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 الرباط –دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع 
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 17.22.29.73.92الهاتف: 
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 محتويات العدد

 كلمة افتتاحية
 13  وليةالد دارة مجلة القانون واألعاملإ  

 محور الدراسات واألبحاث باللغة العربية
  دراسة في املدونة الدولية ألمن السفن واملرافق املينائية

 15 املغرب  أستاذ باحث بجامعة الحسن األول : الدكتور :  رشيد الطاهر 

  الحماية الجنائية لضحايا االتجار في البشر

  -  جامعة الحسن األول  بسطات ة بكلية العلوم القانونية والسياسيةأستاذة باحث: الدكتورة : نجاة الحافض ي 

 املغرب
25 

  املرحلة التمهيدية لعقد املرابحة لآلمر بالشراء
 36 الجزائر - جامعة تيارت -ق والعلوم السياسيةأستاذ محاضر"أ"  كلية الحقو  : الدكتور : جلجال محفوظ رضا 

  الترابية في مجال البيئةاإلطار القانوني لتدخل الجماعات 
 49 املغرب -دكتوراه في الحقوق  الدكتور : فريد أعرابو   املغرب –دكتوراه في الحقوق  الدكتور : عادل فالح 

  ورهان بناء املقومات التنموية للمشرع الترابي إرهاصات في  مفهوم "الكوتشينغ الترابي"
 68 املغربإلداري وعلم اإلدارة جامعة عبد املالك السعدي بطنجة، باحث في القانون ا  الدكتور : محمد اقريقز 

  "دراسة قانونية"  -آليات حماية حقوق األقليات أثناء النزاعات املسلحة

 
سلطنة  –مسقط  جامعة السلطان قابوس أستاذ القانون الدولي املساعد الدكتور : عبد الوهاب كريم حميد

               مانع

 املغرب -الرباط  جامعة محمد الخامس باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام  مرثد طه رشيدالباحث:    
91 

  جريمة اإلتجار بالبشر الواقعة على الشخص البالغ أو العادي دراسة تحليلية مقارنة

 113               مانع سلطنة  كلية البريمي الجامعية –أستاذ القانون الجنائي املشارك  الدكتور : املتولي الشاعر 

  العمليات املالية ملراكز الصرافة في اململكة العربية السعودية

كلية الشريعة  قسم الفقه أستاذ مشارك في تخصص األنظمة ) القانون ( الدكتور : عيس ى علي محمد عسيري  

  اململكة العربية السعودية -  جامعة امللك خالد  وأصول الدين
160 

  وإقرار التداول الرسمي للعملة الرقمية الدولي  صندوق النقد
 173 املغرب   -محام وباحث في مجال القانون الدولي االقتصادي  ،األستاذ : محمد أوباالك 

   دور القضاء األسري في تحقيق العدالة االجتماعية
 212 املغرب  - باحث في صف الدكتوراه  منتدب قضائي منصور أوراغ 

  وامتحان االختيار الديمقراطي باملغرب 2011ا بعد دستور انتخابات م

 دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية جامعة الحسن األول، سطات، الدكتور : حســـــن الحــــــارس 

 املغرب  - (9190-9101( )9101-9100نائب برملاني لواليتين متتاليتين )
223 

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

10 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 ية األراض ي باملغرباآلليات القانونية لحماية ملك

 230 املغرب -اكدال-جامعة محمد الخامس-القانون الخاص في باحث بسلك الدكتوراه  الباحث :الدكير رضوان 

  األوراق املالية الصادرة عن شركة املساهمة ودورها في تحقيق التنمية

 الجزائر - ولي معسكرجامعة مصطفى اسطمب طالبة دكتوراه بكلية الحقوق  ،محمودي سميرةالباحثة :  

 الجزائر - أستاذ تعليم عالي بكلية الحقوق، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر دحو مختارالدكتور :  
252 

  : ألية قانونية غير كافية ملكافحة انعكاسات تغير املناخ2015اتفاق باريس 

 

 -علوم السياسية جامعة تيزي وزوأستاذة محاضرة قسم" أ "   كلية الحقوق وال الدكتورة : زيداملال صافية

 الجزائر

 التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري  

 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه مختبر القانون الخاص و رهانات التنمية  الباحثة : لطيفة الينبعي

 املغرب بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا كلية بفاس 

265 

 

281 

  ادرة بشأن صندوق التكافل العائليالص إشكالية تنفيذ املقررات القضائية

 295 املغرب  -جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس طالب باحث بسلك الدكتوراه   الباحث عبد املالك باللة 

  خصوصية العقوبة األصلية  في جرائم األعمال

 305 املغرب  - بسطات -ول جامعة الحسن اال -كلية الحقوق -  باحثة بسلك الدكتوراه- الباحثة : إلهام سربوتي 

  حدود سلطات اإلدارة الضريبية أثناء املراقبة 

 331 املغرب -باحث بسلك الدكتوراه   الباحث عبد الحميد بنيحيى 

  بيع األعضاء البشرية بين ضوابط الشريعة االسالمية وحدود القانون ) دراسة مقارنة(

 349 الجزائر - املركز الجامعي بمغنيةة الحقوق والعلوم السياسية أستاذ محاضر كلي الدكتور : شيخ محمد زكرياء 

  أنواع الودائع املصرفية

معهد الحقوق و العلوم االقتصادية املركز الجامعي س ي الحواس  -أ–دكتور محاضر قسم  الدكتور : زيبار الشاذلي 

  - الجزائر بريكة / 
362 

  لقضائية األوربيةوضعية مدونة األسرة املغربية في األنظمة ا

 367 املغرب  - باحث بسلك الدكتوراه جامعة سيدي مجمد بن عبد هللا فاس وسف العطالتيالباحث : ي 

  أحكام املحكمة الجنائية الدولية وجدلية الشرعية والسيادة الوطنية

 395 طاتباحث بصف الدكتوراه بكلية العلوم القانونية و السياسية بس الباحث :  وصفي السرحان 

  "دراسة تحليلية مقارنة في التشريع األردني واملغربي" التقييد القانوني لحرية املستأجر التاجر بنقل حق اإليجار 

 
 –مختبر قانون األعمال بجامعة الحسن األول  دكتور القانون الخاص.  الباحث : علي إبراهيم أحمد عبد العزيز

 املغرب - سطات

 املغرب  -نون األعمال بجامعة الحسن األول باحث في سلك الدكتوراة. مختبر قا بول الباحث : عمر موس ى الش

418 

  العهدة الرئاسية في موريتانيا وإشكالية التداول على السلطة

 ياموريتان -رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية واالجتماعية الدكتور :  محمد عبد الجليل الشيخ القاض ي 

 جامعة نواكشوط وباملدرسة الوطنية لإلدارة والصحافة والقضاءأستاذ متعاون ب
433 
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 جريمة اإلبادة الجماعية ودور املحاكم الجنائية الدولية في التصدي لها

 موريتانيا  -كلية العلوم القانونية واالقتصادية بجامعة نواكشوط العصرية  الباحث: إسماعيل سكان 

 
446 

 نموذجا. 01/2020لجنة التحقيق البرملانية املنشأة بموجب القرار  -م القانوني املوريتاني التحقيق البرملاني في النظا

كلية العلوم  –طالب باحث بمدرسة الدكتوراه جامعة انواكشوط العصرية  العباس نعمه الباحث : حرمه محمد 

 . موريتانيا  -القانونية واالقتصادية
460 

  )دراسة مقارنة( في العصر الرقميالحماية القانونية للفنون القطرية 

قطرجامعة  -كلية القانون  باحثة ببرنامج ماجستير القانون الخاص : شهد محمد الكبيس يالباحثة

 قطر جامعة  –كلية القانون    أستاذ القانون الخاص املشارك الدكتور/ طارق جمعه السيد راشد
487 

  في القانون القطري  سرقة املستخدم

 515 قطر دولة  –باحثة قانونية في املجلس األعلى للقضاء  الباحث : هيا جاسم املعاوده

  

  لفرنسيةمحور الدراسات واألبحاث باللغة ا

 
LE CONTROLE FISCAL PORTANT SUR LA VERIFICATION DES ENTREPRISES AU MAROC : CADRE PROCEDURAL 

ET AUTHENTIFICATION DES GARANTIES 

528 

Docteur en droit des affaires – Université Jean Moulin Lyon III  - Professeur 

universitaire HDR – ISCAE Rabat  - Responsable du Master Fiscalité Appliquée – ISCAE Rabat-Membre 

de la commission scientifique – ISCAE Rabat  - Maroc 

Inspecteur/Vérificateur à la Direction Générale des Impôts (DRI Rabat). Lauréat du 

M.S en Fiscalité Appliquée à l’ISCAE Rabat  - Chercheur en Fiscalité, Finance et Comptabilité des 

Entreprises  -  Maroc 

 

 Le sort des contrats de cautionnement et du bail commercial lors des opérations de fusion. 

550   Enseignant chercheur en Droit privé à la FSJES d'El Jadida -  Maroc  

 LA GARANTIE AUTONOME A LA LUMIERE DU DROIT MAROCAIN 

566 Doctorant en laboratoire droit, philosophie et société  FSJES DE FES. - Maroc  

 
Analyse critique de La loi n° 66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions dans le domaine de 

l'urbanisme et de la construction. 

578 
Doctorant Chercheur en droit public  Laboratoire de Recherche sur la Gouvernance 

et le Développement Durable (L.R.G.D.D)  FSJES – Settat. - Maroc 
 

 Le droit de Rectification de l’Administration Fiscale et ses limites dans le Code Général des Impôts (CGI) 

607 Ex chef service des impôts, Chercheur et formateur en Fiscalité - Maroc  

 Le droit à la formation à l’ère des soft skills – cas du formateur-traducteur : enjeux et défis 

620 
 Doctorante chercheuse à la FLSH université Mohammed Premier Oujda  

Sous la Direction de  -  Maroc 
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 L'instauration de la confiance numérique à la lumière de la loi 43-20 

630 

   Etudiante doctorante à la FSJES Souissi Université Mohamed V Rabat, 

Laboratoire de Recherche en Management des Organisations Droit des Affaires et Développement 

Durable. Maroc

 

 L’internationalisation de droit marocain des affaires et l’adhésion à l’OHADA 

563 
doctorante en droit des affaires, laboratoire  « ESSOR » , université SIDI MOHAMED 

BEN ABDELLAH FES  -  Maroc
 

  النجليزيةامحور الدراسات واألبحاث باللغة 

 
The crime of disclosing medical secrecy in Algerian legislation in accordance with the criminal law and the new 

health law of 2018. 

667 Professor lecturer A University of Oran 2 – Mohamed Ben Ahmed- Algeria

  ول االطاريح و الندوات العلمية لتقارير حامحور 
تأثير الفقه والقضاء على التشريع  في القانون الخاص تحت عنوان: الدكتوراهلنيل شهادة  تقرير عن مناقشة أطروحة

 –املدني املعاصر 
 
 ".-التشريع الوقفي نموذجا

 

 678 املغرب  - الدكتور : رضوان الطريبق 

  " 2022" قراءة متقاطعة في مشروع قانون املالية لسنة  :  تقرير الندوة الوطنية حول موضوع

 : املغرب  - حثة بسلك الدكتوراه مختبر السياسات العموميةبا سعيدة رازق الباحث 

 : املغرب  - مختبر السياسات العمومية باحث بسلك الدكتوراه  عبد العزيز الوراري الباحث 

 
681 

 
 

 تخيل أرسة تحرير املجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق امللكية الفكرية
 © 2022 واألعامل الدوليةجميع الحقوق محفوظة ملجلة القانون 
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 كلمة افتتاحية

 

ببالغ السعادة و السرور، يشرفنا  أن نقدم للقارئ الكريم  العدد الثامن و الثالثون من مجلة القانون واالعمال 

والذي يعد مؤشرا على انخراط املجلة في تيسير املعلومة ونشر املعرفة القانونية وسط املهتمين بالشأن الدولية 

 .القانوني

ولعل التنوع والثراء الذي حمله هذا العدد يؤكد ذلك االتجاه الذي تسلكه املجلة نحو الرقي بالبحث العلمي 

 ، باحثين، طلبة دكتوراه، مهنيين، من أجل نشر آخر كفضاء يستقطب الكثير من الباحثين من أكاديميين، أساتذة

 .أبحاثهم كل حسب مجاله وتخصصه الذي ينتمي إليه

، وهو ما جعل   اليمكن أن ينكره أحد، ذلك أنها تشتغل كلها من أجل خدمة الحقل القانوني  إن تكامل العلوم

احثين ة النتاج معرفي راق، يرقى لتطلعات البحقول املعرفة تتزاوج هنا في مجال العلوم القانونية نحو تلقيح املعرف

قبلة ينهل منها الكثير،   سواء الناشرين أو القراء واملهتمين، الذي تعد مجلة مجلة القانون و األعمال الدولية

خاصة وأنها يوما بعد يوم تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها العاملية، فتميز األبحاث ودقتها وموضوعيتها وتنوع 

باتها النظرية وأطروحاتها الفكرية لدليل واضح على تبني املجلة لسياسة علمية قائمة على منهجية أكاديمية مقار 

ي في ظل اإلرتقاء باملعرفة.و جودة النشر القانوني االكترون  علمية دقيقة سيرا على منوال املجالت القانونية العاملية

و الذكاء العلمي ، و إننا ندعو من هذا املقام كل  الذي يعد مواكبة للتطور الذي يشهده عالم املعرفة

لالستفادة من كل ما ينشر من أبحاث ودراسات ضمن املجلة كونها أبحاث مستجدة و متجددة تستدعي   الباحثين

 تعالج الكثير من القضايا القانونية في إطار تكاملي متشابك ومتشعب في نفس الوقت  الكثير من التمعن ألنها

ن ينال هذا العدد من مجلة القانون واالعمال الدولية رضا القارئ الكريم، وأن يجد فيه النفع الجليل وكلنا أمل أ

 .والفائدة الكبيرة، وهللا ولي التوفيق

 
 ل الدوليةعماواألإدارة مجلة القانون 
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 دراسة يف املدونة الدولية ألمن السفن واملرافق املينائية

A study in the International Code for the Security of Ships and Port Facility 

 : رشيد الطاهر الدكتور 

 املغرب  - أستاذ باحث بجامعة الحسن األول 

 

 ملخص

مصدر باملائة من إجمالي مساحة الكرة اأٍلرضية، فهي  21تحظى البحار بأهمية خاصة لدى جل الدول، حيث تشكل أكثر من       

للثروة الغذائية واملائية واملعدنية، كما أنه أغلب تدفقات السلع تتم عبر البحار في العالم، فأصبح من الضروري الحفاظ على 

أمنها وسالمتها، لذلك ازداد االهتمام بحمايتها خاصة بعد تنامي التحديات التي تواجه البيئة البحرية من تلوث وإرهاب ومخاطر 

  متعاظمة.

اإلرهاب من أشد األخطار التي تهدد السلم واألمن الدوليين، حيث تم اتخاذ العديد من اإلجراءات على الصعيد الدولي  ويعد    

  (ISPS) ( واملدونة الدوليةSOLASللحد من مخاطره، والتي قد تشمل املس بتدفقات السلع والبضائع بين الدول، وتعد اتفاقية )

دولية لوضع تدابير للحفاظ على أمن السفن واملرافق املينائية، ويعد املغرب معنيا بتطبيق من أهم إسهامات املنظمة البحرية ال

هذه االتفاقية حيث اتخذت العديد من اإلجراءات لتفعيلها، مع العلم أنه سبق ذلك صدور الظهير املتعلق بمراقبة املوانئ البحرية 

 ئمة مع آخر املستجدات.مع تعديل مدونة التجارة البحرية للمال  0210التجارية سنة 

وقد تم في هذا البحث التعريف بمضمون هذه االتفاقية، واألحكام املتعلقة بتطبيقها، مع تقديم القوانين الوطنية في هذا املجال 

 واإلجراءات املرتبطة بتدبير املوانئ ببالدنا تفعيال اللتزاماته بتطبيق هذه االتفاقية.

 اإلجراءات -املخاطر -املرافق املينائية  -األمن -الكلمات املفاتيح: السفن

Abstract 

The seas are of special importance to most countries, as they constitute more than 70 percent of the total area of the 

globe, as they are a source of food, water and mineral wealth, and most of the flows of goods take place across the 

seas in the world. Especially after the growing challenges facing the marine environment from pollution, terrorism, 

and growing dangers. Terrorism is one of the most serious threats to international peace and security, as many 

measures have been taken at the international level to reduce its risks, which may include harming the flows of goods 

and merchandise between countries. The SOLAS Agreement and the International Code (ISPS) are among the most 

important contributions of the International Maritime Organization To put measures in place to maintain the 

security of ships and port facilities, and Morocco is concerned with the implementation of this agreement, as it has 

taken many measures to activate it, knowing that this was preceded by the issuance of the Dahir relating to the 

control of commercial seaports in 1961 with the amendment of the Maritime Trade Code to suit the latest 

developments. In this research, the content of this agreement and the provisions related to its application were 

introduced, with the introduction of national laws in this field and the procedures related to the management of 

ports in our country in order to activate its obligations to implement this agreement.  

Key words: ships, security, port facilities, risks, procedures 
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 مقدمة

سـبتمبر  00بعد تكـرار حـدوث العديـد مـن الحـوادث األمنيـة البحريـة وفى ظـل أحـداث  1اتفق أعضاء املنظمة البحرية الدولية 

على وضع تدابير جديدة تتعلق بأمن السفن واملرافق املينائية، فصدرت املدونة الدولية ألمن السفن واملرافق املينائية  9110

2(ISPS) والتي  0222لسنة  3، وهي تشكل التعديالت األخيرة على اتفاقية سوالس9112لت حيز التنفيذ في فاتح يوليوز والتي دخ

تعد أهم اتفاقية دولية صادرة عن األمم املتحدة في مجال العناية بالسالمة البحرية، وذلك بالنظر لألهمية التي يحظى بها النقل 

  .4الي التجارة العاملية يتم عبر النقل البحري باملائة من إجم 21البحري الدولي، حيث أن 

( املتعلق بمراقبة املوانئ 0210أبريل  93) 0231من ذي القعدة  09الصادر في  0-72-122وقد صدر في بالدنا الظهير رقم       

ات الحالية التي ، إال أن هذه املدونة الدولية قد ضمت التزامات جديدة للدول تتماش ى مع طبيعة التحدي5البحرية التجارية

، وتبرز أهمية تطبيقها 6يواجهها النقل البحري الدولي. ويعد املغرب معنيا بتطبيق هذه االتفاقية بحكم عضويته في املنظمة

الفعال بحكم موقعه االستراتيجي ووجود مرافق مينائية استراتيجية مطلة على البحر األبيض املتوسط واملحيط األطلس ي، وكذا 

 همة التي يشكلها النقل البحري من تجارته الخارجية.بحكم النسبة امل

وأخبرت بذلك منظمة  ISPSأن موانئها تستجيب ملقتضيات مدونة  9112غشت  20وفي هذا اإلطار، أعلنت بالدنا بتاريخ       

خول املدونة قد يرفض دالتجارة الدولية مسايرة في ذلك االلتزامات والتوجهات الدولية في هذا املجال، فأي بلد ال يحترم شروط 

بواخره ملوانئ أجنبية وقد ترفض بواخر أخرى دخول موانئه مما سيسبب عزلته على صعيد النقل البحري وبالتالي بروز عواقب 

 وخيمة على اقتصاده، فاحترامها إذن أضحى واجبا.

                                                           

 ، ومقرها بلندن، وهي تسعى لتحقيق األهداف التالية:0219دولة، انضم إليها املغرب في  021هي مؤسسة متخصصة تابعة لألمم املتحدة تضم  1 

  .ضمان السالمة واألمن في مجال النقل البحري  -

 .حماية البحار واملحيطات من التلوث بسبب السفن -

 .غازات الدفيئة عبر خفض انبعاثات السفن من التغيرات املناخية الحد من -

  www.imo.orgللمزيد حول هذه املنظمة يرجى زارة موقعها االلكتروني 

2 International Ship and Port Facility Security (ISPS), qui en français signifie « Code international pour la sûreté des navires et des 

installations portuaires ». 

المة أي س safety of life at seaبالغة اإلنجليزية  SOLASإثر غرق السفينة الشهيرة تيتانيك، وتعني  0202شهدت اتفاقية سوالس والدتها عام   3

وبعد نشأة املنظمة البحرية الدولية تمت مراجعة هذه  0222و 0211،0223،0292الحياة في البحار، وقد طرأت عليها عدة تعديالت في أعوام 

 بعد صدور املدونة الدولية ألمن السفن واملرافق املينائية. 9119، وتم تعديلها مجددا سنة 0222االتفاقية بشكل كامل سنة 

4 César Ducruet, Mattia Bunel, Les ports et le transport maritime, In : L’océan à découvert, CNRS Editions, pp. 136-137 

املتعلق بشرطة املوانئ، واملعد من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وذلك يهدف تحديث اإلطار  12-02لإلشارة، فقد طرح مشروع قانون رقم 5

 رطة املوانئ.  القانوني املنظم لش

 إعادة انتخابه بمجلس هذه املنظمة. 9190دجنبر  01، وقد تم يوم الجمعة 0219انضم املغرب إلى املنظمة البحرية الدولية سنة   6

AR/maritime/Actualites/Pages/Actualites.aspx?IdNews=3561www.equipement.gov.ma/  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/ddf75c19-086d-46b6-a890-18ed3f8f4456
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/ddf75c19-086d-46b6-a890-18ed3f8f4456
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/7771b847-8348-423d-bdce-3759d9f5f2b2
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/7771b847-8348-423d-bdce-3759d9f5f2b2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
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 بحرية لتعديلين إثنين بواسطة القانونينكما يجب التذكير بأنه بعد صدور املدونة السالفة الذكر خضعت مدونة التجارة ال      

، كما مشروع قانون جديد هو في مراحله النهائية ، حيث تضمن هذا األخير بعض املقتضيات املرتبطة بها09.218و7 01.12

 لالعتماد من أجل تنظيم شرطة املوانئ.

نئ ا على القوانين واإلجراءات املرتبطة بتدبير املواما هو مضمون هذه االتفاقية؟ ماهي األحكام املتعلقة بتطبيقها؟ وما تأثيره      

 ببالدنا؟

 

 املطلب األول: ماهية املدونة الدولية ألمن السفن واملرافق املينائية وأهدافها 

رغم اتساع املجال البحري وعدم شمول الرقابة ملناطق هامة منه ، واألزمات االقتصادية التي يشهدها العالم من حين إلى      

إال أن توفر وسائل التنقل وتيسر الحصول على املعلومات أدى إلى مضاعفة حجم التجارة البحرية ، وبمقابل ذلك ترافقت  آخر ،

تلك التطورات بظهور أنماط إجرامية متميزة وتزايدت مخاطر تهديد األنشطة البحرية وأمن اإلنسانية ككل ، خاصة وأن البحار 

تلف عملياتهم العدائية ، كتهريب البضائع املحظورة واملخدرات والذخائر الحربية، وهو ما تعتبر بيئة مثلى لتنفيذ املجرمين مخ

 . 9من شأنه إفشال مخططات السالمة واألمن البحريين

ومن الطبيعي أن تتكاتف جهود مختلف املعنيين بما فيهم الفاعلين في امليدان األمن والسالمة البحريين بغرض ابتكار آليات 

ث على ترتيبات فنية من شأنها التصدي لإلجرام البحري أو على األقل التضييق من نطاق تهديداته، وفي هذا اإلطار قانونية والح

صدرت املدونة الدولية ألمن السفن واملرافق املينائية بهدف وضع التدابير واإلجراءات الرامية إلى منع أعمال اإلرهاب التي تهدد 

 العديد حدوث إلى أدت التي املخاطر من للعديد البحري  النقل صناعة حيث سبق ان تعرضت أمن الركاب واألطقم وسالمة السفن،

 ، لذلك فإن أحكامها تعد إلزامية لألعضاء.10البحرية من الحوادث

      

 الفقرة األولى: ماهية املدونة 

من املخاطر، وأنه يجب فهم هذه املخاطر  إن املبدأ األساس ي للمدونة هو أن كل سفينة أو كل مرفق ميناء يواجه أنواًعا مختلفة   

على نوعين من  ISPS وتقييمها جيًدا حتى يمكن اتخاذ التدابير األمنية املناسبة لحماية األرواح واملمتلكات والبيئة، ويحتوي قانون 

                                                           

 93املغير واملتمم بموجبه الظهير الشريف  01.12( بتنفيذ القانون رقم 9101يوليو  01) 0220شعبان  2الصادر في  0.01.090الظهير الشريف رقم   7

  ( بمثابة مدونة التجارة البحرية0202مارس  20) 0222من جمادى اآلخرة 

بتميم وتغيير امللحق األول من الظهير  21.09( بتنفيذ القانون رقم 9101أبريل  92) 0222من رجب  02الصادر في  0.01.22الظهير الشريف رقم   8

 ( بمثابة مدونة التجارة البحرية0202مارس  20) 0222من جمادى اآلخرة  93الشريف 

 ، امللخص 9102يناير  0قانون النقل والنشاطات املينائية، العدد غريبي عطاء هللا، التسليم البحري املراقب، مجلة  9

 من األمثلة على ذلك:10

 .بمصر بورسعيد ميناء في 1985 اكتوبر 7 في اختطافها تم إيطالية ركاب سفينة هي The Achille lauroالورو  أكيلي -

 .راكب 27 قتل الى أدى مما متنها على حافلتين تفجير تم فلبينية عبارة وهي  Our Lady Mediatrixميدتركس  ليدى اور  العبارة -

  18 وقتل 2000 أكتوبر في عدن بميناء وذلك ناسفة بعبوات محمل بزورق  هجوم للقاعدة تابعة جماعة هاجمتها التي USS Cole األمريكية املدمرة -
ً
بحارا

 .آخرين 39 وأصيب

  46 وإصابة 10قتل إلى أدى مما رهاتفجي تم إندونسية عبارة وهى The Christian Ferryحادثة  -
ً
  - 2001 ديسمبر 11 فى وذلك راكبا

 من أكثر فإن البشرية الخسائر الى وباإلضافة 2002 أكتوبر 1في  عدن بخليج Limburgملبورج الفرنسية البترول ناقلة ضد للقاعدة اإلرهابى الهجوم -

 .الى املياه تسرب برميل 100.000

 116 مقتل إلى أدى والذى ماتيال بخليج 2004 فبراير 02في The Supper Ferry الفلبينية العبارة على كانالذي تم  الهجوم دموية االكثر من الحوادث -

 العبارة. متن على تليفزيون  جهاز بداخل موضوعة كانت عبوه متفجرة تفجير طريق عن شخص
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ى أي مدى ينبغي تطبيق إل  SOLAS الدول التي هي أطراف في اتفاقية األحكام: األحكام املطلوبة وتلك املوص ى بها، ويجب أن تقرر 

املدونة على مرافق املوانئ تقع على أراضيها، والتي تستخدم بشكل رئيس ي من قبل السفن العاملة في رحالت داخلية ، ولكن يتعين 

  .11 عليها أحياًنا تقديم خدمات للسفن القادمة أو املغادرة في رحلة دولية

األمم املتحدة أي نوع من العقوبات في حالة عدم التطبيق ، إال أن وصف امليناء  لم تحدد املدونة أو املنظمة البحرية الدولية أو    

التي تستخدمه  (hull insurance)قد ينشأ عنه ارتفاع حاد في رسوم تأمين السفن (unsecured)غير امللتزم بالتطبيق بأنه غير آمن 

على سلوك أحد الطريقين اآلتيين: إما تفادي دخول امليناء أو تبحر أو تنتظر في مياهه مما يجبر الخطوط املالحية ومالك السفن 

الذي اعتبرته السفينة غير آمن، وإنزال البضاعة في أقرب ميناء تعتبره آمنا، ومن ثم تكليف شركات نقل أخرى لتوصيلها للوجهة 

ديد قسط التأمين املرتفع املطلوب أو تس (bills of lading)حسب مستندات شحنها  (transhipment to final destination)النهائية 

 ودخولها امليناء غير اآلمن.

