانون م.م وعلى الرغم من ذلك فإن املح

                                                           
 متعلقة بشأن التعاون القضائي، وتنفيذ األحكام األجنبية وتسليم املجرمين  االتفاقيةكاالتفاقية الرابطة بين الدولتين املغربية والفرنسية، -52 

 7/10/16873بتاريخ  618.منشور بالجريدة الرسمية عدد  10/8/1681، اتفاقية التعاون القضائي في مجال األسرة املؤرخة 2/10/1627بتاريخ 

 223حنان الصغير"مركز السندات التنفيذية في مؤسسة الحجز التنفيذي العقاري"، مرجع سابق،ص: -53 
وما يليه ـ   2.2ص  11منشور بمجلة القصر عدد  12/09في امللف االجتماعي عدد 171تحت  12/9/01قرار صادر عن املجلس األعلى بتاريخ  -54

 2713محمد فقير ،م3س3 ص 
 212/2193،ص:2007يونس الزهري:" الحجز التنفيذي على العقار في القانون املغربي"،  الجزء األول، طبعة األولى -55
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في طلبات تذييل األحكام األجنبية، وهو شرط يجد مرجعيته ضمنا أسس إعمال االتفاقيات الدولية، 

 فإذا كانت الدولة األجنبية ال تعترف باألحكام املغربية تتعين رفض طلب تذييل أحكامها.

 املبحث الثاني : سندات التنفيذ غير القضائية 

جانب السندات التنفيذية والتي تصدر من جهة قضائية والتي بواسطتها ينشأ الحق في التنفيذ إلى    

الجبري على أموال املدين، هناك سندات تنفيذية تصدر خارج نطاق مؤسسة القضاء و أضفى عليها 

املشرع املغربي نفس القوة التنفيذية للسندات القضائية ملا تمتاز به من خصوصيات، والسندات 

لتنفيذية غير القضائية متنوعة إال أننا سنقتصر على السند التنفيذي املتعلق بشهادة التقييد الخاصة ا

 ومحاضر الصلح القضائي.

 املطلب اول: السند التنفيذي املتعلق بشهادة التقييد الخاصة

رة طيمكن تعريف شهادة التقيد الخاصة بالرهن الرسمي، بكونها وثيقة أساسية تعتمد عليها مس   

تحقيق الرهن الرسمي، ويكون الحائز لها في غنى عن اللجوء إلى املحكمة للحصول على الحكم بغية 

والذي نص على  621157دجنبر  61من املرسوم امللكي املؤرخ في  66و قد جاء في الفصل  56تحقيق دينه

ة العقارية عبار وتكتس ي هذه الشهادة صبغة رسم نافذ املفعول ويضع عليها املحافظ عن األمالك  « :

 .58"سلمت نسخة مطابقة لألصل ألجل التنفيذ"

من مدونة الحقوق العينية على" يمكن للدائن الحاصل على شهادة خاصة  363كما نصت املادة    

بتقييد الرهن لفائدته، مسلمة له من طرف املحافظ على األمالك العقارية، طبقا للشروط املنصوص 

                                                           
 13.،ص:2002:" تحقيق الرهن الرسمي في القانون املغربي، النجاح الجديدة، طبعة األولى  محمد سالم -56 

 17/12/1698ي املؤرخ في املرسوم امللك -57 

، رسالة لنيل دبلوم ماستر في قانون العقود 1698دجنبر  17مصطفى حميوي: خصوصية الرهن الرسمي في إطار املرسوم امللكي املؤرخ في  -58 

 23.،ص 2011-2010والعقار، كلية الحقوق بوجدة،
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املتعلق بالتحفيظ العقاري، أن يطلب بيع امللك املرهون  6262غشت  63من ظهير  21عليها في الفصل 

 .59باملزاد... تكون للشهادة الخاصة املذكورة قوة سند قابل للتنفيذ

وبناءا على ما ذكر فإن هذه الشهادة املذكورة، والتي تصدر عن املحافظ العقاري تعتبر بمثابة سند   

صدار حكم بأداء الدين ألنه يكون تابتا بمقتض ى عقد الرهن تنفيذي، فهي تغني عن اللجوء للقضاء الست

وذلك ألن املشرع املغربي أضفى عليها قوة السند  60املسجل، والشهادة الخاصة تجسد هذا الدين

، وعدم إرفاقه باإلنذار العقاري يكون مآله الرفض، وفي هذا الصدد سار األمر الصادر عن 61التنفيذي

حيث قض ى برفض طلب توجيه اإلنذار العقاري  13-13-11ة بتاريخ رئيس املحكمة التجارية بوجد

أن الطالب لم يدعم طلبه بالشهادة الخاصة بالرهن والتي تعتبر السند التنفيذي املعتمد في … «بعلة

 . 62» توجيه اإلنذار...

ل قرار الكما قضت محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء بالقوة التنفيذية لهذه الشهادة من خ    

لها جاء فيه:" حيث أن شهادة التقييد الخاصة هي سند تنفيذي في حد ذاتها وأنه ال يوجد أي فصل يلزم 

 .63باعث اإلنذار باإلدالء بوثائق دون شهادة التقييد الخاصة

 املطلب الثاني :املحاضر وبعض انواعها

 

                                                           
، رسالة لنيل دبلوم ماستر في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق  12/98-17نعيمة مخافي:" مسطرة تحقيق الرهن الرسمي في إطار مرسوم  -59 

 123،ص:2012-2011بوجدة 

 20ص 2011-2010هالة قرش:" اإلنذار العقارية"  رسالة لنيل دبلوم ماستر قانون العقود و العقار وجدة ، -60 
يونيو  8املغربية  للدراسات القانونية والقضائية العدد  رشيد قافو:" اإلنذار العقارية" الطبيعة القانونية والشروط، منشور باملجلة -61

 1763،ص:2012

اإلشكاليات -غير منشور ، مأخوذ من بحث نهاية التمرين لألمين حون  .01/1/.7.في امللف عدد  2001-1-8صادر بتاريخ  01/.7.أمر عدد  -62 

 293،ص: 2002-.200سنة ..العملية في مووضع اإلنذار العقاري، فوج 

 -مأخوذ من رسالة للطالبة بهية الرحية :" البيع الجبري للعقار املحجوز  690/68.في ملف عدد  .2/9/200صادر بتاريخ  .9210/0رار رقم ق -63 

 183،ص:.201-2011، بكلية الحقوق بطنجة ، سنة 2011-1667دراسة على ضوء العمل القضائي وقانون"
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 *محاضر الصلح القضائي:

جاء فيه:"  6121التاسع من قانون ل.ع من خالل الفصل تطرق املشرع املغربي للصلح في القسم     

قيامه، وذلك بتنازل كل منهما لآلخر عن  يتوقعانبمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو  ،الصلح عقد

  جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه ماال معينا أو حقا."

أصبحت معه السياسة وقد أصبح الصلح من الوسائل الناجعة لفض املنازعات الش يء الذي    

والتي أكدت  65أو القضايا االجتماعية 64التشريعية في املغرب تعطيه مركزا مهما، سواء في القضايا األسرة

من ق.م.م على القوة التنفيذ به لهاته املحاضر، وهو االتجاه الذي ذهب  311الفقرة األخيرة من الفصل 

على أن  66من قانون املساطر املدنية للتنفيذ 2ادة إليه املشرع الفرنس ي من خالل الفقرة الثالثة من امل

  .67محاضر الصلح املوقعة من طرف القاض ي واألطراف بمثابة سندات تنفيذية"

فيرى أن محاضر الصلح ليست أحكاما  و إنما اتفاق تحت يد القضاء، تتضمن ما  Rogerأما الفقيه    

 خير. تم التوصل إليه من حلول للنزعات املعروضة على هذا األ 

 .32368ومن تطبيقاته كذلك في ق.م.م ما نص عليه الفصل    

 

 

                                                           
 من مدونة األسرة3 81مادة  -64 

 انون املسطرة املدنيةمن ق 277الفصل -65 
66 - alinéa 3 de l’article 3 de loi 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civils d’exécution indique que «  seuls constituent  

des titre exécutoires 1….3 les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties. 

 67- الرجراجي زكرياء:" منازعات الحجز العقاري" منشورات مجلة الحقوق املغربية العدد 2012/2، ص:3102

 1623من ق3م3م" يستدعي الرئيس األطراف لجلسة قريبة وذلك خالل الثمانية أيام املوالية للتبليغات املنصوص عليها في الفصل  161فصل  -68 

 املبالغ املحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك وسلمت فورا قوائم التوزيع3إذا اتفق األطراف على توزيع 

 إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه333"
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 *محاضر بيع األشياء املحجوزة:    

 311وكذا حالة  سند امللكية من خالل الفصل  69من ق.م.م 313من خالل ما تطرق إليه الفصل         

وقه، عليه، ولذوي حقفإن محضر البيع يعد سندا تنفيذيا ملطالبته بفرق الثمن لصالح املحجوز  70م.م

م.م( وهو ما تناوله قرار للمجلس األعلى عدد  311وسند ملكية لصالح الراس ي عليه املزاد )الفصل 

 ، وهي تذييل الصيغة التنفيذية فقط وال يتطلب األمر استصدار أمر قاض ي. 311271

 .72محاضر التسوية الودية لتوزيع حصيلة التنفيذ*

من ق.م.م "ويذيل بالصيغة التنفيذية وتعتبر هذه الشهادة سندا  362: نص عليها الفصل تعهد الكفيل*

 تنفيذيا يخول للدائن املرتهن حجز عقار مدينه أو كفيله العقاري. 

يستخلص من كل ما سبق أن السندات التنفيذية منها ما هو صادر عن القضاء كاألحكام ومنها ماله    

أو شهادة وسوى بينهم في مرحلة التنفيذ، وكل ذلك  القوة التنفيذية، رغم أنه مجرد اتفاق أو محضر 

 رغبة من املشرع في حماية بعض الدائنين كاملؤسسات البنكية التي تساهم في التنمية االقتصادية. 

 عالقة السندات التنفيذية بالحجز العقاري:: الثالث املطلب

                                                           
من ق3م3م على أنه إذا لم يؤد املشتري الثمن أعيد بيع األشياء املحجوزة فورا على نفقته وتحت مسؤوليته ويتحمل املشتري  191ينص الفصل  -69 

لثمن الذي رسا به املزاد عليه والثمن الذي وقفت به املزايدة الجديدة إذا كان أقل من األول دون أن يكون له حق االستفادة املتخلف الفرق بين ا

 من الزيادة إن كانت3

 سندا للمطالبة بالثمن لصالح املحجوز عليه ولذوي حقوقه3 -1من ق3م3م: يعتبر محضر املزايدة:  180فصل  -70

 اس ي عليه املزاد3سند ملكية لصالح الر  - 2

من ق3م3م فإن محضر بيع العقار باملزاد العلني من طرف عون التنفيذ يعتبر سند  181و 180: حيث أنه طبقا ملقتضيات الفصلين  يلي بما جاء -71 

ه لتي كانت للمحجوز عليملكية لصالح من رسا عليه املزاد، وإن هذا اإلرساء ينقل للمشتري الذي سار عليه املزاد املذكور كل الحقوق امللكية ا

 2/12/1660الصادر بتاريخ  2706كل العقار املبيع، ومن ثمة فإن املحجوز عليه الذي بيع عقاره املحجوز يقتض ي محضر إرساء املزاد( قرار عدد 

 الخاص القانون  في عمقةامل الدرسات دبلوم رسالة من مأخوذ 20،ص: 1661نونبر  12منشور بقضاء املجلس األعلى عدد 1978/81في امللف املدني 

 973 ص 1668/1666 جامعية سنةبمراكش  الحقوق  كلية ـم3م  قانون  في التنفيذي،الحجز  أحطاب للطالب

 1883: "التنفيذ الجبري في التشريع املغربي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق ،ص: الطيب برادة-72 
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وذلك ملا ينتج عنها من آثار تعد مؤسسة الحجز التنفيذي العقاري من اعقد املؤسسات اإلجرائية،    

خطيرة وما ينجم عنها من تفعيل إجراءاتها على أرض الواقع، حيث تؤدي إلى نزع ملكية العقار من املحجوز 

 عليه، مع العلم لألهمية الكبرى التي يعكسها العقار على املستوى االقتصادي واالجتماعي وكذلك النفس ي. 

فيذية في الجزء األول من هذه الفقرة تبادر إلى أذهاننا إلى التساؤل إال أنه وبعد دراستنا للسندات التن   

 عن ما أهمية هذا السند داخل هذه املؤسسة؟

تعتبر فكرة السند التنفيذي من أهم األفكار األساسية في التنفيذ الجبري، وعلة ذلك تكمن في الدور الذي 

إلقتضاء هذه الحقوق ما لم يوجد سند  يلعبه في حماية الحقوق، إذ ال يمكن إجراء التنفيذ الجبري 

 . 73تنفيذي وهذه الفكرة حديثة في التشريع وليست وليدة تطورات تاريخية

فاملبادئ العامة في التنفيذ الجبري تقتض ي بصفة عامة عدم جواز إجراء أي حجز كيفما كان نوعه أو    

فيذي على العقار هو وجه من موضوعه إال بعد اإلدالء بسند تنفيذي باعتبار أن مؤسسة الحجز التن

 أوجه التنفيذ الجبري، فهي أيضا تخضع للقواعد العامة للتنفيذ الجبري.

وأهمية السند التنفيذي في مجال التنفيذ الجبري تبرز من زوايا متعددة على اعتبار أن نتائج التنفيذ    

اءات متسمة بالصحة رهينة بصحة أو بطالن السند، فإذا كان السند التنفيذي صحيحا كانت اإلجر 

 .74والتحصين، أما إذا كان السند باطال أو منعدما كان التنفيذ وحاصله كذلك

كما أن توافر السند التنفيذي يؤدي إلى تحقيق التوازن بين مصلحتين متعارضتين تتجلى األولى في    

يل الجبري ضمان وكفالة حق الدائن على وجه السرعة، حيث أن عون التنفيذ يباشر إجراءات التحص

 بمجرد اإلدالء بالسند التنفيذي الذي يعتبر دليال كافيا على وجود الحق. 

                                                           
 03.-26، ص:17-19سند  1660فتحي والي: "التنفيذ الجبري  -73 

 ، م3س3 الجبري  النظامجمال أمركي3  -74 
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أما املصلحة الثانية فتتجلى في ضمان حق املدين في عدم ممارسة إجراءات التنفيذ الجبري نزع امللكية    

مها إال من كرف صاحب الحق املوضوعي، كما يسمح له بإثارة كل الدفوعات حول أحقية به من عد

 .75وكذلك حول بقاء الحق املطالب به أم أنه قد زال بناءا على وفاء سابق

وقد اشترط املشرع املغرب شروطا معينا يجب توافرها في األداة التي تبلور فيها هذا الحق تكون صالحة    

 هما:حتى يمكن التنفيذ به و للتنفيذ بمقتضاها، بحيث اشترط القانون في السند التنفيذي شرطان 

 ن يكون من بين السندات التنفيذية التي نص عليها املشرع وتعرض إليها في ق.م.م على سبيل أ

الحصر) وقد ذكرها املشرع في عدة فصول في الباب الثالث للقواعد العامة للتنفيذ الجبري(. فال يجوز 

 .من ق.م.م 321أن نقيس عنها أو نخلق لها نظيرا من الفقه أو القضاء وهو ما أكده الفصل 

  أن يكون السند مشتمال على الصيغة التنفيذية، فال يجوز التنفيذ كقاعدة إال بمقتض ى صورة

تنفيذية من السند التنفيذي أي صورة عليها الصبغة التنفيذية والسند التنفيذي، قد يكون إما حكما 

يذية ذات القوة التنفأو أمرا قضائيا وطنيا أو أجنبيا و إما أن يكون شهادة خاصة بتقييد الرهن أو املحاضر 

 .76كمحاضر الصلح

    

 

 

 

                                                           
خالد العنادي:" مركز السندات التنفيذية في مؤسسة الحجز التنفيذي العقار"، رسالة ماستر بكلية الحقوق بمراكش السنة الجامعية  -75 

 123،ص:2011/.201

ق القواعد العامة والخاصة، وعلى ضوء مستجدات القانون كمال عونة:" تنفيذ املحافظ على األمالك العقارية للمقررات القضائية بين تطبي -76 

 923،ص:.201-2012"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بكلية الحقوق بوجدة، السنة الجامعية 07/11رقم 
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  ومسطرة التحصيل استخالص ديون الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 الجبري 

    محمد عاللي 

   إطار محاسب

 

في امللف  63/12/3161الصادر بتاريخ  3161-6-3-6633رقم   77تفاعال مع قرار محكمة النقض

ينا توضيح بعض األمور املتعلقة بمدى أهلية الصندوق الوطني ، ارتأ 2133/3/6/316278اإلداري رقم 

 للضمان االجتماعي في سلوك مسطرة التحصيل املنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية.

ولئن كان القرار املذكور قد اعتبر اعتماد الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مسطرة اإلشعار 

ونا، فإنه اعتبر باملقابل أن ديون الصندوق املذكور هي ديون عمومية غير مؤسس قان  ATDللغير الحائز

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية يستوفيها طبقا  62-21بمقتض ى املادة الثانية من القانون 

                                                           
بشأن  62-21الثانية من القانون رقم إن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وإن كان مؤسسة عمومية وتعتبر ديونه ديونا عمومية بمقتض ى املادة 77

ائز لم تمنحه حمدونة تحصيل الديون العمومية يستوفيها طبقا للمدونة املذكورة، إال أن ذات املدونة في الباب الخامس املنظم ملسطرة اإلشعار للغير ال

 6213/11/31من ظهير  31وأن املادة   الخزينة العامة، سيماإمكانية ممارسة املسطرة املذكورة املحددة في الفصول اآلنفة الذكر لعدم تمتيعه بامتياز 

  …املتعلق بنظام الضمان االجتماعي تنص صراحة على أن امتيازه يباشر مباشرة بعد االمتياز العام للخزينة

 
املقال  بإثارة انتباه كاتب هذاقام األستاذ الجليل عبد اللطيف مشبال، مستشار سابق بمحكمة النقض رئيس غرفة ومحام بهيئة البيضاء، مشكورا  78

انتهى إليها  يإلى أن قاض ي املستعجالت باملحكمة االبتدائية بالدار البيضاء قد سبق له في نهاية سبعينيات القرن املاض ي أن خلص إلى نفس النتيجة الت

.  واألمر االستعجالي املذكور منشور في 2133/3/6/3162في امللف اإلداري رقم  63/12/3161الصادر بتاريخ  3161-6-3-6633قرار محكمة النقض رقم 

 6216أبريل -مارس 61العدد  مجلة املحاماة
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للمدونة املذكورة. وهو الش ئ الذي يستدعي الدخول في مناقشة حوله باعتبار أن املادة الثانية التي يشير 

 رار محكمة النقض ال ينبغي قراءتها بشكل ناقص وال بمعزل عن املادة الثالثة من ذات املدونة. إليها ق

سنحاول في هذه الورقة أن نبين ما هي الشروط التي ينبغي توفرها في ديون املؤسسات العمومية 

وال(.  ألكي تكون لهذه املؤسسات الصالحية في تحصيلها وفق أحكام مدونة تحصيل الديون العمومية )

بعد ذلك، سنقوم بتطبيق عناصر النتيجة املتوصل إليها على حالة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

من حيث هو مؤسسة عمومية، وذلك بهدف الجواب عن السؤال املتعلق بمدى قانونية سلوكه مسطرة 

 التحصيل الجبري في عملية استخالص ديونه )ثانيا(.

: شروط اعتبارها ديونا عمومية بمفهوم مدونة تحصيل الديون 79ميةديون املؤسسات العمو   أوال:

  العمومية3

لكي يتم اعتبار ديون مؤسسة عمومية ما ديونا عمومية بمفهوم مدونة تحصيل الديون 

 العمومية، ينبغي استيفاء الشرطين التاليين:

 يل.أن يعهد بقبض ديون املؤسسة العمومية للمحاسب املكلف بالتحص الشرط األول: -

 تنص املادة الثانية من مدونة تحصيل الديون العمومية بهذا الخصوص على ما يلي:

 " تعتبر ديونا عمومية بمقتض ى هذا القانون:

سائر الديون األخرى لفائدة الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها  -

 . للمحاسبين املكلفين بالتحصيل،3333"

                                                           
  79 باستثناء الديون ذات الطابع التجاري. 
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ادة الثالثة من ذات املدونة على سبيل الحصر املحاسبين املكلفين بالتحصيل ومن وقد حددت امل

 "األعوان املحاسبون باملؤسسات العمومية"3ضمنهم 

غير أن هذا الشرط ال يكفي في حد ذاته للقول بأن دين مؤسسة عمومية ما يكتس ي صفة الدين 

 توفر الشرط الثاني. العمومي بمفهوم مدونة تحصيل الديون العمومية، بل البد من

: التنصيص بشكل صريح في النص املحدث للمؤسسة العمومية على تطبيق أحكام الشرط الثاني -

 مدونة تحصيل الديون العمومية.

 تنص املادة الثالثة من مدونة  تحصيل الديون العمومية بهذا الخصوص على ما يلي:

 " يكلف بتحصيل الديون العمومية املحاسبون اآلتي ذكرهم:

األعوان املحاسبون باملؤسسات العمومية بالنسبة إلى ديون هذه املؤسسات عندما يتم التنصيص 

صراحة على تطبيق أحكام هذا القانون )أي مدونة تحصيل الديون العمومية( في النصوص املحدثة 

 لها"3

 متأسيسا على ذلك، فإن دين مؤسسة عمومية ما ال يكمن أن يتصف بكونه دينا عموميا بمفهو 

مدونة تحصيل الديون العمومية إال إذا تم التنصيص بشكل صريح في النص املحدث لها على تطبيق 

أحكام  مدونة  تحصيل الديون العمومية )الشرط األول( متى عهد بقبض الدين للعون املحاسب بتلك 

 املؤسسة )الشرط الثاني(.

 ان االجتماعي3تطبيق عناصر النتيجة على حالة الصندوق الوطني للضم  ثانيا:

سنحاول تطبيق تلك العناصر على حالة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من خالل مواجهة 

 :النتيجة املترتبة عن القراءة التقاطعية للمادتين الثانية والثالثة من مدونة تحصيل الديون العمومية
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الصادر عن مديرية  6221يناير  1املؤرخ في  3.1133من القرار رقم  36و 36بمقتضيات املادتين  -

 )ألف(3 80املقاوالت العمومية والخوصصة التابعة لوزارة االقتصاد واملالية

 )باء(3 31/11/6213املؤرخ في  613-13-6من الظهير رقم  31وبمقتضيات الفصل  -

 

 الجهة ذات االختصاص الحصري بخصوص العمليات املتعلقة بتحصيل الديون: -أ

املتعلق بالتنظيم املالي واملحاسبي  6221يناير  11املؤرخ في  3.1133بالرجوع إلى القرار رقم 

منه على أن الجهة ذات  36للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، نجده ينص صراحة في املادة 

االختصاص الحصري بخصوص العمليات املتعلقة بتحصيل ديون الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

منه وفي فقرتها الثانية  36، كما أن املادة agent comptableحاسبهي اإلدارة العامة وليس العون امل

تخرج بصريح العبارة عملية تحصيل الديون من نطاق اختصاصات العون املحاسب للصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي وذلك بتنصيصها على أن عمليات التحصيل التي يباشرها العون املحاسب يجب أن 

من القرار املذكور.  عالوة على ذلك، فإنه باإلطالع على  36عليها في املادة تراعي املقتضيات املنصوص 

التي يوجهها الصندوق للمدينين، نجدها صادرة عن اإلدارة العامة   81commandementsاإلنذارات

على هذه اإلنذارات للقول percepteur للمؤسسة وليس عن العون املحاسب بها، وال يغني توقيع القابض 

ك باعتبار أن القابض يوقعها بتفويض من الجهة املصدرة لها وباعتبار أن جهة تعيين القابض هو بغير ذل

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بخالف العون املحاسب الذي يتم تعيينه من طرف الوزير املكلف 

 باملالية.

                                                           
 مجموعة النصوص التشريعية املنشورة على املوقع اإللكتروني للصندوق الوطني للضمان االجتماعي  80 

  من مدونة تحصيل الديون العمومية، 22بحسب املادة  من إجراءات التحصيل الجبري  أول إجراء  le commandementيعتبر اإلنذار 81
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حدث نص املهل تم التنصيص الصريح على تطبيق أحكام مدونة تحصيل الديون العمومية في ال -ب

 للصندوق الوطني للصندوق للضمان االجتماعي؟

 31/11/6213املؤرخ في  613-13-6من الظهير رقم  31بالرجوع إلى الفقرة األولى من الفصل 

 نجدها تنص على ما يلي:

" يباشر االستخالص وتجري املتابعات عند االقتضاء كما هو الشأن في الضرائب املباشرة خالل أجل 

 بتدئ من تاريخ تبليغ قائمة املداخيل القابلة للتنفيذ إلى امللزم باألداء"3أربع سنوات ي

غشت  36على أساس أنه يحيل على الظهير الصادر في  31ويتم تفسير هذا املقتض ى من الفصل 

بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب املباشرة واآلداءات املماثلة لها حسبما وقع تغييره  6222

 16والذي ينص في الفصل  621382يونيو  32الصادر بتاريخ  6.11.612ى الظهير رقم وتتميمه بمقتض 

 منه على ما يلي: 

" تنطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على استيفاء ديون املؤسسات العمومية أو املصرح بأنها 

وصا منص ذات مصلحة عمومية وكذا على املتابعات التي تتناول هذا االستيفاء إذا كان هذا التطبيق

عليه بكيفية صريحة في الظهير الشريف الصادر بإحداث املؤسسات املذكورة ولو كانت مهام العون 

 les fonctions d’agent comptable ou deاملحاسب أو أمين الصندوق ال يقوم بها قابض الضرائب

trésorier ne sont pas assurées par un percepteur صات املنوطة وفي هذه الحالة فإن االختصا

بالقابض بمقتض ى ظهيرنا الشريف هذا تخول إلى العون املحاسب أو إلى أمين الصندوق وتناط 

إلى رئيس املصلحة أو chef du   service des perceptionsاختصاصات رئيس مصلحة القباضات 

                                                           
  11/11/6213الصادرة بتاريخ  3222الجريدة الرسمية عدد  82 
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 chef du service ou deإدارة الوصاية التي ينتمي إليها العون املحاسب أو أمين الصندوق 

l’administration de tutelle dont relève l’agent comptable ou le trésorier3" 

غير أن الش ئ الذي ال يتم االنتباه إليه هو أن تخويل االختصاصات الذي يشير إليه هذا املقتض ى 

الصادر بتاريخ  6.11.612، حسبما وقع تغييره وتتميمه بمقتض ى الظهير رقم 6222غشت  36من ظهير 

، ال يقابله أي مقتض ى مماثل في مدونة تحصيل الديون العمومية، وبالتالي فهو يعتبر من 6213يونيو 32

. وغني عن البيان أن ما يخالف األحكام التي 62-21األحكام املخالفة لألحكام الواردة في القانون رقم 

العون املحاسب  منه.  عالوة على ذلك، فإن 613وردت في هذا القانون يعد منسوخا طبقا للمادة 

ذلك، ال يملك اختصاص مباشرة تحصيل الديون  بيان للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وكما سبق

 التي هي بذمة املنخرطين بالصندوق. 

املؤرخ في  613-13-6من الظهير رقم  31وعليه، فإن ما تنص عليه الفقرة األولى من الفصل 

فر الشرط املنصوص عليه في املادة الثانية من مدونة يصبح غير ذي معنى في غياب تو  31/11/6213

تحصيل الديون العمومية الذي يقض ي بأن يعهد بقبض ديون املؤسسة العمومية للعون املحاسب 

 باعتباره محاسبا مكلفا بعملية التحصيل.

وترتيبا على ذلك، فإن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ال يعتبر مخاطبا بمقتضيات مدونة 

ويستدعي هذا االستنتاج  .يل الديون العمومية في عملية استخالص الديون التي هي بذمة منخرطيهتحص

املتوصل إليه القيام بإعادة النظر في الجواب الذي قدمه بعض من العمل القضائي بشأن التقادم 

 ، مع ما يستلزم ذلك من استجالء  31/11/6213من ظهير  11والسقوط املنصوص عليهما في الفصل 

الواردة في الفصل املذكور. فبمطالعة بعض القرارات القضائية يتبين  "دعوى التحصيل"للمقصود بعبارة 

 11أن إثارة الدفع املتعلق بواقعة التقادم أو بواقعة السقوط يتم االستناد فيها إلى مقتضيات الفصل 

 التي تنص على ما يلي:  31/11/6213من ظهير 
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امة منفصلة عن الدعوى العمومية بمض ي أربع سنوات تبتدئ من " تتقادم دعوى التحصيل املق

اليوم األول من الشهر الذي يلي صدور البيان الحسابي السنوي الذي يوجهه الصندوق الوطني 

 للضمان االجتماعي إلى املدين وفقا للشروط املحددة في النظام الداخلي3

الوطني للضمان االجتماعي أن يوجه ومن أجل تطبيق أحكام الفقرة السابقة يجب على الصندوق 

ديسمبر من كل سنة، وإال سقط حقه، بيانا حسابيا يتضمن العمليات املتعلقة  1.إلى املدين قبل يوم 

 بما له وما عليه فيما يخص السنة املالية السابقة"3

من الظهير املذكور، وذلك في الفقرة  11وقد أعاد املشرع التأكيد على تطبيق أحكام الفصل 

 التي تنص على ما يلي: 83 22.62من القانون  21لثانية من املادة ا

"كما تطبق فيما يخص تقادم دعوى تحصيل الديون املذكورة )=الديون املستحقة لفائدة الصندوق 

 "137231813من الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون  79الوطني للضمان االجتماعي( أحكام الفصل 

 11ارة الدفع بالتقادم أو بسقوط الحق باالعتماد على أحكام الفصل وترى محكمة النقض أن إث

تقتض ي أن يكون ص.و.ض.ج طرفا مدعيا ال مدعى عليه. وقد تجسد ذلك من  31/11/6213من ظهير 

الذي قض ى   6121/3/6/316384في امللف اإلداري رقم  21/3/3162الصادر بتاريخ  111خالل القرار رقم 

 بما يلي: 

من ظهير  79اب به الطاعن القرار املطعون فيه، ذلك أن مقتضيات الفصل "حيث صح ما ع

املنظم للصندوق الوطني للضمان االجتماعي املحتج به في القرار لسقوط حق  27/07/1672

تتصل بدعوى التحصيل التي  2001إلى غاية  1686الصندوق في استخالص االشتراك عن السنوات 

بحسب ما نص عليه في الفقرة األولى وبسقوط حقه في يرفعها الصندوق الستخالص ديونه 

استخالص الدين بحسب ما نص عليه في الفقرة الثانية، وفي الحالة املعروضة على املحكمة فإن 

                                                           
  21/12/2017الصادر بتاريخ  399.2 الجريدة الرسمية عدد 66312بتنفيذ القانون رقم  2/12/2017صادر في  13173106ظهير شريف رقم  83
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الصندوق ليس طرفا مدعيا في هذه الدعوى وإنما مدعى عليه، وملا قضت املحكمة مصدرة القرار في 

استخالص الواجبات موضوع النزاع باعتماد مقتضيات  قرارها املطعون فيه بسقوط حق القابض في

 املذكور تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا مستوجبا للنقض"3 79الفصل 

في  12/11/3112الصادر بتاريخ  231وفي نفس السياق، صرحت محكمة النقض في قرارها رقم 

 بما يلي:  312/3/3/311185امللف اإلداري عدد 

من ظهير  79ه الطالب القرار املطعون فيه، ذلك أن مقتضيات الفصل "حيث تبين صحة ما عاب ب

للصندوق الوطني للضمان االجتماعي املحتج به على التقادم تتصل بدعوى التحصيل  27/07/1672

التي يرفعها الصندوق من أجل استخالص ديونه حسب الفقرة األولى وبتقادم حقه في الدين حسب 

لحالة التي أسست عليها املدعية إدعاءها التي تندرج ضمن مقتضيات الفقرة الثانية وال تتعلق با

من نفس القانون التي تقض ي بمباشرة االستخالص وتجري املتابعات عند االقتضاء كما  28الفصل 

هو الشأن في الضرائب املباشرة خالل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ تبليغ قائمة املداخيل إلى امللزم 

ملا سايرت املطلوبة في مقالها وقضت بسقوط حق الصندوق في استخالص باألداء، واملحكمة 

الواجبات املذكورة بالعلة املشار إليها أعاله، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها بسبب ذلك 

 للنقض "3

 ويستفاد من القرارين املذكورين أن ص.و.ض.ج يتوفر على آليتين لتحصيل ديونه: 

املؤرخ  613-13-6من الظهير رقم  31من الفصل  جاء في الفقرة األولى اآللية األولى تتم وفق ما -

 .31/11/6213في 

من ظهير  11اآللية الثانية تتم بواسطة دعوى التحصيل املنصوص عليها في الفصل  -

31/11/6213. 

                                                           
  85 قرار غير منشور 
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َزُم مالحظة أن التمييز الذي يقيمه القراران الصادران عن محكمة النقض املشار إليهما أعاله 
ْ
وَيل

 للقول بوجود آليتين لتحصيل ديون ص.و.ض.ج مرده إلى التصور الذي تم من خالله النظر إلى عبارة

 "دعوى "من الظهير املذكور، وهو تصور لم ينتبه إلى أن كلمة  11الواردة في الفصل  "دعوى التحصيل"

اب املشابهة ردت فيه من بلم ترد في الفصل املذكور باملعنى اإلجرائي الوارد في قانون املسطرة املدنية بل و 

من حيث اآلثار التي تترتب عن مسطرة التحصيل املنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية 

والتي يعتبر الشروع فيها بمثابة افتتاح لدعوى  31/11/6213من ظهير  31واملحال عليها بموجب الفصل 

ذ منتجة لجميع اآلثار التي تنتج عن التحصيل وتكون إجراءاتها متى استجمعت شروط الصحة والنفا

. ولو تم إدراك ذلك التضحت الصورة وتبين وجه التكامل بين ما ورد في الفصل Jugements 86األحكام 

من القانون  21من الظهير املذكور. ويكفي الرجوع إلى املادة  31وما جاءت به الفقرة األولى من الفصل  11

 "االمتياز والتحصيل والتقادم"عشر الذي يحمل عنوان  ، التي جاءت ضمن الباب الحادي22.6287

لتوضيح ذلك؛ فبمقارنة هيكلة املادة املذكورة بعنوان الباب الذي تندرج في إطاره، نجد أن املشرع قد 

اتبع في ترتيب فقرتي تلك املادة نفس ترتيب عنوان الباب، أي البدء في الفقرة األولى بالتطرق لتحصيل 

وفق  وذلك 31/11/6213من ظهير  31نصيص على تطبيق أحكام الفصل ديون ص.و.ض.ج بالت

مَّ تناول في 62.21اإلجراءات املنصوص عليها في القانون رقم 
ُ
؛ وهذا هو املقصود بدعوى التحصيل، ث

 .31/11/6213من ظهير  11الفقرة الثانية مسألة تقادم هذه الدعوى باإلحالة على أحكام الفصل 

تعتبر اختيارا  11قشة ملسألة التقادم أو السقوط خارج سياق أحكام الفصل وعليه، فإن كل منا   

 للسير في االتجاه الخاطئ. 

 62.21ومع ذلك فإن مباشرة دعوى تحصيل دين ص.و.ض.ج في ظل مقتضيات القانون رقم 

 ُيْعِوُزها السند القانوني بالنظر :

                                                           
86 David RIGAUD. Droit et pratiques des procédures URSSAF. PP : 199-207. Editeur LIAISONS.  
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إلى ذلك، تتميز بخصوصية من إلى كون ديون هذه املؤسسة العمومية، وكما سبقت اإلشارة  -أ

حيث تحصيلها تجعلها خارج الديون املعنية باألحكام املنظمة ملسطرة تحصيل الديون 

 العمومية. 

من ظهير  31إلى أن األساس القانوني الذي تستند إليه الفقرة األولى من الفصل  -ب

ُه النسخ وفقا للمادة 31/11/6213
َ
انون الحالي من الق 613، وكما سبق بيان ذلك،  قد طال

 املنظم ملسطرة تحصيل الديون العمومية.

قرة الففي ونخلص من ذلك إلى القول أن غياب التأسيس القانوني لدعوى التحصيل املنصوص عليها 

يستلزم سلوك املسطرة القضائية التي تبقى اإلطار الوحيد  31/11/6213من ظهير  31األولى من الفصل 

  طني للضمان االجتماعي مباشرة تلك الدعوى الذي يمكن من خالله للصندوق الو 
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 الجريمة املعلوماتية بين ثبات النص وتطور الجريمة

 

                       عبد الفتاح الطاهري 

    باحث في العلوم الجنائية

 مقدمة :

لغة ظاهرة با تضافرت مجموعة متنوعة من األسباب و العوامل، على جعل الجرائم املتصلة بالكمبيوتر 

 الخطورة على أمن املجتمعات الوطنية، و على أمن املجتمع الدولي بوجه عام.

فالجريمة  املعلوماتية، أضحت من بين أخطر أنواع اإلجرام  الحديث في ظل الثورة التكنولوجية        

ء و مكافحة هذا الرقمية  الهائلة التي حولت العالم بأسره إلى قرية  صغيرة، و باتت معه آليات احتوا

النوع من اإلجرام التقني املتحول باستمرار، قاصرة بالنظر إلى تنوع و تطور الوسائل و التقنيات 

املستخدمة في تدمير و تخريب و قرصنة النظم املعلوماتية، و التي أصبحت تشكل تهديدا ليس فقط 

صية، بل و حتى املؤسسات و لألفراد، بما تنطوي عليه من انتهاك لحرماتهم الخاصة و أسرارهم الشخ

 املشروعات االقتصادية الكبرى، و األجهزة الرسمية للدولة.

حيث أدت هذه الحداثة التي تتميز بها الجريمة املرتكبة عبر االنترنت، و اختالف النظم القانونية و       

 اق هذا أنجز عنهالثقافية بين الدول، إلى عدم االتفاق على مصطلح موحد للداللة عليها،  وعدم االتف
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، فتعتمد جل 88عدم وضع تعريف موحد لهذه الظاهرة اإلجرامية و ذلك خشية حصرها في مجال ضيق

التعريفات على وسيلة ارتكاب هذه الجريمة، فطاملا أن وسيلة ارتكاب الجريمة هو الحاسوب أو إحدى  

 .89وسائل التقنية الحديثة املرتبطة به فتعتبر من جرائم االنترنت

تجاه، حيث وصفت الجريمة املرتكبة عبر االنترنت بأنها؛ و قد سايرت منظمة األمم املتحدة هذا اإل      

إلكترونية تمس بأمن األنظمة املعلوماتية و املواضيع إ" كل تصرف غير مشروع من أجل القيام بعمليات 

 .90التي تعالجها"

لجريمة التقليدية من حيث األركان العامة و فهذه الجريمة املستحدثة، رغم كونها تقترب من ا            

احتياجها لفاعل و مجني عليه وموضوع، إال أنها تختلف عن الجريمة العادية من حيث صفات الفاعل إ

و ميزاته و طبيعة السلوك املنفرد بخاصية معنوية فريدة ، و مسرح الجريمة املعلوماتية في طابع  مفترض، 

افها و عدم  قدرت النص الجنائي  التقليدي على اإلحاطة بهذه الصور باإلضافة  إلى تشعب و تنوع أصن

الجديدة التي ابتكرها عقل الفاعل والتي ال تنسجم و قاعدة التكيف املعروفة،  فبقدر ما تتطور 

 التكنولوجيا بقدر ما تنتشر و تتعد مفاهيمها بقدر ما تتطور صور اإلجرام املعلوماتي.

إليه أن اإلجرام املعلوماتي خلق ثورة في مجال التجريم و العقاب و اإلجراءات  وما ينبغي اإلشارة        

  الجنائية .    

                                                           
88- «  Il n’existe pas de définition universelle pour le terme cybercriminalité, celui-ci est utilisé généralement pour décrire l’activité 

criminelle dans laquelle le système ou le réseau informatique est une partie essentielle du crime », Voir : EL AZZOUZI Ali, La 

cybercriminalité au Maroc, Bishops solution, Casablanca, 2010, p17. 

89 -«  la définition de la cybercriminalité met l’accent sur la méthode -par exemple l’accès non autorisé à des systèmes informatiques 

sécurisés », voir : KURBALIJA Jovan, GELBESTEIN Edouardo, Gouvernance de l’internet, enjeux, acteur et facteurs, publié par 

diplofoundation et global knowledge partnership, Suisse,  2005, p99. 

 
90 -  CHAWKI Mohamed, «essai sur la notion de cybercriminalité», Juillet 2006, P7, Disponible sur le site :   http://www.iehei.org.com 

http://www.iehei.org.com/
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ُرض األشخاص أو املؤسسات أو حتى من  هنا  تنبع  أهمية  هذا املوضوع، إذ أن احتماالت  تع    

م هو  حجم  الجرائالحكومات لجريمة  إلكترونية أو متصلة بالكمبيوتر  صارت  مرتفعة  جدا،  و الدليل  

 اإللكترونية مقارنة بالجريمة التقليدية. 

 من خالل هذا التقديم البسيط يتبادر إلى الذهن السؤال التالي :    

ما مدى مالئمة النص الجنائي الحالي للسلوك اإلجرامي املعلوماتي املستحدث؟ و كيف يمكن  -

 مواجهة هذه الجريمة؟

 

 ا الضرورة املنهجية إلى وضع التصميم التالي:لإلجابة عن هذا التساؤالت تدعون

 املبحث األول: الجريمة املعلوماتية وثبات النص

 الشرعية الجنائية واآلليات الكفيلة بمكافحة الجريمة املعلوماتية: املبحث الثاني

 :املبحث األول: الجريمة املعلوماتية وثبات النص

يدة لإلطالع على املعلومات وتبادلها أو حتى إن تطور التكنولوجي أعطى لألشخاص فرصا جد      

التفاوض وإبرام عقود مختلفة خصوصا عبر شبكة االنترنت ،بل األكثر من ذلك يمكن عبر هذه األخيرة 

تسليم املنتجات كالبرامج أو القطع املوسيقية أو الصحف االلكترونية أو تقديم الخدمات مثل 

 .91االستشارات القانونية أو الطبية

ن مادامت الجريمة ظاهرة اجتماعية، تتأثر طبيعتها وحجمها بالتحوالت االقتصادية واالجتماعية لك    

والثقافية دوليا ووطنيا، فقد ظهر للوجود نمط جديد من اإلجرام، تجسد في انتشار الجرائم املعلوماتية 

                                                           
 http://droit-pub.blogspot.com/2012/11/blog-post_6302.html91مجلةالقانونالعاموالقانونالخاص
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جرائم تشمل ة، لكون هذه الأو االلكترونية، والتي تعتبر من أكبر السلبيات التي خلفتها الثورة املعلوماتي

في اعتداءاتها قيما جوهرية تخص األفراد واملؤسسات وحتى الدول في كافة نواحي الحياة، كما أن هذه 

الجرائم تركت في النفوس شعورا بعدم الثقة بخصوص التعامل واالستفادة من ثمار هذه الثورة 

 املعلوماتية.

ى قصور النص الجنائي في اإلحاطة ببعض  صور اإلجرام سنحاول من خالل هذا املبحث أن نتطرق إل     

املعلوماتي كما سنتناول أيضا ما مدى مالئمة أحكام جرائم األموال الكالسيكية مع خصوصيات اإلجرام 

 املعلوماتي وذلك على الشكل التالي:

 قصور النص الجنائي في اإلحاطة ببعض  صور اإلجرام املعلوماتي: األول  املطلب

جرام املعلوماتي هو اجرام من نوع أخر خاص يطبعه التطور املستمر ججز التشريع عن ضم إن اإل     

كافة صوره ولكن هذا ال يمنع من توسيع مجال التجريم والعقاب في حقل اإلجرام املعلوماتي ومن األمثلة 

علوماتي جرام املعن الفراغ التشريع املغربي الذي خلفته عدم قدرة القانون الجنائي عن مواكبة التطور اإل 

نجد االتجار بالبشر بوسائل اإللكترونية وهذا ما سوف نعالجه في فقرة أولى كما نجد أيضا نوع أخر من 

ة هو ما سوف نعالجه في فقر اإلجرام الذي لم ينظمه أيضا املشرع املغربي إال وهو ظاهرة الصفع املبهج و 

 ثانية.

 نيةلكتروإتجار بالبشر بوسائل اإل : الفقرة األول 

بسب التقدم الهائل الذي عرفه مجال املعلوميات، ظهرت على شبكة االنترنت بعض املواقع التي      

تهدف إلى االتجار بالجنس البشري عن طريق القيام بالتوزيع و العرض للعديد من األشكال اإلباحية 

دولي للتدخل ملحاولة وقف لألطفال و البالغين، إلى غيرها من أنواع االتجار األمر الذي دفع املجتمع ال

 مثل هذه األنشطة غير مشروعة.
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، و 6222يناير  62و  61و لقد قوبل هذا املوضوع باهتمام من طرف خبراء اليونسكو في الفترة بين      

سبتمبر، من األول  32لذلك عقد املؤتمر الدولي ملكافحة استغالل األطفال في الجنس على االنترنت من 

 يينا في النمسا.بف  6222من أكتوبر

و قد كان من بين األهداف التي يسعى إليها هذا املؤتمر هو نوعية الجمهور ملواجهة االستغالل الجنس ي   

 .92لألطفال عبر األنترنت

وقد أكد املؤتمر املنعقد انه في إطار الحماية الخاصة للطفل بمقتض ى االتفاقية الدولية املتعلقة      

التزام على عاتق الدول محاربة االستغالل التجاري لألطفال عن طريق بحقوقه) الطفل(، فإنه يقع 

 الجنس.

هذا على املستوى الخارجي، أما على املستوى الداخلي للدول، فإن هناك العديد من الدول التي اتخذت    

ر تجاموقفا واضحا من هذا النوع من اإلجرام، و هناك دول لم تبادر لحد اآلن إلى املعاقبة على جريمة اال

 بالبشر بطريقة إلكترونية.

فيما يتعلق بالدول التي قامت بتجريم هذا النوع من السلوك، نجد املشرع اإلماراتي و ذلك  من خالل      

من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات على ما يلي، "كل من أنشأ موقعا أو نشر  61نصه في املادة 

دى وسائل تقنية املعلومات، بقصد االتجار في األشخاص أو معلومات على الشبكة املعلوماتية أو إح

 .93تسهيل التعامل فيه يعاقب بالسجن املؤقت"

 و لتوضيح اكتر سنعمد إلى بيان أركان هذه الجريمة في التشريع اإلماراتي و ذلك على الشكل التالي:    

                                                           
.622صالقاهرة  دار النهضة العربية  3112/3161عبد الفتاح بيومي حجازي، الجريمة في عصر العوملة، الطبعة األولى ،  3  

 93 قانون اتحادي رقم )3( لسنة 3111 في شان مكافحة جرائم تقنية املعلومات.
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ص املجرم لفعل االتجار بالبشر الركن القانوني؛ و الذي يقصد به ال جريمة و ال عقوبة إال بنص، فالن -

من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات، بحيث نص على أن كل من  61في التشريع اإلماراتي هو املادة 

أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات بقصد االتجار في 

 سجن املؤقت.األشخاص أو تسهيل التعامل فيه يعاقب بال

أما الركن الثاني املكون لجريمة االتجار في األشخاص بواسطة الشبكة العنكبوتية، فهو الركن املادي،  -

 و يتحقق من خالل إنشاء املوقع أو نشر معلومات على الشبكة املعلوماتية.

 خالل استعمالأما فيما يخص الركن األخير وهو الركن املعنوي، بعنصريه العلم و اإلرادة يتحقق من  -

 املشرع اإلماراتي ملصطلح بقصد االتجار في األشخاص.

 من خالل قراءة هذه املادة يتبادر إلى الذهن التساؤل  التالي:

إدراج املشرع اإلماراتي لكلمة }كل{ من أنشأ، بمعنى أنه سواء تم إنشاء املوقع من طرف شخص طبيعي  -

ولكن كيف يعقل تطبيق عقوبة السجن على أو شخص معنوي، ستتم معاقبته بالسجن املؤقت، 

 الشخص املعنوي؟

وعلى هذا النهج ذهب املشرع السعودي إلى تجريم هذه األفعال التي تهدف إلى املتاجرة بالبشر بطريقة     

إلكترونية من خالل نصه في املادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم املعلوماتية على ما يلي " يعاقب 

أو بإحدى هاتين  ريال،تزيد على خمس سنوات، و بغرامة ال تزيد على ثالثة ماليين بالسجن مدة ال 

 العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم املعلوماتية التالية؛  

إنشاء موقع على الشبكة املعلوماتية أو إحدى أجهزة الحاسب اآللي أو نشره لالتجار في الجنس  -3  

 البشري أو تسهيل التعامل به.
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إنشاء املواد و البيانات املتعلقة بالشبكات اإلباحية أو أنشطة امليسر املخلة باآلداب العامة أو نشرها  -2  

 .94أو ترويجها..."

ما يمكن مالحظته هو أن املشرع السعودي تجاوز على ما يبدو التشريع اإلماراتي، و ذلك من خالل     

بالسجن و الغرامة أو بإحداهما، على عكس املشرع  تنصيصه على املعاقبة على جريمة االتجار بالبشر،

اإلماراتي الذي نص فقط على السجن املؤقت؛ بمعنى أن الشخص املعنوي في التشريع السعودي معرض 

 للعقاب عن طريق الغرامة.

من قانون مكافحة  1وعلى هذا املنوال أيضا، ذهب املشرع الكويتي و ذلك من خالل تنصيصه في املادة    

 على ما يلي: 95تقنية املعلومات جرائم

" يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سبع سنوات و بغرامة ال تقل عن عشرة أالف دينار، و ال تتجاوز ثالثين 

ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إنشاء موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة 

ات املنصوص عليها في هذا القانون بقصد االتجار املعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية املعلوم

 بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم.."

هذا فيما يتعلق بالتشريعات األجنبية أما بخصوص التشريع املغربي فإنه باطالعنا على مجموعة من    

أو   96املتعلق باملس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات  11.12النصوص القانونية، سواء القانون رقم 

                                                           
 3هـ ، وتمت املصادقة عليه بموجب الرسوم امللكي رقم 6331/2/1بتاريخ  12صدر نظام مكافحة الجرائم املعلوماتية بقرار مجلس الوزراء، رقم  3

هــ.   6331/2/1بتاريخ   

 95 قانون 12 لسنة 3162 في شان مكافحة جر ائم تقنية املعلومات.
1الباب العاشر من الجزء االول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي املغربي تحت عنوان املس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات 96

3112بردجن 33شوال املوافق ل  31-2616منشوربالجريدةالرسميةعدد  3112نونبر 66بتاريخ  6-12-621صدربتنفيدالظهيرالشريف رقم   
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، املتعلق بتبادل املعطيات اإللكترونية عن بعد لم نجد ما يجرم االتجار بالبشر بطريقة 22.1297القانون 

 إلكترونية.

و خالصة القول أن قصور التشريع جعل القضاء و الفقه ال يستقران على رأي، مما فرق وجهات النظر    

ن عدم السماح للقضاء عند محاولة اإلحاطة فضال على أن مبدأ الشرعية يالحق كل من أراد االجتهاد فإ

بهذه الجرائم عن طريق اللجوء إلى القياس، حتى وإن اتحدت هذه الجرائم مع غيرها في العلة، كما أن  

اللجوء التسفير املوسع قد يحمل النصوص الجنائية أكثر من طاقتها، و قد يتناقض مع رؤية املشرع و 

 .98قصده عن وضع النص من حيث الحماية

 الصفع املبهج ظاهرة متنامية خرج نطاق القانون الجنائي:  الفقرة الثانية

الصفع املبهج هو ظاهرة، ظهرت في أول مرة في املدارس، و يقصد به تعرض الشخص لإلذالل و       

االحتقار عن طريق القيام بتصويره وهو يتعرض للصفع ليتحول الفيديو املسجل إلى وسيلة ترفيه من 

ه في املدرسة أو العمل إلى غيرها من مناحي الحياة، وأول ظهور لهذه املمارسة كان في انجلترا ثم قبل زمالئ

انتشرت فيما بعد في باقي بلدان العالم؛ خاصة مع انتشار تكنولوجيا الهواتف الذكية املزودة بكاميرات 

 رقمية عالية الجودة.

خاصية البهجة أي املبهج أو املضحك فيه نوع من ومما ينبغي اإلشارة إليه أن إعطاء هذه املمارسة     

التعسف، الن هذه املمارسة ال تحمل من البهجة إال االسم خاصة، وإنها تحولت من مجرد توجيه صفعات 

                                                           
املتعلق بالتبادل االلكتروني  22.12بتنفيد القانون رقم  3111نونبر 21املوافق ل 6331من ذي القعدة62صادر في  6.11.632ظهير شريف رقم   1

 للمعطيات القانونية

لجنائية وهيئة املحامين بمراكش إدريس النوازلي، "موقف القضاء من الجريمة االلكترونية"،اشغال الندوة الوطنية التى نظمها مختبر الدرسات ا 1

.3112ماي  21/ 32أيام   
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،  100، و الضرب و الجرح و غيرها من املمارسات اإلنسانية99للضحية إلى تصوير أكثر من حاالت اغتصاب

في أوربا كثقافة عنق محلية، فإنها همت مختلف دول العالم ، ومنها و إذا كانت هذه املمارسة انتشرت 

بلدنا ولو في غياب خلفية أو مرجعية معينة، إذ يكفي الولوج إلى موقع اليوتيوب ملعاينة مقاطع لجرائم 

خطيرة ارتكبت باملغرب، ونورد مجموعة من الجرائم التي تم القيام بتصويرها ونشرها، الفتاة التي تم 

ها بضواحي الرشيدية، وفيديو الشاب الذي تعرض ألقص ى درجات الدالل و االحتقار و انتهاك اغتصاب

الكرامة اإلنسانية، و ذلك عير إرغامه على نزع كافة مالبسه و بقائه عاريا تحت وطأة التهديد و االعتداء 

ة أسفي صبت بمدينبالسالح األبيض مع إصرار الجاني على تسجيل مرافقيه لالعتداء، و الفتاة التي اغت

من طرف ابن قاض ي و أصدقائه، حيث قاموا بتصوير فيديو أثناء االغتصاب، وهو ما يعرف حاليا في 

 املحاكم بقضية ابن القاض ي.

ونتيجة لالنتشار هذه املمارسة بين صفوف التالميذ وأمام العنف املتزايد بهذا الشكل ، تدخل املشرع    

، قانون بموجبه جرم ممارسة الصفع املبهج، و ذلك من خالل 3111مارس  2الفرنس ي و اصدر بتاريخ 

 من القانون الجنائي الفرنس ي على ما يلي ؛ 2-22-333تنصيصه في الفصل 

اعتبار الشخص الذي يقوم بتصوير عملية االعتداء مشاركا في الجريمة و الحكم عليه بالعقوبة املقررة   -

 للفاعل األصلي.

داء يعتبر الفاعل مرتكبا لجريمة مستقلة عقوبتها الحبس ملدة خمس سنوات و إذا تم نشر فيديو االعت -

 اورو. 12111غرامة قدرها 

                                                           
ابن ما تعرضت له الطفلة القاصرة من اعتداء و التهديد بالسالح و الضرب و الجرح و االغتصاب الجماعي، بمدينة أسفي، فيما أصبح يعرف بقضية 2

{.3162القاض ي ومن معه، } سنة   

بين ثبات النص و تطور الجريمة سلسلة ندوات محكمة االستئناف بالرباط"، ثاتير الجريمة عبد الرحمان اللمتوني،" اإلجرام املعلوماتي  61

.12، ص 3163، سنة 1االلكترونية على االئتمان املالي "، العدد   
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ال تطبق األحكام السابقة بخصوص التسجيل و النشر الذي يقوم به األشخاص الذين يمارسون مهنة  -

 غايتها إعالم الجمهور ، وكذا التسجيالت التي تتم من اجل إعداد الدليل القضائي.

وما يمكن مالحظته من خالل هذا الفصل أن الجريمة املعلوماتية، ولم تعد محصورة في الدخول    

لنظام املعالجة اآللية للمعطيات، عن طريق االحتيال أو عرقلة أو إنها أصبح الضحية يتعرض لالعتداء 

ل مستمر عن بشكبمجرد تسجيله ونشره على شبكة االنترنت، و بالتالي أصبح الضحية يتعرض لالعتداء 

 طريق مشاهدة العامة لشبكة .

وفي األخير نود أن نخلص في هذه الفقرة انه يجب على املشرع املغربي أن يقوم بوضع نصوص جديدة، 

 توالي التطور الذي عرفته التكنولوجيا و يحقق الحماية النفسية و الجسدية لألشخاص.

معاقبة بنص القانون مما يعني أن الجاني لن يفلت أن هذه املقاطع من الفيديو  وكلها تتعلق بجرائم   

من العقاب ولكن ما يجعل هذه املمارسة ذات خصوصية و تتطلب من املشرع نهج بشكل مستقل هو 

 101ذلك الضرر الناتج عن عملية التسجيل بشكل مستقل

 ماتيمدى مالئمة أحكام جرائم األموال الكالسيكية مع خصوصيات اإلجرام املعلو :املطلب الثاني

إن اإلجرام املعلوماتي خلق لنا إشكال في مدى  مالئمة التشريع التقليدي مع خصوصيات اإلجرام        

املعلوماتي املستحدث، ومن بين هذه الجرائم املعلوماتية نذكر على سبيل املثال جريمة التزوير املعلوماتي 

رتكب هذه الجرائم، وهذا ما سوف وكذلك جريمة السرقة التى تطورت بتطور الوسائل املستعملة في ا

نعالجه في هذا املطلب عبر تقسيم عناصره الى جريمة السرقة كفقرة أولى ، وكذلك الى جريمة التزوير 

 املعلوماتي كفقرة ثانية.

                                                           
  101عبد الرحمان اللمتوني،م.سص11
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 سرقة املعلومة :الفقرة األولى

عد سارقا، من مجموعة القانون الجنائي على: " من اختلس عمدا ماال مملوكا للغير ي 212ينص الفصل 

 و يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، و غرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".

ومن خالل هذا الفصل يتبين لنا أن املشرع قد تعرض لعقوبة السرقة البسيطة التي تكون قد       

    .102يةارتكبت في ظروف عادية فاعتبرها جنحة من الجنح و أفرد لها عقوبة الغرامة والعقوبات الحبس

ولقد كان من بين األمور املسلم بها أن األموال املادية هي التي تكون محال لجريمة السرقة، بعكس    

األموال املعنوية التي ال يتصور مطلقا إخراجها من حيازة صاحبها، لكن اليوم ونتيجة للتطور للتكنولوجي 

للعموم فإنها أصبحت متاحة للعموم، وسرعة انتشار املعلومة، وتداولها في ظرف وجيز وأصبحت متاحة 

عتداء املتصورة، سرقة تزوير و نشر،  فانه أصبح من الضروري فإنها أصبحت تتعرض لكل أشكال اإل 

 التساؤل هل تعتبر تلك املعلومات أمواال؟ 

 تهمنفع أو قيمته أساس على وإنما ملادي، كيانها إلى بالنظر ليس ماال الش يء103الحديث الفقه اعتبر بحيث    

 مالكه، وبين بينه تربط التي امللكية رابطة لها تحققت ومتى القانونية، الحماية تستحق االقتصادية،

 خيانة. أو نصب أو سرقة يكون  الذي عليه االعتداء تحقق هي ن إذ والنتيجة

 جريمة نأ مادام منقوال، ماديا ماال يكون  أن السرقة، موضوع  املال في104الفقه يشترط االتجاه الثاني من    

 ماال وهو رضاه دون  عليه املجني حيازة من الش يء إخراج  االختالس،أي عنصر بوجود إال تتحقق ال السرقة

 للنقل. القابلة املادية لألشياء بالنسبة إال يتصور 

                                                           
  102 .عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي املغربي القسم الخاص ،مطبعةالنجاح الجديدة،الدار البيضاء،،الطبعة السادسة سنة،3162،ص221

 103 فتوح الشادلي و عفيفي كامل ." جرائم الكمبيوتر"منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت، 3111، ص، 632.

 104مجدي محب حافظ:"جريمة السرقة والجرائم امللحقة بها":،املكتبة القانونية ،بدون مكان النشر، ط 6221 ص ،12 وما بعدها .
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و في هذا الصدد سوف نقوم بذكر اتجاه القضاء املغربي، بذكر قرار صادر عنه، وفي نازلة الحكم       

بتدائية بالرباط، ببراءة مستخدم شركة، من جريمة خيانة األمانة التي وجهت إليه بناء اإل  قضت املحكمة

على شكاية مباشرة، تقدمت بها الشركة التي كان يعمل بها املتهم، و التي جاء فيها أن املعني باألمر عمل 

علومات ، و املتضمنة ملعلى اختالس قاعدة املعطيات الخاصة بالشركة، و سرب بياناتها املتعلقة بالزبناء

شخصية، إلى شركة تنافسية مقابل مبالغ مالية، وقد عللت املحكمة حكمها، القاض ي ببراءة املتهم، يكون 

من القانون الجنائي، تتمثل في االختالس أو التبديد أو  221-231جريمة خيانة األمانة حسب الفصلين، 

بضائع أو سندات أو صوالت أو أوراق، من أي نوع تتضمن  اإلضرار باملالك، أو ضع اليد أو الحائز ألمتعة أو 

 ستعمالها لفرض معين.لتزاما أو إبراء، كانت سلمت للمتابع على أن يردها، أو سلمت له إل إ

طالع املحكمة على وثائق امللف اتضح لها أن املال بصفة عامة الذي ادعى الطرف املشتكي انه إوانه ب   

م معلوماتي يتضمن مجموعة برامج و أدوات معدة ملعالجة البيانات تبذيذه هو نظا تم اختالسه أو

أوإدارتها و تشمل حتى  الحسابات اآللية و أن النظام املعلوماتي الذي تمت قرصنته حسب الشكاية و 

من القانون الجنائي و  221و  213أعاله يعد من غسل األموال التي نصت عليها الفصلين  إليه كما أشير

ا قيل أن تكون محال لالختالس أو التبديد ذلك أن املعلومات ليست من األشياء كما أنها التي يمكن كم

إذ ال ترد عليها الحيازة باملفهوم القانون و تنتقل  ليست من املنقوالت التي حددتها فصول املتابعة

يمكن  مشروعباالختالس و إن االئتالف العمدي أو قرصنة تلك املعلومات و البيانات قد يبقى فعال غير 

أن يكون موضوع دعوى التعويض الصرفة آو متابعة بفصول و قوانين أخرى غير فصول املتابعة املتعلقة 

 105بجرائم اإلخالل بسير نظم املعالجة اآللية للمعطيات

 جريمة التزوير املعلوماتي:الفقرة الثانية

                                                           
 اللمتوني، الرحمان عبد ،أوره1113/62رقم  ،تحت3162/ش/31جنحي،عدد ملف ,في63/66/3162بتاريخ  الصادر بالرباط االبتدائية حكمةامل حكم 105

 22ص. سابق مرجع
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، حيث جاء في نص  226ي الفصل لقد جرم املشرع املغربي التزوير في مجموعة القانون الجنائي ف      

 على ما يلي :    

" تزوير األوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية،  تغييرا من شانه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر 

 بإحدى الوسائل املنصوص عليها في القانون".