وفي كلتا الحالتين تكون الخسارة على شريحة اقتصادية كبيرة من ضمنها امليناء ومقاولي الشحن والتفريغ ومستلمي البضاعة       

 في النهاية على املستهلك األخير. وكل من له عالقة )الجمارك، الوكالء، مخلص ي البضائع، ممولي السفن وغيرهم...( وتنعكس

كما تتخذ بعض الدول إجراءات ملنع السفن املسجلة تحت علمها من دخول املوانئ غير املطبقة للمدونة أو التوجه إليها بغض      

 .12النظر عن التكاليف لترجيح مبدأ السالمة على االعتبارات األخرى 

ملدونة سواء لكونها موقعة عليها، ولتفادي منع دخول سفنها ملوانئ الدول امللتزمة لذلك ارتأت أغلب الدول تطبيق ما ورد في ا     

بالتطبيق، وكذا تفادي اعتبار الشركات البحرية والدول املسجلة للسفن أن موانئها غير آمنة، األمر الذي قد يؤدي إلى نتائج سلبية 

إلجراءات الدولية املتفق عليها، وفي حالة وقوع أي خلل أو حادث لتسويق امليناء، كما أن تطبيقها يعكس جدية االلتزام باتباع ا

يكون املوقف سليما بحكم أن الدولة ستثبت اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية وتطبيق كل ما هو مطلوب دوليا في هذا الشأن 

 ونة. وحيازتها على الشهادات األمنية املطلوبة سواء لسفنها أو مرافقها املينائية حسب متطلبات املد

 الفقرة الثانية: أهداف املدونة

 تشكل اإلطار املالئم الـذى تسـتطيع السـفن واملرافـق املينائيـة أن تتعاون من خالله على كشف األعمال التي ISPSإن مدونة       

 لســفن واملرافــق املينائيــة،تهدد األمن في مجال النقل البحري وكيفيـة ردعها، كما تشــمل القواعــد واإلجــراءات املتعلقة بأمــن ا

وأحكــام تتعلــق بالسلطات واإلدارات البحرية والشركات املالحية، وهي تتكون من قسمين، األول إلزامي )الجزء أ( ، ويشمل 

متطلبات أمنية مفصلة للحكومات وسلطات املوانئ وشركات الشحن، آخر غير إلزامي )الجزء ب( ويتضمن سلسلة من توصيات 

 .13يفية تلبية هذه املتطلباتحول ك

 وتهدف املدونة إلى ما يلي:      

إنشاء إطار دولي للتعاون بين الحكومات املتعاقدة وجميع الجهات املعنية التابعة، مع تحديد األدوار واملسؤوليات املناطة بكل  -

 طرف.

                                                           

11 John P. Hogan1 et Lindsay Chapman, CODE INTERNATIONAL SUR LA SÛRETÉ DES NAVIRES ET DES INSTALLATIONS 

PORTUAIRES (ISPS) — QUE SIGNIFIE-T-IL POUR LA SÛRETÉ DES BATEAUX DE PÊCHE ? Lettre d’information sur les pêches #113 – 

Avril/Juin 2005 p24 

الدولية ألمن السفن واملرافق املينائية، اللجنة  ، املدونة  solas 1974على اتفاقية  9119عبد الوهاب محمد الديواني، تعديالت عام   12

 9 -نونبر 21اإليسكوا، اجتماع فريق الخبراء حول النقل البحري في املشرق العربي، آفاق التعاون، بيروت  –االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 9112دجنبر 

  9102http://www.imo.org13مارس  01تمت زيارة املوقع بتاريخ  
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 .ضمان جمع املعلومات املتعلقة باألمن وتبادلها في وقت مبكر وبصورة جيدة -

 .االطمئنان إلى وجود تدابير وافية تناسب مقتض ى الحال في مجال األمن البحري  -

 14.إعداد منهجية إلجراء التقييمات األمنية تكفل إيجاد خطط وإجراءات تتيح االستجابة للمستويات األمنية املتغيرة -

  املدونة وضعت وقد      
ً
 :يلي ما الحصر ال املثال سبيل على ، وتشملأهدافها تحقيق تستهدف التي العملية املتطلبات من عددا

  .املعنية الحكومات املتعاقدة مع املعلومات هذه وتبادل ، األمنية التهديدات عن املعلومات وتقييم جمع  -

 املينائية واملرافق اتصاالت السفن تنظم التي البروتوكوالت االلتزام بتحديث  -

 إال ألفراد بعينهم. بدخولها ال يؤذن تضمنه من مناطق وما املرافق املينائية و لسفنا دخول  من لهم املأذون  األشخاص غير منع  -

 السفن أو املرافق املينائية. مرخص بها إلى غير متفجرات أو حارقة أجهزة أسلحة أو إدخال منع  -

 الحوادث األمنية للتهديدات أو مستوى اإلنذار استجابة رفع وسائل تكفل توفير  -

تستند إلى تقييمات أمنية واإللزام بإجراء تدريبات وتمارين ضمانا  15إعداد خطط أمنية للسفن واملرافق املينائيةاإللزام ب  -

 .16الستيعاب الخطط واإلجراءات األمنية

 

ال تنطبق على جميع السفن بل تقتصر فقط  17وتجدر اإلشارة إلى أن هذه املدونة، وهي مستوحاة من التشريعات األمريكية      

 ى:عل

 أوال: السفن املشاركة في الرحالت الدولية:

 سفن الركاب ، بما في ذلك سفن الركاب عالية السرعة ؛ -

 طن فأكثر 711سفن الشحن ، بما في ذلك البضائع عالية السرعة التي تتعدى سعتها الخام أو تساوي  -

 وحدات الحفر البحرية املتنقلة.  -

 18.تقدم الخدمات للسفن التي تقوم برحالت دوليةثانيا: إلى مرافق املوانئ التي       

وقد نصصت املدونة بصريح العبارة على أن أحكامها ال تنطبق على السفن الحربية أو السفن الحربية املساعدة، أو للسفن      

 .19األخرى التي تملكها أو تديرها حكومة متعاقدة واملخصص حصرا لخدمة عامة غير تجارية

 

                                                           

وأثرها على صناعة الناقل البحري، ورقة قدمت في الندوة التي  مروان السيد، تفعيل املدونة الدولية ألمن السفن واملرافق املينائية محمود 14

مارس  3إلى  1نظمتها جامعة نايف للعلوم األمنية وجامعة الحسن األول بسطات بمراكش في موضوع: قضايا املالحة البحرية وتأثيرها على األمن، من 

  .2، ص9109

 01ودخلت حيز التنفيذ في  1973 نوفمبر 16 وجدير بالذكر أنه طبقا التفاقية اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار التي اعتمدتها األمم املتحدة في 15

ري ح، فإن سيادة الدولة الساحلية تمتد خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية، أو مياهها األرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيلية، إلى حزام ب0222نونبر 

ولكل دولة الحق في أن تحدد   .اإلقليمي وكذلك إلى قاعه وباطن أرضه مالصق يعرف بالبحر اإلقليمي، وتمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر 

ميال بحريا مقيسة من خطوط األساس املقررة وفقا لالتفاقية املذكورة. وألغراض تعيين حدود البحر  09عرض بحرها اإلقليمي بمسافة ال تتجاوز 

تي تشكل جزءا أصيال من النظام املرفئي. وال تعتبر املنشآت املقامة في عرض البحر اإلقليمي، تعتبر جزءا من الساحل أبعد املنشآت املرفئية الدائمة ال

  .والجزر االصطناعية من املنشآت املرفئية الدائمة

 2راجع املدونة الدولية ألمن السفن واملرافق املينائية ص  16

  9119Maritime Transportation Security Act (MTSA)نونبر  97خاصة قانون سالمة النقل الصادر البحري بتاريخ 17 

  18من املدونة 2.0الفقرة  

 2.219الفقرة  
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 طلبات املدونة وانعكاساتها اإلجرائية والقانونية باملغرباملطلب الثاني: مت

هو إنشاء إطار دولي يمكن من تعاون الحكومات املتعاقدة واملنظمات العامة  ISPSإن الهدف األساس ي من تبني مدونة        

دث لتدابير املناسبة ضد الحواملنع وكشف التهديدات واتخاذ ا -الجهات الفاعلة في قطاعي املالحة البحرية واملوانئ  -والخاصة 

األمنية. وال يجب أن ينظر إليها أنها معتمدة ملحاربة اإلرهاب حصرًيا، ولكن ملعرفة كيفية اكتشاف ومنع أي عمل أو خلل غير 

 قانوني.

ها املعتاد ي أو خطإن تطبيق املدونة يفرض أساسا تقييم املخاطر وفًقا لنوع السفينة أو شحناتها أو طاقمها أو تنظيمها الداخل      

أو خطوطها، كما يتم تحديد التهديدات املحتملة ضد عمليات السفن األساسية واحتمالية حدوثها، وكذا خطة سالمة السفينة، 

 وتقدم للدولة املعنية للموافقة عليها فيتم استصدار شهادة دولية لسالمة السفينة.

بيق املدونة ومالئمة ترسانته القانونية مع هذه املتطلبات، واستجابة وقد اتخذت بالدنا العديد من اإلجراءات لتفعيل تط    

 موانئه ملختلف متطلباتها.

 الفقرة األولى: متطلبات املدونة

تحدد الخطة األمنية، الخاصة بكل سفينة، التدابير التي يجب تطبيقها على ثالثة مستويات للسالمة واملهام التي يتعين        

ين والتدريب الذي يتعين القيام به، كما يصف عالقة السفينة مع الشركة، ومرافق املوانئ، والحكومات وعلى القيام بها، والتمار 

 مستويات مختلفة. وتصنف هذه اإلجراءات إلى ثالث مستويات:

 األول  األمني املستوى -

 .األوقات جميع في املالئمة ديةالعا األمنية الوقائية اإلجراءات من األدنى الحد تطبيق يتطلب العادي والذي املستوى  هو

 الثاني األمني املستوى  -

 حادثة وقوع الشك واحتمال نتيجة الزمن من مالئمة لفترة إضافية وقائية أمنية إجراءات تطبيق يتطلب الذي املعزز  املستوى  هو

 .محدد( غير )هدف أمنية

 الثالث األمني املستوى  -

 حادثة وقوع من التأكد نتيجة محددة زمنية لفترة خاصة محددة وقائية أمنية راءاتإج تطبيق يتطلب االستثنائي الذي املستوى  هو

 .محدد( أمنية )هدف

ويجب على الحكومات املتعاقدة عند إنشاء املستوى األمني الثالث نشر التعليمات املناسبة عند الضرورة وتوفير املعلومات       

 .20تتأثر املتعلقة باألمان السفن ومرافق املوانئ التي قد

تشتمل املدونة على عدد من املتطلبات الوظيفية، وأبرزها يتعلق بالتحكم في الوصول إلى السفن ومرافق املوانئ )األشخاص       

والسلع واللوازم، إلخ.(، ويتعين على منشآت السفن واملوانئ وضع خطة أمنية تضمن تطبيق التدابير الالزمة لحماية األشخاص 

ات نقل البضائع أو السفينة أو مرفق امليناء من مخاطر وقوع حادث أمني، حيث يتم استصدار شهادة السالمة أو البضائع أو وحد

الدولية صالحة ملدة خمس سنوات بعد موافقة دولة العلم على خطتهم. بالنسبة ملرافق املوانئ، يتم إصدار إعالن املطابقة من 

يته خمس سنوات. وتخضع مرافق السفن واملوانئ لعمليات تفتيش دورية من قبل دولة امليناء، وال يجب أن تتجاوز فترة صالح

 قبل دولة العلم و / أو امليناء التي تهدف إلى ضمان التطبيق الصحيح للمدونة.

وتجدر اإلشارة إلى أن تطبيق املدونة فرض على الدول اقتناء العديد من التجهيزات، وهو ما شكل مصدر ربح للعديد من           

 وجهاز تحديد هوية السفينة   SSASلشركات املصنعة لها والتي تنتمي للدول املتقدمة، منها جهاز نظام اإلنذار األمني للسفينة ا

AIS كما أصبح من الضروري أن يحفر رقم املنظمة البحرية الدوليةIMO Number  في عدة أماكن واضحة على السفينة، وأن

                                                           

 2.9الفقرة   20
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غرض منه توفير معلومات عن تاريخ السفينة من خالل املعلومات املسجلة فيه، كما ال CSRتحمل كل سفينة سجال متواصال 

 .21من دولتها كداللة على تطبيقها ملقتضيات املدونة موضوع الدراسة ISSCيفرض على كل سفينة حمل الشهادة األمنية الدولية 

ينة وفحصها دوريا، يتم تخصيص ضابط ألمن السف وباإلضافة إلى تجهيز السفن بمختلف التجهيزات السابق ذكرها وصيانتها     

 الشركة قبل من املعين الشخص إما بتعيين شخص جديد أو بتكليف الربان أو أحد الضباط باإلضافة إلى أعبائه األصلية، فهو

 بضابط االتصال عنو  السفينة أمن خطة على والحفاظ تنفيذ ذلك في بما أمنها، عن ربانها أمام واملسؤول السفينة متن على واملوجود

 امليناء. وقد حددت اختصاصات هذا األخير كما يلي: مرفق أمن وضابط الشركة أمن

 .املينائي املرفق شرطة ضابط مع املينائي بالتنسيق املرفق أمن تقييم بعمل والقيام املينائى املرفق ألمن وشاملة مبدئية معاينة إجراء -

 .وتحديثها عليها والحفاظ ئياملينا للمرفق األمنية الخطة وضع ضمان -

 والسفن الشركات أمن ضباط مع بالتنسيق عليها التدريبات وإجراء املينائى للمرفق األمنية الخطة وممارسة تنفيذ إجراءات تنسيق -

 .املشتركة التدريبات حالة في املينائى باملرفق األجهزة األمنية وباقي املينائي املرفق أمن وضابط

 .املالئمة األمنية اإلجراءات تنفيذ من للتأكد منتظمة بصفة الداخلية األمنية املراجعات إجراء -

 حسب الخطة، في التعديالت تلك ودمج االختصاص جهة من عليها التصديق بعد املينائي للمرفق األمنية الخطة في التعديالت إجراء -

 .مستمرة بصفة الخطة وتحديث النقص لتصحيح نواحي وذلك االقتضاء

  املينائى املرفق تواجدهم في أماكن وتنظيم وتحديد املينائى املرفق أمن أفراد لدى واليقظة باألمن الوعي يزتعز  -
ً
ونهارا، والتأكد  ليال

 من تدريبهم.

 مع املعنية والتنسيق للسلطات بذلك ورفع تقارير بالسجالت املينائى املرفق تهدد أمن التي األمنية واالختراقات الحوادث تسجيل -

 .االقتضاء حسب املعنية األمنية لجهاتا

 منهم. كل لتقييم االداء تدابير وضع مع املينائي املرفق أمن عن املسئولين لإلفراد التدريبية املستويات استكمال من التأكد -

  .الصحيحة بالطريقة األمن معدات وصيانة ومعايرة واختبار تشغيل من التأكد -

 .الخاصة بالسفن األمنية باإلعالنات واالحتفاظ السفن أمن ضباط مع األمني اإلعالن تنفيذ -

 .السفن متن على الصعود الذين يعتزمون  األشخاص هوية من التأكد في طلبهم( على )بناء السفن أمن ضباط مساعدة -

  املينائى باملرفق األمنية األجهزة ممثلي إفادة -
ً
 .السفن على أو نائىاملي املرفق داخل طبيعي غير أو مشبوه وضع أي عن فورا

 الخاص اإلرساء بموقع تواجدها أثناء على السفينة )أو البحري  الرصيف على السفينة تواجد أثناء املينائى باملرفق املستمر التواجد -

 موينت السفن مؤن  )تداول  مثل أخرى  أنشطة أي أو املينائي واملرفق السفينة بين أي تفاعل تحقيق حالة في وذلك املينائي( باملرفق

 الخ(...... - الطاقم تغيير – بالسفن الشحنة تفريغ/شحن – السفن

 :22السفينة فقد وضعت له مسئوليات محددة وهي كما يلي أمن أما ضابط

  .بكفاءة واملسئوليات الواجبات أداء من للتأكد السفينة متن على السلطة له -

 .املناسبة األمن بإجراءات الوفاء من للتأكد بانتظام السفينة على األمن تفتيش إجراء -

  .املطلوبة التعديالت اقتراح مع السفينة أمن خطة وتنفيذ على اإلشراف -

 البضائع بتداول  عالقة لهم الذين امليناء وخاصة مرفق أمن وضباط السفينة ظهر على العاملين بين األمنية اإلجراءات تنسيق -

 .السفينة ومخزونات

  .السفينة أمن طةلخ ضرورية تعديالت أي اقتراح -

                                                           

 2عبد الوهاب محمد الديواني، مرجع سابق،ص 21

 من املدونة 00.9الفقرة   22
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 املراجعات خالل تحديدها تم والتي األمن مع متطلبات تطابق عدم حاالت أو ضعف نواحي بأي (CSO)بالشركة األمن ضابط إبالغ-

 .التصحيحية اإلجراءات وتنفيذ األمن بمتطلبات السفينة التزام من والتفتيش والتحقق والدورية الداخلية

  .السفينة ظهر على العاملين بين ليقظةوا األمني الوعي وتعزيز زيادة -

  .السفينة ألفراد املالئم األمني التدريب تنفيذ من التأكد -

  .املينائي املرفق أمن وضابط الشركة أمن ضابط إلى األمنية الحوادث جميع عن اإلبالغ -

  .امليناء مرفق أمن وضابط الشركة أمن ضابط مع للسفينة األمنية الخطة تنفيذ تنسيق -

  .األمن معدات وصيانة ومعايرة واختبار تشغيل من التأكد -

  الطاقم أفراد لجميع األمنية املعلومات توفير -
ً
 .املحتمل التهديد عن معلومات وأي األمنية املستويات متضمنا

 .ةاألمني املستويات جميع في الوقائية اإلجراءات تنسيق بشأن امليناء مرفق مع مستمر اتصال على املحافظة -

كما يجب على السفينة أن تقدم مليناء الوصول عن طرق وكيلها أو عبر االنترنت معلومات عن املوانئ العشرة السابقة لوصولها  

ومدى تطبيق هذه املوانئ العشرة، كما يجب أن تدلي بمعطيات عن جميع ما تحمله من بضائع سواء مليناء الوصول أو البضائع 

 .23العابرة وكذا الخطيرة منها

وفي نفس اإلطار يجب على كل سفينة أن توضح قائمة البحارة وركاب السفينة حسب متطلبات املدونة باإلضافة إلى حملها       

في كل األوقات للشهادة الدولية ألمن السفن، وهي تكون معتمدة من حكومة علم السفينة والتي ال تمنح إال بعد إكمال الخطوتين 

ما التقييم األمني للسفينة ثم الخطة األمنية للسفينة واللتان يكلف بهما في غالب األحيان هيئات السابقتين لهذه الشهادة، وه

 التصنيف املعتمدة من حكومة العلم.

وتجدر اإلشارة إلى أن املدونة قد نجحـت الى حـد كبـير ومـؤثر في تحقيـق اهـدافها وتأثيرهـا في صـناعة النقـل البحـري، ومواجهة      

التهديدات التي يتعرض لها أمن املالحة البحرية مؤخرا كالقرصنة، اإلرهاب، االتجار بالبشر، والتهريب وكذا الحوادث  مختلف

 البحرية.

 الفقرة الثالثة: تطبيق املدونة باملغرب وتأثيرها القانوني

بة إلصدار التراخيص والشواهد حتى شكل املغرب في بداية اعتماد املدونة لجنة خاصة لتفعيلها، واتخذت اآلليات املناس      

تستجيب املوانئ املغربية ملختلف متطلباتها، وإذا كانت هذه املدونة الدولية قد ضمت التزامات جديدة للدول تتماش ى مع طبيعة 

ة الدولية ر التحديات الحالية التي يواجهها النقل البحري الدولي، فإنه فتفعيال ألحكامها، وبحكم ان بالدنا عضو في منظمة التجا

عدة إجراءات كعملية تجديــد التصريحــات  24املصدرة لها، اتخذت السلطات الوصية وخاصة الوكالة الوطنية للموانئ باملغرب

 ىبمطابقــة املنشــآت املينائيــة، وإنجاز تداريب ألمنية بشراكة مع مختلف الفاعلين. وفي هذا اإلطار، تسهر القبطانيات في املوانئ عل

   :للمراجعات التالية ISPS بيق أحكام هذه املدونة، حيث يجب أن تخضع كل سفينة تطبق عليها مدونةحسن تط

  .مراجعة أولية، قبل بدء السفينة في العمل تحت العلم املغربي، وتتضمن تدقيقا كامال لنظام أمن السفينة 

 نظام أمن السفينة يستمر في تلبية متطلبات مدونة سنوات، وتهدف إلى التأكد من أن 7مراجعة للتجديد، في فترات ال تتجاوز  -

ISPS  9وأحكام الفصل-XI  من اتفاقية SOLAS 

  .يجب أن تجرى مراجعة بينية واحدة على األقل بين السنة الثانية والثالثة من تاريخ إصدار الشهادة الدولية ألمن السفينة -

 .كل مراجعة إضافية تم تقريرها من طرف اإلدارة -

                                                           

 من املدونة 2.22الفقرة   23

  07.19منظمة بقانون   24
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ه في الجانب القانوني، يسجل تقادم بعض النصوص وضعفها املعياري، مما يفرض ضرورة مراجعتها بهدف مالئمتها مع واقع إال أن

البحرية، والذي كان من  املوانئ بشرطة املتعلق 1961 أبريل 28 ، والتي يوجد على رأسها ظهيرISPSالحال وما فرضه تطبيق مدونة 

والذي أحدثت بموجبه الوكالة الوطنية للموانئ وشركة  19.07ئية إلى جانب القانون املفروض أن يضع أسس السلطة املينا

 .استغالل املوانئ

 25:كالتالي تلخيصهما يمكن معيارية ونقط ضعف الثغرات من مجموعة ، 1961 أبريل 28 وتعتري ظهير     

 األمن زاوية من أو األنجع للموانئ، التدبير زاوية من سواء املينائية، بالشرطة املرتبطة الجوانب يعالج ال املذكور  الظهير أن 

 .والبيئة والسالمة

 واملتخلى املحجوزة، العمارات إشكالية استحياء، على تناول، املذكور  فالنص ذلك، على ومثاال

 .واملهملة عنها،

 الذعائر و الغرامات تلك مبالغ الى تواضع راجع ذلك و للمخالفين، زجر او ردع أي عنها ينتج ال غرامات يتضمن املذكور  النص أن 

 .تحيينها عدم و

 الخاص و البحرية، التجارة بمثابة مدونة 1919 مارس 31 ظهير من 124 الفصل مقتضيات إلى 1961 أبريل 29 ظهير يحيل 

 .املينائية التحتية، واملنشآت بالبنيات تلحق أضرار وقوع عند املجهز مسؤولية بتحديد

 على والتنظيمية قادرة التشريعية النصوص من ترسانة وضع هو املينائي ببالدنا االصالح من توخاةامل االهداف بين من إن      

في شأن  02.12وضع مشروع قانون رقم في مرحلة أولى بتدبيرها، لذلك تم  واإلكراهات املرتبطة للموانئ املتزايد للنمو االستجابة

 .26الشرطة املينائية

من  -XI 8 الفصل مقتضيات بعض إدخال عبر املينائي باألمن املتعلق املشروع قانون الجانب وقد تناول الباب السادس من هذا 

 السفن واملنشآت. ألمن الدولية املدونة أرست التي و ، " SOLAS "" البحار في األرواح لسالمة الدولية االتفاقية

بلجنة  9191ابريل  91التصويت عليه بتاريخ  يتعلق بشرطة املوانئ تم 20.03إال أن الحكومة أعدت مشروع قانون آخر رقم 

الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية بمجلس املستشارين بعدما صودق عليه بمجلس النواب، وذلك لوجود تحديات 

ي ومحدودية ئتفرض مراجعة اإلطار القانوني املنظم لشرطة املوانئ واملتمثلة أساسا في حدوث تغيرات كبير ة على القطاع املينا

، ويجيب على التحديات األمنية والبيئية وأن يساهم في الرفع من القدرة التنافسية والحفاظ على البيئة وعلى 0210أبريل 93ظهير

 .27السالمة الصحية

قد تضمن مجموعة من  9101ماي  02بتاريخ  09.21وجدير بالذكر أن آخر تعديل ملدونة التجارة البحرية بواسطة القانون  

تعديالت املرتبطة باملدونة والتي ترتبط بأمن السفن واملوانئ كاإلجراءات التي ينبغي اتخاذها عند موقوع حادثة بحرية وإجراءات ال

 التحقيق، وإحداث اللجنة املركزية للسالمة البحرية والوقاية من التلوث.

 

 خاتمة      

                                                           

 لشرطة املينائيةاملتعلق با 02.12واردة في مذكرة تقديم مشروع القانون رقم   25

 في شأن الشرطة املينائية. 20-21مذكرة تقديم مشروع قانون رقم  26

14_Ar.pdf-ww.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/93/PL_%2067w 

 املتعلق بشرطة املوانئ 20.03بية والبنيات األساسية حول مشروع قانون رقم تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترا  27

 

www.chambredesconseillers.ma/docs/pv_com/2021%9%9120.03رقم%91قانون%91مشروع%91حول%91الداخلية%91لجنة%91/تقرير

 املوانىء91بشرطة%91يتعلق1%91%
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تعد أهم آلية لتعزيز اإلجراءات الوقائية والسالمة  املينائية رافقوامل السفن ألمن الدولية املدونة أن إلى سبق مما نخلص      

البحرية، والحفاظ على السالمة األمنية في املوانئ في مواجهة التهديدات املحتملة، وذلك باتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة لنشر 

 في مجملها أمن املجتمع الدولي، فهي تهدفاألمن في مختلف املنافذ البحرية والدولية والحيوية لكل دولة بما يخدم مصلحة و 

 التي األعمال كشف على خالله من تتعاون  أن املينائية واملرافق تستطيع السفن الذي الدولي إلطارا وتمثل البحري، األمن لتعزيز

فيها قد أثر على كون تطبيق مختلف اإلجراءات الواردة  ، وما يمكن أن يؤاخذ عليها وردعها البحري  قطاع النقل في األمن تهدد

 سرعة تدفقات النقل البحري، إال أنه في نفس اآلن ساهم في تدعيم األمن باملوانئ.

 20.03وقد اتخذت بالدنا كافة اإلجراءات للمالئمة مع متطلبات املدونة ، خاصة بعد قرب املصادقة على قانون جديد رقم  

الذي ال يعالج بشكل كاف  0210املجال، ومواجهة محدودية ظهير  ملالئمة ترسانتنا القانونية مع املستجدات الدولية في هذا

مجموعة من املجاالت رغم أهميتها وحساسيتها بالنسبة لالستغالل املينائي، ال سيما تلك املرتبطة باألمن والسالمة والبيئة 

 زيل مجموعة من املقتضيات الواردةاملينائية ، وتحقيق العديد من األهداف التي من بينها تعزيز السالمة باملوانئ من خالل تن

واملدونة الدولية  SOLASباالتفاقيات الدولية املصادق عليها من طرف بالدنا وأهمها االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار 

د من ، وبالخصوص ما جاء في الباب السادس من هذا املشروع قانون الذي فعل العديISPSألمن السفن واملنشآت املينائية 

 مقتضيات هذه املدونة ونص على إصدار نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات األمن املينائي.
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 الحامية الجنائية لضحايا االتجار يف البرش
Criminal protection for victims of human trafficking 

نجاة الحافض ي الدكتورة :  

 املغرب - جامعة الحسن األول  بسطات سياسيةأستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية وال

 

 ملخص

تناول هذا املقال تعريفا بجريمة االتجار بالبشر ومجموع القوانين الوطنية املنسجمة مع املواثيق الدولية الحامية الضحايا من 

نظمة ر مصنف ضمن الجريمة املالناحية املوضوعية واإلجرائية. باإلضافة إلى مناقشة اإلشكاليات املتعلقة بها. فاالتجار بالبش

 تدخال على املستوى الدولي والوطني من خالل تشريعات دولية ووطنية.تستدعي العابرة للحدود، التي 

وقد قام املشرع املغربي في بحصر األفعال املتصلة بهذه الجريمة. وتدعيم حماية ضحاياها من خالل نوعين من الحماية: حماية 

ذا الفعل، ووضع تعريف قانوني للضحية، لتجنب تداخل القوانين. وحماية إجرائية تتمثل في موضوعية تتمثل في تجريم ه

التعرف على هوية الضحية وجنسيتها وسنها، منع املشتبه فيهم من االقتراب منها، وعدم اإلفصاح عن هوياتهم، باإلضافة إلى 

 قاية منه.تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة االتجار بالبشر والو 

 

ABSTRACT  

In this article we will discuss the definition human being traffic crime and of all national laws that are in line with 

international covenants protecting victims, in terms of substance and procedure. human being traffic is classified as 

transnational organized crime, which requires intervention at the international and national levels through 

international and national law. 

The Moroccan legislator has limited actions related to this crime. And strengthen the protection of its victims through 

two types of protection: Objective protection represented by the criminalization of this act and the establishment of 

a legal definition of the victim, in order to avoid overlapping of laws. And procedural protection consisted of 

identifying the identity, nationality and age of the victim, preventing suspects from approaching her and not 

revealing their identity, as well as establishing a national committee to coordinate measures to combat and prevent  

human being traffic 
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 مقدمة

أحد أشكال الجريمة املنظمة، إال أنها باعتبارها بالبشر ظاهرة دولية تؤرق املجتمع الدولي،  أصبحت ظاهرة االتجار 

تختلف باختالف صورها وأنماطها من دولة إلى دولة أخرى وفقا ملفهوم االتجار بالبشر في تشريعاتها الوطنية، ومدى احترامها 

 .لحقوق اإلنسان

تصاعد ظاهرة االتجار بالبشر، فمع تنامي بؤر الصراعات املسلحة سواء  وقد شهد املجتمع الدولي في اآلونة األخيرة

الداخلية أو الدولية ووجود كثير من مناطق العالم التي تعاني من االضطرابات الداخلية، وعدم االستقرار السياس ي وتدهور 

روف بات الجريمة املنظمة عبر الوطنية ظاألوضاع االقتصادية، في بعض البلدان السيما في بلدان العالم الثالث التي توفر لعصا

 .28معيشية سهلت وجود موارد متجددة من الضحايا من أجل تحقيق مبالغ طائلة من وراء استغاللهم 

بمليارات الدوالرات، ويشمل  اإلجمالية، تقدر قيمته 29وعليه، أصبح االتجار بالبشر نشاطا ضخما سريا عابرا للدول 

ن يقعون ضحية الخطف والقسر واالستدراج ملمارسة أشكال مهينة من األعمال ملصلحة املتاجرين الرجال والنساء واألطفال الذي

بهم. حيث يتم إخضاع الرجال للعمل القسري في ظل ظروف غير إنسانية ال تحترم فيها حقوق العمل. ويتم اخضاع النساء 

 ة. أما األطفال فيتم استخدامهم قسرا كمتسولين أو باعةللخدمة منزلية املقترنة باالستغالل الجنس ي والعمل في املالهي الليلي

 متجولين وقد يتم تعريضهم الستغالل الجنس ي بما فيه النشاطات اإلباحية. 

، فالنساء واألطفال أهم 30هذا، ويمثل االتجار بالبشر ثالث أكبر تجارة عامليا بعد تجارة املخدرات وتجارة السالح

 لتجارتهم، حيث أن شبكات الضحايا، فالتجار يتخذون من الدو 
ً
 رائجة

ً
ل الفقيرة مصدرا للضحايا وتمثل الدول الغنية أسواقا

 في املستقبل، وذلك ألن مخاطرها أقل خطورة 
ً
االتجار تمتد عبر الدول، وال شك بأن هذه التجارة قد تحتل املرتبة األولى عامليا

 من تجارة السالح وتجارة املخدرات.

، باعتبارها ضربا من ضروب الرق 31شر انتهاكا صريحا لحقوق اإلنسان وحريته وكرامتهوتشكل جريمة االتجار بالب

والعبودية التي ظن اإلنسان أنها أقبرت إلى غير رجعة في ظل تنامي قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان، بيد أن واقع الحال يؤكد 

زمن، حيث تحولت العبودية إلى إيديولوجية صارمة يخضع على أن العالم كله قد أخذ يتراجع  إلى ما كان عليه في ما مض ى من ال

 لها العديد من الضحايا خاصة في صفوف من عاش في ظروف قاهرة. 

                                                           

، الطبعة األولى: محمود شريف بسيوني، الجريمة املنظ28
ً
 ودوليا

ً
، 9112، دار الشروق، القاهرة، 0مة عبر الوطنية ماهيتها ووسائل مكافحتها عربيا

 .31ص: 

رها بيئة تجا : تجدر اإلشارة  أن ظاهرة االتجار بالبشر قد تتخذ صورا متعددة، بدءا  من تجارة الرقيق وانتهاء بتجارة األعضاء البشرية، والتي القى29

مساعدة كثيرة في مختلف الدول السيما الدول النامية منها بسبب الفقر الشديد وتدني مستوى املعيشة فيها، باإلضافة إلى مجموعة خصبة وعوامل 

 في هذه  الدراسة
ً
 .من الدوافع واألسباب التي تسهل سير هذه التجارة، والتي سنأتي عليها الحقا

 .2، ص:9101كتب لندن،  -ة وصناعة العبيد، الطبعة األولى، إصدارات إي: رمضان عيس ى الليموني، أمراء االستبعاد الرأسمالي30

ملنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة  بروتوكول األمم املتحدة : عرف31

هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو إيوائهم واستقبالهم  :على أن االتجار بالبشر(،  2/0م في نص املادة رقم )9111املنظمة عبر الوطنية لعام 

ل ءة استغالبواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إسا

ية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل، ويشمل االستغالل ضعف أوضاعهم، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مال

، أو االستعباد أو املمارسات الشبيهة با
ً
اد، أو الستعبكحد أدنى، استغالل دعارة الغير أو سائر أشكال االستغالل الجنس ي، أو السخرة أو الخدمة قسرا

 الخدمة القسرية أو نزع األعضاء.

( من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال، املكملة التفاقية األمم  2/0من التفصيل، انظر نص املادة) للمزيد

 .م9111املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية، لعام 
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وانطالقا مما سبق، أصبح من الالزم دوليا التدخل للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تهدد مختلف دول 

خالل اتجاهها نحو وضع قانون مختص بمكافحة هذه الظاهرة التي وصلت  العالم،  هذا ما أدركته معظم التشريعات الدولية من

 .إلى مستوى الجريمة، فهي في طبيعة األمر أحد أشكال الجريمة املنظمة العابرة للقارات

وعلى املستوى الوطني، انخرط املغرب منذ وقت ليس بالقصير في مسلسل املصادقة على املواثيق واالتفاقيات الدولية 

حيث تدرج املشرع املغربي في إحاطته بجريمة االتجار بالبشر  بموضوع االتجار بالبشر من أجل تعزيز املنظومة القانونية. ذات صلة

وتجريمها واملعاقبة عليها وذلك عن طريق تجريم ومعاقبة العديد من الصور واألفعال والسلوكيات املكونة لصورها من خالل 

تضمنت مجموعة من النصوص ذات االرتباط باملقتضيات الزجرية املجرمة لصور هذه  تيالجنائي ال مقتضيات مجموعة القانون 

من م.ق.ج املتعلق  0-722الذي قام بتعداد الجرائم التي يسري عليها الفصل  9-722للفصل  بالنسبة الجريمة. كما هو الحال

 .9101سنة  92.02لق بمكافحة االتجار بالبشر رقم بجريمة غسل األموال، ومنها صورة االتجار بالبشر. قبل إصدار القانون املتع

القانونية التي تتالءم مع املعايير الدولية،  32نجد أنه يتضمن مجموعة من املبادئ باستقرائنا ملقتضيات هذا القانون،

 والرامية أساسا إلى ضمان حقوق اإلنسان وحماية ومساعدة ضحايا االتجار بالبشر، وإحداث مؤسسات وطنية ذات صلة

-11فإلى أي حد استطاع املشرع املغربي توفير الحماية لضحايا جرائم االتجار بالبشر من خالل مقتضيات قانون  باملوضوع.

 ؟22

نتطرق في املبحث األول لتجليات الحماية  اإلجابة عن هذا اإلشكال يقتض ي منا تقسيم هذا املوضوع إلى مبحثين:

 نفرد املبحث الثاني ملظاهر الحماية اإلجرائية املقررة لهاته الفئة. املوضوعية لضحايا جرائم االتجار بالبشر، ل

                                                           

 ارتكزت فلسفة هذا القانون أساسا على املبادئ التالية: -32

 ات الضعيفة والهشة من الضحايا كالنساء واألطفال؛    مبدأ حماية الفئ -

 مبدأ عدم التمييز اتجاه األشخاص ضحايا االتجار بالبشر؛    -

 مبدأ الولوجية إلى الخدمات العامة وتسهيل التعافي الجسدي والنفس ي؛  -

 مبدأ منع كل أشكال االتجار بالبشر بمختلف صوره وتجلياته؛ -

 الفعل اإلجرامي الخطير كالجنايات؛         مبدأ تناسب العقوبة مع -

 مبدأ اإلعفاء من العقوبة في حالة التبليغ عن الجريمة قبل وقوعها؛ -

 مبدأ تيسير سبل االندماج للضحايا االتجار بالبشر وتيسير عودتهم ملوطنهم؛ -

 .23، ص : 9102، 93.92جلة الشرطة، العدد للتوسع أكثر راجع أحمد بوصوف، االتجار بالبشر في التشريع املغربي، مقال منشور بم
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 االتجار بالبشر   لضحايا جرائم املوضوعية الحمایة املبحث األول: تجليات

باستقرائنا لفصول قانون مكافحة االتجار بالبشر، نجد أن املشرع املغربي جاء بمقتضيات زجرية تجرم مختلف صور 

ضع عقوبات تتناسب مع خطورة الفعل املقترف، فضال عن مقتضيات حمائية تتنوع بين نصوص موضوعية االتجار بالبشر، وت

سواء كانت قانونية أو نفسية أو 33وأخرى مسطرية ومؤسساتية، كحماية شخص الضحية والشاهد وتقديم املساعدة للضحية

 صحية. 

في التحديد الدقيق للمفاهيم واملصطلحات  حيث تبرز املقتضيات املوضوعية الهادفة لتحقيق الحماية لألفراد

 القانونية والتوسع في نطاقها بشكل يفسح املجال لتوفير الحماية القانونية الالزمة لضحايا االتجار بالبشر.

، وكذا املقصود بضحايا 34وفي هذا اإلطار قام املشرع املغربي بوضع تعريف دقيق ملفهوم االتجار بالبشر واالستغالل

 . وعمل على إعفاء الضحية من املسؤولية الجنائية واملدنية، وهذا ما سنتطرق له من خالل املطلبين التاليين:35بشراالتجار بال

 املطلب األول : مفهوم الضحية في قانون مكافحة االتجار بالبشر

تي إن الحديث عن ظاهرة االتجار بالبشر تكشف بالضرورة عن صورة صريحة من صور انتهاك حقوق اإلنسان، ال

نصت عليها الدساتير الوطنية واملواثيق الدولية، وتحولت إلى ظاهرة عاملية تفرض نفسها على األجندة الدولية وصارت موضوعا 

الجتهادات عديدة تسعى إلى دراسة أبعادها ومسبباتها وسبل التصدي ملخاطرها واحتواء تداعياتها والتي تعاني منها الكثير من 

 .36بلدان العالم

املتضمن إلعالن املبادئ 1985/11/29بتاريخ  34/40الجمعية العامة لألمم املتحدة من خالل القرار رقم وقد عرفت 

"األشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة بأن الضحايا هم 

عاناة النفسية أو الخسارة االقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة كان أو جماعي، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو امل

من التمتع بحقوقهم األساسية عن طريق أفعال أو حاالت إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول األعضاء، 

 ".بما فيها القوانين التي تجرم اإلساءة الجنائية الستعمال السلطة

من ضحايا االتجار بالبشر كل 37الضحية على أنه: "يقصد بضحية  14-27من القانون  448-9في حين عرف الفصل 

شخص ذاتي، مغربيا كان أو أجنبيا، ثبت تعرضه ألي ضرر مادي أو معنوي ناتج مباشرة عن االتجار بالبشر طبقا للتعريف 

 املنصوص عليه في هذا القانون". 

باملجني عليه، نالحظ تأثر املشرع املغربي بالتعريف الوارد باملادة من خالل تعريفه للضحية أو ما قد يصطلح عليه 

الثالثة من البرتوكول املتعلق بمنع وقمع ومعاقبة االتجار بالبشر خاصة النساء واألطفال. إذ عرفته بأنه "شخص تعرض ألذى ما 

                                                           

" الشخص الطبيعي املتعلق بمكافحة االتجار بالبشر بجمهورية مصر العربية املجني عليه بأنه :  2010لسنة  64من القانون  3عرفت املادة  -33

القتصادية، وذلك إذا كان الضرر أو الذي يتعرض ألي ضرر مادي أو معنوي وعلى األخص الضرر البدني أو النفس ي أو العقلي أو الخسارة ا

 الخسارة ناجما مباشرة عن جريمة من الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون".

: يالحظ أن املشرع املغربي قد استعمل مصطلح االتجار بالبشر، خالفا للبروتوكول الذي استعمل مصطلح االتجار باألشخاص، وحسنا فعل 34

طلح االتجار باألشخاص ينصرف في تطبيقه على األشخاص الطبيعية وحتى املعنوية، وهو ما ال يستقيم مع موضوع املشرع بذلك، على اعتبار أن مص

 االتجار في البشر، الذي يقصد منه اإلنسان الحي.

 2010لسنة  64ون ( من القان21وهو نفس املقتض ى الذي نص عليه القانون املصري في الفصل الخامس املتعلق بحماية املجني عليهم )املادة  -35

 املتعلق بمكافحة االتجار بالبشر.

 .72، ص: 9109: عادل حسن علي، االتجار بالبشر بين التجريم وآليات املواجهة، جامعة نايف للعلوم األمنية، الطبعة األولى، الرياض، 36

 بخالف املشرع املصري الذي استعمل مصطلح املجني عليه.  -37
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واألفعال والوسائل واألغراض كما هي  سواء كان هذا األذى جسديا أو عقليا أو اقتصاديا نتيجة تعرضه ملجموعة من العوامل

 محددة في املادة الثالثة )أ( من البروتوكول، وبالتالي فإنه يجب منا معاملته نظرا لألضرار التي لحقت به."

وعليه، يعتبر  الضحية محل جريمة االتجار بالبشر، ، حيث يفترض توافره قبل مباشرة الجاني نشاطه اإلجرامي، 

وبالتالي فمحل جريمة االتجار بالبشر 38وقوع الفعل الجرمي، وفي حالة غياب املحل فال وجود للجريمة بحيث يكون موجودا قبل

 .39هو موضوعها الذي تقع عليه وتحدث أثرا فيه

يتضح مما سبق، أن املشرع املغربي توسع إلى حد ما في تعريفه للضحية. فمن جهة سوى بين الضحية الوطني والضحية األجنبي. 

ومن جهة ثانية، وسع من فئة األشخاص الذين يمكن أن يشملهم وصف الضحايا كعائالت املجني عليهم، ويشمل املعنى كذلك 

االتجار بالبشر. كما يتضمن الشخص الذي وقع عليه االعتداء أو الشخص الذي  كل من تضرر معنويا بشكل مباشر من جريمة

 من املمكن أن يقع عليه االعتداء. لكنه لم يشر لفئة األشخاص عديمي الجنسية، وال ملدى إمكانية سريان هذا القانون عليهم.

 املطلب الثاني: إعفاء الضحية من املسؤولية الجنائية واملدنية

الل الشنيع الذي يتعرض له ضحايا االتجار بالبشر بسبب غياب إرادتهم بالدرجة األولى، نجد أن املشرع بالنظر لالستغ

املغربي أخذ بعين االعتبار بهذا املقتض ى أثناء تبنيه للمقتضيات الحمائية التي جاء بها قانون مكافحة االتجار بالبشر على غرار 

ا السابق أو الالحق للضحية، ألنه ليس في الحقيقة سوى مجنيا عليه يستحق باقي التشريعات. ونص على عدم االعتداد بالرض

 27-14من القانون 02-223جبر الضرر الالحق به، ال العقاب والتنكيل به. وهذا ما يتضح جليا من خالل مقتضيات الفصل 

م به تحت التهديد متى ارتبط ذلك الذي نص على أنه: "ال يكون ضحية االتجار بالبشر مسؤوال جنائيا أو مدنيا عن أي فعل قا

الفعل بكونه شخصيا ضحية االتجار بالبشر، إال إذا ارتكب فعال مجرما بمحض إرادته دون أن يتعرض ألي تهديد". إن إدراج 

 هذا املقتض ى من شأنه تشجيع ضحايا االتجار بالبشر على املبادرة باإلبالغ عن مستغليهم دون خوف من املتابعة القانونية.

يه، فالضحية في جرائم االتجار في البشر ال يجوز مسائلته مدنيا أو جنائيا، بينما لو ارتكب الشخص أفعاال أخرى وعل

ليس لها عالقة أو ارتباط بجرائم االتجار في البشر، فإنه يساءل بصفته مرتكبا لتلك األفعال، كما يعفى الضحية من العقوبات 

 .40نسية واإلقامة متى ارتبطت مباشرة بكونه ضحية من ضحايا االتجار في البشراملقررة على مخالفة قوانين الهجرة والج

. إال أن العبارة 41يالحظ إذن، أن املشرع املغربي أقر من حیث املبدأ نفي املسؤولية الجنائية واملدنية عن ضحية االتجار بالبشر

طاق اإلعفاء من املسؤولیة بضرورة خضوع األخيرة من ھذا الفصل قد تضعف منظومة حمایة الضحایا حینما تم تقیید ن

الضحیة للتهديد، مما يؤدي إلى التساؤل حول طبیعة فعل التهدید الذي يمكن أن يترتب عنه انعدام مسؤولية الضحیة، وما إذا 

 كان من الضرورة أن یكون التهدید مادیا أم یمكن االعتداد بالتهدید املعنوي؟

                                                           

املجلد  09الفي، االحكام الجنائية لجرائم االتجار بالبشر، مجلة االندلس للعلوم االنسانية واالجتماعية، العدد : محمد أحمد محمد النونة املخ38

 .32ص  9103سنة  07

، 9112: علي حسن الشرفي، أحكام جرائم االختطاف والتقطع دراسة في فقه الشريعة االسالمية والقانون اليمني، مكتبة ابن الوليدة، صنعاء، 39

 .090ص: 

، املجلد 09: محمد أحمد محمد النونة املخالفي، األحكام الجنائية لجرائم االتجار بالبشر، مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 40

 .29.ص: 9103، سنة 07

ن االستغالل سلب إرادة الشخص .على أن اإلعفاء ال يطال الضحية إال إذا ترتب ع27-14من القانون  448-1تنص الفقرة الرابعة من الفصل  -41

 وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته اإلنسانية بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابال أو أجرا على ذلك.
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تجار بالبشر من الرسوم القضائية املرتبطة بالدعوى املدنية التي يتم رفعها وفي نفس السياق، يتم إعفاء ضحايا اال

. ويخول كذلك لهم أو لذوي حقوقهم االستفادة من املساعدة 42من أجل الحصول تعويض عن الضرر الناتج عن هذه الجريمة

عدة القضائية على جميع إجراءات القضائية بحكم القانون في كل دعوى بما في ذلك مرحلة االستئناف. بل وتسري هذه املسا

 . 43تنفيذ األحكام القضائية

إن وجود هذه املكنة تدعو للتساؤل حول مدى أحقية الضحية األجنبي في االستفادة من هذا املقتض ى علما أن املرسوم 

 ة القضائية.املتعلق باملساعدة القضائية يشترط ضرورة وجود معاهدة ليستفيد األجانب من املساعد 702-17امللكي رقم 

وتجدر اإلشارة، إلى أن هذه الحماية طالت كذلك األطفال. على اعتبار أنه ينظر إليهم بحكم حالتهم وبعض الخصائص 

والتي تستهدف املساس بسالمة أبدانهم وشرفهم وصحتهم املعنوية، 44الذاتية املتعلقة بهم أنهم أكثر عرضة لالعتداءات اإلجرامية،

 طفل جنائيا سواء في حياته أو سالمة جسمه أو صحته وتربيته أو املحافظة على أخالقه وماله. مما يستوجب معه حماية ال

بل حتى في الحاالت التي ال يلجأ فيها الجناة الستعمال القوة واالحتيال، تظل صفة الضحية لصيقة بالطفل الذي يقوم 

من أية متابعة، وهذا ما تم التنصيص عليه في الفقرة بعمل إجرامي طبقا لقانون مكافحة االتجار بالبشر. ويعفى تبعا لذلك 

التي تنص على أنه:" ال يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل املنصوص عليها  2745-14من القانون  448-2الثانية من الفصل 

 تحقق قصد االستغالل". سنة بمجرد  18في الفقرة األولى أعاله للقيام بجريمة االتجار بالبشر تجاه األطفال الذين تقل سنهم هن 

 

 الثاني: تجليات الحمایة اإلجرائية لضحایا جرائم االتجار بالبشر  بحث امل

ال يمكن الحديث عن حماية حقيقية لضحايا االتجار بالبشر إال من خالل رصد عملي يتجلى في مؤسسات قادرة على 

بالبشر من الناحية املؤسساتية البد لها من تضافر كل  تفعيل بنود الحماية الخاصة بالضحية، على اعتبار أن مكافحة االتجار 

بترتيب مسؤولية الدولة في حماية ضحايا االتجار بالبشر، إضافة الى  92.02الجهود من أجل مواكبتها، حيث جاء القانون رقم 

 اعتماد خاص لدور بعض اللجن الوطنية ملكافحة االتجار بالبشر والوقاية منه.

ورة إطار تشريعي يسهم في حماية ضحية االتجار بالبشر، وكفالة مصلحته، عمل املشرع املغربي وإيمانا منه بضرورة بل

 على تبني مبادئ إجرائية متعارف عليها دوليا والخاصة بحماية الضحية وترجمتها إلى نصوص قانونية واجبة التطبيق.

ستوى التدابير املسطرية )مطلب أول(، سنحاول في هذا املبحث الوقوف عند أهم تجليات هذه الحماية، سواء على م

 أو على مستوى املؤسسات املوكول لها مهمة حماية حقوق ضحايا االتجار بالبشر )مطلب ثاني(.

 املطلب األول: التدابير املسطرية لحماية ضحايا االتجار بالبشر

يث أوجب ضرورة التعرف وصف هذا القانون بقانون الضحایا، ومرد ذلك هو الضمانات التي سنها ھذا القانون. ح

على ضحیة الجریمة وهویتها وجنسیتها وسنها وذلك في جمیع مراحل البحث والتحقيق واملحاكمة.  فضال على ذلك، یمكن للسلطات 

                                                           

: يأتي هذا املقتض ى في سياق الضمانات التي تروم إلى إقرار الحماية للضحية، وذلك من خالل عدم التنصيص على معاقبة الضحايا في جرائم 42

لى عتجار في البشر، باعتبارهم من املستضعفين بحيث ينبغي توفير العالج لهم، والحماية والرعاية الصحية والدعم النفس ي واالجتماعي والعمل اال

الطوعية  مهتوفير أماكن إليوائهم بصفة مؤقتة وتقديم املساعدة القانونية الالزمة لهم، وتيسير سبل اندماجهم في الحياة االجتماعية أو تيسير عودت

 .إلى بلدهم األصلي أو بلد إقامتهم أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم األصلي أو بلد إقامتهم حسب الحالة إذا كانوا أجانب

 ، املتعلق بمكافحة االتجار بالبشر .92-02: املادة الخامسة من القانون رقم 43

44-EZZAT ABDEL. FATTAH : quelque problème posés à la justice pénale par la victimologie : Annales internationales de 

criminologie, 1966, p : 339.  