-1لفصل يها في اوكذلك تعرض إلى عقوبة التزوير التي تطال الوثائق و تحرف املعلومات التي تحتوي عل

 من مجموعة القانون الجنائي، حيث نص الفصل على ما يلي: 111

" دون اإلخالل باملقتضيات الجنائية األشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات،  و بالغرامة من 

درهم، كل من زول أو زيف وقائع املعلومات أيا كان شكلها إذا كان من  6.111.111درهم إلى  61.111

 التزوير إلحاق ضرر بالغير".شان 

إن املشرع في حديثه عن التزوير لم يخرج عن التزوير بشكل عام، أي في شكله التقليدي الذي       

يتطلب التغيير بالزيادة أو النقصان في املحررات، األمر الذي يطرح عدة صعوبات بالنسبة للقضاء عندما 

 ستعمال وسائل الكترونية حديثة.يتعامل مع التزوير في شكله الحديث، املقرون با

فبعدما كانت اغلب جرائم التزوير و التزييف تقع على املحررات الورقية  فانه اليوم يشهد تحول،      

بحيث أصبحت تقع على بطائق االئتمان البالستيكية، و يتخذ من الحاسب اآللي وسيلة لها، فبعد أن 

عالم افتراض ي و غير ملموس، و ذلك عن طريق  كانت تقع في عالم مادي ملموس، أصبحت ترتكب في

  .شبكة االنترنت

ومن حيث موقف القضاء املغربي فاألكثر استعماال من حيث التكيف انصبت على استعمال بطاقة       

، و طبقا 6211، عدد 11/12/3112مزورة، و مثيرا ما أدانت املحكمة بذلك الحكم الصادر بتاريخ 

ونة التجارة  كنص خاص جاء فيه " و يكون الظنيين استعمل وسيلة أداء من مد 226ملقتضيات الفصل 
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مزورة بجلب مبالغ من حسابات غير معروفة، وحيث انه تبث قيام الظنين بتمرير بطاقات عبر آلة األداء 

ألف درهم ، إال أن مركز النقديات قام بتجميد املبلغ  21املسماة ، و بذلك استطاع تحصيل مبلغ 

 .106املالي

 الشرعية الجنائية واآلليات الكفيلة بمكافحة الجريمة املعلوماتية: بحث الثانيامل

مما ال شك فيه أن مبدأ شرعية الجرائم من أهم املبادئ الضامنة لحرية األفراد و املقلصة من سلطة      

كثر أالقضاء ، و الغرض منها عدم متابعة شخص على فعل ال يعد جريمة بمقتض ى القانون أو معاقبته ب

مما يعاقب به القانون. إلى جانب هذا املبدأ تبرز أهمية تحديد االختصاص الترابي و النوعي و القيمي و 

املسطرة املتبعة في الجرائم املعلوماتية ، سنعالج ما سبق التمهيد له في املطلب األول على أن نقف في 

مة ية املتمثلة في  سن القوانين املنظاملطلب الثاني عند اآلليات الكفيلة بمكافحة الجريمة املعلومات

للمجال املعلوماتي من طرف املشرع املغربي و كذا الجهود الدولية للدول العربية كقوانين مقارنة باإلضافة 

 ملجموعة من االتفاقيات .

 

 الشرعية الجنائية في املجال املعلوماتي :  املطلب األول 

ة كأهم مبدأ ضامن للحرية و كمانع من املتابعة النعدام لقد سبق و أشرنا ملبدأ الشرعية الجنائي     

األساس القانوني لتجريم الفعل ، و هذا املبدأ  يكرس نفسه بشكل ملحوظ في امليدان املعلوماتي ليس 

لسبب آخر غير حداثة هذا النشاط و هو ما سنعالج في الفقرة األولى باإلضافة لبعض الحاالت التي ججز 

تجريمها بنصوص خاصة  كغيره من التشريعات املقارنة ، في  حين سنخصص الفقرة التشريع املغربي عن 

  الثانية للحديث عن االختصاص في الجرائم االلكترونية .

                                                           
  106إدريس النوازلي م.س.ص.12
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 الشرعية الجنائية  : الفقرة األولى

  يعد تجريم األفعال و املعاقبة عليها من اخطر املسائل التي تمارسها السلطة التشريعية بالنظر ملساس     

التجريم و العقاب بحرية األفراد مساسا ملحوظا ، كل ذلك حماية  للمجتمع من أي اضطراب محتمل . 

و كذا الفصل الثالث  3166من الدستور املغربي لسنة  32107و تجد هذه الشرعية أساسها في  الفصل 

بوأ و عقوباتها" يت من مجموعة القانون الجنائي .و جدير بلفت االنتباه، إال أن مبدأ " شرعية الجرائم 108

في الوقت الحاضر أهمية بالغة من الوجهة السياسية، فهو من جهة يحدد نطاق حق الفرد من التمتع 

. و فيما يخص املجال املعلوماتي حالت 109بالحرية، و من جهة أخرى يمثل تقليصا من سلطات القاض ي 

األفراد ، و من بين هذه األسباب أسباب عديدة ، دون تجريم بعض األفعال و التي تمس بحقوق و حريات 

 نجد:

: تتميز الجرائم املعلوماتية بدقتها في التنفيذ و إخفاء معاملها دون _ سهولة إخفاء الجريمة املعلوماتية 

مجهود بدني واضح فهي جريمة مستثيرة، يسهل إخفاءها و إخفاء أدواتها و معاملها، ال ربما بكبسة زر 

 واحدة .

: ملا كانت الجريمة املعلوماتية جهات االدعاء و القضاء في امليدان املعلوماتي _ نقص خبرة الشرطة و 

جد متطورة و دقيقة،  فبطبيعة الحال فان اكتشافها و الوقوف على معاملها و مرتكبيها، يتطلب أيضا 

 التطور و الدقة و الخبرة . 

                                                           
ت و طبقا لإلجراءات التي ينص   عليها الذي جاء فيه :" ال يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته ،إال في الحاال  -107  

 القانون...".

 الذي جاء فيه :" ال يسوغ مؤاخذة أحد على فعل ال يعتبر جريمة بصريح القانون وال معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون". -108 

، ص 3162نجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي املغربي، القسم العام، الطبعة الخامسة، مطبعة ال - 109 

12_11. 



  

 

57 

يمة نا اإلشارة في أن مرتكبي الجر : كما سبقت ل_ صعوبة الوصول إلى اغلب مرتكبي الجرائم املعلوماتية 

املعلوماتية يتميزون بالذكاء وتتميز أفعالهم بالدقة ، لدى فإنهم ال يتركون ورائهم أي اثر أو خيط للوصول 

 إليهم .

: و ذلك راجع إلى الطبيعة الخاصة للدليل في الجرائم املعلوماتية ، فهو ليس بدليل _ صعوبة اإلثبات 

عليه و التمكن تو اإلحاطة به.  و أحيانا يقوم املجرم املعلوماتي بترك  مرئي ملموس يصعب الوقوف

 شفرات و كلمات مرور يستحيل خرقها ، كما انه باستطاعته محو الدليل بكل بساطة .

كل هذه األسباب أدت إلى خلق فراغ تشريعي نتج عنه عدم تجريم مجموعة من الجرائم االلكترونية ،   

قنية التقاط البيانات املعلوماتية عن طريق دبدبات الحقل املغناطيس ي و تقنية و نذكر نموذجين و هما ت

 فيروس البريد االلكتروني:

: هي عملية تعتمد على الحقل التقاط البيانات املعلوماتية عن طريق دبدبات الحقل املغناطيس ي  _

ر تلك  ة بعض األجهزة غياملغناطيس ي املحيط بجهاز الكمبيوتر اللتقاط ما يتضمنه من معلومات بمساعد

 111، و قد جرمت  بعض االتفاقيات الدولية 110املستعملة عادة في الولوج لنظام املعالجة اآللية للمعطيات

و بعض التشريعات املقارنة  _ السعودية و اإلمارات _تقنية التقاط البيانات املعلوماتية  باعتبارها جريمة 

 بتجريم مستقلة. في حين ان املشرع املغربي اكتفى 

إن استقبال نظام املعالجة اآللية للمعطيات ال يكون دائما سليما بل قد _ فيروس البريد االلكتروني : 

ينطوي أحيانا على بيانات ملوثة بنوع معين من الفيروسات، السيما أن هذه األخيرة تتسلل إلى الحاسوب 

قل املعالجة اآللية للمعطيات و تنت عبر برنامج سليم ظاهريا ثم تنسخ نفسها  و تنشر في مجموعة نظام

                                                           
 12_عبدالرحمان اللمتوني، م .س، ص 110 

 . 3166نونبر  32_ االتفاقية األوربية  املوقعة ببودابست  في 111 
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إلى كل جهاز له ارتباط به و هي قادرة على تخريب البيانات املوجودة مسبقا أو حتى تلك اآلتية في املستقبل 

 ، و يعمل هذا الفيروس بعد إرساله من طرف بريد الكتروني مجهول آلخر مستهدف .

 الفقرة الثانية : االختصاص في الجريمة املعلوماتية

يقصد باالختصاص في مدلوله العام هو الصالحية أو السلطة املخولة بموجب القانون لجهة 

و يعد تنظيم صالحيات الجهات القضائية  ،112قضائية معينة التخاذ مقرر معين أو للبت في نازلة معينة

لة سأمن األمور الهامة التي عملت جل التشريعات الجنائية على ضبطها، وقد عالج املشرع املغربي م

من قانون  33و22و 322إنعقاد اإلختصاص املكاني أو املحلي من خالل القاعدة الثالثية املقررة في املواد 

املسطرة الجنائية والتي حددتها في املحكمة التي يقع في دائرة نفوذها محل ارتكاب الجريمة أو محل إقامة 

جريمة، وإما محكمة إلقاء القبض عليهم أو املتهم أو محل إقامة أحد املساهمين أو املشاركين معه في ال

على أحدهم ولو كان القبض مترتبا عن سبب أخر، وعالج كذلك االختصاص النوعي حسب الضوابط 

املحددة في القسم االول من الكتاب الثاني من نفس القانون وبحسب ما إذا كانت الجريمة من نوع 

من  361حاكم االستئناف حسب مقتضيات املادة الجناية او جريمة مرتبطة بها فإن االختصاص يعود مل

قانون املسطرة الجنائية، أما إذا كانت الجريمة من نوع جنحة فإن االختصاص يعود للمحاكم االبتدائية 

 من قانون املسطرة الجنائية. 323وفق منطوق املادة 

ه يتم يحكمه و ينظمفالثابت أن موضوع اإلختصاص في الجريمة اإللكترونية و في غياب إطار تشريعي  

التعامل معه وفق قواعد اإلختصاص العامة في املادة الجنائية و هذا ما يطرح جملة من الصعوبات ، 

خصوصا أن مكان ارتكاب الجريمة اإللكترونية و الذي يكون دائما في البيئة اإلفتراضية غير امللموسة 

 لعالم املادي امللموس.يختلف عن مكان ارتكاب باقي الجرائم التقليدية األخرى في ا

                                                           
ختصاص العيني في يعرف أيضا بأنه " الوالية القضائية املمنوحة للمحاكم للتحقيق في الدعاوى والحكم فيها " الحظ ا محمد بوزالفة  "ال  -112 

 .63الرباط ص 19966222-القانون الجنائي املغربي " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا. جامعة محمد الخامس كلية الحقوق أكدال. 
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فتطبيق القواعد التقليدية التي تحدد معايير اإلختصاص ال يتالءم مع طبيعة الجريمة اإللكترونية ،     

حيث يصعب تحديد مكان وقوع الفعل الجرمي في هذه الجرائم ، ألن الطبيعة الخاصة لهذا الصنف من 

الش يء الذي يجعل من الصعب تطبيقها على  الجرائم املستحدثة تتطلب تجاوز املعايير التقليدية ،

الجرائم اإللكترونية على اعتبار أنها ال تتالءم مع تحديد محل وقوع الجرم في العالم اإلفتراض ي، فهذه 

، بحيث فقدت الحدود 113الجرائم ال تعترف بالحدود الجغرافية و السياسية للدول و ال بسيادتها

تشعب العالقات، و أصبحنا بالتالي أمام جرائم عابرة للحدود تتم الجغرافية كل اثر لها في هذا الفضاء امل

في فضاء إلكتروني معقد عبارة عن شبكة اتصال ال متناهية غير مجسدة و غير مرئية متاحة ألي شخص 

حول العالم وغير تابعة ألي سلطة حكومية، يتجاوز فيها السلوك املرتكب املكان بمعناه التقليدي، له 

اقعي لكنه غير محدد املكان ، و عليه يمكن القول أن قواعد اإلختصاص املنصوص وجود حقيقي وو 

عليها في قانون املسطرة الجنائية صيغت لكي تحدد اإلختصاص املتعلق بجرائم قابلة للتحديد املكاني و 

غرافية جبالتالي ال ينبغي إعمالها بشأن الجريمة اإللكترونية و التي ترتكب في فضاء تنعدم فيه الحدود ال

يبقى معها أمر تحديد مكان ارتكاب الجريمة في غاية الصعوبة مما ينبغي معه إيجاد قواعد إجرائية تحكم 

 مسألة اإلختصاص في هذه الفئة من الجرائم بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.

ن خالل مكما نظم املشرع املغربي مسألة اإلختصاص املتعلق ببعض الجرائم املرتكبة خارج اململكة    

من قانون املسطرة الجنائية ، حيث أنه من خالل استقراء أحكام اإلختصاص  163إلى 111114املواد من 

                                                           
سابع لعدد النور الدين الواهلي ، " اإلختصاص في الجريمة اإللكترونية"، سلسلة ندوات، محكمة اإلستئناف بالرباط، مطبعة األمنية، الرباط ا - 113

 .662، ص3163

 
ق.م.ج على أن " كل فعل له وصف جناية في نظر القانون املغربي ارتكب خارج اململكة املغربية من طرف مغربي، يمكن املتابعة  111نصت املادة  - 114

 من اجله والحكم فيه باملغرب.

ة، ولم يثبت انه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الش ي املقض ي به =غير انه اليمكن أن يتابع املتهم ويحاكم إال إذا عاد إلى األراض ي املغربي

 وانه في حالة الحكم بإدانته، قض ى العقوبة املحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها ".
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القضائي الواردة في هذه املواد أنها تنسجم و بشكل تام مع ضوابط اإلختصاص التي قررتها املعايير الدولية 

االت الواردة فيها ، حيث أن املشرع في هذا الباب و املتعلقة بالجريمة اإللكترونية و تغطي جميع الح

املغربي قد أوجد مجموعة من املقتضيات لجلب اإلختصاص أو التوسع في مجاله فهي مقتضيات تنضاف 

إلى القواعد التقليدية لإلختصاص املحلي ،كما أنها تهدف إلى الحيلولة دون اإلفالت من العقاب و بالتالي 

 املختصة وطنيا.إتاحة املحاكمة أمام الهيئات القضائية 

 مواجهة الجريمة املعلوماتية: املطلب الثاني

إن التطور املهول للتكنولوجيا في العصر الحالي وضع املشرع على املحك من خالل هدم إستراتيجيته    

 التي يرمي من ورائها إلى توطيد مرتكزات األمن القانوني. 

ة ومن بين هذه املشاكل ما يسمى بأزمة القانون فظهور املعلوماتية أدى إلى بزور مشاكل قانونية جديد  

و ذلك في ظل شبح الجرائم املستحدثة التي أبانت على فراغات التشريعية هذه األخيرة التي حاول املشرع 

تجاوزها  بسن مجموعة من القوانين الخاصة من أجل  فرض حماية القانونية هذا من جهة و تكريس 

 ن جهة أخرى. مبدأ مناهضة اإلفالت من العقاب م

حيث إن نصوص الجنائية التقليدية غير قادرة على مواكبة هذه تغيرات الش يء الذي يجعل مبدأ    

الشرعية الجنائية نعمة على املجرم املعلوماتي يلجأ إليها لإلفالت من العقاب و نقمة على القضاء الذي 

                                                           
ن طرف مغربي، يمكن املتابعة من اجله ق.م.ج " كل فعل له وصف جنحة في نظر القانون املغربي ارتكب خارج اململكة املغربية م 111وجاء في املادة 

 والحكم فيه باملغرب.

 .111اليمكن أن يتابع املتهم أو يحاكم، إال مع مراعاة الحاالت املنصوص عليها في الفقرة الثانية من املادة 

 د توصلها بشكاية من الطرف املتضرر عالوة على ذلك، فانه في حالة ارتكاب جنحة ضد شخص، اليمكن إجراء املتابعة إال بطلب من النيابة العامة بع

 أو بناء على إبالغ صادر من سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجنحة ".
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 ة .يجد نفسه عاجزا على تأويل النص ملا في ذلك من ضرب ملبدأ الشرعي

وهذا الراجع إلى لكون أن املشرع رغم محاولته السابقة و املتعددة ملواجهة الجريمة املعلوماتية لم يكن    

 .115محيطا بكل الجوانب الش يء الذي أصبح يتطلب جهود وتعاون دولي ملكافحة هذه الجريمة

 آليات مكافحة الجريمة املعلوماتية على املستوى الوطني :الفقرة األولى

أدت الخصائص التي تتميز بها الجريمة املعلوماتية إلى صعوبة التعامل مع النشاطات اإلجرامية  لقد   

املستحدثة وتكييفها على أساس نصوص تقليدية، مع ما قد تشكله من مساس بمبدأ الشرعية الجنائية 

 .والتفسير الضيق للنصوص

القانون الجنائي نظرا لظهور مجموعة من حيث أن الجريمة املعلوماتية غيرت العديد من املفاهيم في    

القيم الحديثة ذات طبيعة خاصة تتمثل أساسا في املعلومات واملعطيات والتي هي ليست منقوالت 

 .116مادية

واملالحظ أن بعض الدول أصدرت تشريعات خاصة بمكافحة جرائم الحاسب اآللي كالسويد والواليات    

لسعودية وكندا. مما دفع باملشرع املغربي إلى التدخل من خالل إصدار املتحدة األمريكية واململكة العربية ا

مجموعة من النصوص ملواكبة التطور الذي عرفه املجال املعلوماتي ،وسنقوم في هذا اإلطار إلى التطرق 

 .إلى بعض القوانين الخاصة التي على مجموعة من العقوبات الردعية  كآلية ملواجهة الجريمة املعلوماتية

 . : القانون املتعلق بإخالل بسير النظم واملعالجة اآللية للمعطياتأوال 

من مجموعة القانون الجنائي. حيث  111_66إلى  111_2يحتوي هذا القانون على تسعة فصول من      

جرم من خاللها املشرع األفعال التي تعتبر جرائم ضد نظم املعالجة اآللية للمعطيات وذلك بدخولها عن 

                                                           
ص علوم تخص’رسالةنيل شهادة املاستر في العلوم القانونية’آليات البحث والتحري عن الجريمة املعلوماتية في القانون الجزائري ’ ـ نعيم سعداني115 

 616ص ’3163 3162سنة  ’ر جامعة الحاج الخض’الجنائية

 31ص’م س’ـ املتوني عبدالرحمان116 



  

 

62 

تيال للنظم الدكورة أو البقاء في نظام املعالجة اآللية للمعطيات بعد الدخول الخاطئ إليه مع طريق اإلح

أما  111_2التشديد في العقاب عندما يتم تغيير أو حذف أو إضطراب املعطيات وهذا ما أكده الفصل 

 111_1يعاقب كل من عرقل عمدا سير نظام املعالجة اآللية للمعطيات. أما الفصل  111_2الفصل 

فرض عقوبة على تزييف أو تزوير الوثائق املعلوماتية ومن استعمل هذه الوثائق وهو يعلم أنه مزورة أما 

فهو تجاوز العقوبة السالبة للحرية ونص على عقوبات اضافية املتمثلة في  111_66الفصل األخير 

 .ر الصادر باإلدانةالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية أو املدنية أو العائلية أو نشر املقر 

غير أنه ما يمكن مالحطته أن املشرع املغربي عاقب على املحاولة في هذه الجرائم بنفس العقوبة املقررة    

 .117للجريمة التامة

 .118ثانيا : القانون املتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية

ملعلوماتية وذلك بعد تحديده مجموعة وهو بدوره فرض لنا عقوبات ردعية من أجل مكافحة الجريمة ا  

حيث أنه عاقب على مقدم خدمات املصادقة   32119من صور التجريم في املواد األولى مثال املادة 

اإللكترونية في الحالة التي لم يعلم اإلدارة برغبته في إنهاء نشاطه داخل أجل شهرين بغرامة تتراوح مابين 

أشهر حيث أن املشرع قام في الشطر األول  1أشهر إلى  2درهم والحبس من  611111درهم إلى  6111

بتجريم األفعال والتطرق للعقوبات عليها كآلية ردعية في الشطر الثاني حيث نجد هذه العقوبات تتأرجح 

 .بين عقوبات سالبة للحرية وأخرى مالية

وهي عقوبات  21، 21، 22، 23، ،26 21، ،32فالعقوبات السالبة الحرية هي التي نص عليها في املواد    

                                                           
 66ص’3161يناير’العدد األول ’ مجلة العلوم القانونية’الجريمة املعلوماتية في التشريع املغربي’ـ أمين أعزان117 

 ظهير شريف رقم 6.11.632 صادر في 62من ذي القعدة6331 املوافق ل21 نونبر3111 بتنفيد القانون رقم 22.12 املتعلق بالتبادل االلكتروني 

  118للمعطيات القانونية 

على أنه "يتعين على مقدم خدمات املصادقة االلكترونية الذي يصدر ويسلم أو يدبر الشهادات االلكترونية أن يخبر االدارة سلفا  32ـ تنص املادة 119 

 برغبته في انهاء نشاطه داخل أجل أقصاه شهران..."
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سنوات. أما العقوبات السجنية هي التي تم التنصيص عليها في املادة  2حبسية تتراوح مدتها بين شهر و 

 .121  21، 31ناهيك عن الغرامات املالية والعقوبات اإلضافية املنصوص عليها في املواد   22120

عة من اآلليات الردعية بغرض الحد نستنتج مما سبق أن املشرع املغربي قام بالتنصيص على مجمو    

من الجريمة املعلوماتية معتقدا منه أن هذه العقوبات التقليدية كافية إلرساء مرتكزات األمن املعلوماتي 

لكن عقبة املفهوم وتطور الجريمة كل مرة يبرز لنا الثغرات التشريعية تجعل القضاء حائرا في إيجاد 

  .حلول 

 لية ملكافحة الجريمة املعلوماتيةالجهود الدو  :الفقرة الثانية

لقد أثبت الواقع العملي على أنه ال يمكن لدولة وحدها مكافحة الجريمة املعلوماتية وكسر شوكة      

 .تفش ي هذه الظاهرة املستحدثة كيف ما كانت اإلمكانيات التي تتوفر عليها في هذا اإلطار

                                                           
 :22.12نون من القا22ـ تنص املادة 120 

أعاله، لتمهيد أو ارتكاب جناية أو جنحة أو لتسهيل تمهيدها أو ارتكابها، يرفع  63" عندما يتم استعمال وسيلة تشفير حسب مدلول املادة 

  الحد األقص ى للعقوبة السالبة للحرية املتعرض لها على النحو التالي:

 سنة من السجن؛ إلى السجن املؤبد إذا كان معاقبا على الجريمة بثالثين -

 إلى ثالثين سنة من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بعشرين سنة من السجن؛ -

 إلى عشرين سنة من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بخمس عشرة سنة من السجن؛ -

 إلى خمس عشرة سنة من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بعشر سنوات من السجن؛ -

 من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بخمس سنوات من السجن؛ إلى عشر سنوات -

 إلى الضعف إذا كان معاقبا على الجريمة بثالث سنوات من الحبس على األكثر. -

، اعلى أن أحكام هذه املادة ال تطبق على مرتكب الجريمة أو املشارك في ارتكابها الذي يسلم إلى السلطات القضائية أو اإلدارية، بطلب منه

 النص املشفر." النص الواضح للرسائل املشفرة وكذا االتفاقات السرية الالزمة لقراءة

 61ص ’م س ’ـ أمين أعزان121 
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ة وقضائية وفنية في مجال مكافحة الجريمة حيث أنه ليس من املهم التوفر على ترسانة تشريعي    

املعلوماتية بل أن تكون هذه القوانين متجانسة ومالئمة مع قوانين مختلف الدول هذا من جهة، ومالئمة 

قوانين هذه الدول مع نصوص االتفاقية التي صادقوا عليها من جهة أخرى وذلك بهدف خلف منظومة 

 .املصلحة املشتركةقانونية موحدة بين دول تهدف إلى حماية 

هذا ما كرسته الجهود الدولية املبدلة في أطار مكافحة الجريمة املعلوماتية و يمكن اعتبار اتفاقية     

وليدة هذه الجهود التي يتوخي من ورائها مكافحة الجريمة  3116بودابست بشأن اإلجرام السيبيري سنة 

طرف الجنة وزراء باملجلس األوربي رفقة تقريرها املرتكبة عبر االنترنيت حيث اعتمدت هده األخيرة من 

و ذلك في إطار التأكيد االقتناع بضرورة الحاجة إلى  3116122نونبر1بتاريخ 612التفسيري خالل دورتها 

 .123تباع  سياسة جنائية موحدة تهدف إلى تحقيق أمن معلوماتي و متابعة املخلين به 

ء حيث إن مجلس أوربا لم يكتفي باتفاقية بودابست بل كما أن الجهود الدولية لم تكن بخيلة العطا   

بذل جهود عديدة من قبل نذكر منها اتفاقيات تتعلق بحماية األشخاص في مواجهة املعالجة اإللكترونية 

 .6216124للبيانات ذات الطابع الشخص ي سنة

يمي عاون العربي اإلقلأما فيما يخص الجهود املبذولة على املستوى العربي فال مناص من إقرار بأن الت    

هو اللبنة األساسية في مواجهة هذه األنواع من الجرائم نظرا ألنها غالبا ما تتم في أماكن مختلفة 

باستخدام تقيات حديثة ومن تم فإن املنطقة العربية في حاجة ماسة إلى إرساء تعزيز آليات التعاون بين 

ياب أية قوانين خاصة بمكافحتها أخدا بعين االعتبار الدول ملكافحة الجريمة املعلوماتية السيما في ظل غ

 .125الدول املصنفة وفقا التفاقية مجلس أوروبا لإلجرام السيبيري بند " لديها قوانين فعالة ومتطورة"

                                                           
 3116نونبر32ـ عرضت للتتوقيع بتاريخ 122 

ير الدولية، سلسلة خصوصيات القواعد االجرائية للجرائم املعلوماتية ، محاولةاملقاربة مدى مالءمة القانون الوطني مع املعاي’ـ هشام مالطي123 

 12ص’3113’العدد السابع’ تأتير الجريمة املعلوماتية على االتيمان املالي’نداوات محكمة االستيناف الرباط 

 3162العدداألول ’للدراسات القانونية مجلة الندوة’مكافحة الجريمة االلكترونية في التشريع الجزائري ’بوعناد فاطمة الزهراءـ 124 

 631ص’م س’ـ نعيم سعداني125 



  

 

65 

فبادرت مجموعة من الدول العربية إلى وضع اتفاقيات عربية ملكافحة الجريمة املعلوماتية بهدف      

ليمي العربي بمواجهة الجريمة املعلوماتية، هذه األخيرة التي قد تم املصادقة عليها تعزيز هذا التعاون اإلق

 36من طرف مجلس الداخلية في اجتماعها املنعقد بمقر األمانة العامة بالجامعة العربية بالقاهرة بتاريخ 

 .3161ديسمبر 

ودابست خاصة على املستوى و هذه االتفاقيات التي تم املصادقة عليها جاءت مطابقة التفاقية ب     

اإلجرائي من جهة و على ما يرتبط بالتعاون الدولي القانوني و القضائي من جهة أخرى السيما على مستوى 

 .126االختصاص القضائي و تسليم املجرمين

كل هذه الجهود العربية ترجمت في إصدار القانون العربي االسترشادي، بصيغته املرفقة بعد تعديل      

، 3113ليصبح " قانون اإلمارات العربي السترشادي ملكافحة جرائم تقنية املعلومات وما في حكمها تسميته 

 .127و طلب األمانة العامة تعميمه على وزارة الداخلية في الدول العربية

هذا األخير الذي جاء بسياسة تجريمية و عقابية في مضمونه بمعنى على أنه طغى على مضمونه      

من القانون أعاله " حيث أنه  2عي بتجريم األفعال و باملعاقبة عليها، حيث تنص املادة الجانب املوضو 

عاقب على كل من دخل عمدا و بغير وجه حق موقعا أو نظاما معلوماتيا يعاقب بالحبس و الغرامة أو 

 بإحدى هاتين العقوبتين ..."

 

 

 

                                                           
 .12ـ هشام مالطي، م ح س، ص : 126 

األولى  الطبعة’املطبعة و الورقة الوطنية مراكش’موسوعة التشريعات االلكترونية املدنية و الجنائية’ـ عبد الرحيم بوعيدة و ضياء علي أحمد نعمان127 

 321ص’الجزء الثاني  3161
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 خـــــاتــــمــــة

ية املغربية في مجال مكافحة الجرائم املعلوماتية، تطرقنا في هذه الدراسة للتجربة التشريع

واتضح أن مجموعة القانون الجنائي املغربي تتضمن فصوال تشكل األداة األساسية ملكافحة هذا النمط 

الجديد من اإلجرام، كما أن هناك مجموعة من املقتضيات الزجرية املتفرقة في تشريعات أخرى ذات 

 تي تكمل تلك املوجودة باملجموعة الجنائية. عالقة باملجال املعلوماتي، وال

وعموما لدينا بعض املالحظات و االستنتاجات و االقتراحات حول التجربة التشريعية املغربية في 

 هذا املجال.

 :فيما يخص املالحظات و االستنتاجات سنتطرق الى ما يلي

واجهة الجريمة خطى املشرع املغربي خطوات ايجابية في مجال سن تشريعات حديثة مل -

املعلوماتية، وبالتالي أصبح للقاض ي املغربي آليات البث في قضايا الجريمة االلكترونية، بما يضمن عدم 

 املس بمبدأ مقدس في مجال العدالة الجنائية)مبدأ الشرعية الجنائية(.

لى عيتضح بأن بعض التشريعات التي تمت دراستها قد تأثرت بالتجربة التشريعية الفرنسية، و  -

-2املتعلق باإلخالل بسير نظم املعالجة اآللية للمعطيات)الفصول  010-2األخص القانون املغربي رقم 

من مجموعة القانون الجنائي املغربي( الذي ال يختلف كثيرا عن القانون الفرنس ي  111-66إلى  111

 على مستوى العقوبات. في العديد من مقتضياته، مع اختالف 6211املتعلق بالغش املعلوماتي الصادر عام

 :أما على مستوى االقتراحات فسنعمد إلى اقتراح ما يلي

ال يمكن الجزم بان الرصيد التشريعي املغربي في هذا الصدد كاف ملكافحة كل صور الجرائم -

املعلوماتية، بل البد من تكملته، بحيث يشمل جرائم أخرى لم تشملها املبادرات التشريعية الجديدة، 

أسماء املواقع املجاالت على شبكة االنترنت، كما أن مقتضيات املسطرة الجنائية املغربية  مثل قرصنة

ه لإلجرام املعلوماتي الذي يصعب في  وآليات التعاون القضائي الدولي الزالت قاصرة على أن تكون مالئمة
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اتية في املعلوم إثبات الفعل املجرم أو ضبط الجاني بسبب طبيعة الدليل االلكتروني، ولكون الجريمة

 خصوصا االنترنت.  اغلب األحوال عابرة للحدود لكونها ترتكب عبر شبكات االتصال الحديثة

بما أن ظاهرة اإلجرام املعلوماتي جديدة ومتجددة، ألن قطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  -

املعلوماتية، مما يجعل مستقبال أنواع أخرى من الجرائم  في تطور مستمر، فهذا يعني أنه يمكن أن تظهر

املشرع املغربي ملزم بمواكبة التطورات املتالحقة عبر سن تشريعات جديدة أو تعديل أخرى، مع إمكانية 

بشأن اإلجرام املعلوماتي، بعد تطوير البنية  3116نوفمبر  32االنضمام التفاقية بودابست بتاريخ 

 هذه االتفاقية الدولية. التكنولوجية واألمنية والقضائية حتى يمكن تطبيق بنود

 قــــائـــمـــة الــــمـــراجـــــع:

 اوال:املراجع باللغة العربية  

  الكتب العامة:-1

لكترونية املدنية و ضياء علي احمد نعمان عبد الرحيم بن بوعيدة ، موسوعة التشريعات اإل -

 .3161الجنائية، الجزء األول، املطبعة و الوراقة الوطنية مراكش، سنة 

عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي املغربي، القسم العام، الطبعة الخامسة، مطبعة النجاح  -

 .3162الجديدة، الدار البيضاء، سنة 

عبد الواحد العلمي ، شرح القانون الجنائي املغربي القسم الخاص، الطبعة السادسة، مطبعة  -

 .2013النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة

  الكتب املتخصصة: -2

3111فتوح الشادلي و عفيفي كامل ." جرائم الكمبيوتر"منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،  -  
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، طبعة مزيدة و  3112/3161عبد الفتاح بيومي حجازي ، " الجريمة في عصر العوملة"، الطبعة األولى -

 ارف اإلسكندرية.، منشاة املع3، شارع عبد الخالق ثروث 33منقحة، دار النهضة العربية

،املكتبة القانونية ،بدون مكان 6221مجدي محب حافظ:"جريمة السرقة والجرائم امللحقة بها": ط  -

 النشر. 

 الرسائل و األطروحات:-.

نعيم سعيداني ، "آليات البحث و التحري عن الجريمة املعلوماتية في القانون الجزائري"، رسالة لنيل  -

لقانونية، تخصص علوم جنائية، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، السنة شهادة املاستر في العلوم ا

 . 3163/3162الجامعية 

 املقاالت و األبحاث:-1

 .3161يناير’العدد األول ’ مجلة العلوم القانونية’الجريمة املعلوماتية في التشريع املغربي’أمين أعزان -

ة"، املجلة املغربية للدراسات القانونية و إدريس النوازلي ، " موقف القضاء من الجريمة املعلوماتي -

 .3161قتصادية، العدد الثاني، سنة اإل

للدراسات  مجلة الندوة’مكافحة الجريمة االلكترونية في التشريع الجزائري ’بوعناد فاطمة الزهراء -

 .3162العدداألول ’القانونية

محاولة املقاربة مدى مالءمة خصوصيات القواعد اإلجرائية للجرائم املعلوماتية ، ’هشام مالطي -

تأثير الجريمة ’القانون الوطني مع املعايير الدولية، سلسلة نداوات محكمة االستيناف الرباط 

 .3113’العدد السابع’ املعلوماتية على االتيمان املالي
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 ،عبد الرحمان اللمتوني ، " اإلجرام املعلوماتي بين ثبات النص و تطور الجريمة" ، سلسلة ندوات -

 .3163محكمة االستئناف بالرباط، املطبعة األمنية، الرباط العدد السابع، سنة 

ستئناف لكترونية"، سلسلة ندوات، محكمة اإل ختصاص في الجريمة اإلنور الدين الواهلي ، " اإل  -

 .3163بالرباط، املطبعة األمنية، الرباط العدد السابع 

  نترنت:املقاالت و األبحاث املنشورة على شبكة األ -2

 مجلة القانون العام والقانون الخاص: -

post_6302.html -pub.blogspot.com/2012/11/blog–http://droit  

 31/16/3161و تاريخ التصفح 62:11ساعة الدخول 

 ثانيا :املراجع باللغة الفرنسية :

1- : Ouvrage 

A- EL AZZOUZI Ali, la cybercriminalité au Maroc, Edition Bishops solution, Casablanca, 

2010. 

B- KURBALIJA Jovan, GELBSTEIN Edouardo, Gouvernance de l’internet, enjeux, acteur et 

facteurs, publié par diplofoundation et global knowledge partnership, Suisse, 2005. 

2- :  Revues 

- AGSOUS Naima, «cybercriminalité : réseaux informatiques», revue de la gendarmerie, N° 

29, Novembre, 2008. 

3- : Articles 

CHAWKI Mohamed, «essai sur la notion de cybercriminalité», Juillet 2006, P7, Disponible  -

org.comhttp://www.iehei.:    sur le site 

 

 

  

http://droit/
http://www.iehei.org.com/
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 املعالجة اآللية للمعطيات بالنظم الجرائم التي تستهدف املس

 

     فــــــؤاد بــــــرامي 

باحث في العلوم القانونية                 

 مراكش–خريج ماستر العلوم الجنائية واألمنية 

 

سائل و  ساسا في انتشار نتيجة للتطور التكنولوجي الهائل الذي شهدته العقود األخيرة، والذي تجسد أ

حيث أدى ظهور  التي ساهمت في توسع استخدام شبكة املعلوميات،االتصاالت وتقنية املعلومات، 

التكنولوجية املتطورة إلى تغيير شكل الحياة في العالم، وأصبح االعتماد على وسائل تقنية املعلومات الحديثة 

مر الذي نتج عنه استفحال االعتداءات على النظام عبر مختلف أقطاب العالم، األ  يزداد يوًما بعد يوم،

 املعلوماتي. 

ومن هذا املنطلق فإن املشرع املغربي تطرق على خالف العديد من التشريعات العربية التي تفتقد 

لنصوص تشريعية في مواجهة اإلجرام املعلوماتي، وباألخص تلك املتعلقة باالعتداءات على النظم اآللية 

بذلك املشرع املغربي سباقا إلى تنظيم هذا النوع من اإلجرام الحديث إلصداره قانون للمعطيات، فكان 
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املتعلق باملس بالنظم املعالجة اآللية للمعطيات، فأصبح هذا القانون جزءا من مجموعة القانون  11.12

 .128الجنائي

تقع على نظم األفعال التي تعد جرائم  وفي ذات السياق نشير إلى أن هذا القانون يتضمن مختلف

 املعالجة اآللية للمعطيات، باإلضافة إلى عقوبات تتالءم وخطورة هذه الجرائم املرتكبة.

يمثل نظام املعالجة اآللية للمعطيات شرط أساس ي يتعين توفره حتى يمكن البحث في قيام أو عدم  

هذا الشرط تنتفي قيام أركان الجريمة من خالل االعتداء على نظام معالجة البيانات وفي حال تخلف 

وقد عرفه مجلس الشيوخ الفرنس ي بأنه علم مركب يتكون من وحدة ومجموع وحدات معالجة  129الجريمة.

التي يتكون كل منها من ذاكرة وبرامج ومعطيات، وأجهزة داخل أو خارج أجهزة الربط التي تربط بينها مجموعة 

معالجة املعطيات على أن يكون هذا املركب من العالقات التي عن طريقها يتم تحقيق نتيجة معينة، وهي 

 .130خاضعا لنظام الحماية الفنية

كما عرفه البعض بأنه "علم قائم بذاته ألن كلمة معلوماتية هي مزج مختصر لكلمتين معلومة وكلمة 

ودة جآلية ومعناها املعالجة اآللية للمعلومة، ويفهم من املعطيات الفكرية آليا هي عمل البرامج والبيانات املو 

على الكمبيوتر وعلى شبكة االنترنت سواء كانت فنية أو أدبية أو علمية أو تجارية أو صناعية فهي تصنف 

 .131كإنتاج ذهني ألصحابها"

                                                           
رسالة لنيل دبلوم املاستر العلوم الجنائية واألمنية، كلية العلوم القانونية اية نظم املعطيات، فـــؤاد بـــرامي، استراتيجية األمن املعلوماتي فــي حم - 128 

 .31. ص3161/3161واالقتصادية واالجتماعية، جامعة القاض ي عياض، مراكش، السنة 

ائية، كلية العلوم القانونية واالقتصادية خلدون وزاع، املواجهة القانونية للجريمة املعلوماتية، رسالة لنيل دبلوم املاستر العلوم الجن - 129

 .61، ص3163/3162واالجتماعية، جامعة القاض ي عياض، مراكش، السنة 

، والذي أدخلت عليه عدت تعديالت أخرها سنة 6211أثناء مناقشة مجلس الشيوخ الفرنس ي ملشروع القانون املتعلق بالغش املعلوماتي لسنة  - 130

س ي إلى العناصر املادية واملعنوية التي يتكون منها املركب أساس نظام املعالجة اآللية للبيانات وهذه العناصر وردت ، وقد أشار التعريف الفرن3162

 على سبيل املثال ال الحصر.

 .612، ص 3162، السنة 3ربيحة زيدان، الجريمة املعلوماتية في التشريع الجزائري والدولي، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ط - 131
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وفي ذات السياق البد من اإلشارة إلى أن الطبيعة التقنية تخضع لتطورات متالحقة في مجال 

واكبتها للحد من خطورتها وهذا ما تفطن له املشرع التكنولوجيا الحديثة، ما يوجب على املشرع املغربي م

 11.12املغربي من خالل إحداث لقانون 

ومن هذا املنطلق سنتطرق في هذا املوضوع لصور الجرائم الواقعة على نظام املعالجة اآللية 

ولى(، األ للمعطيات، وهي جريمة الدخول أو البقاء غير املشروع في نظام املعالجة اآللية للمعطيات )الفقرة 

 وفي )الفقرة الثانية( سنعالج جريمة عرقلة سير نظام املعالجة اآللية للمعطيات.

 الفقرة األولى: جريمة الدخول أو البقاء غير املشروع في نظام املعالجة اآللية للمعطيات

، يتضح لنا أن املشرع املغربي 132من مجوعة القانون الجنائي 111-2باإلطالع على مقتضيات الفصل 

اقب على جريمتين، األولى تتعلق بالدخول أو البقاء غير املشروع فالنظام. بينما الثانية تتعلق بالبقاء في يع

 النظام وعدم الخروج منه.

ونعلم أن النشاط اإلجرامي الذي يصدر عن الجاني بصفة عامة إما أن يكون إيجابيا وإما أن يكون 

جريمتي الدخول والبقاء في نظم املعالجة اآللية ، ومن خالل ذلك فإن النشاط اإلجرامي في 133سلبيا

                                                           
 من القانون الجنائي املغربي على ما يلي:  111-2نص الفصل  - 132

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموعة أو بعض  61.111إلى  3111"يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر و بالغرامة من 

 .نظام للمعالجة اآللية للمعطيات عن طريق االحتيال

 .ن بقي في نظام للمعالجة اآللية للمعطيات أو في جزء منه، كان قد دخله عن طريق الخطأ، وهو غير مخول له حق دخولهويعاقب بنفس العقوبة، م

 ."تضاعف العقوبة، إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير املعطيات املدرجة في نظام للمعالجة اآللية للمعطيات أو اضطرا ب في سيره

 القانون الجنائي حيت نصت على مايلي : من مشروع مجموعة 211وتقابلها املادة 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموعة أو بعض  31.111إلى  3111" يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة و غرامة من 

 .نظام للمعالجة اآللية للمعطيات عن طريق االحتيال

 .اآللية للمعطيات أو في جزء منه، كان قد دخله عن طريق الخطأ، وهو غير مخول له حق دخولهويعاقب بنفس العقوبة، من بقي في نظام للمعالجة 

 ."تضاعف العقوبة، إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير املعطيات املدرجة في نظام للمعالجة اآللية للمعطيات أو اضطرا ب في سيره

 .21، ص 3111طبعة والوراقة الوطنية، ط األولى لطيفة الداودي، الوجيز في القانون الجنائي املغربي، امل - 133 
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للمعطيات، يتعلق في الجريمة األولى بارتكاب فعل مادي أي نشاط إيجابي، على خالف الجريمة الثانية يتعلق 

 .134باالمتناع عن عمل وهو نشاط سلبي

تابعة وفي ذات السياق فإن كل فعل من األفعال املرتكبة يكون جريمة مستقلة بذاتها، يتوجب امل

عليها. وعليه فإنني سأعالج جريمة الدخول غير املشروع في نظم املعالجة اآللية للمعطيات )أوال(، وبعدها 

 سأتطرق إلى جريمة البقاء في نظم املعالجة اآللية للمعطيات )ثانيا(.

 أوال: الدخول غير املشروع في نظم املعالجة اآللية للمعطيات

ي نظم املعالجة اآللية للمعطيات، يعد من أبرز صور االعتداء على إن جريمة الدخول غير املشروع ف

نظم املعالجة اآللية للمعطيات. إذ أن أصل هذه الجريمة يبدأ بالفضول، ثم يمتد إلى جرائم أخرى كإتالف 

 البيانات أو سرقتها أو غير ذلك من الجرائم.

 اعا.ولتفصيل في هذه الجريمة سأتطرق لركنيها املادي واملعنوي إتب

 الركن املادي لجريمة الدخول غير املشروع في نظم املعالجة اآللية للمعطيات -1

من املعلوم أن هذه الجريمة تتحقق بارتكاب فعل مادي متمثل هنا في الدخول غير املشروع للنظام 

 املعالجة اآللية للمعطيات كله أو جزء منه.

ل صفة معينة من حيث االحتراف والخبرة والجدير بالذكر أن هذا الدخول ال يشترط في مرتكب الفع

في املجال، فاألهم في قيامها هو عدم توفر الحق في الدخول سواء ارتكبت من طرف خبراء أو أشخاص 

                                                           
 .33فؤاد برامي، م.س، ص  - 134 
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عاديين، ومهما كان الهدف املتوخى من فعل الدخول سواء كان بهدف القيام بعمل غير مشروع أو ملجرد 

 . 135الفضول أو حب اإلطالع

يتحقق كلما كان مخالفا إلرادة صاحب النظام ويستوي في ذلك فعل الدخول إلى ففعل الدخول هنا 

األنظمة املتعلقة بأسرار الدولة أو الدفاع أو إذا تم فعل الدخول على معطيات شخصية تتعلق بحرمة الحياة 

 .136الخاصة أو غيرها من املعطيات التي ال يجوز اإلطالع عليها

، امللف جنحي 323، تحت عدد 63/13/61ية بالرباط بتاريخ وقد صدر حكم عن املحكمة االبتدائ

، توبع به الضنين الرتكابه جريمة الدخول إلى نظام املعالجة اآللية للمعطيات 63/631/3612137تلبس ي، رقم 

 عن طريق االحتيال.

وتتلخص وقائع هذه النازلة حول أن الضنين قام باختراق حساب على اإلنترنيت ملوقع الفيسبوك 

 ه...وبعد املداولة تمت إدانة الضنين بما نسب إليه.لصديق

وتجب اإلشارة إلى أن املشرع املغربي لو استخدم لفظ االتصال بالنظام اآللي بدل لفظ الدخول لكان 

أفضل ألن االتصال كما هو معلوم ال يثير إشكال الذي يثيره الدخول في النظام اآللي، ألن هذا األخير له 

النسبة للفض االتصال بالنظام الذي يشير إلى مدلول الحماية التي يقصدها املشرع مدلول مادي والعكس ب

 .111138-2املغربي من خالل نص الفصل 

                                                           
 .26، ص  3113مدحت عبد الحليم رمضان، الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية، دراسة مقارنة، دار النهضة، القاهرة،  - 135

، 3161، فبراير 3املغربية للدراسات القانونية والقضائية، عدد  إدريس النوازلي، الحماية الجنائية لبرامج الحاسوب، مقال منشور باملجلة - 136

 .622ص

 .33ملف جنحي تلبس ي، أورده، فؤاد برامي، م.س، ص  61/13/3163، بتاريخ 323حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالرباط عدد  - 137

، املطبعة والوراقة 6القانونية في املجال املعلوماتي العدد  ضياء علي أحمد نعمان، الغش املعلوماتي الظاهرة والتطبيقات، سلسلة الدراسات -138

 .212.ص  3166الوطنية، مراكش، سنة 
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فالهدف من التجريم في هذه الواقعة هو منع اقتحام النظام اآللي للمعالجة اآللية بحد ذاتها، لذلك 

ون أن يتطلب ذلك تحقيق النتيجة املتوخات فإن الركن املادي لهذه الجريمة يتحقق في النشاط اإليجابي د

من الفعل الدخول غير املشروع في النظام اآللي للمعطيات، فالجريمة هنا تقع في صورتها التامة بمجرد فعل 

الدخول غير املشروع في نظام اآللي للمعطيات، وبذلك فإن هذه الجريمة تدخل في زمرة الجرائم الشكلية 

 ية لتحققها.التي ال تتطلب نتيجة إجرام

من مجموعة القانون الجنائي املغربي، يتضح أن املشرع املغربي  111-2وانطالقا من مضمون الفصل 

استعمل ألفاظ عامة تسمح بتجريم فعل الدخول بأي وسيلة تقنية تحقق بها فعل الدخول غير املشروع 

شفرة خاصة سواء تم ذلك ويستوي في ذلك أن يتحقق من خالل قرصنة كلمة السر أو استخدام برامج أو 

 .139بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

واملالحظ أن املشرع املغربي بهذا الخصوص سار على منوال املشرع الفرنس ي، في تنظيمه لجريمة 

 .140من قانون العقوبات الفرنس ي 232-6الدخول غير املشروع حسب مقتضيات املادة 

ة الفرنس ي أخدا بجريمة الدخول بصورتها البسيط وفي نفس السياق يتضح لنا أن املشرع املغربي وكذا

من دون أن يحددا الوسائل التي يتم بها الدخول إلى نظم املعالجة اآللية للمعطيات، بمعنى أن كال من 

 املشرعين سواء املغربي والفرنس ي أخذا بمفهوم موسع ملحل الدخول.

                                                           
 .61خلدون وزاع، م.س، ص - 139

140 -Article 323-1 « Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de 

données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende.  

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du 

fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.  

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de 

données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende. Code 

pénal français , date de derriere modification le 24 juillet 2015 édition 2015. » 
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، بأن 3163يناير  3كمها الصادر بتاريخ وفي هذا الصدد ذهبت املحكمة االبتدائية بالدار البيضاء في ح

دخول الضنين إلى حساب الفايسبوك الخاص بصديقته على أنه جريمة الدخول بنظم املعالجة اآللية 

للمعطيات، فتم اإلستحواد على جميع الصور والفيديوهات بغاية ابتزازها وذلك عن طريق االحتيال، وقد 

ية باالحتفاظ بالرقم السري، وحكم عليه بشهرين حبسا تمت إدانته بجريمة الدخول للمعطيات الشخص

 .141نافدا

وعطفا عليه البد من اإلشارة إلى أن املشرع املغربي خالل تنظيمه لجريمة الدخول غير املشروع أو غير 

املرخص له لم يتطرق إلى مسألة تجاوز حدود التصريح. ويمكننا القول أن املشرع في الفعل األول كان يهدف 

ة املعلومات من االختراق من قبل من ليس لهم حق في اإلطالع على املعلومات، بينما في الفعل الثاني إلى حماي

 يتعلق بتجاوز حدود الدخول املصرح به.

الركن املعنوي لجريمة الدخول غير املشروع في نظم املعالجة اآللية للمعطيات - 2  

عالجة اآللية للمعطيات من الجرائم كما هو معلوم فإن جريمة الدخول غير املشروع في نظم امل

العمدية، التي تتطلب القصد الجنائي العام املتمثل في عنصري العلم واإلرادة، وذلك بأن تتجه إرادة الجاني 

 إلى تحقيق فعل املكون لجريمة الدخول غير املشروع.

 رطت توفر والبد من ذكر أن جل التشريعات التي نصت على تجريم فعل الدخول غير املشروع اشت

، بالرغم من اختالف األلفاظ املستعملة للداللة على ذلك، فاملشرع املغربي استعمل 142القصد الجنائي العام

                                                           
 ملف جنحي )غير منشور(. 6132، تحت عدد 3163يناير  3صادر عن املحكمة االبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ  211حكم عدد  - 141

ن املسمى )ك.م( عمل على الحاسوب الخاص بصديقته ملدة أسبوع كان يشغل بريدها اإللكتروني، وحيث أن اعترافه هذا يؤكد تتلخص وقائعه في أ

كونه على علم بالقن السري للعلبة اإللكترونية للضحية مما أتاح له فرصة فتح حسابها الخاص بصفحة الفايسبوك باإلضافة إلى القن السري 

 طرف الضحية مخافة نسيانه. للعلبة مسجل داخلها من 

لوم الع عادل مهدي، الجريمة املعلوماتية جريمة الدخول غير املشروع وإتالف املعطيات، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، كلية - 142

 .612، ص3112/3161القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة القاض ي عياض، مراكش، السنة 
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عبارة "عن طريق االحتيال" مما يفرض معه أن الجاني كان على علم بواقعة الدخول غير املشروع إلى نظام 

. بينما « frauduleusement »املعبر عنه ب  املعالجة اآللية، كما نجد املشرع الفرنس ي استعمل عبارة غش

 .143املشرع اإلنجليزي اشترط أن يتم الدخول إلى النظام على نحو غير مصرح به، مع توفر العلم بذلك

وبالتالي فإن القصد الجنائي بهذه الجريمة رهين بعلم الجاني أن الفعل املرتكب من قبله، ينصب على 

لجة اآللية للمعطيات، وأن سلوكه بموجب هذا الفعل أصبح معاقبا الدخول غير املشروع إلى نظام املعا

عليه بموجب القانون، واألكثر من ذلك فإن هذا الفعل يجب أن يتزامن مع النشاط اإلجرامي وإال انتقلنا 

من جريمة الدخول غير املشروع في نظام املعالجة اآللية للمعطيات، إلى جريمة البقاء غير املشروع في نظام 

 عالجة اآللية للمعطيات.امل

من مجموعة القانون الجنائي، فإن املشرع املغربي نجده لم  111-2وعطفا عليه باستقرائنا للفصل 

يشترط في تحقيق النتيجة اإلجرامية أن يتم فعل الدخول إلى البيانات أو املعلومات بعينها، وإنما تتحقق 

 232-6ه الذي تبناه املشرع الفرنس ي من خالل املادة الجريمة بمجرد الدخول غير املشروع، وهو نفس االتجا

 .144من قانون العقوبات الفرنس ي

                                                           
 .36، م.س، صخلدون وزاع - 143

144-Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est 

puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende.  

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du 

fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.  

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de 

données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende. Code 

pénal français , date de derriere modification le 24 juillet 2015 édition 2015. 
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. جاء في مادته األولى تجريم 6221كما أصدر املشرع اإلنجليزي قانون إساءة استخدام الكمبيوتر عام 

و بيانات امج أفعل الدخول الغير املشروع إلى النظام املعلوماتي، سواء قصد الجاني تدبير الدخول إلى أي برن

 .145موضوعة في أي كمبيوتر فقط و نتج عن دخوله أضرار بعمل املنظومة

 ثانيا: جريمة البقاء غير املشروع في نظم املعالجة اآللية للمعطيات

من مجموعة القانون  111-2 146إلى جانب جريمة الدخول، تناول املشرع املغربي في نفس الفصل

بقاء في نظم املعالجة اآللية للمعطيات، وبناء على ذلك سنتطرق لها من الجنائي، في فقرته الثانية جريمة ال

 خالل معالجة ركنها املادي، تم التطرق لركنها املعنوي.

الركن املادي لجريمة البقاء غير املشروع في نظم املعالجة اآللية للمعطيات - 1  

يجابيا بدخوله العمدي إلى كما سبق وأن أشرنا إلى أن فعل الدخول يتحقق بإتيان الفاعل سلوكا إ

نظام املعالجة اآللية للمعطيات، فإن املشرع املغربي وسع مجال التجريم ليشمل السلوك السلبي كذلك 

 املتمثل في البقاء بشكل غير قانوني في نظام املعالجة اآللية للمعطيات.

مه أن تواجده غير وفي هذا اإلطار فإن إرادة الجاني هنا تنصرف إلى البقاء داخل النظام رغم عل

مشروع. فاملشرع املغربي هنا فطن لفعل الدخول إلى نظم املعالجة اآللية للمعطيات الذي يتم عن طريق 

 الخطأ والبقاء فيه، على خالف نظيره الفرنس ي الذي لم يتطرق لهذه الحالة.

الخطأ  ومن هذا املنطلق فإن الشخص الذي يدخل إلى نظام املعالجة اآللية للمعطيات عن طريق

أثناء بحثه في الشبكة العنكبوتية، أي أنه ال تتوفر لديه النية اإلجرامية فال يمكن هنا متابعته من أجل 

                                                           
145-  Smith and Hogan Criminal Law (seven edition) Butterworths London, 1992, P751. 

 في فقرته الثانية من مجموعة القانون الجنائي على مايلي :  111-2ينص الفصل  - 146

 .لخطأ، وهو غير مخول له حق دخولهويعاقب بنفس العقوبة، من بقي في نظام للمعالجة اآللية للمعطيات أو في جزء منه، كان قد دخله عن طريق ا
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جريمة البقاء في نظام املعالجة اآللية للمعطيات، ألن هاته األخيرة ال تتحقق إلى إذا تم الدخول وعلم 

 إلى بقاء في النظام وال يريد الخروج منه.الشخص أن دخوله هذا غير مرغوب فيه، إال أن إرادته انصرفت 

كما أن البقاء يكون معاقبا عليه استقالال عن الدخول حين يكون هذا األخير مشروعا مثل عندما  

، إذ يجب على املتدخل في هذه الحالة أن يقطع وجوده 
ّ
يتم الدخول إلى النظام بالصدفة أو عن طريق الخطأ

جريمة البقاء إدا تجاوز املتدخل املدة املسموح بها للبقاء بداخل وينسحب من النظام بحيث يعاقب على 

 .147النظام

، القاض ي بمتابعة ثمانية 16/11/3161بتاريخ 148وفي حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بمراكش

أضناء بارتكابهم جنح النصب والدخول إلى النظام املعالجة اآللية للمعطيات عن طريق االحتيال واختالس 

قيمة اقتصادية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وإخفاء ش يء متحصل عليه من جنحة  قوى ذات

واختالس خطوط املواصالت واستغاللها واملشاركة في الخيانة الزوجية طبق لألفعال املنصوص عليها وعلى 

من  326 – 222 – 221 – 216- 236 – 61فقرة  111و  2فقرة 111 – 231 – 632عقوبتها في الفصوص 

املتعلق بالبريد واملواصالت. وبعد استئناف الحكم  33-21من قانون  13مجموعة القانون الجنائي، و املادة 

من طرف النيابة العامة واملتهمين واملطالبتين بالحق  6263/31/16/3161تحت عدد  11/61/3161بتاريخ 

 الستئناف بمراكش في قرارها بإلغاءاملدني شركة "واناكوربوريت" وشركة "اتصاالت املغرب" قضت محكمة ا

 الحكم االبتدائي في جزئيا في حق بعض املتهمين مع تبرئة بعضهم. 

                                                           
ية رسالة لنيل دبلوم املاستر العلوم الجنائ عبد الجبار أيت بالل، الحماية الجنائية املال املعلوماتي في اإلتفتقيات الدولية والقانون املغربي، - 147 

 .23. ص3161/3161السنة واألمنية، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة القاض ي عياض، مراكش، 
أورده ، فؤاد برامي،  16/11/3161بتاريخ  3213/3612/3161، في ملف جنحي عدد 2162حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بمراكش تحت عدد - 148

 .32م.س، ص 
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فالركن املادي هنا ما هو إلى نشاط من نوع أخر، متمثل في نشاط سلبي بالقيام بالعمل، أي أن الجاني 

ني هنا امتنع عن قطع االتصال امتنع عن الخروج من النظام املعالجة اآللية للمعطيات عن قصد. إذ أن الجا

بالنظام، ومن تم فامتناع الجاني عن قطع االتصال يشكل فعال معاقبا عليه متى اتجهت إرادة الجاني إلى 

 .149تحقيقه

ومن خالل ما تقدم فإن أوجه الفرق بين الجريمتين يكمن في أصل النشاط اإلجرامي بحيث إن فعل 

آللية للمعطيات يعد جريمة إيجابية ألن الجاني يقوم بنشاط مادي الدخول غير املشروع إلى نظام املعالجة ا

املتمثل في فعل الدخول. بينما جريمة البقاء غير املشروع في نظام املعالجة اآللية للمعطيات يتمثل في 

االمتناع عن القيام بعمل ويدخل ذلك في زمرت الجرائم السلبية، التي يتحقق ركنها املادي كما أسلفنا في 

 االمتناع. فعل

الركن املعنوي لجريمة البقاء غير املشروع في نظام املعالجة اآللية للمعطيات - 2  

كما هو معلوم فإن االكتفاء بالركن املادي ال يكفي ملعاقبة على النشاط اإلجرامي إذ البد من توفر 

 الركن املعنوي الذي بموجبه يتم إسناد الجريمة معنويا ملرتكب الفعل. 

ملعنوي في جريمة البقاء غير املشروع في نظام املعالجة اآللية للمعطيات، يتحقق بتوفر أن الركن ا

القصد الجنائي العام، الذي يتطلب توجيه إرادة الجاني نحو تحقيق واقعة أو الوقائع املكونة للفعل الجرمي. 

 هذا األخير الذي يؤدي إلى تمام أركان الجريمة، وقيام املسؤولية الجنائية.

دير باإلشارة هنا أن الجاني يكون على علما تام بأن فعله هذا مجرم قانونا، وال يعدل عنه، إذ أن والج

 إرادته هنا تتجه إلى البقاء في النظام بعد الدخول إليه عن طريق الخطأ.

                                                           
 .221ضياء علي أحمد نعمان، الغش املعلوماتي الظاهرة والتطبيقات، م.س، ص  - 149
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 الفقرة الثانية: جريمة عرقلة سير نظام املعالجة اآللية للمعطيات

آللية للمعطيات، من الجرائم الواقعة على نظام املعالجة اآللية سير نظام املعالجة اتعد جريمة عرقلة 

 من مجموعة القانون الجنائي. 150 111-2للمعطيات، والتي نص عليها املشرع املغربي في الفصل 

والجدير باإلشارة إلى أن هذه الجريمة تتخذ صورا متعددة من أهمها إرسال الفيروسات املدمرة 

ظام، تعطيل أجهزة الحاسوب أو شبكة األنترنت أو إعاقة الوصول إليها، للمعطيات املوجودة داخل الن

إلحداث خلل في نظام املعالجة اآللية للمعطيات وهذا الخلل قد يترتب عليه بطء عمل النظام املعلوماتي أو 

 توقف املعالجة اآللية للمعطيات، وعليه فإنني سأعمد في هذه النقطة إلى التطرق ألركان هذه الجريمة.

 أوال: الركن املادي لجريمة عرقلة سير نظام املعالجة اآللية للمعطيات

من مجموعة القانون الجنائي املغربي، يتبين أن الركن املادي لهذه  111-2انطالقا من الفصل 

الجريمة، يتمثل في فعل التعطيل الذي يندرج ضمن إعاقة النظام، أيا كانت الوسيلة املستخدمة في ذلك، 

طريقة معنوية عندما تقع على الكيانات املنطقية للنظام، مثل البرامج واملعطيات، كما يتمثل فقد تكون ب

أيضا في إحداث الخلل في النظام عن طريق العيب أو اإلفساد أو كل فعل يجعل نظام املعالجة اآللية غير 

 إذ يمكن أن خاصة،صالح لالستعمال. وإحداث خلل في نظام املعالجة اآللية للمعطيات يتم بعدة وسائل 

يتحقق إحداث الخلل في نظام املعالجة اآللية للمعطيات باستخدام البرامج الخبيثة ذات األثر التدميري 

، 151التي تستهدف محو جزء أو كل برامج وملفات النظام واملعطيات املخزنة به فتصيبه بالشلل والعطب

                                                           
 وعة قانون الجنائي على مايلي: من مجم 111-2ينص الفصل  - 150

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمدا سير نظام  311111إلى  61111" يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبالغرامة من 

 للمعالجة اآللية للمعطيات أو أحدث فيه خلل".

بحث مقدم ملؤتمر القانون والكمبيوتر واالنترنت، كلية الشريعة ة الكترونيا، علي عبد القادر القهوجي، الحماية الجنائية للبيانات املعالج - 151

 .11، ص 3113والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، املجلد الثاني، الطبعة الثالثة 
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، 154والفيروسات االلكترونية، 153ج الدودة، وبرنام152ومن هذه البرامج الخبيثة نذكر القنابل املوقوتة

، وأيا كانت الطريقة املتبعة في االعتداء على سير نظام املعالجة اآللية للمعطيات فهي 155وأحصنة طروادة

 في األخير تحول دون تحقيقه لوظائفه.

 ةبخصوص وسيلة عرقلة سير النظام املادية سواء اقترنت بعنف أم ال، إذا وقعت على األجهزة املادي

للنظام أو منعت من الوصول إليها مثل تخريبها، وذلك بكسرها أو تحطيم أسطوانة أو قطع شبكات االتصال 

 .156أو منع العاملين على األنظمة من الوصول إلى مكان الذي توجد فيه

                                                           
د انقضاء مدة محددة على استعمال القنابل املنطقية أو املوقوتة في برنامج يعده مصمم النظام املعلوماتي ويثبته بداخله بغية أن يعمل بع - 152

خريب، كأن تالنظام املعلوماتي بهدف تدميره أو تعطيله أو محو البيانات التي يحتويها، وتستخدم القنابل السرية في الغالب مثل القنابل الزمنية لل

لى ار بمجرد إزالة ذاك االسم، ويقض ي االنفجار عيضع املبرمج هذه القنبلة على اسم معين في قائمة موظفي الشركة بحيث يكون البرنامج قابل لالنفج

 .جميع البرامج واملعلومات املرتبطة بذات البرنامج وغيره محدثا خسائر انتقامية للشركة

 .221ضياء علي أحمد نعمان، الغش املعلوماتي الظاهرة والتطبيقات م.س، ص

ربط بينها ت لتنتقل من حاسب إلى أخر مغطية الشبكة بأكملها، وقد تنتقل منالدودة املعلوماتية هي برامج تستغل أية فجوات في نظم التشغيل - 153

 مجال ممكن من سعة الشبكة وبالتالي تقليل أو خفض كفاءتها، وأثناء عملية انتقالها تتكاثر كالبكتريا بإنتاج نسخ منها، ومن أهم أهدافها شغل أكبر 

 في التخريب الفعلي للملفات والبرامج ونظم التشغيل وبروتوكوالت االتصال.وقد تتعدى أهدافها ذلك لتبدأ بعد التكاثر واالنتشار 

 .222ضياء علي أحمد نعمان، الغش املعلوماتي الظاهرة والتطبيقات، م.س، ص

لذي يصيبه، عبر االفيروس االلكتروني هو برنامج معلوماتي يتضمن أهداف تدميرية ألنظمة املعلومات، ويتميز بقدرته على نسخ نفسه في البرنامج  - 154

 التحكم فيه وتعديله، وبقدرته على تمييز البرامج املصابة بالعدوى وعدم تكرار إصابتها بالفيروس مرة أخرى.