املتعلق بمكافحة االتجار بالبشر، املجلة املغربية للقانون الجنائي والعلوم  27-14زكية عومري، حماية ضحايا االتجار بالبشر على ضوء القانون  -45

 ف(.)بتصر 37، ص :5و 4الجنائية، العدد 
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القضائية املختصة أن تأمر بمنع املشتبه فيهم أو املتهمين من االتصال أو االقتراب من ضحیة االتجار بالبشر. بل ولها الحق في 

 خيص للضحیة األجنبي بالبقاء بتراب اململكة إلى غایة انتهاء إجراءات املحاكمة. هذا ما سنوضحه من خالل ما يلي:التر 

 التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها: 

والتي تمم بها قانون املسطرة الجنائية بمقتض ى القانون رقم  1-5-82خصص املشرع املغربي لحماية الضحايا املادة

والتي نصت على أنه: "إذا تعلق األمر بجريمة االتجار بالبشر يجب في جميع مراحل البحث والتحقيق واملحاكمة العمل  14-27

فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها". حدد املشرع من خالل هذا النص اإلجراءات الواجب إعمالها في 

حاكمة أال وهو التعرف على ضحية االتجار بالبشر. لكن اإلشكال يثار في حالة تواجد ضحية جميع مراحل البحث والتحقيق وامل

أجنبي فوق تراب اململكة املغربية دخل إليها بطريقة غير شرعية. نحن نعلم أن املهاجر السري يخضع لقانون الهجرة، الذي 

ر بالبشر. لذا فإذا ما تم إخضاع املهاجر السري يتضمن مقتضيات تختلف كثيرا عن تلك املضمنة في قانون مكافحة االتجا

املتعلق بمكافحة االتجار بالبشر. مما  27-14ملقتضيات هذا القانون، سيتم حرمانه من الحماية القانونية التي كفلها قانون 

 . 46الدرجة األولىبيستدعي تحديد أدق لضحية االتجار بالبشر لكي يسهل على الجهة املختصة معرفة املقتضيات الواجبة التطبيق 

 منع املشتبه فيهم من االتصال أو االقتراب من الضحية: 

غالبا ما يعمد الجناة إلى تهديد أو إيذاء الضحايا أو الشهود من اجل إلزامهم بعدم اإلدالء باملعلومات التي لديهم، لذا 

ا إخبارها بكل مستجد على مستوى وجب على السلطات املختصة أن تعمل جاهدة على الحفاظ على سرية هوية الضحية؛ معه

من قانون  1-5-85حمايتها خصوصا إذا ما تعلق األمر بصعوبات تعترض هذه الحماية. هذا ما تضمنته الفقرة الثانية من املادة 

حية ض املسطرة الجنائية على أنه: "يمكن للسلطات القضائية أن تأمر بمنع املشتبه فيهم أو املتهمين من االتصال أو االقتراب من

 وذلك من أجل ضمان عدم تعرضها ألي أدى من طرف من تشكل خطرا عليهم. 47االتجار بالبشر".

 الترخيص للضحية األجنبي بالبقاء بتراب اململكة إلى غاية انتهاء إجراءات املحاكمة: 

علومات يه من ممن أجل التسريع بالوصول للمتهمين بجرائم االتجار بالبشر من خالل االستعانة بما يمكن الوصول إل

عن طريق ضحية جرائم االتجار بالبشر، نجد أن املشرع املغربي قد سمح للضحايا واملبلغين عن الجريمة والشهود األجانب 

فوق تراب اململكة املغربية دون تمكينهم من اإلقامة الدائمة. وذلك من أجل حمايتهم عن طريق عدم  -بشكل مؤقت-بالبقاء

اإلخالل بحق وبمقتضيات مبدأ املواجهة بين الخصوم. ولعل األجدر على املشرع املغربي أن يضمن اإلفصاح هويتهم، لكن دون 

لكل ضحية أو مبلغ أو شاهد أجنبي على الجريمة الحق في اللجوء ملجرد الشك في وجود خطر على حياته بمجرد مغادرته للمملكة 

ا مع ما جاء في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار بالبشر في املغربية، سواء وقع تحقق الضرر أو كان احتماليا وذلك تماشي

الفقرة األولى من املادة السابعة منه التي تنص على ما يلي : "باإلضافة إلى اتخاذ التدابير املبينة في املادة السادسة من هذا 

ت التي سمح لضحايا االتجار بالبشر في الحاال البروتوكول، تنظر كل دولة طرف في اعتماد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة ت

 تقتض ي ذلك، بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة". 

ولقد تبنت بعض التشريعات السماح للضحايا األجانب بالبقاء فوق ترابها كالتشريع البلجيكي. حيث ذهب مجلس 

ق اللجوء إلى بلجيكا، على اعتبار أنها غادرت بلدها إلى الدولة املنازعات لألجانب البلجيكي إلى منح إحدى املواطنات املقدونية ح

البلجيكية هروبا من وضع االستغالل الجنس ي الذي كان يمارس عليها من قبل شبكة إجرامية لالستغالل الجنس ي لسنوات عدة 

اب ح لها حق اللجوء نظرا لغياستنادا ملجموعة من الشواهد الطبية واإلثباتات. كما تكلف املجلس السالف الذكر بحمايتها ومن

 حماية الدولة املقدونية لهذه الضحية. 

                                                           

 . 38زكية عومري، مرجع سابق، ص  -46

 تسري هذه املقتضيات أيضا على الشهود والخبراء واملبلغين في جريمة االتجار بالبشر.  -47
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 تقديم املساعدة القانونية: 

یعفى ضحايا االتجار بالبشر من أ الرسوم القضائية املرتبطة بالدعوى املدنیة التي یرفعونها للمطالبة بالتعويض عن 

ر أو ذوو حقوقهم كذلك من املساعدة القضائية بحكم القانون الضرر الناتج عن هذه الجریمة، كما یستفید ضحايا االتجار بالبش

في كل دعوى، بما في ذلك االستئناف. وتسري آثار مفعول املساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفیذ األحكام 

 -65ن مرسوم ملكي رقم القضائية، وهنا نعيد طرح إشكالية مدى إمكانية استفادة األجانب من هذه املساعدة القضائیة، كو 

 املتعلق باملساعدة القضائية یتطلب وجود معاهدة الستفادة األجانب من هذه املساعدة.    514

وبالنظر لخطورة هذه الجریمة، نجد أنهذا القانون عاقب كل من علم بارتكاب جریمة االتجار بالبشر أو الشروع       

درهم، وھذا  71.111إلى 7.111الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من فیھا ولم یبلغھا إلى السلطات املختصة، وذلك ب

 إن دل عن ش يء إنما یدل على رغبة املشرع في التصدي لهذه الجریمة والحیلولة دون ارتكابھا.  

وألن حمایة ضحایا االتجار بالبشر قد یتطلب االستعانة بالخبراء وأیضا الشهود، أحال ھذا القانون على مقتضیات 

من قانون املسطرة الجنائیة التي تخول لوكیل امللك أو الوكیل العام للملك أو قاض ي التحقیق كل فیما یخصه،  2-39ادة امل

تلقائیا أو بناء على طلب، إذا تعلق األمر بجریمة الرشوة أو استغالل النفوذ أو االختالس أو التبدید أو الغدر أو غسل األموال أو 

من هذا القانون أن یتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير  108ائم املنصوص عليها في املادة االتجار بالبشر إحدى الجر 

 التالیة لضمان حمایة الشهود والخبراء:  

 االستماع شخصیا للشاهد أو الخبير؛  

دة الخبير، هد أو إفاإخفاء هویة الشاهد أو الخبير في املحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضیة املطلوب فيها شهادة الشا

 وذلك بشكل یحول دون التعرف على هویتها لحقیقیة؛  

تضمين هویة مستعارة أو غير صحیحة للشاهد أو الخبير في املحاضر والوثائق التي ستقدم أمام املحكمة بشكل یحول 

 دون تعرف الغير على ھویته الحقیقیة؛  

ر ضمن املحاضر والوثائق التي تنجز في القضیة املطلوب فيها شهادة عدم اإلشارة إلى العنوان الحقیقي للشاهد أو الخبي 

 الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل یحول دون التعرف على عنوانه؛  

اإلشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائیة التي تم فيها االستماع إلیه أو املحكمة املختصة  

 ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاض ي التحقیق أو املحكمة؛   للنظر في القضیة إذا

وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي یكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، حتى 

 یتمكن من إشعارها بالسرعة الالزمة إزاء أي فعل قد يهدد سالمته أو سالمة أسرته أو أقاربه؛  

الهواتف التي یستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات املختصة بعد موافقة املعني باألمر كتابة ضمانا إخضاع  

 لحمایته؛  

توفير حمایة جسدیة للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومیة بشكل یحول دون تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد 

 أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.  

الحمایة املذكورة غير كافیة، یمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر یعتبر ضمانة فعلیة لفائدة مستحق  إذا كانت تدابير 

 الحمایة.

 املطلب الثاني: الحماية املؤسساتية لضحايا االتجار بالبشر             

جار مایة لضحایا االتلم تقتصر حماية املشرع املغربي لضحايا االتجار بالبشر على الجانب املسطري، بل امتدت لح

بالبشر على املستوى املؤسساتي. حيث تم إحداث لجنة وطنیة لتنسیق إجراءات مكافحة االتجار بالبشر والوقایة منه وتحديد 
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كیفیة سيرها من خالل إصدار املرسوم املتعلق بتحدید تألیف اللجنة الوطنیة لتنسیق إجراءات مكافحة االتجار بالبشر والوقایة 

 .201848یولیوز 19، املوافق ل 6692ة سيرها بالجریدة الرسمیة عدد منه وكیفی

وجاء في الجریدة أن املرسوم سیدخل حيز التنفیذ ابتداء من تاریخ تعیين أعضاء اللجنة املنصوص علیھم في املادة      

ن: حقوق یة املكلفة بكل مالثانیة. وبحسب املصدر نفسه، فاللجنة تتكون من ممثل عن رئیس الحكومة، وممثل السلطات الحكوم

 . 49اإلنسان، الداخلیة، الشؤون الخارجیة، العدل، املالیة، اإلسكان، النقل، الصحة، الشباب، االتصال

كما تتألف اللجنة من ممثلين عن السلطة الحكومية: املكلفة باألسرة والتضامن واملساواة والتنمیة االجتماعیة، 

ع البرملان واملجتمع املدني، واملغاربة املقیمين في الخارج وشؤون الهجرة، باإلضافة إلى ممثل والشغل واإلدماج املنهي، والعالقات م

عن املجلس األعلى للسلطة القضائیة، ورئاسة النیابة العامة، واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان، والتعاون الوطني، والقیادة 

 مثلين عن جمعیات املجتمع املدني. العلیا للدرك امللكي، واملدیریة العامة لألمن الوطني، وم

بدعوة من رئیسھا، على األقل مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الضرورة لذلك.   -حسب املرسوم -وتجتمع اللجنة

 وتناط بها االختصاصات التالیة:  

ر. ر بالبشتقدیم كل مقترح تراه مفیدا إلى الحكومة من أجل وضع سیاسة عمومیة وخطة عمل وطنیة ملكافحة االتجا

 ورصد مستجداته والوقایة منه وحمایة ضحایاه، وتتبع وتقییم تنفیذها، وذلك بإشراك الجهات املعنیة؛ 

اقتراح مختلف أشكال التنسیق والتعاون بين السلطات املختصة واملنظمات الدولیة واملنظمات غير الحكومية الوطنية 

ة منه؛ اقتراح كل التدابير الالزمة لدعم مشاريع جمعيات املجتمع املدني لحمایة والدولية، املعنية بمكافحة االتجار بالبشر والوقای

 ومساعدة ضحايا االتجار بالبشر والوقایة منه؛ 

 إعداد قاعدة بيانات أو املساهمة في إعدادها لتجميع املعطيات واملعلومات املتعلقة بمنعومكافحة االتجار بالبشر؛ 

املستمر وبرامج التحسيس والتواصل في مجال مكافحة االتجار بالبشر لفائدة جمیع اعتماد برامج التربية والتكوين 

 القطاعات والهيئات والجمعيات املعنية؛ 

 اقتراح القیام بدراسات وأبحاث في مجال مكافحة االتجار بالبشر ورفعها إلى السلطات والهیئات املعنیة؛ 

 ار بالبشر؛اقتراح إعداد دالئل إرشادیة في مجال مكافحة االتج

إعداد تقریر وطني سنوي حول املجهودات املبذولة في مجال مكافحة االتجار بالبشر والوقایة منه والعوائق واإلكراهات 

 املتعلقة بھذا املجال؛ رصد املظاهر الجدیدة لالتجار بالبشر.

 البشر.قة بمكافحة االتجار بیمكن استشارة هذه اللجنة في حالة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية املتعل

يتضح مما سبق، أن املشرع املغربي أحاط الضحية بحماية مزدوجة نص عليها بمقتضيات عامة بقانون املسطرة 

الجنائية ومقتضيات خاصة في قانون االتجار بالبشر. وأهم ما تميزت به هذه الحماية هو أنها طالت كذلك الضحية األجنبي ولو 

اصة املتضمنة في قانون االتجار بالبشر. لكن تظل الضرورة تدعو لحماية أكبر وأكثر لضحايا اإلتجار ببعض من مقتضياتها خ

                                                           

ى و : يتضح بأن املشرع حاول إعطاء امتياز لضحية االتجار بالبشر بالنص على تدابير، لكن مع ذلك فهذه التدابير تبقى مجرد إجراءات على مست48

قانوني ليست بقريبة بالشكل املطلوب من الواقع، على اعتبار أن األمريستدعيالتنزيل على املستوى الواقعي بإحداث أماكن خاصة لهذه النص ال

 هذهاألفعال االجرامية . الرعاية الصحية والدعم النفس ي، وكذا أماكن اإليواء املؤقتة التي ال يستفيد منه ضحايا 

لجنة الوطنية مازال إلى حد الساعة لم يرى النور على املستوى العملي بعد تشكيل أعضاءها لهذا وجب العمل : يمكن القول أن تفعيل هذه ال49

من خاللها في فلسفة املشرع حماية لضحايا االتجار بالبشر والتخفيف من معاناتهم وتحمل  على تسريع وثيرة عمل هذه املؤسسة والذي يفترض 

ت من أجل التوطئة لسياسة جنائية هادفة وبناءة تنطلق من التجريم والعقاب وتمر بحماية الضحايا لتصل لألهم الدولة ملسؤوليتها في شتى املجاال 

 .الالإنسانية واملنتظر من هذه السياسة وهو الخروج بسياسة وقائية تقينا من مخاطر هذه الجريمة 
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بالبشر نظرا ملا تظل يعانيه ضحايا اإلتجار بالبشر خاصة ما يتعلق باألضرار النفسية ناهيك عن أثار هذا األمر عما هو اقتصادي 

 واجتماعي وسوسيوثقافي. 

التي سعى لها املشرع في تشكيل ترسانة قانونية تجرم اإلتجار في البشر، وبالرغم من تعبير املغرب لكن، وبالرغم من الجهود 

الصريح على االستعداد لالنخراط في كل الحمالت والعمليات التي تستتب األمن وتحارب الجريمة بكل أنواعها، وكذا انضمامه 

 ،0272للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية لسنة 

لمكتب املركزي لألنتربول بالرباط، وكذا االتفاقيات الدولية واإلقليمية ملكافحة جرائم التجارة بالبشر بكافة صورها وإنشائه ل 

املتعددة، وبالرغم كذلك من تنديد الجمعيات الحقوقية ملناهضة االستغالل بكل أنواعه لألفراد، نالحظ أن هناك نوع من 

النوع من الجرائم، وأجرءتها، يرجع ذلك لكون القانون املغربي ال يعاقب اإلتجار  التقصير في تنزيل النصوص التجريمية لهذا

بالبشر بشكل مباشر، وإنما يتضمن فقط بعض األفعال التي تشكل بعض صور هذا اإلتجار. ومن جهة أخرى واحتراما ملبدأ 

عرضها  ة األحكام تكييف الجرائم التي سبقشرعية التجريم والعقاب، وملبدأ التفسير الضيق للنصوص الجنائية، فال يمكن لقضا

على أنها جريمة االتجار بالبشر، إذ تبقى حبيسة للمفهوم الذي أعطي لها بموجب البروتوكول األممي الخاص باالتجار باألشخاص، 

 من هذا املنطلق يمكننا أن نضع بعض املقترحات املتمثلة في االتي:

االتجار في البشر في التشريع املغربي، انسجاما مع االتفاقيات الدولية املناهضة العمل على توحيد املفهوم العام للمقصود ب 

 لهذا النوع من الجرائم، واملبادئ العامة للشريعة اإلسالمية، التي كانت سباقة لتجريم االتجار في البشر.

ل فراد والرفع من معدل الدخإصالح املنظومة االقتصادية واالجتماعية عن طريق السعي إلى تحسين املستوى املعيش ي لأل  

الفردي للشخص، وإشباع حاجاته األساسية واملحافظة على كيانه لكي ال يسقط ضحية الظروف املعيشية والفقر والحاجة 

 للمال، ومن ثم يخضع لالستغالل وسوء املعاملة،

كذا ق وضع برامج مراقبة و الحرص على التربية والتنشئة السليمة للطفل وتوفير جو مالئم للتمدرس وتتبع ذلك عن طري 

لجان مختصة للحيلولة دون السقوط في أشكال االنقطاع عن الدراسة إما بسبب الحاجة وضعف املوارد، أو بسبب العادات 

 والتقاليد التي تجبر الفتاة على االنقطاع عن الدراسة واستغاللها في العمل .

تغاللية إجرامية وتعزيز الرقابة على ذلك من خالل إنشاء فرق وضع برامج تحمي مرتدي االنترنت من املواقع ذات أغراض اس 

 للشرطة القضائية متخصصة في مكافحة الجرائم الحديثة واملعلوماتية

اإلكثار من الحمالت التحسيسية والنشرات التوعوية وكذا الندوات للتعريف أكثر بأهمية املوضوع والحماية الجنائية له،  

 ملناهضة كافة أشكال االستغالل.وتشجيع إنشاء جمعيات حقوقية 

سن قوانين زجرية صارمة والعمل على حسن تفعيلها، والتي تعنى بتجريم استغالل األشخاص في األبحاث الطبية وتلميعها  

حر ببكونها خدمة إنسانية أو نزع األعضاء البشرية واالتجار فيها، استنادا لقوله تعالى ))ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر وال

 ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال((.

لذلك، وبناءا على هذا االستنتاج، فقد ينبثق عن هذه الدراسة دراسات أخرى ترتكز عليها، وتكون امتدادا لها، كدور مؤسسات 

وسائل  اهرة االتجار بالبشر على اعتبار أناملجتمع املدني في التصدي لظاهرة االتجار بالبشر، أو دور وسائل األعالم في التصدي لظ

 .اإلعالم في الوقت الحالي أصبحت من أهم العوامل املؤثرة على األفراد في املجتمع
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 املراجع واملصادر

 

:الئحة املراجع 

، الطبعة األولى 
ً
 ودوليا

ً
، دار الشروق، 0محمود شريف بسيوني، الجريمة املنظمة عبر الوطنية ماهيتها ووسائل مكافحتها عربيا

 .9112القاهرة، 

 

 .9101كتب لندن،  -رمضان عيس ى الليموني، أمراء االستبعاد الرأسمالية وصناعة العبيد، الطبعة األولى، إصدارات إي 

 

 .9102، 93.92أحمد بوصوف، االتجار بالبشر في التشريع املغربي، مقال منشور بمجلة الشرطة، العدد   
 

 .9109بشر بين التجريم وآليات املواجهة، جامعة نايف للعلوم األمنية، الطبعة األولى، الرياض، عادل حسن علي، االتجار بال 

 

محمد أحمد محمد النونة املخالفين، االحكام الجنائية لجرائم االتجار بالبشر، مجلة االندلس للعلوم االنسانية واالجتماعية،  

 . 9103سنة  07املجلد  09العدد 

 

ام جرائم االختطاف والتقطع دراسة في فقه الشريعة االسالمية والقانون اليمني، مكتبة ابن الوليدة، علي حسن الشرفي، أحك 

 .9112صنعاء، 

 

املتعلق بمكافحة االتجار بالبشر، املجلة املغربية  27-14زكية عومري، حماية ضحايا االتجار بالبشر على ضوء القانون  

 .5و 4للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، العدد 

 املتعلق باالتجار بالبشر 92-02قانون  

EZZAT ABDEL. FATTAH : quelque problème posés à la justice pénale par la victimologie : Annales 

internationales de criminologie, 1966  . 
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 املرحلة التمهيدية لعقد املرابحة لآلمر بالرشاء
The preliminary stage of the cost plus contract for the one who ordered the prerchase 

جلجال محفوظ رضاالدكتور :   

جامعة تيارت -كلية الحقوق والعلوم السياسية  أستاذ محاضر"أ"  

 الجزائر - مخبر البحث في التشريعات حماية النظام البيئي

 

 

 

 

 امللخص: 

املرابحة لآلمر بالشراء باعتبارها أحد مراحل التي تمر بها مع تحديد اإلطار تهدف الدراسة إلى تحديد املرحلة التمهيدية لعقد 

 التنظيمي لها.  

ومن خالل البحث تم التوصل إلى أن املرحلة التمهيدية تتكون من طلب الشراء، والوعد بالتعاقد مع عدم إلزامية هذا الوعد، 

 مع إمكانية اللجوء إلى وسائل أخرى لضمان الوفاء بالوعد.

 الوعد.-التعاقد  -املرحلة التمهيدية -عقد املرابحة لآلمر بالشراء -عقد املرابحة  لكلمات املفتاحية:ا

 

 

Abstract:  

The current study aims at identifying the preliminary stage of the cost plus contract for the one who ordered 

the prerchase since it is considered as one the vital stages in identifying its regular framework. In this study, the 

researcher deduced that this preliminary stage consists of the prerchase order, and the promise in contact without 

binding the promise. However, There should be other means to guarantee the fulfilment of the promise  

 –contract  -preliminary stage  -cost plus contract for the one ordered the prerchase -: cost plus contract Key words

promise. 
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 مقدمة:

تعد املرابحة لآلمر بالشراء أحد أنواع املرابحة، وتختلف عن املرابحة البسيطة أو العادية، فهذه الصيغة األخيرة تعد أقدم 

من الصيغة األولى، والتي تناولها الفقهاء وهي املقصودة بمصطلح املرابحة، أما الصيغة الثانية وهي عملية التمويل التي تستخدمها 

مية باسم بيع املرابحة لآلمر بالشراء وهي الصيغة املستحدثة، ظهرت في نهاية عقد السبعينات، حيث يقول محمد البنوك اإلسال 

في بحثه املعنون باألساس الشرعي لصيغة التمويل باملرابحة " شاع استعمال مصطلح بيع املرابحة لآلمر بالشراء لدى  املاحي

أحكام الشريعة اإلسالمية، وهو مصطلح حديث ظهر أواخر عقد السبعينات، وكان البنوك اإلسالمية والشركات التي تتعامل وفق 

 أول من استعمله الدكتور سامي حمود أثناء إعداد أطروحة دكتوراه.

رغم التشابه بين الصيغتين إال أنه نجد أن هناك تباين كبير بينهما سواء من حيث السبب املنش ئ لها، وكذلك من حيث 

 األولى يشتري البائع السلعة لنفسه دون طلب من أحد ثم يبيعها لشخص ثاني فيزيدني من الثمن األصلي.األطراف؛ إن الصيغة 

أما الصورة الثانية واملتمثلة في املرابحة املصرفية للبنك باعتباره البائع ال يشتري السلعة إال بناًء على طلب املشتري 

عد بالشراء من طرف الزبون ووعد بالبيع يلتزم به البائع البنك لذلك )الزبون( لذلك يفترض هنا وجود اثنان من الوعود، الو 

 سميث املرابحة لألمر بالشراء.

وكذلك يوجد اختالف آخر يتمثل في تعدد األطراف في الصورة األولى للمرابحة يوجد طرفين فقط، بينما في الصورة الثانية 

 يوجد ثالث أطراف هم البنك والزبون والبائع )املورد(.

تضمن عقد املرابحة لآلمر بالشراء ثالث مراحل أساسية والتي تبدأ باملرحلة التمهيدية ثم مرحلة إبرام العقد بين املصرف وي

والبائع ثم مرحلة إبرام عقد املرابحة، والذي ما يهمنا في هذا البحث هو املرحلة التمهيدية أو املرحلة السابقة لعقد املرابحة لآلمر 

وم بشراء منقول أو عقار بناًء على طلب الزبون غير أن هذا األخير قد ال يقوم بإتمام إجراءات البيع عن بالشراء، فاملصرف يق

طريق املرابحة رغم أن املصرف قام بشراء السلعة بناء على طلبه مما قد يؤدي إلى الخسارة املالية للمصرف، ومن هنا تظهر 

الشراء والوعد بالتعاقد من كال الجانبين املصرف والزبون وكذا ذهاب  أهمية املرحلة التمهيدية التي تتكون أساسا من طلب

بعض املصارف إلى إضفاء اإللزامية على الوعد بالتعاقد غير أنه وحسب املقتضيات الشرعية فال يمكن جعل الوعد بالتعاقد 

.
ً
 ملزما

ر للمرحلة التمهيدية لعقد املرابحة لآلم بناًء على ما سبق يمكن طرح اإلشكال التالي ما هي الطبيعة الفقهية والقانونية

 بالشراء؟

لإلجابة على اإلشكالية اعتمدنا على أكثر من منهج، حيث اتبعنا املنهج الوصفي بغية التعريف بعقد املرابحة لآلمر بالشراء 

 مع تحديد حكمها الشرعي وكذلك اتبعنا املنهج االستقرائي من أجل معرفة تكييف املرحلة التمهيدية.

 األحكام العامة لعقد املرابحة لآلمر بالشراء، أما الثاني ا عن الخطة فتم تقسيمها إلى عنوانين رئيسيين األول يتمثل فيوأم

 اإلطار التنظيمي للمرحلة التمهيدية لعقد املرابحة لألمر بالشراء.فيتضمن 

 املبحث األول: األحكام العامة لعقد املرابحة لآلمر بالشراء.

لعقد املرابحة لآلمر بالشراء، البد من التطرق إلى تعريف عقد املرابحة حتى يتسنى لنا معرفة رحلة التمهيدية من أجل معرفة امل

أن هذا العقد متعدد األطراف ويحتاج إلى مرحلة سابقة تمهد إلبرام هذا العقد، وبالتالي سيتم التطرق إلى تعريف عقد املرابحة 

 في املرحلة التمهيدية وهو الوعد بالتعاقد. وكذا مشروعيته مع التطرق إلى أهم عنصر 

 تعريف عقد املرابحة.املطلب األول: 

ا كل ولكنه ،نقصد هنا تعريف عقد املرابحة لآلمر بالشراء وليس عقد املرابحة العادية، وتوجد عدة تعريفات لهذا العقد

 تتفق في أنه يتضمن مرحلة سابقة والتي تسمى باملرحلة التمهيدية.
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 التعريف الفقهي. ل:الفرع األو 

وردت عدة تعريفات بشأن بيع املرابحة لآلمر بالشراء نذكر منها هي " اتفاق بين املصرف والعميل على أن يبيع األول للعميل 

   50املبيع الذي يطلبه بثمنه وزيادة ريح معلوم يتفقان عليه وعلى كيفية السداد" 

اء عملية مركبة من وعد بالشراء وبيع باملرابحة، وهي ليست من حمود " إن بيع املرابحة لآلمر بالشر ويعرفها سامي 

 بالشراء، وهو ال يبيع حتى يتملك ما 
 
قبيل بيع اإلنسان ما ليس عنده، ألن املصرف ال يعرض أن يبيع شيئا ولكنه يتلقى أمرا

 كما وصف، كما أن هذه العملي
 
ة ال تنطوي على الربح لم هو مطلوب ويعرضه على املشتري لآلمر ليرى ما إذا كان مطابقا

 يتحمل تبعة الهالك
 
 .51"يضمن، ألن املصرف وقد اشترى فأصبح مالكا

 هو"
ً
أن يتفق العميل والبنك اإلسالمي املمول لشراء السلعة ليبيعها مرابحة على أن يلتزم العميل بشرائها  ويعرف أيضا

دفعة واحدة أو بالتقسيط مع الزيادة في ثمن السلعة بعد ذلك، ويلتزم البنك ببيعها لآلمر بالشراء بثمن معجل أو مؤجل 

كربح للبنك أي البد لتمامه من ثالثة أطراف وهي العميل) اآلمر بالشراء( والبائع مرابحة وهو البنك اإلسالمي والبائع األصلي 

 .52صاحب السلعة" 

 الفرع الثاني: التعريف التشريعي.

املحدد للعمليات البنكية املتعلقة بالصيرفة اإلسالمية  9191مارس  07املؤرخ  19-91من النظام رقم  17عرفت املادة  

، حيث نصت " املرابحة هي عقد بموجبه البنك أو املؤسسة املالية يبيع 53وقواعد ممارستها من طرف البنوك واملؤسسات املالية

ح الية، بتكلفة اقتنائها مع إضافة هامش ربلزبون سلعة معلومة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، يملكها البنك أو املؤسسة امل

 لشروط الدفع املتفق عليها بين الطرفين" إن املشرع الجزائري عرف املرابحة العادية وليس املرابحة 
ً
 ووفقا

ً
متفق عليه مسبقا

تعلقة بالصيرفة املعرفة للمنتجات امل 9191أفريل  19املؤرخة في  9191-12لآلمر بالشراء، ولكنه تدارك ذلك في التعليمة رقم 

حيث نصت املادة " يمثل  54اإلسالمية واملحددة لإلجراءات والخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك واملؤسسات املالية 

عقد املرابحة لآلمر بالشراء، العقد الذي يقتني بموجبه البنك أو املؤسسة املالية من الغير، بخالف اآلمر بالشراء أو وكيله، بناًء 

ومواصفات اآلمر بالشراء، سلعة منقولة أو غير منقولة بهدف بيعها له بسعر يساوي تكلفة اقتنائها، بإضافة هامش ربح  على طلب

 لشروط الدفع املتفق عليها بين الطرفين".
ً
 ووفقا

ً
 متفق عليهما مسبقا

 .الفرع الثالث: تعريف هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية

                                                           

 910950امعي،  الطبعة األولى اإلسكندرية، محمود حسنى الزينى، عقد املرابحة في الفقه اإلسالمي، دار الفكر الج -

 

ص  ،0239-0219األردن، -سامي حسن أحمد حمود ، تطوير األعمال املصرفية بما يتفق والشريعة اإلسالمية، الطبعة الثانية، دار الفكر، عمان - 51

 222-229ص 

 

)دراسة مقارنة( ،دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى،اإلسكندرية، رشاد نعمان شايع العامري، الخدمات املصرفية االئتمانية في البنوك اإلسالمية -52

9102. 

الذي يحدد العمليات البنكية املتعلقة بالصيرفة اإلسالمية وقواعد  9191مارس  07املوافق  0220رجب  91املؤرخ في  19-91نظام رقم  -53

  9191مارس  92املؤرخة  01ممارستها من طرف البنوك واملؤسسات املالية، ج ر ، عدد 

املعرفة للمنتجات املتعلقة بالصيرفة اإلسالمية واملحددة لإلجراءات والخصائص التقنية  9191أفريل  19املؤرخة في  9191-12التعليمة رقم  -54

 لتنفيذها من طرف البنوك واملؤسسات املالية، الصادرة عن بنك الجزائر 
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بيع املؤسسة إلى عميلها )اآلمر بالشراء( سلعة بزيادة محددة على ثمنها أو تكلفتها بعد تحديد تلك " هي  عرفتها على أنها

الزيادة )ربح املرابحة( في الوعد وتسمى املرابحة املصرفية لتميزها عن املرابحة العادية وتقترن املرابحة املصرفية بتأجيل 

 الثمن مع أن هذا التأجيل ليس من لوازمها، فهناك مر 
 
 55ابحة حالة أيضا

 الفرع الرابع: تعريف بيع املرابحة كما تجريها املصارف اإلسالمية.

يقرر املؤتمر أن املواعدة على من أنه "  0232ولقد جاء في املؤتمر املصرفي اإلسالمي الثاني املنعقد في الكويت في مار س

هو  م بيعها ملن أمر بشرائها بالربح املذكور في الوعد السابقبيع املرابحة لآلمر بالشراء بعد تملك السلعة املشتراة وحيازتها، ث

، طاملا تقع على املصرف اإلسالمي مسؤولية الهالك قبل تشغيل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد 
 
أمر جائز شرعا

 لآلمر أو للمصرف أو لكليهما، فإن األخذ باإللزام هو 
 
امل األحفظ ملصلحة التع بعيب خفي، وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزما

 وكل مصرف مخير في أخذ 
 
واستقرار املعامالت، وفيه مراعاة مصلحة املصرف والعميل وأن األخذ باإللزام أمر مقبول شرعا

 ".ما يراه في مسألة القول باإللزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه

 

 شراء.املطلب الثاني: الحكم الشرعي لعقد املرابحة لآلمر بال

أجاز بعض العلماء هذه الصيغة ومنهم الشيخ يوسف قرضاوي في كتابه بيع املرابحة لآلمر بالشراء كما تجريه املصارف 

اإلسالمية وكذلك سامي حمود في كتابه تطوير األعمال املصرفية بما يتفق والشريعة اإلسالمية وكذلك الشيخ علي أحمد السالوس 

مر بالشراء وأما حجتهم في جواز هذه الصيغة أن األصل في املعامالت والعقود اإلباحة ويشترط في بحثه تحت عنوان املرابحة لآل 

 لكي يكون عقد صحيح أن يمتلك البنك السلعة مع إلزام اآلمر بالشراء.

حة " إن صيغة التمويل باملرابفي مقابل منع بعض العلماء هذه الصيغة املستحدثة للمرابحة حيث يقول أبو املجد حرك

التي تجريها البنوك اإلسالمية ال تختلف في ش يء عن اإلقراض الربوي من ناحية الدور االقتصادي وإن اختلف عنها في 

 في كتابه بيع املرابحة كما تجريه املصارف اإلسالمية.الشكل القانوني
ً
 " وكما يقول سليمان األشقر عقد بيع املرابحة عقد باطال

واملختصين في مجال الصيرفة اإلسالمية فإن عقد املرابحة لآلمر بالشراء هي جائزة بشرط االلتزام ولكن من آراء الفقهاء املعاصرين 

 بالضوابط الشرعية وكذا شروطها نذكر منها: 

 إليها 
ً
يجوز أن يقدم املستفيد بوعد شراء سلعة معينة يحدد فيها جميع أوصافها، ويلتزم بشرائها مرابحة بالتكلفة، مضافا

 عليه.الربح املتفق 

 مختلفة يتفق عليها بين الطرفين والسيما فيما يتعلق تحديد مكان التسليم، ودفع تأمين 
ً
يجوز أن تتضمن املواعدة شروطا

 56نقدي لضمان تنفيذ العملية وكيفية تسديد الثمن.

ع ويض في الضرر الواقيجوز األخذ بإلزام الواعد بالشراء وتحديد أثر اإللزام في هذه الحالة، إما بتنفيذ الوعد وإما بالتع

 بسبب عدم الوفاء بال عذر في مرحلة البيع األول.
ً
 فعال

ويشترط أن يقوم البنك بشراء السلعة املطلوبة قبل بيعها مرابحة للواعد بالشراء، ويشترط أن يكون التعاقد في عملية 

 ة املرابحة املقترنة بالوعد.البيع األول هذه بين البائع األصلي للسلعة والبنك، وهذا الشرط جوهري وأساس ي لصح

يجوز توكيل البنك الغير بما في ذلك الواعد بالشراء، القيام بتسليم السلعة املعينة نيابة عنه، ويكون هذا التوكيل بعقد 

 مستقل عن عقد بيع املرابحة ) في حالة توكيل الواعد بالشراء( خشية توهم الربط بين التوكيل والشراء باملرابحة.

                                                           

نوفمبر -ه0222،  مكتبة امللك فهد الوطنية،املنامة،33سسات املالية اإلسالمية،، معيار رقم املعايير الشرعية، هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤ  -55

  922،ص 9102

  56وما يليها. 912املعايير الشرعية، ص  -
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لبنك للسلعة، وقبل بيعها باملرابحة إلى العميل، يتحمل البنك تبعة الهالك وضمان العيوب  إال في حالة االتفاق بعد شراء ا

مع العميل على اإلبراء من العيوب، بمعنى أنه إذا هلكت السلعة فإنها تهلك على ملكية البنك، وإذا فيها عيب ) غير مشمول 

يمكنه عندئذ أن يسلم السلعة إلى الواعد بالشراء، وال أن يحمله أي مخاطرة أو  باإلبراء( فهو يتحمل املسؤولية كذلك، وال 

 57مسؤولية بدون رضاه

 املطلب الثالث:  الشروط املتعلقة بالوعد.

قبل التطرق إلى الشروط الخاصة بالوعد ال بد من تعريفه أوال ثم التطرق إلى شروطه، حيث يوحد نوعين هما الوعد بالشراء 

 ه الزبون، والوعد بالبيع الذي يلتزم به املصرف اتجاه الزبون.الذي يلتزم ب

 

 الفرع األول: تعريف الوعد.

االتفاق الذي يلتزم بموجبه أحد املتعاقدين أو كالهما بإبرام عقد في املستقبل، إذا يعرف الوعد بالتعاقد بأنه " 

ين إذا كانت الرغبة تبادلية، وأما إذا كانت الرغبة غر أبدى رغبته في ذلك ويسمى االتفاق بالوعد املتبادل أو الوعد من جانب

 .58تبادلية سمي باالتفاق حينئذ بالوعد من جانب واحد 

أما الوعد بالشراء فيعرف على أنه " هو الوعد الذي يصدر عن املشتري )الواعد( برغبته بالشراء من البائع )املوعود( 

 بهذا الوعد، إذ إن االلتزام به يقع على الطرف الواعد وهو املشتري  إذا أبدى هذا األخير رغبته في ذلك ، دون أن يكون 
ً
 .59ملزما

أو عن ) اآلمر( أما التعريف الخاص بالوعد الناش ئ عن بيع املرابحة لآلمر بالشراء، وهو الوعد الصادر عن العميل 

 إال إذا كان هناك عذر، أما كل منهما على انفراد وهو ملزم من زاويتين، الحالة األولى أنه م )املأمور(املصرف 
ً
لزم للواعد ديانة

 على سبب.
ً
 الحالة الثانية تتمثل في اإللزام قضاًء إذا كان هذا الوعد معلقا

ويمكن أن يتقابل الوعد بالشراء مع الوعد بالبيع وهذا األخير هو الوعد الصادر عن البائع )املالك( بأن يبيع املال للطرف 

ذا األخير بالتعبير عن رغبته بالشراء خالل مدة معينة، وهنا يجب التنويه أنه في حالة إذا كان محل اآلخر ) املشتري( إذا قام ه

 الوعد املتفق عليه عقار فإنه يجب توثيقه وتسجيله، فهو يحتاج إلى الشكلية.

 الفرع الثاني: الشروط الواجب توفرها في الوعد.

ؤسسة، فإن هذه األخيرة تشتري السلعة بناًء على رغبة زبونها وطلبه يمكن للعميل إبداء رغبته في تملك سلعة عن طريق امل

 .60ما دام أن ذلك متفق مع الضوابط الشرعية لعقد البيع 

يجوز أن يطلب الزبون من املؤسسة أن يكون شراء السلعة من جهة معينة ال غير ويحق للمؤسسة االعتذار عن املض ي في 

 أ
ً
 خرى هي األحسن للمؤسسة.العملية في حالة رفض الزبون عروضا

إن الرغبة الصادرة من الزبون ال تتضمن صفة الوعد أو التعهد إال إذا تم التصريح بذلك، يجوز إعداد مستند واحد 

 يوقع عليه الزبون يشمل الرغبة والوعد، وال يجوز أن تشمل وثيقة الوعد أو ما في حكمها على مواعدة ملزمة للطرفين.

                                                           

، الطبعة األولى، مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، موسوعة فتاوى املعامالت املالية ، دار السالم، املجلد األول، الجزء األول "املرابحة  - 57

  23، ص 9112-0221مصر،  -القاهرة

بعة ، الطالحالشة عيد الرحمان أحمد، عقد البيع، ) دراسة متقابلة مع الفقه اإلسالمي والقوانين املدنية العربية ( شرح القانون املدني األردني - 

  2258، ص9100األولى، دار وائل للنشر، د ب، 

  7159، ص 0231لبنان، -ون اللبناني، ب ط، دار الجامعة، بيروتالحمال مصطفى، البيع في القان -

  91260املعايير الشرعية، ص  -
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الوعد أو االتفاق العام، وإنما هو االطمئنان إلى عزم العميل على تنفيذ الصفقة بعد تملك ليس من لوازم املرابحة 

املؤسسة للسلعة، فإذا كانت لدى املؤسسة فرص بديلة لتسويق السلعة أمكنها االستغناء عن الوعد أو اإلطار يجوز إصدار 

 .61للمواعدين كليهما أو أحدهما املواعدة من املؤسسة والعميل اآلمر بالشراء إذا كانت بشرط الخيار 

يجوز أن تشتري املؤسسة السلعة مع اشتراط حق الخيار لها خالل مدة معلومة فإذا لم يشتر الزبون السلعة أمكنها رد 

، وال يسقط الخيار بين املؤسسة والبائع األصلي بعرض 
ً
السلعة إلى البائع ضمن تلك املدة بموجب شرط الخيار املقرر شرعا

 ى الزبون، بل بالبيع الفعلي إليه ويستحسن أن ينص على خيار الشرط على أن عرض السلعة للبيع ال يسقط الخيار.السلعة عل

من أنه " يقرر املؤتمر أن املواعدة على بيع  0232ولقد ذكر مؤتمر املصرف اإلسالمي الثاني املنعقد بالكويت في مارس 

اة وحيازتها ثم بيعها ملن أمر بشرائها بالربح املذكور في الوعد السابق هو أمر جائز املرابحة لآلمر بالشراء بعد تملك السلعة املشتر 

، طاملا تقع على املصرف اإلسالمي مسؤولية الهالك قبل تشغيل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي، 
ً
شرعا

 لآلمر أو للمصرف أو لكيهما، فإن األخذ باإل
ً
لزام هو األحفظ ملصلحة التعامل واستقرار املعامالت، بالنسبة للوعد ولكونه ملزما

 ولكل مصرف مخير في أخذ ما يراه في مسألة القول 
ً
وفيه مراعاة مصلحة املصرف والزبون، وأن األخذ باإللزام أمر مقبول شرعا

 باإللزام حسب ما تراه الرقابة الشرعية لديه".

 

 ية لعقد املرابحة لألمر بالشراء.املبحث الثاني: اإلطار التنظيمي للمرحلة التمهيد

إن عقد املرابحة لآلمر بالشراء يتميز عن باقي العقود املصرفية اإلسالمية بوجود املرحلة التمهيدية والتي تتكون 

 ألهمية هذه املرحلة سيتم التطرق 
ً
 من طلب الشراء والوعد بالتعاقد سواء الوعد بالشراء والوعد بالبيع، ونظرا

ً
أساسا

 ها والبحث عن البدائل عن إلزامية الوعد.إلى تكييف

 

 املطلب األول: املرحلة التمهيدية.

إن ما يميز عقد املرابحة وجود مرحلة سابقة للتعاقد والتي تسمى باملرحلة التمهيدية والتي تقديم طلب الشراء والوعد  

 بالتعاقد.

 الفرع األول: طلب الشراء.

زبون من أجل إبرام عقد املرابحة، حيث يتقدم إلى املصرف بهذا الطلب، التي إن طلب الشراء يعد أول إجراء يقوم به ال

تسمى وثيقة طلب الشراء والتي تحتوي على جمع البيانات واألوصاف املتعلقة بالسلعة املراد اقتناؤها، في مقابل يقوم املصرف 

 على ثالث جوانب، األول يتعلق بسمعة الزبون 
ً
وذمته املالية والتأكد من قدرته على دفع الثمن بدراسة جدوى هذا الطلب مرتكزا

واملصاريف املتعلقة باملرابحة، أما الجانب الثاني فيتأكد من السلعة املراد شراؤها من خالل التأكد من البيانات املقدمة من 

 ر.طرف الزبون، وإن لزم األمر االتصال بخبير لتحديد السعر الحقيقي ملحل املعقد سواء كان منقول أو عقا

وأما الجانب الثالث هو دراسة الجدوى االقتصادية للعملية من خالل األرباح التي سيحققها املصرف ومدى اتفاقها مع 

 .62أحكام الشريعة اإلسالمية 

 الفرع الثاني :الوعد بالتعاقد.

 الزبون بالشروطإن مرحلة الوعد بالتعاقد تأتي بعد تقديم طلب الشراء وموافقة املصرف، فيقوم هذا األخير بإخطار 

املتعلقة بالعملية مع تحديد الثمن وكذلك تحديد نسبة األرباح، وما هي املدة املتفق عليها لسداد املبلغ ، واملبلغ الذي يمكن أن 

                                                           

  91161املعايير الشرعية، ص  -

  62 972محمود حسنى الزينى، نفس املرجع السابق، ص  -
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يقدمه إلى العميل والسعر الحقيقي للسلعة، وبعد االتفاق على ما سبق تأتي مرحلة املواعدة أي الوعد بالشراء والوعد بالبيع، 

ميل يعد بشراء السلعة إذا تقدم املصرف بشراء السلعة وتملكها، أم املصرف فيعد الزبون بعد تملك السلعة ببيعها، ولكن فالع

اإلشكال الذي يطرح هنا حول إلزامية الوعد وهل يحق للطرف الواعد الرجوع عن وعده، هنا اختلف العلماء في هذه املسألة، 

رأي جمهور الفقهاء وحتى بعض املعاصرين، وهناك من يرى بخالف ذلك ولكل واحد  فهناك من يرى بعدم إلزامية الوعد وهو 

 منهم حجة في ذلك.

حيث جاء في املؤتمر األول للمصارف اإلسالمية والذي أخد بمبدأ إلزامية الوعد فأوص ى "أن مثل هذا التعامل يتضمن 

 من عميل املصرف بالشراء في حدود الشروط املنوه عنها، ووعدا
ً
  وعدا

ً
آخر من املصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء، طبقا

 للمذاهب األخرى، 
ً
 طبقا

ً
 ألحكام املذهب املالكي، وملزم للطرفين ديانة

ً
للشروط، إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاًء، طبقا

 63وما يلزم ديانة يمكن اإللزام به قضاء إذا اقتضت املصلحة ذلك، وإن أمكن للقضاء التدخل فيه.

ما في املؤتمر الثاني للمصارف اإلسالمية أجاز للمصارف اإلسالمية حرية اعتبار الوعد ملزم أو غير ملزم، لكنه أقر بمبدأ أ

اإللزام بالوعد ملا فيه املصلحة ونص على ما يلي" يقرر املؤتمر أن املواعدة على بيع املرابحة لآلمر بالشراء، بعد تملك السلعة 

، طاملا كانت تقع على املصرف املشتراة، وحيازتها، ثم 
ً
يبيعها ملن أمر بشرائها بالربح املذكور، في املوعد السابق، هو أمر جائز شرعا

 اإلسالمي مسؤولية الهالك قبل التسليم، وتبعة الرد، فيما يستوجب الرد بعيب خفي.

 لآلمر أو املصرف أوكليهما، فإن األخذ باإللزام، 
ً
هو األحوط ملصلحة التعامل واستقرار وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزما

 وكل مصرف مخير في األخذ بما يراه ، في 
ً
املعامالت وفيه مراعاة ملصلحة املصرف والعميل، وأن األخذ باإللزام أمر مقبول شرعا

 64مسألة القول باإللزام، حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية.

تلفوا في وجوب الوفاء بالوعد، وإن كان اتفقوا أن الوفاء بالوعد أما بالنسبة لرأي الفقهاء في هذا املسألة، فلقد اخ

 مطلوب وأن خلف به منهي عنه.

حيث ذهب جمهور الفقهاء أنه ال يجبر الواعد، أما الرأي الثاني يقول يجبر الواعد على الوفاء بينما ذهب اآلخرون ) 

 بسبب، أما الراب
ً
ع قال بوجوب الوفاء بالوعد إذا كان مقرون بسبب سواء دخل الرأي الثالث( على وجوب الوفاء إذا كان مقرونا

 املوعود في السبب أم ال .

لى صاستدل أصحاب الرأي األول أن الوعد يلزم ديانة ال قضاء ودليل موجود في السنة النبوية فعن أبي هريرة أن النبي 

فهذا الحديث يدل على  65يء للميعاد فال إثم عليه"قال " إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم يف ولم يجهللا عليه وسلم 

 أن من وعد وهو ينوي الوفاء ثم لم يف لعذر منعه فال إثم عليه.

 ) }أما أدلة الرأي الثاني، استدلوا بقوله تعالى 
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  63م 0222-ه0222املؤتمر األول للمصارف اإلسالمية، املنعقد في دبي ، -

  ، الكويت0232مارس  92-90ه املوافق 0212جمادى اآلخرة  13-11سالمي، املنعقد ما بين املؤتمر الثاني للمصرف اإل  -64

  65رواه أبو داود -

  66من سورة الصف 2-9اآليتان  -

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

43 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 67" آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان"صلى هللا عليه وسلم وفي السنة النبوية قوله 

. 

ومعنى ذلك أن الوعد واجب الوفاء به ديانة وقضاء، وتدل اآليتان السابقتان أن هللا سبحانه ذم من قال ولم يفعل، 

.وال ش
ً
 فيكون تنفيذ الوعد واجبا

ً
، وإن كان محرما

ً
 محرما

ً
 ك أن الوعد إذا أخلف يقول ولم يفعل، فيلزم أن يكون كذبا

 بينما أدلة الرأي الثالث، استدلوا على الرأي الثاني مع التأكيد على وجوب الوفاء.

 إذا أدى إلى إضرا
ً
 وأما أدلة الرأي الرابع فيرون أن الوفاء بالوعد يصبح واجبا

ً
ر املوعود في حالة عدم الوفاء وهذا تطبيقا

      68لقاعدة ال ضرر وال ضرار

 املطلب الثاني : تكييف املرحلة التمهيدية لعقد املرابحة لآلمر بالشراء.

 إلى مسألة إلزامية الوعد
ً
 .لم يتفق الفقه على تكييف موحد للمرحلة التمهيدية لعقد املرابحة لآلمر بالشراء، وهذا راجع أساسا

 الفرع األول: تكييف عقد على أنه عقد معلق على شرط واقف.

صاحب هذا الرأي الشيخ نزيه حماد والذي يرى أن التكييف الفقهي في عمليات املرابحة لآلمر بالشراء هو أن املواعدة 

 بأن  ، فاملصرف يعُد العميل69ملزمة للطرفين بالبيع معلقة على شرط تملك املصرف للسلعة ودخولها في ضمانه 
ً
 ملزما

ً
وعدا

 بشرائها منه بعد أن يتملكها 
ً
 ملزما

ً
يبيعه السلعة بعد تملكها ودخولها في ضمانه بالثمن املتفق عليه، والعميل يعُد املصرف وعدا

 على شرط، بل إن الحنفية 
ً
املصرف وتدخل في ضمانه، وذلك جائز صحيح، إذ ال حرج في النظر الفقهي في أن يكون الوعد معلقا

 للواعد إذا حصل الشرطنصوا 
ً
 على شرط فإنه يكون ملزما

ً
، ويدعم هذا الرأي ما نصت 70في املعتمد أن الوعد إذا صدر معلقا

 إلى حكمه" 202عليه املادة 
ً
 مفضيا

ً
 إلى وجود الشرط فعند وجوده ينعقد سببا

ً
 71من مرشد حيران " املعلق يتأخر انعقاده سببا

 .72العدلية " املعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط " من مجلة األحكام 32وكذلك نصت املادة 

 .73ويقول السرخس ي " املعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط" 

فحسب هذا الرأي فإن املصرف عندما يمتلك السلعة بناء على عقد بيع بينه وبين البائع املورد السلعة، فإن امللكية 

 ع املعلق على الشرط وتملك املصرف لتلك السلعة املتفق عليها.تنتقل إلى الزبون اآلمر بالشراء بموجب البي

 عن الوعد امللزم النظر فيه 
ً
ولقد أيد هذا االتجاه الدكتور العياش ي فداد حيث قال " وما جعلني أقترح البيع املعلق بديال

نما تلفيق بين املذاهب كما معلوم، بيهو أنه حينما ألحق الوعد امللزم باملرابحة لم يتم التوصل إلى الفتوى فيه إال عن طريق ال

 واختلفوا فيه، واألخذ برأي القائلين بجوازه في حال كونه 
ً
بحث التعليق في البيع هو بحث أصيل تحدث فيه أهل العلم تفصيال

."
ً
 مناسبا

                                                           

  67رواه البخاري ومسلم  - 

  68 917محمود حسنى الزينى، املرجع السابق،ص  -

تطوير منظومتي املرابحة لآلمر بالشراء واإلجارة املنتهية بالتمليك، املبحث األول، نزيه حماد، التعليق بالشرط في عقدي البيع والهبه وأثره في  - 69

  27، ص 9102ديسمبر  91-02هـ/0222ربيع اآلخر  9-0مؤتمر شورى الفقهي، املؤتمر السابع شورى االستشارات الشرعية ، 

   21نزيه حماد، نفس املرجع السابق، ص  - 70

 0320هـ/0213ان إلى معرفة أحوال اإلنسان، املطبعة األميرية الكبرى ،مصر، محمد قدري باشا، مرشد الحير  -71

،)املجلة تحتوي على القوانين الشرعية واألحكام العدلية املطابقة للكتب  0332-ه0219لبنان،-مجلة األحكام العدلية، املطبعة األدبية، بيروت  -72

 الفقهية على املذهب الحنفي (

  73  21السابق، ص  نزيه حماد، نفس املرجع  -
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 ف
ً
قط، من حيث ويقول العالمة أحمد إبراهيم "أن املعلق ال ينعقد علة إال عند وجود الشرط، أم قبل ذلك فهو علة اسما

  74حكم إليه بدون أن يكون له أي تأثير قبل وجود الشرط

وإن اعتبار عقد املرابحة املصرفية على أنها بيع معلق على تملك السلعة وبالتالي تلغى املرحلة التمهيدية واإلجراءات 

ن والوعد بالبيع، وتتم عقد املرابحة عالسابقة لإلبرام عقد املرابحة، فيلغى طلب الشراء أو اآلمر بالشراء وكذلك الوعد بالشراء 

طريق إبرام عقد بيع املرابحة معلق بين املشتري الزبون واملصرف وبشمل هذا العقد موصفات محل العقد مع تحديد الثمن 

 واألرباح، ويقابل هذا العقد من الجانب املسائل الجوهرية العقد املعلق على شرط واقف الذي يعد أحد أوصاف االلتزام.