ية تولدرء مخاطر الفيروسات املرسلة تم صنع البرامج املضادة للفيروسات: وبالرغم من ذلك ال تزال الفيروسات تضرب مختلف القطاعات املعلوما

 ا بواسطة البرامج املقرصنة.وتتسلل إليه

، 3161، ط 2عبد الحكيم زروق، الجرائم املعلوماتية في التشريع املغربي منشورات سلسلة الشؤون القانونية واملنازعات مرصد الدراسات واألبحاث -

 .11-11ص

وهو برنامج خادع يخفي ظاهره غرضا غير حصان الطروادة: وتسمية حصان الطروادة جاء تشبيها بقصة "حصان طروادة" التاريخية املعروفة - 155

رة عن امشروع يتضمن وظائف خفية يعرفها املعتدي وحده تسمح له بااللتفاف على أنظمة األمن واملراقبة القائمة في هذا النظام، ألن التروجان عب

ال  مج برنامج آخر مثل برنامج )الباب الخلفي( الذيبرنامجين األول برنامج موثوق به يرغب املستخدم في تحميله على جهاز ولكن يلتصق في هذا البرنا

 يظهر للمستخدم حيث يقوم بتحميل نفسه تلقائيا متى قام املستخدم بتحميل البرنامج األول.

 .222-223ضياء علي أحمد نعمان، الغش املعلوماتي الظاهرة والتطبيقات، م.س، ص  -

، 3111واالنترنت، في القانون العربي النمودجي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ط األولى،  عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر  - 156

 .216ص 
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وفي ذات السياق فإن وسيلة عرقلة سير نظام املعالجة اآللية للمعطيات معنوية إذا وقعت على 

نطقية للنظام مثل البرنامج واملعطيات، وذلك بإدخال برنامج فيروس خبيث، أو بملئها بمعلومات الكيانات امل

ومعطيات تفوق سعتها الحقيقية، أو العمل على تعديل شفرة برنامج كلمة السر، أو الولوج أو تعديل النظام 

 .157لجعله يتباطأ في أداء وظائفه

من القضايا املتعلقة بجريمة عرقلة النظام أو بخصوص القضاء املغربي فقد عرضت عليه العديد 

إحداث خلل فيه، من خالل إرسال برامج خبيثة تهدف إلى عرقلته وإحداث خلل في سيره العادي، ولعل 

، والتي تتلخص وقائعها في تمكن تلميذين مغربيين ZOTOBأشهر القضايا هنا هي قضية عرفت بفيروس 

لدخول وعرقلة نظم املعالجة اآللية للمعطيات ملواقع إلكترونية ، وتوصلهما إلى اZOTOBمن تطوير فيروس 

عديدة من شركات عاملية ومؤسسات أمريكية كبرى، وبعد التنسيق بين أجهزة األمن املغربية والتركية ومكتب 

التحقيقات الفيدرالية األمريكية تم االهتداء إلى التلميذين وتمت متابعتهما من أجل األفعال املنسوبة 

 .158ماإليه

 63/11/3161، في حكم صادر عنها بتاريخ 159وفي نفس اإلطار، نشير إلى أن املحكمة االبتدائية بالرباط

بخصوص شكاية تقدمت بها وزارة الطاقة واملعادن والبيئة إلى وكيل امللك، تفيد بأن النظام االلكتروني 

تيل" ى أن املدير العام لشركة "ميكاالخاص بالوزارة تعرض الختراق معلوماتي، وتوصلت الضابطة القضائية إل

واثنين من مستخدميها قاموا بتخريب واختراق األنظمة اإللكترونية للوزارة من خالل تثبيت البرامج 

التي تسمح بالتحكم عن بعد في الحاسوب ومسح وحذف  LOGMEN وERASE و  TEAM VIEWERاإللكترونية 

                                                           
 .11علي عبد القادر القهوجي، الحماية الجنائية للبيانات املعالجة الكترونيا، م.س، ص - 157

 .31. أورده خلدون وزاع، م.س، ص3111شتنبر  63، بتاريخ 136قرار غرفة الجنايات االبتدائية ملحكمة االستئناف بالرباط، عدد - 158

 . )غير منشور(.122/61/36في ملف جنحي تلبس ي عدد  2111حكم عدد  - 159
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إحدى الوحدات املعلوماتية الفرعية لنظام الوزارة نتج عنه امللفات والبيانات عن طريق شبكة اإلنترنيت في 

 تدمير العلبة اإللكترونية للنظام.

كما تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن نطاق جريمة عرقلت النظام يقتصر على املعطيات التي تمت 

 يات التي لم يتممعالجتها من طرف النظام أو التي في طور املعالجة، وبذلك تخرج من هذا النطاق املعط

معالجتها بعد، والتي لم تدمج على نظام املعالجة، باإلضافة إلى املعطيات التي تم فصلها عن النظام من 

 .160خالل تسجيلها على قرص مبرمج أو أي محتوى أخر

والجدير بالذكر أن املشرع املغربي قد عاقب على املحاولة في جريمة عرقلة سير نظام املعالجة اآللية 

 من مجموعة القانون الجنائي. 161 111-2ة الجريمة التامة وذلك من خالل الفصل بعقوب

 ثانيا: الركن املعنوي لجريمة عرقلة سير نظام املعالجة اآللية للمعطيات3

من مجموعة القانون الجنائي، نجد أن املشرع املغربي، اشترط  111-2من خالل مقتضيات الفصل 

عبارة " كل من عرقل عمدا سير النظام..." الواردة في الفصل أعاله  العمد لقيام هذه الجريمة، من خالل

يتضح أن جريمة إعاقة سير النظام املعالجة اآللية للمعطيات، هي جريمة عمدية، تقوم بوجود القصد 

 الجنائي، بعنصريه العلم و اإلرادة.

طيات، كما يجب أن بمعنى يجب أن ينصب سلوك جاني إلى إعاقة سير النظام املعالجة اآللية للمع

 تتجه إرادته إلى تحقيق نتيجة إجرامية من فعل عرقلة نظام املعالجة.

                                                           
 .21، ص3112عبد الفتاح بيومي حجازي، جرائم كومبيوتر واالنترنيت في التشريعات العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى،  - 160

 على ما يلي:  11.12قانون  من 111-2ينص الفصل  - 161

ة أو أكثر د" تطبق عقوبة نفس الجريمة املرتكبة أو العقوبة املطبقة على الجريمة األشد على كل من اشترك في عصابة أو اتفاق تم ألجل اإلعداد لواح

 من الجرائم املنصوص عليها في هذا الباب، إذا تمثل اإلعداد في فعل أو أكثر من األفعال املادية".
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وبناء عليه إذا قام املتعامل مع النظام بصورة مشروعة بإعاقة أو إحداث خلل في سير النظام نتيجة 

 .162خطأ في التشغيل أو التعامل مع البيانات ال تتم املتابعة بهذه الجريمة

نشير إلى أن جريمة عرقلة سير نظام املعالجة اآللية للمعطيات أو إحداث خلل فيه  انطالقا مما ذكر 

الركن املعنوي فيها صورة القصد الجنائي بعنصرية العلم واإلرادة، فيجب أن  ذهي جريمة قصدية  يتخ

رامي إلجتتجه اإلرادة إلى فعل عرقلة سير النظام أو فعل إحداث الخلل فيه، كما يجب أن يعلم بأن نشاطه ا

 .هذا يؤدي إلى عرقلة سير النظام أو إحداث خلل قيه

وباإلضافة إلى الجرائم التي تستهدف املس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات السالفة الذكر توجد جرائم 

 تستهدف املعطيات والوثائق املعلوماتية وهاته األخيرة هي التي سنعالجها من خالل )املطلب الثاني(.

 خــــاتمة

رغم تداركه للفراغ التشريعي في مجال ختام هذا البحت املتواضع نشير إلى أن املشرع املغربي،  وفي

املتعلق باملس بالنظم املعالجة للمعطيات،  12-11اإلجرام املرتكب عبر الوسائط اإللكترونية، بإنزاله للقانون 

لية للمعطيات، إال أن هذا القانون وذلك بتجريمه ملجموعة من االعتداءات التي تقع على نظام املعالجة اآل

ورغم أهميته الكبيرة، و اإليجابيات الهامة التي تضمنها يبقى قاصرا على استيعاب جميع صور اإلجرام 

 املرتكب عبر الوسائط االلكترونية.

األمر الذي دفع باملشرع املغربي إلى البحث عن قوانين أخرى تجرم العديد من االعتداءات مثل 

التي تتعرض لها املعطيات الشخصية داخل نظام املعالجة اآللية للمعطيات من خالل القانون االعتداءات 

                                                           
 .22، ص 3113مدحت عبد الحليم رمضان، الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية، دراسة مقارنة، دار النهضة، القاهرة،  -162
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املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين أو املعطيات ذات الطابع الشخص ي، نظرا لطابعها الهام وحاولت  11-12

 الحد من اعتداءات كثيرة التي تطالها.

استطاع من خالل القوانين الخاصة توفير الحماية  لذلك يبقى السؤال املطروح هل املشرع املغربي

 الجنائية الكافية للحد من االعتداءات التي تقع داخل نظام املعالجة اآللية للمعطيات؟
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  –بين النص الدستوري والقانوني  - الوضع البيئي واالستثماري باملغرب

 

        عبد العزيز مرزاق 

 السياسيةدكتور في القانون العام و العلوم 

 

 مقدمة

عرف قانون حماية البيئة واالستثمار باملغرب تطورا مستمرا في الوقت الراهن، حيث كرس املشرع 

منذ بداية القرن العشرين إلى إصدار ترسانة هامة من النصوص القانونية والتنظيمية تهدف إلى حماية 

طنين،  وكذا االستثمار الذي عرف عدة البيئة وصيانة الثروات الطبيعية لحماية سالمة املواطنات واملوا

محطات قانونية، ونجد على رأس هذه الترسانة القانونية، القانون األسمى للبالد وهو الدستور الذي تلته 

 مجموعة من القوانين املنظمة للبيئة واالستثمار.

لم  نصت على حماية البيئة على خالف الدساتير السابقة التي 3166الوثيقة الدستورية لسنة 

 .163تتطرق إلى مصطلح البيئة بل إلى حماية الحقوق والحريات األساسية

                                                           
 اكما ذكرنا أن الدساتير السابقة لم تتطرق إلى مصطلح البيئة، بل إلى حماية الحقوق والحريات األساسية للفرد وحماية الحقوق اإلنسان كم -163

بحيث نجد الفصول  2011ليا، وهذا ما جعل املشرع يقوم بقفزة نوعية في املجال البيئي ليتم التنصيص عليه في دستور هو متعارف عليها دو 

 التالية تنص على البيئة على الشكل التالي: 

 ينص في الفقرة ما قبل األخيرة: على ما يلي: 1.الفصل  -

 "الحصول على ملاء والعيش في بيئة سليمة" 

 في الفقرة الثالثة على: ينص  2.الفصل  -

الحفاظ و "تضمن الدولة حرية املبادرة واملقاولة والتنافس الحر، كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة من شأنها تعزيز العدالة االجتماعية 

 على الثروات الطبيعية الوطنية وعلى حقوق األجيال القادمة"3

 ينص في الفقرات التالية منه: 71الفصل  -
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القوانين املنظمة للبيئة: هناك مجموعة من النصوص القانونية التي كرسها املشرع املغربي من 

خالل االتفاقيات واإلعالنات الدولية لحماية البيئة واملوارد الطبيعية لتحقيق التنمية املستدامة، 

ض على املستثمرين األخذ بعين االعتبار املحيط البيئي وإدراجه ضمن املشاريع بل كذلك فر 

 ، وهذا ما يحيلنا إلى األهمية االقتصادية لخلق استثمارات صديقة للبيئة.164التنموية

األهمية االقتصادية: الشك أن السيطرة على الثروات واملوارد الطبيعية التي يتيحها الوسط البيئي 

تنظيم استغاللها وحمايتها وتنميتها، كل ذلك أدى إلى حصول وتداخل بين ما هو لإلنسان وضرورة 

اقتصادي وما هو قانوني، فالظواهر البيئية هي ظواهر اقتصادية وقانونية تطرح من جهة، إشكالية 

الذي يتطلب من  165مراعاة إكراهات ومتطلبات التنمية االقتصادية والتي تقتض ي تشجيع االستثمار

                                                           
 : التعمير وإعداد التراب223قرة الف

 : القواعد املتعلقة بتدبير البيئة وحماية املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة293الفقرة 

 : نظام املياه والغابات والصيد273الفقرة 

 : تأميم املنشآت ونظام الخوصصة03.الفقرة 

 جتماعي والبيئي"3كما كرس في الباب الحادي عشر بعنوان: "املجلس االقتصادي واال  -

 لكي يبدو رأيه في املجال البيئي3
، فهذه .200ماي  12فاملشرع املغربي قد تناول تعريف مصطلح البيئة في القوانين الثالثة األساسية املتعلقة بحماية البيئة الصادرة في  -164

 التعريفات هي الشكل التالي:

 املتعلق بحماية واستصالح البيئة، تنص على التعريف التالي: 11-.0الفقرة األولى من املادة الثالثة من القانون رقم  -

حية ل"البيئة: مجموعة العناصر الطبيعية واملنشآت البشرية وكذا العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تمكن من توحيد الكائنات ا

 واألنشطة اإلنسانية وتساعد على تطورها"3

 يتعلق بدراسات التأثير على البيئة، تنص على التعريف التالي: 12-.0ألولى من القانون رقم الفقرة األولى من املادة ا -

لوسط ا "البيئة: مجموعة العناصر الطبيعية واملنشآت البشرية والعوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تساعد على وجود وتغيير وتنمية 

 ية"3الطبيعي والكائنات الحية واألنشطة البشر 

 يتعلق بمكافحة تلوث الهواء، تنص على التعريف التالي: .1 -.0الفقرة الثالثة من املادة األولى من القانون رقم  -

 ة"بيئة: هي مجموعة العناصر الطبيعية واملنشآت البشرية والعوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تساعد على وجود وتغيير وتنمي

 كائنات الحية واألنشطة البشرية"3الوسط الطبيعي وال

ا مع مفتم صدور هذه القوانين املتعلقة بالبيئة، بدل من القوانين التي كانت من قبل ألنها لم تساير الوضع الحالي ألن البيئة عرفت تطورا ها -

وعة من القوانين واملراسيم والقرارات تطور املؤسسات املصنعة، لهذا تم استغناء عن القوانين التي لم تساير الوضع الحالي وتعويضها بمجم

 تنظم املجال البيئي3 

 انظر:

، مطبعة املعارف الجديدة الرباط، 2.2قانون البيئة، الجزء األول، القانون الوطني، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، العدد  -

 20113الطبعة األولى، 
صادية القاضية بشراء مواد إنتاج وتجهيز، أو بعبارة أخرى بتكوين رؤوس أموال هذا تعريف عام3 أما تعريف االستثمار: هو العملية االقت -165

خاصة ولكن لعملية االستثمار فيقوم بها املنظم أو الساهر على تسيير املشروع، فكان االستثمار في مرحلة الرأسمالية الليبرالية من مهام املصالح ا

 صبحت الدولة تتكلف بجزء مهم من االستثمارات3حيث أ 16.0الوضع تغير بعد سنة 
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تصة تحفيز املشاريع الصناعية والفالحية والسياحية والثروات البحرية، ومن جهة أخرى على الجهة املخ

املحيط البيئي وحق عيش اإلنسان في إطار حياة مستقرة وهادئة كما يضمن الحفاظ على العنصر 

البشري، وفق رؤية تضمن تنمية مستدامة للحفاظ على األجيال الحاضرة والقادمة مقابل حق اإلنسان 

في االنتفاع بها وصونها من كل اعتداء، وبذلك يتم الحفاظ على التوازنات املاكرواقتصادية مما يساهم 

 22.61، وهذا ما ذهب إليه املشرع املغربي من خالل قانون إطار رقم 166في خلق توازنات ماكرو بيئية

لالستثمار  دابير تحفيزيةبمثابة ميثاق لالستثمارات في املادة الثانية حيث نصت الفقرة الثانية، على ت

وتشجيع التصدير وإنعاش التشغيل وتخفيض كلفة اإلنتاج وترشيد استهالك الطاقة واملاء واملحافظة 

 ، 167على البيئة

من هنا تطرح اإلشكالية التي من خاللها يتم رصد الوضع البيئي واالستثماري باملغرب بين النص 

ستطاع املشرع املغربي  ترسيخ الوضع البيئي إلى أي حد االدستوري والقانوني. بمعنى أدق  

 واالستثماري باملغرب بين النص الدستوري والقانوني؟ 

                                                           
 انظر:

ة، يفتح هللا ولعلو: االقتصاد السياس ي، الجزء األول، مدخل للدراسات االقتصادية3 مطبعة دار النشر املغربية الدار البيضاء، الطبعة الثان -

 7.3.و 72.، ص1671شتنبر 

وحسب معجم الرائد استثمر املال أو نحوه، جعله يثمر، وحسب معجم االصطالح  أما في التحليل اللغوي: تعني كلمة استثمار: طلب الثمار، -

 قاالقتصادي واملالي، فإن مفهوم االستثمار يعني" اكتساب وسائل إنتاج"، وبالتوسع اكتساب رأس مال بهدف الحصول على دخل، وباملعنى الدقي

 يز"، "يحدد تكوين الرأسمال ويوجه اإلنتاج"3للكلمة: "فهو استعمال للدخل يترجم بزيادة في ثروة وسائل التجه

 انظر: -

 113، ص1688عبد العزيز النويض ي: وإدريس الكراوي: االقتصادي املغربي، نموذجا الفالحة واالستثمار األجنبي، مطبعة دار توبقال للنشر  -

األصول الحقيقية بأنها األصول املستخدمة إلنتاج وهذه التعاريف كلها تحدد مفهوم االستثمار بشكل عام، مما يستدعي تعريف االستثمار في 

 السلع والخدمات وتتضمن املباني واآلالت3

 انظر:  -

لبنان  –عبد اللطيف مصيطفى ومحمد بن بوزيان: أساسيات النظام املالي واقتصاديات األسواق املالية، مطبعة مكتبة حسن العصرية، بيروت  -

 213، ص2012الطبعة األولى،  –
فى الخطيب: املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية بين القواعد العامة واألنظمة الخاصة مقاربة على ضوء مبادئ التنمية املستدامة، املصط -166

، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة القاض ي عياض كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، مراكش، –دراسة مقارنة  -

 93، ص2011/2012نة الجامعية الس
 8املوافق  1119جمادى الثانية  11صادر في  136232.1ظهير شريف رقم  بمثابة ميثاق لالستثمارات، 18362املادة الثانية من قانون إطار رقم  -167

 16623نونبر  26بتاريخ  2..1بمثابة ميثاق االستثمارات، ج ر ع  18362بتنفيذ القانون اإلطار رقم  1662نونبر 
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من خالل هذه اإلشكالية نتطرق في املبحث األول إلى التشريع البيئي باملغرب ومبادئه.  وفي املبحث 

 الثاني إلى التشريع االستثماري باملغرب

 ب ومبادئهاملبحث األول: التشريع البيئي باملغر 

حظي مجال البيئة باهتمام قوي من خالل مؤتمر ستوكهولم، الذي أعطى انطالقة لدى دول 

العالم لفرض قدرتها على حماية البيئة من أي تأثير قد يحيط بها، وهذا ما كرسه املغرب من خالل خلق 

لحماية التي تؤطر امجموعة من املؤسسات التي تعنى بالبيئة ، وكذا التنصيص على مجموعة من القوانين 

البيئية، التي تخلق تكامال بين املؤسسات والقوانين لتفعيلها وتقويتها للمجال البيئي، وكذلك التركيز على 

مجموعة من املبادئ األساسية لحماية البيئة حيث تعد هذه املبادئ من بين العناصر األساسية التي يتم 

ن و، فاملشرع ركز على هذه املبادئ في القوانين البيئية، أل التركيز عليها في مؤتمر ستوكهولم وريو دي جنير

املغرب يسعى إلى إقرار البيئة في أولويات اهتماماته الوطنية والدولية،لكي يكون له رؤية مستقبلية في 

انجاز املشاريع التنموية ذات أهمية بالبيئة، وهذا ما تم إقراره من طرف املشرع املغربي في القوانين 

لبيئة لتحقيق التنمية املستدامة، وفرض مبادئ أساسية لحماية البيئة من اآلثار املترتبة عن املنظمة ل

: اإلطار املؤسساتي والقانوني لحماية األول  املشاريع االستثمارية، هذا ما سنقف عليه من خالالملطلب

 : فيبرز املبادئ األساسية لحماية البيئة.املطلب الثانيالبيئة، أما 

 ل: اإلطار املؤسساتي والقانوني للبيئةاملطلب األو 

لعبت املركزية دورا مهما في اتخاذ اإلجراءات التنظيمية لحماية البيئة في بنياتها اإلدارية لجعلها 

تتالءم مع التحديات الجديدة لدمجها ضمن املخططات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، 

نذ حصولها على االستقالل إلى يومنا هذا، لوضع إدارة بيئية من خالل الدور الذي قامت به الدول م

مستقلة عن اإلدارات التي كانت توجد بها أقسام بيئية، ألن االهتمام بالبيئة أصبح في وضعية مستقلة 
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عن اإلدارات األخرى التي كانت تابعة لها، كما تم وضع مجموعة من القوانين التي تنظم البيئة، من خالل 

سساتي والقوانين املنظمة للبيئة والتي تسعى إلى إيجاد التوازن البيئي املطلوب مع التنمية اإلطار املؤ 

االقتصادية، من خالل وضع اإلطار املؤسساتي والقانوني لتنظيم الحقل البيئي، إال أن نرى اليوم هناك 

 3161لسنة  تراجع في تحديد املكانة البيئية في اإلطار املؤسساتي بحيث شرعت الحكومة الجديدة

بإسقاط الوزارة املكلفة بالبيئة، بحيث تم إدراجها ضمن القطاع املتعلق باملاء والتنمية،  وهذا ما 

طار ( اإل الفقرة الثانية( اإلطار املؤسساتي لحماية البيئة أما )الفقرة األولىسنتحدث عنه من خالل )

 القانوني املنظم للبيئة.

 ماية البيئةالفقرة األولى: اإلطار املؤسساتي لح

تم إعداد إطار مؤسساتي لتنظيم البيئة، من قبل السلطات العمومية للدولة لتدبير املجال البيئي، 

وتحديد اختصاصات البنيات الحكومية من خالل الهياكل الوزارية، وهيكلة كل الوزارات التي لها دور في 

 إلضرار باملجتمع.املحافظة على املوارد الطبيعية، ومحاربة التلوث الذي قد يؤدي ل

تأسيسا على ذلك، سنتطرق إلى التطور الذي عرفته اإلدارة الحكومية املكلفة بالبيئة، إلى حدود 

، عند تبني الهيكلة التنظيمية الجديدة لكتابة الدولة املكلفة بالبيئة ضمن حكومة التناوب 3111سنة 

ن البيئي الوطني ذات كيان ومعالم ، حيث لم تكن اإلدارة الحكومية املكلفة بتدبير الشأ6221لسنة 

يتم داخل املديرية العامة للتعمير وإعداد التراب  6212واضحة، إذ كان تدبير الشأن البيئي منذ سنة 

 .168والبيئة التابعة لوزارة الداخلية 

كمؤسسة استشارية توجيهية تضم جميع  6211كما تم إحداث املجلس الوطني للبيئة سنة 

بالشأن البيئي من إدارة ترابية ومجتمع مدني وباحثين، والذي تم تغيير هيكلته وتوسيع املتدخلين واملعنيين 

                                                           
 23.، ص2010الحق في الحصول على املعلومات البيئية باملغرب" تقرير  مركز حرية اإلعالم في الشرق األوسط وشمال إفريقيا أبريل،  -168
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بالرباط، لكن قرارات وتوصيات هذه  3116ماي  66حيث عقد دورته السادسة يوم  6222مهامه سنة 

املؤسسة االستشارية تبقى محدودة على مستوى ترجمتها إلى برامج ومبادرات ميدانية وكذا تفاعالت 

 169برامج واملخططات القطاعية املعنية مع سياسات تدبير واستغالل املوارد الطبيعية واملجال الطبيعي.ال

هذا ما جعل موضوع البيئة ضمن اختصاص واهتمام العديد من الوزارات واملؤسسات العمومية 

ئة لدى اء والبيإلى جانب الوزارة املشرفة مباشرة على تنظيم القطاع، )حاليا كتابة الدولة املكلفة بامل

حكومة -وقبلها وزارة إعداد التراب والبيئة واملاء  -3111حكومة -وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 

، كما تتوفر الوزارات األخرى على أجهزة ومصالح إدارية مختصة في مجال حماية بعض املوارد 3113170

، عات الفالحية والتنمية القروية والصيد البحري أو املجاالت البيئية الحيوية مثل الوزارة املكلفة بالقطا

والوزارة املكلفة  بالتعمير واإلسكان والوزارة املشرفة على قطاع الصحة ووزارة التجهيز والنقل ووزارة 

الداخلية والجماعات الترابية، واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكاالت األحواض املائية واملجلس 

 .171لس األعلى للماء واملناخ وغيرها الوطني للبيئة واملج

إلى  6213يالحظ من هنا بأن التطور الزمني للمؤسسة املكلفة بالبيئة، قد مر بعدة مراحل منذ 

إذا كان خلق جهاز وزارة البيئة يعد عمال واضحا ودليال على مدى إظهار الرغبة في تطبيق  172 3111

                                                           
 23.الحق  في الحصول على املعلومة البيئية باملغرب، م3س، ص -169
 1113، ص2012عة األولى، الهادي مقداد: قانون البيئة، مطبعة النجاح الجديد، الدار البيضاء، الطب -170
 1113الهدي مقداد: قانون البيئة م3س، ص -171
 تطور الزمني للمؤسسة املتعلقة بالبيئة على الشكل التالي: -172

 : خلق مصلحة للبيئة تابعة لوزارة السكان والسياحة16723 -

 : إنشاء قسم للبيئة تابع لوزارة السكنى وإعداد التراب16773 -

 بوزارة الداخلية ضمن املديرية العامة للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب3: إلحاق البيئة 1682 -

 : خلق كتابة الدولة املكلفة بحماية البيئة لدى وزارة الداخلية16623 -

 : االرتقاء إلى وزارة البيئة16623 -

 : كتابة الدولة املكلفة بالبيئة تابعة لوزارة الفالحة والتجهيز والبيئة16673 -

 : كتابة الدولة املكلفة بالبيئة تابعة لوزارة إعداد التراب والبيئة والتعمير والسكنى16683 -

 : قطاع البيئة تابع لوزارة إعداد التراب والبيئة والتعمير والسكنى20003 -

 : كتابة الدولة املكلفة بالبيئة تابعة لوزارة إعداد التراب واملاء والبيئة20023 -
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ترجيح األولويات البيئية حسب األسبقية على  السياسة البيئية، وإذا كانت هذه السياسة تهدف إلى

املصالح العامة األخرى الجزئية، فإن ترك هذا األمر كجهاز حكومي تقتصر مهامه في التنسيق والربط بين 

 مختلف املتدخلين ال يندرج ضمن الضمانات الفعالة للسياسة البيئية.

ال يتجاوز التنسيق والتحريك، وذلك ألن الجهاز الوزاري )وزارة البيئة( تظل قاصرة مادام دورها 

بسبب صعوبة إدماج سياسة البيئة في مجموعة من القرارات العامة التي تتخذها الحكومة، إضافة إلى 

 .173األجهزة الحكومية األخرى التي تريد الحفاظ على اختصاصاتها ككل ال يتجزأ 

جال لوزارية واملصالح يعيق املهذا التشتت في االختصاصات البيئية بين الوزارات وداخل البنيات ا

البيئي ويجعله متعارضا فيما بينه، ألن إيجاد سياسة موحدة ملواجهة قضايا البيئة يقتض ي تقليصا 

 لوجود أكثر من مصلحة وسلطة في مجال التدبير البيئي.

 الفقرة الثانية: اإلطار القانوني املنظم للبيئة

تي عرفت تطورا ملحوظا خالل السنوات األخيرة هناك قوانين كثيرة ومتعددة تنظم البيئة، وال

 ويمكن سردها على الشكل التالي:

                                                           
 ئة تابع لوزارة إعداد التراب واملاء والبيئة3: قطاع البي2001 -

 : الجمع في وزارة واحدة بين البيئة وإعداد التراب واملاء والبيئة20023 -

 : قطاع البيئة إلى جانب قطاع املاء ضمن الدولة املكلفة باملاء والبيئة تابعة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة20073 -

 انظر:

 73.على املعلومة البيئية باملغرب، م3س، ص الحق في الحصول   -
، سالحسين ايت الحاج: الحماية القانونية للبيئة_دراسة مقارنة_ ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخام -173

 1773ص ، 1667/1669كلية العلوم القانونية  واالقتصادية واالجتماعية، أكدال_ الرباط ، السنة الجامعية، 
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، إذ تم 21.62175، الذي تم تغيره بالقانون الجديد رقم 174 61.22تم إصدار أول قانون متعلق باملاء -

تحيينه مع اإلصالحات الدستورية لصون هذه املوارد الطبيعية وحمايتها من التلوث، باعتبار أن املاء 

 .نصر من عناصر البيئة وهذا ما أشار إليه القانون املتعلق باملاءع

الذي أتى بمجموعة من األهداف واملبادئ  176املتعلق بحماية واستصالح البيئة، 66.12أما قانون رقم -

 العامة التي تحافظ على السياسة البيئية الوطنية من التلوث يروم باألساس تحقيق األهداف التالية:

 ة واملستوطنات البشرية،حماية البيئ 

 ،حماية الطبيعة أو املوارد الطبيعية 

 ،أشكال التلوث واإليذاءات 

 ،آليات تدبير وحماية البيئة 

 .قواعد املسطرة 

، الذي تم من خالله إدماج البعد 177املتعلق بدراسات التأثير على البيئة 63.12قانون  -

 لق باألشغال واملنشآت والتهيئات الذي قدالبيئي في السياسة االقتصادية واالجتماعية ألي نشاط يتع

يلحق التلوث باملحيط البيئي، كما أن هذا القانون قد ركز على األهداف واملضامين التي يجب أن تتضمنها 

 كل الدراسات الخاصة بالتأثير على البيئة.

                                                           
 20/06/16623الصادر بتاريخ  1.22املتعلق باملاء الجريدة الرسمية عدد  10362بتنفيذ القانون رقم  13623121ظهير شريف رقم  -174
 1916املتعلق باملاء ج، ر، عدد  9312.بتنفيذ القانون رقم  2019غشت  10املوافق  11.7ذي القعدة  9صادر في  .13193111ظهير شريف رقم  -175

 9.023ص 10/08/2019بتاريخ 
ج، املتعلق بحماية واستصالح البيئة، .1130، بتنفيذ القانون .200ماي  12املوافق  1121من ربيع األول  10صاد في  130.326ظهير شريف رقم  -176

 16003، ص.16/09/200بتاريخ  2118ر، عدد 
 املتعلق بدراسات التأثير على البيئة، .1230 ، بتنفيذ القانون .200ماي  12 املوافق ل 1121ربيع األول  10صادر في  130.390ظهير شريف رقم  -177

 16063ص .200-09-16بتاريخ  2118ج، ر، عدد 
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، بحيث خصص هذا القانون للوقاية من 178املتعلق بمكافحة تلوث الهواء 62.12قانون  -

امللوثات الهوائية أي الجو، ألن اإلنسان والحيوان والتربة واملناخ قد تتضرر من هذا االنبعاث انبعاث 

 الحراري، كما حدد هذا القانون مجال التطبيق لحماية الهواء من التلوث للحفاظ على البيئة.

املشرع أصدر هذا القانون للحد من  179املعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، 31.11قانون  -

كل النفايات التي تلحق بالضرر البيئي، من خالل مجموعة من األهداف منها الحماية ووقاية صحة 

 اإلنسان والحرص على البيئة.

فاملشرع أصدر هذا القانون لحماية البيئة وهذا  180املتعلق باملناطق املحمية، 33.11قانون  -

ة باألنواع النادرة واألنظمة البيئيما نصت عليه ديباجته حيث أن املغرب يتوفر على تراث طبيعي غني 

الطبيعية وبمناظر ذات قيمة عالية وجبت املحافظة عليها وصونها وحماية للموروث الثقافي من أي ضرر 

 بيئي.

، هذا القانون يحدد 181بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة 22.63القانون رقم  -

ستدامة، في االستراتيجيات والبرامج وتنفيذ السياسات األهداف األساسية لحماية البيئة والتنمية امل

ومخططات العمل من طرف الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية وشركات الدولة، وكذا 

 األطراف املتدخلة في املجال البيئة والتنمية املستدامة.

                                                           
املتعلق بمكافحة تلوث الهواء، ح،  .1.30بتنفيذ القانون رقم  .200ماي  12املوافق  1121ربيع األول  10صادر في  130.391ظهير شريف رقم  -178

 3 1612، ص.200يونيو  16يخ بتار  2118ر، عدد 
املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، ج،  28300بتنفيذ القانون رقم  22/9/2009املوافق  1127شوال  0.صادر في  .1309312ظهير شريف  -179

 7/11/2009بتاريخ  2180ر، عدد 
املتعلق باملناطق املحمية، ج، ر،  22307يذ القانون رقم بتنف 2010يوليوز  19املوافق  11.1شعبان  .صادر في  .1310312ظهير شريف رقم  -180

 6013.ص 2/08/2010بتاريخ  2891عدد 
بمثابة ميثاق وطني للبيئة  66-12بتنفيذ القانون اإلطار رقم  2011مارس  9املوافق  11.2جمادى األولى  1صادر في  1311306ظهير شريف رقم  -181

 1613.ص 2011مارس  20بتاريخ  9210والتنمية املستدامة ج ر عدد 
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وتصديرها  القاض ي بمنع صنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها 11.62القانون  -

، حيث أعطى املشرع املغربي اهتماما بالغا للحماية البيئية بمحاربة تأثير األكياس 182وتسويقها واستعمالها

البالستيكية على حياة اإلنسان، وذلك باتخاذ قرار مشترك بين كل من وزير الصناعة والتجارة واالستثمار 

لية والوزيرة املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن  واالقتصاد الرقمي ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملا

وذلك بتطبيق 183واملاء والبيئة  بمنع استعمال هذه األكياس ذات الخطورة البالغة على املجال البيئي

 ، لحماية البيئة كتدبير وقائي احترازي يجرم استعمال البالستيك.11.62بعض أحكام القانون رقم 

لها رؤية استراتيجية لحماية البيئة، لكن ما يعاب عليها أنها قوانين من تم يالحظ بان هذه القوانين 

 متشتتة ومتناثرة، وليست محصورة في قانون واحد، إذ ال بد من تجميعها في قانون موحد )مدونة البيئة(.

 املطلب الثاني: مبادئ وآليات حماية البيئة

لتحديد األهداف املرجوة من كل  تضمن التشريع البيئي املغربي  مجموعة من املبادئ واآلليات

سياسة بيئية، إذ يتعلق األمر باملصلحة العامة التي ترهن حاضر ومستقبل املجتمع اإلنساني، باعتبار أن 

اإلنسان هو املتضرر األول من تضرر البيئة، مما دفع املشرع إلى ترسيخ هذه املبادئ واآلليات ضمن 

ها  تحقيق املنفعة العامة لإلنسان وحماية البيئة، مما يستلزم القوانين البيئية التي سبق ذكرها،ألن دور 

أخد كل االحتياطات القانونية لتفعيلها على أرض الواقع بدل تركها حبرا على ورق، فالبيئة ليست مفهوما 

أو نسقا ظرفيا أو مؤقتا بل هي إرث لألجيال املقبلة يستمر عبر الزمن حاضره ومستقبله، لهذا يجب 

ا ورعايتها من أي ضرر،  وهذا ما ذهب إليه املشرع بتكريس مجموعة من املبادئ واآلليات الحفاظ عليه

                                                           
القاض ي بمنع صنع األكياس  77312بتنفيذ القانون رقم  2012ديسمبر  7املوافق ل  11.1من صفر  22صادر في  13123118ظهير شريف رقم  -182

 67023، ص2012ديسمبر  10بتاريخ  9120من مادة بالستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها ج ر عدد 
 ةترك لوزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية والوزير املنتدبة لدى وزير الطاقالقرار املش -183

 بتطبيق أحكام املادة األولى من املرسوم رقم 2019نونبر  20املوافق  11.7رمضان  11بتاريخ  1769319واملعادن والبيئة املكلفة بالبيئة رقم 

القاض ي بمنع صنع األكياس من  77312بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  2019أبريل  1املوافق  11.7من جمادة اآلخرة  22بتاريخ  23193171

 16813ص 2019يونيو  27املوافق  11.7رمضان  21بتاريخ  9177مادة البالستيك واستيراد وتصديرها وتسويقها واستعمالها ج ر عدد 
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ية : املبادئ األساسالفقرة األولىالقانونية لرفع من الحماية البيئية، وهذا ما سنتطرق إليه من خالل 

 .فقرة ثانيةلحماية البيئة، باإلضافة إلى آليات املحافظة على البيئة في 

 لى: املبادئ األساسية لحماية البيئةالفقرة األو 

 هناك مجموعة من املبادئ العامة لحماية البيئة سنتطرق إليها كالتالي: 

 البيئة  قيمة ذات نفع عام : 

إن االعتراف بالبيئة كقيمة ذات مصلحة عامة سيكون لها تبعات قانونية، وذلك من خالل اعتبارها 

مراعاتها عند سن النصوص التشريعية املنظمة للمجال  ضمن الحقوق واملبادئ األساسية التي ينبغي

البيئي، كما أن صفة النفع العام يستعجل القضاء يبسط رقابته على كل إجراء تتخذه اإلدارة ابتغاء 

 .184تحقيق املنفعة العامة وذلك إعماال لنظرية املوازنة بين املنفعة املرجوة ومتطلبات حماية البيئية

نجد مجموعة من النصوص التشريعية قد تطرقت إلى ذلك بما فيها، القانون تأكيدا لهذا املبدأ،   

، وكذلك 21185املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات في املادة  32.21رقم 

حيث اعتبر األستاذ محمد  18662.21كما تم تغييره بالقانون  61املتعلق باملاء في املادة  61.22القانون 

                                                           
ب: املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية بين القواعد العام واألنظمة الخاصة مقاربة على ضوء مبادئ التنمية املستدامة املصطفى الخطي -184

 دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة القاض ي عياض، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مراكش،

 213، ص2012-2011السنة الجامعية 
املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعة  22360بتنفيذ القانون رقم   1662يونيو  17املوافق  1112صادر من ذي الحجة  136237ظهير شريف رقم  -185

 السكنية وتقسيم العقارات3

 قارات التي تنص على3املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعة السكنية وتقسيم الع 22360من القانون رقم 0.املادة  

يجوز  ايجوز الجهة املختصة بتسليم اإلذن في القيام بإحداث التجزئة أن تعلق إذنها على إدخال تعديالت على املشروع إذا رأت منفعة في ذلك، كم

 لها سبيل املثال أن تفوض على صاحب التجزئة:

 ملرور واملتطلبات الجمالية3إنشاء ارتفاقات تستجيب ملا تقتضيه متطلبا األمن العام والصحة ا -

 االحتفاظ باألشجار املوجودة في األرض املراد تجزئتها3 -

 تكوين مساحات احتياطية إضافية تخصص للتجهيزات الجماعية واملنشات ذات املصلحة العامة التي يستلزمها إحداث التجزئة3 -
 املتعلق باملاء3 123.9القانون  -186
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في تحليل هذه املادة أن من يملك حقا مائيا خاصا أي مالك الحقوق املكتسبة على املياه  187كشبور ال

فقط أو على املياه التي ال يستعملها إال جزئيا في عقاره ال يمكنه أن ينقله كليا أو جزئيا إال  إلى شخص 

ه منه من أجل املنفعة صاحب أرض زراعية أو الدولة وفي كافة األحوال يمكن للسلطة العامة أن تنزع

 العامة.

يتبين بأن البيئة تكتس ي صفة املصلحة العامة التي تتجاوز املصلحة الخاصة، وهذا ما أكدته املادة 

التي اعتبرت أن تدابير محاربة التصحر والفيضانات ذات منفعة عمومية، مما  66.12188من القانون  61

 ى ال تقل أهمية ومنها مبدأ الوقاية.يوجب بضرورة األخذ بهذا املبدأ إضافة ملبادئ أخر 

 مبدأ الوقاية : 

يعتبر من أهم املبادئ األساسية التي يقوم عليها القانون البيئي على املستوى الدولي أو الوطني، من 

هذا املنطلق أخذ املغرب بمجموعة من التوصيات الدولية التي كرسها في مجموعة من القوانين املنظمة 

 . 189املتعلق بحماية واستصالح البيئة 66.12انون للبيئة،  حيث نجد الق

، إذ  ذهب في 190املتعلق بدراسات التأثير على البيئة 63.12كما نجد في هذا االتجاه القانون رقم 

اتجاه مبدأ الوقاية من خالل تدبير إجراءات متعلقة بالتأثير على البيئة، محددة العناصر الوقائية التي 

البيئية منها اإلجراءات الوقائية واإلصالحية، التي يتعين اتخاذها اعتمادا  ينبغي أن تتضمنها الدراسات

                                                           
 112ونية الخاصة باملياه في الفقه اإلسالمي وفي تشريعات دول املغرب العربي، مجلة القضاء والقانون عدد محمد الكشبور: األوضاع القان -187

 103، ص1660نونبر 
 املتعلق بحماية واستصالح البيئة التي تنص على: .1130من القانون رقم  18املادة  -188

ء الغابات والتعرية وضياع األراض ي الصالحة للزراعة وتلوث التربة تتخذ تدابير وقائية خاصة من اجل محاربة التصحر والفيضانات واختفا

ومواردها خاصة بسبب استعمال املواد واملبيدات الكيميائية، ويمكن أن تعلن هذه التدابير ذات منفعة عمومية وتفرض على كل مستغل أو 

 مستفيد3
 املتعلق بحماية استصالح البيئة3 .1130القانون  -189
 املتعلق بدراسات التأثير على البيئة3 .1230القانون  -190
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على مقاييس ومعايير تأخذ بعين االعتبار التأثيرات املحتملة على البيئة ألي نشاط أو مشروع، ومن خاللها 

لنظر عن ا ينبثق مبدأ اإلجراءات املتخذة في املنبع الذي يهدف إلى الحد من االنبعاثات وامللفوظات بغض

، وكذا املنشآت املصنعة التي يجب عليها اتخاذ التدابير 191عدم ظهور أيه نتيجة ضارة بالوسط البيئي

املتعلق بحماية واستصالح  66.12الوقائية الالزمة قصد احترام املعايير البيئية كما حدد القانون 

املتعلق بتدبير النفايات  31.11رقم ، كيفية التعامل مع املنشآت املصنعة، وهذا ما أكده القانون 192البيئة

، والذي يمنع الترخيص بإقامة املطارح بجوار املناطق الحساسة، وهذا االتجاه تبناه 193والتخلص منها

، لحماية كل مناطق التهيئة العمرانية، بحيث يعتبر نشاط املؤسسات 194املتعلق بالتعمير 63.21القانون 

، مصدرا من مصادر التلوث البيئي ذي األصل 195لقة للراحةاملصنفة أو املنشآت املضرة بالصحة واملق

الصناعي التي تلحق اإلنسان مما يوجب اعتماد سياسة وقائية تقوم على تقنيات طوعية تدعى تقنيات 

لتمكن كل الفاعلين االقتصاديين من وضع معايير لحماية البيئة وااللتزام باحترامها،  196الضبط الذاتي،

، 197د الخسارة املحتملة املترتبة عن الحوادث البيئية وكذا آلية التدقيق البيئيواتخاذ كل االحتياطات ض

 ومن خالل هذا املبدأ سنتحدث عن مبدأ آخر مماثل إلى حد ما.

 

                                                           
ة، عدد يابراهيم كومغار: آليات الوقاية والتمويل لحماية البيئة على ضوء القوانين البيئية الجديدة، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنم -191

 1123، ص 2009، طبعة 99-97
 املتعلق بحماية واستصالح البيئة3 .1130القانون رقم  -192
 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها3  28300قانون ال -193
 املتعلق بالتعمير3   12360بتنفيذ القانون رقم  1662يونيو  17املوافق  1112من ذي الحجة  12بتاريخ  13623.1ظهير شريف رقم  -194
دكتوراه في الحقوق جامعة الحسن الثاني عين الهام العلمي: الحماية الجنائية للبيئة من خالل قانون املنشآت املصنفة: أطروحة لنيل ال -195

 73.، ص.200 -2002الشق الدار البيضاء، السنة الجماعية 
196- DENIS LEMIEUX : Les procèdes volontaristes de protection de l environnement. unacts du colloque international organises 

par les universités de la vol. Marrakech – Montpellier colloque de Marrakech. Le constat. L’état du droit de l'environnement. 

Les 5 et 6 ; 1998. Collection de la faculté des sciences juridiques économiques et sociale Marrakech. Série séminaires et 

colloques. N 11 . p 57 3 
 12.3ت الوقاية والتمويل لحماية البيئة على ضوء القوانين البيئية الجديدة، م3س، صابراهيم كومغار: آليا -197
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 مبدأ االحتياط 

يختلف مبدأ االحتياط عن الوقاية في كون مبدأ االحتياط يتعلق بمخاطر محتملة ال يمكن لإلنسان 

في غياب براهين أو دراسات علمية دقيقة، بينما يقوم مفهوم الوقاية على إقرار حدوثها بشكل قطعي 

، ترتيبا على ذلك فاالحتياط ال يهدف إلى تفادي وقوع مخاطر مجهولة 198تجنب أضرار معروفة اآلثار مسبقا

لغياب تأكيد علمي مطلق،بل يجب أال يحول دون االحتراز من إمكانية وقوع خطر غير مؤكد تفاديا التخاذ 

، لذلك نجد بأن القوانين املنظمة للبيئة لم تشر إلى مبدأ االحتياط إال أننا نجد بأن 199دابير احتياطيةت

هناك بعض القوانين التي نصت على القواعد واملبادئ األساسية التي تتخذها السياسة الوطنية في حماية 

ات ة مقتضياتها عند وضع املخططالبيئة، وعلى احترام املواثيق الدولية املتعلقة بصيانتها، وكذا مراعا

وبرامج التنمية وإعداد التشريع البيئي، فمبدأ االحتياط يجب أن يكون منصوصا عليه في القوانين البيئية 

 لتفادي أي خطر قد يتسبب في الضرر البيئي.

 :مبدأ امللوث املؤدي 

وعة ا ضمن املجمظهر هذا املبدأ في توصيات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية كما طبق أيض

، وإذا كان  قد صنف مبدئيا في 6212نونبر  33األوروبية في برنامج عملها األول املتعلق بالبيئة بتاريخ 

كما تطرق إليه املشرع املغربي في القوانين  200خانة املعادلة واعتمد رسميا من قبل املجتمع الدولي،

الذي نص على تحسين املرفق العمومي   1131202.، والقانون 66.12201املنظمة للبيئة، في كل من القانون 

                                                           
 893الهادي مقداد: قانون البيئة، م3س، ص -198

199  -LAMBERT FAIVRE YVONNNE : l’indemnisation des victimes post transfusionnelles du sida .hier. aujourd’hui et  

demain ;T ;D.civ. 1993  P 79 . 
 املصطفى الخطيب: املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية بين القواعد العام واألنظمة الخاصة مقاربة على ضوء مبادئ التنمية املستدامة -200

 713دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، م3س، ص
 املتعلق بحماية واستصالح البيئة3 .1130القانون رقم   -201
 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها3 28300القانون رقم  -202
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، الذي نص على حماية املاء من 62.21كما تم تغييره بالقانون  203املتعلق باملاء 22. 61وكذلك القانون 

التلوث كيف ما كانت طبيعة ونوع التلوث، مما استجوب استصدار مرسوم تنظيمي متعلق بالصب 

، ومن هنا يتبين بأن 204باشر في املياه السطحية أو الجوفيةوالسيالن والرمي واإليداع املباشر وغير امل

املغرب كرس مجموعة من القوانين املتعلقة بالبيئة للحد من مبدأ التلوث املؤدي حيث نرى أنه يحمل 

في لفظه شعارا كبيرا يكرس املسؤولية التشاركية مما يتجاوز اإلطار الفردي للحقوق ويراعي حقوق 

، ألن التحليل االقتصادي ال يتماش ى بالضرورة مع املعطيات والقواعد 205مةالجماعية لألجيال القاد

 القانونية، فالغلبة للتنمية االقتصادية  على حساب حماية البيئة كما هو األمر في نازلة الحال.

 الفقرة الثانية: آليات املحافظة على البيئة

الذي له عالقة مع  206اإلداري سنقف عند آليات املحافظة على البيئة، من خالل تقنيات الضبط 

الحريات العامة وحقوق اإلنسان، مما يترجم مجموعة من  التدخالت  اإلدارية الرامية إلى ضبط سلوك 

، حيث تفرض 208والحفاظ على النظام العام 207األفراد مما يحتم عليهم ضرورة العيش داخل املجتمع

                                                           
  123.9املتعلق باملاء كما تم تغيره بالقانون رقم  10362القانون رقم  -203
يتعلق بالصب والسيالن والرمي واإليداع املباشر أو غير املباشر في  2002فبراير  21املوافق  1122من ذي الحجة  .1في  .2301322مرسوم رقم  -204

 3 160، ص 2002فبراير  10بتاريخ  2260املياه السطحية أو الجوفية، ج، ،ر عدد 
205 - AHMED GOURARI : la responsabilité en matière de dommage écologique ;Revue de droit et d économie Dec.2007.N 

23 ;P ;17 
حافظة على النظام العام في األماكن العامة عن طريق إصدار القرارات الضبط اإلداري: هو وظيفة من أهم وظائف اإلدارة، تتمثل في امل -206

 تمع3جالالئحية والفردية واستخدام القوة املادية، مع ما يستتبع ذلك من فرض قيود على الحريات الفردية، يستلزمها انتظام أمر الحياة في امل

 انظر:

دار املطبوعات الجامعية، أمام كلية الحقوق، إسكندرية مصر، الطبعة األولى،  ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، -  

 973، ص 1662السنة 
207 -J. Rivero : droit administratif précis Dalloz 1983 p434. 

التي تفرض بالضرورة النظام العام: انه من الصعب جدا تحديد محتو النظام العام تحديدا دقيقا3 ففكرة النظام العام هي من املفاهيم  -208

يع ر التعامل مع العموميات، إذ أن العوامل التي تتحكم فيها تتداخل بشكل يلعب فيه الجانب السياس ي والجانب األمني دورا رئيسيا3 فحتى التش

تحظى  ين اإلدارة من إنال يغامر بإعطاء تعريف واضح ملفهوم النظام العام3 فهذا الوضع يستجيب إلحدى الضروريات األساسية، واملتمثلة في تمك

 G ;Pequignotبهامش أوسع، يسمح لها بالتدخل في كل وقت وحين3 وفي هذا املعنى نشير إلى ما ورد عند احد فقهاء القانون العام، وهو:ج، بيكينو

بشكل تسلسلي كما لو كان مفهوما الذي يقول:" إن النظام العام، مثل مفهوم املرفق العام واملصلحة العامة آو املنفعة العامة، يظهر ألول وهلة و 

 متغيرا ومتحركا وذاتيا، يرتبط بظروف الزمان واملكان، وباألفكار السياسية والفلسفية واألخالقية"3

 انظر:
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حريات العامة على وجه الخصوص، مثل طرق محاربة خطر التلوث على اإلدارة ووضع قيود على بعض ال

، ملا تنتجه من 209حرية التجارة والصناعة للوقاية من املخلفات الضارة التي يمكن أن تنشأ عن ممارستها

مواد ضارة تنجم عن حركة النقل العمومي قرب األماكن الخاصة والتي تؤدي لتلوث البيئة، من خالل 

 تلوث الهواء بالغازات عن طريق املصانع.

كذا تلوث قنوات الرمي والصرف باملبيدات املستعملة في املزارع مما يجعل اإلدارة تعتمد على و  

مجموعة من الوسائل في سبيل تحقيق أهداف الضبط اإلداري البيئي التي سنتطرق إليها على الشكل 

 التالي:

 أوال: الحظر

إلتيان ق الذي يتمثل في منع ايعني النهي، ويكون الحظر إما مطلقا أو نسبيا، بالنسبة للحظر املطل

بأفعال معينة ملا لها من آثار ضارة بالبيئة منعا باتا تاما ال استثناء فيه، وال ترخيص بشأنه تتمثل هذه 

األفعال في إلقاء القمامة في غير األماكن التي تحددها الوحدات املحلية مما تقض ي به القوانين، أو إلقاء 

أو استخدم بعض أنواع املبيدات الحشرية وبعض أنواع الكيماويات في  النفط في مياه األنهار أو البحر 

املتعلق بتدبير النفايات  31.11، وهذا ما نص عليه املشرع املغربي في القانون 210الصناعات الغذائية

الذي اقتبس 62.21212املتعلق باملاء كما تم تغييره بالقانون رقم  61.22، وكذلك القانون 211والتخلص منها

 من التوصيات الدولية وتم إدراجها في القوانين املتعلقة بالبيئة.مجموعة 

                                                           
 1173و119، ص، 2000محمد كرمي: القانون اإلداري، التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى،  -

 973ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، م3س، ص -209
 1223ماجد راغب الحلوة، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، م3س، ص -210
 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها3 28300القانون رقم  -211
 123.93رقم املتعلق باملاء كما تم تغييره بالقانون  10362القانون رقم  -212
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أما الحظر النسبي يتجسد في منع القيام بأعمال معينة يمكن أن تلحق آثارا ضارة بالبيئة في أي  

عنصر من عناصرها، ال يمكن القيام بذلك إال بعد الحصول على ترخيص من لدن السلطات املختصة 

مثل إقامة املشروعات املتصلة بالصناعة ذات التأثير املحتمل على البيئة كالصناعة  وفق القوانين البيئية

 .213الكيماوية أو فتح املحالت الخطرة أو املقلقة للراحة أو صرف املخلفات في مياه األنهار

 ثانيا: االلتزام والترخيص

اصة يجابي معين خينص القانون في حمايته للبيئة على إلزام املتدخلين بضرورة القيام بعمل إ

أصحاب املشروعات الصناعية والتجارية للتخلص من املخلفات الضارة ملشروعاتهم بأقل الطرق إضرارا 

املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، حيث  31.11215، وهذا ما حدده القانون 214بالعناصر البيئية

ة الفالحية والنفايات النهائي خصص له في القسم الثالث كيفية تدبير النفايات الهامدة والنفايات

والنفايات الصناعية غير الخطرة، إذ يتبين بأن املشرع ألزم أصحاب هذه املشروعات بتدابير صارمة للحد 

 من أي ضرر للبيئة.

أما فيما يخص الترخيص، فهو اإلذن الصادر من اإلدارة املختصة لشرعنة ممارسة نشاط معين 

حماية األرواح وعدم حمل السالح الناري إال بشروط محددة وحماية وال يجوز القيام به دون ذلك، مثل 

الصحة العامة، كذلك الشأن بالنسبة إلقامة املشروعات الغذائية وحماية املنشآت والسكنية العامة 

، وهذا االتجاه حدده املشرع 216عن طريق الترخيص باستخدام مكبرات الصوت وأيضا حماية األمن العام

وكذلك  21217املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها حسب املادة  31.11لقانون املغربي من خالل ا

                                                           
 1293-122ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، م3س،  -213
 129ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، م3س، ص -214
 املتعلق بتدبير النفايات وتخلص منها3 28300القسم الثالث من القانون رقم  -215
 1283في ضوء الشريعة، م3س، ص ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة -216
 املتعلق بتدبير النفايات وتخلص منها3 28300من القانون رقم  29املادة  -217
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، بحيث حددت هذه املادة الوصف القانوني للضرر 218من قانون االلتزامات والعقود املغربي 26املادة

البيئي املنتج لرفع دعوى قضائية من طرف أصحاب الضرر الذي قد يلحقهم من املحالت الذي تم 

ل السلطات املختصة ويجب على حاملي الترخيص إلزامية تغيير املحالت التي تسببت في ترخيصه من قب

 اإلضرار بالجيران.

 ثالثا: التصريح أو البالغ

إن األنظمة القانونية اتخذت بالتصريح لدى السلطات العمومية التي تباشر من خالل هيئاتها 

محتملة الضرر دون الحصول على  القيام بالضبط اإلداري، ألن بعض األشخاص يقومون بأعمال

، مما يمكن اإلدارة املختصة من مراقبة 219ترخيص مسبق على الرغم من إمكانية تسببها في تلوث البيئة

املوقف بناء على التصريح السابق أو الالحق، وذلك لكون احتماالت التلوث املترتبة عنها أقل، أو ألن 

، 220كان نظام التصريح ال يشكل مساسا كبيرا بحقوق األفراداملخاطر الناتجة عنها تبقى أقل جسامة، وإذا 

فإن السلطات اإلدارية تتدخل لحماية البيئة بعدة تقنيات قانونية كالحظر وااللتزام والترخيص 

والتصريح، كل هذه التقنيات تمكن من التدخل املباشر للحفاظ على النظام العام وإجبار األفراد على 

، مما يجعل اإلدارة في موقف أقوى التخاذ 221ء إلى القضاء وإجراءاته البطيئةاحترام القانون دون اللجو

 قرارات التنفيذ الجبري وهذا ما سنتطرق إليه الحقا.

 

                                                           
 من قانون االلتزامات والعقود املغربي3 61املادة  -218

وإما إجراء ما يلزم فيها _ للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب املحالت املضرة بالصحة أو املقلقة للراحة بطلب، إما إزالة هذه املحالت، 

 من التغيير لرفع األضرار التي يتظلمون منها، وال يحول الترخيص الصادر من السلطات املختصة دون مباشرة هذه الدعوى3
 1263ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، م3س، ص -219
ين القواعد العام واألنظمة الخاصة مقاربة على ضوء مبادئ التنمية املستدامة يب: املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية بخطاملصطفى ال -220

 763دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، م3س، ص
 813.، ص2011مليكة الصروخ: القانون اإلداري، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية،  -221
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 رابعا: التنفيذ الجبري 

هنا تكمن قوة اإلدارة املختصة في اتخاذ التدابير الالزمة لحماية سالمة األشخاص من أي ضرر 

، وهذا 222عمومية دون حاجة إلى إذن مسبق من طرف الهيئة القضائيةقد يلحقهم، باستخدام القوة ال

من القانون  11ما ذهبت إليه أغلب األنظمة القانونية للحماية البيئية، فاملشرع املغربي قد نص في املادة 

املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها على ضرورة احترام القانون باعتبار أن الدولة هي  31.11223رقم 

من خالل  3166ة التوازن بين اإلنسان ومحيطه، وهذا ما نص عليه الدستور املغربي لسنة ضامن

لحماية البيئة من أي تأثير، فاملشرع اعتمد هذه اآلليات لحماية  623224و 16و 26تنصيصات الفصول 

ن م البيئة من خالل قوانين رادعة وملزمة، لكن هل الترسانة القانونية لوحدها كافية لصيانة البيئة

 التلف؟

 املبحث الثاني: التشريع االستثماري باملغرب

منذ فجر االستقالل عرف املغرب تطورا سريعا في إعداد مجموعة من القوانين في املجاالت 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية إلى يومنا هذا، فعرفت املنظومة القانونية 

لقوانين املنظمة للنظام الضريبي من خالل اإلعفاءات واإلجراءات لالستثمار تطورا ملحوظا، وكذا ا

الجبائية لتشجيع االستثمار الدولي والوطني لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لتقليص الفقر 

 والبطالة والهشاشة االجتماعية، وهذه الطريقة اتخذتها مجموعة من الدول املتقدمة والنامية.

ل اختار منذ حصوله على االستقالل نهج سياسة تشجيع االستثمار من خالل فاملغرب كباقي الدو 

االعتماد على مجموعة من القوانين لتشكل توجهاته السياسة واالقتصادية لتحقيق التنمية، وهذا ما 

                                                           
222 -BENABDELLAH MOHAMMED Amine.La police administrative dans le système juridique marocain. Publications 

Aprej.1987.P.251 . 
 املتعلق بتدبير النفايات وتخلص منها3 28300من القانون رقم  90املادة  -223
 20113دستور املغربي ال -224
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يتعلق ف املطلب الثاني:: القوانين املنظمة لالستثمار، أما املطلب األول سنتطرق إليه من خالل فرعين: 

 ين ميثاق االستثمار واالمتيازات الضريبية.بمضام

 املطلب األول: القوانين املنظمة لالستثمار

نهج املغرب سياسة تحفيزية لالستثمارات بإصالح املنظومة الضريبية لخلق اإللتقائية بين البعد 

 الدولي والوطني متوخيا الرفع من مؤشرات التنمية االقتصادية، بحيث صدرت مجموعة من القوانين

التي تخص االستثمار في شموليته، كقانون االستثمار الخاص بالتصدير وقانون االستثمار الخاص 

بالصناعة التقليدية وقانون االستثمارات السياحية، وقانون االستثمارات البحرية وقانون االستثمارات 

يعية إجراءات تشج املنجمية، كل هذه القوانين ترمي إلى تجميعها في االستثمار الذي يهدف إلى تسطير 

: األولى لتخفيف العبء الضريبي والرفع من املردودية االستثمارية، وسنتناول ذلك من خالل فقرتين

 : فتخص الترسانة القانونية املنظمة للقطاعات االستثمارية.الثانيةتؤسس لقوانين االستثمار، أما 

 الفقرة األولى: بداية تأسيس قوانين االستثمار

ن القوانين املتالحقة لتشجيع الستثمار منذ حصول املغرب على االستقالل، تم سن مجموعة م

، إال أن املردودية االستثمارية كانت ضعيفة 6221225شتنبر  62فكان أول قانون ينظم االستثمار بتاريخ 

امتيازات، لذا خضع هذا األخير لتعديل كان الهدف منه تكتيف حجم االمتيازات الجبائية، لكن التعديل 

يرق مع ذلك إلى مستوى تحقيق األهداف املرجوة منه ليتم إلغاؤه نهائيا وتعويضه بقانون استثمار  لم

الذي أسس مدونة االستثمارات باملعنى الدقيق  6211226دجنبر  26جديد  حل محله بمقتض ى ظهير 

 للكلمة، حيث يجب أن تحظى االستثمارات بقبول لجنة االستثمارات.

                                                           
 16283قانون االستثمارات لسنة  -225
 انظر:226
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فادة من االمتيازات املقررة املتمثلة في املكافأة على التجهيز والسماح بإنشاء وبالتالي إمكانية االست 

صدر قانون خاص  6212، وفي سنة 227املدخرات من قبل املقاوالت القتناء مواد التجهيز واإلنتاج

، يستهدف تشجيع التمويل الخاص والتمويل األجنبي وقد حدد هذا القانون 228باالستثمارات الفالحية

ات التي تمنح للمستثمر في حالة موافقة لجنة االستثمارات على املشاريع املقترحة وتتلخص هذه االمتياز 

 االمتيازات في النقط التالية:

 بالنسبة ملواد التجهيز. % 62امتيازات مالية وذلك بإعطاء املستثمر منحة تتراوح بين  -

 ار السريع.امتيازات ضريبية تتمثل في نقص معدل الضرائب وقبول عملية االندث -

 من األموال املستثمرة. %31و %62امتيازات مالية وذلك بمنح املستثمر نسبة تتراوح بين  -

امتيازات حول تحويل األموال تتمثل في ضمان تحويل األرباح والرساميل عند نهاية نشاط  -

 .229املشروع وتتعلق هذه االمتيازات باملستثمرين األجانب

كان أكثر  6212230غشت  62بحيث صدر قانون جديد يوم  إال أن هذا القانون لم يمتد كثيرا

ليبرالية باملقارنة بالقانون األول، كما حددت الدولة مختلف التسهيالت والتشجيعات املوجهة إلى 

، إال أنه 231املستثمرين، ويتميز هذا القانون الجديد عن سابقيه بكونه أقر تخفيف اإلجراءات اإلدارية

ويعود ذلك إلى أن عشرية السبعينات عرفت ظروفا اقتصادية تميزت  عرف حصيلة سلبية على العموم

بتدهور سعر املواد األولية غير البترولية، وتعميق العجز املالي واختالالت حادة في امليزان التجاري وزيادة 

                                                           
 16903ستثمارات لسنة قانون أسس مدونة اال  -

عام، لسعيد أغريب: املعاملة املغربية لالستثمارات الدولية والبحث على االندماج في االقتصاد العاملي: أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون ا -

 103، ص2001/2002جامعة القاض ي عياض كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 
 محمد أهاروش: املراكز الجهوية لالستثمار واقع وآفاق أطروحة الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية -227

 3163ص2008/2006الرباط، السنة الجامعية  -أكدال–واالقتصادية واالجتماعية 
 16963قانون االستثمارات الفالحية لسنة  -228
 693.و: االقتصاد السياس ي، الجزء األول، مدخل للدراسات االقتصادية، م، س، صفتح هللا ولعل -229
 املتعلق باالستثمار3 .167غشت  .1قانون   -230
 673.-69.فتح هللا ولعلو: االقتصاد السياس ي، الجزء األول، مدخل للدراسات االقتصادية، م3س، ص -231
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املتعلق باالستثمار  6212233سنوات بعد ذلك تم إصدار قانون  61، بعد تطبيقه 232الديون الخارجية

ط جديدة لتنشيط االقتصاد في ظل األوضاع الجديد التي تميزت بفشل التجربة االقتصادية لخلق شرو 

املغربية وبداية سياسة إعداد التقويم الهيكلي وقد ركز هذا القانون على الجهوية وإنعاش املقاوالت 

، 234ةئالصغرى واملتوسطة، وإنعاش الشغل بالتحفيز على إحداث مراكز عمل قارة واملحافظة على البي

واقتصاد الطاقة واملاء وتشجيع التصدير واقتناص العملة الصعبة والبحث الذؤوب على بناء اقتصاد 

، بتكريسه لالتجاه الليبرالي باالنفتاح على الرأسمال العالمي أكثر وإلغاءه 235مرتكز أساسا على الصناعة

جام ون القديم وضمان انسبصفة ضمنية لقانون املغربة وذلك لتفادي التناقضات التي يحتويها القان

 .236مكونات الوثيقة الجديدة

كما توسعت التدابير التشجيعية بخصوص االمتيازات التي يتمتع بها املستفيدون من هاته القوانين 

والضمانات التي توفرها للمستثمرين األجانب وتبسيط املساطر اإلدارية وتوفير مناخ استثماري مالئم، 

ملبرمة مع الدولة اختياريا، ورغم هذه االمتيازات املمنوحة ظلت اإلسهامات كما أصبح نظام االتفاقيات ا

االستثمارية في الجهود االقتصادية متواضعة لذلك حاولت السلطات العمومية إدخال املزيد من 

حيث تم إصدار قانون جديد لتحسين وضعيته االستثمارية لسنة 237اإلصالحات بعد خمس سنوات

من االمتيازات التي تهم القطاعات الصناعية املحلية التنافسية لغزو األسواق ، إذ أعطى املزيد 6211238

                                                           
االقتصادية باملغرب: أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق القانون العام، جامعة عبد العزيز لعراش: النظام الجمركي ومسألة التنمية  -232

 1663، ص1666-1668الحسن الثاني: كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 
 168.3قانون االستثمار لسنة   -233
قد ركز على املحافظة على البيئة ضمن الهياكل االقتصادية ألن عنصر البيئة أخد مكانة في التنمية  .168لسنة نجد بأن القانون االستثمار  -234

 االقتصادية ألن أي املستثمر قبل إنشاء استثماره البد من مراعاة البيئة ضمن املخطط االستثماري3
ملغرب: أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق القانون العام، م3س، عبد العزيز لعراش: النظام الجمركي ومسألة التنمية االقتصادية با -235

 2003ص
اغريب سعيد: املعاملة املغربية لالستثمارات الدولية والبحث على االندماج في االقتصاد العاملي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون  -236

 113العام،م3س، ص
التنمية االقتصادية باملغرب: أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق القانون العام، م3س،  عبد العزيز لعراش: النظام الجمركي ومسألة -237

 2003ص
 املتعلق باالستثمارات3 1688قانون   -238
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الجديدة إال أنه كان للدولة تصورا آخر لقانون االستثمار مما أظهر بعض السلبيات املرتبطة بالقوانين 

 ةاالستثمارية، كالبيروقراطية والفوارق الجهوية وعدم التوازن بين القطاعات والتأويالت املتناقض

، فكل هذه املعطيات التي ذكرنا منذ أول 239لالتفاقيات االستثمارية ومحدودية نظام توجيه االستثمارات

حيث كانت الدولة تتجه نحو إعطاء  األولوية إلى املجال  6211إلى قانون  6221قانون لالستثمار لسنة 

الجة ما سنتطرق إليه بعد معاالقتصادي،وتم التفكير في إحداث أول ميثاق لالستثمار كخطوة أولى، وهذا 

 التي تم تدوينها بعد االستقالل. القوانين املتعلقة بالقطاعات االستثمارية األخرى 

 الفقرة الثانية: القوانين املنظمة للقطاعات االستثمارية

اهتمت السلطات العامة باالستثمار في القطاعات االستثمارية األخرى، املتمثلة في االستثمارات 

الصناعات التقليدية االستثمارات البحرية واالستثمارات املنجمية واالستثمارات السياحية، الصناعية و 

منذ االستقالل إلى حدود ميثاق االستثمار الذي تم إلغاؤه، وسنتطرق في هذه الفقرة إلى أهم القوانين 

 املحفزة لالستثمار. 

 6212240غشت  62ص عليه بتاريخ الذي تم التنصي أوال: قانون االستثمار في الصناعة التقليدية:

صدر قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع املؤسسات املصدرة للمنتوجات الصناعية العصرية 

حسب هذا الظهير ومن خالل الفصل  241أو التقليدية، وتم تحديد القطاعات من خالل إصدار مرسوم

بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير األول ثم تحديد القطاعات االستثمارية، كما نجد ظهير شريف 

عكس الظهير الشريف األول الذي يحدد التدابير  242الخاصة بتشجيع االستثمارات الصناعية التقليدية،

                                                           
، سعبد العزيز لعراش: النظام الجمركي ومسألة التنمية االقتصادية باملغرب: أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق القانون العام، م3 -239

 2003ص
بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع املؤسسات املصدرة ملنتوجات ، .167غشت  .1بتاريخ  1-.7-108ظهير شريف رقم  -240

 167.3غشت  12بتاريخ  1.72ج ر عدد  الصناعية العصرية أو التقليدية،
 ر إليها في الفصل األول من الظهير الشريف3بتحديد القطاعات املشا .167غشت  11بتاريخ  2-.7-111مرسوم رقم  -241
 3بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاص بتشجيع استثمارات الصناعية التقليدية، .167غشت  .1بتاريخ  1-.7-1106ظهير شريف رقم  -242
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الخاصة بتشجيع املؤسسات املصدرة ملنتوجات الصناعة العصرية أو التقليدية، لكن قطاع الصناعة 

تم إصدار ظهير شريف بمثابة قانون يعطي  التقليدية حظي باهتمام خاص من قبل الدولة، حيث

باتخاذ التدابير الخاصة لتشجيع املؤسسات املصدرة  243االختصاص للمؤسسات التجارية املصدرة

للمنتوجات الصناعية العصرية والتقليدية كما تم االهتمام باالستثمارات الصناعية في نفس السنة، 

 كر.من الظهير السالف الذ1-3وفقا ملقتضيات الفصلين 

يتضمن  6212244يناير  61: تم إصداره بظهير شريف يوم ثانيا: قانون االستثمارات الصناعية

بتطبيق  245املتعلق باالستثمارات الصناعية، كما تم تنفيذه بمرسوم 61.13األمر بتنفيذ القانون رقم 

ملعدات ، الذي يحدد قائمة ا246، وكذلك قرار وزير التجارة والصناعة والسياحة61.13القانون رقم 

 61.13247من القانون املتعلق باالستثمارات الصناعية  1واألدوات والسلع التجهيزية بناء على الفصل 

، بحيث تم 6212لقد ثم االهتمام بقطاع السياحة في سنة ثالثا: قانون االستثمارات السياحية: 

ة مارات السياحية في سناملتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع االستث 31.13إصدار ظهير شريف بتنفيذ القانون 

، فالنظام االستثماري السياحي، يلعب 31.13249، كما تم إصدار مرسوم لتطبيق هذا القانون 6212248

                                                           
 3ملؤسسات التجارية املصدرةبمثابة قانون يمدد بموجبه إلى ا 1677شتنبر  16بتاريخ  13773217ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -243
 املتعلق باالستثمارات الصناعية3 17382يتضمن األمر بتنفيذه لقانون رقم  .168يناير  17صادر في  13823220ظهير شريف رقم   -244
ير الشريف رقم املتعلق باالستثمارات الصناعية الصادر بتنفيذ الظه 17382بتطبيق القانون رقم  .168يناير  17صادر في  .2382392مرسوم  -245

 168.3يناير  17املؤرخ بتاريخ  13823220
وتجري تعديل هاته القوائم بشكل دائم: ملحق بقرار وزير التجارة  .168يناير  17صادر في  .238.قرار لوزير التجارة والصناعة والسياحة رقم   -246

يونيو  11بتاريخ  81 -922و  .168ابريل  8بتاريخ  1.0-.8بالقرارات كما تم تغييره وتكميله  .168يناير  17بتاريخ  .238.والصناعة والسياحة رقم 

 8بتاريخ  1166، ج، ر، ع، .166مارس  8بتاريخ  172 -.6وقرار وزير التجارة والصناعة والخوصصة  1689يونيو  12بتاريخ  609 -89قرار  – 1681

 3   .166مارس 
هيزية التي تصنع أو يمكن أن تصنع محليا بشروط تستجيب ملتطلبات االقتصاد الوطني أو كما استثنى املشرع، املعدات واألدوات والسلع التج -247

 التي ال تالئم استعمالها األهداف املتوخاة من التنمية الصناعية3

 انظر:

 املتعلق باالستثمارات الصناعية:  82317الفقرة األخيرة: من القانون رقم   8الفصل  -
 املتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع استثمارات السياحية3 20382بتنفيذ القانون رقم  .168يونيو  .ادر الص 138.31.1ظهير شريف رقم  -248
 املتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع االستثمارات السياحية3 20382بتطبيق القانون رقم  .168يونيو  .1صادر في  23823720مرسوم رقم  -249
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دورا مهما في إستراتيجية األمن واالستقرار السياس ي للبالد، مما يدفع كل الدول إلى تشجيع السياحة 

الشريف على استفادة كل املقاوالت السياحية من الظهير  250وزيارة املآثر التاريخية كما نص الباب األول،

 التي يكون غرضها في البناء أو التجهيز أو الترميم أو النقل أو التسويق السياحي.

املتعلق  36.13تم إصدار قانون رقم  6213في سنة رابعا: قانون االستثمارات البحرية: 

لتنظيم االستثمارات  36.13252ن كما عرف صدور مرسوم بتطبيق هذا القانو  251باالستثمارات البحرية،

 البحرية التي كانت تضم مقاوالت التجهيز والقطاع التعاوني.

تم إصدار قانون االستثمارات املنجمية بظهير شريف تحت  خامسا: قانون االستثمارات املنجمية:

الستثمار ، هذا القانون حدد كيفية ا253املتعلق باتخاذ تدابير مشجعة لالستثمارات املنجمية 6.16.13رقم 

في املناجم والجهات املخول لها ذلك منها املؤسسات املنجمية واملؤسسات ذات الطابع املنجمي، التي تقوم 

 بالتنقيب على املواد املنجمية أو التمتع بمزايا نظام االستيراد املؤقت.

 املطلب الثاني: ميثاق االستثمار واالمتيازات الضريبية

ساسية للنمو االقتصادي لذلك تم إعداد ميثاق لالستثمار الذي يعد االستثمار من املرتكزات األ 

تضمن عدة امتيازات ضريبية لدى املستثمرين للرفع من املردودية االقتصادية واالجتماعية للدولة، ألن 

املجال الضريبي يعتبر العائق األكبر لدى املستثمرين لهذا ذهب املشرع إلى إعطاء أهمية للمستثمرين من 

يثاق املنظم لالستثمار، وهذا االتجاه ذهبت إليه مجموعة من الدول لتحقيق التنمية خالل امل

االقتصادية، وهذا ما كرسه املشرع املغربي بوضع مجموعة من االمتيازات الضريبية من خالل امليثاق 

                                                           
 باتخاذ تدابير لتشجيع االستثمارات السياحية3املتعلق  .2038الباب األول، من القانون رقم  -250
 املتعلق باالستثمارات البحرية3 21382بتفعيل القانون رقم  1681أكتوبر  2صادر في  138.3107ظهير شريف رقم  -251
 املتعلق باالستثمارات البحرية3 21382بتطبيق القانون  1689غشت  18صادر في  .2382321مرسوم رقم  -252
املتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على االستثمارات املنجمية،  01381بتنفيذ القانون رقم  1689ديسمبر  26صادر في  1389301ظهير شريف رقم  -253

 16873فبراير  1بتاريخ  872.ج ر عدد 
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ة ماملتعلق باالستثمار للرفع من السياسة االقتصادية للدولة، التي أصبحت تتنافس مع الدول املتقد

لجلب االستثمار واملستمرين، فاملشرع ذهب في اتجاه الصحيح من خالل ميثاق االستثمار وكذا االمتيازات 

التي جاء بها هذا امليثاق اتجاه املستثمر،  وهذا ما سنعالجه من خالل التركيز على األساس القانوني مليثاق 

 ثمرين.التحليل االمتيازات الضريبية للمستفسنتناول ب الفقرة الثانية:: أما في فقرة أولىاالستثمار في 

 الفقرة األولى: األساس القانوني مليثاق االستثمار

تميز األساس القانوني مليثاق االستثمار، من خالل تعدد النقاشات والدراسات منذ أواخر 

رب غالثمانيات، سواء على الصعيد النظري أو من طرف السلطات املختصة حول قوانين االستثمار في امل

منها، الرسائل امللكية حول االستثمار كما  تم تأسيس خلية وزارية برئاسة الوزير األول للنظر في هذه 

القوانين و تعيين لجنة مهمتها إعداد دراسة حول قانون االستثمار بغية مالءمته وتبسيطه، أمام تضارب 

،  وكذا البنك 254االستثمارات الخارجية تقارير كل من اللجنة التقنية  التابعة للوزير األول وتقارير وزارة

الدولي من خالل دراسته التي تناولت اآلثار واالنعكاسات الجبائية واملالية ألهم مدونات االستثمار التي 

جربها املغرب حيث خلصت إلى ضرورة إعادة صياغة قانون استثمار جديد، مما يميز هذه الدراسة 

ة للتوجهات الجديدة التي يتأسس عليها مشروع قانون إطار باعتبارها اإلطار النظري الذي شكل أرضي

بحيث تبنى قانون إطار بمثابة  6222ماي  61املعلن عنه في خطاب ملكي في  255بمثابة ميثاق االستثمار

ليحل  257نتيجة لعدة متغيرات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي 6222،256ميثاق االستثمار لسنة 

                                                           
الطبعة  الخليج العربي،نجيب املصمودي: الجماعات الترابية باملغرب بين مقومات التسويق الترابي ورهان التنمية املحلية املندمجة، مطبعة  -254

 12، ص2011األولى، 
 123نجيب املصمودي: الجماعات الترابية باملغرب بين مقومات التسويق الترابي ورهان التنمية املحلية املندمجة، م3س، ص -255
بمثابة ميثاق  18362بتنفيذ القانون اإلطار رقم  1662نونبر  8املوافق  1119جمادى الثانية  11صادر في  136232.1ظهير شريف رقم  -256

 16623نونبر  26بتاريخ  2..1االستثمارات، ج ر ع 
 عرفت الدولة مجموعة من اإلصالحات منذ بداية التسعينات في املجال االستثمار على الصعيد الداخلي والخارجي3 -257

دة املمنوحة بموجبها الش يء الذي جعلها تتعرض لععلى الصعيد الداخلي: ما فتئت قوانيني االستثمار تبرز نتائج ال تتماش ى وضخامة االمتيازات  -

انتقادات سواء من طرف الفاعلين االقتصاديين أو من طرف املؤسسات املالية الدولية )البنك الدولي صندوق النقد الدولي(، حيث أن أغلب 

 اآلراء ذهبت إلى حد املطالبة بالتخلي على هذه القوانين3
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لقطاعية التي كانت من قبل، ولتجاوز السلبيات التي أفرزها التطبيق العملي محل قوانين االستثمارات ا

 .258لهذه القوانين، كما تم اعتماد على مبادئ جديدة بالنسبة لسياسة تشجيع االستثمار

بمثابة ميثاق االستثمارات من أهم القوانين التي مرت بتميزه باألهداف  61.22وعليه يعتبر القانون 

، و يهدف إلى  سن تدابير تحفيزية لالستثمار، مما يفتح مرحلة جديدة لثقافة 259ولةاألساسية لدى الد

استثمارية تقوم على مرتكزات مضبوطة، منها على الخصوص تخفيف الضغط الجبائي على املقاوالت، 

واعتماد أنظمة تفضيلية لصالح التنمية الجهوية وتعزيز وتقوية الضمانات املمنوحة للمستثمرين سيما 

مستوى إصالح اإلدارة والقضاء، وتسهيل التعامل مع مديرية الضرائب وإنعاش املناطق املالية الحرة،  على

وهذا ما سنتطرق إليه من خالل  260كما أن ميثاق االستثمار يتضمن عدة تحفيزات جمركية وجبائية

 مرين.ستثاق االستثمار لتشجيع املالفقرة الثانية بعنوان االمتيازات الضريبية املستجدة بميث

 الفقرة الثانية: االمتيازات الضريبية لتحفيز املستثمرين

عرف االستثمار مجموعة من التطورات على املستوى الضريبي، مرورا بالقوانين املنظمة لالستثمار 

إلى ميثاق االستثمار الذي اعتبر وعاء لإلعفاءات الضريبية التي تعد عامال مهما تنهجه العديد من الدول 

ام السياس ي الليبرالي قصد جلب االستثمارات، وهذا ما تم نهجه من طرف املغرب حيث تبنى ذات النظ

اتجاها تشريعيا مشجعا يعتمد األداء الضريبي كمحفز لبعض األنشطة االقتصادية ذات األسبقية، وقد 

                                                           
لق ظروف مالئمة الستقطاب االستثمار األجنبي يفرض نفسه أكثر من أي وقت منهي وذلك للمساهمة في على الصعيد الخارجي: أصبح مبدأ خ -

 تمتيع النسيج اإلنتاجي ملواجهة تحديات االنفتاح التي فرضتها توجهات العوملة3

 انظر:

 1.3حلية املندمجة، م3س، صنجيب املصمودي: الجماعات الترابية باملغرب بين مقومات التسويق الترابي ورهان التنمية امل -
سة للطيفة بحوص: إشكالية االستثمار العقاري بين متطلبات القانون ورهان التنمية، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية ، س -258

 2213، ص2007مؤلفات وأعمال جامعية، الطبعة األولى، مطبعة دار النشر املغربي، 
 بمثابة ميثاق لالستثمارات: 18362 املادة األولى من قانون  -259

 األهداف األساسية لعمل الدولة خالل السنوات العشر املقبلة قصد تنمية وإنعاش االستثمارات وذلك بتحسين مناخ وظروف االستثمار ومراجعة

 مجال التشجيع الجبائية واتخاذ تدابير تحفيزية لالستثمار3
 623واقع وآفاق أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، م، س، صمحمد اهاروش: املراكز الجهوية لالستثمار  -260
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ألجرأة السياسة  261تم تحقيق هذه املقاربة بواسطة مجموعة من القوانين املشجعة لالستثمار

 .262ستثمارية للدولة ومنح العديد من التحفيزات واالمتيازات الضريبية منهااال 

 الرسوم الجمركية، -

 الضريبة على القيمة املضافة، -

 رسوم التسجيل، -

 واجب التضامن الوطني، -

 الضريبة على الشركات، -

 الضريبة العامة على الدخل، -

 االستهالك والتنافسية، -

بالضريبة على الشركات والضريبة العامة االحتياطي املرصد لالستثمار فيما يتعلق  -

 على الدخل،

 الضريبة على األرباح العقارية، -

 الضريبة املهنية، -

 الضريبة الحضرية -

 الضريبة املحلية. -

                                                           
 973، ص2010طبعة  62الحبيب العطشان: العالقة بين االمتيازات الضريبية وتحفيز االستثمار، املجلة ملغربية لإلدارة املحلية والتنمية العدد  -261
 ا املالي ألن هناك عالقة تكامل بين النظام السياس ي والنظام املالي3ألن هناك عالقة وطيدة بين النظام السياس ي للدولة وبين نظامه -262

تتحدد  ةفالنظام السياس ي للدولة هو الذي يحدد االستخدامات اململكة ألدوات املالي العامة، فكمنية ونوعية النفقات العمومية واإليرادات العام

ة نظام رأسمالي اشتراكي ومن تم فإن النظام املالي ألي دولة يعكس اتجاهات وفقا لشكل الدولة وطبيعة نظامها السياس ي: دولة بسيطة أو مركب

أثير إذن تنظامها السياس ي كما أن امليزانية ال تزيد عن كونها حسابات ترجع باألرقام السياسية االقتصادية واالجتماعية للنظام السياس ي، فهذا ال

 ور عدة مفاهيم مثل: السياسة املالية وسياسة املوازنة والسياسة الضريبية3الذي يحدثه النظام السياس ي في النظام املالي صاحبه ظه

 انظر:

 23.و 1.، ص1662منصور عسو: املالية العامة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة األولى،  -
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من تم يستخلص أن إعادة النظر في السياسات الضريبية يؤثر بشكل كبير في قرارات املستثمرين 

غيل أو اإلنتاج املتوقع في فترة قادمة، وتختلف الحوافز بشأن التوسع أو الحد أو الحفاظ على معدل التش

 .263الضريبية لالستثمار باختالف الدول املانحة لها كما تختلف باختالف ظروف النشاط االقتصادي

كما سعى امليثاق إلى تكريس تدابير مالية وعقارية وإدارية التي تجعل املستثمر أمام أرضية إنجاز 

رف الذي يشجع على املعاملة باألوراق املالية لدى الدول فيما بينها كما استثماراته، وكذا نظام الص

تتكفل الدول ببعض النفقات لتشجيع االستثمار وإحداث صندوق إنعاش االستثمار واالرتقاء باملناطق 

الصناعيةمن طرف الدولة في األقاليم أو العماالت ونهج سياسة استبدال املستثمرين وتقديم املساعدة 

 لق مرافق إدارية لتسهيل اإلجراءات اإلدارية.لهم وخ

يتبين من خالل هذه املواد بأن املشرع قد عمل على األخذ بمبدأ القياس مع الدول املنافسة لجلب 

، ألن املعاملة 61.22االستثمار وإنعاش االقتصاد الوطني، وهذا ما تبنه املشرع في ميثاق االستثمار 

أخده في الحسبان عند فرض الضريبة لكي تساهم هذه األخيرة في  الضريبية تعتبر عامال أساسيا يجب

تمويل اإلنفاق العام مع املحافظة على وجوده وهو ما يفيد أن الطاقة الضريبية فكرة إنسانية واقتصادية 

 ، هدفها تشجيع االستثمار ومحاربة التملص الضريبي.264في آن واحد

 :خاتمة

يتناقض مع الوضع االستثماري من خالل املجهودات  بالرغم من ذلك فإن الوضع البيئي مازال

املبذولة من طرف دول العالم، لخلق توازنات بين الدول املصنعة والدول غير املصنعة، ألن الوضع أصبح 

عليه ضروريا مواكبة التطور االقتصادي والتكنولوجي والتقدم االجتماعي، وكذا التوسع العمراني ونزايد 

                                                           
 963الحبيب العطشان العالقة بين االمتيازات الضريبية وتحفيز االستثمار، م3س، ص -263
العطشان: مساهمة القاض ي الضريبي املغربي في حماية االستثمار أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق جامعة محمد الخامس كلية  الحبيب -264

 823، ص2008/2006العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،أكدال، الرباط، السنة الجامعية 
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زن بين البيئة ومحيطها االقتصادي، فاإلطار التشريعي للبيئة واالستثمار السكان من جعل عدم توا

باملغرب، يتجلى في القوانين املنظمة لهما، وعلى رأس هذه القوانين نجد الدستور الذي يبقى أسمى قانون 

ثمار، تبالبالد، منه تتفرع القوانين التنظيمية، باإلضافة إلى الفاعلين املتدخلين في الحقل البيئي واالس

تعزيزا للمنظومة البيئية واالستثمارية التي تلعب دورا فعاال في تحقيق التنمية املستدامة، ألن البيئة 

رضيعة التنمية، واالستثمار شقيقها، وقد قطع املغرب أشواطا مهمة بسنه مجموعة من القوانين التي 

ة الدولية والوطنية، يسري ذات تنظم املجال البيئي الذي أصبح له اهتمام كبير من قبل جميع األجهز 

األمر على االستثمار بترسيخ  ترسانة قانونية مهمة لتحقيق التنمية االقتصادية للرفع من املردودية 

 االجتماعية عن طريق الفاعلين واملتدخلين لتلبية حاجيات املجتمع ككل.

ياسات الخاصة بالسبحيث كان االهتمام باملجال البيئي وعالقته باالستثمار في صلب التوجهات 

العمومية، مما دفعه إلى إعداد مجموعة من القوانين التي تنظم املجال البيئي واالستثماري، باعتبارهما 

من بين األوليات لدى الدولة، فالدولة بدون قوانين بيئية واستثمارية ال يمكن النهوض بمجاالتها التنموية، 

ة صبغة مالئم مما يلزم كل الدول بوضع قوانين ذات لوجود روابط جد وطيدة بين البيئة واالستثمار،

 للتغيرات املناخية.

 الئحة املراجع:-

فتح هللا ولعلو: االقتصاد السياس ي، الجزء األول، مدخل للدراسات االقتصادية. مطبعة دار النشر املغربية الدار البيضاء، الطبعة   -

 .6213الثانية، شتنبر 

بيئة في ضوء الشريعة، دار املطبوعات الجامعية، أمام كلية الحقوق، إسكندرية مصر، الطبعة ماجد راغب الحلو: قانون حماية ال  -

 .6222األولى، السنة 

 .6211عبد العزيز النويض ي: وإدريس الكراوي: االقتصادي املغربي، نموذجا الفالحة واالستثمار األجنبي، مطبعة دار توبقال للنشر  -

زيان: أساسيات النظام املالي واقتصاديات األسواق املالية، مطبعة مكتبة حسن العصرية، بيروت عبد اللطيف مصيطفى ومحمد بن بو  -

 .3162الطبعة األولى،  –لبنان  –

 .3111محمد كرمي: القانون اإلداري، التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى،  -
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 .3166لقانون اإلداري، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية، مليكة الصروخ: ا -

 633محمد الكشبور: األوضاع القانونية الخاصة باملياه في الفقه اإلسالمي وفي تشريعات دول املغرب العربي، مجلة القضاء والقانون عدد  -

 .6221نونبر 

 .6222لجديدة الدار البيضاء، الطبعة األولى، منصور عسو: املالية العامة، مطبعة النجاح ا -

ة، عدد يابراهيم كومغار: آليات الوقاية والتمويل لحماية البيئة على ضوء القوانين البيئية الجديدة، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنم -

 .3111، طبعة 11-11

ق الترابي ورهان التنمية املحلية املندمجة، مطبعة الخليج العربي، نجيب املصمودي: الجماعات الترابية باملغرب بين مقومات التسوي -

 .3163الطبعة األولى، 

لطيفة بحوص: إشكالية االستثمار العقاري بين متطلبات القانون ورهان التنمية، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية ،  -

 .3111ة دار النشر املغربي، سلسة مؤلفات وأعمال جامعية، الطبعة األولى، مطبع

 .3161طبعة  23الحبيب العطشان: العالقة بين االمتيازات الضريبية وتحفيز االستثمار، املجلة ملغربية لإلدارة املحلية والتنمية العدد  -

 .3161ا أبريل، الحق في الحصول على املعلومات البيئية باملغرب" تقرير  مركز حرية اإلعالم في الشرق األوسط وشمال إفريقي -

 

 األطروحات: -

الحبيب العطشان: مساهمة القاض ي الضريبي املغربي في حماية االستثمار أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق جامعة محمد الخامس  -

 .3111/3112كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،أكدال، الرباط، السنة الجامعية 

غربية لالستثمارات الدولية والبحث على االندماج في االقتصاد العالمي: أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون سعيد أغريب: املعاملة امل -

 ، 3116/3113العام، جامعة القاض ي عياض كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 

اق أطروحة الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية محمد أهاروش: املراكز الجهوية لالستثمار واقع وآف -

 .3111/3112الرباط، السنة الجامعية  -أكدال–واالقتصادية واالجتماعية 

ام، انون الععبد العزيز لعراش: النظام الجمركي ومسألة التنمية االقتصادية باملغرب: أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق الق -

 .6222-6221جامعة الحسن الثاني: كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 

املصطفى الخطيب: املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية بين القواعد العامة واألنظمة الخاصة مقاربة على ضوء مبادئ التنمية  -

، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة القاض ي عياض كلية العلوم القانونية واالقتصادية –دراسة مقارنة  -ة، املستدام

 .3166/3163واالجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 

ين لحقوق جامعة الحسن الثاني عالهام العلمي: الحماية الجنائية للبيئة من خالل قانون املنشآت املصنفة: أطروحة لنيل الدكتوراه في ا -

 .3112 -3113الشق الدار البيضاء، السنة الجماعية 
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الحسين ايت الحاج: الحماية القانونية للبيئة_دراسة مقارنة_ ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد  -

 .6221/6221دال_ الرباط ، السنة الجامعية، الخامس، كلية العلوم القانونية  واالقتصادية واالجتماعية، أك

 القوانين: -

 قانون االلتزامات والعقود املغربي. -

  .6221قانون االستثمارات لسنة  -

 .6211قانون أسس مدونة االستثمارات لسنة  -

 .6212قانون االستثمارات الفالحية لسنة  -

 .6212قانون االستثمار لسنة   -

 الظهائر: -

بمثابة ميثاق  61.22بتنفيذ القانون اإلطار رقم  6222نونبر  1املوافق  6361جمادى الثانية  63صادر في  6.22.326قم ظهير شريف ر  -

  .6222نونبر  32بتاريخ  3222االستثمارات، ج ر ع 

  .31/12/6222يخ الصادر بتار  3232املتعلق باملاء الجريدة الرسمية عدد  61.22بتنفيذ القانون رقم  6.22.623ظهير شريف رقم  -

املتعلق باملاء ج، ر، عدد  21.62بتنفيذ القانون رقم  3161غشت  61املوافق  6321ذي القعدة  1صادر في  6.61.6662ظهير شريف رقم  -

 .1212ص 61/11/3161بتاريخ  1323

املتعلق بحماية واستصالح  66.12، بتنفيذ القانون 3112ماي  63املوافق  6333من ربيع األول  61صاد في  6.12.22ظهير شريف رقم  -

 .6211، ص62/11/3112بتاريخ  2661ج، ر، عدد البيئة،

املتعلق بدراسات التأثير على  63.12 ، بتنفيذ القانون 3112ماي  63املوافق ل  6333ربيع األول  61صادر في  6.12.11ظهير شريف رقم  -

 .6212ص 3112-11-62بتاريخ  2661ج، ر، عدد  البيئة،

املتعلق بمكافحة تلوث الهواء،  62.12بتنفيذ القانون رقم  3112ماي  63املوافق  6333ربيع األول  61صادر في  6.12.16شريف رقم ظهير  -

 . 6263، ص3112يونيو  62بتاريخ  2661ح، ر، عدد 

بتدبير النفايات والتخلص منها، املتعلق  31.11بتنفيذ القانون رقم  33/1/3111املوافق  6331شوال  21صادر في  6.11.622ظهير شريف  -

 1/66/3111بتاريخ  2311ج، ر، عدد 

املتعلق باملناطق املحمية، ج،  33.11بتنفيذ القانون رقم  3161يوليوز  61املوافق  6326شعبان  2صادر في  6.61.632ظهير شريف رقم  -

 .2213ص 3/11/3161بتاريخ  2116ر، عدد 

بمثابة ميثاق وطني  22-63بتنفيذ القانون اإلطار رقم  3163مارس  1املوافق  6322مادى األولى ج 3صادر في  6.63.12ظهير شريف رقم  -

 .2623ص 3163مارس  31بتاريخ  1331للبيئة والتنمية املستدامة ج ر عدد 

بمنع صنع  القاض ي 11.62بتنفيذ القانون رقم  3162ديسمبر  1املوافق ل  6323من صفر  32صادر في  6.62.631ظهير شريف رقم  -

 .2113، ص3162ديسمبر  61بتاريخ  1331األكياس من مادة بالستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها ج ر عدد 
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املتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على االستثمارات املنجمية،  16.13بتنفيذ القانون رقم  6211ديسمبر  32صادر في  6.11.16ظهير شريف رقم  -

 .6211فبراير  3بتاريخ  2112ج ر عدد 

 املتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على االستثمارات املنجمية. 16.13بتنفيذ القانون رقم  6211ديسمبر  32صادر في  6.11.16ظهير شريف رقم  -

بمثابة ميثاق  61.22بتنفيذ القانون اإلطار رقم  6222نونبر  1املوافق  6361جمادى الثانية  63صادر في  6.22.326ظهير شريف رقم  -

 .6222نونبر  32بتاريخ  3222االستثمارات، ج ر ع 

 املتعلق باالستثمارات البحرية. 36.13بتفعيل القانون رقم  6213أكتوبر  2صادر في  6.12.611ظهير شريف رقم  -

 ير لتشجيع استثمارات السياحية.املتعلق باتخاذ تداب 31.13بتنفيذ القانون رقم  6212يونيو  2الصادر  6.12.623ظهير شريف رقم  -

بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاص بتشجيع استثمارات الصناعية ، 6212غشت  62بتاريخ  6-12-6612ظهير شريف رقم  -

 .التقليدية

 .رية املصدرةبمثابة قانون يمدد بموجبه إلى املؤسسات التجا 6211شتنبر  62بتاريخ  6.11.361ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -

 املتعلق باالستثمارات الصناعية. 61.13يتضمن األمر بتنفيذه لقانون رقم  6212يناير  61صادر في  6.13.331ظهير شريف رقم   -

بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع املؤسسات املصدرة ملنتوجات ، 6212غشت  62بتاريخ  6-12-311ظهير شريف رقم  -

 .6212غشت  62بتاريخ  6213ج ر عدد  ة العصرية أو التقليدية،الصناعي

املتعلق بالتجزئات العقارية  32.21بتنفيذ القانون رقم   6223يونيو  61املوافق  6363صادر من ذي الحجة  6.23.1ظهير شريف رقم  -

 واملجموعة السكنية وتقسيم العقارات.

 املتعلق بالتعمير.  63.21بتنفيذ القانون رقم  6223يونيو  61املوافق  6363ة من ذي الحج 62بتاريخ  6.23.26ظهير شريف رقم  -

 املراسيم: -

 املتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع االستثمارات السياحية. 31.13بتطبيق القانون رقم  6212يونيو  62صادر في  3.13.121مرسوم رقم  -

 املتعلق باالستثمارات البحرية. 36.13نون بتطبيق القا 6211غشت  61صادر في  3.12.232مرسوم رقم  -

 بتحديد القطاعات املشار إليها في الفصل األول من الظهير الشريف. 6212غشت  63بتاريخ  3-12-366مرسوم رقم  -

 الشريف املتعلق باالستثمارات الصناعية الصادر بتنفيذ الظهير  61.13بتطبيق القانون رقم  6212يناير  61صادر في  3.13.132مرسوم  -

 .6212يناير  61املؤرخ بتاريخ  6.13.331رقم 

يتعلق بالصب والسيالن والرمي واإليداع املباشر أو غير املباشر  3112فبراير  33املوافق  6332من ذي الحجة  62في  3.13.222مرسوم رقم  -

 . 321، ص 3112فبراير  61بتاريخ  2321في املياه السطحية أو الجوفية، ج، ،ر عدد 

 القرارات: - 

زير و  القرار املشترك لوزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية والوزير املنتدبة لدى -

ة األولى من بتطبيق أحكام املاد 3161نونبر  31املوافق  6321رمضان  63بتاريخ  6121.61الطاقة واملعادن والبيئة املكلفة بالبيئة رقم 

القاض ي بمنع  11.62بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  3161أبريل  3املوافق  6321من جمادة اآلخرة  32بتاريخ  3.61.613املرسوم رقم 
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يونيو  31املوافق  6321رمضان  36بتاريخ  1311صنع األكياس من مادة البالستيك واستيراد وتصديرها وتسويقها واستعمالها ج ر عدد 

 .3216ص 3161

وتجري تعديل هاته القوائم بشكل دائم: ملحق بقرار وزير  6212يناير  61صادر في  23.12قرار لوزير التجارة والصناعة والسياحة رقم   -

 13 -133و  6212ابريل  1بتاريخ  321-12كما تم تغييره وتكميله بالقرارات  6212يناير  61بتاريخ  23.12التجارة والصناعة والسياحة رقم 

، 6222مارس  1بتاريخ  312 -22وقرار وزير التجارة والصناعة والخوصصة  6211يونيو  62بتاريخ  211 -11قرار  – 6213يونيو  66بتاريخ 

 .   6222مارس  1بتاريخ  3622ج، ر، ع، 

 املراجع باللغة األجنبية -

- J. Rivero : droit administratif précis Dalloz 1983. 

 - AHMED GOURARI : la responsabilité en matière de dommage écologique ;Revue de droit et d économie Dec.2007.N 23. 

- BENABDELLAH MOHAMMED Amine.La police administrative dans le système juridique marocain. Publications Aprej.1987. 

 -  LAMBERT FAIVRE YVONNNE : l’indemnisation des victimes post transfusionnelles du sida .hier. aujourd’hui et  

demain ;T ;D.civ. 1993. 

- DENIS LEMIEUX : Les procèdes volontaristes de protection de l environnement. unacts du colloque international organises 

par les universités de la vol. Marrakech – Montpellier colloque de Marrakech. Le constat. L’état du droit de l'environnement. 

Les 5 et 6 ; 1998. Collection de la faculté des sciences juridiques économiques et sociale Marrakech. Série séminaires et 

colloques. N 11. 
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 بين السياسة التقليدية والحديثة رقابة بنك املغرب على التمويل

 

  11.311القانون رقم  تنظيم وتسيير املجالس الجماعية على ضوء مقتضيات

 

         رشيد طهور 

 في القانون العام باحث 

                 

   

م ظيرمي التنظيم اإلداري السليم إلى تحقيق الغاية التي من أجلها قامت اإلدارة، فاختالل ن

اإلدارة وفسادها أمر له عواقبه، بل قد يكون من آثاره زعزعة الثقة في النظام السياس ي، لذا كان 

لزاما توجيه االهتمام إلى الناحية اإلدارية، عن طريق تدعيمها وإصالح ما اختل منها، بغية الوصول 

وقت ويحقق في ال إلى نظام إداري متين، يحفظ لإلدارة سيطرتها وإشرافها تحقيقا للصالح العام،

نفسه لألفراد والجماعات حقوقهم وحرياتهم على أكمل وجه، تلك الحقوق والحريات التي منحتها 

 .(265)لهم الدساتير وكفلت تحقيقها واحترامها

ويتقاسم النظام اإلداري في مختلف بلدان العالم نظامين أساسين وهما نظام وحدة السلطة 

دارية(، ونظام تعدد السلطات اإلدارية ويطلق عليها )الالمركزية اإلدارية ويطلق عليها )املركزية اإل 

 .(266)اإلدارية(

                                                           
 .623، ص 6222القاهرة. طبعة -الجزء االول، مكتبة النهضة املصرية-قارن احمد عبد القادر الجمال: القانون االداري املصري وامل -265 

 .12.ص 3161مليكة الصروخ: القانون االداري دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة  -266 
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فالنظام املركزي يرمي إلى تجميع عناصر القانون اإلداري في يد الحكومة املركزية أي في يد 

 السلطات التنفيذية في الدولة.

 ين االشخاصأما النظام الالمركزي فيرمي إلى تقسيم السلطة بين الحكومة املركزية وب

املعنوية األخرى في الدولة كالجهات والجماعات واملؤسسات العامة، فاملركزية والالمركزية وسيلتان 

 .(267)مختلفتان إلدارة مرافق الدولة، ولكل منهما مزاياه ومساوؤه

واملغرب باعتباره أحد دول العالم ال يغدو أن يخرج عن العمل بأحد هذين النظامين، 

مط التنظيم اإلداري الذي تأخذ به الدولة في تسيير شؤونها، فكلما اتسع نطاق فالالمركزية هي ن

الحريات العامة بالنسبة للوحدات الترابية واملجموعات املحلية كانت الالمركزية تعتمد كأسلوب 

 متقدم في التسيير.

ى التي ر يمثل النظام الالمركزي أحد أوجه الديمقراطية اإلدارية، وبالنظر إلى التحوالت الكب

شهدتها بنيات الدولة واملهام الكثير واملعقدة التي اصبحت تقوم بها الدولة في العصر الحديث، 

وبسبب تزايد الحاجات العامة الضرورية التي تتطلب السهر على تحقيقها باستمرار مما صعب 

نين في اك املواطاألمر على الدولة القيام بهذه املهام في ظل النظام املركزي وكذا رغبة منها في اشر 

تسيير شؤونهم بأنفسهم، عمدت إلى األخذ بنظام الالمركزية اإلدارية ألن مشاركة املواطنين أمر 

ضروري للوصول إلى تحقيق تلك االهداف من خالل تنظيم جهودهم في الجماعات اإلدارية املحلية 

 .(268)التي باتت تساهم في العملية التنموية

                                                           

وما بعدهما، واحمد  612و 23للمزيد من التفصيل في مزايا ومساوئ النظامين املركزي والالمركزي انظر الدكتورة مليكة الصروخ، م.س. ص  -267 

 وما يليها. 611عبد القادر الجمال، م.س. ص 

سناد الخنكي: االدوار الجديدة ملجالس الجهات والجماعات في رسم السياسات العامة، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام للسنة  -268 

 .6، ص 3162-3163الجامعية 
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لذي يعتبر اللبنة االساسية لكل تنظيم اداري المركزي، والذي وبالنسبة للتنظيم الجماعي، ا

بموجبه أعطى املشرع أهمية خاصة للتنمية املحلية، عبر تخويل املجالس الجماعية اختصاصات 

تقريرية مهمة في مجال التنمية املحلية، بحيث جعل الالمركزية تخرج من البعد السياس ي اإلداري 

 .(269)نواة كل تنمية اقتصادية منشودة إلى البعد االقتصادي باعتباره

فقد أضحت الجماعات الترابية تحظى باهتمام كبير باعتبارها قطب للتنمية املحلية ومحرك 

للدورة االقتصادية، إضافة إلى أنها أصبحت شريكا إلى جانب الدولة والقطاع الخاص في كل 

 .(270)القرارات االقتصادية الوطنية

، حيث خصص (271)جهات العماالت واألقاليم والجماعاتفي ال 3166وقد حددها دستور 

 فصل. 63لها الباب التاسع منه واملكون من 

يدير شؤونها مجلس ينتخب أعضاءه باالقتراع العام املباشر )وهو موضوع بحثنا( لذلك فإن  

اإلنماء املحلي من الرهانات االستراتيجية امللقاة على عاتق مجالس الجماعات، والتي أصبحت 

در في الجماعات الترابية اللبنة األولى التي تقوم عليها مختلف الجماعات الترابية باملغرب أخذا تتص

 بمبدأ الديمقراطية اإلدارية الذي تسعى إليه الدولة املغربية. 

 ــ فكيف يتم تنظيم املجلس الجماعي باعتباره هو الجهاز املدبر لشؤون الجماعة؟

 ــ وكيف يتم تسييره؟

                                                           
 .3سناد الخنكي: نفس املرجع، ص   -269 

 .62، ص3112، 33عدد « مواضع الساعة»محمد بن طلحة الدكالي: امليثاق الجماعي الجديد نحو جماعة مواطنة، م.م.إ.م.ت.، سلسلة  -270 

 على انه "الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعماالت واالقاليم والجماعات.  3166من دستور  622ينص الفصل  -271 

 بارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية..."الجماعات الترابية اشخاص اعت    
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وكذا  (272)662.63سنحاول اإلجابة عنها طبقا ملا جاء به القانون التنظيمي رقم  هذه االسئلة

 القوانين املتدخلة في تنظيم هذا املجلس وطرق تكوينه وفقا للتصميم اآلتي بعده:

 املبحث األول: تنظيم املجلس الجماعي 

 املبحث الثاني: تسيير املجلس الجماعي 

 

 

تعتبر الديمقراطية مطلبا تطمح الشعوب جميعها إلى تحقيقه ال غاية في حد ذاته، وإنما 

وسيلة لحماية حقوق األفراد وحرياتهم حيث يؤسس البناء الديمقراطي على حكم الشعب نفسه 

 بنفسه عن طريق انتخابات حرة نزيهة والتي باتت مطلبا لجميع الشعوب.

تضع من الضمانات ما يكفل نزاهة العملية االنتخابية  وهذا ما يضع على عاتق الدول أن

التي قوامها تطبيق ترسانة من القوانين والقواعد املنظمة للعملية االنتخابية بصورة دورية تصب 

 .(273)في مجملها إلى تحقيق مقاصد االنتخابات

ون ؤ لكي تتحقق الالمركزية في أجل صورها ينبغي أن تكون املجالس التي تتولى تدبير الش

املحلية منبثقة عن الجماعة املحلية التي تمثلها ويعد االنتخاب الوسيلة العملية التي يتم عن 

طريقها تكوين املجالس املحلية، فعن طريق االنتخاب يعبر سكان الجماعة عن ارادتهم من أجل 

                                                           
املتعلق بالجماعات، الجريدة  662.63( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 3162يونيو  1) 6321رمضان  31صادر في  6.62.12ظهير شريف رقم  -272 

 .1111(، ص 3162يونيو  32) 6321شوال  1بتاريخ  1211الرسمية عدد 

 .3، ص 3161-3161وركبة: املنازعات االنتخابية الجماعية والجهوية، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام، لسنة شيخ ب -273 
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سلوبا أ اختيار من سيمثلهم في الهيئة التي ستتولى االشراف على مصالحهم. ومن ثم كان االنتخاب

يمكن الوحدات اإلدارية من أن تدير شؤونها بنفسها من خالل مجالسها الخاصة وبالتالي ضمان 

 . (274)استقاللها في مباشرة وظائفها عن السلطة املركزية

امة نونا التداول في القضايا العيمكن بداية تعريف املجلس الجماعي بأنه الجهاز املخول له قا

التي تهم الشؤون الجماعية املحلية وإصدار املقررات بشأنها، وهو يستمد شرعية وجوده وعمله 

 .(275)من كونه منبثقا عن االنتخابات العامة املباشرة

على "يدبر شؤون الجماعة مجلس  ينتخب  662.63من القانون التنظيمي  1نصت املادة 

املتعلق بانتخاب أعضاء  22.66العام املباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم  أعضاءه باالقتراع

من دي  33بتاريخ  6.66.612مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ."(276)(3166نونبر  36) 6323الحجة 

جريدة هكذا ينتخب ملدة ست سنوات أعضاء هذه املجالس، ويحدد بمرسوم وينشر في ال

الرسمية تاريخ االقتراع واملدة املحددة التي تقدم خاللها الترشيحات وتاريخ بداية الحملة االنتخابية 

 .(277)ونهايتها

                                                           
 .22، ص 3112السعيدي مزروع فاطمة: االدارة املحلية الالمركزية باملغرب، الطبعة األولى  -274 

 1سناد الخنكي: مرجع سابق، ص  -275 

 .2221(،ص 3166نونبر  33من دي الحجة ) 32مكرر بتاريخ  2122الجريدة الرسمية عدد  -276 

 مينة بنلمليح: التنظيم اإلداري املغربي على ضوء مستجدات الدستور الجديد، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية )سلسلة -277 

 .623، ص 3161ولى . مطبعة املعارف الجديدة الرباط، الطبعة األ 662مؤلفات وأعمال جامعية(، عدد 
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وما تجدر اإلشارة إليه أن عدد أعضاء املجالس الجماعية ليس مماثال عند كل الجماعات، 

جالس الجماعية من . ومن تم تتكون امل(278)بل يختلف حسب عدد السكان بالنسبة لكل جماعة

 .(279)22.66من القانون التنظيمي رقم  631عدد من األعضاء يتم تحديدهم طبقا ملا جاء في املادة 

ولدراسة تشكيل املجلس الجماعي ال بد من الوقوف عند مرحلة الترشيح )املطلب األول( ثم 

 مرحلة االنتخاب )املطلب الثاني(.

لة الترشيح لالنتخابات املحلية مرحلة أولية يبدي فيها الناخبون رغبتهم في تمثيل تعتبر مرح

املواطنين على املستوى املحلي، الذين تبقى لهم في األخير حرية اختيار من الجدير بهذه املهمة والذي 

 تتوفر فيه املؤهالت الكافية للقيام باملهام املنوطة به.

منافسة االنتخابات فقد حدد املشرع بمقتض ى  وليس كل فرد يمكنه الترشيح لخوض

املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بعض الشروط  22.66القانون التنظيمي رقم 

                                                           
 وما بعدها. 21ص  -6212للتفصيل اكثر راجع صالح املستف في كتابه "التطور اإلداري في أفق الجهوية باملغرب"، طبعة  -278 

 على: "باستثناء مجالس الجماعات املقسمة إلى مقاطعات، يتألف املجلس الجماعي من: 22.66من القانون التنظيمي رقم  631تنص املادة  -279 

 نسمة؛ 1.211عضوا في الجماعات التي ال يفوق عدد سكانها  66 -

 نسمة؛ 63.211و  1.216عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين  62 -

 نسمة؛ 62.111و  63.216عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين  62 -

 نسمة؛ 32.111و  62.116عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين  32 -

 نسمة؛ 21.111و  32.116عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين  32 -

 نسمة؛ 611.111و  21.116عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين  26 -

 نسمة؛ 621.111و  611.116عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين  22 -

 نسمة؛ 311.111و  621.116راوح عدد سكانها بين عضوا في الجماعات التي يت 22 -

 نسمة؛ 321.111و  311.116عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين  32 -

 نسمة؛ 211.111و  321.116عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين  31 -

 نسمة؛ 221.111و  211.116عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين  26 -

 نسمة؛ 311.111و  221.116عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين  22 -

 نسمة؛ 311.111عضوا في الجماعات التي يفوق عدد سكانها  16 -

 يحدد عدد املقاعد املخصصة ملجالس الجماعات املشار إليها أعاله بمرسوم يتخذ باقتراع من وزير الداخلية."
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التي يجب أن تتوفر فيمن يترشحون لالنتخابات بل وقد حرم بعض الفئات االخرى من الترشيح 

 بالنظر إلى نوع الوظائف التي يشغلونها.

حدد املشرع املغربي الشروط الواجب توفرها في كل من له رغبة في الترشيح لعضوية 

املجالس الجماعية داخل اململكة، حيث اشترط أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه املدنية 

 . ويشترط كذلك أن يكون مقيدا في الالئحة االنتخابية العامة لجماعة او (280)والسياسية

 .(281)مقاطعة

كما سمح املشرع للمغاربة املقيمين خارج تراب اململكة بالترشيح لالنتخابات وذلك 

املتعلق بانتخاب أعضاء  22.66من القانون التنظيمي رقم  2بالتنصيص في الفقرة األولى من املادة 

يحاتهم ا ترشيمكن للمغاربة املقيمين خارج تراب اململكة أن يقدمو »مجالس الجماعات الترابية على 

النتخابات أعضاء مجالس الجهات ومجالس العماالت واألقاليم ومجالس الجماعات واملقاطعات 

 ، وهو نفس املقتض ى«وفق الكيفيات والشروط وداخل اآلجال املنصوص عليها في هذا القانون...

الثالث  في الجزء (282)من نفس القانون  626الذي نص عليه املشرع في الفقرة األخيرة من املادة 

 منه الذي نظم أحكام انتخابات أعضاء مجالس الجماعات واملقاطعات.

وبالتالي يمكن لجميع املغاربة املتوفرة فيهم الشروط التي أسلفنا ولهم الرغبة في الترشيح  

ان يقدموا طلبات ترشيحهم إلى الجهات املعنية للنظر فيها سواء منهم املقيمين في املغرب أو خارجه 

                                                           
 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. 22.66نون التنظيمي رقم من القا 3املادة  -280 

 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. 22.66من القانون التنظيمي رقم  626الفقرة األولى من املادة  -281 

ربة املقيمين خارج تراب اململكة واملقيدين في اللوائح االنتخابية "...يمكن للمغا 22.66من القانون التنظيمي رقم  626الفقرة األخيرة من املادة  -282 

 العامة أن يقدموا ترشيحاتهم في إحدى الجماعات أو املقاطعات التي يخولهم القانون الحق في التقييد في الئحتها االنتخابية."
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اء شريطة أن ال يكونوا من بين االفراد الذين حددهم املشرع في القانون املنظم على حد سو 

 النتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فمن هم هؤالء االشخاص؟

املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية  22.66يمنع القانون التنظيمي رقم 

أو املهام التي يمارسونها، إذ تتنافى مع مهمة  مجموعة من األشخاص من الترشيح نظرا لصفاتهم

 .(283)مستشار جماعي أو منتخب في مختلف االنتخابات التي ينظمها هذا القانون 

من نفس القانون املذكور األشخاص الذين يمنع عنهم الترشيح على  1وهكذا عددت املادة 

 الشكل التالي:

التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع  ــ املتجنسون بالجنسية املغربية خالل الخمس سنوات6

من قانون الجنسية املغربية كما وقع تغييره  61عنهم هذه القيد وفق الشروط املقررة في الفصل 

 .(284)وتتميمه

ــ األشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتض ى 3

في القرار املذكور، أو بسبب انصرام أجل  حكم مكتسب لقوة األمر املقض ي به، في حالة الطعن

 الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه.

 ــ األشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط املطلوبة ليكونوا ناخبين.2

ــ األشخاص الذين يزاولون أو انتهوا من مزاولة الوظائف التالية منذ أقل من سنة في 3

 راع:التاريخ املحدد لالقت

                                                           
 .332الرباط ص -، مطبعة االمنيةالجزء األول )التنظيم اإلداري املغربي(-كريم لحرش: القانون اإلداري املغربي -283 

 يخضع األجنبي املتجنس طيلة خمس سنوات للقيود في األهلية اآلتية:»من قانون الجنسية املغربي على  61ينص الفصل  -284 

 أوال: ال يجوز أن تسند إليه وظيفة عمومية أو نيابة انتخابية يشترط فيمن يقوم بهما التمتع بالجنسية املغربية؛

 وز أن يكون ناخبا إذا كانت الصفة املغربية شرطا للتسجيل في اللوائح االنتخابية؛ثانيا: ال يج

على أنه يجوز أن يعفى من هذه القيود كلها أو بعضها بمقتض ى ظهير فيما إذا خولت الجنسية بمقتض ى ظهير أو بموجب مرسوم يتخذه 

 «املجلس الوزاري فيما إذا خولت الجنسية بموجب مرسوم.
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 ــ القضاة.

 ــ قضاة املجلس األعلى للحسابات وقضاة املجالس الجهوية للحسابات.

ــ املدراء املركزيون لوزارة الداخلية والوالة والعمال وكذا الكتاب العامون للعماالت أو 

األقاليم أو عماالت املقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الوالة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية 

 رؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ واملقدمون.و 

 ــ مفتشو املالية والداخلية.

 ــ الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون.

 ــ املحتسبون.

 ــ افراد القوات املسلحة امللكية وأعوان القوة العمومية.

كانت تسميتها أو ــ األشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما   

مداها، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة اإلدارة أو الجماعات الترابية 

أو املؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل 

 السالح أثناء أداء مهامهم.

قوة الش يء املقض ي به بعقوبة حبس ــ األشخاص املحكوم عليهم بمقتض ى حكم مكتسب ل2

نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتها، من أجل أحد األفعال املنصوص 

 منه. 12من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام املادة  11إلى  12عليها في املواد من 

أضاف  22.66يمي رقم من القانون التنظ 1باإلضافة إلى األشخاص الذين حددتهم املادة 

من نفس القانون، الذين نظرا ملزاولتهم بعض املهام  623املشرع بعض األشخاص بمقتض ى املادة 



  

 

130 

في نفس الجماعة التي لهم رغبة الترشيح بها أو انتهاء مزاولتهم مهامهم بها ملدة تقل عن سنة في 

 . (285)التاريخ املحدد لالقتراع

يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مترشح أو وكيل كل الئحة بمقر السلطة 

 .(286)املكلفة بتلقي الترشيحات، وال تقبل الترشيحات املوجهة بواسطة البريد أو بأي وسيلة أخرى 

من خالل هذا املقتض ى القانوني يتبين أن املشرع اشترط ضرورة التصريح الشخص ي 

شيحات من طرف كل مترشح أو وكيل كل الئحة، ونص صراحة على عدم قبول الترشيحات للتر 

املوجهة بواسطة البريد أو بأي وسيلة أخرى مما يجب معه على كل مترشح أو وكيل الئحة أن يتقدم 

باستقبال الترشيحات والتصريح بترشيحه، الذي يقدم  (287)بشكل شخص ي لدى السلطات املكلفة

متضمنا مجموعة من  (288)ه اثنتان منها فورا إلى الوالي أو العامل املعنيفي ثالث نسخ توج

، مرفقا بنسخة من بطاقة السوابق لكل مترشح مسلمة من طرف املديرية العامة (289)البيانات

                                                           
املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية "ال يمكن أن ينتخب االشخاص اآلتي ذكرهم في  22.66من القانون التنظيمي رقم  236املادة  -285 

 مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ املحدد لالقتراع:

 الذين يتقاضون مرتبهم كال أو بعضا من ميزانية الجماعة؛ ــ مستخدمو الجماعة والعاملون فيها

 ــ املحاسبون املشرفون على أموال الجماعة؛

 ــ الحاصلون على امتياز إلدارة مرفق من مرافق الجماعة ومديرو املرافق التي تكون تابعة لها أو تحصل على إعانة مالية منها؛

 ــ نواب أراض ي الجموع."

 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. 22.66من القانون التنظيمي رقم  1املادة الفقرة األولى من  -286 

هي السلطة اإلدارية املحلية التابعة لدائرة نفوذها الجماعة  22.66من القانون التنظيمي رقم  623السلطة املكلفة بتلقي الترشيحات وفقا للمادة  -287 

 أو املقاطعة.

 .22.66من القانون التنظيمي رقم  623من املادة الفقرة األخيرة  -288 

مجموعة من البيانات يجب تضمينها بتصريحات الترشيح املقدمة من طرف  22.66من القانون التنظيمي رقم  1حددت الفقرة الثانية من املادة  -289 

 املرشحين وهي كالتالي:

 ــ إمضاءات املترشحين مصادق عليها؛=====

أسماء املترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ ومكان والدتهم وعناوينهم ومهنهم والدائرة االنتخابية التي قيدوا بها  === ــ اسم املترشح أو 

 وتلك املترشح فيها وانتماءاتهم السياسية عند االقتضاء؛

 ــ صورة املترشح أو صور املترشحين الشخصية؛

 تراع بالالئحة وكذا ترتيب املترشحين في الالئحة؛ــ بيان تسمية الالئحة واسم وكيلها في حالة االق

و نسخة أــ شهادة القيد في اللوائح االنتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية، مسلمة من طرف السلطة اإلدارية املحلية املختصة، 

 من القرار القضائي القائم مقامها. 



  

 

131 

لألمن الوطني منذ أقل من ثالث أشهر، أو بنسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثالث 

وي االنتماء السياس ي يجب اإلدالء باإلضافة إلى هذه الوثائق بتزكية أشهر، وبالنسبة للمترشحين ذ

تسلم له لهذه الغاية من لدن الحزب السياس ي أو تحالف األحزاب السياسية الذي تتقدم باسمه 

الالئحة أو املترشح، وذلك إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ 

 االقتراع.

إيداع التصريح بالترشيح من طرف املترشح أو وكيل الالئحة تسلم له السلطة املختصة وبعد 

ساعة من إيداع  31وصال مؤقتا عن إيداع الترشيح، على أن تسلم له الوصل النهائي داخل أجل 

الترشيح، بعدها تتم عملية النظر في هذه الترشيحات التي تنتهي بتسجيلها أو رفضها، حيث ترفض 

ت املتعددة من طرف املترشح الواحد في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو الئحة واحدة الترشيحا

 22.66مما يجعل ترشيحه باطال، وكذا الترشيحات التي تقدم خالفا ألحكام القانون التنظيمي رقم 

أو من طرف مترشح أو مترشحين غير مؤهلين قانونا لالنتخاب، كما ال تقبل لوائح الترشيح التي 

ضمن أسماء أشخاص ينتمون ألكثر من حزب سياس ي واحد، أو تتضمن في نفس الوقت تت

 .(290)ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياس ي وترشيحات ألشخاص بدون انتماء سياس ي

وإذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص دون توفر الشروط  

حكام هذا القانون، وجب على السلطة املكلفة بتلقي املنصوص عليها في القانون املذكور أو خالفا أل 

من  2التصريحات بالترشيح رفضه، ولو تسلم املترشح الوصل النهائي املنصوص عليه في املادة 

 القانون التنظيمي املذكور 

بينما الترشيحات التي يتم  تسجيلها، فبمجرد ذلك تقوم السلطة املختصة بتلقي تصريحات 

سطة إعالنات أو أية وسيلة أخرى لإلشهار ويخصص لكل الئحة ترشيح أو الترشيح بإشهارها بوا

                                                           
 املتعلق بانتخاب أعضاء املجلس الجماعي. 22.66من القانون التنظيمي رقم  1املادة  -290 



  

 

132 

مترشح رمز يحدد بقرار لوزير الداخلية، حيث تحدد السلطة املكلفة بتلقي الترشيحات الرمز 

املخصص لكل الئحة مستقلة أو لكل مترشح مستقل، وتثبته في الرسم النهائي الذي تسلمه لوكيل 

 الالئحة أو املترشح.

حدد املغربي شروطا يجب توافرها في الناخبين ليقبل تسجيلهم في اللوائح االنتخابية، كما 

 حدد الكيفية التي تتم وفقا لها عملية االنتخاب، وطريقة انتخاب اجهزة املجلس.

املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات  (291)66.21نصت املادة الثانية من القانون رقم 

االستفتاء واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت االنتخابية 

، "يقيد فيها املواطنات (292)واالستفتائية، على أن القيد في اللوائح االنتخابية العامة إجباري 

لقانونية واملتمتعون بحقوقهم املدنية والسياسية وغير واملواطنين املغاربة البالغون سن الرشد ا

 ،(293)املوجودين في إحدى حاالت فقدان األهلية االنتخابية املنصوص عليها في القانون 

تودع طلبات القيد من طرف املعنيين باألمر بمكاتب تخصصها السلطة اإلدارية املحلية لهذه 

يث أوجب املشرع على الفئات املذكورة . ح(294)الغاية، ويجب أن تقدم طلبات قيدهم شخصيا

تقديم قيدهم بصفة شخصية بالدائرة االنتخابية الواقع في دائرة نفوذها املحل الذي يقيم فيه 

املعني باألمر بكيفية فعلية ومنتظمة، وذلك بملء مطبوع خاص يثبت فيه اسمه الشخص ي والعائلي 

                                                           
املتعلق باللوائح االنتخابية العامة  21.66( بتنفيذ القانون رقم 3166اكتوبر  31) 6323دي القعدة  21صادر بتاريخ  6.66.616ظهير شريف رقم  -291 

ابية واالستفتائية، الجريدة الرسمية عدد وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل اإلتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت االنتخ

 . 2321(، ص 3166اكتوبر  26) 6323ذي الحجة  2، بتاريخ 2226

املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية "التصويت حق شخص ي  22.66من القانون  66وهو نفس املقتض ى املنصوص عليه في املادة  -292 

 وواجب وطني..."

 21.66نون رقم من القا 2املادة  -293 

 وما بعدها. 621راجع مينة بنلمليح: مرجع سابق، ص  -294 
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ر وطنية للتعريف، وتوقيعه أو بصمته إذا تعذوتاريخ ومكان والدته ومهنته وعنوانه ورقم بطاقته ال

 عليه التوقيع أو كان يجهله.