د ذلك يتم إبرام عقد البيع بين املصرف ومالك السلعة، وبمجرد تملك املصرف للسلعة املوصوفة تنتقل ملكية وبع

 السلعة إلى املشتري حسب قواعد التعليق على شرط.

 بالتخريج الشرعي، فهنا نكون أمام عقد املرابحة املعلق بين املصرف 
ً
ولكن إذا أخذنا بالتكييف األول أو ما يسمى فقهيا

الزبون في العقد األول يكون املصرف هو البائع، أما العقد الثاني يكون بين املصرف والبائع املورد السلعة، فهنا املصرف أبرم و 

، أما العقد الثاني الذي يأتي بعد العقد األول بصفته املشتري فهنا سبق الشراء البيع وهذا ما يتعارض مع 
ُ
العقد بصفته بائعا

 البيع ما يملك.

لنتيجة الثانية فتكمن في حالة تحقق الشرط فإن ملكية السلعة تنتقل إلى الزبون دون إجراء آخر، فمن الناحية وأما ا

 القانونية وخاصة إذا كنا أمام نقل ملكية عقار ما، فهي تحتاج إلى إبرامها أمام موثق مع تسجيلها لدى املحافظة العقارية. 

 لى أنها وعد .الفرع الثاني : تكييف املرحلة التمهيدية ع

إن  التكييف الثاني يؤكد على بقاء مسألة الوعد أفضل من مسألة البيع املعلق على شرط، ويرجع ذلك أن تكييف عقد 

املرابحة هي بيع معلق على شرط واقف يخالف طبيعة عقد املرابحة، فاملصرف ال يبيع السلعة دون تملكها، فال يمكن بيع ما ال 

أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال طالق إال فيما تملك وال عتق إال فيما تملك وال بيع إال فيما تملك يملك، حيث روى أبي داود "

" قال الخطابي رحمه هللا في شرحه للحديث عند قوله صلى هللا عليه وسلم "وال بيع إال فيما تملك "  ال أعلم خالف أنه لو باع 

 .سلعة ال يملكها ثم ملكها أن البيع ال يصح فيها

وكذلك إن تحديد محل لبيع املرابحة املصرفية أثناء املرحلة التمهيدية بناًء على اعتبارها تدخل في باب الوعد قد تثير 

 أكبر وتعليقه على شرط واقف واملتمثل في شراء السلعة، وألن كل 
ً
 غير أنه إبعاد الوعد من عقد املرابحة فإنه يثير إشكاال

ً
إشكاال

 عليق التمليكات واملعاوضات.املذاهب األربعة تمنع ت

من الجانب العملي نجد أن البنوك اإلسالمية تأخذ بفكرة الوعد في املرابحة لآلمر بالشراء وال تأخذ بفكرة اعتبارها معلق 

 على شرط.

وكذلك إن تعليق على شرط بالنسبة لعقد املرابحة عرضه عدة علماء ومنهم الشيخ النشمي والذي يقول في هذا الصدد 

ن الوعد امللزم في املرابحة ال يحرم أصل العقد وإنما هو شرط جعلي ارتضاه الطرفان لتحقيق مصلحة حفظ أموال املساهمين " فإ

في الشركات...أما البيع املعلق فاملناقشة فيه أصل العقد ومبناه، فهو يتنافى قاعدة امللك، وهي انتقال املثمن إلى املشتري والثمن 

ن ضرر وعدم الجزم مع التعليق، مما يتنافى عقد البيع املتفق على تنجيزه، لذا أرى أن يتحمل ما في الوعد إلى البائع، وملا فيه م

 .  75امللزم من مناقشات في املرابحة دفعا ملا هو أعظم منه وهو القول بالبيع املعلق من باب تحمل مفسدة األخف

 ملي.الفرع الثالث: تكييف املرحلة التمهيدية من حيث الجانب الع

                                                           

  74  23نزيه حماد، نفس املرجع السابق، ص  - 

، ةعبد الناصر أبو البصل، تعليق العقد على شرط في عقدي املرابحة واإلجارة املنتهية بالتمليك، املؤتمر الفقهي، شورى االستشارات الشرعي -  75

  13-12، ص ص 9102ديسمبر  91-02/ 0222ربيع اآلخر  0-9

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

45 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

أما عن تكييف الوعد بالشراء فلقد وردت فتوى من مجموعة دلة البركة تسمية عقد وعد شراء باملرابحة يجب تغييرها 

، وإنما هو تعهد بالشراء، وطلبت اللجنة تعديل كلمة 
ً
؛ ألن الوعد بالشراء باملفهوم الفقهي ليس عقدا

ً
بحذف تسمية الوثيقة عقدا

 على ضرورة عدم اعتبار عقد بيع املرابحة جزًء ال يتجزأ من الوعد عقد أينما وجدت في الوعد بالشر 
ً
اء باملرابحة، وأكدت أيضا

بالشراء، ألن الوعد سابق لعقد البيع، وهو يصدر قبل شراء البنك للبضاعة ولذلك ال يجوز الربط بين الوعد وبين بنود عقد 

 البيع.  

ع املرابحة عمل اتفاقية تعاون أو بروتوكول تعاون مع العميل وذكرت الفتوى أنه يمكن عند إصدار صياغة مستندات بي

الواعد بالشراء، حيث تمثل هذه االتفاقية اإلطار العام للتعاون الذي يبين الشروط العامة، وفكرة الوعد وإلزاميته، ونسبة الربح 

 .76املقترح أخذها وغيرها

 التمهيدية. املطلب الثالث: العربون كبديل عن إلزامية الوعد في املرحلة

بما أن عملية البيع النهائي تسبقه مرحلة وهي الوعد بالشراء، والوعد بالبيع مع إمكانية عدم التزام العميل بشراء 

السلعة فإن البنوك اإلسالمية تلجأ إلى البحث عن آلية أو وسيلة لضمان إتمام اإلجراءات البيع وهذا حتى ال تتعرض للخسائر 

زام الذي يقع على العميل، فقد يقوم البنك بتوفير السلعة  املتفق عليها ولكن يعدل العميل عن شرائها من جراء عدم الوفاء بالت

مما يعرض البنك للخسارة فهي تضطر إلى تخزين السلعة وإلى تسويقها من جديد أو إلى نقلها وبالتالي توفير مصاريف إضافية، 

ربون باعتباره ضمان وسيلة لدفع العميل إلى التعاقد، ويفرض في نفس الوقت والتي تكون على عاتق البنك وعليه فهو يلجأ إلى الع

وقرر املؤتمر إجازة العربون  0232ه 0212جدية في إبرام العقد وقد أجاز املؤتمر الثاني املصرف اإلسالمي املنعقد في الكويت سنة 

وغيرها جائز شرط أن ال يحق للمصرف أن يستقطع  ، حيث قرر في توصيته: "يرى املؤتمر أن اخذ العربون في عمليات املرابحة

 77من العربون املقدم  إال بمقدار الضرر الفعلي املتحقق عليه من جراء النكول"

" يمنح دفع العربون وقت  والتي نصت  78مكرر  12املادة ولقد نص القانون املدني الجزائري على دفع العربون في 

 العدول عنه خالل املدة املتفق عليها، إال إذا قض ى االتفاق بخالف ذلك.إبرام العقد لكل من املتعاقدين الحق في 

 فإذا عدل من دفع العربون فقده.

 وإذا عدل من قبضه رده ومثله ولو لم يترتب على العدول أب ضرر." 

 املادة السابقة، إن دفع العربون يمنح لكل من أطراف العقد الحق في العدول عن إبداء الرغبة في عدم
ً
 تنفيذ طبقا

االلتزام ) العقد النهائي( وذلك خالل املدة املتفق عليها ودون البحث عن مبررات عدم التنفيذ مادام أن هناك حق العدول، 

والذي يمنح لألطراف على أساس دفع العربون، حيث إذا عدل أو تحلل من دفع العربون فقده، وفي حالة عدول من قبض 

ضا مثله واملثال التالي يوضح ذلك، اتفق البائع املشتري على أن يبيع له السيارة مع دفع العربون يرد مبلغ العربون ويدفع أي

دج على أن تكون مدة أسبوع للممارسة حق العدول، ولكن وفي اليوم الثالث عدل  71.111العربون من طرف املشتري واملقدر ب

ى تزام، فهنا املشتري يفقد مبلغ العربون، أما في حالة إذا أبداملشتري وأبدى رغبته في عدم شراء السيارة وبالتالي عدم تنفيذ االل

                                                           

 -فتاوى الهيئة الشرعية للبركة -شركة البركة لالستثمار والتنمية -قطاع األموال –أبوغده، عزا ليدن خوجة، مجموعة دلة البركة  عبد الستار -76

، موسوعة فتاوى املعامالت 0222 \هـ0203(، 91\755قطاع الهيئة الشرعية املوحدة لقطاع األموال بمجموعة دلة البركة، الطبعة األولى، فتوى رقم ) )

 الية، املرابحة، املجلد األول، دار السالم، امل

  ، الكويت0232مارس  92-90ه املوافق 0212جمادى اآلخرة  13-11املؤتمر الثاني للمصرف اإلسالمي، املنعقد ما بين  -77

واملتضمن القانون  27/73ألمر ، املعدل واملتمم ل9117جوان 91املوافق  0291جمادى األولى 02، املؤرخ في  17/01مكرر، قانون رقم  29املادة  -78

 املدني 
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دج مع رد مبلغ 71.111البائع رغبته في إتمام إجراءات البيع قبل نهاية املدة املتفق عليها عليه أن يرد مبلغ العربون واملقدر ب

عربون أما البائع فيرد ضعفه في حالة دج، وهنا قد نتسأل ملاذا يخسر املشتري مبلغ ال 011.111نفسه أي يرد للمشتري مجموع 

العدول ، املشتري إذا عدل فإنه يخسر املبلغ الذي دفعه في مقابل يدفع البائع ضعف املبلغ في حالة عدوله ألنه أبدى رغبته في 

عربون بلغ الإتمام إجراءات التنفيذ العقد وتم على االتفاق على مبلغ العربون الذي يسمح بحق العدول، والبائع هنا لم يدفع م

 للمشتري أنما دفعه هذا األخير فمن باب العدالة أن يرد البائع مبلغ العربون باإلضافة إلى نفس املبلغ للممارسة حق العدول .

 للقانون املدني، فاألول يدفع 
ً
ومن خالل ما سبق نرى أن دفع العربون في عقد املرابحة يختلف عن دفع العربون طبقا

ام العقد وفي حالة عدم تنفيذ االلتزام من طرف الزبون فيحق للبنك األخذ من مبلغ العربون في حدود من أجل ضمان وجدية إبر 

 الضرر الذي لحقه.

أما دفع العربون في القانون املدني الجزائري جاء ملمارسة حق العدول خالل املدة املتفق عليها فإذا عدل املشتري فإنه 

 ضرر.    يفقد مبلغ العربون حتى لم يلحق البائع

 

 خاتمة 

تعد املرحلة التمهيدية أحد املراحل التي تمر عليها املرابحة لآلمر بالشراء والتي تسبق عقد البيع بين املصرف والبائع 

وذلك عقد املربحة بين املصرف والزبون، وتتمثل هذا املرحلة في طلب الشراء الذي يتقدم به الزبون إلى املصرف بغية الحصول 

عقار ويقوم البنك بدراسة الطلب مع تقديم الوثائق الالزمة والتأكد من املالءة املالية للزبون ودراسة الجدوى على منقول أو 

 اقتصادية لعقد املرابحة.

وبعد املوافقة على طلب الشراء يأتي آخر يتمثل في الوعد بالتعاقد من كال الجانبين املصرف والزبون الوعد بالشراء 

فقه اختلف في إلزامية هذا الوعد وحتى في تكييفه، بيد أنه وبالرجوع إلى املعايير الشرعية الصادر عن والوعد بالبيع، ولكن ال

هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية، والتي نصت على عدم جواز إلزامية املواعدة والبحث عن البدائل والتي تتمثل في 

الفرق بين ثمن السلعة املشتراة بناًء على طلب الزبون وبيعها للغير في حالة دفع العربون أو دفع هامش الجدية والذي يغطي فقط 

 عدول الزبون.

 حق الخيار الذي يكون محدد بمدة معينة حتى يتسنى للزبون رؤية السلعة وإتمام إجراءات 
ً
 اللجوء أيضا

ً
ويمكن أيضا

 البيع. 

 على البنوك
ً
اإلسالمية مادام توجد بدائل لتعويض املصرف، وهذا  وعليه فإن مسألة إلزامية الوعد لم تعد تشكل خطرا

 ما يشجعها على التعامل بها. 
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 املراجع واملصادر

 أوال : املصادر

 القرآن الكريم     

 صحيح البخاري ومسلم  

  مسند أبو داود 

 القوانين واألنظمة

واملتضمن  27/73دل واملتمم لألمر ، املع9117جوان 91املوافق  0291جمادى األولى 02، املؤرخ في  17/01قانون رقم  

 القانون املدني.

الذي يحدد العمليات البنكية املتعلقة بالصيرفة  9191مارس  07املوافق  0220رجب  91املؤرخ في  19-91نظام رقم  

 9191مارس  92املؤرخة  01اإلسالمية وقواعد ممارستها من طرف البنوك واملؤسسات املالية، ج ر ، عدد 

املعرفة للمنتجات املتعلقة بالصيرفة اإلسالمية واملحددة لإلجراءات  9191أفريل  19املؤرخة في  9191-12م التعليمة رق  

 والخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك واملؤسسات املالية، الصادرة عن بنك الجزائر 

 ثانيا: املراجع

 الكتب واملجالت واملؤتمرات:

 9109في الفقه اإلسالمي، دار الفكر الجامعي،  الطبعة األولى اإلسكندرية، محمود حسنى الزينى، عقد املرابحة  

-سامي حسن أحمد حمود ، تطوير األعمال املصرفية بما يتفق والشريعة اإلسالمية، الطبعة الثانية، دار الفكر، عمان 

  .0239-0219األردن، 

ك اإلسالمية)دراسة مقارنة( ،دار الفكر رشاد نعمان شايع العامري، الخدمات املصرفية االئتمانية في البنو  

 .9102الجامعي، الطبعة األولى اإلسكندرية، 

،  مكتبة امللك فهد 33املعايير الشرعية، هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، معيار رقم  

  .9102نوفمبر -ه0222الوطنية،املنامة،

فتاوى املعامالت املالية ، دار السالم، املجلد األول، الجزء األول "املرابحة،  مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، موسوعة 

  .9112-0221مصر،  -الطبعة األولى، القاهرة

الحالشة عيد الرحمان أحمد، عقد البيع، ) دراسة متقابلة مع الفقه اإلسالمي والقوانين املدنية العربية ( شرح القانون  

  .9100ى، دار وائل للنشر، د ب، املدني األردني، الطبعة األول

 .0231لبنان، -الحمال مصطفى، البيع في القانون اللبناني، ب ط، دار الجامعة، بيروت 

 م 0222-ه0222املؤتمر األول للمصارف اإلسالمية، املنعقد في دبي ، 

  ، الكويت0232مارس  92-90ه املوافق 0212جمادى اآلخرة  13-11املؤتمر الثاني للمصرف اإلسالمي، املنعقد ما بين  - 

نزيه حماد، التعليق بالشرط في عقدي البيع والهبة وأثره في تطوير منظومتي املرابحة لآلمر بالشراء واإلجارة املنتهية بالتمليك،  

ديسمبر  91-02هـ/0222ربيع اآلخر  9-0املبحث األول، مؤتمر شورى الفقهي، املؤتمر السابع شورى االستشارات الشرعية ، 

9102. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

48 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 0320هـ/0213محمد قدري باشا، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسان، املطبعة األميرية الكبرى ،مصر،  

،)املجلة تحتوي على القوانين الشرعية واألحكام العدلية  0332-ه0219لبنان،-مجلة األحكام العدلية، املطبعة األدبية، بيروت 

 املطابقة للكتب الفقهية على املذهب الحنفي (

عبد الناصر أبو البصل، تعليق العقد على شرط في عقدي املرابحة واإلجارة املنتهية بالتمليك، املؤتمر الفقهي، شورى  

 .9102ديسمبر  91-02/ 0222ربيع اآلخر  9-0االستشارات الشرعية، 

هيئة فتاوى ال -ار والتنميةشركة البركة لالستثم -قطاع األموال –عبد الستار أبوغده، عز الديدن خوجة، مجموعة دلة البركة  

(، 91\755قطاع الهيئة الشرعية املوحدة لقطاع األموال بمجموعة دلة البركة، الطبعة األولى، فتوى رقم ) ) -الشرعية للبركة

 ، موسوعة فتاوى املعامالت املالية، املرابحة، املجلد األول، دار السالم، 0222 \هـ0203

 ، الكويت.0232مارس  92-90ه املوافق 0212جمادى اآلخرة  13-11ملنعقد ما بين املؤتمر الثاني للمصرف اإلسالمي، ا

 

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

49 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 اإلطار القانوين لتدخل الجامعات الرتابية يف مجال البيئة
The legal framework for the intervention of the territorial authorities in the field of the environment 

 : عادل فالحالدكتور 

 عين الشق-في الحقوق من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  كتوراهد

 املغرب - جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

 : فريد أعرابالدكتور 

 سطات-في القانون العام وعلم السياسة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  دكتوراه

 املغرب - اتجامعة الحسن األول بسط

 

 :ملخص    

تروم هذه الورقة مناقشة اإلطار القانوني لتدخل الجماعات الترابية في البيئة وذلك من خالل مقتضيات القوانين التنظيمية 

للجماعات الترابية في مستوياتها الثالث )الجهات، العماالت واالقاليم، الجماعات( و مجموعة من القوانين، والتي منها ما هو ذو 

بمثابة ميثاق وطني  22.09طابع عام مهيكل ومؤطر لتدخل الجماعات الترابية في مجال املحافظة على البيئة )كالقانون اإلطار رقم 

املتعلق بدراسات التأثير على البيئة(، ومنها ما هو خاص وموضوعاتي لضمان  09.12للبيئة والتنمية املستدامة والقانون رقم 

  ها البيئي )نخص بالذكر هنا قانون املاء وقانون تدبير النفايات(.  حسن تدبيرها في إطار تدخل

فموضوع البيئة في املغرب لم يبق حبيس االستراتيجيات واملخططات التي يتم إعدادها على املستوى املركزي للدولة، وإنما أصبح 

لة في فاعل مباشر وكشريك استراتيجي للدو رهانا مركزيا وترابيا في نفس الوقت، تتدخل فيه بشكل أساس ي الجماعات الترابية ك

  .هذا املجال

هذا األمر تتم معاينته، بشكل واضح، من خالل تنزيل البعد البيئي في املخططات الترابية، السيما منها برامج التنمية وبرامج 

زة ملجالس املركزية والالممركالعمل، وأيضا من خالل حضور الفاعل الترابي املنتخب في العديد من اللجان والهيئات واألجهزة وا

  .التي لها ارتباط بالشأن البيئي

إن رهان االرتقاء بتدخل الجماعات الترابية في املجال البيئي من وظيفة التسيير املرتبطة فقط بسد الحاجيات الراهنة، إلى الدور 

أن ي، يظل نوعا ما بعيد املنال، خصوصا و التنموي والتدبيري الذي يعنى بمعالجة مشاكل البيئة، بشكل مندمج، بمفهومها الكون

 الجماعات الترابية، في ظل الدور التسييري الذي تضطلع به، يبقى عملها َموُسوًما بمجموعة من املشاكل واالختالالت واإلكراهات.
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Abstract : 

 This article aims to discuss the legal framework for the intervention of the territorial communes in environmental 

matters, through the requirements of the regulatory laws of the territorial communes at their three levels (regions, 

prefectures and regions, communes). And a set of laws, some of which are of a generally structured and framed for 

the intervention of the local communes in the field of environmental preservation, and some are private and 

thematic to ensure their proper management within the framework of their environmental intervention.  

 The subject of the environment in Morocco is not confined to the strategies and plans that are prepared at the central 

level of the state, but rather became a central and territorial at the same time, in which the territorial communes 

intervene mainly as a direct implementer as well as a strategic partner of the state in this field.  

This matter is clearly examined by adding the environmental dimension in the territorial plans, especially the 

development and work programs, and also through the presence of a significate number of many committees, 

forums, bodies, and central and decentralized councils that are related to the environmental issue.  

 The wager on elevating the intervention of the local communes in the environmental field from the management 

function associated only with meeting the current needs, to the developmental and management role that is 

concerned with addressing the problems of the environment, in an integrated manner, with its concept, remains 

somewhat unreachable, especially since the territorial communes plays the role of the management which is its main 

function that’s comes with a number of problems, imbalances and obstacles.    

 

 

  مقدمة

يعتبر موضوع حماية البيئة وضرورة الحفاظ عليها وكيفية مواجهة اآلثار الناجمة عن التلوث، من أهم املوضوعات التي تشغل 

وهو ما جعل من سياسة حماية البيئة والحفاظ عليها بعدا استراتيجيا للحكومات والجماعات  نا الحاضربال املجتمعات في وقت

 الترابية، لكونها عامال أساسيا في تحقيق التنمية املستدامة. 

ي اعومن التعاريف املتداولة: أنها كل ش يء يحيط باإلنسان، أو اإلطار الذي يعيش فيه ويمارس فيه نشاطه الزراعي والصن

والبيولوجي، كما أنها مجموع العوامل الطبيعية والبيولوجية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، التي تتجاور في توازن وتؤثر 

 بشكل مباشر أو غير مباشر في اإلنسان والكائنات األخرى.

ة هي " مجموعة العناصر الطبيعية واملنشآت املتعلق بحماية واستصالح البيئة اعتبر البيئ 00.12وفي القانون املغربي، القانون رقم 

ُن من تواجد الكائنات الحية أو األنشطة اإلنسانية وتساعد  ِّ
 
البشرية، وكذا العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تَمك

   على تطورها."  

رحلة الحماية. عمل املشرع املغربي، في مرحلة وتجدر اإلشارة إلى أن القواعد القانونية الخاصة بحماية البيئة، وطنيا، تعود إلى م

االستقالل، على االحتفاظ ببعض هذه القوانين، مع سعيه إلى وضع قوانين جديدة شاملة ومتكاملة قصد حماية البيئة الوطنية 

 بفعالية أكثر. 

اوٌب ستوى الوطني، وفي ذلك تجوقد اعتمد دستور اململكة قواعد بيئية تهدف إلى وضع األساس القانوني لحماية البيئة على امل

وانعكاٌس للقواعد الدولية على القوانين الوطنية، حيث أنه من خالل السياقات الدستورية التي ورد فيها اصطالح البيئة، يتبين 
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صريح ، وكذا املبدأ األول من ت0229لنا أنه املشرع الدستوري يستلهم مضامينه مما ورد في املبدأ األول لتصريح ستوكهولم سنة 

 .   0229قمة األرض ريو سنة 

 مع االهتمام املتزايد بقضايا البيئة والتنمية املستدامة، قام املغرب بإرساء اآلليات التنظيمية واملؤسساتية التي تتوخى 
ً
وموازاة

 ملركزي أو الترابي. ا تدبير السياسة البيئية، التي ترتكز أساسا على التشاور والتعاون وتنسيق تدخالت املتدخلين، سواء على الصعيد

وتعد الجماعات الترابية شريكا أساسيا في االهتمام بالبيئة والتنمية املستدامة، وفاعال محوريا بصالحيات متنوعة ومتعددة، 

أقرتها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وكذلك قوانين البيئة املختلفة، هذا التأطير القانوني ال يخفي ما تواجهه هذه 

 وحدات الترابية من إكراهات عملية وثقافية ومؤسساتية وقانونية وتمويلية وتدبيرية. ال

لكن منح اختصاصات بيئية للجماعات الترابية، لن يتم دون طرح بعض املشاكل، أبرزها يكمن في كون معالجة القضايا البيئية 

 املستوى، ألن األمر يتعلق بسياسة شمولية، ال يمكن ترتبط باملستوى املحلي، لكنها تتطلب قرارات ال يمكن اتخاذها على هذا

 بلورتها إال في ضوء االختيارات الوطنية والجهوية. 