كما يمكن لألجانب املقيمين باملغرب طلب قيدهم في اللوائح االنتخابية اإلضافية الخاصة 

باألجانب، الذين تربط بالدهم باململكة املغربية إتفاقيات تجيز قيد مواطنيها باللوائح االنتخابية 

، فيقدم بصفة شخصية كل أجنبي من هؤالء يرغب (295)ماثلة للمواطنين املغاربةوتقر معاملة م

بتقييده في الالئحة االنتخابية اإلضافية طلب قيده بها وذلك بواسطة ملء مطبوع خاص يثبت 

فيه اسمه الشخص ي والعائلي واسمي أبويه ورقم بطاقة إقامته باملغرب أو بطاقة تسجيله املسلمة 

ام لألمن الوطني سارية املفعول، وذلك شريطة إدالئه بجميع الوثائق التي تثبت من طرف املدير الع

أنه يقيم فعليا في املغرب ملدة ال تقل عن خمس سنوات، وفي دائرة نفوذ الجماعة منذ مدة ال تقل 

عن ستة أشهر متصلة، واإلدالء كذلك بتصريح موقع ومصادق عليه تقر فيه أنه يتمتع بحقوقه 

 .   (296)ياسية في بلده االصلياملدنية والس

 :(297)وقد استثنى املشرع بعض الفئات الذين يمنع عليهم القيد في اللوائح االنتخابية وهم

أفراد القوات املسلحة امللكية العاملون من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر  -6

ا ت تسميتهماألشخاص الذين اسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، كيفما كان

أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة اإلدارة أو 

الجماعات الترابية أو املؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت 

 طبيعته، والذين لهم الحق في حمل السالح خالل مزاولة مهامهم؛

 ت اآلتية:األفراد املحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبا -3

                                                           
 .21.66من القانون رقم  31املادة  -295 

 .21.66من القانون رقم  36املادة  -296 

 .21.66من القانون رقم  1املادة  -297 
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 عقوبة جنائية؛ (أ

عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ ملدة   (ب

تتجاوز ثالثة أشهر أو غرامة من أجل جناية أو أحدى الجنح اآلتية: السرقة أو 

النصب أو خيانة األمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير األوراق العرفية املتعلقة 

أو البنوك أو الوثائق اإلدارية أو الشهادات أو صنع االختام أو الطوابع أو  بالتجارة

طوابع الدولة أو اصدار شيك بدون رصيد أو الرشوة أو استغالل النفوذ أو تبديد 

اموال القاصرين أو اختالس االموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغدر أو السكر 

وادة الو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم العلني أو انتهاك االعراض أو الق

 أو إفساد أخالق الشباب أو املتاجرة باملخدرات؛

عقوبة حبس نافذة ملدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح اآلتية: الزيادة غير  (ج

املشروعة في األثمان أو االدخار السري للمنتجات أو البضائع أو الغش في بيع 

 في املواد الغذائية أو املنتجات الزراعية أو البحرية؛البضائع أو التدليس 

عقوبة حبس ملدة تتجاوز ثالث أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس ملدة  (د

تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم املشار إليها في 

 بشرط أن ال تقترن البندين )ب( و )ج( أعاله باستثناء الجنح املرتكبة من غير عمد 

 بجنحة الفرار؛

األفراد املحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خالل املدة املحدد في هذه  -2

 الحكم؛

 األشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية؛ -3

 املحجور عليهم قضائيا؛ -2

 األشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية؛ -1
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د من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل األشخاص املحكوم عليهم بالتجري -1

 أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام املدة املحكوم عليهم بها.

يجوز لألشخاص املحكوم عليهم بإحدى العقوبات املشار إليها في البنود )ب( و )ج( و )د( 

ن تاريخ قضاء العقوبة أعاله طلب قيدهم في اللوائح االنتخابية إإال بعد انصرام خمس سنوات م

أو تقادمها أو من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق األمر بعقوبة موقوفة التنفيذ 

 وذلك دون إخالل بالحاالت التي يحكم فيها بالحرمان من حق التصويت ملدة أطول.

نص القانون على مسطرة معينة تضمن حرية ونزاهة انتخابات املجالس الجماعية، ويتمثل 

 :(298)اهمها في اآلتي

ــ يحدد تاريخ االقتراع بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ االقتراع     

 .(299)بخمسة واربعين يوما على األقل

يحات اعداد أوراق التصويت وفق أحكام املادة ــ تتولى السلطة اإلدارية املكلفة بتلقي الترش

 .(301)فور انصرام أجل إيداع الترشيحات 22.66من القانون التنظيمي رقم  (300)66

                                                           
 وما يليها. 611مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص  -298 

 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. 22.66من القانون التنظيمي رقم  13املادة  -299 

على: "...يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن في حالة االقتراع بالالئحة، بيان الدائرة  22.66من القانون التنظيمي  رقم  66تنص املادة  -300 

ئلي لوكيل الالئحة وكذا الرمز املخصص لها، وفي حالة االقتراع االنتخابية واالنتماء السياس ي لالئحة عند االقتضاء، واالسم الشخص ي والعا

 الفردي بيان الدائرة االنتخابية وأسماء املترشحين الشخصية والعائلية وانتماءهم السياس ي عند االقتضاء، والرمز املخصص لكل مترشح.

 تسجيلها... ترتب لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية في ورقة التصويت الفريدة بحسب تاريخ

 تتولى السلطة املكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات." 

 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.  22.66من القانون التنظيمي رقم  11املادة  -301 
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ــ يتولى والي الجهة أو العامل أحداث مكاتب التصويت واملكاتب املركزية وتحديد مقارها 

رة انتخابية أماكن إقامة مكاتب ، ويحدد بقرار في كل دائ(302)وتعيين رؤساء وأعضاء املكاتب ونوابهم

التصويت التابعة لكل مكتب مركزي، بحيث تقام في اماكن قريبة من الناخبين بالبنايات 

العمومية، أو أماكن أو بنايات أخرى عند الضرورة، ويحاط الناخبين علما بهذه األماكن عشرة أيام 

ر في الصحف أو في اإلذاعة أو على األقل قبل تاريخ االقتراع بواسطة تعليق إعالنات أو النش

 .(303)التلفزيون أو بأي وسيلة أخرى مألوفة االستعمال

ساعة على األقل قبل تاريخ االقتراع رؤساء وأعضاء املكاتب املركزية  31ــ تعيين الوالي 

ونوابهم، وكذا رؤساء مكاتب التصويت الفرعية والذين يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق 

ستخدمي املؤسسات العمومية أو الناخبين غير املترشحين الذين يحسنون القراءة من بين م

والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، وتعيين ثالثة أعضاء آخرين ملساعدة رئيس مكتب 

 . (304)التصويت، كما يتم تعيين نواب عنهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق

 .(305)في الساعة الثامنة صباحا، وتختتم في الساعة السابعة مساء ــ تبدأ عملية التصويت

ــ يكون التصويت سريا، ويتم داخل معزل حيث يكون الناخب منفردا بنفسه ويضع عالمة 

تصويته في املكان املخصص لالئحة أو للمترشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة 

 .(307)ووضعها في صندوق االقتراع بنفسه ،(306)لطابع السلطة اإلدارية املحلية

                                                           
 بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.املتعلق  22.66من القانون التنظيمي رقم  11املادة  -302 

 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. 22.66من القانون التنظيمي رقم  62املادة  -303 

  املتلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. 22.66من القانون التنظيمي رقم  62املادة  -304 

 22.66قم من القانون التنظيمي ر  61املادة  -305 

 22.66من القانون التنظيمي رقم  61املادة  -306 

 وما بعدها. 616مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص  -307 



  

 

137 

املتعلق بانتخاب أعضاء عملية  22.66من القانون التنظيمي رقم  31وقد حددت املادة 

 التصويت بالتفصيل كما يلي:

يسلم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية  -

 للتعريف؛

 للناخب؛يعلن الكاتب بصوت مسموع االسم الكامل  -

 يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في الئحة الناخبين ومن هويته؛ -

يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة، ويحرص  -

 رئيس مكتب التصويت على احترام هذا املقتض ى؛

 عالمتي يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلى املعزل ويضع حسب اختياره عالمة أو  -

تصويته في حالة االنتخاب على مستوى دائرتين انتخابيتين، في املكان املخصص لالئحة 

 أو للمترشح، ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من املعزل؛

 يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق االقتراع؛ -

ويضع إداك عضوا  يضع الرئيس على يد املصوت عالمة بمداد غير قابل للمحو بسرعة، -

 املكتب في طرة الئحة الناخبين إشارة أمام اسم املصوت؛

يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في  -

 الحين.

وإذا تعلق األمر بناخب تابع ملكتب التصويت وموكل من لدن ناخب مقيم خارج تراب اململكة، 

سمه أوال، تم التصويت نيابة عن الناخب الذي منحه الوكالة وذلك يقوم الناخب بالتصويت با

بعد االذالء بوثيقة الوكالة وبطاقته الوطنية للتعريف، ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر 

مكتب التصويت، أما إذا كان الناخب ال يتوفر على صفة ناخب بمكتب التصويت التابع له الناخب 
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فإنه يدلي ببطاقته الوطنية للتعريف وبوثيقة الوكالة، تم يباشر عملية الذي منحه الوكالة، 

التصويت لفائدة املوكل، وباإلضافة إلى ذلك يمكن لكل ناخب به إعاقة تمنعه من وضع عالمة 

تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق االقتراع، أن يستعين بناخب من 

طاقة التعريف الوطنية، غير أنه ال يمكن ألي شخص أن يقدم املساعدة اختياره يكون متوفرا على ب

 ألكثر من ناخب واحد معاق.

وفي األخير يتم فرز األصوات وإحصاءها من طرف مكتب التصويت، ويقوم رئيس املكتب 

 ر بمجرد االنتهاء من عملية الفرز واإلحصاء، باإلعالن عن النتائج، وتحريرها على الفور في ثالثة نظائ

، وتسلم فورا (308)يوقع عليها رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو املكتب املركزي أو لجنة االحصاء

 .(309)إلى ممثل كل مترشح أو الئحة نسخة من هذه املحاضر

تتكون أجهزة املجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه، ويتألف مكتب املجلس 

 .(310)ئيس ونواب للرئيسمن ر 

 (311)مكتب املجلس -1

                                                           
   308- املادة 32 من القانون التنظيمي رقم 22.66 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

 ء مجالس الجماعات الترابية.املتعلق بانتخاب أعضا 22.66من القانون التنظيمي رقم  32املادة  -309  

 .62املتعلق بالجماعات، ص  662.63دليل منتخبي الجماعات املحلية على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي رقم  310 

في نفس وينتخب رئيس املجلس الجماعي ونوابه باالقتراع األحادي اإلسمي بالتصويت السري »بمثابة امليثاق الجماعي:  11.11من القانون  1املادة  -311 

 الجلسة، بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باالقتراع األحادي اإلسمي.

وبالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها بالالئحة، يتم انتخاب رئيس املجلس الجماعي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة من بين  

 .االعضاء املنتخبين املرتبين على راس لوائح املترشحين..

 وينتخب نواب الرئيس باالقتراع األحادي اإلسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة.

ولتكون عملية التصويت صحيحة، ينبغي ان تجرى باستعمال معزل وصندوق شفاف وأوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل خاتم 

 «السلطة االدارية املحلية...
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ينتخب املجلس »املتعلق بامليثاق الجماعي على أنه  11.11من القانون رقم  1تنص املادة 

 الجماعي من بين أعضاءه رئيسا وعدة نواب يألفون مكتب املجلس املذكور.

 ينتخب أعضاء املكتب ملدة انتداب املجلس الجماعي.

شر يوما املوالية النتخاب املجلس الجماعي أو لتاريخ انقطاع يجري االنتخاب خالل الخمس ع

 ...«.(312)املكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه ألي سبب من األسباب

 انتخاب الرئيس: (أ

يجتمع املجلس النتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات املنصوص عليها في 

ن أن يتداول بكيفية صحيحة إال بحضور ، وال يمك662.63القانون التنظيمي للجماعات املحلية 

، بحضور السلطة اإلدارية املحلية املختصة أو من (313)األغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين ملهامهم

 ينوب عنها.

يتم انتخاب رئيس املجلس ونوابه في جلسة واحدة مخصصة لهذه الغاية تنعقد في تاريخ  

 . (314)خاب أعضاء مجلس الجماعةأقصاه اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ انت

بالنسبة لشروط وضوابط الترشيح لرئاسة املجلس يمكن التمييز بين حالتين: الجماعات 

، حيث يفتح باب الترشيح لرئاسة (315)التي ينتخب أعضاء مجلسها باالقتراع االحادي االسمي

شح أو ح باسمه املتر الجماعة لكل األعضاء املنتخبين، مع اشتراط اإلدالء بتزكية الحزب الذي ترش

 املترشحة املنتمين لألحزاب السياسية.

                                                           
 بمثابة امليثاق الجماعي. 11.11ون من القان 1من املادة  2و  3و  6الفقرة  -312 

 .662.63من القانون التنظيمي للجماعات رقم  2الفقرة األولى من املادة  -313 

يجري انتخاب رئيس املجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خالل الخمسة » 662.63من القانون التنظيمي للجماعات رقم  61املادة  -314 

 «النتخاب أعضاء املجلس ( يوما املوالية62عشر )

 .662.63من القانون التنظيمي للجماعات رقم  66الفقرتين األولى والثانية من املادة  315 
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، فالترشيح (316)أما الجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها عن طريق االقتراع بالالئحة

ملنصب الرئيس، يكون من نصيب األعضاء والعضوات املرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت 

كذلك للترشح لرئيس مجلس الجماعة بعض  بمقاعد داخل املجلس، ويشترط في هذه الحالة

 الشروط تتمثل في:

ــ أن يكون من بين االحزاب الحاصلة على املراتب الخمس األولى بناء على مجموع املقاعد 

 التي حصل عليها الحزب في مجلس الجماعة.

ــ أن يرفق طلب الترشيح بالنسبة للمترشحين ذوي االنتماء السياس ي بتزكية مسلمة من 

 .(317)الذي ينتمي إليه املترشح الحزب

تودع الترشيحات لرئاسة املجلس بصفة شخصية لدى عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب 

عنه خالل الخمسة أيام املوالية النتخاب أعضاء املجلس مقابل وصل يسلم لكل مترشح من طرف 

العمالة أو اإلقليم أو  عامل العمالة أو اإلقليم، وبعدها تتم دعوة أعضاء املجلس من طرف عامل

من ينوب عنه، محددا فيها تاريخ ومكان جلسة انتخاب الرئيس وأسماء املترشحين لرئاسة املجلس، 

وتكون هذه الجلسة تحت إشراف عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه، التي يتراسها العضو 

ا مهمة يتولى العضو األصغر سن األكبر سنا من بين أعضاء املجلس الحاضرين غير املترشحين، بينما

 .(318)كتابة الجلسة وتحضير املحضر املتعلق بانتخاب الرئيس

يجري انتخاب رئيس املجلس الجماعي في ثالث أدوار، فينتخب رئيسا للمجلس في الدور األول 

لالقتراع من يحصل على األغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم، وإذا لم يحصل أي مترشح 

ذه األغلبية يتم اللجوء إلى دور ثان في نفس الجلسة بين املترشحين املرتبين بحسب عدد على ه

                                                           
 املنظم للجماعات. 662.63من القانون رقم  66الفقرة الثالثة من املادة  -316 

 وما يليها. 62دليل منتخبي الجماعات املحلية، مرجع سابق، ص  -317 

 املتعلق بالجماعات. 662.63قانون التنظيمي رقم من ال 63املادة  -318 
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األصوات املحصل عليها في الرتبتين األولى والثانية، ويتم االنتخاب كذلك في هذا الدور باألغلبية 

جوء إلى لاملطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على األغلبية املطلقة يتم ال

 الدور الثالث وفي نفس الجلسة، حيث ينتخب الرئيس باألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرين.  

وفي حالة تعادل األصوات خالل الدور الثالث واألخير، يفوز املترشح األصغر سنا برئاسة 

 .(319)املجلس، وإذا تساوى السن يعلن عن املترشح الفائز بواسطة القرعة

 يس انتخاب نواب الرئ  (ب

مباشرة بعد انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، تنعقد جلسة انتخاب نواب الرئيس بحضور 

عامل العمالة أو اإلقليم، يتم انتخابهم عن طريق االنتخاب بالالئحة، فيقدم الرئيس الئحة النواب 

ح ئالتي يقترحها، كما يجوز لباقي أعضاء املجلس تقديم لوائح أخرى، فتقدم كل الئحة من هذه اللوا

من قبل العضو املرتب على رأسها، وتتضمن كل الئحة عددا من أسماء املترشحين يطابق عدد 

 نواب الرئيس مع بيان ترتيبهم.

وما تجب اإلشارة إليه أنه يتعين أن تتضمن الئحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من 

ي أن يترشح اال فاملترشحات ال يقل عن ثلث نواب الرئيس، وال يجوز كذلك ألي عضو في املجلس 

 .(320)الئحة واحدة

يتم انتخاب نواب الرئيس كذلك في ثالث أدوار وبنفس طريقة انتخاب رئيس املجلس تقريبا، 

حيث يتم ينتخب األعضاء املنتخبين في الدور األول باألغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم، 

إلى دور ثان بين الالئحتين أو اللوائح وفي حالة عدم حصول أي الئحة على األغلبية، يتم اللجوء 

الحاصلة على الرتبتين األولى والثانية ويتم التصويت عليها كذلك باألغلبية املطلقة لألعضاء 

                                                           
 املنظم للجماعات. 662.63من القانون رقم  63املادة  -319 

 املنظم للجماعات. 662.63من القانون رقم  61املادة  -320 
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الحاضرين، وإذا لم تحصل أي الئحة على األغلبية املطلقة يتم اللجوء إلى دور ثالث عن طريق 

 التصويت باألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرين.

حالة تعادل األصوات في الدور الثالث النتخاب نواب الرئيس يتم ترجيح الالئحة التي  وفي

 .(321)يقدمها الرئيس

وعدد نواب الرئيس ليس متساويا بالنسبة لجميع الجماعات بل يختلف باختالف عدد 

، وبالتالي يحدد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد األعضاء الذين تتكون (322)أعضاء املجلس الجماعي

 نهم املجالس الجماعية.م

 ج( موانع االنتخاب لرئاسة املجالس الجماعية أو نائبا له

يمنع أن ينتخب رئيسا ملجلس الجماعة أو نوابا للرئيس وال أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة   

املحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجماعة املعنية، ويمنع أن ينتخب نوابا 

 .(323)عضاء أو رؤساء املقاطعات الذين هم مأجورون للرئيسللرئيس األ 

 11.66من القانون  32وال يجوز أيضا أن ينتخب رئيسا أو نائب للرئيس وفقا ألحكام املادة 

أعضاء املجالس الجماعية الذين يقيمون خارج الوطن بسبب وظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة 

 أنشطتهم الخاصة.

                                                           
 املتعلق بالجماعات. 662.63من القانون التنظيمي رقم  62املادة  -321 

 يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات كما يلي: : »11.11من القانون رقم  1واملادة  662.63رقم من القانون  61وهو ما تنص عليه املادة  -322 

 ؛62ثالثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضاءها عن  -

 ؛62اربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها  -

 ؛32ها خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاء -

 ؛22ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها  -

 ؛32ويقل عن  22سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها  -

 ؛26ويقل عن  32ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها  -

 ؛16ويقل عن  26تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها  -

 «.فما فوق  16عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها  -

 املتعلق بالجماعات. 662.63من القانون التنظيمي رقم  63املادة  -323 
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ؤساء املجالس الجماعية أو النواب الذين يستقرون بالخارج بعد ويعلن فورا عن إقالة ر 

 انتخابهم، بقرار لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية.

وال ينتخب أيضا رئيسا للمجلس الجماعي أو نائبا له أو يزاول مهامهم ولو بصفة مؤقتة داخل 

كل من الخازن الجهوي والخازن أي جماعة من الجماعات التابعة للجهة التي يمارسون مهامهم بها، 

 اإلقليمي والقابض الجهوي واملحصلين والقباض الجماعيين

كما تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس أو 

نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى، أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية. وفي حالة الجمع 

م، يعتبر املعني باألمر مقاال بحكم القانون من  أول رئاسة أو إنابة أنتخب إليها، كما بين هذه املها

ال يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجماعة وصفة عضو في الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري 

 . (324)أو مجلس املنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

يضا مهام رئيس املجلس الجماعي مع مهام رئيس مجلس العمالة أو اإلقليم أو كما تتنافى أ

 .(325)رئيس مجلس الجهة

 األجهزة املساعدة  -2

باإلضافة إلى مكتب املجلس الجماعي هناك اجهزة أخرى يتعين أحداثها وقد  اصطلحنا عليها 

ية ما بهذا األخير وضرور باألجهزة املساعدة كونها تنتخب من خارج املكتب ومهامها مرتبطة إلى حد 

 للمجلس.

 انتخاب كاتب املجلس ونائبه (أ

                                                           
 املتعلق بالجماعات. 662.63من القانون التنظيمي رقم  62املادة  -324 

 من امليثاق الجماعي. 32املادة  -325 
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املنظم للجماعات على أنه "ينتخب  662.63من القانون التنظيمي رقم  32تنص املادة 

مجلس الجماعة من بين أعضاءه، خارج أعضاء املكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات 

ل منصب كاتب املجلس، باألغلبية النسبية وحفضها. ويجري التصويت على املترشحين لشغ

 لألعضاء الحاضرين خالل الجلسة املخصصة النتخاب نواب الرئيس.

وفي حالة تعادل األصوات يعلن املترشح االصغر سنا فائزا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن 

 عن املترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت اشراف رئيس املجلس.

أيضا، وفق الشروط والكيفيات املنصوص عليها في الفقرتين ينتخب مجلس الجماعة 

السابقتين، وخالل الجلسة نفسها، نائبا لكاتب املجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو 

 ."(326)عاقه عائق

يتبين من هذه املادة أنه يتعين على املجلس انتخاب كاتبا من بين أعضاءه وخارج أعضاء 

الجلسات واملداوالت املتعلقة باملجلس وحفظها، ونائبا له ملساعدته  املكتب للقيام بمهمة تحرير 

والقيام بنفس مهامه إذا تغيب أو عاقه عائق، يجري التصويت عليهما باألغلبية النسبية لألعضاء 

 الحاضرين.

كما يمكن كذلك للمجلس في حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة والكتابة، تعيين 

موظفي الجماعة، يكلف بنفس املهام تحت مسؤولية العضو الرسمي  كاتب مساعد من بين

 .(327)املنتخب

                                                           
على نفس املقتض ى تقريبا حينما قررت أنه: "ينتخب املجلس الجماعي من بين أعضاءه، خارج أعضاء املكتب،  1.111من القانون  66نصت املادة  -326 

ت االذين يحسنون القراءة والكتابة، باالقتراع السري وباألغلبية النسبية لألعضاء املزاولين مهامهم كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلس

 وحفظها.

كذلك من بين أعضاءه، وفقا للشروط املنصوص عليها في الفقرة السابقة، نائبا للكاتب يكلف بمساعدة الكاتب  ينتخب املجلس الجماعي

 ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.

في حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة والكتابة، يعين الرئيس من بين موظفي الجماعة، باتفاق مع أعضاء املجلس كاتبا مساعدا 

 فس املهام تحت مسؤولية العضو الرسمي املنتخب."يكلف بن

وقد أحسن املشرع بإضافته هذه الفقرة وذلك لتيسير العمل داخل مجلس الجماعة والحيلولة دون قيامه بمهامه في حالة تعذر وجود مترشحين  -327 

 يحسنون القراءة والكتابة.
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وفي حالة صدور خطأ عن الكاتب أو نائبه يوجب اإلقالة أمكن للمجلس إقالة كاتبه أو نائب 

الكاتب أو هما معا  بمقتض ى مقرر، يصوت عليه أعضاء املجلس باألغلبية املطلقة لألصوات املعبر 

ل من الرئيس، ويقوم املجلس بانتخاب كاتب املجلس أو نائبه أو هما معا، وفق عنها باقتراح معل

 الكيفيات التي أشرنا إليها سابقا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلقالة.

 إحداث اللجان الدائمة واللجان املوضوعاتية  (ب

ا ولجان يحدث املجلس الجماعي لجانا دائمة تبقى طيلة مدة انتخاب أعضاءه)ست سنوات(،

مؤقتة تنتهي مع الغرض املراد أو املشكل املنوط بها التقص ي حوله، فبعد مصادقة املجلس على 

نظامه الداخلي وخالل أول دورة يعقدها بعد ذلك، يقوم بأحداث اللجان الدائمة، لجنتين على 

مليزانية ، يعهد إليها بدراسة القضايا املتعلقة بكل من ا(329)، وخمسة لجأن على األكثر(328)األقل

والشؤون املالية والبرمجة، واملرافق العمومية والخدمات، حيث يحدد النظام الداخلي عدد اللجان 

 الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها.

يحدد عدد أعضاء كل لجنة وجوبا في خمسة أعضاء على األقل وأن ينتسب عضو من 

 .(330)أعضاء املجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة

ينتخب املجلس الجماعي من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء املكتب، باالقتراع السري  

وباألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وفي حالة تعادل األصوات، يعلن 

                                                           
 يشكل املجلس لجنتين دائمتين وهما: عضوا، 32بالنسبة للجماعات التي يقل عدد أعضاء مجلسها عن  -328 

 اللجنة املكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة وامليزانية واملالية؛ -

 اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية -

 ضوا، يتعين تشكيل أربع لجان وهي:ع 22بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها  -329 

 اللجنة املكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية وامليزانية واملالية؛ -

 اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية؛ -

 اللجنة املكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة؛  -

 ؛اللجنة املكلفة باملرافق العمومية -

 املنظم للجماعات. 662.63من القانون رقم  32املادة  -330 
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ة، عاملترشح األصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن املترشح الفائز بواسطة القر 

ويجب أن يراعى في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء، أو 

، كما تخصص (331)3166من دستور سنة  62ما يسمى بمقاربة النوع وفقا ملا نص عليه الفصل 

 .(332)رئاسة أحدى اللجان الدائمة للمعارضة

في اختصاصاتها املحددة في النظام تختص اللجان الدائمة بدارسة القضايا التي تدخل 

، وال يصوغ لها ممارسة أي اختصاص من االختصاصات املسندة (333)الداخلي للمجلس الجماعي

، ويجب على رئيس املجلس تزويد اللجان، بطلب منها، باملعلومات (334)للمجلس الجماعي أو لرئيسه

ره مقررا ألشغالها، لهذه الغاية والوثائق الضرورية ملزاولة مهامها، ويمكن لرئيس اللجنة باعتبا

استدعاء املوظفين الذين يزاولون مهامهم باملصالح الجماعية للمشاركة في اشغال اللجنة بصفة 

استشارية، كما يمكنه أن يستدعي بواسطة رئيس املجلس الجماعي وعن طريق السلطة اإلدارية 

رية( موظفي وأعوان الدولة أو املحلية ولنفس الغاية )املشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشا

 املؤسسات العامة الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة.

باإلضافة إلى اللجان الدائمة، مكن املشرع مجالس الجماعات من أحداث لجأن موضوعاتية 

ألهداف وغايات محددة غير التي تختص فيها اللجان الدائمة والتي تنحل بمجرد انتهاءها من 

ضوع املنوط بها، فأحداثها مرتبط بدراسة قضايا معينة والنظر فيها وانتهاءها ينتهي بانتهاء هذه املو 

 32القضايا املختصة بها. وال يمكن للجنة مؤقتة أن تحل محل لجنة دائمة، وفي هذا نصت املادة 

                                                           
"يتمتع الرجل واملرأة، على قدم املساواة بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية  3166من دستور سنة  62الفصل  -331 

، وكذا في االتفاقيات واملواثيق الدولية، كما صادق عليها املغرب، والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته االخرى 

 وكل ذلك في نطاق احكام الدستور وثوابت اململكة وقوانينها.

 تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء.

 وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

 .662.63ون التنظيمي رقم من القان 31املادة  -332 

بمثابة امليثاق الجماعي على: "... يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام  11.11من القانون رقم  63تنص الفقرة السابعة من املادة  -333 

 بعده..." 21الداخلي املنصوص عليه في املادة 

 منه. 62في املادة  11.11رقم والقانون  662.63من القانون التنظيمي رقم  21املادة  -334 
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نا على أنه "يمكن للمجلس، أن يحدث، عند االقتضاء، لجا 662.63من القانون التنظيمي رقم 

موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. تنتهي اعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى الرئيس 

 قصد عرضه على املجلس للتداول.

 ال يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة."

على "تقدم الطعون املتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس  22.66من القانون  621تنص املادة 

الجماعات واملقاطعات ويفصل فيها وفق القواعد االجرائية املقررة في هذا القانون التنظيمي وفي 

 املحدث للمحاكم اإلدارية." 36.21القانون 

إن مصطلح الطعون االنتخابية يحمل أكثر من مفهوم، فبمفهومه الواسع يعني الطعون  

تي تتعلق بالعملية االنتخابية كافة، بدءا من إنشاء وتقسيم الدوائر االنتخابية وقرار دعوة ال

الناخبين للتوجه لصناديق االقتراع مرورا بمنازعات القيد في الجدأول االنتخابية والترشيح وانتهاء 

ا بوصفهبعمليات الفرز وإعالن النتائج، أي أن الطعن يشمل جميع مراحل العملية االنتخابية 

 .(335)عملية مركبة من مراحل عدة

أما املصطلح الضيق ملصطلح الطعون االنتخابية فيقتصر على عملية االنتخاب بمعناها 

الفني الدقيق، أي االقتراع وما يليه من فرز لألصوات، واحتسابها، واإلعالن عن النتائج، أي أنه 

صحة عمليات االقتراع والفرز وإعالن يقصد بالطعن االنتخابي في ضوء هذا املفهوم املنازعة في 

النتائج ملا شابها من غش أو تدليس أو غيرها من االمور املؤثرة في نزاهة العملية االنتخابية في هذه 

، فالطعن هو وسيلة قانونية تمكن من اثارة النزاع امام الجهة املختصة بالفصل فيه، (336)املرحلة

                                                           
 .61الشيخ بوركبة: مرجع سابق، ص  -335 

 .6631، ص3113عفيفي كامل عفيفي: االنتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، دار الجامعيين، االسكندرية، طبعة  -336 
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ال يتعلق بمباشرة حقوق ذاتية أو شخصية، بل هو كما أن الطعن االنتخابي له خصوصيته، فهو 

 .(337)دعوى ضد اجراء وليس ضد اشخاص، الغاية منه التحقق من سالمة العملية االنتخابية

والطعون االنتخابية ترفع أمام الهيئات املختصة قانونا، وهي إما أن تتعلق بالعمليات املمهدة 

ات التشطيب، والترشيح...، وإما أن ترتبط بالعمليلالنتخابات، كالتسجيل في اللوائح االنتخابية، و 

االنتخابية، كالتصويت، وفرز األصوات واإلعالن عن النتائج...، وهي ضمانة هامة ملراقبة سير 

 .(338)االنتخابات سيرا عادال

وموضوع الطعون االنتخابية موضوع واسع وذو شعب متعددة، يحتاج بحثا لتفصيل فيه، 

املتعلق بانتخاب  22.66ه باختصار شديد وفقا ملا هو محدد في القانون لذا كان لزاما الحديث عن

منه، حيث نتطرق في حديثنا  621أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما أشارت إلى ذلك املادة 

إلى مرحلتين مهمتين، وهي مرحلة تقديم الترشيحات )املطلب األول(، ومرحلة االنتخاب والعمليات 

 ب الثاني(.املتعلقة بها )املطل

فإنه يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن  22.66من القانون  31وفقا ألحكام املادة 

في قرار الرفض الصادر في حقه أمام املحكمة اإلدارية التي توجد بدائرة نفوذها الدائرة االنتخابية 

من  21ونص على نفس املقتض ى في املادة  (339)ترشح فيها، في أجل يومين من تاريخ الرفضالتي 

من نفس القانون على أنه يمكن لكل مترشح  633نفس القانون بينما نص في البند األول من املادة 

رفض ترشيحه أن يحيل قرار الرفض إلى املحكمة اإلدارية املختصة في أجل يوم واحد يبتدئ من 

الرفض، فتسجل الدعوى مجانا دون أداء الرسوم القضائية وحقوق املرافعة. تبث في تاريخ 

                                                           
 .32دار االنماء الثقافي، ص ،3112محمد قصري: املنازعات االنتخابية ورقابة القضاء اإلداري، طبعة أولى  -337 

 .66الشيخ بوركبة: مرجع سابق، ص -338 

 .22.66من القانون  626وهو ما نص عليه املشرع أيضا في البند األول من املادة  -339 
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، تبتدئ من تاريخ إيداع عريضة (340)الدعوى إبتدائيا وانتهائيا، خالل األجل املحدد حسب الحالة

الطعن بكتابة ضبط املحكمة، وتبلغ حكمها فورا إلى املعني باألمر وإلى السلطة اإلدارية املكلفة 

الترشيحات، حيث يجب على هذه األخيرة أن تسجل الترشيحات التي حكمت املحكمة بقبولها  بتلقي

 .(341)فور تلقيها حكم املحكمة وتعلنها للناخبين

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن الطعن في حكم املحكمة اإلدارية أو املنازعة في قرار قبول 

 .(342)الترشيح إال بمناسبة الطعن في نتيجة االنتخاب

فإن  626و  633و  21و  31وما يمكن اإلشارة إليه أيضا أنه استثناء من أحكام املواد 

الطعون املتعلقة بالترشيحات تقدم وجوبا أمام املحكمة االبتدائية التي يشمل نطاق انتخابها 

ع فالدائرة االنتخابية للمترشح وفقا للكيفيات وفي اآلجال املحددة في املواد املذكورة، وفي حالة ر 

الطعن أمام املحكمة اإلدارية تختص فيه املحكمة االبتدائية يجب على املحكمة اإلدارية رفض 

 الطعن املقدم أمامها.

املرحلة  مالطعون االنتخابية املتعلقة بمرحلة االنتخاب والعمليات املتعلقة بها هي التي ته

 االنتخابية ابتداء من التقييد في اللوائح االنتخابية إلى غاية اإلعالن عن النتائج. 

إن أولى مراحل العملية االنتخابية هي التسجيل في اللوائح االنتخابية، وعلى إثر ذلك تحدث 

ي هذا ففي كل جماعة أو مقاطعة لجنة إدارية تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح االنتخابية، و

اإلطار يجوز لكل شخص يعنيه األمر أن يقيم خالل أجل سبعة أيام تبتدئ من يوم إيداع الجدول 

                                                           
 .13.13املتعلق بمدونة االنتخابات املغير واملتمم بمقتض ى القانون  رقم  2.21من القانون  11املادة  -340 

 وما بعدها. 616رجع سابق، ص مليكة الصروخ: م -341 

 من القانون  31الفقرة االخيرة من املادة  -342 
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التعديلي لقراراتها، دعوى طعن في قرارات هذه األخيرة. ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو 

اخبين الذين ، ويمكن أيضا للن(343)الباشا أو الخليفة، وكذلك بالنسبة للمغاربة املقيمين بالخارج

يتقدمون لدى اللجنة اإلدارية الخاصة باللوائح االنتخابية لتسجيل اسمهم في اللوائح االنتخابية 

التابعين لها ملمارسة حقهم في التصويت واختيار الشخص الذي يمثلهم على املستوى املحلي 

دون بباملجالس الجماعية، لكن في بعض األحيان قد يرفض تسجيل بعض األشخاص بسبب أو 

سبب، وقد خول لهم القانون في هذه الحالة الطعن في القرار القاض ي بعدم تسجيلهم في اللوائح 

، فيمكن لكل شخص رفضت 21.66من القانون رقم  31االنتخابية، كما نصت على ذلك املادة 

اللجنة اإلدارية طلب تسجيله أن يطعن في قرار الرفض، ويمكن  لكل ناخب مقيد أن يطعن في 

ات اللجنة اإلدارية، ويخول الحق نفسه للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة، تقدم قرار 

هذه الطعون خالل أجل ثمانية أيام تبتدئ من اليوم املوالي النتهاء املدة املخصصة إليداع الجدول 

 التعديلي النهائي.

سمه قد شطب بصفة كما يمكن أيضا لكل شخص مسجل في اللوائح االنتخابية يرى أن إ

غير قانونية أثناء القيام باملعالجة املعلوماتية لضبط اللوائح االنتخابية، أو يقيم دعوى طعن في 

قرارات اللجنة اإلدارية، ويجوز أيضا لكل ناخب مقيد أن يطلب من املحكمة شطب اسم شخص 

 .(344)ائديرى أنه قيد بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق للعامل أو الباشا أو الق

يقدم الطعن في القرارات التي ذكرنا إلى املحكمة اإلدارية املختصة بواسطة تصريح يدلى به 

لكتابة الضبط بها، ويسلم عنه كاتب الضبط وصال. وتبت املحكمة بصفة انتهائية في القضية دون 

ر في دد للنظمصاريف أو إجراءات بعد استدعاء يوجه إلى االطراف املعنية باألمر قبل التاريخ املح

                                                           
 .21.66من القانون  61املادة  -343 

 .21.66من القانون  21املادة  -344 
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الطعن بثالثة أيام، ويجب أن ال يبعد تاريخ الجلسة األخيرة للمحكمة اإلدارية بأكثر من ثالثين يوما 

 عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي.

 يبلغ الحكم فور صدوره إلى األطراف املعنية وإلى السلطة اإلدارية املحلية املعنية.

اإلدارية، وفي حالة ما إذا تم الطعن بالنقض ال يوقف الطعن بالنقض تنفيذ حكم املحكمة 

فإنه في حالة بت محكمة النقض في الطعن بالنقض املعروض عليها، فطلب إعادة النظر أو 

 املراجعة ال يوقف تنفيذ القرار الصادر عنها.

من القانون  (345)31أما بالنسبة للطعون املتعلقة  بالعمليات االنتخابية فحسب املادة 

طعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت واملكاتب املركزية ولجان االحصاء يمكن ال 22.66

فيما يتعلق بالعمليات االنتخابية واحصاء األصوات وإعالن نتائج االقتراع، فيجوز بناء على ذلك 

لكل من له مصلحة في الطعن أو الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع 

ائرة االنتخابية في دائرة اختصاصهم تقديم طعون في القرارات املذكورة أمام كتابة ضبط الد

املحكمة اإلدارية املختصة وتسجل فيها مجانا، بواسطة عريضة كتابية متضمنة أسباب الطعن 

املطلوب من املحكمة البت فيها، داخل أجل ثمانية أيام تبتدئ من يوم إيداع املحضر الذي يتضمن 

 .(346)نتائج االقتراع، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا األجل إعالن

يعين رئيس املحكمة اإلدارية املعنية خالل االربع والعشرين ساعة املوالية إليداع املحضر 

قاضيا مقررا يتولى اطالع املعنيين باألمر على عريضة الدعوى إلبداء مالحظاتهم الشفوية أو الكتابية 

تصبح القضية جاهزة يخبر رئيس املحكمة الوالي أو العامل أو الباشا أو  ، وبعدما(347)بخصوصها

رئيس الدائرة أو القائد املعنيين باألمر واألطراف بتاريخ الجلسة التي سينظر فيها الطعن ثالثة أيام 

 على األقل قبل انعقادها.

                                                           
 .13.13املتعلق بمدونة االنتخاب املعدل واملتمم بالقانون  2.21من القانون  12تنص املادة  -345 

 .22.66من القانون  32ملادة وا 2.21من القانون  16املادة  -346 

 .22.66من القانون  21واملادة  2.21من القانون  13املادة  -347 
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الضبط  ابةتبث املحكمة في الطعن في ظرف أربعين يوما من تاريخ إيداع عريضة الطعن بكت

بها، ويبلغ الحكم إلى األطراف وإلى ممثلي السلطة اإلدارية املذكورين ويعفى من الرسوم، وفي حالة 

استئناف الحكم، تبت محكمة االستئناف اإلدارية في األمر داخل أجل اقصاه شهران، وفي حالة 

ية ستئناف اإلدار الطعن بالنقض يبت فيه داخل أجل اقصاه أربعة أشهر، وتبلغ قرارات محاكم اال 

ومحكمة النقض إلى األطراف وإلى العامل املعني داخل أجل شهر من تاريخ صدورها، ويستمر 

املرشحون املعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاض ي بإلغاء انتخابهم 

 نهائيا.

ات جديدة خالل وفي حالة صدور حكم بالغاء نتائج االنتخابات فأنه يتعين اجراء انتخاب

 ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم بإلغاء االنتخابات السابقة.

 وال يحكم ببطالن االنتخابات جزئيا أو مطلقا اال في الحاالت التالية:

 ــ إذا لم يجر االنتخاب وفق اإلجراءات املقررة في القانون؛6

 ــ إذا لم يكن  االقتراع حرا أو  شابته مناورات تدليسية؛3

ا كان املنتخب أو املنتخبون من األشخاص الذين ال يجوز لهم الترشح لالنتخابات ــ إذ2

 . (348)بمقتض ى القانون أو بموجب حكم قضائي

وهذه االجراءات تكفل حرية االنتخابات ونزاهتها، ويبقى مدى تحقيقها وما توفره من 

 النتخابات والذودديمقراطية متعلقا على وعي املواطنين ونضجهم، وعلى مدى تمسكهم بحرية ا

 .(349)عنها

 

                                                           
 املتعلق بمدونة االنتخاب. 2.21من القانون  13املادة  -348 

 .613مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص  -349 
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املجالس الجماعية هي الهيئات اإلدارية املحلية املكلفة بتسيير الشؤون املحلية وتدبيرها، 

لكن االشكال ال يتعلق بالشؤون املحلية باألساس وإنما يتعلق بتسيير هذه املجالس نفسها سواء 

اخلي أو بتحديد جدول أعمال املجلس أو بعقد الدورات والتحضير لها، أو اتصل األمر بالنظام الد

اتصل األمر بالنصاب القانوني لعقد الجلسات واتخاذ القرارات وغيرها من املواضيع التي تدخل في 

تسيير املجالس املحلية، ويدخل هذا كله في ضمن عملية  اشراك السكان في إدارة شؤونهم بأنفسهم 

 .(350)هم املنتخبة، وهو ما يشكل مظهرا من مظاهر الديموقراطيةعن طريق مجالس

على أن املجلس هو املدبر لشؤون الجماعة، ويتكون  662.63من القانون  1وقد نصت املادة 

هذا املجلس من عدة اجهزة هي مكتب املجلس)يتكون املكتب من رئيس ونواب للرئيس( واللجان 

جهزة هي املسيرة للمجلس لكن يكمن السؤال حول كيفية الدائمة وكاتب املجلس ونائبه. هذه األ 

تسيير املجلس أو القواعد واملساطر التي وضعت لتسيير املجالس الجماعية بهدف ترسيخ النهج 

. على أساس أن هذه األجهزة سبق وتحدثنا عنها في املحور (351)الديمقراطي على مستوى الجماعة

 املتعلق بتكوين املجلس.  

من أهم األمور التي يجب على كل مؤسسة للعمل بطريقة منتظمة وفعالة ومنتجة، تحديد 

نظام داخلي مؤطر لها )املطلب األول(، وكذا تحديد برنامج عملها )الذي تعمل وفقهه )املطلب 

 الثاني(.

                                                           
 وما بعدها. 21السعيدي مزروع فاطمة: مرجع سابق، ص  -350 

 .323 كريم لحرش: مرجع سابق، ص -351 
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النظام الداخلي هو مجموعة من املقتضيات التي تلزم أعضاء املجلس بالعمل وفق نظام 

 محدد دون غيره.

وهو يعتبر الوثيقة املرجعية األساس في تسيير املجلس، وقد أحالت مجموعة من مواد 

  .(352)القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات على النظام الداخلي لتأطير مجموعة من أشغال املجلس

إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس الجماعي منوط برئيس هذا األخير الذي يقوم خالل 

الدورة املوالية النتخاب مكتب املجلس وبمساعدته بإعداده، وعرضه للدراسة والتصويت عليه 

من قبل أعضاء املجلس، تم إحالته بعد ذلك على عامل العمالة أو اإلقليم، والذي يدخل حيز 

عد ذلك شريطة موافقة هذا األخير، أما إذا تم رفضه من قبل العامل فإن املجلس يقوم التنفيذ ب

 .(353)بإجراء مداولة جديدة بشأنه

نصت على أن:  "يقوم رئيس املجلس بتعاون مع املكتب،  662.63من القانون  23فاملادة 

ل ويت عليه خالبإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس، ويعرض على هذا األخير لدراسته والتص

 الدورة املوالية النتخاب مكتب املجلس.

يحيل رئيس املجلس إلى عامل العمالة أو اإلقليم مقرر مداولة املجلس القاض ي باملوافقة 

 على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي.

 صل العامليدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية أيام من تاريخ تو 

 من هذا القانون التنظيمي.  661باملقرر دون التعرض عليه. وفي حالة التعرض تطبق أحكام املادة 

                                                           
 .32دليل منتخبي الجماعات املحلية: ص  -352 

: تنص هذه املادة على أنه يمكن لعامل العمالة أو االقليم التعرض على النظام الداخلي للمجلس ويبلغ تعرضه 662.63من القانون  661املادة  -353 

تاريخ التوصل، مما يترتب عنه إجراء املجلس ملداولة جديدة هذا مع تعليله الى رئيس املجلس الجماعي داخل أجل ال يتجاوز ثالثة أيام ابتداء من 

ارية اإلدفي شأنه. أما إذا أبقى عليه بالرغم من تعرض العامل أو من ينوب عنه، فإن هذا االخير يحيل األمر إلى القضاء االستعجالي لدى املحكمة 

غ وجوبا نسخة من الحكم إلى عامل العمالة أو اإلقليم والى رئيس ثالثين يوما من تاريخ التوصل، وتبل 21التي تبت فيه داخل أجل ال يتعدى 

 عشرة أيام بعد صدوره، ويكون حكمها هذا قابال للطعن بالتعرض.  61املجلس الجماعي املعني باألمر داخل اجل 
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 تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة ألعضاء املجلس."

 

واألنشطة ذات  يعتبر برنامج عمل الجماعة الوثيقة املرجعية للجماعة لبرمجة املشاريع

 .(354)األولوية املقرر إنجازها بتراب الجماعة بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنات واملواطنين

خالل السنة األولى من انتداب املجلس يدعو رئيس املجلس الجماعي إلى عقد اجتماع 

ء تشاوري بعد اتخاذه قرار اعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، يدعو له أعضاء املكتب ورؤسا

اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب املجلس بحضور عامل العمالة أو اإلقليم أو من يمثله، ويمكنه أن 

يدعو أيضا عن طريق عامل العمالة أو اإلقليم، مسؤولي املصالح الالممركزة لإلدارة املركزية، وكل 

 .(355)شخص يرى فائدة في حضوره

قرار اعداد مشروع برنامج عمل بعد انعقاد االجتماع االخباري يعلق بمقر الجماعة 

الجماعة داخل أجل الخمسة عشر يوما املوالية لهذا االنعقاد، كما يبلغ إلى عامل العمالة أو 

اإلقليم أو من يمثله داخل نفس األجل، ويتضمن بصفة خاصة الجدولة الزمنية لعملية إعداد 

 إعداده.مشروع برنامج عمل الجماعة، وال سيما تاريخ بداية انطالق عملية 

يتم إعداد مشروع عمل الجماعة بتنسيق مع عامل العمالة أو اإلقليم بصفته املكلف 

، وفق منهج تشاركي عن طريق إجراء (356)بتنسيق أنشطة املصالح الالممركزة لإلدارة املركزية

مشاورات من طرف رئيس املجلس مع املواطنين والجمعيات وفق اآلليات التشاركية للحوار 

                                                           
لجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات بشأن تحديد مسطرة إعداد برنامج عمل ا 3.61.216هذا التعريف أوردته املادة األولى من املرسوم رقم  -354 

 الحوار والتشاور إلعداده.

 .3.61.216من املرسوم رقم  3املادة  -355 

 .3.61.216من املرسوم رقم  1املادة  -356 
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حدثة لدى مجلس الجماعة، ومع الهيأة االستشارية املكلفة بتفعيل مبادئ املساواة والتشاور امل

، وبهذا الخصوص يقوم رئيس املجلس الجماعي بطلب املساعدة (357)وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

التقنية عن طريق عامل العمالة أو اإلقليم من املصالح الخارجية للدولة أو الجماعات الترابية 

 ملؤسسات واملقاوالت العمومية وتتمثل هذه املساعدة على وجه الخصوص في:األخرى وا

ــ مد الجماعة داخل أجل أقصاه ثالثون يوما من تاريخ التوصل بطلب املساعدة التقنية 

باملعلومات واملعطيات واملؤشرات والوثائق املتوفرة حول املشاريع املنجزة والتي تعتزم اإلدارة 

ألخرى واملؤسسات واملقاوالت العمومية والقطاع الخاص إنجازها فوق تراب والجماعات الترابية ا

 اإلدارة؛

ــ إمكانية تعبئة املوارد البشرية التابعة للمصالح الخارجية للدولة التي يمكنها املساعدة في 

 .(358)إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة

ات )الفقرة األولى(، ووفق ويتم إعداد برنامج عمل الجماعة مع مراعات مجموعة من املعطي

 مراحل محددة قانونا )الفقرة الثانية(.

يحدد برنامج عمل الجماعة ملدة ست سنوات، البرامج واملشاريع التنموية املقرر إنجازها أو 

يات، املتمثلة في تحديد برنامج عمل املساهمة فيها بتراب الجماعة مع مراعاة مجموعة مع املعط

الجماعة لألولويات التنموية بالجماعة، والسعي إلى تحقيق االنسجام وااللتقائية مع توجهات 

برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو اإلقليم عند وجودها، مع األخذ بعين االعتبار 

مكانيات املادية املتوفرة للجماعة، وااللتزامات البعد البيئي لتحقيق التنمية املستدامة وكذا اإل 

                                                           
 من نفس املرسوم. 1املادة  -357 

 من نفس املرسوم. 2املادة  -358 
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املتفق في شأنها بين الجماعة والجماعات الترابية األخرى وهيئاتها واملقاوالت العمومية والقطاعات 

 .(359)االقتصادية واالجتماعية بالجماعة

عبر املراحل  3.61.216من املرسوم رقم  1نامج عمل الجماعة وفقا للمادة يتم إعداد بر 

 التالية:

إنجاز تشخيص يبرز حاجيات وإمكانيات الجماعة ويحدد أولوياتها خاصة في مجال  (أ

املرافق والتجهيزات العمومية الجماعية وخدمات القرب. ويتضمن عالوة على ذلك جردا 

رمجتها من قبل الدولة والهيئات العمومية األخرى داخل باملشاريع املبرمجة أو املتوقع  ب

 النفوذ الترابي للجماعة؛

وضع وترتيب األولويات  التنموية للجماعة انطالقا من سياسات واستراتيجيات الدولة  (ب

في مجال خدمات القرب وانسجاما مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية 

 ؛العمالة أو اإلقليم متى توفرت

تحديد املشاريع واألنشطة ذات األولوية بالنسبة للجماعة، مع األخذ بعين االعتبار  (ج

اإلمكانات املادية املتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبئتها خالل السنوات الست التي سيتم 

 العمل فيها ببرنامج عمل الجماعة؛

عمل  ث األولى لبرنامجتقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثال  (د

 الجماعة؛

بلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة، مع وضع منظومة لتتبع املشاريع والبرامج،  (ه

 تحدد فيها األهداف املراد بلوغها ومؤشرات الفعالية املتعلقة بها.

                                                           
 .3.61.216من املرسوم  2املادة  -359 
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بعد إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة يقوم رئيس املجلس الجماعي بعرضه على كل من 

دائمة واملجلس الجماعي، فيقوم بعرضه على اللجان الدائمة قبل تاريخ عقد املجلس اللجان ال

للدورة العادية أو االستثنائية املخصصة للمصادقة عليه بثالثين يوما على األقل وذلك بهدف 

دراسته، بينما يعرضه على املجلس مرفقا بمنظومة تتبع املشاريع وتقارير اللجان الدائمة 

مقرر بشأنه، قبل نهاية السنة األولى ملدة االنتداب. بعدها يتم التأشير عليه  بخصوصه، التخاذ

من طرف عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه إلعطاءه القابلية للتنفيذ طبقا ألحكام املادة 

 (.360)662.63من القانون  661

تنفيذ برنامج  662.63من القانون رقم  (361)23يتولى رئيس املجلس الجماعي طبقا للمادة 

عمل الجماعة، ويقع على عاتقه بهذا الخصوص اعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل 

الجماعة يتضمن بيانات حول نسبة أنجاز املشاريع املبرمجة في برنامج عمل الجماعة، واالمكانيات 

ح زها، مع اقترااملادية املرصودة للمشاريع والبرامج واإلكراهات املحتملة التي قد تعترض إنجا

الحلول الكفيلة بتجاوزها، ويعرض هذا التقرير على اللجان الدائمة إلبداء الرأي حوله داخل أجل 

ثالثين يوما على األقل السابقة لتاريخ عقد املجلس للدورة العادية أو االستثنائية التي يتدارس فيها 

 .(362)هذا التقرير بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة

 

                                                           
على: "ال تكون مقررات املجلس التالية قابلة للتنفيذ إال بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو اإلقليم  662.63نون من القا 661تنص املادة  -360 

 أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرين يوما من تاريخ التوصل بها من طرف رئيس املجلس:

 املقرر املتعلق ببرنامج الجماعة..." -

: "يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداوالت املجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير الالزمة لذلك، ولهذا 662.63من القانون رقم  23املادة  -361 

 الغرض:

 ينفذ برنامج عمل الجماعة..." -

 .3.61.216من املرسوم  62و  63املادة  -362 
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يحدد املجلس الجماعي في جدول أعماله ثالث دورات عادية  نظمها القانون وحدد أوقاتها، 

 ذلك. ألمر كما مكن املشرع للمجلس بمقتض ى القانون كذلك عقد دورات استثنائية كلما تطلب ا

يتولى رئيس املجلس مهمة إعداد جداول اعمال دوراته بالتعاون مع أعضاء املكتب، ويبلغه 

إلى عامل العمالة أو اإلقليم عشرين يوما على األقل قبل تاريخ انعقاد الدورة. تسجل فيه وجوبا 

ض املقدمة من قبل املواطنين والجمعيات التي تم قبولها، تسجل في الدورة العادية املوالية العرائ

 (.363لتاريخ البت فيها من لدن مكتب املجلس)

ليم إلقكما تدرج فيه بحكم القانون مجموعة من النقط اإلضافية يقترحها عامل العمالة أو ا

أو من ينوب عنه، فيشعر رئيس املجلس الجماعي بإضافتها داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ 

توصله بجدول األعمال وال سيما تلك النقط التي تكتس ي طابعا استعجاليا. كما يجوز لألعضاء أن 

فيبقى  ،يقترحوا على الرئيس بواسطة طلب كتابي إدراج كل مسالة تدخل في اختصاصات املجلس

له اختيار إدراجها من عدمه على أن يعلل رفض إدراج أي نقطة ضمن جدول أعمال الدورات، 

بينما تسجل وجوبا في جدول أعمال الدورات النقط التي تدخل في صالحيات املجلس املقدمة في 

 طلب كتابي من قبل نصف عدد أعضاء املجلس.

                                                           
 .662.63من القانون التنظيمي رقم  21املادة  -363 
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النهائي الذي يبعث إلى السلطة املحلية  وبعد ذلك يتولى الرئيس مهمة تحديد جدول األعمال

 .(364)املختصة قبل انعقاد الدورة بثالثة أيام على األقل

وال بد من اإلشارة إلى أن تداول املجلس ولجانه الدائمة أو املوضوعاتية يبقى محصورا في 

حدود النقط التي تدخل في نطاق صالحياته واملدرجة في جدول أعمال الدورات، ويجب على 

يس أو رئيس كل لجنة أن يعترض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول األعمال، وال الرئ

 .(365)يجب أيضا إدراج نقاط خارج عن نطاق اختصاص املجلس

يتعرض العامل أو من ينوب عنه على كل نقطة مدرجة في جدول االعمال وال تدخل في 

ليغه إلى رئيس املجلس داخل اختصاصات الجماعة أو صالحيات املجلس مع تعليل تعرضه وتب

أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بجدول األعمال، وعند االقتضاء يحيله إلى القضاء االستعجالي 

باملحكمة االبتدائية للبث فيه بواسطة حكم نهائي وعند االقتضاء دون استدعاء األطراف داخل 

 ثمانية واربعين ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به. 31أجل 

تبر باطال كل تداول في النقط التي كانت موضوع تعرض من قبل عامل العمالة أو اإلقليم يع 

وقام بتبليغها لرئيس املجلس واحالتها على القضاء االستعجالي ولم يتم البت فيها بعد، وكل اخالل 

ل حمتعمد يودي إلى تطبيق االجراءات التأديبية من عزل لألعضاء أو توقيف بل قد يصل األمر إلى 

 .  366املجلس

 تنقسم دورات املجلس إلى دورات عادية وأخرى استثنائية:

                                                           
 وما بعدها. 613ص مليكة الصروخ: مرجع سابق،  -364 

 .662.63من القانون التنظيمي رقم  31املادة  -365 

 .662.63من القانون التنظيمي رقم  36املادة  -366 
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يعقد املجلس دوراته العادية وجوبا ثالث مرات في السنة خالل أشهر فبراير وماي وأكتوبر، 

بدعوى مكتوبة من رئيسه ومصحوبة  وذلك في االسبوع األول من الشهر املحدد لعقد الدورة،

، وبحضور عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه الذي يحضر جميع دورات (367)بجدول األعمال

املجلس، وتقديم مالحظات وتوضيحات بخصوص القضايا املتداول بشأنها في الدورة بمبادرة منه 

 ويت، كما يحضر أيضا املوظفون أو بطلب من الرئيس أو أعضاء املجلس ولكنه ال يشارك في التص

املزاولون مهامهم بمصالح الجماعة بصفة استشارية، ويمكن كذلك للرئيس عن طريق العامل أو 

من ينوب عنه أن يستدعي للحضور وألجل املشاركة في اشغال املجلس بصفة استشارية موظفي 

مل اختصاصهم الدائرة وأعوان الدولة أو املؤسسات العمومية أو املقاوالت العمومية الذين يش

الترابية للجماعة وذلك عندما يتعلق األمر بدراسة نقط في جدول االعمال ترتبط بنشاط 

 . (368)هيئاتهم

تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات، ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو 

 الزمنية للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها املجلس خالل كل جلسة، كما تحدد املدة

. وال يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية مدة (369)للجلسات وتوقيتها بالنظام الداخلي للمجلس

خمسة عشر يوما متتالية من أيام العمل ويمكن تمديد هذه املدة ملرة واحدة بقرار يصدره الوالي 

 .(370)أيام العملأو العامل بطلب من الرئيس على أن ال يتعدى هذا التمديد سبعة أيام متتالية من 

يخبر رئيس املجلس أعضاءه بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب 

يوجه إليهم عشرة أيام على األقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان املصرح به لدى املجلس 

                                                           
 .322كريم لحرش: مرجع سابق، ص  -367 

 .662.63من القانون التنظيمي رقم  22املادة  -368 
 وما يليها. 631مينة بنلمليح: مرجع سابق، ص  -369

 وما بعدها. 322ق، ص كريم لحرش: مرجع ساب -370 
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تداول ي سياملعني، يكون مرفقا بجدول األعمال والجدولة الزمنية للجلسة أو الجلسات والنقط الت

املجلس في شأنها خالل كل جلسة، وكذا الوثائق التي لها صلة بالنقط التي سيتطرق لها املجلس 

 .(371)خالل الدورة

كذلك يجوز لرئيس املجلس الجماعي أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية، وذلك بمبادرة منه 

املحلية املختصة، أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضاء أو بناء على طلب كتابي من السلطة 

املجلس املزاولين مهامهم، وفي جميع الحاالت يجتمع املجلس بعد ثالث أيام من توجيه الدعوة على 

 .(372)األقل

 دورات املجلس االستثنائية بدعوة الرئيس أو بطلب من أعضاء املجلس (أ

إلى ذلك لدراسة بعض النقط غير املدرجة والدورات االستثنائية تعقد كلما دعت الضرورة 

بجدول أعمال املجلس الخاص بالدورات العادية، وهي تكون بمبادرة من الرئيس أو بطلب من 

من القانون التنظيمي حينما قررت أنه "يستدعي  21أعضاء املجلس الش يء الذي أكدته املادة 

الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة  املجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس املجلس، كلما دعت

منه أو بطلب من ثلث أعضاء املجلس املزاولين مهامهم على األقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط 

املزمع عرضها على املجلس قصد التداول في شأنها. إذا رفض رئيس املجلس االستجابة لطلب ثلث 

مر بقرار يبلغ إلى املعنيين باأل األعضاء القاض ي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه 

 داخل أجل اقصاه عشرة أيام من تاريخ توصله بالطلب.

                                                           
 .662.63من القانون التنظيمي رقم  22املادة  -371 

 وما بعدها. 21، ص 6212صالح املستف: التطور اإلداري على أفق الجهوية باملغرب، طبعة  -372 



  

 

163 

إذا قدم الطلب من قبل األغلبية املطلقة ألعضاء املجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على 

أساس جدول أعمال محدد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات 

 ادناه. 21من املادة  الفقرة الثانية

و  (373)22يجتمع املجلس في الدورة االستثنائية طبقا للكيفيات املنصوص عليها في املادتين 

من هذا القانون التنظيمي. وتختم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أعمالها. وفي جميع  33374

، وال يمكن تمديد الحاالت تختتم الدورة داخل أجل ال يتجاوز سبعة أيام متتالية من أيام العمل

 هذه املدة."

إن املجلس ال يمكن أن يعقد دورته إال بحضور نصف أعضاءه على األقل بعد االستدعاء 

األول، فإن حضر أقل من هذا العدد توجه استدعاءات ثانية وفي هذه الحالة يمكن أن ينعقد 

 .(375)املجلس أيا كان عدد الحاضرين

 لب السلطة املحلية املختصةدورات املجلس االستثنائية بناء على ط  (ب

باإلضافة إلى دورات املجلس التي يمكن عقدها إما بمبادرة من رئيسه أو من أعضاءه يمكن 

 كذلك عقد دورات استثنائية بحكم بناء على طلب السلطة املحلية املختصة.

و أيعقد املجلس دورة استثنائية بحكم القانون كلما تلقى طلبا من عامل العمالة أو اإلقليم 

من ينوب عنه بهذا الخصوص، بحيث يتلقى رئيس املجلس طلبا من عامل العمالة أو اإلقليم أو 

من ينوب عنه مرفقا بالنقط املقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق املتعلقة به عند 

دعي يستاالقتضاء، فتنعقد هذه الدورة خالل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وبناء على ذلك 

                                                           
عشرة  61وب يوجه إليهم يقوم الرئيس بإخبار أعضاء املجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكت»تنص هذه املادة على:  -373 

 أيام على االقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان املصرح به لدى املجلس املعني.

 يكون هذا اإلشعار مرفقا بجدول األعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول املجلس في شأنها خالل كل جلسة،

 « وكذا الوثائق ذات الصلة.

 انظر الفقرة املتعلقة بالنصاب القانوني لصحة مداوالت املجلس واتخاذ مقرراته. -374 

 .21صالح املستف: ص  -375 
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الرئيس أعضاء املجلس لحضورها بواسطة استدعاءات مرفقة وجوبا بجدول األعمال، وذلك ثالثة 

 أيام على األقل قبل تاريخ انعقادها.

تنعقد الدورة االستثنائية بحضور أكثر من نصف األعضاء املزاولين مهامهم. وفي حالة عدم 

من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد اكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم املوالي 

 .(376)األعضاء الحاضرين

تفتح جلسات املجلس املنعقدة بمناسبة دوراته سواء العادية منها أو االستثنائية للعموم، 

وبهذا الخصوص يتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة قبل انعقادها. 

سهر على حفظ النظام أثناء الجلسات وله الحق أن يطرد تعقد الجلسات تحت إشراف الرئيس في

بناء على ذلك كل من يخل بالنظام من بين الحضور، أو يطلب من العامل أو من ينوب عنه التدخل 

إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام، ولكن ال يجوز له طرد أي عضو من أعضاء املجلس فيتوجب 

الله بالنظام أو عرقلة املداوالت أو عدم التزامه بمقتضيات عليه انذاره وفي حالة عدم امتثاله وإخ

 القانون والنظام الداخلي يمكن طرده من الجلسة من قبل أغلبية أعضاء املجلس دون مناقشة.

وإذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم من شأنه أن يخل بالنظام العام، جاز 

طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم، كما يمكن للمجلس لعامل العمالة أو اإلقليم أو من يمثله 

 .(377)أيضا أن يقرر، دون مناقشة بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاءه عقد اجتماع غير مفتوح

وخالل الدورات يخصص املجلس عن كل دورة جلسة واحدة لتقديم أجوبة على االسئلة 

األسئلة واألجوبة، وبهذا الخصوص يمكن املطروحة. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات اشهار 

ألعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا أسئلة كتابية إلى رئيس املجلس الجماعي حول كل مسالة تهم 

مصالح الجماعة، وذلك بشهر على األقل قبل انعقاد الدورة، على أن تسجل هذه األسئلة في جدول 

                                                           
 .662.63من القانون التنظيمي رقم  21الفقرة االخيرة من املادة  -376 

 .662.63من القانون التنظيمي رقم  31املادة  -377 
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نها خالل الجلسة املنعقدة يسجل السؤال أعمال دورة املجلس املوالية، وفي حالة عدم اإلجابة ع

من جديد بطلب من العضو أو األعضاء بالترتيب في الجلسة املخصصة لإلجابة على األسئلة خالل 

 .(378)الدورة املوالية

وجوب اكتمال نصاب قانوني محدد لصحة مداوالت املجلس والتخاذ قراراته قرر القانون 

 ليكون لكل من مداوالت املجلس ومقرراته مشروعيتها.  

تطلب التشريع املغربي لتكون مداوالت مجلس الجماعة صحيحة توفر شرطان أساسيان 

 :(379)وهما

 ملدرجة في جدول االعمال.ــ أن تتم املداوالت في حدود املسائل والنقط ا

 ــ ضرورة توفر النصاب القانوني.

 فما النصاب القانوني الذي حدده املشرع لصحة مداوالت املجلس الجماعي؟

يتعين لصحة مداوالت املجلس حضور أكثر من نصف أعضاءه املزاولين مهامهم عند افتتاح 

ول، يوجه استدعاء ثان خالل ، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب في االستدعاء األ (380)الدورة

ثالثة أيام على األقل وخمسة أيام على األكثر بعد اليوم املحدد لالجتماع األول وتعد حينها مداوالت 

 املجلس صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد األعضاء املزاولين ملهامهم عند افتتاح الدورة.

                                                           
 .662.63من القانون التنظيمي رقم  31املادة  -378 

 .21صالح املستف: مرجع سابق، ص  -379 
 الل انعقادها، ال يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.يحتسب النصاب القانوني لألعضاء عند افتتاح كل دورة، وكل تخلف لألعضاء عن حضور جلسات الدورة أو االنسحاب منها ألي سبب من االسباب خ -380 
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األعضاء الحاضرين، يجتمع  وإذا لم يكتمل في االجتماع النصاب القانوني املحدد في نصف

املجلس بنفس املكان وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث املوالي وتكون مداوالته صحيحة كيفما 

 .(381)كان عدد األعضاء الحاضرين

يشترط  القضايا بعده، التيتتخذ املقررات باألغلبية املطلقة لألصوات املعبر عنها، ما عدا في 

 العتمادها األغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم :

 برنامج عمل الجماعة؛ -6

إحداث شركات التنمية املحلية أو تغيير غرضها أو املساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه  -3

 أو خفضه أو تفويته؛

 طرق تدبير املرافق العمومية التابعة للجماعة؛ -2

 لقطاع الخاص؛الشراكة مع ا -3

العقود املتعلقة بممارسة االختصاصات املشتركة مع الدولة واملنقولة من هذه األخيرة  -2

 إلى الجماعة؛

إذا تعذر الحصول على األغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم في التصويت األول، تتخذ 

قة لألصوات باألغلبية املطلاملقررات في شأن القضايا املذكورة في جلسة ثانية ويتم التصويت عليها 

املعبر عنها. وفي حالة تعادل األصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في املحضر 

 .(382)بيان التصويت الخاص بكل مصوت

                                                           
 .23ة: ص دليل منتخبي الجماعات املحلي -381 
 .662.63من القانون التنظيمي رقم  32املادة  -2 

 .22دليل منتخبي الجماعات املحلية: ص  -382 
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يحرر كاتب املجلس محضرا للجلسات يشتمل على املقررات التي اتخذها املجلس وتوقع من 

 ملقررات بالترتيب حسب تواريخها.قبل الرئيس والكاتب وتضمن في سجل ا

تعرف التجربة الجماعية في املغرب تحسنا يسيرا نوعا ما، وبالكاد أصبحت اإلدارة الجماعية 

تعتمد مجموعة من الوسائل الحديثة في تنظيمها أو تسييرها وهو ناتج عن رغبة في تدبير املصالح 

ين بتأهيل العنصر البشري الذي يشرف على هذه املحلية على أكمل وجه هذا التدبير الذي هو ره

 املصالح كما هو رهين بتحسين الهياكل وتنمية املوارد املالية والتحكم في تقنيات التسيير.

فيمكن للجماعة من خالل تنظيمها نفسها بنفسها وتسييرها بذاتها أي من خالل االعتماد 

زة أن يجد الوسائل الكافية لضمان على الذات يمكن للمجلس الجماعي بما يضمه من أطر وأجه

استقالله وتخفيف العبء على الدولة، فتنظيم املجلس الجماعي يجب أن يتم بمنأى عن أي 

تدخل من أي مؤسسات خارجية خاصة منها الجهات املركزية اإلدارية في الدولة وبعيدا عن أي 

، د كبير بعقلية املنتخبينتبعية، أما تسييره جماعة فيمكن القول إلى حد ما بأنه يتأثر إلى ح

 واألسلوب الذي ينهجونه في ذلك.

وانطالقا من هذا املنظور فإن التسيير الجماعي يستدعي باستمرار بعض املؤهالت ألن 

للمنتخبين صالحيات هامة ومتعددة ترتبط بكل مجاالت التسيير الجماعي، كامليزانية والتخطيط 

ي عليه صبغة تقنية تتطلب خبرة ودراية واسعة، وال الجماعي وتدبير أمالك الجماعة... مما يضف

شك أن هذه املسؤولية تفرض على املنتخب أن يكون ذا تكوين يتناسب واملهام التي يضطلع 

، وما تجب اإلشارة إليه أيضا أن تحسين مستوى التسيير الجماعي رهين بعدم احتكار جميع (383)بها

ثر مهام الجماعة وتتعقد فأن تحمل املسؤوليات املسؤوليات في يد فئة دون أخرى، فعندما تتكا

                                                           
 .22صالح املستف: مرجع سابق، ص  -383 
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يجب أن يكون عمال مشتركا، فاإلدارة الحديثة لم تعد تميز بين رئيس ومرؤوس بل أصبح العمل 

مشتركا في نوع من التناغم والتناسق، كل شخص يعمل وفقا ملا يبرع فيه، فتقسيم أفراد نفس 

ر مجموعة من السلط في يد فئات قليلة ومثالها اإلدارة بين رئيس ومرؤوس يؤدي المحالة إلى احتكا

 الرئيس في املجلس الجماعي.

إن تركيز السلطات يعتبر عمال غير منطقي وهو منطق مناف ملبدأ الالمركزية الذي تقوم عليه 

املجالس الجماعية، ومن هنا كانت ضرورة وفعالية التسيير الجماعي تقتض ي أساسا مقاومة اتجاه 

 ركيز جميع السلط بين أيديهم.بعض الرؤساء إلى ت
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 القوانين: -1

 املتعلق بالجماعات. 11.311رقم  القانون التنظيميــ 

 .61.11املتعلق بامليثاق الجماعي املغير واملتمم بالقانون  78300رقم القانون  ــ

 ية.املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التراب 26311رقم القانون ــ 

املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال  27311رقم القانون ــ 

 وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية.

 املتعلق بمدونة االنتخابات.  6367رقم القانون ــ 

داد برنامج عمل الجماعة وتتبعه القاض ي بتحديد مسطرة اع 23193.01رقم املرسوم ــ 

  وتحيينه وتقييمه واليات الحوار والتشاور إلعداده.

 املؤلفات: -2

الجزء األول، مكتبة -القانون اإلداري املصري واملقارن  احمد عبد القادر الجمال: ــ

 .6222القاهرة. طبعة -النهضة املصرية

 .3161لنجاح الجديدة، طبعة القانون اإلداري دراسة مقارنة، مطبعة ا ــ مليكة الصروخ:

 .3112اإلدارة املحلية الالمركزية باملغرب، الطبعة األولى ــ السعيدي مزروع فاطمة: 

 .6212التطور اإلداري على أفق الجهوية باملغرب، طبعة  ــ صالح املستف:

الجزء األول )التنظيم اإلداري املغربي(، مطبعة -القانون اإلداري املغربي كريم لحرش: ــ

 الرباط.-االمنية

التنظيم اإلداري املغربي على ضوء مستجدات الدستور الجديد،  ــ منية بنلمليح:

منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية )سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية(، 

 .3161. مطبعة املعارف الجديدة الرباط، الطبعة األولى 662عدد 
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ملحلية: دليل منتخبي الجماعات املحلية على ضوء مقتضيات املديرية العامة للجماعات اــ 

 .3161املتعلق بالجماعات، طبعة  662.63القانون التنظيمي رقم 

 الرسائل الجامعية: -.

، رسالة لنيل دبلوم 3166 التدبير الحر والجماعات الترابية في دستور  احمد سميح: ــ

 .3163/3162املاستر في القانون العام، السنة الجامعية 

األدوار الجديدة ملجالس الجهات والجماعات في رسم السياسات العامة،  ــ سناد الخنكي:

 .3162-3163رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام للسنة الجامعية 

املنازعات االنتخابية الجماعية والجهوية، رسالة لنيل دبلوم املاستر في  ــ الشيخ بوركبة:

 .3161-3161القانون العام، لسنة 
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 الرقابة القضائية على التقطيع االنتخابي باملغرب

 

 املصطفى بودواح 

 دكتور في القانون العام 

   مركز العلوم القانونية والسياسية  

 خلية األبحاث والدراسات

  اإلدارية كلية الحقوق بفاس

 

 مقدمة :

العملية  ق بتقسيم البلد إلى دوائر انتخابية، وتعد هذهيقصد بالتقطيع االنتخابي تلك العملية التي تتعل

عنصرا أساسيا في تنظيم االنتخابات التي ينبغي أن تجرى تبعا لتقسيم محدد، كما أن عملية إحداث 

الدوائر االنتخابية تشكل مفتاح املسلسل التمثيلي باعتبار أن كل تقطيع يمكن أن يؤدي إلى تفاوت في 

  .384تمثيل الدوائر

، لذا 385ألة التقطيع االنتخابي ليست عملية تقنية فقط بل هي قبل كل ش يء عملية سياسيةإن مس

فقد كانت دائما محط نقاش بين الحكومة واألحزاب السياسية، خصوصا منها أحزاب املعارضة التي 

كانت توجه انتقادات بخصوص التقطيع االنتخابي، وتطالب بأن يقوم هذا التقطيع على معايير شفافة 

ويكتس ي التقطيع االنتخابي أهمية كبرى على مستوى حلقات  386ون محل اتفاق بينها وبين الحكومةتك

املسلسل االنتخابي، إذ يحدد املعترك الذي تتم في نطاقه العملية االنتخابية، وتقسيم الدولة إلى دوائر 

                                                           
384 Olivier DUHAMEL et Yves Mény, « dictionnaire constitutionnel » presses universitaires de France 1er édition. Mars 1992, p. 275.  

385 Mu                          stapha Sehimi : « Juin 1977 étude des élections législatives au Maroc »,p. 31.  
 ويتعلق األمر هنا بالتقطيع االنتخابي الذي يخص فقط مجلس النواب.  -386
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ن جعل تالي ال يمكانتخابية ضرورة ملحة تقتضيها الديمقراطية والواقع الديمغرافي والجغرافي، وبال

 .387الدولة كلها دائرة انتخابية واحدة

 

وعلى هذا األساس يثور التساؤل حول الجهة املختصة بالتقطيع )املبحث األول( واملعايير التي يتأسس 

 عليها ومدى تأثير التقسيم اإلداري على نتيجة االقتراع )املبحث الثاني(. 

 طيع االنتخابياملبحث األول: الجهة املختصة بالتق        

إلى االجتهاد  سوف نبحث في السلطة املختصة بالتقطيع االنتخابي )املطلب األولى( ثم سنتطرق 

 القضائي في التقطيع االنتخابي ثم إلى موقف الفقه املغربي )املطلب الثانية(. 

 املطلب األول:السلطة التنظيمية والتقطيع االنتخابي 

، ففي فرنسا، وإلى تاريخ جد  388أساسيا لصحة االنتخاباتتعد عدالة التقطيع االنتخابي شرطا 

 .389متأخر، كانت التقطيعات االنتخابية محط عدة شكاوى من قبيل التحيز والتالعب في التقطيع

                                                           
 . 311، ص.  3112ر القلم، الطبعة املكي السراجي، نجاة خلدون، القضاء االنتخابي في املادة اإلدارية، مطبعة دا - 387

وهي نفس  6222إن املشرع اإليطالي في عهد موسوليني، جعل الدولة كلها دائرة انتخابية واحدة، وفي نفس االتجاه سار املشرع البرتغالي في دستور 

سم "النظم السياسية الدولة والحكومة، القالطريقة املعمول بها في إسرائيل لتنظيم االنتخابات التشريعية، أنظر في هذا اإلطار مصطفى قلوش، 

 . 631، ص.  6212 -6213األول، 
388 -MHAMED ANTARI, les difficultés de réparation du contentieux des élections législatives entre le conseil constitutionnel et le juge 

administratif, Revue Marocaine d’Administration Local, et le développement n°24, 1998, p. 119.   
389 Bernard Maligner, le découpage des circonscriptions électoral devant le conseil constitutionnel et le conseil de l’Etat D.A, 31ème année 

N° 4 Avr/1992, p. 1.  
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على أنه "يبين قانون تنظيمي  21في الفقرة الثانية من الفصل  6221ينص الدستور املغربي لسنة 

هم وشروط القابلية لالنتخاب وأحوال التنافي ونظام عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخاب

 . 390املنازعات االنتخابية"

وإعماال لهذا املقتض ى الدستوري صدر القانون التنظيمي ملجلس النواب الذي حدد في مادته األولى 

، كما نص في مادته الثانية على أنه "تحدث الدوائر االنتخابية 391عدد أعضاء مجلس النواب

، بواسطة 393ذا فهي تدخل في مجال السلطة التنظيمية التي يمارسها الوزير األول ، وهك392بمرسوم"

 مراسيم.

واملالحظ أن إناطة االختصاص في هذا املجال إلى السلطة التنظيمية، هو تكريس ملا دأبت عليه  

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يالحظ أن 6213مقتضيات دساتير اململكة منذ أول دستور لسنة 

يسند للمشرع العادي في ميدان االنتخابات اختصاصات  31في فصله  6221املغربي لسنة  الدستور 

فقط دون اختصاص التشريع في النظام  394التشريع في النظام االنتخابي ملجالس الجماعات املحلية

. حيث 6221من دستور  21و  21االنتخابي للبرملان الذي تحدده قوانين تنظيمية طبقا للفصول 

لى نظام انتخاب أعضاء مجلس ي البرملان املغربي، وهذا ما تم التنصيص عليه في الفصول تشيران إ

 . 3166من دستور اململكة لسنة  11و 12، 13

                                                           
حيث تمت إضافة ".ومبادئ التقسيم االنتخابي"، "...  3166من دستور  13صل نفس املقتضيات منصوص عليها في الفقرة الثانية من الف-390

 وقواعد الحد من الجمع بين االنتدابات ونظام املنازعات االنتخابية".
عضوا ينتخبون على صعيد  212عضوا موزعة على الشكل التالي :  222عدد أعضاء مجلس النواب في القانون التنظيمي ملجلس النواب، -391

 (. 31. 66من القانون التنظيمي ملجلس النواب رقم  6عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني )املادة  21ئر االنتخابية املحلية و الدوا
 . 31. 66من القانون التنظيمي ملجلس النواب رقم  3نفس املقتضيات نصت عليها املادة  -392

التنصيص على "رئيس الحكومة" بدل "الوزير األول" حسب دستور  حيث تم  3166من دستور اململكة لسنة  11مقتضيات الفصل أنظر  -393

6221 . 

 بموجبها حلت عبارة "الجماعات الترابية" محل "الجماعات املحلية".  3166من دستور   622الفصل الفقرة األولى من  -394 
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إن عملية إحداث الدوائر االنتخابية تعد مرحلة أساسية إلجراء االنتخابات التشريعية، ذلك أن التقطيع                        

، ومقارنة مع أملانيا فإنها تتوفر على 395اة املتحكمة في تنظيم االقتراع وتوجيههاالنتخابي يشكل األد

 6221ماي  11جهاز دائم يتولى التقطيع االنتخابي، ويسمى لجنة التحديدات االنتخابية أنشأت بقانون 

 تضع سنويا املستجدات املتعلقة بالسكان، واقتراحاتها عن طريق الوزير الفدرالي للداخلية، وتكون 

 .396موضوع مراقبة للصحة من طرف املحكمة الفدرالية

وفي سياق املقارنة إذا كان التقطيع االنتخابي التشريعي في املغرب يدخل في مجال السلطة التنظيمية، 

فإن بعض التشريعات تدرج هذا االختصاص في مجال القانون، بحيث تختص به السلطة التشريعية، 

 أي البرملان. 

 

مثال، نجد أن إحداث الدوائر االنتخابية باعتباره مرتبطا بالنظام االنتخابي يعود وهكذا ففي فرنسا 

إلى اختصاص البرملان مادام أن املشرع الدستوري الفرنس ي يجعل تحديد القواعد املتعلقة بالنظام 

 . 397االنتخابي للمجالس البرملانية واملحلية من اختصاص القانون 

ي، خاصة وأن الحكومة كما هو جاري به العمل في الدول ولكن هذا النظام نظريا يبدو تحكم

الديمقراطية تتشكل من األغلبية البرملانية، لذلك فقد يحدث أن يكون هناك تنسيق بينهما فيوجهون 

 التقطيع االنتخابي لصالح أحزاب األغلبية. 

                                                           
 . 11، ص.  6222،  31ية لإلدارة املحلية والتنمية، العدد  االنتخابات كأداة للتعبير عن الحرية السياسية، املجلة املغرب –خالد الشرقاي السموني 395 

396-Jean Claude MASCLET , droit électoral, PUF, Paris 1ère édition 1989, Page. 183.  
397 -Jean Claude MASCLET : « droit électoral », collection droit politique et théorique, presses universitaires de France, 1ère édition, Page 183.  
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ابي التقطيع االنتخ وإذا رجعنا إلى املغرب، فإن أحزاب الكتلة الديمقراطية كانت دائما تطالب بإقرار 

بطرق ديمقراطية، وذلك عن طريق إشراك القوى السياسية، بل إنها اقترحت إسناد اختصاص 

 . 398تحديد الدوائر االنتخابية إلى هيئة خاصة أطلقت عليها اسم اللجنة الوطنية الدائمة لالنتخابات

ات، الوطنية لتتبع االنتخاب لكن هذا االقتراح لم تتم االستجابة له، بحيث رغم أنه تم إحداث اللجنة

والتي أنيطت بها مهمة السهر على حسن سير جميع االنتخابات التي تقرر إجراؤها إلقامة املؤسسات 

. لم يخول لها في 399، فإن الظهير املؤسس لهذه اللجنة6221املنبثقة عن املراجعة الدستورية لسنة 

ي مشروع التقسيم املتعلق بالتمثيل على مجال التقطيع االنتخابي إال صالحية إبداء الرأي فقط ف

من الظهير املذكور  66الصعيد الوطني، والذي تعرضه عليها الحكومة استنادا إلى ما تقرره املادة 

 . 400أعاله

وإذا كنا نسجل إيجابية تأسيس اللجنة الوطنية لتتبع االنتخابات، فإننا نعتبر في نفس الوقت أن 

إبدائها للرأي في إطار التوافق ال يشكل ضمانة كافية إلقرار تقطيع انتخابي عادل ومحايد، ونقترح بهذا 

انون املؤسسة بق الخصوص إنشاء لجنة للسهر على حياد التقطيع على غرار لجنة الحكماء في فرنسا

على أساس أن تكون هذه الهيئة ذات تكوين متعدد ومتوازن، وأن تكون مستقلة    6211401يوليوز   66

عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وخاضعة لرقابة القضاء اإلداري باعتبارها سلطة إدارية 

تراحا آخر ويتمثل في . على أن هناك اق402مستقلة تمارس نوعا من السلطة التنظيمية في مجال محدد

                                                           
، يتعلق بتنظيم االنتخابات 6221من مقترح القانون الذي قدمته الكتلة الديمقراطية إلى مجلس النواب في يوليوز  33جاء ذلك في املادة  -398

يوليوز  66أنظر جريدة أنوال بتاريخ  الجماعية ومراجعة اللوائح االنتخابية وإجراء العمليات االنتخابية ومعاقبة املخالفات املرتكبة بمناسبتها،

6221 . 
 3311( أنظر الجريدة الرسمية عدد 6221)فاتح ماي  6361من ذي الحجة  32الصادر في  6.  21.  21يتعلق األمر هنا بالظهير الشريف رقم  -399

 . 6663( ص. 6221ماي  1)
في املغرب:اإلطار القانوني وتقييم الحصيلة مع مقاربة  6211ريعية لسنة عبد القادر لشقر،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق"اإلنتخابات التش-400

 . 23.، ص.  3،ص:3113-3112إلشكالية التناوب السياس ي"كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية،الرباط،السنة الجامعية 
401 -Louis FAVOREU et Philip Loïc, les grandes décisions du conseil constitutionnel 9ème édition,  1997, p. 691.  

 ،عبد العزيز النويض ي:"العدالة والسياسة االنتخابات والقضاء الدستوري باملغرب"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى -402

 . 16، ص.  6221



  

 

176 

إسناد اختصاص تحديد الدوائر االنتخابية إلى البرملان، وهذا الحل ال يمنع الحكومة أن تتقدم 

بمشروع قانون للبرملان يتعلق بالتقطيع االنتخابي، وفائدة هذا االقتراح هي إتاحة الفرصة للمجلس 

ل االستشارة بموجب القانون الدستوري للنظر في التقطيع االنتخابي سواء أحيل عليه على سبي

 16التنظيمي الذي بإمكانه أن ينص على هذه االستشارة مثال أو تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل 

ليتحرى  403التي تسمح بإمكانية عرض القوانين العادية على املحكمة الدستورية 6221من الدستور 

 . 404مطابقتها للدستور 

عل من التقطيع االنتخابي يخضع للرقابة القضائية التي تعد ويبدو أن هذا االقتراح وجيه، بحيث يج

ضرورة لضمان الحياد الالزم، بحكم استقاللية املجلس الدستوري )املحكمة الدستورية( عن أية 

، وكذلك تفاديا لبعض االنتقادات 405جهة، وبفعل حجية القرارات الصادرة عنها  التي ال تقبل الطعن

يئات السياسية، وذلك حفاظا على مبدأ التنافسية وتكافؤ الفرص التي قد توجه من طرف بعض اله

في االستحقاقات االنتخابية بين املواطنين واألحزاب السياسية، وبالتالي ينبغي التنصيص على ذلك في 

 الدستور أو في القانون التنظيمي ملجلس النواب.

على املبادئ املنظمة  31 – 66رقم  من القانون التنظيمي املتعلق باملجلس النواب 3ولقد نصت املادة 

 . 3166من الدستور لسنة  16للتقطيع االنتخابي املحلي وفقا ملقتضيات الفصل 

حدد الدوائر االنتخابية املحلية  3166أكتوبر  62الصادر في  3/ 66/  112ويالحظ أن مرسوم رقم 

قاعد املخصصة لكل دائرة ، وتحدد عدد امل 3166نونبر  32النتخاب أعضاء املجلس النواب القتراع 

والذي يهم  6211، إنتاج الفروقات املرتبطة بتمثيلها، وهو األمر الذي تم الوقوف عليه منذ سنة 

                                                           
 .3166من دستور اململكة لسنة  623الفصل  - 403
 . 622سابق، ص.  عبد العزيز النويض ي، مرجع  -404
 .3166من دستور  623ونفس املقتضيات نصت عليها الفقرة األخيرة من الفصل  6221من الدستور  16الفقرة األخيرة من الفصل  -405
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فإنه من الواضح  33112. إذا كان معدل الحالي للمسجلين بكل مقعد هو 406مختلف أنماط االقتراع

ر تمثيال الفرق املسجل بين الدائرة األكث وجود فوارق ال يمكن تبريرها بالتمييز الجغرافي اإليجابي ويصل

 %21إلى  %61مرة، علما أن الفرق في التمثيل يجب أن ال يتجاوز  61.21والدائرة األقل تمثيال إلى 

 وفقا للمعايير الدولية. 

 االنتخابي  املطلب الثاني:موقف االجتهاد القضائي والفقه املغربي من التقطيع

 

شأن الجهة التي لها صالحية القيام بعملية التقطيع االنتخابي )أوال( ولقد لقد تضاربت اآلراء الفقهية ب

ترتب عن هذا مجموعة من االجتهادات القضائية في فرنسا في ظل غياب نص قانوني يمنح هذا 

 االختصاص للمجلس الدستوري باملغرب )ثانيا(. 

  أوال: االجتهاد القضائي في التقطيع االنتخابي 

يطرحها إحداث وتحديد الدوائر االنتخابية، عمل القضاء الدستوري على وضع  أمام املشاكل التي

مجموعة من املبادئ التي يجب مراعاتها أثناء التقطيع االنتخابي، خاصة وأن الرقابة القضائية في 

هذا املجال من التشريع تشكل عنصرا جوهريا لتعميق املمارسة الديمقراطية، وإذا كانت أبرز مظاهر 

التي يعاني منها املجلس الدستوري في املغرب تتمثل في إبعاده من فحص سالمة التقطيع القصور 

االنتخابي، فإننا نقصد هنا باالجتهاد القضائي الدستوري املبادئ العامة التي بلورها املجلس 

الدستوري الفرنس ي والتي يجب أن تحكم عملية التقطيع االنتخابي وذلك في غياب مقتضيات قانونية 

هل املجلس الدستوري في املغرب لضمان توزيع عادل للدوائر االنتخابية، وإذا كنا قد أشرنا أن تؤ 

املشرع املغربي يعتبر أن إحداث الدوائر االنتخابية يتم بمرسوم، وأنه من املمكن نظريا الطعن فيه 

                                                           
 62) هـ 23 63من ذي القعدة  36صادر في  3.  66. 112(. مرسوم رقم 3166أكتوبر  31ذو القعدة ) 33صادر بتاريخ  2211الجريدة الرسمية عدد  -406 

 ( بإحداث الدوائر االنتخابية املحلية النتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد املقاعد املخصصة لكل دائرة. 3166أكتوبر 
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املتعلقة  ميةأمام املحاكم اإلدارية في كل املقررات املتعلقة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظي

باالنتخابات، فإنه من الصعب جدا الطعن مباشرة في مشروعية املرسوم املتضمن للتقطيع االنتخابي، 

أو اعتماد العيوب التي تشوبه كوسيلة قانونية لطلب إلغاء االنتخاب وغياب إمكانية ممارسة تظلم 

ره أيضا وإنما يجد ذلك تفسي فعلي ليس سببه فقط الطابع التقني واملعقد للمقرر املراد الطعن فيه،

في كون املشرع منع كافة املحاكم من أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن 

 . 407تعرقل عمل اإلدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية األخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها

وري املغربي تتعلق بالتقطيع االنتخابي، وأمام غياب مبادئ عامة موضوعة من طرف املجلس الدست

يبقى لنا أن نتساءل حول املعايير واملبادئ التي أقرها اجتهاد املجلس الدستوري الفرنس ي في هذا 

 املجال؟.

  ثانيا: موقف الفقه من التقطيع االنتخابي 

  : مبدأين أساسيين 408يتفق بعض الفقه على اشتراط أن يراعى في التقطيع االنتخابي

 : مساواة املواطنين في التمثيل السياس ي.دأ األول املب

: مساواة القوى السياسية أمام التنافس السياس ي، واملبدآن ال ينفصالن، وللتأكد من املبدأ الثاني   

تحقيق هذين املبدأين يتم االعتماد على معيارين: معيار التوازن الديمغرافي، ومعيار حياد التقطيع وعدم 

بأن :"يجعل هذا املعيار من حياد السلطة املكلفة بالتقطيع  409ا األخير يقوالنتحكميته، وبخصوص هذ

االنتخابي، وعدم تعسفها في ذلك من املبادئ األساسية التي ينبغي مراعاتها أثناء القيام بعملية التقطيع، 

                                                           
. 2، ص  21، العدد،  6221يونيو  1/ إلى 12/ 33يوسف الفاس ي الفهري، املجلس الدستوري ومراقبة االستشارات الشعبية، جريدة الزمن بتاريخ  -407

 . 21  .ة القانون واالقتصاد )فاس(، مرجع سابق، صأنظر أيضا مجل
 . 312،ص.  3112املكي السراجي، نجاة خلدون، القضاء اإلنتخابي في املادة اإلدارية،مطبعة دار القلم،الطبعة-408
 نفس املرجع أعاله.  -409
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ى قروية ر وبالتالي حتى ال تعمد هذه السلطة إلى تقسيم غير عادل للدوائر، وذلك بربط دوائر حضرية بأخ

 .  3111410أو بتمزيق وحدة بعض املدن، بل وحتى بعض الدوائر كما حدث في االنتخابات التشريعية لسنة 

: "يؤاخذ الكثير على عملية التقطيع  411أما بخصوص حق الطعن في قرارات التقطيع االنتخابي

راف في اإلدارة باالنح االنتخابي، أنها ذات طابع سياس ي الهدف منها الوصول إلى نتائج معينة، ويتهمون 

استعمال السلطة عند اتخاذها لقرار التقطيع أو التقسيم: غير أنه يالحظ بهذا الصدد أن املتقاضين 

مازالوا لم يستوعبوا طريقة سلوك هذا النوع من الطعن، ويثيرون ذلك بمناسبة الطعون في اللوائح 

ن هذا النوع، التمس فيها الطاعنون االنتخابية وقد عرفت املحكمة اإلدارية بوجدة عدة قضايا م

إعادة تسجيلهم في الدائرة التي كانوا مسجلين بها قبل التقطيع االنتخابي على أساس أنها الدائرة التي 

ينتمون إليها استنادا إلى مجموعة من الروابط العائلية والقبلية، وقد استبعدت املحكمة الوسيلة 

في التقطيع وليس بمناسبة الطعون االنتخابية" وعلى سبيل املثال املثارة بهذا الشأن بعلة "أن املنازعة 

( ونرى أنه من املالئم اعتبار الطعن في قرار التقطيع طعنا انتخابيا 12-1-2بتاريخ  326)حكم عدد 

الرتباطه بالعملية االنتخابية وتأثيره في نتيجتها، وحبذا لو تدخل املشرع لتكريس نص قانوني ينظم 

 قرار التقطيع أو التقسيم االنتخابي.  شروط الطعن في

على أنه :  بالرغم من القرارات العديدة التي أصدرها االجتهاد القضائي املغربي  412ويرى بعض الفقه

في مجال العمليات االنتخابية، فإنه لم تثر أمامه قضايا تخص التقطيع االنتخابي تمكننا من استنتاج 

باستثناء حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالرباط  –غربية مبادئ وقواعد نطبقها في املمارسة امل

بمناسبة االنتخابات الجماعية التي استند فيها الطاعن إلى عدم قانونية التقطيع وقد صرحت املحكمة 

                                                           
، مداخلة في إطار الندوة الوطنية املنظمة 3111النواب لسنة املكي السراجي، تأثيرات نمط االقتراع الالئحي النسبي على االنتخابات التشريعية ملجلس  -410

في موضوع  3111أبريل  61-61من قبل جامعة القاض ي عياض بمراكش، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، يومي الخميس والجمعة 

 ، باملغرب. 3111تقييم مسلسل االنتخابات التشريعية 

 . 13، ص. 3112، منشورات جمعية نشر املعلومة القانونية والقضائية أكتوبر 3اكم اإلدارية، العدد محمد ملزوغي مجلة املح -411 
 . 13 -12، ص.  3112مارس، أبريل  16امليلودي بوطريكي : املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد  -412
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بخصوصه على أنه : "يمكن االعتماد على كون التقسيم اإلداري معيبا لطلب إلغاء نتيجة االنتخاب، 

ول لطلب إلغاء نتيجة االنتخاب، ألن أمر التقسيم موكول إلى السلطة اإلدارية ألن أمر التقسيم موك

 . 413وقد يخضع إلى وسائل طعن خاصة"

حين ذهب إلى القول بأنه: "إذا جرت  414وبناء على ما سبق فإنني ال أشاطر الباحث محمد عامري 

صدر ت كلها، وليس له أن ياالنتخابات وفق تقسيم غير قانوني، فإن القاض ي يعمد إلى إلغاء االنتخابا

حكما بشأن قرار التقسيم ولكن له الصالحية في أن يفحص ما إذا كان العمل املهيء لالنتخابات معيبا 

ويستمد منه سببا إللغاء االنتخاب، إذ ال نجد في العمل القضائي للمجلس األعلى، وهذا باعتراف 

األساس، كما أن قاض ي االنتخاب ال يملك طعنا في انتخابات ارتكز على هذا  –األستاذ محمد عامري 

سوى سلطات محدودة فهو ال يملك سلطة إلغائها كما هي، وإنما يستنتج من الخروقات سببا يستند 

إليه إللغاء االنتخاب هذا إلى جانب تسليمنا "بسمو املراقبة التي يمارسها القاض ي اإلداري )قاض ي 

ء هذا األخير لقرار ممهد يولد آثارا جذرية وفورية أفضل اإللغاء( على اعتبارها مراقبة مباشرة، فإلغا

من وضعه أمام قاض ي االنتخاب عن طريق الدعوى املوازية حيث تكون النتائج نسبية ومحتملة 

   .415فإقناع الطاعن في الحالة األولى يكون تاما ويبقى أقل وضوحا في الحالة الثانية"

 ائج التي تحفظها الدعوى أمام قاض ي اإللغاء.بمعنى أن الدعوى املوازية ال تضمن نفس النت

يضاف إلى ذلك أنه عندما يكون القرار املمهد قرارا تنظيميا وهو الحال بالنسبة لقرار التقطيع 

االنتخابي، بحيث ال يكون ممهدا النتخاب معين وإنما ملجموعة انتخابات تظهر عيوب إبقائه تحت 

ب املبني على عدم مشروعية ذلك القرار ال يكون له إال أثر مراقبة قاض ي االنتخاب، ألن إلغاء االنتخا

                                                           
، أنظر مقال نجاة خلدون، سلطات القاض ي اإلداري 6121/ 6ملف عدد  6212/ 1/ 66أنظر الحكم الصادر عن املحكمة االبتدائية بالرباط بتاريخ  -413

 .612، ص. 3111، يونيو 23في الطعون االنتخابية، مجلة اإلشعاع، العدد 
 . 322، ص. 6222محمد عامري، الطعون االنتخابية باملغرب، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، الطبعة األولى، -414

415 -Chevontian (R.). « un labyrinthe juridique : le contentieux des actes préparatoires des élections politiques », in R.F.D.A 10ème année, 

Juillet – aout 1944, p. 805.  
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محدود مادام أن القرار سيستمر في تنظيم العمليات االنتخابية املوالية، هكذا فإلغاء االنتخاب بسبب 

تقطيع انتخابي غير صحيح ال يشمل إلغاء قرار التقطيع، وتبعا لذلك ستقام االنتخابات املقبلة على 

وقاض ي االنتخاب يمكنه إلغاء تلك االنتخابات من جديد، ونقف بذلك حسب  نفس ذلك التقطيع،

على مساوئ هذا النظام ألنه ينتهي دائما إلى دعاوى متجددة وبعيدة   Jean Marie Rainandاألستاذ 

يلغي  –قاض ي اإللغاء  –وتلك حجة إضافية للفعالية، فالقاض ي اإلداري   416عن املنطق والعدالة.

، فأهم حماية للحريات هي التي تترتب عن الرقابة 417فيه ملنعه من التطبيق مستقال القرار املطعون 

التي يمارسها القاض ي بمناسبة دعوى اإللغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، حيث أن اإللغاء 

يعيد األمور إلى مجراها العادي ويجعل مبدأ الشرعية يولد على اآلثار املرتبطة به والتي توفر شروط 

 .418تمتع بالحقوق والحرياتال

لذلك نرى أن يختص قاض ي اإللغاء بكل القرارات التي تهم التنظيم العام لالنتخابات )التقطيع 

االنتخابي، استدعاء الناخبين ...( وهو حل يمكن توسيع تطبيقه مهما يكن قاض ي االنتخاب وسواء 

 تعلق األمر باالنتخابات التشريعية أو اإلدارية. 

د أن هذا الحل هو الذي سيمكن من رقابة قضائية فعالة على مستوى املنازعات املرتبطة وبدورنا نعتق

 بالتقطيع االنتخابي للدوائر االنتخابية البرملانية. 

وإذا كانت الفرصة لم تتح للقضاء املغربي للبث في منازعات التقطيع االنتخابي، فإن املحكمة 

بأنه ال يمكن االعتماد على كون التقسيم  6212نة االبتدائية بالرباط قضت في حكم يعود إلى س

اإلداري معيبا لطلب إلغاء نتيجة االنتخاب، ألن أمر هذا التقسيم موكول للسلطة اإلدارية وقد يخضع 

                                                           
416- Rainaud (J.M), la distinction de l’acte réglementaire et de l’acte individuel, Paris, L.G.D.J, 1966, p. 67.  

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واإلجتماعية وجدة"مراقبة صحة االنتخابات  بوجمعة بوعزاوي -417  

 . 622ص.  3116التشريعية  في املغرب،

لة الدراسات القانونية واالقتصادية واالجتماعية، ندوة أمال املشرفي : "حماية الحقوق والحريات بالتقييد القضائي لسلطة اإلدارة التقديرية"، مج -418 

 . 632، ص.  6222أبريل  1-1القضاء اإلداري وحماية الحقوق والحريات باملغرب، عدد خاص 
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، مما يعني أن التقسيم اإلداري يعد من القرارات اإلدارية التي يطعن فيه 419لوسائل طعن خاصة

وهو ما أكدته الغرفة اإلدارية في حكمها بمناسبة الطلب الذي بدعوى التجاوز في استعمال السلطة، 

تقدم به مجلس اتحاد جمعيات املهن الحرة للمغاربة املقيمين بفرنسا، وائتالف املغاربة املقيمين 

بمدينة باريس، ورابطة الصحراويين بفرنسا، وأوربا، وفريق فايول )جمعية فرنسية مغربية للتعليم 

علق هذا الطلب بحق املغاربة املقيمين بالخارج في أن يكونوا ناخبين ومنتخبين العمومي العالي(. ويت

املتعلق بإحداث الدوائر االنتخابية النتخاب أعضاء مجلس  3 -13،  211وذلك على إثر صدور املرسوم 

النواب وتحديد عدد املقاعد املخصصة لكل دائرة وعدم تضمينه أثرا لهم بعدم فتح لوائح االنتخابات 

 . 420هم، وعدم تخصيص مقاعد لهم في املجلس املذكور ل

وقد جاء في هذا الحكم "وحيث إن أحقية الطالبين في أن يكونوا ناخبين أو منتخبين يتم عن طريق 

تحديد شروط التقييد في اللوائح االنتخابية والترشيح لالنتخابات )مع حق الطعن في القرارات ذات 

من دستور  31ع )اختصاص السلطة التشريعية( عمال بالفصل الصلة بذلك( وهو من مجاالت التشري

 ". 6221اململكة لسنة 

إن إحداث الدوائر االنتخابية بمجلس النواب وتحديد املقاعد املخصصة لكل دائرة تنظم بمقتض ى 

مرسوم )مجال الضبط اإلداري(، وبذلك فهو يقبل الطعن باإللغاء للتجاوز في استعمال السلطة خالل 

وما من صدوره أمام الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى عمال بأحكام املادة التاسعة من القانون الستين ي

 .31-26املحدث للمحاكم اإلدارية 

ما يالحظ من هذا الحكم السالف الذكر أنه تضمن نقطتين قانونيتين، النقطة األولى تهم تحديد 

ات، وهو من اختصاص القانون ويخرج من شروط التقييد في اللوائح االنتخابية والترشيح لالنتخاب

                                                           
 سبقت اإلشارة إليه. 6212/ 1/ 66أنظر الحكم الصادر عن املحكمة االبتدائية بالرباط بتاريخ -419 

، مطبعة 26منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد  3113/ 6/  63/  3113، ملف إداري عدد 3112 -11 -26يخ بتار  223قرار غرفة اإلدارية عدد - 420

 . 211، ص. 6221األمنية، الرباط، 



  

 

183 

رقابة القضاء اإلداري، والنقطة الثانية تهم هذا القضاء، وتتعلق بالنزاعات في إحدى الدوائر االنتخابية 

 421بمجلس النواب وتحديد املقاعد املخصصة لكل دائرة، فذلك يدخل في اختصاص الغرفة اإلدارية

 تنظيمية للوزير األول )رئيس الحكومة حاليا(، وبالتالي فإنألن تنظيمه يتم بمرسوم في إطار السلطة ال

هذا املرسوم ال تستطيع الغرفة اإلدارية في إطار اختصاصها النوعي إال أن تبث فيه ليس في إطار 

 القضاء االنتخابي، وإنما في إطار قضاء اإللغاء بسبب تجاوز السلطة. 

قف القضاء اإلداري من الطعن في عملية لذلك يمكن القول أنه رغم أهمية هذا الحكم يظل مو 

التقطيع االنتخابي غامضا، ألن هذا التقطيع يمكن الطعن فيه كقرار تنظيمي بعيدا عن أي طعن 

انتخابي وحينئذ يخضع لدعوى اإللغاء بسبب تجاوز السلطة في إطار النظرية العامة للقرارات 

 أخذ به املجلس األعلى في الحكم السابق.  اإلدارية، وال نظن أحدا سيجادل في هذا األمر، وهذا ما

لكن اإلشكال الذي يبقى مطروحا هو إذا اقترن الطعن فيه بالطعن االنتخابي، كأن يرجع الطاعن في 

العملية االنتخابية طعنه في العملية االنتخابية تضرره منها إلى عملية التقطيع االنتخابي التي لم تكن 

، فماذا سيكون موقف القاض ي هو سيراقب عملية التقطيع وهو محايدة، ولم تحقق مبدأ املساواة

ينظر في الطعن االنتخابي أم سيذهب إلى ما ذهبت إليه املحكمة االبتدائية بالرباط في حكمها السابق 

 وذلك بفصلها عن العملية االنتخابية؟ 

ي االنتخابية، والت ومما الشك فيه أن هذه العملية التقنية التي نعتبرها جزء ال يتجزأ من العملية

يمكن أن توجه االنتخاب في هذا االتجاه أو ذاك، يجب أن تخضع لرقابة القضاء ليتأكد من صحتها 

ومدى تحقيقها ملبادئها، وذلك على غرار ما ذهب إليه االجتهاد القضائي في األنظمة املقارنة، الذي 

 .422في العملية االنتخابيةكرس إمكانية مراقبة القاض ي للتقطيع االنتخابي بمناسبة الطعن 

                                                           
 املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. 33-61تم إحداث محكمة النقض بمقتض ى قانون   421 

 . 612، ص 3111يونيو23تخابية، مجلة اإلشعاع، العدد نجاة خلدون، سلطات القاض ي اإلداري في الطعون االن-422 
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فقد أكد مجلس الدولة الفرنس ي أن قاض ي الشطط في استعمال السلطة يمارس رقابة الشرعية على                       

التقطيع االنتخابي، وأن القاض ي االنتخابي بمناسبة النظر في دعوى ضد العملية االنتخابية، يمكن 

 ا إذا كانت قائمة على أساس تقطيع انتخابي غير قانونيأن يلغي العملية االنتخابية في مجموعه

في شأن قضية  6213في الواليات املتحدة األمريكية في قرارها الصادر سنة  –واعترفت املحكمة العليا 

( بإمكانية الطعن في تقطيع انتخابي قديم واعتباطي لم يأخذ بعين االعتبار carrضد كاير ) BAKERبيكر 

 .Tennessee  «  423 «  ية تينيس ي حركية السكان في وال 

هذا االتجاه حري بالتأييد واملناصرة، لذا ينبغي على القضاء املغربي أن يسلك هذا املسلك، ويراقب 

مشروعية التقطيع االنتخابي إذا ما أثيرت أمامه أثناء نظره في دعاوى املنازعات االنتخابية، ألنه يعتبر 

 . 424نتخابية، والتي تؤثر في سيرها إيجابا أو سلبااألرضية التي تقوم عليها العملية اال 

املبحث الثاني: املعايير واملبادئ التي يتأسس عليها التقطيع االنتخابي ومدى تأثير التقسيم        

 اإلداري على نتيجة االقتراع 

رف ط سندرس معايير التقطيع االنتخابي باملغرب )املطلب األول(، ثم املبادئ واملعايير املقررة من

 االجتهاد القضائي الفرنس ي )املطلب الثاني(.

 األول: معايير التقطيع االنتخابي باملغرب  املطلب

املتعلق بمجلس النواب على أنه:  "تحدث الدوائر  31 -66من القانون التنظيمي رقم :  3تنص املادة 

الية حسب املبادئ الت االنتخابية املحلية ويحدد عدد املقاعد املخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم

 : 

                                                           
 . 2، ص 21،العدد6221يونيو 1إلى 33/2يوسف الفاس ي الفهري، املجلس الدستوري ومراقبة اإلستشارات الشعبية، جريدة الزمن، بتاريخ -423

 .331  .املكي السراجي  / نجاة خلدون، القضاء االنتخابي في املادة اإلدارية، مرجع سابق، ص-424 
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يراعى في تحديد الدوائر االنتخابية قدر اإلمكان تحقيق توازن ديمغرافي فيما بينها، مع مراعاة  -أ

 الجانب املجالي.

 يكون النفوذ الترابي للدوائر االنتخابية متجانسا ومتصال.   -ب

م أو عمالة مقاطعات، ويخصص لها عدد من املقاعد تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو إقلي -ج                      

 يحدد بمرسوم، غير أنه يجوز أن تحدث في بعض العماالت أو األقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة". 

ويتبين من خالل هذا النص التشريعي أن املشرع املغربي ألول مرة يحدد املعايير املعتمدة في التقطيع                      

املتعلق بمجلس النواب  26 – 21من القانون التنظيمي رقم  3نتخابي بمرسوم على خالف املادة اال 

الذي عدل وتمم بالقانون أعاله، حيث نص فقط في مادته الثانية على أن: "تحدث الدوائر االنتخابية 

ذه ويحدد عدد املقاعد املخصصة لكل دائرة بمرسوم دون الخوض في النص على معايير إحداث ه

 الدوائر". 

ولقد اعتمد التقطيع في االستحقاقات االنتخابية السابقة باملغرب على معيارين أساسيين وهما معيار التوازن                     

 2الديمغرافي بين الدوائر، )أوال( ومعيار التوازن الترابي )ثانيا(، وهذا ما يستشف من أحكام املادتين 

 حيث يرتكز على مبدأي املساواة والتمثيلية.  6221ة من دستور اململكة لسن 21و 

  أوال: معيار التوازن الديمغرافي 

يعتمد هذا املعيار على تناسب عدد السكان مع عدد املقاعد املخصصة لتمثيلهم، وبالتالي نوع من املساواة                      

، وقد دعم املجلس الدستوري الفرنس ي بين الدوائر، ولكن الفرق في هذا العدد ال يجب أن يكون كبيرا

 .6211425نوفمبر  61و  61و  6211يوليوز  3و 6هذا الرأي في قراريه املتخذتين في الجلستين املؤرختين 

                                                           
425- Louis FAVOREAU et Louis PHILIP, les grandes décisions du conseil constitutionnel, 6ème édition, Sirey, Paris, 1991, p. 88.  
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قد اعتمد لتحديد املقاعد املخصصة لكل عمالة أو  3-21- 111أما في املغرب، فإن املرسوم رقم 

تخابية، على معيار عدد السكان في كل وحدة من هذه إقليم لتحديد التركيبة الترابية للدوائر االن

بحيث أن معدل السكان في كل  6223الوحدات اإلدارية انطالقا من اإلحصاء العام للسكان سنة 

 . 426نسمة 11.111دائرة انتخابية يتحدد ب  

  ثانيا: معيار التوازن الترابي بين الدوائر 

اب، حيث تحدد بشكل قبلي النتائج املرتقبة في يعتبر العنصر الجغرافي مهم جدا في صحة كل انتخ

االستحقاقات االنتخابية فإذا تم جمع القطاعات املصوتة لحزب معين في مجموعة ترابية واحدة 

 فالحزب الفائز يكون معروفا مسبقا. 

فالجهة املكلفة بالتقطيع قد تقدم على اصطناع دوائر متساوية السكان ولكنها تعسفية في هندستها 

تشتت بعض الدوائر التقليدية على دوائر جديدة، أو تربط دوائر حضرية بأخرى قروية أو تمزق بحيث 

 وحدة بعض املدن. 

إذا كان املشرع املغربي قد اعتمد على هذين املعيارين في تحديد الدوائر االنتخابية رغم اآلثار السلبية 

تخابي التي أقرها االجتهاد القضائي التي قد تنجم عنها فحري بنا أن نقف عند معايير التقطيع االن

 الفرنس ي. 

 املطلب الثاني:معايير التقطيع االنتخابي التي أقرها االجتهاد القضائي الفرنس ي

أمام غياب مبادئ عامة موضوعة من طرف املجلس الدستوري املغربي تتعلق بالتقطيع االنتخابي 

 ر بنا أن نتساءل عن املعايير واملبادئ التيبحكم غياب الرقابة القضائية في هذا املجال باملغرب، يجذ

 أقرها االجتهاد القضائي الدستوري بفرنسا. 

                                                           
ية املغرباملتعلق بإحداث وتحديد الدوائر االنتخابية ومذكرة حول التقسيم التشريعي، املجلة  6221سبتمبر  33صادر في   3-21 – 111املرسوم رقم -426

 . 31.  ص  ،6221،  61لإلدارة املحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق، العدد 
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 وقاعدة املراجعة الدورية للتقطيع االنتخابي)ثانيا(  )أوال( الديمغرافية وتتمثل في قاعدة األسس

 :قاعدة األسس الديمغرافية  أوال 

 6212يوليوز  31بمناسبة بثه في قانون  وضع املجلس الدستوري الفرنس ي قاعدة األسس الديمغرافية

 . 427الذي تم بناء على إحداث مجالس جهوية بكاليدونيا الجديدة

وقد تم االعتراض على التقطيع املحدث بواسطة القانون املشار إليه أعاله : ألنه يحدث ال مساواة 

بينها وبين التي يصل الفرق  NOUMEAحقيقية في تمثيل الجهات باملؤتمر خاصة على حساب جهة 

حيث يرى البرملانيون املعترضون في هذه الالمساواة بين املجالس  362إلى   6من   LOYANTEجهة جزر 

الجهوية مسا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل الثالث من الدستور الذي ينص على أن االقتراع : 

الدستور التي تنص على أن  )هو دائما عموميا، متساويا وسريا( ومس كذلك بأحكام املادة الثانية من

الجمهورية، "تضمن مساواة جميع املواطنين أمام القانون دون تمييز بسبب األصل، العرق أو  الدين" 

وأيضا بالفصل السادس من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الذي ينص على أن القانون: "يجب أن 

وجميع املواطنين الذين يعتبرون تسري أحكامه على الجميع سواء بمناسبة حمايتهم أو معاقبتهم 

متساوون أمام القانون هم أيضا متساوون في ولوج املناصب واألماكن العمومية، وذلك دون أي تمييز 

 آخر إال ذلك الذي يكون بناء على قدرتهم ومؤهالتهم". 

 نحيث قبل املجلس الدستوري بدافع املعترضين، اتخذ موقفا في إحدى حيثيات هذا القرار :"حيث إ

دور املؤتمر كجهاز تداولي إلقليم ما وراء البحار ال ينحصر في اإلدارة العادية لهذا اإلقليم، فإنه يجب 

من الدستور أن يتم انتخابه بناء على  2لكي يكون ممثال لإلقليم ولسكانه احتراما ألحكام الفصل 

                                                           
ية نالحسن الجماعي، "الضوابط القانونية لالنتخابات التشريعية في املغرب وفرنسا"، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانو -427 

 . 322، ص. 3116-3111ني، السنة الجامعية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط، الجزء الثا
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دد يتم بناء عليه تبرير أسس ديموغرافية باألساس وال يمكن األخذ باعتبارات أخرى إال في إطار مح

 عدم التناسب بين التمثيلية وسكان كل جهة بناء على اعتبارات ذات مصلحة عامة". 

من الدستور تفترض احترام مبدأين يكمل  2نالحظ من خالل ما ورد أعاله أن الفقرة الثالثة من الفصل                      

 . 428أحدهما اآلخر

مجلس تمثيلي بناء على أسس ديموغرافية حيث إن تقطيع الدوائر  ينص األول على ضرورة انتخاب كل

االنتخابية يتم بناء على عدد السكان )وليس على عدد الناخبين مما يعني أن املنتخب يمثل بشكل 

 غير مباشر أيضا املواطنين غير  املقيدين في اللوائح االنتخابية، والقاصرين واألجانب(. 

ة عدم تناسب التمثيلية مع عدد السكان ال يجب أن يكون الفرق كبيرا، وينص الثاني على أنه في حال

 . 429ويجب أن يتم اللجوء إلى ذلك في حالة استثنائية ومحدودة استنادا على اعتبارات املصلحة العامة

ويتبين من خالل ما سبق أن الرقابة القضائية للمجلس الدستوري الفرنس ي ساهمت في إبراز قاعدة 

األساس الديمغرافي حيث يتم تقطيع الدوائر االنتخابية بناء على عدد السكان، وهذا  أساسية مفادها

االجتهاد يأخذ به املغرب ولعل كافة االستحقاقات املغربية األخيرة املتعلقة باالنتخابات أخذت بعين 

باملغرب، مما يطرح  3113االعتبار هذه القاعدة، واعتمدت في ذلك على إحصاء السكان لسنة 

تساؤل حول مضمون القاعدة الثانية التي أقرها املجلس الدستوري الفرنس ي والتي تتعلق باملراجعة ال

 الدورية للتقطيع االنتخابي؟. 

  ثانيا قاعدة املراجعة الدورية للتقطيع 

تبدو قاعدة املراجعة الدورية للتقطيع االنتخابي تابعة لقاعدة األسس الديمغرافية ومكملة لها، وذلك 

لعالقة التوازن بين الدوائر االنتخابية التي تنشأ في البداية من اإلهمال الذي يلحقها من جراء حماية 

                                                           
428 - Jean Claude MASCLET , droit des election politiquees,que sais-je ?presses universitaires de Frances 1er édition1992, p. 64.   

 . 321ني، مرجع سابق ، ص. الحسن الجماعي، "الضوابط القانونية لالنتخابات التشريعية في املغرب وفرنسا"، الجزء الثا -429
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حركية السكان حتى ال يصبح التقطيع القديم تعسفيا مع مرور الوقت، وهذه هي القاعدة التي وضعها 

ملساواة خالل : "يقتض ي احترام مبدأ ا6211املجلس الدستوري في قراريه بتاريخ فاتح وثاني يوليوز 

االقتراع أن يكون تحديد الدوائر االنتخابية بأعضاء الجمعية الوطنية موضوع مراجعة دورية تبعا 

 للتطور الديمغرافي". 

في هذا املضمار يالحظ أن اجتهاد املجلس الدستوري من خالل املبادئ التي وضعها أنه يلجأ إلى مفهوم 

 .LA NOTION D’ERREUR MANIFESTEالخطأ الواضح )أو الجلي(

و  6212غشت   1وال يمارس بالتالي إال حدا أدنى من الرقابة على قرار املشرع حيث يجسد  القرارين 

حيث  يستخلص من تأويل املجلس الدستوري  6211املؤرخين بفاتح وثاني يوليوز  6211نونبر  61

 ة من جهة والتقطيعالفرنس ي للقوانين املحالة عليه واملتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية الوطني

االنتخابي من جهة أخرى، خاصة مبدأ التناسب بين عدد السكان وعدد املقاعد املخصصة لتمثيلهم 

 . 430بغرض إحداث نوع من املساواة بين الدوائر

ورسم املجلس الدستوري أيضا حدود تدخله من خالل بته في مادة التقطيع االنتخابي املحدد 

(. دون بته في مدى احترام الحكومة للمبادئ التي 6211نونبر  61)قرار   6211نونبر  33بواسطة قانون 

. وخالصة القول أن عملية التقطيع االنتخابي غير خاضعة للرقابة القضائية، مما يجعل 431وضعها

هذه العملية تطرح أكثر من تساؤل حول تحقيق املساواة بين الدوائر، وذلك بفعل انعدام املراجعة 

النتخابي، وعليه وكما سبق أن وضحنا ذلك يستحسن جعل اختصاص التشريع في الدورية للتقطيع ا

عملية التقطيع االنتخابي للبرملان، وذلك حتى يتسنى إخضاعها للرقابة القضائية من طرف املجلس 

الدستوري لضمان حياد أكبر لصحة وسالمة العمليات املمهدة لالنتخابات واعتبارا لكون التقطيع 

                                                           
 . 316 -311الحسن الجماعي، "الضوابط القانونية لالنتخابات التشريعية في املغرب وفرنسا" مرجع سابق، ص.   -430 

 626والذي تحدث بمقتضاه الدوائر االنتخابية، مدونة االنتخابات الفرنسية، م.س، ص.   6211نونبر  33الذي يتضمنه قانون  6أنظر الجدول رقم  -431

 وما بعدها. 
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لذي يوجه االنتخابات بصفة متحكم فيها سلفا، وهو ما ينعكس سلبا على قاعدة تكافؤ االنتخابي هو ا

 الفرص واملساواة بين الهيئات السياسية. 

 املطلب الثالث:الطعن في النصوص التنظيمية املتعلقة بتعديل التقسيم اإلداري 

قة ل الطعون املتعليقتض ي التقطيع االنتخابي ضرورة إعمال الرقابة القضائية عليه )ثانيا( بفع

 بالنصوص التنظيمية الخاصة بتعديل التقسيم اإلداري )أوال(. 

  أوال : الطعن في النصوص التنظيمية املتعلقة بتعديل التقسيم اإلداري 

يصدر التقسيم اإلداري عن طريق مرسوم من الناحية القانونية األمر الذي يستدعي منا الوقوف على 

ل التقسيم اإلداري ومدى تأثيرها على نتيجة االقتراع في االنتخابات بعض املنازعات الخاصة بتعدي

 222البرملانية وإبراز موقف القاض ي الدستوري في هذا الشأن، وعليه سوف نتطرق إلى القرار رقم 

للوقوف على الرقابة القضائية التي مارسها املجلس الدستوري على مدى  3112432فبراير  3بتاريخ 

م اإلداري أو تعديله على نتيجة االقتراع. وجاء في حيثية هذا  القرار على أنه : "حيث تأثير تغيير التقسي

إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى، أن عامل إقليم بنسليمان أقحم بشكل تعسفي ناخبي ثالث 

جماعات قروية، جماعة بني يخلف وجماعة سيدي موس ى بن علي وجماعة سيدي موس ى املجدوب، 

 3113ماي  62تخابات النيابية الجزئية بدائرة بنسليمان التي حدد مرسوم صادر في  للمشاركة في االن

، مع أن الجماعات الثالث املذكورة، التي كانت تابعة إلقليم بنسليمان، 3113يوليوز  1إجراءها يوم 

املتعلق بتغيير وتتميم  3112سبتمبر  61الصادر بتاريخ  3. 12.  231أصبحت بموجب املرسوم عدد 

حسبما ما وقع تغييره  6222دجنبر  3لظهير الشريف في شأن التقسيم اإلداري للمملكة املؤرخ في ا

وتتميمه، تابعة لعمالة املحمدية، وقد أدى إشراك ناخبي في هذه الجماعات الثالث في االقتراع املذكور 

عمالة  من عامل ضمن الدائرة االنتخابية لبنسليمان إلى وقوع خلط في مجال االختصاص الترابي لكل

                                                           
 . 112( ص.  3112فبراير  36) 2322(، ج.ر عدد 3112فبراير  3هـ )6332ذي الحجة  33صادر بتاريخ  222 -3112قرار رقم  -432 
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 1املحمدية وعامل إقليم بنسليمان بخصوص اإلجراءات التنظيمية املمهدة لالقتراع الجزئي ليوم 

، فيما يتعلق بإعداد بطائق الناخبين وأوراق التصويت وتعيين أماكن االقتراع وتعيين 3113يوليوز 

بذلك، مما يكون معه عامل رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت واملكاتب املركزية، واملحاضر املتعلقة 

إقليم بنسليمان قد خرق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل وتجاوز النفوذ الترابي للدائرة 

االنتخابية بنسليمان التي تتطابق مع النفوذ الترابي إلقليم بنسليمان باإلضافة إلى عدم حرص 

يم اري للمملكة فيما يخص إقلالداخلية على تطبيق النصوص التنظيمية، املتعلقة بالتقسيم اإلد

بدائرة بنسليمان  3113يوليوز   1بنسليمان وعمالة املحمدية ونتيجة لذلك يكون االقتراع املجرى يوم  

 26 – 21من القانون التنظيمي رقم  12مخالفا للقانون، مما يتعين إبطاله تطبيقا ملقتضيات املادة 

فوذ الترابي للدائرة االنتخابية "بنسليمان" موضوع املتعلق بمجلس النواب؟ لكن حيث من جهة، إن الن

غشت  1وتاريخ  3-13- 211، قد حدد بمقتض ى املرسوم عدد  3113يوليوز   1االقتراع املجرى في 

املتعلق بإحداث الدوائر االنتخابية وتحديد عدد املقاعد املخصصة لكل دائرة، في إقليم  3113

ملكونة له جماعات بني يخلف وسيدي موس ى بن علي بنسليمان الذي كان يشمل ضمن الجماعات ا

سبتمبر  61الصادر في   3. 12.  231وسيدي موس ى املجدوب، وأن هذا التحديد ال يغيره املرسوم عدد 

الذي يختلف عن املرسوم األول مادام موضوعه يهم تعديل التقسيم اإلداري للمملكة، األمر  3112

الث املذكورة في االقتراع الذي أعلن املجلس الدستوري الذي يجعل مشاركة ناخبي الجماعات الث

إلغاءه سابقا في محلها وإال تم حرمان ناخبي هذه الجماعات من التعبير عن إرادتهم في اختيار ممثليهم 

 بمجلس النواب". 

 وبالرجوع إلى حيثيات هذا القرار يتبين أن املجلس الدستوري اعتمد على كون : 

 تنظيمية الجاري بها العمل؛ أن هناك خرق للنصوص ال 

 تجاوز النفوذ الترابي للدائرة االنتخابية ؛ 
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 عدم حرص وزير الداخلية على تطبيق النصوص التنظيمية.  

من  12ونتيجة لذلك قض ى بأن االقتراع املجرى مخالفا للقانون، وذلك استنادا إلى أحكام املادة 

 . 26. 21القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب رقم 

كان يهم إحداث الدوائر  3113غشت  11الصادر في   3. 13.  211كما اعتبر أيضا أن املرسوم 

الصادر  3. 12.  231االنتخابية وتحديد املقاعد املخصصة لها. وبالتالي فهو يختلف عن املرسوم عدد 

ه يطرح نفس، ألنه يتعلق بتعديل التقسيم اإلداري للمملكة ولعل السؤال الذي 3112سبتمبر  61في 

هو مدى قانونية إصدار املرسوم الخاص بتعديل التقسيم اإلداري للمملكة بعد صدور املرسوم 

 املتعلق بإحداث الدوائر االنتخابية العامة؟

 3113غشت  11السيما ونحن نستشف من خالل حيثيات هذا القرار أن املرسوم األول صدر بتاريخ  

، والذي شكل محور تجاوز النفوذ الترابي 3112سبتمبر  61في حين صدر املرسوم الثاني في تاريخ  

 لعامل إقليم بنسليمان. 

بدائرة بنسليمان  3113يوليوز  1وبالرجوع إلى منطوق القرار فإنه تحدث عن كون االقتراع املجرى يوم 

 مخالفا للقانون. 

طالن االنتخابات من القانون التنظيمي ملجلس النواب "ال يحكم بب 12من املادة  6وتنص الفقرة 

 جزئيا أو مطلقا إال في الحاالت التالية: 

 إذا لم يجر االنتخاب طبقا لإلجراءات املقررة في القانون؛  -1

 إذا لم يكن االقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية؛  -2
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إذا كان املنتخب أو املنتخبون من األشخاص الذين ال يجوز لهم الترشيح لالنتخابات بمقتض ى  -.

 . 433و بموجب حكم قضائي"القانون أ

املتعلق بمجلس  26 – 21وتأسيسا على ما سبق وطبقا ألحكام املادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 

النواب فإن إحداث الدوائر االنتخابية وتحديد عدد املقاعد املخصصة لها يتم بمقتض ى مرسوم وهو 

يوم املوالية لصدوره أمام القضاء  11ل بذلك يقبل الطعن باإللغاء للتجاوز في استعمال السلطة خال

. وحيث أنه مبدئيا 36. 21من قانون إحداث املحاكم اإلدارية رقم  2اإلداري طبقا ملقتضيات املادة 

ال يعتبر املجلس الدستوري مختص للنظر في القرارات التمهيدية لالنتخابات التشريعية ألنه من غير 

ن عن النتائج االنتخابية، كما أن الطبيعة اإلدارية لهذه املمكن قانونا الطعن أمامه قبل اإلعال 

 القرارات ال تسمح بمراقبة فعالة ومباشرة وبالتالي يبقى القاض ي اإلداري هو املختص بالنظر فيها. 