وهنا يبرز تعدد النصوص القانونية، فمنها ما يرتبط بالجماعات الترابية وينظم تدخالتها في شتى املجاالت، ومنها املجال البيئي، 

األول(، وهناك قوانين أخري وطنية مركزية تعالج املجال البيئي في شموليته، وتحدد كذلك أي القوانين التنظيمية الثالثة )املبحث 

 نطاق املتدخلين فيه )املبحث الثاني.( 

 

 املطلب األول: مكانة البيئة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية 

لتقليدية واإلدارية، بل صار يتخذ جوانب مختلفة لم يعد التدبير الترابي منحصرا في مجرد تمثيل السكان، وتقديم الخدمات ا

البعد البيئي والتنمية املستدامة، ويظهر ذلك من خالل االختصاصات الذاتية )الفرع األول(، ثم  استحضار ومتنوعة، من أبرزها 

 نحت للجماعات الترابية بأصنافها الثالثة. ماالختصاصات املشتركة واملنقولة )الفرع الثاني(، التي 

 رع األول: البعد البيئي ضمن االختصاصات الذاتية للجماعات الترابية الف

ذاتية تمارسها بصفة منفردة، في العديد من املجاالت، وذلك انسجاما مع  اختصاصاتخول املشرع املغربي للجماعات الترابية 

 . 79تكريس البعد الترابي للسياسات العمومية وخاصة البيئية منها

 اعات الفقرة األولى: الجم

من القانون التنظيمي  23يعد برنامج عمل الجماعة أهم اختصاص ذاتي تحظى به الجماعة، وُيستشف ذلك من مضمون املادة 

على أنه: " تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج عمل الجماعة  التي تنص 80 املتعلق بالجماعات 002.02رقم 

د هذا البرنامج األعمال التنموية املقرر إنجازها أو املساهمة فيها بتراب الجماعة خالل وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، ويحد

( املتعلق بتحديد مسطرة إعداد 2016يونيو  29) 2.16.301من املرسوم  3املادة  نستحضر مدة ست سنوات." في هذا الصدد، 

إلعداده، والتي تؤكد على ضرورة مراعاة برنامج عمل برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور 

 للتنمية املستدامة. الجماعة للبعد البيئي تحقيقا 

كما أن االختصاصات الذاتية ذات الطابع البيئي للجماعات، ترتبط بمجال إحداث وتدبير املرافق والتجهيزات العمومية الجماعية، 

 والتجهيزات، تنص على أنه:" تقوم الجماعة بإحداث وتدبير املرافق 002.02من القانون التنظيمي  83حيث نالحظ أن املادة 

                                                           

 ،74/74عدد لذ.حسنة كجي ، "الجماعات الترابية وتدبير البيئة بين إمكانيات الحماية وعوائق التطبيق " منشورات مسالك الفكر والسياسة واالقتصاد، ا - 79

 .054صفحة : ، 7104

 7الموافق ل  11.1رمضان  02، الصادر بتاريخ 13113.1فيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بالجماعات، الصادر بتن 11.311القانون التنظيمي رقم  - 80

 .0211يوليو  .0الموافق ل  11.1شوال  1، الصادرة بتاريخ 2..1، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 0211يوليو 
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ف معالجة املياه العادمة، تنظي محطاتالعمومية الالزمة لتقديم خدمات القرب في امليادين التالية: التطهير السائل والصلب، 

تزهات املطارح ومعالجتها وتثمينها، إحداث وصيانة املن الطرقات والساحات العمومية، جمع النفايات املنزلية واملشابهة لها، نقلها إلى

 الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة". 

وُيعد التطهير السائل والصلب أحد أبرز تدخالت الجماعة في امليدان البيئي، فمن خالله يتم جمع النفايات املنزلية ومعالجتها 

 واملياه املستعملة، بهدف صيانة الصحة العامة وسالمة البيئة. وإعادة استعمالها، وكذلك تطهير مياه الصرف الصحي 

لكن جسامة هذه األدوار يقابلها عمليا ضعف في املوارد البشرية والتقنية، ما دفع بمعظم الجماعات إلى إسناد مرفق التطهير 

ت خاصة ويت هذا املرفق غالبا إلى شركاالسائل إلى الوكاالت املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء، أما مجال التطهير الصلب فيتم تف

 في إطار عقود التدبير املفوض. 

تنص أنه: " يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع  002.02من القانون التنظيمي رقم  31في هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن املادة 

نفس اإلطار بعد موافقة السلطات العمومية فاعلين من خارج اململكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويالت في 

طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل، لكن ال يمكن إبرام أية اتفاقية بين جماعة أو مؤسسة للتعاون بين الجماعات أو 

 مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية" 

لنسبة للمشاريع البيئية، خاصة وأن هناك انخراطا دوليا لذلك، يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات خاصة للتعاون، وطلب التمويل با

  في التعاطي مع قضايا البيئة والتنمية املستدامة.  

من جانب آخر، تلعب الجماعة دورا معتبرا في تنفيذ وثائق التعمير والسهر على احترامها، حيث يظهر ذلك بشكل جلي من خالل 

واألنظمة  القوانين مراعاة املتعلق بالجماعات والتي تنص على أنه مع 002.02من القانون التنظيمي  37قراءة مضمون املادة 

  :يلي بما التعمير مجال في الجماعة بها العمل، تختص الجاري 

السهر على احترام االختيارات والضوابط املقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وكل الوثائق األخرى املتعلقة بإعداد  

  ر؛التراب والتعمي

 واملصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛   الدراسة 

تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقا لكيفيات وشروط  

 تحدد بقانون؛

إعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة  وضع نظام العنونة املتعلق بالجماعة، يحدد مضمونه وكيفية 

 الحكومية املكلفة بالداخلية.

فكما هو معروف فوثائق التعمير لها عالقة واضحة مع ضرورات الحفاظ على البيئة، خاصة عن طريق تنظيم استعمال السطح 

في تنفيذ هذه الوثائق تشارك في تحقيق هذا  بما يحتويه من ثروات طبيعية وأوساط إيكولوجية، فالجماعة من خالل مساهمتها

 الدور. 

املتعلق بالجماعات، على أن رئيس مجلس الجماعة يمارس صالحيات  002.02من القانون التنظيمي  001أيضا تنص املادة 

ظيمية قرارات تنالشرطة اإلدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسالمة املرور، وذلك عن طريق اتخاذ 

 بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في اإلذن أو األمر أو املنع، ويضطلع على الخصوص بالصالحيات التالية: 

السهر على احترام شروط نظافة املساكن والطرق، تطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص 

 واقع الطبيعية والتراث التارييي والثقافي، وحمايتها، ....منها، املساهمة في املحافظة على امل
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 الفقرة الثانية: العماالت واألقاليم 

يرتبط تدخل العماالت واألقاليم بتحقيق التنمية االجتماعية، خاصة في الوسط القروي، وألن البيئة تشكل أحد أهم عناصر 

 الختصاصات الذاتية للعماالت واألقاليم. التنمية االجتماعية، فذلك ما يفسر مكانة البيئة ضمن ا

التي جاء فيها: "  009.0281من القانون  91ومن بين االختصاصات ذات الطابع البيئي للعمالة أو اإلقليم ما تنص عليه املادة 

قضايا: [..] يحدث مجلس العمالة أو اإلقليم خالل أول دورة عادية يعقدها، ثالث لجان دائمة على األقل ُيعهد إليها، بدراسة 

التي تتناول برنامج التنمية الخاص  31التنمية القروية والحضرية وإنعاش االستثمارات واملاء والطاقة والبيئة".. ، كما نجد املادة 

 بالعمالة أو اإلقليم وضرورة تحقيق تنمية مستدامة، التي تعتبر البيئة إحدى األبعاد األساسية فيها. 

 الفقرة الثالثة: الجهات 

من القانون  39الباب املتعلق باالختصاصات الذاتية للجهة، نجد قضايا البيئة حاضرة، حيث جاء في الفقرة الرابعة من املادة  في

أن الشأن البيئي يعد من بين ما تشمله هذه االختصاصات، وذلك باضطالعها بمهمة تهيئة وتدبير املنتزهات  000.0282التنظيمي 

 وية القتصاد املاء والطاقة وإنعاش املبادرات املرتبطة بالطاقة املتجددة. الجهوية، ووضع استراتيجية جه

مظهر آخر لتدخل الجهة في املجال البيئي، يرتبط بإعداد التصميم الجهوي إلعداد التراب الذي يهدف باألساس إلى تحقيق  

للجهة، وإعداد هذا التصميم الجهوي يقوم  التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير املجال ما يسمح بتحديد التوجهات التنمية

 . 83على إجراء تشخيص ملؤهالت الجهة ومجالها الطبيعي والبيئي

هر الطابع التخطيطي واالستراتيجي لتدخلها، السيما من خالل وضع االستراتيجيات التي تشكل حلقة وصل 
ُ
اختصاصات الجهة تظ

 ي الوحدات الترابية.بين تدخل الدولة في املجال البيئي في عالقته مع باق

 

 الفرع الثاني: الجوانب البيئية ضمن االختصاصات املشتركة واملنقولة للجماعات الترابية 

إضافة لالختصاصات الذاتية، تحظى الجماعات الترابية بنوع آخر من االختصاص قد يكون مشتركا مع الدولة، وتساهم فيه 

أنه مبدئيا اختصاٌص للدولة، لكن يتم تحويله إلحدى الجماعات الترابية،  بقسط من التمويل والتدبير، وقد يكون منقوال، أي

 وذلك تبعا ملدى أهليتها وقدرتها على ممارسته.

 الفقرة األولى: االختصاصات املشتركة 

 ليحيل االختصاص املشترك للجماعات الترابية، إلى التعاون بينها وبين الدولة من أجل إنجاز وتفعيل هذه الصالحيات بشك

 تعاقدي. 

 أوال: الجماعة 

املتعلق بالجماعات الختصاصاتها املشتركة، حيث جاء فيها: " تمارس الجماعة االختصاصات  002.02من القانون  32تؤسس املادة 

ثقافي لاملشتركة بينها وبين الدولة في املجاالت التالية: ...تنمية االقتصاد املحلي وإنعاش الشغل، املحافظة على خصوصيات التراث ا

 املحلي وتنميته، حيث يندرج ذلك في إطار الشق املتعلق بالبيئة الثقافية والحضارية. 

                                                           

 0741رمضان  71، الصادر بتاريخ 07.05.4ريف رقم المتعلق بالعماالت واألقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الش 70.007القانون التنظيمي رقم  -81

 .7105يوليو  74 ـالموافق ل 0741شوال  1، الصادرة بتاريخ 1441، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7105يوليو  4الموافق ل 

 4الموافق ل  0741رمضان  71اريخ ، الصادر بت04.05.4المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  70.000القانون التنظيمي رقم  -82
 .7105يوليو  74 لـالموافق  0741شوال  1درة بتاريخ ، الصا1441، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7105يوليو 

تحديد ، المتعلق ب7104نونبر  7بتاريخ  1104، الجريدة الرسمية في عددها رقم 7104شتنبر  74الصادر في  7.04.544من المرسوم رقم  4المادة  -83

 .مسطرة اعداد التصميم الجهوي إلعداد التراب وتحيينه وتقيمه
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وفي نفس املادة نجد أن املشرع ينص على: " القيام باألعمال الالزمة إلنعاش وتشجيع االستثمارات الخاصة، والسيما إنجاز البنيات 

طة االقتصادية وتحسين ظروف عمل املقاوالت"، فتشجيع االستثمارات التحتية والتجهيزات واملساهمة في إقامة مناطق لألنش

 يجب أن يأخذ بعين االعتبار االستثمار األخضر منها أو املستدام.

كما جاء في نفس املادة: "ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز األعمال التالية: .... املحافظة على البيئة، تدبير الساحل 

النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل، تهيئة الشواطئ واملمرات الساحلية والبحيرات الواقع في 

 . 84وضفاف األنهار املوجود داخل تراب الجماعة...

ال رك مجوتجدر اإلشارة إلى أن املشرع أدرج معطى املحافظة البيئة دون تحديد ألي شكل من أشكال التدخل، وُيفهم من ذلك ت

 واسع للجماعة باعتبارها الفاعل املؤسساتي األقرب لإلشكاالت املتصلة بالبيئة. 

وُيقصد بالساحل املناطق التي تتالقى عندها مياه البحار واملحيطات بكتل القارات، وقد تظهر السواحل على هيئة نطاقات ضيقة 

ؤطر مفهوم الس ِّ
، أما 85احل وكيفيات تدبيره وطرق حمايته واستصالحهتمتد على طول البحر، وهناك نص قانوني مستقل ي 

 الشاطئ فهو اليابس على طول حافة محيط أو بحر أو بحيرة أو نهر. 

 ثانيا: العمالة أو اإلقليم 

ِّضمار البيئي من خالل ما جاءت به املادة 
 
 009.02من القانون التنظيمي  31يتضح مجال تدخل هذه الوحدة الترابية في امل

بالعماالت واألقاليم والتي تنص على: " تمارس العمالة أو اإلقليم االختصاصات املشتركة بينها وبين الدولة في املجاالت املتعلقات 

 التالية .... تنمية املناطق الجبلية والواحات، االسهام في تزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب والكهرباء.". 

ي الذي يغلب على طابع اختصاصات العمالة أو األقاليم، كما تبين اإلمكانية التي تتمتع بها فقراءة هذه املادة تؤكد البعد القرو 

 هذه الوحدات الترابية للمساهمة في تحقيق التنمية املستدامة التي تشكل البيئة عنصرا مؤسسا فيها. 

 ثالثا: الجهة 

، جوانب التعاون على مستوى إعمال 000.02همت االختصاصات املشتركة بين الدولة والجهة، حسب القانون التنظيمي 

االستدامة في مقاربة التنمية بالجهة والحرص على حماية املجاالت الهشة كالواحات، الجبال والسواحل والغابات ... والحفاظ 

تصحر.. ويتجسد ث والعلى املوارد الطبيعية كاملاء والنبات والوحيش واإلسهام في إدارة األخطار واملخاطر البيئية كالفيضانات والتلو 

 املتعلق بالجهات. 000.02من القانون التنظيمي  20هذا من خالل مضامين املادة 

هكذا، يتضح أن الجهة تتبوأ مكانة هامة في املجال البيئي، واختصاصاتها املشتركة تؤكد ذلك، من خالل تنوع املجاالت واإلشكاالت 

 رية مهمة. املستهدفة، والتي تتطلب موارد مالية وتقنية وبش

 الفقرة الثانية: االختصاصات املنقولة

 أوال: الجماعة  

منه والتي  21املتعلق بالجماعات، من خالل املادة  002.02نرصد ضمن االختصاصات املنقولة الواردة في القانون التنظيمي رقم 

ولة إلى الجماعة، وتشمل هذه املجاالت مجاالت االختصاصات املنقولة من الد 86تشير إلى أنه: تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع

                                                           

 . 011، صفحة 7104الدار البيضاء  –د. إبراهيم كومغار، التنظيم اإلداري وفق النموذج المغربي، مطبعة النجاح الجديدة  - 84

، 1447(، الجريدة الرسمية عدد 7105يوليو  01) 0741 رمضان 72صادر في  0.05.44الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  40.07القانون رقم  - 85

 ، المتعلق بالساحل.14275، ص: 7105أغسطس  1بتاريخ 

ة في ييخول مبدأ التفريع الهيئات الترابية سلطة التدخل، باعتبارها صاحبة االختصاص األصلي، في المقابل فإن الدولة يجب عليها احترام الشرع - 86

 تكتسبها إال إذا عجتت المستويات األدن  منها عل  النهو  باختصاص ما، بالشكل أو الجودة المطلوبين. أنظر مصطف  عبد تدخالتها، وهذه الشرعية ال
 ..11، الصفحة .022-0227الدائم، تدبير الشأن العام المحلي ورهانات التنمية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية الحقوق الرباط، سنة 
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بصفة خاصة: حماية وترميم املآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على املواقع الطبيعية، إحداث وصيانة املنشآت والتجهيزات 

 املائية الصغيرة واملتوسطة، التي تشمل اآلبار... واملساقي ذات االستعمال العمومي وقنوات السقي والتصريف. 

 ثانيا: العمالة أو اإلقليم  

، للعماالت واألقاليم في إطار االختصاصات املنقولة، مهام نقل 009.02من القانون التنظيمي  32أوكل املشـرع من خالل املادة 

 وصيانة املنشآت املائية الصغيرة واملتوسطة خاصة بالعالم القروي. 

 ت املائية، عكس الجماعة التي قد ينقل لها اختصاص إحداثها أيضا. ويقتصر دور العمالة اإلقليم على نقل وصيانة املنشآ

 ثالثا: الجهة 

قضايا البيئة على مستوى االختصاصات املنقولة إلى الجهات، اعتمادا على مبدآ التفريع،  000.02أثار القانون التنظيمي رقم 

 الدولة إلى الجهة وتتضمن قضايا املاء والطاقة والبيئة.  من هذا القانون تحديد مجاالت متعددة منقولة من 22فجاء في متن املادة 

لكن تظل الصياغة القانونية لهذه االختصاصات عامة وغامضة، ما يوسع من مجال االختصاصات املنقولة لصالح الجهة لتشمل 

 عدة مهام وصالحيات. 

نوعة ومتعددة، وتتفاوت من حيث حجُمَها ومما سبق، يمكن أن نستخلص أن اختصاصات الجماعات الترابية في مجال البيئة مت

من وحدة ترابية ألخرى، فيظهر التفوق لصالح الجهة والجماعة على حساب العمالة واإلقليم، لكن أهم ما يمكن استنتاجه هو 

ظ عدة حصعوبة قراءة هذه املعطيات القانونية املتعلقة بالجماعات الترابية، بمعزل عن باقي قوانين البيئة الوطنية، حيث نال 

 تقاطعات بينها، ما يزكي طرح معالجة هذه القوانين الوطنية بصورة مترابطة ومركزة. 

 املطلب الثاني: حضور الجماعات الترابية في قوانين البيئة 

م ، قا87بالنظر إلى انخراط املغرب في عدد من االتفاقيات الدولية، وسعيا منه إلى املساهمة في تحسين الحكامة البيئية الدولية

املغرب بإصدار مجموعة من القوانين، وهذه النصوص القانونية، منها ما هو ذو طابع عام مهيكل ومؤطر لتدخل الجماعات 

الترابية في مجال املحافظة على البيئة )الفرع األول(، ومنها ما هو خاص وموضوعاتي لضمان حسن تدبيرها في إطار تدخلها البيئي 

   )الفرع الثاني( .  

 ول: النصوص القانونية العامة املرتبطة بتدخل الجماعات الترابية في مجال البيئية. الفرع األ 

باإلمكان رصد عدة نصوص قانونية عامة ذات صلة وطيدة باملعطى البيئي، خصوصا في جانب تدخل الدولة بهذا املجال، تَضاف 

وص طلب األول ملكانة البيئة في ثناياها، فضال عن النصإلى النصوص القانونية املتعلقة بالجماعات الترابية التي تطرقنا في امل

القانونية الخاصة. والنصوص ذات الطابع العام التي سنستند عليها بعده، قمنا باختيارها اعتبارا إما ملحورتيها كما هو الشأن 

رة األولى(، أو بالنظر إلى انفراد مجال )الفق 88بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة 22.09بالنسبة إلى القانون اإلطار رقم 

 )الفقرة الثانية(.  89املتعلق بدراسات التأثير على البيئة 09.12عملها وتحديدا هنا القانون رقم 

 2012بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة  11.12الفقرة األولى: القانون اإلطار رقم 

                                                           

ة، المساواة، افيبرنامج األمم المتحدة للتنمية معايير لنظام الحكامة في حكم القانون، المشاركة الواسعة لهيئات المجتمع المدني في اتخاذ القرار الشف حدد -87

 الفعالية، المحاسبة، التوافق، حسن االستجابة.

جمادى األول   7الصادر في  0.07.12ة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدام 22.07القانون اإلطار رقم  -88

 .4027( الصفحة 7107مارس  71) 0745جمادى األول   04بتاريخ  1771(، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7107مارس  1) 0745

ماي  07) 0777ربيع األول  01الصادر في  0.14.11ير الشريف رقم المتعلق بدراسات التأثير عل  البيئة، الصادر بتنفيذه الظه 07.14القانون رقم  -89

 .0212(، ص: 7114يونيو  02) 0777ربيع اآلخر  04بتاريخ  5004(، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7114
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دينامية جديدة وإعادة التأكيد على أن املحافظة على البيئة ينبغي أن يشكل االنشغال خلق  22.09الهدف من القانون اإلطار رقم 

الدائم في مسلسل التنمية املستدامة، والتذكير باملبادئ األساسية للتنمية املستدامة والبيئة، والتي يعد تطبيقها حاسما ألجل 

   ة والجماعية.  تدعيم املقومات االقتصادية للمملكة، وتحديد املسؤوليات الفردي

وباالطالع على هذا القانون نجده يتكون من ستة أبواب تؤطر تدخل الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية وشركات 

الدولة واملقاوالت الخاصة وجمعيات املجتمع املدني واملواطنين في مجال حماية البيئة والتنمية املستدامة، لكن ما يهمنا في هذا 

 وبشكل أساس ي هو اقتفاء حضور الجماعات الترابية في هذا النص القانوني املهم، وذلك على النحو التالي: الجانب 

 األهداف واملبادئ والحقوق والواجبات  -1

ميثاقا وطنيا للبيئة والتنمية املستدامة من خالله يتم تحديد األهداف األساسية لنشاط  22.09يعتبر القانون اإلطار رقم 

 الترابية في مجال حماية البيئة والتنمية املستدامة.  الجماعات

َبل الجماعات الترابية، وقد  وينص القانون على عدة مبادئ يجب التقيد بها حين إعداد وتنفيذ البرامج ومخططات العمل من قِّ

 . 90(حددها في سبعة مبادئ )االندماج، الترابية، التضامن، االحتراز، الوقاية، املسؤولية، ثم املشاركة

أما من حيث الحقوق، وعالقة دائما بالجماعات الترابية، أقر القانون املذكور أنه لكل مواطن أو مواطنة يقطن بجماعة ترابية  

معينة الحق في العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة، تمكن من املحافظة على الصحة والتفتح الثقافي واالستعمال املستدام 

يوفرها، وكذلك الولوج إلى املعلومة البيئية الصحيحة واملناسبة لدى الجماعات الترابية وأيضا املشاركة في  للتراث واملوارد التي

 . 91مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على البيئة

 لبيئة، وكذلكأما من حيث الواجبات امللقاة على عاتق الجماعات الترابية، فنجد بشكل أساس ي االمتناع عن إلحاق الضرر با

 . 92املساهمة في الجهود الفردية والجماعية املبذولة للمحافظة عليها وتشجيع ثقافة التنمية املستدامة ونشرها

 حماية الجماعات الترابية للبيئة -2

عتبُر أن املوارد الطبيعية واألنظمة البيئية وا
َ
التارييي  لتراثفي القانون اإلطار الذي نحن بصدده، نجد أن املادة السادسة منه ت

ا مشتركا لألمة، وتكون موضوع حماية واستصالح وتثمين على أساس تدبير مندمج ومستدام، من خالل تبني تدابير 
ً
لك والثقافي مِّ

تشريعية ومؤسساتية واقتصادية ومالية أو غيرها، حيث وضع القانون عدة تدابير من شأنها تفعيل دور الجماعات الترابية في 

 . 93ذلك عبر تنفيذها

وبغرض الوقاية ومحاربة كل أشكال التلوث، وحددت املادة الثامنة من نفس القانون عدة تدابير تشريعية وتنظيمية وجب اتخاذها 

 . 94من طرف الجماعات الترابية، وبالتالي تنفيذها ُبغية تحقيق هذه الوقاية

 

 

 

 

                                                           

 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. 22.07من القانون اإلطار رقم  7انظر المادة  - 90

 .بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 22.07من القانون اإلطار رقم  4دة انظر الما  -91

 .بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 22.07من القانون اإلطار رقم  5و 7انظر المادتين   -92

 .مستدامةبمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية ال 22.07من القانون اإلطار رقم  1انظر المادة  - 93

 .بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 22.07من القانون اإلطار رقم  4انظر المادة  - 94
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 التنمية املستدامة -3

مية املستدامة، حيث استهلت املادة التاسعة منه بتعريف التنمية املستدامة، إذ يراد ُعنون الباب الثالث من القانون اإلطار بالتن

منها تلك املقاربة للتنمية التي ترتكز على عدم الفصل بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية لألنشطة التنموية، 

 رات األجيال املقبلة في هذا املجال. والتي تهدف إلى االستجابة لحاجيات الحاضر دون املساس بقد

وتجدر اإلشارة إلى أن الجماعات الترابية تسهر على إدماج التدابير املستمدة من التنمية املستدامة في السياسات العمومية الشاملة 

 .  96أخذا بعين االعتبار خصوصيات كل قطاع 95والقطاعية التي تعدها

هداف والتوجهات املحددة في االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة داخل أجل كما يجب مطابقة السياسات الجهوية مع األ 

 . 97أقصاه سنتين يحتسب من تاريخ اعتمادها

باإلضافة إلى أن الجماعات الترابية تقوم بتشجيع وتمويل إعداد برامج بحث/تنمية في خدمة التنمية املستدامة واالقتصاد 

لخصوص نحو االبتكار العلمي في ميادين تكنولوجيا اإلنتاج النظيف واختراع آليات أو طرق األخضر، وتوجه هذه البرامج على ا

عملية وفعالة تساعد على الحفاظ على البيئة واقتصاد املوارد وإحداث مناصب شغل جديدة تستجيب لحاجيات املهن البيئية 

 .  98والتنمية املستدامة

 التزامات الجماعات الترابية -2

، سهرها على إدماج املبادئ واألهداف املنصوص عليها في هذا القانون اإلطار 91مات الجماعات الترابية، حسب املادة من بين التزا

ضمن آليات التخطيط وبرامج التنمية كل في مجاله الترابي، وتلتزم بضمان مشاركة ساكنتها في اتخاذ القرار املرتبط باملحافظة 

 .99دامة ملجاالتها الترابية والولوج إلى املعلومة البيئية املحليةعلى البيئة املحلية والتنمية املست

وتنص نفس املادة على التزام الجماعات الترابية املتجاورة، قدر اإلمكان، باتباع سياسات عمومية محلية مندمجة ومنسقة عند 

 إقامة تجهيزات وبنيات تحتية تتعلق باملحافظة على البيئة والتنمية املستدامة. 