لكن واقع الحال فيما نحن بصدده أن املجلس الدستوري قض ى فقط بأن االقتراع املجرى كان مخالفا 

صرف النظر بخصوص بته هذا في املرسوم املتعلق بالتقسيم اإلداري الذي  للقانون، وبذلك يكون قد

هو بعثر األوراق أمام الناخبين حيث لم يعرفوا الوجهة الصحيحة ملمارسة حقهم في التصويت، السيما 

أمام وجود فراغ قانوني في هذا الشأن، يتعلق بقانون ينظم شروط الطعن في التقطيع والتقسيم 

 يستدعي ضرورة إعمال رقابة قضائية على التقطيع االنتخابي. االنتخابي، مما

   ثانيا : ضرورة إعمال الرقابة القضائية على التقطيع االنتخابي 

ال أحد يمكنه أن يجادل في فعالية الرقابة القضائية املباشرة على عملية التقطيع، وقدرة تلك الرقابة 

بادئ التي يقوم عليها التقسيم الترابي للدوائر، على أن تلزم السلطة واضعة التقطيع باحترام امل

فحضور الرقابة القضائية في فرنسا أعطى ضمانات أكبر لسالمة التقطيع الترابي، وغياب تلك املراقبة 

باملغرب أدى إلى وجود عدة عيوب شابت التقطيعات االنتخابية في مراقبته للتقطيع االنتخابي وهذا 

                                                           
 . 63-66، ص. 3166دليل املنازعات االنتخابية البرملانية من خالل قرارات املجلس الدستوري، مطبعة األمنية، الرباط، الطبعة األولى -433 
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سياسية والباحثين في سالمة ونزاهة االستحقاقات االنتخابية التي ما يزكي تشكيك بعض الهيئات ال

شهدها املغرب. ويستعمل املجلس الدستوري الفرنس ي مفهوم الخطأ الظاهر في التقدير، فهو يبحث 

ما إذا وجد تعسف في استعمال متطلبات الصالح العام، من قبل تشويه القاعدة األساسية املعتمدة 

 ي، وما إذا كانت التليينات قد تجاوزت الحد املسموح به. على املعيار الديمغراف

وقد ذهب مجلس الدولة الفرنس ي في عدة مناسبات أن تعديل الكانتونات داخل املحافظة ال يجب 

أن يكون موضوعه توسيع الفوارق التي توجد بين الكانتونات األكثر واألقل كثافة سكانية للمحافظة، 

تقطيع إنتخابي جديد يقلص الفوارق املوجودة داخل املحافظة  وفي هذا االتجاه أقر مشروعية

وبالنتيجة تجميع كانتونات للواحد منهما كثافة سكانية ضعيفة ولآلخر كثافة سكانية مرتفعة بغرض 

  .434تقليص الفوارق السكانية يكون مشروعا

اب ينيط ملجلس النو وانطالقا مما بيناه سابقا عن موضوع التقطيع االنتخابي بأن القانون التنظيمي 

بالسلطة التنظيمية مهام إحداث الدوائر االنتخابية بمرسوم، وهذه املسألة تؤدي إلى انعدام الرقابة 

 القضائية من طرف املجلس الدستوري ألنه يراقب فقط دستورية القوانين. 

تخابي إلى نلذلك يجب التفكير في إيجاد حل بإقرار الرقابة القضائية مع إسناد اختصاص التقطيع اال 

البرملان، ومن شأن هذا أن ال يمنع الحكومة من أن تتقدم بمشروع قانون في هذا الصدد للبرملان، 

ألن الغرض هو إقرار مراقبة دستورية، كما يمكن أن يعمل في هذا اإلطار على استشارة املجلس 

 الدستوري. 

للمجلس الدستوري لبسط رقابته إن إعمال هذا الحل ال يبدو صعبا، ألن من شأنه أن يتيح الفرصة 

على التقطيع االنتخابي سواء أحيل عليه على سبيل االستشارة بموجب القانون التنظيمي، أو تطبيقا 

                                                           
434-  Conseil , d’Etat 23 oct. 1985, Cne d’Allos c min – int – et d’écentr, AJDA 1986, p. 33.  

Concl, MROUX cité par Bertrand MALIGNER, le découpage des circonscriptions électorales devant le conseil constitutionnel d’Etat, D.A. 

31ème année n° 4 avril, 1992, p.2.  
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، التي تعطي إمكانية عرض القوانين العادية على 6221من دستور سنة  16للفقرة الثالثة من الفصل

 املجلس الدستوري )املحكمة الدستورية( ملراقبة مدى 

 . 3166من دستور اململكة لسنة  623طابقتها للدستور، نفس املقتض ى تم التأكيد عليه في الفصل م

وخالصة القول، فإن الرقابة القضائية على التقطيع االنتخابي من طرف املجلس الدستوري  منعدمة، 

خابي على توعليه فإن التقييد التشريعي لحرية املجلس الدستوري في تقدير مدى تأثير التقطيع االن

نتيجة االقتراع له انعكاسات سلبية على نزاهة وسالمة االنتخابات البرملانية على اعتبار أن مقتضيات 

املتعلق باملجلس الدستوري تجعل كل محاولة للطعن  32-22من القانون التنظيمي رقم  32املادة  

ذا مقيد حيث ال يتدخل إال أمامه تكون غير ممكنة قبل إعالن نتائج االقتراع. ويبدو أن اختصاصه ه

بعد اإلعالن عن النتائج وبالتالي فهو ال يفحص العمل املمهد كقرار مستقل وإنما يجب ربطه بالعملية 

 االنتخابية. 
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 حماية مصلحة القاصر في الزواج بين النص القانوني  والتطبيق القضائي

 

 عبداللطيف الدراز 

 عدل متمرن 

 التوثيق كلية الحقوق بفاس خريج ماستر االسرة و 

          

 

 مقدمة:

لم تقتصر مدونة األسرة على االهتمام بضبط وتنظيم العالقات الزوجية، بل سعت جاهدة إلى االهتمام           

بحقوق األطراف الضعيفة في األسرة، وغير القادرة على حماية نفسها ورعاية أمورها املادية واملعنوية والتربوية، 

 على رأس هذه الفئات الطفل القاصر.ونجد 

و بالرغم من أن املشرع  قد نص في أكثر ما من قانون على مصطلح القاصر، إال أنه لم يكلف نفسه عناء          

 435إعطاء تعريف لهذا املصطلح، األمر الذي فسح املجال للفقه والقضاء  ملحاولة تعريفه، حيث اعتبر البعض

الفقه والقضاء على األشخاص الذين أتموا الثانية عشر من العمر، ولم يبلغوا أن مصطلح القاصر" يطلق في 

أن القاصر هو" كل من ال يتوفر على األهلية املدنية إلجراء  436بعد سن الرشد القانوني" . فيما اعتبر البعض األخر

                                                           
ص  1971"، املطبعة املثالية الرباط، الطبعة األولى، سنة  " نظرية بطالن العقود و إبطاله في قانون االلتزامات والعقودأحمد شكري السباعي،  435 

238 . 

 مطبعة املعارف الجديدة،"،  على قانون األحوال الشخصية، الجزء الثاني أثار الوالدة واألهلية والنيابة القانونيةأحمد الخمليش ي، " التعليق  436 

 .324ص 1994
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ض األهلية محجرا التصرفات القانونية سواء أكان عديم األهلية أو ناقصها صغير السن أو مصابا بأحد عوار 

 عليه أم ال ".

منها قد استعملت مصطلح القاصر وربطته بالسن  218وبالرجوع إلى مقتضيات مدونة األسرة نجد أن املادة            

" ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد ما لم يحجر عليه لداع أخر من   حيث نصت في فقرتها األولى

من مدونة األسرة حيث جاء فيها " للنائب الشرعي الوالية  233ذي أكدت عليه املادة دواعي الحجر". وهو األمر ال

على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني، وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه 

جر عنهما الح بحكم قضائي، وتكون النيابة الشرعية على السفيه واملعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع

 بحكم قضائي".

على ضوء هاتين املادتين يتبين أن املدونة قد حسمت الجدل الفقهي بخصوص مفهوم القاصر من خالل      

تمييزه عن كل من السفيه وفاقد العقل ليبقى املقصود بالقاصر هو الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد، سواء 

ر مرادف تماما ملصطلح )الطفل( وإذا صح أن املصطلحين مترادفان أكان مميزا أم ال، وهذا يعني أن مصطلح القاص

 .437فإنه يصح إطالق كل منهما مكان األخر،ألنه مالزم له في املعنى

إن حماية القاصر في مدونة األسرة، تقوم على مبدأ املصلحة الذي يتجلى كنزعة فطرية لدى اإلنسان ومن        

اء، إال أنه قد تتعارض مصلحة هؤالء مع مصلحة القاصر، فتخول إلى ثم الطفل، وأن مراعاتها من واجب اآلب

أشخاص آخرين، وهنا يتدخل القاض ي في تقدير هذه املصلحة والتي تتغير بحسب كل حالة على حدة، فمفهوم 

 املصلحة نسبي يتغير بتغير الزمان واملكان والحاالت الخاصة.

                                                           
ن محمد بن ييقول الزركش ي في أصوله" إن املترادفات يصح إطالق كل منهما مكان األخر،ألنه الزم ملعنى املترادفين، وال خالف في هذا". أنظر بدر الد 437 

طبعة خاصة بمناسبة االحتفال  2000علمية، بيروت، سنة بهادر بن عبدهللا الزركش ي، " البحر املحيط في أصول الفقه "، الجزء األول، دار الكتب ال

 .1عاما على إتفاقية حقوق الطفل، ص  20بمرور 
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إن إعطاء  مارك دوينيوتحديد ضوابطها إذ يقول األستاذ فأمام صعوبة إعطاء مفهوم ملصلحة القاصر،       

تعريف ملصلحة القاصر)الطفل( صعب وتبريره في ذلك أن األمر يتعلق بمادة في صلة ضيقة مع الحياة،والحياة 

. فاملشرع قد فتح املجال لقاض ي األسرة بأن يتدخل ويلتمس أفضل الحلول وأيسرها، 438مكونة من فوارق نسبية

ش ى مع الفكرة التي ينادي بها الجميع وهي املصلحة الفضلى للطفل، سواء من أحكام الفقه املالكي ما دامت تتما

من مدونة األسرة " كل ما لم يرد به نص في هذه املدونة يرجع فيه إلى املذهب املالكي واالجتهاد  400إذ تنص املادة 

رة باملعروف"، أو مراعيا ما جاء في املعاهدات الذي يراعى فيه تحقيق قيم اإلسالم في العدل واملساواة واملعاش

 الدولية سواء كانت ثنائية أو متعددة األطراف.

هي املعيار الذي يتم على إثره تحديد مفهوم املصلحة،  439لقد اعتبر الفقه اإلسالمي أن املقاصد الشرعية       

منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به حيث نجد اإلمام الغزالي يعرف املصلحة بأنها " عبارة في األصل عن جلب 

ذلك، فإن جلب املنفعة ودفع املضرة مقاصد الخلق، وصالح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني باملصلحة 

.فهي " كل ما يشكل منفعة للقاصر،ويبعد عنه التواجد في وضعية صعبة، وفي 440املحافظة على مقصود الشرع"

يعتبر من املصلحة الفضلى للطفل، وذلك حسب الوضعية التي يتواجد  الغالب ما يترك للقاض ي مهمة تحديد ما

 .441فيها هذا األخير"

مما ال شك فيه أن مصلحة القاصر ارتبطت منذ البداية بالسلطة األبوية، ذلك أنه في العصور البدائية كان لرب 

و يتولى أمر العشيرة أمام على أفراد الجماعة تمتد إلى أرواحهم وأموالهم و أزواجهم،وه 442األسرة سلطة مطلقة

                                                           
 بن عصمان نسرين إيناس،" مصلحة القاصر في قانون األسرة الجزائري"، مذكرة لنيل شهادة املاجيستر، كلية الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقايد 438 

 .7ص ، 2008/2009تلمسان، السنة الجامعية 

 .115ص  1988محمد سعيد رمضان البوطي،" ضوابط املصلحة في الشريعة االسالمية"، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 439 

 1981أشار إليه حسين حامد حسان " نظرية املصلحة في الفقه االسالمي"، مكتبة املتنبي، القاهرة، دون ذكر الطبعة، سنة  286، 1املستصفي   440 

 . 6ص 

م و أديبة بواضيل،" املصلحة الفضلى للطفل في الروابط الخاصة "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص، كلية العل 441 

 .3، ص 2005/2006القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبدهللا، فاس السنة الجامعية 

إن كان مطلقا إال أنه لم يكن تحكميا، فهو ال يستند في سلطانه املطلق على حق األقوى، و إنما يستند على العقيدة إن سلطان األب في األسرة و  442 

ل ذلك عاملستقرة في قرار النفوس وهي التي كانت تحدد سلطانه، فكان للوالد الحق مثال في إقصاء االبن من أسرته ولكنه كان يعلم جيدا أنه إن ف
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الجماعات األخرى، فيطالب بحقوقها ويفي بعهودها وهو الذي يقض ي بين الخاضعين لسلطته بما يشاء، فكلمته 

 .444.فرب األسرة كان هو املشرع والقاض ي الذي ال معقب على أحكامه443مطلقة نهائية ال مرد لها

ورة واتسع سلطانها، وتأسست أركان الدولة القديمة، غير أنه بعدما نشأت املدينة من إتحاد القبائل املجا  

 .445 نشأ نظام القضاء و أضحت الدولة هي صاحبة الحق في تقرير العقوبة و في فض الخصومات

، والتي من أهم أثارها على تطور القانون 446وتبعا لذلك أصبح القاض ي موكول إليه مهمة تحقيق العدالة       

صلة الدم،حيث تم التخلي عن السلطة املطلقة لألب، وأصبحت الحقوق معترف االعتراف بالحقوق الناشئة عن 

 ، وأضحى القاض ي يحمي مصالح القاصر في حالة تعارضها مع مصالح أبويه.447بها لجميع أفراد األسرة

 حوسيرا على نهج القوانين الالتينية في حماية القاصر أسست الشريعة اإلسالمية أحكامها على رعاية مصال       

،ناظرة إلى األطفال على أنهم العدة واملستقبل املرجو 448املكلفين ودرء املفاسد عنهم، وتحقيق أقص ى الخير لهم

على سالمة  450، فاإلسالم يحرص 449لألسرة واألمة، وقد أقسم بهم هللا تعالى في كتابه العزيز) ووالد وما ولد(

                                                           
ف إلى خطر التشتت والنسيان. للمزيد من التوضيح، أنظر عبدالسالم الترمانيني " محاضرات في تاريخ القانون "، كلية الحقوق تعرضت أرواح األسال 

 .29ص  1964جامعة حلب، الطبعة األولى سنة 

 .95بيروت، لبنان ص  1969زهدي يكن، " تاريخ القانون"، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، الطبعة الثانية  443 

 .23ص  2005منذر الفضل" تاريخ القانون"، السلسلة الثقافية، دار ئاراس للطباعة والنشر الطبعة الثانية، سنة  444 

 .46عبدالسالم الترمانيني ، مرجع سابق ص  445 

ألخذ ة، كما أن العدالة تقتض ي اتعني العدالة ضرورة التسوية في الحكم على الحاالت املتساوية، وضرورة اختالف الحكم في الحاالت غير املتساوي  446 

ة نبأقرب الحلول إلى االعتبارات اإلنسانية إذا تعددت الحلول ملوضوع واحد، كما يجب مراعاة الظروف الشخصية التي ساهمت في وجود حالة معي

قوم القاض ي في عدة حاالت بمراعاة قواعد عند الحكم عليها.وتلعب فكرة العدالة دورا فعاال في إصدار األحكام القضائية التصافها باملرونة، ولذلك ي

ة يالعدالة في تطبيقه لنصوص القانون. للمزيد من التوضيح أنظر: عبد الرحيم السليماني،" محاضرات في املدخل لدراسة القانون لطلبة السداس

  .60ص  2012/2011سنة الجامعية األولى "،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبدهللا فاس، ال

 .51عبدالسالم الترمانيني، مرجع سابق ص  447 

 .84ص  2014فاس، الطبعة الثانية  -الليدو –شارع القادسية  12برانت، -عمرو ملزرع " املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية "، مطبعة أنفو 448 

 .3سورة البلد اآلية  449 

 .110فاس دون ذكر الطبعة، ص  -الليدو –، شارع القادسية 12برانت  -م الزواج وانحالله "، مطبعة أنفوعمرو ملزرع، " غمز العيون في أحكا 450 
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ليس منا من ال يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا  القاصر في شخصه وماله، قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: "

 . 452،  كما قال تعالى " إن الذين يأكلون أموال اليتامى  ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا"451"

وملا كانت مدونة األسرة مستقاة من الفقه اإلسالمي، ومسايرة للتوجه الدولي من خالل مصادقة املغرب على      

قوق الطفل، فقد ولت اهتماما بالغا ملصلحة القاصر ،مخولة للقضاء دورا محوريا في الرقابة واإلشراف اتفاقية ح

على تطبيق بنودها حتى يكفل الحماية الالزمة ألفراد األسرة عامة واألطفال القاصرين على وجه الخصوص.فاملشرع 

إيجاد حلول لكل النوازل وضبطها في  بدا في هذا القانون وكأنه يستغيث ويستنجد بالقضاء ألنه من الصعب

 .453نصوص جاهزة، فالحاالت تختلف والظروف تتغير خاصة إذا تعلق األمر بعالقات إنسانية واجتماعية حميمية

ال غرو أن هذا املوضوع  يكتس ي أهمية بالغة يتجلى جانبها النظري في أن تكريس مبدأ مصلحة القاصر 

ين كل من املشرع الذي يضع نصوصا قانونية عامة ومجردة يحمي من خاللها في مدونة األسرة يرتكز على التعاون ب

مصلحة الطفل، وبين القاض ي الذي يسعى إلى تفسيرها و يفصل حسب كل حالة على حدة مراعيا في ذلك هذه 

 املصلحة .

ل لزواج من أجأما األهمية العملية للموضوع فتتمثل في الدور الحمائي الذي يقوم به القاض ي املكلف با       

ضمان مصلحة القاصرفي الزواج، فزواج دون سن األهلية مرتبط بتحقق مصلحته في هذا الزواج، مسندا 

للقضاء في ذلك رقابة قضائية صارمة هدف من خاللها حماية شخصه من مخاطر الزواج املبكر، ومقيدا بذلك 

لحة هذا األخير، فكان من الالزم البحث سلطة النائب الشرعي بترجيح مصلحة القاصر في حالة تعارضها مع مص

                                                           
 رواه البخاري. 451 

 من سورة النساء. 10اآلية  452 

ت واأليام " ،األيام الدراسية حول مدونة األسرة، سلسلة الندوات واللقاءادور القضاء في تفعيل مقتضيات قانون األسرةزهور الحر، "  - 453 

 .112،ص  2004الدراسية، شتنبر
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عن  الضوابط القضائية التي يعتمدها القاض ي في تطويع النص وتفسيره فيما يتماش ى ومصلحة القاصر في 

 الزواج.

إلى أي مدى استطاع القاض ي املكلف من خالل هذه التوطئة البسيطة يمكننا طرح اإلشكالية التالية : 

وحة له أن يضمن حماية حقيقية للقاصر استنادا على مبدأ املصلحة بالزواج من خالل السلطة املمن

 ؟3من مدونة األسرة  21و 20املنصوص عليها في املادتين 

ملا كانت اإلجابة عن هذه اإلشكالية تحتاج إلى املنهل السديد واملسلك القويم، فإنني أرى أن يكون املنهج        

ا املوضوع مع استحضار املنهج املقارن كلما دعت الضرورة إلى التحليلي النقدي أداة للكشف عن خبايا هذ

 ذلك.

وما دام أن ذلك ال يستقيم إال في قالب منهجي بسيط، فإنني سأعالج املوضوع وفقا للتصميم التالي: 

مستعرضا رقابة القضاء لرخصة تزويج ، عن مظاهر املصلحة في تزويج القاصراملطلب األول( أتحدث في )

 . ملطلب الثاني( )االقاصر في 

 املطلب األول: مظاهر املصلحة في تزويج القاصر

إذا كانت الضرورة قد فسحت املجال لإلذن بزواج من لم يبلغ سن الرشد، فإن هذا اإلذن مشروط  

بتوافر مجموعة من الضوابط القانونية يتوقف تحققها على تقدير هذه اإلجازة من عدمه )الفقرة األولى(، 

للقضاء سلطة واسعة في تقدير توفر هذه الضوابط واملعايير ذات الطابع الحمائي من  حيث منح املشرع

خالل فرض رقابة قضائية على زواج من لم يبلغ سن الرشد وذلك عن طريق آلية اإلذن القضائي 

 املسبق)القرة الثاني(.

 الفقرة األولي: الوسائل القانونية لتقدير مصلحة القاصر في الزواج

من مدونة األسرة، القواعد املوضوعية التي يتعين اعتمادها إلثبات 31من خالل املادة حدد املشرع 

 املصلحة في تزويج القاصر واستخالص األسباب املبررة لذلك على سبيل الحصر، من خالل االستماع



  

 

202 

ك قد لألبوي القاصر أو نائبه الشرعي، واالستعانة بخبرة  طبية أو إجراء بحث اجتماعي، ليكون املشرع بذ

تدارك القصور الذي كان يطبع مدونة األحوال الشخصية امللغاة بخصوص حصرها لسلطة القاض ي في 

منح اإلذن املذكور على حالة الخوف من العنت وما يمكن أن يسببه من أمراض نفسية،وترك لقاض ي 

ل طلب وف كاألسرة املكلف بالزواج سلطة تقديرية واسعة في تقدير مصلحة القاصر في الزواج حسب ظر 

 454على حدة.

 االستماع ألبوي القاصر أو نائب الشرعي 

إن القاض ي عند بته في ملف زواج القاصر، فإنه لزوما يقوم باالستماع ألبويه أو نائبه الشرعي، 

من مدونة األسرة التي جاءت على سبيل الوجوب، والتي تنص على  31وهذا ما يستفاد من صياغة املادة 

املكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن األهلية املنصوص عليه في أنه: " لقاض ي األسرة 

أعاله بمقرر معلل يبين فيه املصلحة واألسباب املبرر لذلك بعد االستماع لألبوي القاصر أو  62املادة 

 نائبه الشرعي واالستعانة بخبرة طبية أو بإجراء بحث اجتماعي".

ئل اإلثبات التي تساهم في تكوين  قناعة القاض ي في تعليل مقرره، يدخل هذا اإلجراء في نطاق وسا

ذلك أنه ال بد من إجراء هذا اللقاء مع أبوي القاصر،أو نائبه الشرعي للتأكد من رغبة القاصر في الزواج 

، ورغبة والديه في ذلك. فهذا االستماع يفيد القاض ي مبدئيا في تكوين صورة تقريبية حول الزواج املطلوب 

.كما أنه يمنح للقاض ي 455أطرافه كما يساهم ولو جزئيا في بناء قناعة القاض ي عن مدى نجاح هذا الزواجو 

صورة تقريبية عن السن الحقيقي للقاصر في حالة وجود خطأ مادي في سجالت الحالة املدنية وإدالء 

                                                           
" ،بحث نهاية التمرين باملعهد العالي للقضاء، حماية مصلحة القاصر في مدونة األسرة على ضوء العمل القضائييدعدي، "شمحمد الصدوقي،ر  -454

 . 9ص، 2008/2010التدريبفترة
يل دبلوم املاستر في القانون الخاص، ماستر الطفولة وقضاء األحداث، جامعة ، بحث لنزواج القاصر في النظام القانوني املغربي"سعيد النقوب، "  -455

 .33-32، ص 31120/316عبد املالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، ، السنة الجامعية 
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املسألة من خالل القاصر بعقد والدة يتضمن بأنه دون أهلية الزواج، وهكذا يتأتى له البحث في هذه 

 .456املقارنة بين مختلف الوثائق اإلدارية املدلى بها أو من خالل االطالع على كناش الحالة املدنية

 وإذا كان االستماع للقاصر أو نائبه الشرعي عند االقتضاء يشكل أحد الركائز األساسية التي يعتمد 

يثير الكثير من  فإن مدلول هذه األخيرة . 457عليها قاض ي األسرة املكلف بالزواج للوقوف على هذه املصلحة

 اللبس حول املقصود منها، هل مصلحة القاصر أم مصلحة   وليه؟.

من مدونة األسرة يتبين أن املصلحة املنشودة هي مصلحة  31ال شك أنه بعد القراءة املتأنية للمادة 

ه، فلو تبث للقاض ي بأن هذا القاصر نظرا ألن هذا االستثناء إنما جاء أصال لفائدة القاصر وليس ولي

 الزواج لن  يتحقق من ورائه  أية مصلحة  للقاصر، فإن  طلب ا إلذن 

بالزواج سيواجه بالرفض، ولهذا فاملصلحة يجب أن تكون أكيدة وأن تكون هي الدافع األساس ي لطلب 

 .458اإلذن بالزواج وبالتالي منحه

به الشرعي، األمر الذي يدفعنا إلي التساؤل هذا وقد تتعارض مصلحة القاصر في الزواج مع رغبة نائ

 عن مدى سلطة القاض ي في تقدير مصلحة القاصر؟.

فقد تطرح حاالت عملية يتمسك فيها أبوي القاصر أو احدهما بموقفه الرافض لتزويج ابنهما أو 

 عبنتهما القاصر، وقد يحدث العكس حيث يتمسك أبوي القاصر في تزويجه ويتبين للقاض ي عند االستما

 .459للقاصر عدم رغبة هذا األخير في هذا الزواج

بالرغم من أن املشرع املغربي اشترط موافقة النائب الشرعي عند تزويج القاصر الذي تحت واليته، 

وذلك بعد توقيعه إلي جانبه على طلب اإلذن بالزواج واالستماع إليه خالل جلسة البحث االجتماعي من 

ملبررة ملنح اإلذن. فإنه لم يجعل هذا الشرط الزما، بحيث يترتب على أجل استخالص املصلحة واألسباب ا

                                                           
 .147ص ،2004وطنية مراكش، الطبعة األولى ، املطبعة والوراقة الاالجراتءات اإلدارية والقضائية لتوثيق الزواج"محمد الشتوي، "  -456
،" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، جامعة محمد األول، كلية -كتاب الزواج-حدود سلطة القضاء في املادة األسريةأمين عبد هللا، " -457

 .61، ص 3111/3112العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة، السنة الجامعية 
 .170ص2006الجزء األول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى سنة شرح مدونة األسرة "، حمد الكشبور، " م -458
 .63محمد الصدوقي، رشيد عدي، مرجع سابق، ص  -459
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مجرد موافقة النائب الشرعي على زواج من هو تحث واليته ضرورة منح اإلذن،وإنما جعل هذا الشرط 

متوقفا على تحقق مصلحة القاصر،وهوما يبرر أهمية الرقابة القضائية على صالحيات النائب الشرعي 

 ن تحت واليته من قاصرين.في مجال تزويج م

ففي الحالة التي يمتنع فيها النائب الشرعي عن تزويج القاصر الذي يوجد تحت واليته، فإنه يمكن 

لهذا األخير أن يتقدم بطلبه مباشرة إلي القاض ي املكلف بالزواج الذي يتعين عليه أن يبت فيه وفق 

. وذلك إما بترجيح رأي النائب الشرعي إذا 460من مدونة األسرة31اإلجراءات املنصوص عليها في املادة 

، 461وجدت مبررات مشروعة لالمتناع أو بترجيح رأي القاصر الراغب في الزواج إذا رأى مصلحته في ذلك

من خالل مراعاة مبدأ املصلحة وحالة الضرورة واالستثناء للموافقة على الطلب أو رفضه دون االكتراث 

 .462هبحجج الطرف  املعارض وأسباب اعتراض

تجدر اإلشارة إلى أن الواقع العملي ألقسام قضاء األسرة، خاصة قسمي قضاء األسرة بفاس و 

تاونات يتجهان في تقديرهما للمصلحة إلى تغليب موقف القاصر،فبمجرد ما تظهر على القاصر خالل 

نائب جلسة البحث عالمات عدم الرضا عن الزواج، يقرر القاض ي رفض طلب اإلذن  املقدم من طرف ال

 الشرعي للقاصر.

ونعتقد أن هذا التوجه القضائي جدير بالتأييد، وله ما يبرره ذلك أنه ال يمكن أن نتصور إذن 

من مدونة األسرة أكدت في معرض تعريفها  3بزواج تغيب فيه رغبة وإرادة أحد أطرافه، السيما أن املادة 

تصور حصول مصلحة في الزواج خارج إرادة  ..."،كما أنه ال يمكنميثاق تراض وترابطللزواج، على أنه :"

الطرف املرغوب تزويجه مهما كانت حجج ودوافع النائب الشرعي وراء طلبه، وإال سيكون مآل الزواج 

 الطالق وبالتالي عرضة القاصر للضياع والتشرد.

                                                           
 .32، ص4311ئل، العدد األول، سنة دليل عملي ملدونة األسرة، وزارة العدل جمعية نشر املعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدال  -460
 .11، ص 3112، مطبعة الجسور، وجدة الطبعة األولى، سنة ، "قانون األسرة املغربي"، الجزء األول، أحكام الزواجإدريس الفاخوري -461
 1و 1و 1و 2ضاة األسرةبتطوان،  أيام "، برنامج الحلقة الدراسية الجهوية املنظمة لفائدة قزواج القاصر بين القاعدة واالستثناءالعرابي املتقي، " -462

 .1، باملعهد العالي للقضاء، ص 3112شتنبر 
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 االستعانة بالخبرة الطبية 

ريق أهل االختصاص،وذلك تعد الخبرة إجراء تحقيق أو استشارة فنية تقوم بها املحكمة عن ط

 463للبت في كل املسائل التي يستلزم الفصل فيها أمورا علمية أو فنية ال تستطيع املحكمة اإلملام بها.

فهي تعتبر من املستجدات الهامة التي أتى بها املشرع، وجعلها وسيلة تمكن القاض ي من تكوين 

نه من التأكد من نضج القاصر وأهليته قناعته فيما يخص منح اإلذن بزواج القاصر من عدمه، فهي تمك

الجسدية، الش يء الذي يساعده في اتخاذ ما يراه مناسبا على ضوء ما تأكد له من وجود املصلحة أو 

 انتفائها.

فمن خالل الخبرة الطبية يتأكد القاض ي من قابلية القاصر للزواج، ومن املعلوم أن إجراء الخبرة 

ي خبير محلف، حيث يرجع الحسم فيها إلى ذوي االختصاص من مسألة فنية، يحيل القاض ي بشأنها إل

 .464األطباء

ويرى األستاذ محمد الشتوي أنه يتعين على الخبير إجراء الفحوصات السريرية الالزمة والتي ينجز 

على ضوئها تقريرا مفصال يحدد فيه بدقة ووضوح املعطيات التي اعتمدها والخالصة التي توصل إليها 

 .465عروضة عليهبشأن الحالة امل

غير أن التساؤل الذي يطرح إلى أي حد يمكن اعتبار تقرير الخبير مقيدا لسلطة قاض ي األسرة 

 املكلف بالزواج في منح اإلذن بزواج القاصر؟

مما ال شك فيه أن قناعة القاض ي تبقى هي األساس في منح اإلذن، وبالتالي فإن تقرير الخبير ال 

مكانية منحها املشرع للقاض ي ليستأنس بها في تكوين قناعته ليس إال، كما يلزمه في ش يء وإنما هو مجرد إ

 من قانون املسطرة املدنية يجعل القاض ي غير ملزم بتقرير الخبير. 11أن الفصل 

                                                           
 .327، املحمدية، ص 2014"، املسطرة املدنية، دون ذكر املطبعة، الطبعة الثانية  الدعوى املدنيةمحمد األزهر، "  -463
 .62أمين عبد هللا، مرجع سابق، ص  -464
 .631محمد الشتوي، مرجع سابق، ص  -465
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الصعب أو من غير -ففعال أن تقرير الخبير الذي يؤكد عدم قدرة القاصر على الزواج يكون من 

وعدم األخذ به، إال أنه بالرغم من ذلك تبقى السلطة التقديرية استبعاده من طرف القاض ي -املقبول 

للقضاء في هذا املجال جد واسعة حيث يمكن للقاض ي رفض طلب زواج القاصر الذي أثبتت الخبرة 

 .466الطبية قدرته على الزواج كما لو كان صغيرا مثال

ي جاء فيه "بناءا على ففي مقرر صادر عن قسم قضاء األسرة باملحكمة االبتدائية بتاونات والذ

والذي  3/66/3162الطلب املسجل لدى كتابة ضبط هذه املحكمة واملؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 

يعرض من خالله أنها ترغب في الزواج  12/1398/62تقدم به ولي القاصر املسماة... واملزدادة بتاريخ 

السيد...وبناءا على إدراج امللف بجلسة وقادرة على ذلك، ملتمسا اإلذن لها بالزواج  من خاطبها 

حضر الولي القانوني أب القاصر السيد...وحضرت أمها...وصرحت املعنية باألمر أنها بالغة  2/66/3162

البلوغ الشرعي، وقادرة على الزواج وتحمل مسؤوليته وأكد الجميع رغبتهم في إتمام هذا الزواج ملا فيه 

 جراء خبرة طبية على القاصر لجلسة يومه.مصلحتها وتحصينها فقررت املحكمة إ

وضمنت بامللف مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلي تطبيق القانون مع مراعاة مصلحة 

القاصر وكذا الخبرة الطبية التي مفادها أن القاصر بالغة وليس بها أي مرض معدي وبذلك فهي قادرة 

من ستة أشهر، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للتأمل على الزواج واإلنجاب كما تبين أنها حامل 

 .467قصد النطق بالحكم لجلسة يومه، فتقرر رفض الطلب وتحميل وليها الصائر

يتضح من خالل املقرر أعاله أن الخبرة الطبية قد أثبتت أن القاصر قادرة على الزواج و اإلنجاب، 

ونها حامل،ولم يبين األسباب التي اعتمدها واملبررات التي إال أن القاض ي رفض اإلذن لها بالزواج نظرا لك

                                                           
 )غير منشور(. 2/11/3161، صادر بتاريخ 636/6161/3161، ملف رقم 132/3161قرر صادر عن قسم قضاء األسرة بفاس، رقم م -466
 )غير منشور(. 2/66/3162، بتاريخ 261/6161/3162، في ملف رقم 321مقرر صادر عن قسم قضاء األسرة باملحكمة االبتدائية بتاونات، عدد  -467
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تجعل الحمل سببا في رفض اإلذن خاصة وان هناك محاكم تمنح اإلذن في هذه الحالة ومن ذلك قسم 

 . 468قضاء األسرة بالدار البيضاء

إن هذا التوجه القضائي الذي سلكته املحكمة االبتدائية بتاونات من شانه أن يساهم في عيش 

لقاصر مع خليلها خارج  القانون، وبالتالي فتح باب اللجوء إلى ثبوت الزوجية،على خالف منحها اإلذن ا

 حيث ستتزوج بطريقة شرعية وتكون لها أثار ايجابية سواء على الزوجين واألبناء.

وفي املقابل قد تكون نتيجة الخبرة الطبية في صالح القاصر، ويتم بناء على ذلك قبول طلب اإلذن 

بالزواج، ورد في مقرر قضائي بتزويج قاصر عن املحكمة االبتدائية بتاونات "...بناءا على الطلب املقدم 

واملوقع من طرف النائب الشرعي والدتها السيدة... والذي  61/12/3111من طرف القاصر املزداد بتاريخ 

ية عي وقادرة على تحميل مسؤولتلتمس فيه اإلذن لها بالزواج باملسمى...موضحا بأنها بالغة البلوغ الشر 

 الزواج.

املنجزة من  11/11/3161وبناءا على تصريح أبوي القاصر...وبناء على الخبرة الطبية املؤرخة في 

 طرف الخبير الطبيب. ..الذي مفادها أن القاصر بالغ وقادرة على الزواج واإلنجاب وتحمل مسؤوليته.

حسب عقد والدتها، وبناء على مستنتجات  61/12/3111وحيث أن املعنية باألمر مولودة بتاريخ 

 النيابة العامة الرامية  إلى تطبيق القانون.

 وحيث أنه استنادا إلى ما ذكر، فإن املعنية باألمر تعتبر مؤهلة للزواج وقادرة تحمل أعبائه.

 ةو حيث أن مصلحة القاصر في هذا الزواج تتمثل في تحصينه وحمايته والتعاون على شؤون الحيا

 الزوجية.

                                                           
"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في -دراسة مقارنة -االستثنائية الواردة في األسرة الزواج نموذجا مدونة  القواعدسمية عيدون، "  -468

 القانون الخاص، جامعة عبداملالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 . 29، ص 2007/2008طنجة ، السنة الجامعية
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من مدونة األسرة...تقرر اإلذن بزواج املسماة...وتحميل وليها  36و 31وبناءا على مقتضيات املادتين 

 .469الصائر

كما جاء في مقرر بزواج من لم يبلغ سن الزواج عن قسم قضاء األسرة باملحكمة االبتدائية بفاس، 

املوقع من طرفها ومن طرف  32/61/3111 "بناء على الطلب املقدم من طرف القاصرة...املزدادة بتاريخ

وليها القانوني والدها...الذي تلتمس فيه اإلذن لها بالزواج قبل بلوغها سن الرشد القانوني موضحة أنها 

بالغة البلوغ الشرعي وقادرة على تحمل مسؤولية الزواج...وبناء على الخبرة الطبية املنجزة من طرف 

القاصرة في صحة جيدة تظهر عليها جميع عالمات البلوغ وقادرة على  الطبيب الخبير... التي مفادها أن

 الزواج وتحمل أعبائه وأنها خالية من الحمل.

 وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى على تطبيق القانون.

وحيثإن  .وحيث إنه إسناد إلي ما ذكر فإن املعنية باألمر تعتبر مؤهلة للزواج وقادرة على تحمل أعبائه

مصلحة القاصرة في هذا الزواج تتمثل في تحصينها وحمايتها والتعاون على شؤون الحياة الزوجية، وحيث 

أن القاصرة بالغة البلوغ الشرعي تظهر عليها جميع عالمات الرشد التي تخولها تحمل أعباء الزواج كما 

 تؤكده الخبرة وفي زواجها تحصين لها.

 من مدونة األسرة. 36و 20ين وبناءا على مقتضيات املادت

 .470نقرر اإلذن للقاصرة...بالزواج وتحميل الولي القانوني للقاصرة الصائر"

يتبين من املقررات أعاله أن القاض ي قد اعتمد على الخبرة الطبية في إصداره ملقرر اإلذن بزواج 

بالزواج قد اقترب  القاصر،غير أنه في بعض الحاالت إذا اتضح للقاض ي أن القاصر موضوع طلب اإلذن

ففي هذه الحالة وحسب ما جرى به العمل القضائي باملحكمة  61من سن األهلية أي أنه تجاوز سن 

                                                           
 )غير منشور(. 2017/8/7، بتاريخ 321/6161/3161تحت رقم  313قضاء األسرة باملحكمة االبتدائية بتاونات، عدد  مقرر صادر عن قسم -469
 )غير منشور(. 2/1/3161، بتاريخ 161/6161/3161، ملف رقم  132/3161مقرر صادر عن قسم قضاء األسرة باملحكمة االبتدائية بفاس، رقم  -470
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االبتدائية بفاس، غالبا ما يتم االستغناء عن إجراء الخبرة الطبية في هذه الحالة ويكتفي بمعاينة القاصر 

 .471ي طلب اإلذن بالزواجواالستماع إليه ملعرفة موقفه من هذا الزواج ليتم البت ف

ونعتقد أن هذا التوجه القضائي الذي سارت فيه املحكمة االبتدائية بفاس جدير بالتأييد، ذلك 

أنه إذا كان القاصر في سن السابعة عشرة حيث يكون من املتيسر أن يالحظ عليه القاض ي مخايل الرشد 

تحمل االلتزامات وتبعات الزواج وهو ما من الناحية الجسمانية، ويبقى عليه فقط التأكد من قدرته على 

 يمكن التأكد منه من خالل إجراء البحث االجتماعي.

 االستعانة بإجراء بحث اجتماعي 

وهو إجراء من شأنه أن  472إن إجراء البحث االجتماعي من األمور املستجدة في مدونة األسرة،

لتالي تحمل املسؤوليات املترتبة يساعد القاض ي على معرفة مدى استعداد القاصر إلنجاح الزواج، وبا

عنه، ومن ثم فهو يوضح مدى فهم القاصر ملقاصد الزواج، كما أن هذا البحث يستعين به القاض ي 

للتعرف على الحالة  املادية واملعنوية لعائلة القاصر والبحث عن وسطه االجتماعي، وكذا عن مستواه 

استخالص مدى استعداد القاصر وحرصه على األخالقي، ويفيد هذا الجانب من األبحاث القاض ي في 

 .473االلتزام باحترام الحقوق والواجبات املتبادلة بين الزوجين وقدرته على تربية أبنائه تربية حسنة

جاء في مقرر صادر عن قسم قضاء األسرة باملحكمة االبتدائية بتاونات "بناء على الطلب املسجل 

والذي تقدم به ولي  32/615/316الرسوم القضائية بتاريخ لدى كتابة ضبط هذه املحكمة واملؤداة عنه 

يعرض من خالله أنها ترغب في الزواج وقادرة على 7/02/2000أمر القاصر املسماة...املزدادة بتاريخ 

تخلف  32/61/3162ذلك.،ملتمسا اإلذن لها بالزواج من خاطبها السيد...وبناء على إدراج امللف بجلسة 

أمها السيدة...وصرحت املعنية باألمر أنها بالغة البلوغ الشرعي، وقادرة على عنها أب القاصر وحضرت 

                                                           
 .63رجع سابق، ص محمد املصدوقي، رشيد عدي، م -471
"، بحث لنيل شهادة املاستر في القانون الخاص،جامعة سيدي محمد بن عبدهللا، زواج القاصر دراسة فقهية قانونية واجتماعية نوال خلوف،"  -472

 .26ص، 2012/2013كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية فاس، السنة الجامعية 
 .62أمين، مرجع سابق، ص  عبدهللا -473
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الزواج وتحمل مسؤوليته، وأكد الجميع رغبتهم في إتمام هذا الزواج ملا فيه مصلحتها وتحصينها وألفي 

 فبامللف مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلي رفض الطلب وإدراج امللتمس ضمن وثائق املل

واإلشهاد بذلك في محضر الجلسة. فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للتأمل قصد النطق بالحكم 

 لجلسة يومه.

بعد التأمل وطبقا للقانون. حيث يهدف الطلب إلى اإلذن بالزواج من خاطبها املذكور أعاله، وحيث 

جرى في النازلة عدم وجود األسباب باالطالع على رسم الوالدة...وحيث اقتنعت املحكمة من خالل البحث امل

واملبررات التي تقتض ي اإلذن لها بالزواج ال سيما أنها في سن ال يسمح لها بادراك مسؤولية هذا الزواج 

وتحمل أعبائه. ومن ثم صدور الرض ى من جانبها بشأن ذلك.وعليه تكون مصلحتها في هذا الزواج غير 

 .474التصريح برفضه. وتحمل وليها الصائر"واضحة. ويبقى معه الطلب غير مبرر ويتعين 

يتضح من خالل املقرر أعاله أن القاض ي أصدر أمره برفض طلب إذن بزواج قاصر بناء على البحث 

. وفي هذه الحالة يفترض في القاض ي أن 475االجتماعي الذي أجراه بنفسه، وليس من طرف أي جهة أخرى 

وار عالم االجتماع وعالم النفس، حتى يتوغل في يكون قد استفاد من تكوين خاص يؤهله ألن يتقلد أد

نفسية القاصر ويرى مدى استيعابه للمسؤوليات التي يلقيها الزواج على املقبل عليه، ويكون قراره يتماش ى 

 .476مع ما يحقق مصلحة القاصر وحقوقه

كونهما  يتجدر اإلشارة أن االستماع ألبوي القاصر أو نائبه الشرعي يتقاطع مع البحث االجتماعي ف 

وسيلتين تمكنان القاض ي من تكوين قناعته عن طريق املعاينة واالستماع مباشرة للمعني باألمر، غير أن 

االختالف يكمن في أن األول ينصب على أبوي القاصر أو نائبه الشرعي في حين أن الثاني ينصب على 

                                                           
 ، عن املحكمة االبتدائية بتاونات ) غير منشور(.32/61/3162، صادر بتاريخ 212/6161/3162، رقم امللف 311مقرر رفض زواج قاصر أمر عدد  -474
إلي جهة  ر بإمكان القاض ي القيام بإجراء البحث بنفسه ويحرر به محضرا بواسطة أعوان كاتبة الضبط، أو يصدر أمرا تمهيديا بإجراء البحث املذكو  -475

 أخرى كاملساعدات االجتماعيات املتخصصات في انجاز هذه البحوث أو من طرف السلطة املحلية...
، كتاب الزواج، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون قانون األسرة بين طموح املشرع وصعوبات الواقع العملي"إيمان البراق،"  -476

 .26-21ص  3116/3112السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، طنجة الخاص، جامعة عبد املالك 
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تماعي ما هو إال إجراء اختباري القاصر نفسه، كما أن اإلجراء األول هو إجباري في حين أن البحث االج

 يخضع لسلطة قاض ي األسرة املكلف بالزواج.

 الفقرةالثانية: الضوابط القضائية لتقدير مصلحة القاصر في الزواج

إن اعتراف املشرع للقاض ي  بالسلطة التقديرية في تطبيقه ملقتضيات مدونة األسرة ال يعني تخويله 

بمباشرتها ضمن حدودها القانونية، ووضع لها مجموعة من  سلطة مطلقة في ذلك، فقد ألزمه املشرع

كي ال يضل السبيل وتتحول سلطته إلى نوع من االستبداد يستحيل أن  -يمارسها على هديها -الضوابط 

 ينعم األطراف في ظله بحماية حقيقية.

الحل  ةويقصد بالضابط في هذا املجال، مختلف املعايير التي يتوسل بها القاض ي في تقدير طبيع

األنسب الذي يطبقه على الواقع املطروح أمامه، وهي معايير متصلة بالواقعة املرتكبة وبأطراف النزاع، 

 .477وهي تهدف الوصول إلى قياس سليم على نحو يدنيه من العدالة

وارتباطا بموضوع بحثنا سنحاول التركيز فقط على ضابط السن، ثم ضابط االغتصاب وضابط 

 الفقر.

 ضابط السن 

م يحدد املشرع سنا معينا يمكن لقاض ي األسرة املكلف بالزواج مراعاته عند منحه اإلذن بزواج ل

القاصر، وهو ما جعل العمل  القضائي األسري يختلف في تطبيقاته، بحيث يختلف السن األدنى الذي 

ا اختالف ال يمكن  للقاض ي النزول عنه عند منحه لإلذن، ولعل ذلك راجع باألساس إلى عدة عوامل منه

 عادات املنطقة التي يعيش بها القاصر ومناخها وغيرها من العوامل األخرى.

                                                           
"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص، سلطة القاض ي التقديرية في تطبيق مقتضيات مدونة األسرةرشيد حماد،"  -477

 .661، ص 3111/3111القتصادية واالجتماعية، طنجة، السنة الجامعية جامعة عبد املالك السعدي، كلية العلوم القانونية وا
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فإذا كان املستقر عليه على صعيد قسم قضاء األسرة بالدار البيضاء أن القاض ي ال يمنح اإلذن 

فإن الحال على صعيد أقسام أخرى مثل قسمي قضاء  478سنة، 61بزواج القاصر الذي لم يبلغ عمره 

سنة كحد أدنى ملنح اإلذن بزواج القاص،بل إننا نجد بعض أقسام  61إذ يجعل  479فاس وتاونات،األسرة ب

 سنة.  61قضاء األسرة من تمنح األذن  بالزواج للقاصر الذي لم يبلغ 

تختلف حسب  –فما يالحظ من خالل الواقع العملي أنه بمجرد كون القاصر لم يبلغ سنا معينا 

األسرة املكلف بالزواج ال يأمر بإجراء بحث أو خبرة طبية، وال يسمع لألطراف فإن قاض ي  -املحاكم باملغرب

 .480املعنية، وإنما يكون رفض منح اإلذن هو املآل

في هذا الصدد أصدرت محكمة االستئناف بطنجة قرارا أيدت من خالله الحكم املستأنف الذي 

معللة قرارها بمايلي"...حيث أن  قض ى برفض طلب اإلذن بزواج قاصرة تبلغ من العمر أربع عشرة سنة

 الشهود لم يبينوا بوضوح ما هو السبب الداعي إلى تزويج البنت،...مكتفيا 

بالقول أنها محتاجة إلى تزويجها، كما يخش ى عليها من العنت، وهذه الشهادة غير كافية لتبرير 

 ت، نرى خالف ما يهدف إليهالطلب، كما أن الشهادة الطبية، وكذا التقرير الطبي وإن كان من صالح البن

ستة، وأن مصلحتها تقتض ي عدم الزج بها في مشاكل الحياة  63الطلب لكون البنت الزالت في سن مبكرة 

 481الزوجية حتى يكتمل نضجها وأن اإلسراع في تزويجها قد يؤدي بها إلى ما ال يحمد عقباه..."

من مدونة األسرة  31رع في املادة يتضح من القرار أعاله أن ضابط السن، وان لم ينص عليه املش

يبقى من الضوابط التي يعتمدها القاض ي املكلف بالزواج لتبرير مقرره الرامي إلى االستجابة أو رفض طلب 

اإلذن بزواج القاصر، غير أن هذا الضابط ليس قارا وإنما يختلف من مقرر إلى أخر،فقد تقض ى مصلحة 

                                                           
 .31، ذكره عبد هللا أمين ، مرجع سابق، ص 33/2، في ملف عدد 3/16/3112بتاريخ  331مقرر صادر عن قسم قضاء األسرة بالدار البيضاء، رقم  -478

بزواج دون سن األهلية بكل من  قسمي قضاء األسرة باملحكمة االبتدائية  هذا ما توصلنا إليه من خالل اطالعنا على مجموعة من مقررات اإلذن  -479

 .بتاونات  وفاس

 .31أمين عبدهللا، مرجع سابق، ص  -480
"، الجزء بالعمل القضائي األسري، إدريس الفاخوري، منشور "2/1/3112، بتاريخ 13/2/1، ملف رقم 316/2/3111قرار محكمة االستئناف رقم  -481

 .22، ص 3112، مطبعة األمنية الرباط الطبعة األولى األول، الزواج 
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سنة نظرا لوجود ظروف أقوى تفرض هذا الزواج  63ن العمر القاصر منح اإلذن بزواجه وإن كان يبلغ م

 .482كالحالة التي تتعرض فيها الفتاة القاصر لالغتصاب

 االغتصاب ضابط 

تعتبر حاالت االغتصاب من الحاالت التي تراعى فيها الوضعية االجتماعية واألسرية للضحية، األمر 

ول طلب زواج القاصر مرجحا فيها مصلحة على الذي يدفع بالقاض ي املكلف بالزواج إلى إصدار إذنه بقب

 مصلحة أخرى. 

وفي هذا الصدد أصدرت محكمة االستئناف بمراكش قرارا ألغت بموجبه مقرر قاض ي األسرة 

وهو ما  33/11/6226املكلف بالزواج القاض ي برفض طلب العارضة بعلة أن هذه األخيرة من مواليد 

وعي الالزم ملعرفة الحقوق والواجبات التي يرتبها عقد الزواج يجعلها غير متوفرة على النضج الكافي وال

ويجعل زواجها معرضا في أية لحظة للفشل...إضافة إلى أن الغاية من طلبها هو إضفاء الشرعية على 

جريمة االغتصاب التي ذهبت ضحيتها، وألن وضعيتها القانونية وفق قانون الحالة املدنية غير منتظم 

لقد عللت محكمة االستئناف قرارها بإلغاء املقرر االبتدائي أعاله بقولها "...وحيث أن بعدم ذكر والدها، و 

. وغير ذات 63/11/6226الثابت من وضعية الطالبة...في شخص وليها أمها...في نازلة الحال أنها من مواليد 

معية والدتها لوطء وأنها بأب بإقرارها وإقرار وليتها...وحسب الشهادتين الطبيتين... التي تبين بأنها مطيقة ل

العامل  6212تقدمتا لقاض ي األسرة املكلف بالزواج بطلب اإلذن بزواجها بالزوج )ب.ع(. املولود سنة 

بالخارج لسابق عالقتها املفصلة بمحضر البحث التمهيدي بمصلحة الشرطة القضائية...كان على املحكمة 

ضه له لهاتين العلتين...وأنه حتى على فرض وجود ضرر مراعاة وضعيتها أعاله، واإلذن لها بالزواج ال برف

                                                           
عديل ت هذا القرار يساير التوجه الداعي إلى رفض زواج الصغار ملا يكتنف  هذا الزواج من سلبيات، للمزيد من التوضيح يراجع الحسين بلحساني، " -482

دونة األسرة بجامعة محمد الخامس السويس ي، الرباط ، نونبر ، أعمال ندوة مستجدات ممدونة األسرة بين الثوابت الشرعية ومتطلبات الحداثة"

 .31، ص 3112
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لهذه األنثى في زواجها املبكر فإنه في بقائها بدونه وهي على ما عليه من وضعية...ضرر، وانه متى تزاحم 

 483ضرران فان األولى األخذ باألخف منهما، وال شك أن اإلذن بالزواج هو األخف من الحرمان منه...

أن مصلحة القاصر تتداخل فيها اعتبارات اجتماعية ويبقى دور القاض ي في  يتبين من القرار أعاله

 تقدير هذه املصلحة على درجة كبيرة من األهمية، عن طريق معالجة الوضع بترجيح مصلحة على مصلحة.

والرأي فيما نعتقد أن التجوه الذي سلكته محكمة االستئناف في القرار أعاله غير سليم،ذلك أن 

أخف الضررين ال يخدم مصلحة القاصر في هذه الحالة،خاصة إذا علمنا أن مثل هذا الزواج فكرة األخذ ب

لن يكون الهدف منه بناء أسرة متحابة بقدر ما سيكون، زواجا صوريا ،وشكليا فيه ش يء من اإلكراه 

 وينقصه الرض ى الحقيقي للزوجين،ويهدف إلى استفادة املعتدي من العقوبة املقررة قانونا. 

 الفقر3 ضابط 

من الضوابط القضائية التي يعتمدها القاض ي املكلف بالزواج في إصدار اإلذن بالزواج دون السن 

القانوني نجد ذلك املتعلق بالفقر،عندما يقتنع القاض ي بأن زواج القاصر قد يضمن  له عيشة أفضل، 

ذا الصدد جاء في مقرر كما لو كانت طالبة اإلذن فقيرة مقبلة على الزواج برجل غني وكفئ لها، وفي ه

صادر عن قسم قضاء األسرة بفاس"...وبناء على تصريح أبوي القاصرة املذكورة...وزوجته...الذي مفاده 

أنهما يرغبان في تزويجهما خوفا عليها من الضياع والنحراف. وبناءا على الخبرة الطبية املؤرخة في 

حيث أن املعني باألمر مولود بتاريخ ...والتي مفادها أنها قادرة على الزواج...و 63/12/3111

...وحيث تبين من خالل التحريات املنجزة أن خاطبها كفئ  لها وأن زواجها منه فيه مصلحتها 62/12/6223

 .484وسدادها...مما يتعين معه قبول الطلب واإلذن بزواج املسماة...

                                                           
، 3111أكتوبر  61، منشور بمجلة امللف العدد ،221/1/2، في امللف رقم 61/13/3112، صادر بتاريخ 323قرار محكمة االستئناف بمراكش رقم  -483

 .322إلى  321ص
مركز القاصر ، ذكره رشيد رحماني في رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، "321م ، في ملف رق6/3/3111، صادر بتاريخ 311مقرر رقم  -484

"، جامعة عبد املالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  -الزواج وانحالل ميثاق الزوجية -في مدونة األسرة من خالل كتابي

 .61، ص 3111/2008طنجة، السنة الجامعية 
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ملكلف بالزواج بطلب يتبين من املقرر أعاله أن أبوي القاصر تقدما أمام السيد قاض ي األسرة ا

يهدفان من خالله أنهما يرغبان في تزويج بنتهما بعلة أن خاطبها كفئ لها،في هذا الصدد أكدت رئيسة 

املحكمة االبتدائية بالبيضاء أناآلباء يضطرون إلى تزويج ابنتهم من رجل ميسور أو شخص يعيش في 

 .485هااملجال الحضري ويعتقدون أن في ذلك فرصة ال يمكن التفريط في

والرأي فيما نعتقد أن استحضار القاض ي لهذا الضابط عند إصداره  لإلذن بالزواج ملن هم دون 

السن القانوني فيه من االيجابيات التي ال يمكن إنكارها خاصة إذا كانت الفتاة قد اقتربت من سن الرشد 

وال  عانة أسرتها الفقيرة،فهو من شانه أن يحد من بعض املشاكل كلجوء الفتاة إلى االشتغال باملنازل إل 

يخفى على احد ما تعانيه فئة كبيرة من الفتيات العامالت بالبيوت من سوء املعاملة قد تصل إلى 

بيتها أولى باشتغالها فيه والقيام على  اعتداءات جسمية ،وفي هذه الحالة يكون الزواج  أصلح لها ويكون 

 شؤونه.

 

 ج القاصراملطلب الثاني: رقابة القضاء لرخصة تزوي

إذا كان املشرع املغربي قد قنن زواج القاصر وأحاطه بمجموعة من الشروط، فإنه في حالة  مخالفة 

هذه الشروط لم يتعرض إلى املسألة ، إال في حالة استعمال طرق احتيالية من أجل الحصول على اإلذن 

ن أن تتوافر فيه هذه الشروط؟ بالزواج، مما دفعنا إلى التساؤل عن عقد الزواج الذي يتم بين قاصرين دو 

)الفقرة األولى(. وإلى أي مدى استطاع القضاء أن يتعامل مع القضايا التي يتم فيها التحايل من أجل 

 الحصول على هذا اإلذن؟ )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: مصير عقد زواج القاصر الغير املستوفي لشروطه

                                                           

"، مقال ضمن أعمال ندوة زواج املغتصبة والقاصرة بين النصوص زواج الفتاة القاصرة بين النص التشريعي والواقع العمليزهور الحر، "  -485

ة ط، سناالقانونية والواقع العملي، إعداد وتنسيق إدريس باملحجوب، سلسلة ندوات محكمة االستئناف بالرباط، العدد الخامس، مطبعة األمنية بالرب

 .27ص 2012
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عقد زواج القاصر للشروط التي يتطلبها القانون اللهم في لم يتعرض املشرع املغربي لحالة اختالل 

حالة استعمال طرق احتيالية من أجل الحصول على اإلذن بالزواج، وبالرجوع إلى املذهب املالكي، 

فالصغير إذا تزوج بغير إذن وليه، فلهذا األخير فسخ هذا الزواج، ألن زواج القاصر متوقف على إذن 

الفاس ي في تحفة الحكام سئل ابن القاسم "فان تزوج الصغير بغير إذن أبيه . جاء في شرح ميارة 486وليه

وأجازه األب أيجوز قال نعم إذا كان على وجه النظر له وان فرق الولي بينهما لم يكن على الصبي من 

 .487الصداق ش يء، وان كان مثله يقوى على الجماع"

يكون غير نافذ ألنه ليست للعاقد والية  كما أن العاقد إذا لم يكن كامل األهلية، فان عقد زواجه

 489أن يكون العاقد عاقال بالغا، فإذا كان ناقص األهلية فعقده موقوف. 488اإلنشاء،إذ يشترط في النفاذ،

فإنه  490وإذا كانت املدونة تعتبر موافقة النائب الشرعي شرطا من شروط صحة زواج القاصر،

فإن أمضاء صح الزواج وإن رده لم  491لرشد أورده،يبقى مولى الحق في إمضاء زواج من لم يبلغ سن ا

يصح هذا الزواج، غير أن املشرع املغربي أقر قاعدة رفع األمر إلى املحكمة إذا ما ظل القاصر مصرا على 

رأيه في إبرام عقد الزواج، وهو ال يزال دون سن الرشد القانوني، وقياسا على ذلك يمكن للقضاء التدخل 

يها هذا الزواج دون توافر شرط موافقة الولي أو النائب الشرعي ليحكم برد الزواج في الحاالت التي يتم ف

 أو إمضائه حسب ما يراه في مصلحة القاصر.

                                                           
"، الجزء األول، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة أحكام األسرة بين الشريعة اإلسالمية، وفق مدونة األحوال الشخصيةمحمد ابن معجوز، " -486

 . 23، ص 6223األولى 

 487- محمد ابن أحمد ميارة الفاس ي، "شرح ميارة على تحفة الحكام"، الجزء األول، دار الفكر، ص 613و612.
"، دبلوم الدراسات العليا املعمقة، جامعة عبد املالك  مركز القاصر في مدونة األسرة من خالل كتابي األهلية والنيابة الشرعيةآسية بنعلي،" -488

 .23السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  طنجة، دون ذكر السنة، ص 
 وما بعدها. 58، ص 1957كر العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة "، دار الف األحوال الشخصيةمحمد أبو زهرة " -489
 ..."زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعيمن مدونة األسرة:"...  36تنص املادة  -490
ص  ،7621انية "،  الجزء األول، مطبعة املعارف الجديدة الرباط، الطبعة الث شرح مدونة األحوال الشخصية املغربيةعبد الكريم شهبون، "  -491

11. 
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ونعتقد أنه أمام اإلجراءات التي أصبح يخضع لها الزواج سيصبح من الصعب وجود حاالت زواج 

ع حالة االستثناء، ذلك أنه لوحظ في الواق ال تخضع للشروط القانونية املطلوبة، إال ما كان منها يدخل في

العملي أن الراغبين في الزواج تعاملوا مع املقتضيات السالفة الذكر خالفا إلرادة املشرع، فمن دون سن 

من  61الثامنة عشرة والذين رفض القاض ي اإلذن لهم بالزواج استعاضوا عن العقد باعتمادهم املادة 

زوجية، مما ترتب عنهأن عدد أحكام ثبوت الزوجية فاقت عدد الزواج، مدونة األسرة املتعلقة بثبوت ال

، وهذه األخيرة حدد لها املشرع املغربي مدة معينة لسماع دعاوى 492فأصبح بالتالي األصل هو االستثناء

 .                493الزوجية فيها

ور ، فالدكتلقد تضاربت أراء الفقه الحديث حول تخلف شرط السن املنصوص عليه في املدونة

أحمد الخمليش ي يرى أن شرط السن من شروط صحة عقد الزواج، واإلخالل بهذا الشرط عند العقد 

يؤدي إلى فساد العقد، ويفسخ قبل الدخول وبعده، وفيه املسمى من الصداق بعد الدخول،و يقع هذا 

نتقد ه في نفس الوقت االفسخ بطالق قياسا على العقد املختلف في فساده وما ينجم عنه من آثار. غير أن

فكرة مآل عقد الزواج الذي يبرم دون سن الرشد إلى الفسخ، اذ يتساءل ملا الغاية من فسخ الزواج وإن 

طال عليه األمد، وازداد األوالد لعلة أن الزوجة والزوج لم يكونا بالغين لسن الرشد؟. ويرى أنه إذا كان 

إثارته قبل الدخول أو في فترة معقولة بعد بلوغ الزوج ال بد من تقرير الفسخ فينبغي أن يكون مشروطا ب

املعني باألمر السن القانوني للزواج، باعتبار أن هذه السن تتحقق في األهلية التي تمكن من قبول أو رفض 

 .494الزواج

                                                           
من مدونة  31هذا ما دفع برئيس املحكمة االبتدائية بالرماني إلى مراسلة سيد وزير العدل يعرض عليه اإلشكاالت العملية التي أفرزها تطبيق املادة  -492

إلى تزويج أبنائهما القصر بدون الحصول األسرة، موضحا من خاللها أن الواقع خلف عدة حاالت من شأنها أن تفقدها الغاية من تشريعها إذ يعمد اآلباء 

ة لزوجيعلى إذن القاض ي ثم يتقدمون بعد ذلك إلى املحكمة للمطالبة إما باإلذن بالزواج والحال أن الدخول قد تم بين الزوجين، وإما طلب ثبوت ا

كاألتى وذلك بإضافة فقرة أخرى "ال يؤذن بزواج الفتى  61من املدونة، وقد ازداد عدد هذه امللفات بشكل واضح...مقترحا تعديل للمادة   16طبقا للمادة

-232، ص 3111،سنة 1أعاله إذا تم الدخول"، رشيد مشقاقة، سلسلة محكمة الرماني العدد 62والفتاة دون سن األهلية املنصوص عليها في املادة 

231. 
 .102-15عدلت هذه الفقرة بموجب القانون  -493
 .182، الجزء األول، ص1994"، مطبعة املعارف الجديدة قانون األحوال الشخصية" التعليق على أحمد الخمليش ي، -494
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أما األستاذ عالل الفاس ي فذهب إلى استحسان توافر شرط السن غير أنه ال يبطل نفس العقد 

تبر ركنا وال شرط صحة بل هو شرط نفاذ العقد، مما يوقف العقد عن التنفيذ، لكن ال شرعا، ألنه ال يع

يبطله وال يعرضه لإللغاء، ويترتب على هذا أنه إذا ما وقع إيجاب وقبول من ولي األم وحصل إنجاب أوالد 

 .495ألمرا بعد بلوغ الزوجين، فيتعين على املحكمة الحكم بثبوث النسب، ألن الزواج وقع باستحسان ولي

وفي نفس االتجاه يرى الدكتور عبد العزيز الفياللي أنه ال يفسخ عقد الزواج في حالة وقوعه قبل 

 .496بلوغ السن املحدد قانونا، وإنما يوقف البناء بين الزوجين حتى يبلغ السن املذكور 

و نفس وإذا كانت مدونة األحوال الشخصية امللغاة لم تتضمن أية إشارة ملصير عقد الزواج، وه

األمر الذي  سارت في اتجاهه مدونة األسرة، إال أن هذه األخيرة تضمنت مقتضيات يمكن العمل بها فقط 

في حالة ما إذا  تعلق األمر بالتحايل أو التدليس على الطرف األخركإيهامه مثال بأنه راشد، إذ تنص املادة 

ئع كان التدليس بها هو الدافع إلى للمدلس عليه من الزوجين بوقامن مدونة األسرة على أنه:  " 12

قبول الزواج أن يطلب فسخ الزواج  قبل البناء، وبعده خالل أجل ال يتعدى شهرين من تاريخ العلم 

 ".بالتدليس مع حقه بطلب التعويض

وعليه فإذا ما أوهم أحد الزوجين األخر بأنه راشد، كان للطرف األخر الحق في طلب فسخ هذا 

 ناء أو بعده على أن يكون ذلك داخل شهرين من تاريخ العلم بالتدليس الذي حل.الزواج سواء قبل الب

واملشرع الفرنس ي رغم أنه اعتبر عدم توفر سن الزواج يؤدي إلي بطالن الزواج بطالنا مطلقا، إال 

أنه استثنى حالتين يصحح فيهما وهما: إذا مرت ستة أشهر على بلوغ الفتى سن الزواج، وإذا ظهر حمل 

واملشرع املغربي، وفي محاولة منه للقضاء على إمكانية زواج  497وجة التي ال تتوفر على السن القانونيبالز 

من دون سن الرشد القانوني بدون أن تتوافر فيه الشروط املطلوبة قانونا خاصة شرط السن  واإلذن 

ة املدنية، محل بالزواج ملن دونه، نص من جهة على أنه يوجه ملخص من عقد الزواج إلى ضابط الحال

                                                           
 .123، ص 2000"، شرح مدونة األحوال الشخصية الكتابان األول والثاني، مطبعة الرسالة، الرباط التقريبعالل الفاس ي،"  -495
 .55،أورده رشيد رحماني، مرجع سابق، ص 1969ة الثانية"، دون ذكر املطبعة، الطبعالزواج في التشريع املغربيعبدالعزيز الفياللي، "-496
 .21آسية بنعلي، مرجع سابق، ص  -497
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والدة الزوجين، فإن لم يكن للزوجين أو ألحدهما، محل والدة باملغرب، يوجه امللخص إلى وكيل امللك 

باملحكمة االبتدائية بالرباط، وأنه على ضابط الحالة املدنية تضمين امللخص بهامش رسم والدة الزوجين 

الزواج ،ومن جهة ثانية نص على جزاء جنائي وذلك ألجل الحد من ظاهرة التحايل اإلداري عند إبرام عقد 

 ملن يلجأ إلى استعمال طرق احتيالية في الحصول على اإلذن بالزواج.

 القاصر الفقرة الثانية: جزاء التحايل على القانون للحصول على اإلذن بزواج

 عيبا من عيوب اإلرادة يمكن للطرف املتضرر منه 498جعلت مدونة األسرة املغربية من التدليس

بخالف بعد التجارب القانونية املقارنة كالقانون املدني  499الحق في املطالبة بفسخ عقد الزواج

الفرنس ي،الذي لم يذكر التدليس ضمن أسباب إبطال الزواج، مقتصرا على الغلط واإلكراه، ويبرر أغلب 

الزيجات الفقه الفرنس ي ذلك، بكون إقحام التدليس ضمن عيوب اإلرادة في الزواج، سيجعل أغلب 

 .500معرضة لإلبطال بالنظر إلى خصوصية عقد الزواج الذي يلجأ فيه الطرفان عادة إلى نوع من التحايل

وبالرجوع إلى مدونة األسرة اعتبر املشرع املغربي التدليس في الحصول على اإلذن املنصوص عليه 

واملشاركين معه أحكام من املدونة أو التملص منه تطبق على فاعله  12في البند الخامس من املادة 

من القانوني الجنائي بطلب من املتضرر، ومن الحاالت التي تستلزم الحصول على هذا اإلذن  211الفصل 

 حالة الزواج دون سن األهلية.

ويكون بذلك قد تدارك النقص الذي كان يعتري مدونة األحوال الشخصية امللغاة في عدم ترتيب 

لسن الزواج ففرض عقوبة على كل تحايل على مقتضيات اإلذن في أي جزاء عند مخالفة الحد األدنى 

 .501الزواج

                                                           
استعمال الحيل والخداع إليقاع املتعاقد في غلط يحمله على التعاقد بحيث لو ال هذه الوسائل االحتيالية أو الخداع يعرف التدليس بأنه : "  -498

 . 32"، الجزء األول، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، ص  النظرية العامة لاللتزامالفيصلي، " "، الطيب ملا قام هذا املتعاقد بإبرام العقد
 .16"، الجزء األول ،مرجع سابق، ص قانون األسرة املغربيادريس الفاخوري، " -499
وراه في القانون الخاص ، جامعة محمد األول، "، أطروحة لنيل الدكتأهلية القاصر في مدونة األسرة، الزواج والطالق نموذجاولفاةبلبكاي،" -500

 .612، ص 3163/3162كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية وجدة،السنة الجامعية 
 ايتمثل هذا الجزاء في عقوبة سالية للحرية من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط م -501

 لم يكن الفعل أشد.
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جاء تقرير املشرع للجزاء الجنائي عند مخالفة الحد األدنى لسن الزواج حماية لألطفال القاصرين 

من إساءة استعمال وليهم القانوني لرخصة تزويجهم دون بلوغ السن القانوني عن طريق استعمال وسائل 

لتدليس إلخفاء سنهم الحقيقي، وللحد من التالعب عن التصريح بالوالدة، ألزم الراغب في االحتيال وا

الزواج اإلدالء بنسخة من رسم الوالدة يشير فيه ضابط الحالة املدنية إلى تاريخ هذه النسخة ومن أجل 

املدنية أو  الزواج، ومن أجل ذلك يكون قد منع العمل بنسخ عقود الوالدة التي تنسخ من دفاتر الحالة

من عقود قديمة تحت مسؤولية طالبها، وبهذا يكون املشرع قد ربط الزواج بالتسجيل في الحالة املدنية 

مما لم يعد معه ممكنا السماح بقبول الشواهد املسلمة من ضابط الحالة املدنية واملبنية على تصريح 

لة أو الفتاة غير مسجلين في سجالت الحا أشخاص من األقارب أو الجيران في الحاالت التي يكون فيها الفتى

 .502املدنية

ويرى األستاذ عبد املجيد غميجة أن ضابط السن تتضافر فيه عوامل تتعلق بالحماية من الزواج 

املبكر، واالحتياط ملسألة الرض ى من جانب الفتاة بصفة خاصة، تكتنف الزواج دون السن القانوني إن 

والحفاظ على مصير األوالد الناجمين عنه، لذلك فهو يعتقد أنه يجب تم.عواملتساهم في استقرار الزواج 

إتخاد حل مرن بخصوص مسألة تخلف شرط السن، غير أنه يتعين في نفس الوقت التشديد على التثبت 

من عوامل السن لدى الشباب املقبلين على الزواج والفتيات خاصة، رغم صعوبة ذلك أمام عدم تعميم 

وأمام لجوء بعض اآلباء إلى طلب تغيير تواريخ ازدياد بناتهم توصال إلى إمكان  نظام الحالة املدنية

 .503تزويجهن

ونعتقد على غرار األستاذ غميجة، أنه يجب أن يكون القاض ي حذرا في التأكد من بلوغ املقبلين على 

صر هذا العالزواج من هم دون سن الرشد القانوني خاصة بالنسبة للفتاة، ذلك أن الوضع االجتماعي في 

                                                           
 .622محمد الشتوي، مرجع سابق، ص  -502
"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة، جامعة  املجلس األعلى من ثنائية القانون والفقه في مسائل األحوال الشخصيةعبد املجيد غميجة، " موقف  -503

 .173و174 ، ص3111 -6222السنة الجامعية محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال الرباط، 
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يدعو كال من الفتى والفتاة إلى التزود بسالح املعرفة والعلم في ميدان الحياة، وعلى الفتاة أال تلج بين 

 الزوجية وهي ما تزال في طور التكوين والتهذيب.

وفي املقابل على القضاء التعامل بمرونة مع حاالت زواج القاصرين دون سن الرشد التي تعرض 

املوضوع كامل الحرية في تقديم املشاكل املطروحة على أنظارهم لذا عليهم أن  عليه، ذلك أن لقضاة

 يكونوا جديرين بالحرص على التصرف فيها بما يالئم مقاصد الشريعة ومصالح الناس.

ولعل مراعاة هذه املصلحة هي ما جعلت القضاء املغربي يتضارب على مستوى مواقفه ففي الوقت 

يقرر بحتمية فسخ عقد الزواج قبل 504ن املحكمة االبتدائية ملدينة الناظور الذي تجد فيه حكما صادرا ع

قررت  505البناء وبعده بالطالق إذا ثبت خلل في صلب عقد النكاح. نجد أن محكمة االستئنافبوجدة،

إلغاء الحكم بعلة أن الزواج تم بموافقة الولي واملدونة تقرر صحة الزواج الذي يتم بموافقته قبل سن 

 قانوني.الرشد ال

تجدر اإلشارة إلى أن التحايل في الحصول على اإلذن بزواج القاصر ال يقتصر فقط على التدليس 

في الحصول على بعض الوثائق، وإنما يأخذ صورا متعددة منها الحالة التي يرفض فيها القاض ي منح اإلذن 

 ن مدونة األسرة.م 61بزواج  من هم دون سن األهلية فيستعيضون عن العقد باعتمادهم املادة 

باستثناء خول من خالله للقاض ي املكلف بالزواج أن يأذن  جاء يتبين مما سبق أن املشرع املغربي

بزواج دون سن األهلية بمقرر معلل يبين فيه املصلحة واألسباب املبررة لذلك، مستعينا بمجموعة من 

ها أحد طرفي عقد الزواج أو وليهما القانوني كما أقر جزاءا جنائيا في الحالة التي يلجأ في الوسائل القانونية

إلى استعمال وسائل االحتيال والتدليس قصد الحصول على اإلذن بالزواج دون سن األهلية، تصل 

العقوبة إلى سنتين حبسا وغرامة تصل إلى ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، باإلضافة إلى ذلك يمكن 

                                                           
،أشارت إليه  ولفاةبلبكاي، في أطروحتها لنيل الدكتوراة، مرجع سابق، ص 12/61/6211بتاريخ ،3111ملف عدد املحكمة االبتدائة، بالناظور،  -504

663. 
 .112بلبكاي، مرجع سابق، ص أوردته ولفاة6211،/12/12بتاريخ ،313 -11عدد  ملف، 111حكم محكمة اإلستئنافبوجدة، عدد  -505
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عويض مدني طبقا ألحكام املسؤولية التقصيرية، تحدده للمدلس عليه من الزوجين الحصول على ت

املحكمة في إطار سلطتها التقديرية، كما يمكن له طلب فسخ عقد الزواج في حالة إبرامه نتيجة تدليس 

 .506الطرف األخر

 خاتمة  

من خالل هذه الدراسة املتواضعة، تبين أن مصلحة القاصر في الزواج من خالل  مدونة       

كز على التعاون بين كل من املشرع الذي يضع نصوص قانونية عامة ومجردة و بين القاض ي األسرة ترت

 الذي يفسرها وفق  ما يحقق مصلحة للقاصر .

 فعلى امتداد صفحات هذا البحث توصلنا إلى النتائج التالية:

بالرغم من أن املشرع سن معايير واضحة ليستعين بها القاض ي املكلف بالزواج ملنح اإلذن  -

بزواج القاصر من عدمه تبقى معايير غير كافية، األمر الذي دفع  بالقضاء إلى إيجاد 

 ضوابط قضائية تتماش ى وحماية مصلحة القاصر في الزواج.

لم يحدد املشرع سنا معينا يمكن لقاض ي األسرة املكلف بالزواج مراعاته عند منح اإلذن  -

تطبيقاته فالقاض ي الذي يساير  بزواج القاصر، وهو ما جعل العمل القضائي يختلف في

الحداثة يتشدد في منح اإلذن بزواج دون سن األهلية مستقيا مببراته من االتفاقيات الدولية 

فهو غالبا ما يرفع من السن، في حين أن القاض ي الذي يميل إلى تطبيق الفقه اإلسالمي 

 يذهب في اتجاه اعتماد سن أدنى ملنح اإلذن بزواج القاصر. 

يل في الحصول على اإلذن بزواج القاصر ال يقتصر فقط على التدليس في إن التحا -

الحصول على بعض الوثائق،وإنما يأخذ صورا متعددة منها الحالة التي يرفض فيها 

                                                           
 .362، ص 2015، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء سنة 2"، الجزء األول، ط  الواضح في شرح مدونة االسرةمحمد الكشبور، "  -506
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القاض ي منح اإلذن بزواج من هم دون سن األهلية، فيستعيضون عن العقد باعتماد املادة 

 من مدونة األسرة. 16

 ت التالية:كما خرجنا باالقتراحا

على القضاء أن يجتهد أكثر في إيجاد ضوابط قضائية جديدة، كلما الحظ أنها تخدم  -

مصلحة القاصر خاصة في حالة منح أو رفض اإلذن بزواج القاصر الختالف الظروف 

 والحاالت من منطقة إلى أخرى ومن قاصر إلى آخر.

يل يعتمدها الذين تم رفض من مدونة األسرة مادامت تعد طريقا للتحا 16  إلغاء املادة -

 طلباتهم لإلذن لهم بالزواج.
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La rupture du contrat de travail : démission légitime et 

démission déguisée 

 

AMAL ATIRA    

Étudiante chercheuse en master droit des affaires 

 

 

Introduction générale  

La résiliation du contrat de travail peut être le résultat, non seulement de la volonté 

unilatérale de l’employeur, mais aussi du salarié, dans ce cas on est plus devant le licenciement 

mais plus-tôt la démission. 

Le terme démission est tiré du latin « demissio » et du verbe « demittere » qui 

signifie faire descendre ou abaisser.507 

On peut définir la démission comme étant « l’acte unilatéral par lequel le salarié 

décide librement, de mettre fin au C.D.I. qui le lie à son employeur»508. 

En tant qu’un acte unilatéral, la démission représente l’exemple type de la 

résiliation du contrat du travail de la part du salarié. La démission représente également un droit 

reconnu au salarié que l’employeur l’accepte ou ne l’accepte pas.509 

Il est important de signaler que le régime juridique de la démission répond à deux 

préoccupations qui peuvent apparaitre contradictoires. En effet, d’une part, la démission 

exprime le principe de la liberté offert au salarié de résilier le contrat de travail. Il est donc tout 

                                                           
507 Karima DAMI, Le contrat de travail en droit marocain : réalités et perspectives, Atelier National 
de reproduction des thèses, Maroc, 2005, p. 330. 
508 France. Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, Les ruptures du contrat de travail ; guide 
pratique, Transparences, 2eme  édition, France, 2011, p.90. 
509 Karima DAMI, Le contrat de travail en droit marocain : réalités et perspectives, op.cit., p.331. 
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à fait légitime de permettre au salarié de mettre un terme au lien de subordination, lorsque ce 

dernier devient insupportable.510  

D’autre part, l’on peut dire que les règles juridiques entourent la démission 

traduisent le souci du législateur et même du juge de protéger le salarié contre toute décision de 

révocation de la part de l’employeur masquée par  une démission qui priverait le salarié de toute 

indemnité et qui libérerait l’employeur de toute obligation511. 

On note cependant que, sur le plan légal, il n’existe pas de définition de la 

démission. De plus, les dispositions règlementant son exercice sont très limitées. Il faut dire 

que le législateur s’est contenté de réglementer la rupture initiée par l’employeur, sans accorder 

un grand intérêt à la réglementation de la démission, aussi bien au niveau du fond que da la 

forme512.  

En effet, alors que le juge est obligé de contrôler le respect des procédures légales 

relatives au licenciement du personnel, il se trouvé désarmé lorsqu’il est confronté à des litiges 

relatifs à la démission, et dans la majorité des cas, il fait jouer les principes généraux du droit. 

C’est donc à la lumière du peu des dispositions légales mais surtout suivant les décisions 

jurisprudentielles, que l’on traitera de la démission. 

On se penchera d’abord sur la démission réputée régulière (Partie I), avant de tenter de 

déterminer les conteurs de la démission dite abusive (Partie II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
510 Ibid., 
511 Ibid., 

، ص 1122، الرباط، 79، عدد المجلة المغربية لإلدارة المحلية و التنمية، "انهاء عقد الشغل عن طريق االستقالة "، فاطمة حداد 512 

287  .  
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La démission légitime du travail : Partie I 

Démissionner, c’est avant tout prendre la liberté de résilier son contrat de travail à 

durée indéterminée sans avoir à justifier de sa décision. Mais pour qu’elle soit valable et qu’elle 

puisse produire ces effets (B) elle doit respecter certaines conditions (A). 

A. Définition et caractère de la démission  régulière  

La démission légitime ou régulière est celle qui n’est pas donnée de manière 

intempestive, qui est donnée avec bonne fois et dans le respect du délai de préavis légal. Elle 

peut être soit explicite c’est-à-dire exprimée par le salarié de manière franche et sans 

équivoque513, soit d’une manière implicite qui suppose que le salarié n’ait exprimé, ni par écrit, 

ni par verbalement, sa volonté de démissionner.514 C’est un acte grave et lourd de conséquences 

pour le salarié : elle le privera de toute indemnisation de la part de l’employeur.515 

Compte tenu de ces conséquences pour le salarié, et de la situation de subordination 

juridique qui existe à l’égard de l’employeur, les tribunaux exigent que la décision du salarié 

de démissionner  résulte d’une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail 

(1) et que cette volonté ne soit ni altérée ni contrainte (2). 

1. Une volonté claire et non-équivoque  

La volonté du salarié de démissionner ne doit laisser pas place à aucune ambiguïté 

et ne peut se présumer. Ainsi, des absences prolongées, un abandon du poste, un retour tardif 

de congés payés ou encore le refus d’une mutation, ne permettre pas de considérer, à eux seuls, 

que le salarié a voulu démissionner, même si le contrat de travail ou la convention collective 

comporte des clauses en ce sens.516 

                                                           
وء مدونة الشغل والقوانين المنظمة لحوادث الشغل المنازعات االجتماعية : دراسات وأبحاث في ضزكرياء جامع العماري،  513 

 .011، ص7102، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الجزء األول ،واألمراض المهنية والضمان االجتماعي
514 Karima DAMI, Le contrat de travail en droit marocain : réalités et perspectives, op.cit., p.334. 
515 Disponible en linge sur : https://www.entreprendre.ma/La-Demission-selon-le-Code-du-Travail-
Marocain_a3857.html (consulter le 24-03-2018). 
516 France. Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, Les ruptures du contrat de travail ; guide 
pratique,  op.cit., p.89. 

https://www.entreprendre.ma/La-Demission-selon-le-Code-du-Travail-Marocain_a3857.html
https://www.entreprendre.ma/La-Demission-selon-le-Code-du-Travail-Marocain_a3857.html
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2- Non altérée 

Le salarié doit être dans un état « normal » lorsqu’il décide de démissionner. Une 

démission donnée sous le coup de colère ou d’une émotion pourra conduire les juges à 

prononcer son annulation. Il est de même d’une démission exprimée de façon précipitée suite à 

des reproches de l’employeur ou à un énervement ou de la démission donnée par le salarié 

souffrant d’une dépression ou d’une fatigue physique ou psychique susceptible de troubler son 

discernement.517 

 B- Les conséquences de la démission 

Avant que le contrat de travail ne cesse complètement de produire ses effets, le 

salarié doit respecter un préavis. 

1- Le préavis  

La loi prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la 

volonté du salarié au moyen d’une démission portant la signature légalisée par l’autorité 

compétente518, une copie de la lettre de démission est adressée à l’agent chargé de l’inspection 

du travail519.  Cependant, le démissionnaire doit respecter un délai de préavis, sauf en cas de 

faute grave de l’autre partie520, fixé par le décret n° 2-04-469 du 29 décembre 2004 suivant la 

catégorie professionnelle du salarié et son ancienneté de la manière suivante :  

- moins d’un an d’ancienneté : un mois de préavis pour les cadres et assimilés, et 

huit jours pour les employés et les ouvriers. 

 - entre un an à cinq ans d’ancienneté : deux mois de préavis pour les cadres et 

assimilés et un mois pour les employés et les ouvriers  

- plus de cinq ans d’ancienneté : trois mois de préavis pour les cadres et assimilés 

et deux mois pour les employés et les ouvriers.   

La durée du préavis peut également être prévue par le contrat de travail, les 

conventions  collectives, le règlement intérieur, l’usage. Elle ne peut être inférieure à 8 jours, 

et toute clause fixant un délai de préavis inférieur est nulle521.   

                                                           
517 France. Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, Les ruptures du contrat de travail ; guide 
pratique,  op.cit., p.89. 
518 Voir l’art. 34 du code de travail Marocain. 
519 Voir l’art. 64 du code de travail Marocain. 
520 Selon l’art. 43 « […] L'employeur et le salarié sont dispensés du respect du délai de préavis en cas 
de force majeure ». 
521 Voir l’art. 43 du code de travail Marocain. 
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Le code du travail n’oblige pas l’employeur à répondre à la lettre de démission. 

Mais au cours de la durée de préavis, le salarié doit rester à la disposition de son employeur. 

Autrement dit, pendant la période de préavis, les parties doivent continuer à exécuter les 

obligations nées du contrat de travail. Ainsi, l’employeur doit rémunérer normalement le salarié 

qui doit se mettre à sa disposition et effectuer son travail.  Pour des questions de preuves, la 

lettre de démission doit être remise en main propre contre décharge ou une lettre recommandée 

avec accusé de réception. Le délai de préavis commence à courir le lendemain de la notification 

de la décision de démission522.  En pratique, l’employeur peut dispenser le salarié 

démissionnaire d’effectuer le préavis ou n’en effectuer qu’une partie par accord amiable entre 

eux. Ainsi, l’employeur doit remettre des documents au salarié tels que le certificat du travail 

et le solde de tout compte signé par le démissionnaire.523 

De plus l’article 48 du code de travail précise qu’en vue de la recherche d’un autre 

emploi, le salarié bénéficie, pendant le délai de préavis, de permissions d’absence rémunérées 

comme temps de travail effectif, quel que soit le mode de rémunération524.  

Afin de rechercher un autre emploi, le salarié bénéficie, pendant le délai de préavis, 

de permissions d’absence rémunérées comme temps de travail effectif. Ces permissions 

d’absence sont accordées à raison de 2 heures par jour sans qu’elles puissent excéder 8 heures 

dans une même semaine ou 30 heures dans une période de 30 jours consécutifs (article 49 du 

code de travail). 

2- Les indemnités versées au salarié  

Le salarié démissionnaire n’a droit à aucune indemnité spécifique sauf 

requalification de sa démission. Il doit simplement percevoir, en principe avec son dernier 

salaire, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés non pris, une 

indemnité compensatrice de préavis525 si son employeur décide de le dispenser d’effectuer son 

                                                           
522 Voir l’art. 44 du code de travail Marocain. 
523 Disponible en ligne sur : http://juristconseil.blogspot.com/2012/02/demission.html (consulter le 
05-04-2018). 
524 Pour éviter tout éventuel problème, les absences doivent être fixées d'un commun accord entre 
l'employeur et le salarié et, le cas échéant, alternativement au gré, une fois du salarié, une autre 
de l'employeur 
525 Lorsque le contrat de travail à durée indéterminée est rompu sans préavis, la partie 
responsable (l’employeur ou le salarié) est obligée de verser à l’autre partie une indemnité de 
préavis, sauf en cas de faute grave. L’indemnité de préavis est égale à la rémunération qu’aurait 
perçue le salarié s’il était demeuré à son poste pendant le délai de préavis. 

http://juristconseil.blogspot.com/2012/02/demission.html
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préavis, et le cas échéant, les compléments du salaire qui lui restent dus en vertu des dispositions 

contractuelles ou conventionnelles526. 

L’employeur peut également être tenu au versement :  

- de la contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence ; 

- des droits éventuels du salarié au titre de la participation et de l’intéressement. 

 

: (licenciement déguisé du travail) La démission forcée : Partie II 

Pour que la démission soit valable, il faut que la rupture du contrat de travail soit 

l’initiative du salarié. Elle ne se présume pas 527; elle doit refléter ou manifester une volonté 

claire et non équivoque de démissionner, et sans intervention de l’employeur, dans le cas 

contraire elle est considérée comme démission abusive (A) qui ouvre droit à des dommages et 

intérêts (B). 

A- Définition et caractère  

La démission irrégulière ou abusive se rencontre dans «  le cas du salarié qui 

démissionne dans des moments particulières sachant pertinemment qu’il est difficile de le 

remplacer aisément et que, par conséquent, son départ causerait un grand préjudice à son 

employeur. Dans ce cas, ce dernier peut demander des dommages et intérêt pour résiliation 

abusive du contrat de travail ».528 

En définitive, de même qu’un employeur est condamné à un dédommagement s’il 

est reconnu être l’auteur d’un licenciement abusif, le salarié, à son tour, encourt une 

condamnation à des dommages et intérêt si sa démission est jugée abusive.529 En d’autres 

termes, si vous êtes poussé à la démission par votre employeur, cela pourra être considéré 

                                                           
526 France. Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, Les ruptures du contrat de travail ; guide 
pratique,  op.cit., p.91. 

المنازعات االجتماعية : دراسات وأبحاث في ضوء مدونة الشغل والقوانين المنظمة لحوادث الشغل زكرياء جامع العماري،  527 

 مرجع سابق، ،ض المهنية والضمان االجتماعيواألمرا
528 A.LAKSIWAR, exposé dans le cadre du cycle technique de gestion du personnel, Institue des 
Relations Humaines, Karima DAMI (sous-direction), Le contrat de travail en droit marocain : 
réalités et perspectives, op.cit., p.335. 
529 Karima DAMI, Le contrat de travail en droit marocain : réalités et perspectives, op.cit., p.335. 
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comme une prise d'acte  de votre part. Il existe deux cas de figure en matière de démission 

forcée ;  

1- Comportement prohibé de l’employeur  vis-à-vis de son salarié 

Dans ce cas l’employeur fait pression sur le salarié pour qu’il démissionne telle que 

la mise au placard, la dégradation des conditions du travail susceptible de porter atteinte à ses 

droits et à sa dignité, les agressions verbales, etc. Si tel est le cas, le salarié doit le mentionner. 

A cet égard, dans l’un de ces arrêts  la Cour suprême française  à estimer que « la contrainte 

suppose des faits matériels de nature à provoquer des souffrances physiques ou psychologiques 

ou constituent une menace d’un danger et que ces faits soient la cause de la démission ».530 

Si la contrainte est établie, la qualification de démission se transformera en 

licenciement abusif car la volonté du salarié est viciée par la contrainte et la pression531, dans 

le cas contraire un arrêt de  la Cour suprême marocaine a décidé que «le démissionnaire n’a 

pas apporté la preuve que la démission résulte d’une souffrance physique ou  contrainte morale 

de l’employeur, obligeant le salarié de démissionner».532  

2- La concession du salarié suite à la pression  

En cas de manquements graves de l’employeur à ses obligations, le salarié a la 

possibilité de rompre le contrat qui les lie. Il invoquera alors non pas une possibilité de rompre 

le contrat qui les lie, mais une "prise d'acte" de la rupture du contrat de travail. Quels peuvent 

être des manquements suffisants pour fonder une prise d’acte ? Le non-paiement du salaire, le 

refus d’accorder les repos règlementaires, des conditions de travail contraires aux règles 

élémentaires de sécurité ou d’hygiène, la non prise en compte des recommandations du médecin 

du travail relatives à une inaptitude, ou encore un conflit imputé à l'employeur ayant des 

conséquences physiques et psychologiques avérées pour le salarié.533 

                                                           
530 Arr. C. Sup. Chb. Soc. du 23 février 1987. 
531 Cf. T.P.I. Casablanca, jugement n°1123 du 10/06/1982, revue marocaine de droit, n°2, 1986, 
p.120. 

532  Arrêt n°103 du 23/02/1987, Revue marocaine de droit, n°14 septembre-octobre 1987. 

533 Disponible en ligne sur : https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/droit-du-
travail/detail/article/la-demission-contrainte-forcee-et-la-requalification-en-licenciement.html 
(consulter le 23-03-2018). 

https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/droit-du-travail/detail/article/la-demission-contrainte-forcee-et-la-requalification-en-licenciement.html
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/droit-du-travail/detail/article/la-demission-contrainte-forcee-et-la-requalification-en-licenciement.html


  

 

232 

B- Conséquences de la  démission déguisée  

 

La démission et plus généralement, toute rupture  d’un C.D.I. à l’initiative du 

salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts, l’article 59 du droit de travail 

marocain dispose que « Le salarié bénéficie, en cas de licenciement abusif, de versement de 

dommage intérêts et de l'indemnité de préavis prévus respectivement aux articles 41534 et 51535 

ci-dessus.  Il bénéficie également de l'indemnité de perte d'emploi.  

 

 

Conclusion  

En conclusion, si la démission est un mode de rupture du contrat de travail très 

souple, on notera qu’elle prive celui qui démissionne du droit à indemnisation par le Pôle 

Emploi ainsi que de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. C’est la raison pour 

laquelle elle n’est véritablement intéressante que lorsque le salarié a déjà retrouvé un emploi. 

 

 

                                                           
534 L’article 42 du code de travail marocain dispose que « En cas de rupture abusive du contrat de 
travail par l'une des parties, la partie lésée a le droit de demander des dommages- intérêts.            Les 
parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts 
résultant de la rupture du contrat qu'elle soit abusive ou non.  Le salarié licencié pour un motif qu'il 
juge abusif peut avoir recours à la procédure de conciliation préliminaire prévue au 4e alinéa de 
l'article 532 ci-dessous aux fins de réintégrer son poste ou d'obtenir des dommages-intérêts.             
En cas de versement de dommages-intérêts, le récépissé de remise du montant est signé par le salarié 
et l'employeur ou son représentant, les signatures dûment légalisées par l'autorité compétente. Il est 
égaIement contresigné par l'agent chargé de l'inspection du travail.  L'accord obtenu dans le cadre 
de la conciliation préliminaire est réputé définitif et non susceptible de recours devant les tribunaux.   
  A défaut d'accord intervenu au moyen de la conciliation l préliminaire, le salarié est en droit de 
saisir le tribunal compétent  qui peut statuer, dans le cas d'un licenciement abusif du salarié, soit par 
la réintégration du salarié dans son poste ou par des dommages-intérêts dont le montant est fixé sur 
la base du salaire d'un mois et demi par année ou fraction d'année de travail sans toutefois dépasser 
le plafond de 36 mois. » 
535 L’article 52 du code de travail marocain dispose que « Toute rupture sans préavis du contrat de 
travail à durée indéterminée ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte, 
tant qu'elle n'est pas motivée par une faute grave, l'obligation pour la partie responsable de verser 
à l'autre partie une indemnité de préavis égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il était 
demeuré à son poste». 
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INTRODUCTION  

Le sens étymologique du terme procédure civile revêt 2 sens : au sens large, il désigne 

l’ensemble des formalités devant être suivies pour l’obtention d’un certain résultat. Dans un 

sens plus restreint, il indique quelles sont les formalités adéquates et requises devant telle ou 

telle juridiction. Ainsi, la procédure civile est l’ensemble des règles qui régissent l’organisation 

et le fonctionnement de la justice en ce qui concerne les rapports entre particuliers. 

Elle permet donc, aux particuliers de s’adresser aux tribunaux en vue d’obtenir la sanction, le 

respect de leurs droits et les moyens d’assurer l’exécution forcée des obligations de leurs 

débiteurs. La finalité donc de la procédure civile étant d’éviter que les particuliers ne se fasse 

justice eux même. La procédure civile est déterminée par trois séries de règles : -elle détermine 

d’abord, quelles sont les ordres de juridictions devant lesquels le justiciables sont habilités à 

faire valoir leurs droits et quel est le statut des membres composant ou siégeant à la tête de ces 

juridictions ainsi que celui des auxiliaires de justice ; ce sont les règles d’organisation judiciaire. 

- elle détermine les attributions de chacune des juridictions et qu’elle est en conséquence la 

juridiction à laquelle le justiciable devra s’adresser : ce sont les règles de compétence. – elle 

fixe enfin, les règles suivant lesquelles les tribunaux sont saisis, instruisent les procès et rendent 

leurs jugements qui feront l’objet d’une exécution forcée : ce sont les règles de procédure 

proprement dites. De ce qui précède, la procédure civile comprend des règles de forme et des 

règles de fond : les 1ères visent à déterminer quelles sont les formalités qu’il convient 

d’observer et d’accomplir pour la recevabilité de la requête, les mentions à faire figurer dans 

les actes, les délais à observer. 
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Les secondes sont des règles de fond primordiales : « c’est le cas des conditions d’exercice des 

actions en justice, les principes directeurs de la procédure…. ». 

La distinction de la procédure civile des disciplines voisines : 

A.   Le droit processuel 

Le droit processuel a fait l’objet de deux approches distinctes. Une partie de la doctrine 

estime que ce droit constitue une branche commune à toutes les procédures ; le droit processuel 

serait ainsi une branche du droit qui rassemble toutes les règles juridique de forme. Une autre 

partie attribue a cette discipline une Verdun uniformisatrice, le droit processuel serait selon les 

partisans de cette thèse, une discipline fondée sue la réalisation d’une étude des différentes 

procédures en vue de jauger les chances de leur unification. 

B.   Le droit judiciaire privé 

Son domaine est plus large que celui de la procédure civile. Elle contient aussi les règles 

relatives à l’organisation judiciaire. Ces règles ont pour objectif l’étude des principes communs 

aux différentes juridictions et la détermination des attributions de chacune d’entre elle.  

 

C.    Procédure Civil et procédure Pénale. 

La principale différence entre la procédure pénale et la procédure civile  est que le procès 

civil oppose deux parties, personnes privées.  Dans le procès pénal l’Etat est partie au procès 

par l’intermédiaire du parquet, demandeur au pénal.  

La ressemblance entre procédure pénale et procédure civile est que celui qui, en dernière 

analyse va décider, est un tribunal indépendant de l’exécutif de l’ordre judiciaire. Il y a des 

règles qui tendent à assurer l’impartialité du juge et l’égalité des parties, règles de droit 

processuel communes aux trois procédures. Elles vont poser plus de problèmes dans le domaine 

pénal, notamment en ce qui concerne la règle d’égalité des parties dans la mesure où dans le 

procès pénal il faut éviter un déséquilibre trop important entre un magistrat doté de pouvoirs 

importants (procureur) et un auteur présumé d’une infraction dont on veut prouver la 

culpabilité. C’est en ce sens qu’il semble dangereux de demander aux parties pénales d’apporter 

elles-mêmes les preuves de la thèse qu’ils avancent. Ainsi par exemple, l’auteur présumé aurait 

en général plus de difficultés à démontrer son innocence en raison de ses moyens financiers 

limités.  

De plus, dans ces deux types de procès la solution dépend des preuves. La preuve est 

encore plus essentielle en matière pénale. En effet, en matière civile les preuves préexistent au 

https://www.blogger.com/null
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procès la plupart du temps (il existe des actes juridiques, notamment), tandis qu’en matière 

pénale la preuve, bien que déterminante, n’a pas pu être préconstituée avant même que soit 

lancée la procédure. C’est en raison de cette particularité que le droit pénal nécessite un juge 

qui a pour but, dans un certain nombre d’affaires, de récolter des preuves à charge et à décharge.  

Les parties de l’action civile 

L’action civile met en opposition deux parties principales. 

A.   Le demandeur 

Toute personne prétendant à un droit peut saisir la justice et lui demander d’examiner le 

bien-fondé de sa prétention. La recevabilité de cette saisine est, subordonné à la réunion de trois 

conditions, l’intérêt, la capacité et la qualité. Le demandeur est celui qui a usé de son droit 

d’accès à la justice. C’est lui qui prend l’initiative du procès et qui déclenche l’action par le 

dépôt d’une requête ou par déclaration faite au greffe. En principe l’action en justice est exercée 

par un seul demandeur.  

 

 

B.   Le défendeur 

Est celui contre lequel une action est intentée. Par contre au demandeur le défendeur doit 

réuni seulement les deux dernières conditions (capacité et qualité).  

C.    Le ministère public 

L’intervention du ministère public dans les instances civiles est régie par des dispositions de la 

loi.  

a.     Intervention comme partie principale 

Le Ministère public agie d’office comme partie principale, en tant que demandeur ou 

défendeur, dans les cas expressément déterminés par la loi. Le fait d’agir en cette qualité permet 

au représentant de la société de disposent de toutes les voies de recours prévues par la loi à 

l’exception de l’opposition. Dans ce cas, le ministère public est tenu d’assister à toutes les 

audiences en vertu des dispositions de l’art 10 du CPC.  

b.    Intervention comme partie jointe 

L’intervention du ministère public  en tant que partie jointe peut être obligatoire (dans toutes 

les causes qui doivent lui être communiquées en vertu de la loi), soit facultative (s’il estime que 

son intervention est nécessaire). Le ministère public agissent en cette qualité ne dispose pas des 

voies de recours. Sa présence aux audiences n’est pas obligatoire. 

https://www.blogger.com/null
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Toute requête introduite devant le tribunal par l’une des parties précitées doit aboutir à un 

jugement (Art 2 alinéa premier), sauf les exceptions citées par l’art 47 du CPC 536 

Etymologiquement, le jugement vient du mot latin judicium qui est l’action de juger 

quelqu’un devant une juridiction. 

Et on peut définir le jugement largement comme toute décision émanant d’une juridiction 

qui tranche dans un litige (Ex ; ordonnances),  à condition que le jugement ne figure pas dans 

la catégorie des décisions rendues par des organes non judiciaire ou s’il est même rendu par ces 

organes mais seulement pour organiser la facilité judiciaire. 

En général, le jugement désigne une décision rendue par un tribunal comme on a déjà 

cité. Mais au niveau de la procédure, le terme jugement est souvent employé de manière plus 

large pour désigner toutes les décisions des juridictions (jugement, ordonnance et arrêt). 

 

A savoir : 

-On parle de « jugement » quand la décision est rendue par une juridiction du 

premier degré, c'est-à-dire le tribunal qui examine en premier le litige. 

-On parle d’une « ordonnance » quand la décision est rendue par le juge des 

référés (le référé est une procédure exceptionnelle est rapide). 

-On parle « d’arrêt » quand la décision est rendue par une juridiction du second 

degré, c’est  à dire une cour qui examine une seconde fois qu’une décision à été rendue (cours 

d’appel) ou une juridiction supérieure (cours de cassation).  

 

                                                           
536 Si le demandeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparaît pas à la date fixée, le tribunal 
peut, en l'absence d'éléments lui permettant de statuer sur la demande, décider la radiation de l'affaire du rôle 
de l'audience. 
Si au cours des deux mois suivant la décision de radiation du rôle, le demandeur ne sollicite pas la poursuite de 
l'examen de l'affaire, le 
tribunal ordonne la radiation de l'instance en l'état. 
Si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sur les prétentions du demandeur, il se prononce 
compte tenu desdits éléments, par jugement réputé contradictoire à l'égard du demandeur ou de son 
mandataire absent. 
Si le défendeur ou son mandataire, régulièrement convoqué ne comparaît pas au jour fixé, il est statué par 
défaut à moins qu'il n'ait été 
touché à personne et que le jugement soit susceptible d'appel, auquel cas il est réputé contradictoire à l'égard 
des parties défaillantes. 
Néanmoins, si le juge est avisé par une lettre de l'une des parties ou par l'avis verbal qui lui est donné à 
l'audience par les parents, voisins ou amis de cette partie, que celle-ci n'a pas été touchée par la convocation 
adressée à son domicile ou qu'elle se trouve empêchée de comparaître en raison d'absence, de maladie grave 
ou de l'accomplissement d'un service public, il peut renvoyer l'affaire à une autre audience. 
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Pour bien comprendre  notre sujets qui est les décisions (jugement) il faut répondre à ses 

deux problématiques à savoir ; 

    *Quels sont les types des jugements ? 

    *Et quelles sont les conditions de validité ainsi les effets émanant de ces jugements ? 

 

 

Pour répondre à ces problématiques, on va adopter le plan suivant : 

 

I-Première partie : La classification des jugements 

 

  Chapitre I : le jugement en premier ressort, en dernier ressort et irrévocable 

Section 1 : le jugement en premier ressort 

Section 2 : le jugement en dernier ressort 

Section 3 : le jugement irrévocable 

 

Chapitre II : le jugement définitif et le jugement d’avant dire droit 

Section 1 : le jugement définitif 

Section 2 : le jugement d’avant dire droit 

Section 3 : le jugement mixte 

 

Chapitre III : Le jugement contradictoire et Le jugement par défaut 

Section 1 : le jugement contradictoire 

Section 2 : le jugement par défaut 

Section 3 : Le jugement réputé contradictoire 

 

II-Deuxième partie : Les conditions de validité et les effets d’un jugement 

  Chapitre I : les conditions de fond 

 

  Chapitre II : les conditions de forme 

Section 1 : l’intitulé  

Section 2 : les parties et les actes 

Section 3 : les faits  

Section 4 : les motifs 
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Section 1 : le dispositif du jugement 

Section 6 : la date et la signature 

Section 2 : la copie originale 

 

  Chapitre III : les effets émanant du jugement 

Section 1 : Effet de Jugement par rapport au juge 

             Section 2 : Effet de Jugement par rapport aux parties 

         Section 3 : Effet de Jugement par rapport aux tiers 

  

      I-Première partie : La classification des jugements 

 

Il y a trois types de classification : 

1ère classification ; s’agissent du degré de juridiction -jugement de 1ère degré, -jugement 

de dernier ressort, -jugement extraordinaire (irrévocable). 

La 2ème classification ; -jugement réputer être contradictoire et -jugement per défaut. 

La 3ème classification ; -jugement dit définitive ; c'est-à-dire prononcé sur le fond de 

l’affaire, et -jugement avant dire droit.  

En fait, les deux classifications fondamentales sont celles qui distinguent entre les 

jugements en fonction de leur force et de la question qu’ils ont tranchée. En plus, Il y a d’autre 

classification de jugement soit selon leur objet soit selon leur stade où il est. 

 

Chapitre I : le jugement en premier ressort, en dernier ressort et irrévocable 

 

Section 1 : le jugement en premier ressort : المقرر االبتدائي 

 

Le jugement en premier ressort est celui qui est susceptible d’être attaqué en appel 

devant une juridiction du 2ème degré. Mais il n’est pas susceptible d’exécution, car il cour le 

risque d’être réformé lors de l’appel. Seuls Les jugements rendus en TPI à propos de litiges 

dont la valeur est déterminée ou supérieure à 20000 DH. 

 

Section 2 : le jugement en dernier ressort : الحكم االنتهائي 

 

Le jugement en dernier ressort est celui qui est rendu sur le fond de l’espèce et qui n’est 

pas susceptible d’appel. Les jugements en dernier ressort sont ; les jugements rendues en TPI 
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dans une affaire égale ou inférieure à 20000 DH, les jugements des juridictions de proximité,  

les arrêts rendus par les cours d’appel, contradictoirement ou par défaut, ainsi que les jugements 

provisoires après expiration du délai d’appel537. 

Section 3 : le jugement irrévocable : الحكم البات  

 

Le jugement irrévocable est une décision non susceptible au voie de recoure quelque 

soit ordinaire ou extraordinaire est en effet il n’est susceptible à aucune modification538 

Il est difficile d’admettre qu’une décision ne soit plus susceptible de recours. Encore 

plus difficile de recevoir comment ces voies, même exercée, puissent être épuisées. 

Généralement se sont des jugements qui ne peuvent pas avoir lieu de recours.  

 

Chapitre II : le jugement définitif et le jugement d’avant dire droit 

 

Section 1 : le jugement définitif : الحكم القطعي 

 

Le jugement sur le fond, dite aussi jugement définitif, est celui qui tranche le litige ou 

qui apporte une solution juridique à la question ou aux questions qui ont été soulevées par les 

litigants initialement ou de façon incidente539. 

Le jugement rendu sur le fond est doté de l’autorité de la chose jugée. Il peut être 

contradictoire ou rendu par défaut. Contradictoire est celui qui est rendu à la présence des 

parties. Par défaut, est celui qui est rendu en l’absence du défendeur.   

 

Section 2 : le jugement d’avant dire droit : الحكم التمهيدي 

 

                                                           
 "ليس من البيانات الالزم توفرها في قرارات محاكم االستئناف ذكر تاريخ وقوع تبليغ الحكم المستأنف و ال ذكر عدد  537

محكمة"الجلسات التي راجت فيها القضية أمام ال  

222/الصفحة  21منشور في مجلة القضاء المدني عدد  1122/10/12ب  2741قرار محكمة النقض عدد   
 عبد الكريم الطالب المرجع السابق ص 962 538

 األحكام اإلنتهائية التي فصلت في جميع جوهر النزاع هي فقط القابلة للطعن 539

رارات المجلس األعلى بغرفتين أو بجميع الغرف" منشور في " ق 2291/14/11ب  2404قرار محكمة النقض عدد 

  .91الجزء األول ص 
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Le jugement avant dire droit, dit aussi jugement provisoire540, est un jugement qui ne 

donne pas la solution à la question litigieuse541. Il est pour but de protéger les intérêts de l’une 

des parties du litige en attendant que le fond soit tranché.  

Le juge peut (pour avoir une opinion claire) demander l’avis d’un expert sur des aspects 

techniques, ce type de jugement ne dessaisie le tribunal. Le jugement reste saisie jusqu’au le 

prononcées sur le fond de l’affaire. C’est pour cette raison qu’il est également dit jugement 

préparatoire542.  

 

Section 3 : le jugement mixte : الحكم المختلط 

 

Le jugement mixte se distingue par son caractère hybride. Il est un jugement qui tranche 

à la fois une partie des questions relative au fond et qui se prononce sur une question qui doit 

être tranché avant que le droit ne soit dit. L’autorité de la chose jugée ne concerne que la partie 

sur laquelle la juridiction s’est prononcée sur le fond. 

 

Chapitre III : Le jugement contradictoire et Le jugement par défaut 

 

Section 1 : le jugement contradictoire : األحكام الحضورية 

 

Toutes décisions de justice rendues au bout d’une instance à laquelle le défendeur  a été 

dument appelé sont dites jugement contradictoire. L’attribution de cette qualification indique 

que le défendeur  a pu défendre ses intérêts ou a eu l’occasion de le faire devant la juridiction 

de fond.  

 

Section 2 : le jugement par défaut : األحكام الغيابية 

 

L’application du principe contradictoire ne doit en aucun cas avoir pour effet de 

préjudice aux intérêts du demandeur qui a le droit d’obtenir l’examen de sa demande par la 

justice.  

                                                           
540 Amehmoul, op. cit .p. 116, Razon, op.cit. p.202 
541 Arrêt de la cour suprême n° 4641 du 27 décembre 1994 
542 Arrêt de la cour suprême n° 3972 du 10 juin 1998  



  

 

242 

En fait, Les voix de rétroaction sont l’opposition et la rétroaction proprement dit. 

L’opposition concerne tout les jugements rendu par le défaut, c'est-à-dire le défendeur  n’a 

jamais été présent, ce défendeur peut recourir au même tribunal pour restatuer sur l’affaire. 

 

 

 

 

Section 3 : Le jugement réputé contradictoire : األحكام بمثابة حضورية 

 

Les jugements réputés contradictoire sont aussi rendus en l’absence du défendeur. Ces 

jugements sont assimilés aux jugements contradictoires car ils sont susceptibles d’être attaqués 

par les mêmes voies de recours. Mais ils ne sont pas susceptibles d’opposition543. 

Cette qualification n’est attribuée aux jugements rendus par le TPI que dans des deux 

hypothèses ; 

-La première est celle du jugement rendu par le TPI en premier et en dernier ressort à 

l’encontre d’une partie touchée à personne.  

-La seconde est celle du jugement rendu, après une deuxième convocation. Dans ce cas 

le jugement est réputé contradictoire seulement à l’égard des défendeurs défaillants qui ont été 

dument appelés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
543 Razon, op.cit.p.202 



  

 

243 

 

 

 

 

 

II-Deuxième partie : Les conditions de validité et les effets d’un jugement 

 

  Chapitre I : les conditions de fond 

 

Avant la prononciation de jugement il doit faire objet de délibération, la délibération se 

caractérise par le caractère secret c'est-à-dire que seulement l’autorité judiciaire collectif qui 

tranche dans le litige qui a le droit de se présenter dans la délibération et le président a le droit 

d’expulser toutes personnes qui n’a pas le droit d’être présent dans la salle où passe les 

délibération. Les jugements qui ne peuvent avoir lieu de délibération sont les jugements sur le 

siège. 

L’émission du jugement est faite par une autorité collective après des élections, ce qui 

signifie que ses autorités sont toujours composées d’un nombre individuel (Dans les TPI ainsi 

dans les cours d’appel on trouve 3 juges) 

 

Chapitre II : les conditions de forme 

 

Art 50, édictée les règles de forme de la validité de un jugement, Trois types de 

énonciations :                    

Des énonciations qui portent sur les partie : Le ministère publique est obligatoirement 

doit être indiquer parmi les énonciations des parties.  

Des énonciations qui portent sur les motifs, les faits : les actes et pièces justificatives, 

avec une petite résumé des faits.        

Des énonciations qui portent sur le dispositif du jugement, c'est-à-dire de L'énonciations 

des motivations. 

L’expédition de jugement c'est-à-dire, copie de jugement, ((dite la grosse)) délivré aux 

partie aux procès. En cas d'absence des ces conditions, le jugement sera nul. 

 

Section 1 : l’intitulé : العمونة 
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Le pouvoir judiciaire est inclus dans les actes de souveraineté dont il résulte plusieurs 

effets  d’entre eux  l’obligation d’alléser dans les décisions rendues par les différents tribunaux 

l’intitulé  suivant : 

 Royaume du Maroc 

 Au nom de sa majesté le roi et en vertu de la loi (Art 50 du CPC) 

En cas d’absence de ses mentions, la décision sera nulle. 

 

    

Section 2 : Les parties et les actes : المضامين األساسية 

 

Ils comportent le nom du juge qui a rendu la décision, du ministère public, le cas 

échéant, et du greffier, ainsi qu'en matière sociale, éventuellement les noms des assesseurs. Ils 

contiennent mention de l'audition des parties présentes ou de leurs mandataires et des 

conclusions du ministère public, le cas échéant. Ils mentionnent les noms, prénoms, qualité ou 

profession, domicile ou résidence des parties, ainsi que, s'il y a lieu, les noms, qualité et 

domicile des mandataires. 

Ils précisent la présence ou l'absence des parties ou le visa des certificats de convocation. 

 

Section 3 : les faits : الوقائع  

 

Chaque décision judiciaire doit comporter les conclusions des parties, l'analyse 

sommaire de leurs moyens, le visa des pièces produites et des dispositions législatives dont ils 

font application. Afin de donner le tribunal plus hiérarchique de contrôler la correspondance de 

la décision aux demandes des parties. 

 

Section 4 : les motifs : التعليل 

 

Les décisions doivent toujours être motivées soit par la loi ou par la réalité. L’absence 

des justifications de loi ou de réalité constitue un défaut qui donne soit l’annulation ou le 

pourvoi en cassation (Art 359 du CPC). 
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Section 5 : le dispositif du jugement : الممطوق 

 

C’est la réponse qui a donné le tribunal sur les affaires juridiques élaborées dans le litige 

ainsi les motifs qui l’ont laissé accepter l’action  en termes de forme. Le dispositif du jugement 

constitue la dernière phase du jugement, ainsi que cette phase est très importante car elle est 

liée à l’exécution et il ne faut pas oublier qu’elle la seule partie du jugement qui peut être 

directement exécuté par l’agent d’exécution. 

 

Section 6 : la date et la signature : التاريخ و التوقيع 

 

L’article 50 du CPC stipule : « Les jugements sont datés et signés selon le cas, par le 

président de l'audience, le juge rapporteur et le greffier ou par le juge chargé de l'affaire et le 

greffier. 

Si par suite d'empêchement, le juge se trouve dans l'impossibilité de signer le jugement, 

celui-ci doit l'être, dans les vingt-quatre heures de la constatation de cet empêchement, par le 

président du tribunal de première instance, après mention, certifiée par le greffier que ledit 

jugement a bien été transcrit tel qu'il a été rendu par le juge défaillant. 

Si l'empêchement provient du président du tribunal, il est procédé de la même manière, 

la signature étant apposée par le juge le plus ancien. 

Si l'impossibilité de signer vient de la part du greffier, il suffit que le juge en fasse 

mention en signant. 

Si l'empêchement provient à la fois du juge et du greffier, l'affaire doit revenir à 

l'audience pour nouveaux débats et jugement. » 

 

Section 7 : la grosse : المسخة األصلية 

 

Les jugements sont rédigés par le greffier qui a assisté aux audiences, dont il doit 

indiquer si les audiences sont public ou non, ainsi qu’il doit indiquer dans tout les cas que les 

décisions sont rendues dans une audience public. 

L’original du jugement est conservé dans le tribunal qui a statué, les parties du jugement 

ont le droit de prendre une copie suivant leur demande.     

 

  Chapitre III : les effets émanant du jugement 
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Section 1 : Effet de Jugement par rapport au juge (le jugement dessaisi le juge) 

 

L’autorité de la chose jugée est reconnue à tout jugement avant même sa prononciation. 

Cette autorité a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction qui s’est prononcée qui ne 

peut plus revenir sur la décision qu’elle a rendu ou procéder à sa modification, sauf si elle est 

saisie dans le cadre de  l’opposition ou de la rétractation. L’autorité de la chose jugée est un 

effet attribué uniquement aux décisions contentieuses. Les décisions rendues en matière 

gracieuse en sont dépourvues.  

             

             Section 2 : Effet de Jugement par rapport aux parties 

 

 Une foi qu'il est rendu il acquit l’autorité de la chose jugée. Il signifie que la solution 

décédé par recours le juge doit être tout les vrais aussi longtemps qu'un recours suspensif 

d’exécution n'a pas été former à son entendre. Si ce recours est engagé cette autorité se retrouve 

simplement suspendue, mais si le recours est rejeté ou si n'a pas été exercé la décision passe 

alors en force de chose jugée.  C'est-à-dire qu’il ’acquière une autorité qui ne plus mise en cause 

les conditions de l autorité de la  chose jugée ;  est mentionné  par l art 451 du CPC. ((L’unité 

des parties, et l’unité des  causes)) 

 

         Section 3 : Effet de Jugement par rapport aux tiers  

 

La procédure d’exécution des jugements rendus par des juridictions étrangères relèves 

de la compétence des tribunaux de TPI. Le tribunal territorialement compétent est celui du 

domicile ou de la résidence de la partie condamnée. S’il ne dispose de domicile au Maroc, la 

compétence reviendra à la juridiction du lieu où l’exécution doit être effectuée. La juridiction 

saisie dans le cadre de cette procédure doit s’assurer  de la régularité de la décision dont 

l’exequatur est requis. Comme il doit vérifier la compétence de la juridiction étrangère rendu.  

 

CONCLUSION 

 

Le jugement est l'acte par lequel le juge dit le droit et ordonne en conséquence les 

mesures nécessaires pour en assurer le respect. 

Après que le juge prononce le jugement, vient la phase d’exécution. 
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Et pour que le jugement puisse être exécuté, il faut que l’adversaire ne puisse être en 

mesure de l’ignorer d’où la nécessite de procéder à une notification. 

Les jugements sont notifiés aux parties elles mêmes et plus particulièrement la partie 

contre laquelle la décision. 

 La notification du jugement est nécessaire accompagnée d’une expédition dûment 

certifiée conforme à ce jugement. Elle est transmise et remise comme pour les convocations 

d’audience (par le greffe ou par la voie postale). L’agent chargé de l’exécution notifie à la partie 

condamnée la décision qu’il est chargé d’exécuter en la mettant en demeure de se libérer sur le 

champs ou de faire connaître ses intentions. 

Au cas où le débiteur sollicite à un délai, l’agent doit en rendre compte au président qui 

l’autorise par ordonnance à saisir conservatoirement les biens du débiteur. 

Au cas où le débiteur refuse ou se déclare incapable de le faire, l’agent d’exécution va 

utiliser l’une des voies d’exécution prévues par le code de procédure civile. 

On peut dire que les voies d’exécution ce sont les moyens par lesquels le créanciers 

poursuit la réalisation forcée de son droit. 

         A défaut d’exécution volontaire ou dans l’hypothèse d’échec de la procédure simplifiée 

de recouvrement de créance, le créancier dispose de moyens de contrainte légaux pour se faire 

payer. Il s’agit des voies d’exécution. 

La saisie conservatoire : La saisie conservatoire est la procédure par laquelle le créancier 

immobilise les biens du débiteur, afin que le débiteur ne puisse pas provoquer son insolvabilité. 

Afin de mettre en œuvre une saisie conservatoire, le créancier doit obligatoirement avoir recours 

à un huissier. 

 Véritable mesure de sûreté, la saisie conservatoire est celle qui permet au créancier de saisir 

même sans titre, sans commandement préalable, mais avec permission du juge, les biens 

mobiliers du débiteur se trouvant entre ses mains lorsqu’il y a crainte de leur enlèvement. Pour 

être valable, une saisie conservatoire doit être suivie d’une assignation du débiteur en validité 

dans un délai fixé par l’ordonnance qui accorde l’autorisation de saisir. 

Dès lors qu’elle est déclarée valable, la saisie conservatoire se transforme en saisie-

exécution. Comme dans le cas de la saisie-arrêt, le débiteur a la faculté de demander la 

rétractation de la saisie conservatoire au juge qui l’a autorisée.  

Pourquoi procéder à une saisie conservatoire ? 

La saisie conservatoire peut être utile lorsque : 

https://www.blogger.com/null
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-         une personne a une dette envers un créancier, 

-         le créancier ne dispose pas immédiatement d'un titre exécutoire, 

-         le recouvrement de la créance semble menacé. 

La saisie-exécution : Voie d’exécution par laquelle un créancier, possédant un titre exécutoire, 

s’adresse à l’huissier pour saisir et vendre le bien de son débiteur afin de se faire payer sur le 

prix. En droit congolais, la saisie exécution repose sur deux textes selon qu’elle est mobilière 

ou immobilière. La saisie mobilière est régie par les dispositions du code de procédure civile. 

La saisie mobilière : Elle est pratiquée par un huissier, après commandement préalable 

fait au moins vingt-quatre heures avant la saisie et contenant éventuellement la signification du 

titre à exécuter. Toute difficulté soulevée par la saisie est de la compétence du juge du lieu de 

l’exécution sans pour autant que la saisine de ce dernier n’interrompe la poursuite des 

opérations d’exécution. La vente des biens saisis se fait aux enchères. Elle ne peut intervenir 

moins de 15 jours après la remise du procès-verbal de saisie. La loi accorde aux tiers 

propriétaires des biens se trouvant chez le débiteur, la possibilité de s’opposer à leur vente en 

exerçant l’action en distraction. 

La saisie immobilière : Alors qu’une saisie mobilière peut être pratiquée par un 

créancier muni de n’importe quel titre exécutoire (jugement, acte authentique...), une saisie 

immobilière ne peut être pratiquée que sur base d’un jugement définitif. 

Le créancier muni du jugement se fera délivrer par le conservateur des titres 

immobiliers, un extrait du livre d’enregistrement constatant que l’immeuble dont la saisie est 

projetée est enregistré au nom du débiteur. La saisie est précédée d’un commandement 

indiquant les immeubles à saisir et portant élection de domicile dans le ressort du tribunal. Ce 

commandement est valable pour une période de quatre mois ; il est signifié au conservateur des 

titres immobiliers qui, à partir de ce moment refusera toute mutation de l’immeuble ou toute 

inscription de droits réels. La vente des immeubles saisis est faite par le notaire auquel seront 

remis le jugement, l’extrait du livre d’enregistrement et le commandement préalable. Afin de 

préserver les intérêts d’un débiteur qui a plusieurs immeubles contre les abus du créancier, le 

législateur lui permet dans le cas où plusieurs immeubles sont saisis, d’indiquer au notaire 

l’ordre d’après lequel ils seront vendus. Si la saisie n’a porté que sur une partie des immeubles, 

permet au débiteur non seulement d’indiquer l’ordre de vente, mais également de commencer 

par demander que le créancier soit contraint de saisir les autres immeubles. 

https://www.blogger.com/null
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Le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée. Les 

décisions de justice sont susceptibles d’être exécutés pendant les 30 années à partir du jour ou 

elles ont été rendues. Ce délai expiré, les décisions de justice sont donc périmées. 

        Mais ces règles comportent des exceptions : 

      - L’exécution provisoire : L’exécution provisoire est un bénéfice accordé au gagnant et 

grâce auquel il pourra exécuter un jugement en premier ressort malgré le délai d’appel ou 

l’appel interjeté. Le jugement est dit exécutoire par provision. L’exécution provisoire n’existe 

que lorsque le juge la prononce et donc elle peut être subordonnée à la constitution d’une 

garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution. 

      -Cas ou l’exécution d’un jugement peut être retardé : C’est le cas lorsque des délais de grâce 

sont accordés. 

      - Reconnaissance et exéquatur des jugements : C’est le TPI qui est compétent pour statuer 

sur les demandes d’exéquatur et ce quel que soit le degré de la juridiction étrangère qui a rendue 

la décision. 

 

Il s’agit de toute décision de justice rendue par les juridictions étrangères qui peuvent 

faire l’objet d’une telle demande. L’article 432 du CPC ajoute que les actes passés à l’étranger 

devant les officiers et fonctionnaires publiques compétents sont également susceptibles 

d’exécution au Maroc après que l’exéquatur lui a été accordé. Cette demande ne peut en tout 

cas être formée que par le bénéficiaire de la décision ou de l’acte étranger. D’un point de vue 

procédural, la demande d’exéquatur doit être formée en voie de requête et être accompagnée de 

documents suivants : 

* Expédition authentique de la décision 

* L’original de la notification ou de tout autre acte en tenant lieu... 

* Un certificat du greffe compétent constatant qu’il n’existe contre la décision ni 

opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation. 

Eventuellement, une traduction complète en langue arabe de pièces énumérées ci-

dessus, certifiées conforme par un traducteur assermenté. 

Le TPI devra donc vérifier sur la base des pièces si la décision émane bien d’une 

juridiction étrangère régulière. 

De même, le TPI devra vérifier la compétence du tribunal émetteur de la décision, objet 

de la demande d’exéquatur. Il est également en droit de vérifier si aucune stipulation de cette 

décision ne porte atteinte à l’ordre public marocain. 
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Une fois ces vérifications terminées, le tribunal rend un jugement d’exéquatur en 

audience. 

 

En outre, le justiciable doit être protégé contre les risques d'erreur ou d'injustice ; les 

voies de recours lui permettent donc d'obtenir un nouvel examen de l'affaire. On distingue les 

voies de recours ordinaires (l’opposition et l’appel), et les voies de recours extraordinaires (la 

tierce opposition, le recours en révision ou rétractation et le pourvoi en cassation). Les voies de 

recours sont des moyens mis à la disposition des justiciables. Elles leur permettent de solliciter 

la modification de la décision qu’ils considèrent inéquitable en vue de combattre les effets de 

la partialité ou des erreurs de jugement. Les recours pouvant être exercés à l’encontre d’une 

décision de justice sont soit ordinaire (sont ouvert en toute matière sans aucune limitation) 

soit extraordinaire (ne sont ouverts que dans les cas limitativement déterminés par la loi). 
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