فس السياق، وبصفة خاصة، تساهم جمعيات املجتمع املدني العاملة بصفة رئيسية في ميادين البيئة والتنمية املستدامة، في ن

في تحقيق األهداف املنصوص عليها في هذا القانون اإلطار، ولهذه الغاية، تلتزم بالقيام، إما بمبادرة منها، أو بشراكة مع الجماعات 

 : 100أو تحسيس أو اقتراح كفيل لتحقيق املسائل التالية الترابية، بكل عملية إخبار 

دعم حرص السكان على احترام البيئة واملوارد الطبيعية والتراث الثقافي وقيم التنمية املستدامة، وذلك من خالل عمليات  -

 التحسيس والتربية؛ 

 املحلية؛  ام للموارد الطبيعية على مستوى التجمعاتالسهر على تطوير وتثمين الطرق واملمارسات املختبرة في مجال التدبير املستد -

املساهمة في التحسين املستمر لآلليات املعمول بها في مجال مشاركة السكان في اتخاذ القرار البيئي والولوج إلى املعلومة البيئية.   -

  

                                                           

 .بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 22.07من القانون اإلطار رقم  04انظر المادة  -95

الصيد البحري والفالحة والنقل والسياحة والتعمير والبناء وتدبير النفايات والصناعة يقصد بها القطاعات واألنشطة المتعلقة بالطاقة والماء والغابات و - 96

من  07المادة  لولدالتقيد بالتنمية المستدامة حسب مبشكل عام قطاعات وأنشطة تتوفر عل  إمكانية عالية لالستدامة وتكتسي طابعا أولويا من حيث متطلبات 
 يئة والتنمية المستدامة.بمثابة ميثاق وطني للب 22.07القانون 

 .بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 22.07من القانون اإلطار رقم  01انظر المادة  -97

 .بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 22.07من القانون اإلطار رقم  04انظر المادة  -98

 .ابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامةبمث 22.07من القانون اإلطار رقم  71انظر المادة   -99

 .بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 22.07من القانون اإلطار رقم  70انظر المادة   -100
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 الحكامة البيئية الترابية -5

يُم حوارات عمومية حول البيئة والتنمية املستدامة، وتراعي ، فيمكن للجماعات ال101أما فيما يتعلق بالحكامة البيئية نظِّ
َ
ترابية ت

 . 102الخالصات املنبثقة عن هذه الحوارات العمومية في السياسات العمومية املتعلقة بالبيئة والتنمية املستدامة

واستهالك  اع مستوى التلوثويحدث نظام جبائي بيئي يتكون من رسوم إيكولوجية وتعريفات تفرض على األنشطة املتسمة بارتف

املوارد الطبيعية، ويمكن تطبيق هذه الرسوم والتعريفات على كل سلوك فردي أو جماعي يتسم بإلحاق الضرر بالبيئة ويخل 

بمبادئ وقواعد التنمية املستدامة، وتحدد بمقتضيات تشريعية قواعد تنظيم وسير وكذا توزيع موارد هذا النظام بين الدولة 

 . 103الترابية املعنيةوالجماعات 

وتعبئ الجماعات الترابية املوارد والوسائل الضرورية العتماد برنامج عمل للتحسيس والتواصل والتربية البيئية يهدف إلى تنمية 

السلوكيات الفردية والجماعية التي تتوافق مع مستلزمات حماية البيئة والتنمية املستدامة، وتتم بلورة هذا البرنامج في إطار 

 .104راكة، السيما مع جمعيات املجتمع املدني واملقاوالت الخاصةش

وتقوم الجماعات الترابية بدعم وتشجيع املبادرات واألعمال التطوعية لفائدة البيئة والتنمية املستدامة. وتسهر على نشر 

 . 105املمارسات الجيدة في املجال التطوعي وتقديم دعمها لتطبيق هذه املمارسات

 ة الجماعات الترابية ومراقبتها البيئية قواعد مسؤولي-6

وفيما يخص قواعد مسؤولية الجماعات الترابية واملراقبة البيئية، نجد القانون اإلطار يقر على أنه يوضع نظام قانوني للمسؤولية 

عن  بقة والتعويضيوفر مستوًى عال لحماية البيئة، يشتمل على آليات إلصالح األضرار وإعادة الوضع إلى حالته السا 106البيئية

 األضرار التي تلحق البيئة، وال سيما بضمانة مالية عند االقتضاء. 

، مهمتها تعزيز سلطة اإلدارات 107وعالقة دائما بالجماعات الترابية،  تُحدث شرطة للبيئة للسلطة الحكومية املكلفة بالبيئة

ات حصيلة السنوية ألنشطة الشرطة البيئية بتشاور مع السلطاملعنية في مجال الوقاية واملراقبة والتفتيش، إذ تعد هذه السلطة ال

الحكومية املعنية ومصالح الجماعات الترابية املكلفة، بموجب التشريع الجاري به العمل، بمهام املراقبة والتفتيش والبحث 

ة إلى رئيس لحصيلة السنويوالتحري ومعاينة املخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بحماية البيئة، وترسل هذه ا

 الحكومة ويتم نشرها على املوقع اإللكتروني للسلطة الحكومية املكلفة بالبيئة. 

 املتعلق بدراسات التأثير على البيئة.  12.03الفقرة الثانية: القانون رقم 

من خالل االطالع على  منه، إذ  58و 26، وال سيما الفصلين 1996بمرجعية دستور سنة  2003تم إعداد هذا القانون سنة 

 مضامينه يمكن استخراج األساسيات التالية: 

                                                           

لية والتنمية، لإلدارة المح ، منشورات المجلة المغربية”الحكامة البيئية في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية“نظر في هذا الصدد محمد العابدة: أ - 101

 .007ص  7104لسنة  011عدد 

 .بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 22.07من القانون اإلطار رقم  77انظر المادة  - 102

 .بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 22.07من القانون اإلطار رقم  41انظر المادة   -103

 .بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 22.07القانون اإلطار رقم  من 47انظر المادة  -104

 .بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 22.07من القانون اإلطار رقم  44انظر المادة  -105

ربيع األول  01الصادر في  0.14.52ريف رقم المتعلق بحماية واستصالح البيئة، الصادر بتنفيذه الظهير الش 00.14الباب السادس من القانون رقم  -106

 .0211(، ص: 7114يونيو  02) 0777ربيع اآلخر  04بتاريخ  5004(، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7114ماي  07) 0777

 1411الرسمية عدد  ( المتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، الجريدة7105ماي  02) 0741من رجب  41بتاريخ  7.7447.0المرسوم رقم  -107

 .5540(، ص: 7105يونيو  7) 0741شعبان  01بتاريخ 
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 التعاريف   -1

 القانون في مادته األولى في املصطلحات املحورية ملوضوع دراسة التأثير على البيئة، وهي:  حسم

 البيئة؛ 

 دراسة التأثير على البيئة؛ 

 الطالب؛ 

 املوافقة البيئية؛ 

 املشروع؛ 

 تعليمات توجيهية؛ 

 املرجعية؛ األسس 

 املناطق الحساسة. 

 .108أهداف ومضمون دراسات التأثير على البيئة -2

 دراسة التأثير على البيئة إلى:  تهدف

 تقييم ممنهج ومسبق لآلثار املحتملة املباشرة وغير املباشرة، املؤقتة والدائمة للمشروع على البيئة؛  

 عويضها؛  إزالة التأثيرات السلبية للمشروع أو التخفيف منها أو ت 

 إبراز اآلثار اإليجابية للمشروع على البيئة وتحسينها؛  

 إعالم السكان املعنيين بالتأثيرات السلبية للمشروع على البيئة.  

 دراسة التأثير على البيئة بخصوص الجماعات الترابية العناصر التالية:  وتتضمن

د بيولوجية والفيزيائية والبشرية املحتمل تعرضها للضرر عنالتشخيص اإلجمالي للحالة األصلية للموقع والسيما مكوناته ال 

 إقامة املشروع؛ 

 وصف ألهم مكونات ومميزات املشروع ومراحل إنجازه 

التقييم للتأثيرات اإليجابية للمشروع والنعكاساته السلبية ومخاطره على الوسط البيولوجي والفيزيائي والبشري خالل  - 

 مراحل إنجاز املشروع؛ 

املراقبة وتتبع املشروع وكذا اإلجراءات املزمع اتخاذها في مجاالت التكوين واالتصال والتدبير ضمانا لتنفيذ املشروع برنامج  

 واستغالله وتطويره وفقا للمواصفات التقنية واملتطلبات البيئية املعتمدة في الدراسة؛ 

 عقار املخصص إلنجازه واستغالله وكذا التكاليفالتقديم املختصر لإلطار القانوني واملؤسساتي املتعلق باملشروع وبال 

 التقديرية للمشروع؛ 

 املذكرة التركيبية املوجزة ملحتوى الدراسة وخالصاتها؛  

 ملخصا مبسطا للمعلومات واملعطيات األساسية املتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم.  

على البيئة على قرار املوافقة البيئية، ويعد هذا القرار عنصرا  ويتوقف الترخيص لكل مشروع جماعة ترابية خاضع لدراسة التأثير 

  من عناصر امللف املقدم لطلب الحصول على الرخصة.

 اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة للمشاريع املنجزة من قبل الجماعات الترابية  -3

                                                           
 المتعلق بدراسات التأثير عل  البيئة. 07.14من القانون رقم  1و 5المادتين  - 108
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جنة وطنية ولجان جهوية لدراسات التأثير على البيئة تناط بها مهمة فحص تُحدث لدى السلطة الحكومية املكلفة بالبيئة ل 

 . 109دراسات التأثير على البيئة وإبداء الرأي حول املوافقة البيئية، وما يهمنا هي املشاريع املتعلقة بالجماعات الترابية

ئة، حيث يهدف هذا البحث إلى تمكين ويكون محل بحث عمومي كل مشروع للجماعات الترابية خاضع لدراسة التأثير على البي

السكان املعنيين من التعرف على اآلثار املحتملة للمشروع على البيئة وإبداء مالحظاتهم واقتراحاتهم في شأنه، وتؤخذ هذه 

 . 110املالحظات واالقتراحات بعين االعتبار أثناء فحص دراسات التأثير على البيئة

يحدد اختصاصات وكيفيات سير اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة واللجان  111مرسوم 9113نونبر  2وقد صدر بتاريخ 

الجهوية والذي ينص على أنه يتعين على الجماعة الترابية، خالل فترة البحث العمومي، اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لتمكين 

لى البيئة، باستثناء املعلومات واملعطيات التي يمكن العموم من االطالع على املعلومات والخالصات الرئيسية لدراسة التأثير ع

 اعتبارها سرية، ولهذه الغاية يجب على الطالب )الجماعة الترابية( إخبار اإلدارة كتابة باملعلومات واملعطيات التي يعتبرها سرية. 

ت لى البيئة، ما لم توجد مقتضياويتحمل الطالب املصاريف املترتبة عن البحث العمومي، وكذا مصاريف إجراء دراسة التأثير ع

 مخالفة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. 

 

 

 ضبط الجماعات الترابية للمخالفات وحق التقاض ي.  -2

يتولى األعوان املحلفون واملكلفون من طرف الجماعات الترابية معاينة وضبط مخالفات مقتضيات هذا القانون ونصوصه 

ضبط مخالفة ملقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية، يحرر العون املكلف الذي عاين املخالفة التطبيقية، وفي حالة 

محضرا يقوم بإرسال نسخة منه إلى السلطة املعنية مباشرة باملشروع ونسخة إلى السلطة الحكومية املكلفة بالبيئة، وذلك داخل 

ار السلطة الحكومية املعنية بإنذار املخالف وحثه على احترام أجل ال يتعدى خمسة عشرة يوما، وتقوم هذه األخيرة بعد إخب

 . 112القوانين الجاري بها العمل

في حالة عدم امتثال املخالف، بعد توجيه اإلنذار إليه تقوم السلطة الحكومية املكلفة بالبيئة بعد إشعار السلطة الحكومية 

قليم أو العمالة ورئيس املجلس الجماعي إلصدار األمر باإليقاف املعنية بإحالة نسخة من محضر املخالفة على كل من عامل اإل

 املؤقت لألشغال في انتظار صدور الحكم من طرف املحكمة املختصة. 

كما يمكن في الحاالت التي تدعو إلى االستعجال األمر بإيقاف األشغال حاال وبإزالة البنايات والتجهيزات ومنع األنشطة املخالفة 

 انون. ملقتضيات هذا الق

ومن زاوية التقاض ي، فإذا تم تقديم شكاية أمام املحكمة املختصة ضد أي ترخيص أو قرار باملوافقة على مشروع ما لسبب عدم 

توفر قرار املوافقة البيئية، تأمر املحكمة وبصفة استعجالية بإبطال الرخصة أو قرار املوافقة بمجرد التحقق من عدم توفر هذا 

جديدة للتأثير على البيئة املشاريع التي لم يتم إنجازها خالل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحصول  القرار. وتخضع لدراسة

 . 113على قرار املوافقة البيئية

                                                           

 .البيئة عل المتعلق بدراسات التأثير  07.14من القانون رقم  4أنظر المادة  -109

 .راسات التأثير عل  البيئةالمتعلق بد 07.14من القانون رقم  2المادة  -110

( والمتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات 7114نونبر  7) 0772ذي القعدة  5الصادر في  7.17.514المرسوم رقم  -111

 .7051(، ص: 7114نونبر  04) 0772ذو القعدة  07بتاريخ  5147التأثير عل  البيئة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .المتعلق بدراسات التأثير عل  البيئة 07.14من القانون رقم  00أنظر المادة  -112

 .المتعلق بدراسات التأثير عل  البيئة 07.14من القانون رقم  02و 04أنظر المادتين  -113
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 الفرع الثاني: النصوص القانونية الخاصة املرتبطة بتدخل الجماعات الترابية في مجال البيئة. 

اإلطار بمثابة امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة، وكذا القانون املتعلق بدراسة بعد أن قمنا في الفرع األول بدراسة القانون 

التأثير على البيئة، باعتبارهما قانونين عامين يؤطران بصفة عامة املحافظة على البيئية في املغرب، مع تضمين بعض مقتضياتهما 

الفرع إلى تناول بعض النصوص املوضوعاتية التي تؤطر جوانب  تدخل الجماعات الترابية في املجال البيئي، سنتوجه في هذا

محددة من تدخالت الفاعل املركزي، ومعه الفاعل الترابي، في املجال البيئي، ونخص بالذكر هنا قانون املاء ) الفقرة األولى( 

 وقانون تدبير النفايات )الفقرة الثانية(.

  .114الفقرة األولى: قانون املاء 

، وفي سياق املقاربة العاملية التي باتت تتسم بدسترة البعد البيئي باعتباره حقا مكتسبا ضمن حقوق الجيل 9100في ظل دستور 

على: "عمل الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل  20الثالث، تم التنصيص من خالل الفصل 

 على قدم املساواة، على املاء والعيش في بيئة سليمة". املتاحة لتيسير حصول املواطنات واملواطنين، 

املتعلق باملاء الذي جاء بمقاربة حديثة في تدبير املورد املائي،  21.07إصدار القانون رقم  9101وفي ظل هذه الرؤية تم سنة  

 ".COP22" حدة بشأن تغير املناخخصوصا وأن املغرب في نفس السنة كان مقبال على استقبال مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم املت

( مادة موزعة على إحدى عشر بابا، وقد استهدف تحقيق 012وتجدر اإلشارة إلى أن هذا القانون يتضمن مائة وثالثة وستون )

 األهداف التالية:  

 ضمان التقائية املخططات الوطنية والترابية الرامية إلى تحقيق تدبير معقلن ورشيد للموارد املائية؛ -

 التأسيس لوحدة ترابية تنفرد بتدبير املوارد املائية على مستوى مجال ترابي محدد؛ -

 حماية وتثمين املوارد املائية باعتبارها تندرج ضمن األمالك العامة للدولة، ووضع األسس الزجرية والضبطية للحد من إتالفها.  -

هو تبنيه املقاربة التشاركية في التدبير املائي، من خالل إدماجه ، 01.72عن سابقه رقم  21.07وما يميز قانون املاء الجديد رقم 

لجميع الفعاليات، سواء منها الترابية أو املجتمعية للتدخل في تدبير املورد املائي، وهذا ما يظهر بشكل جلي من خالل املادة األولى 

 من هذا القانون التي جاء فيها: 

ج والالمركزي والتشاركي للموارد املائية من أجل ضمان حق املواطنات واملواطنين في " يحدد هذا القانون قواعد التدبير املندم

 الحصول على املاء"....  

لكن ما يهمنا باألساس هو رصد مكامن حضور الجماعات الترابية في قانون املاء الجديد، خصوصا وأن القوانين التنظيمية 

اه اختصاصا موكوال للجماعات الترابية بمستوياتها الثالثة، وذلك باختالف للجماعات الترابية قد جعلت من مسألة تدبير املي

 جوانب التدخل.

ولعل ما يجسد دور الجماعات الترابية في تدبير امللك العام املائي، هو حضورها داخل تشكيلة مجموعة من املجالس واللجان، 

من قانون املاء السابق على مستوى كل عمالة أو إقليم  010ادة التي تم إحداثها بموجب امللجن العماالت واألقاليم السيما منها 

تضم تشكيلة هذه اللجان ممثلي  21.07من قانون املاء رقم  32يترأسها عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه، وطبقا للمادة 

 الة أو اإلقليم، وممثلي املجالسمجلس الجهة بعد ما كانت تمثيليتهم غائبة في القانون السابق إلى جانب ممثلي مجلس العم

 الجماعية املعنية. 

ويعهد بشكل أساس ي لهذه اللجنة املساهمة في وضع املخططات التوجيهية للتهيئة املندمجة لألحواض املائية، تشجيع عمل 

على توعية الجمهور الجماعات في مجال اقتصاد املاء وحماية موارد املياه من التلوث، وكذا اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يساعد 

 بحماية موارد املياه واملحافظة عليها. 
                                                           

 .1415، ص: 7101غشت  75بتاريخ  1727المتعلق بالماء، الجريدة الرسمية عدد  05.41القانون رقم  -114
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التي تلعب دورا محوريا على املستوى الترابي، وهي وكاالت األحواض املائية ومن أهم ما يمكن اإلشارة إليه في هذا القانون هو 

أو مجموعة من األحواض مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي تحدث على مستوى كل حوض مائي 

 ، ويكون من ضمن تشكيلة مجلس إدارة وكالة الحوض املائي رؤساء مجالس الجهات املعنية أو أحد نوابهم. 115املائية

من القانون السالف الذكر، بمنطقة نفوذ كل وكالة حوض مائي مجلس تحت اسم " مجلس الحوض  33ويحدث طبقا للمادة 

 ممثلون عن مجلس أو مجالس الجهات املعنية، ممثلي عن مجالس العماالت واألقاليم املعنية.املائي "، يكون من ضمن تشكيلته 

 وُيناط بهذه الوكالة:  

إنجاز القياسات واألبحاث والقيام بالدراسات الضرورية لتقييم وتتبع تطور حالة املوارد املائية على مستوى الكم والجودة، وكذا  -

ير املاء واملحافظة عليه والوقاية من تأثير الظواهر املناخية القصوى السيما الفيضانات الدراسات املتعلقة بتخطيط وتدب

 والجفاف؛ 

إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة املندمجة للموارد املائية واملخططات املحلية لتدبير املياه ومخطط تدبير الخصاص في املاء في  -

 حالة الجفاف، والسهر على تنفيذها؛  

 ر املندمج للموارد املائية ومراقبة استعمالها؛  التدبي -

منح الترخيصات واالمتيازات الستعمال امللك العمومي املائي ومسك سجل خاص بها واقتراح وعاء وسعر إتاوات استعمال هذا  -

 امللك على اإلدارة؛  

ال بالقيام، في حدود إمكانياتها املالية، بإنجاز أشغتدبير األمالك العمومية املائية واألوساط املائية وحمايتها واملحافظة عليها و  -

 صيانة املنشآت العمومية املائية املوضوعة رهن إشارتها؛  

بالقيام، طبقا للكيفيات املحددة بنص تنظيمي وفي حدود إمكانياتها، بتقديم كل مساهمة مالية وكل مساعدة تقنية لألشخاص  -

إنجاز الدراسات واألشغال الالزمة للعمليات املراد القيام بها املنجزة طبقا ملقتضيات العامة أو الخاصة التي تطلب ذلك من أجل 

 هذا القانون؛  

املساهمة في أشغال البحث وتطوير تقنيات تعبئة موارد املياه وترشيد استعمالها وحمايتها بشراكة مع املؤسسات العلمية  -

 واملختبرات املختصة؛  

 ة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية بإنجاز األعمال الالزمة للوقاية والحماية من الفيضانات؛  القيام، بشراكة مع اإلدار  -

إبداء رأيها حول كل مشروع من شأنه التأثير على موارد املياه وامللك العمومي املائي بما في ذلك عقود االمتياز ودفاتر التحمالت  -

 ة نفوذ وكالة الحوض. املتعلقة بتحلية مياه البحر. تحدد منطق

وبذلك تعتبر وكالة الحوض املائي الفاعل الرئيس ي على املستوى الترابي الذي يعنى بوضع الخطط واالستراتيجيات الرامية إلى تهيئة 

 وتدبير املوارد املائية، وكذا ضبط وتقنين استغاللها. 

من قانون املاء  20ه، الذي يتم وضعه طبقا للمادة ومن أهم هذه املخططات نجد املخطط التوجيهي للتهيئة املندمجة للميا

الحالي على مستوى كل حوض أو مجموعة أحواض مائية مع األخذ بعين االعتبار التوجهات االستراتيجية ومقتضيات املخطط 

 الوطني للماء. 

سنة، وفي هذا  21الة ملدة ويوضع هذا املخطط وفق مقاربة تشاركية مع الفاعلين الترابيين املعنيين داخل منطقة نفوذ الوك

من القانون السالف الذكر، يجب على التصاميم الجهوية إلعداد التراب ووثائق التهيئة والتعمير  27السياق وطبقا للمادة 

                                                           

ة مجموع المساح -" يراد بعبارة حو  مائي في مدلول هذا القانون ما يلي: أأنه نص في فقرتها الثانية عل  والتي ت 01.25من القانون رقم  05ادة الم 115

 -؛ بدود اإلقليميةالطبوغرافية التي يصرفها مجرى ماء وروافده من المنبع إل  البحر، أو إل  أبعد حد يمكن فيه اكتشاف سيالن مهم في مجرى ماء داخل الح
د من لوحدة المور أو كل مجموعة جهوية مكونة من أحوا  أو أجتاء أحوا  مائية كما تم تحديدها في الفقرة السابقة إذا كانت تشكل وحدة مائية بسبب تعبئتها

 ."أجل تتويدها بالماء. وتعين حدود كل حو  مائي بنصوص تنظيمية
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ومخططات وبرامج التنمية الجهوية أو القطاعية، بصفة عامة أن تأخذ بعين االعتبار توجهات ومقتضيات املخطط الوطني للماء 

 التوجيهي للتهيئة املندمجة ملوارد املياه. واملخطط 

وهنا يظهر دور الجماعات الترابية خصوصا الجهات حتى تكون برامج التنمية التي تقوم بإعدادها إطارا مرجعيا لتزيل السياسات 

 واملخططات الوطنية للماء على املستوى الترابي. 

ة ووكاالت الحوض املائي ال تمنح هذه األخيرة داخل املدار الحضري وفي إطار التعاون والتنسيق القائم بين الجماعات الترابي

 و الترخيصات واالمتيازات املتعلقة بامللك املائي، السيما منها املرتبطة بحفر اآلبار وإنجاز األثقاب، إقامة ممرات على مجاري املياه أ

يع أو تقويم أو تنظيم أو تحويل مجاري املياه املؤقتة على أنابيب املاء أو على قنوات السقي أو التصريف، كحت أو تعميق أو توس

 . 116أو الدائمة، إال بعد استطالع رأي املجلس الجماعي املعني

أيضا تستفيد الجماعات الترابية في هذا السياق من مساعدة وكاالت الحوض املائي، وذلك بوضع مشاريع في إطار الشراكة يكون 

 ة موارد املياه واملحافظة عليها، إنجاز البنيات التحتية الضرورية للحماية من الفيضانات. الهدف منها صيانة مجاري املياه، حماي

 . 117الفقرة الثانية: قانون تدبير النفايات والتخلص منها

 وثيق بتدخل الجماعات الترابية في تدب
ٌ
ر الشأن ييعتبر هذا القانون من أهم القوانين املوضوعاتية في املجال البيئي، والتي لها ارتباط

 البيئي، السيما أن مسألة تدبير النفايات تدخل ضمن خدمات القرب التي تعنى بها الجماعات كاختصاص ذاتي موكول لها. 

، 0227وكمالحظة أولى على هذا القانون، نجد أن صدوره تأخر نوعا ما باملقارنة باملاء الذي عرف أول تأطير قانوني خاص به سنة 

 . 9111النفايات لم يعرف النور إال في حدود سنة في حين أن قانون تدبير 

وُيقصد بالنفايات هنا طبقا للفقرة األولى من املادة الثالثة من هذا القانون، كل املخلفات الناتجة عن عمليات استخالص أو 

تي واد املتخلي عنها أو الاستغالل أو تحويل أو إنتاج أو استهالك أو استعمال أو مراقبة أو تصفية، وبصفة عامة، كل األشياء وامل

 يلزم صاحبها بالتخلص منها بهدف عدم اإلضرار بالصحة والنظافة العمومية وبالبيئة.  

وبخالف قانون املاء الذي نلمس فيه الحضور القوي للجماعات الترابية فقط في املجالس واملخططات ذات البعد الترابي، فإن 

عة، عمل على إشراك الجماعات الترابية في املخططات الوطنية ذات الصلة بتدبير قانون تدبير النفايات من خالل مادته التاس

النفايات، حيث ينص على أن اإلدارة بتعاون مع الجماعات الترابية واملهنيين املعنيين تقوم بإعداد املخطط املديري الوطني لتدبير 

 النفايات الخطرة. 

مرجعيا لتدبير وجرد النفايات الخطرة على املستوى الوطني وكذا وضع اإلجراءات سنوات، ويشكل إطارا  01ويهيأ هذا املخطط ملدة 

 الفعالة للتخلص منها. 

وبنفس الخلفية تنص املادة العاشرة من هذا القانون، على وضع الجهات مخطط مديري جهوي لتدبير النفايات الصناعية 

خمس سنوات  7ت الفالحية والنفايات الهامدة، وذلك داخل أجل والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايا

 تبتدئ من نشر القانون. 

إال أن الحال، ولحدود اآلن، الزالت كل الجهات ال تتوفر على هذا املخطط الذي يعتبر اإلطار املرجعي، حيث يتم من خالله جرد 

 سنوات.  01سنوات وملدة  7كمية النفايات املزمع جمعها والتخلص منها ملدة 

وما يهمنا بشكل واضح في هذا القانون هو النفايات املنزلية، كونها تشكل أحد األعمال الرئيسية التي يقوم عليها عمل الجماعات، 

من القانون التنظيمي للجماعات التي جعلت من بين  32ويدخل من ضمن اختصاصاتها الذاتية طبقا للفقرة الثالثة من املادة 

                                                           

 لمتعلق بالماء.ا 41.05من القانون  72و 74المادتين  -116

، ج.ر عدد: 7111نوفمبر  77في  0.11.054المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  74.11القانون رقم  - 117

 .7111بتاريخ ديسمبر  5741
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ق التي تقوم الجماعة بتقديمها في ميادين القرب، تنظيف الطرقات والساحات العمومية، وجمع النفايات املنزلية التجهيزات واملراف

 واملشابهة لها، ونقلها إلى املطارح ومعاجلتها وتثمينها. 

اعي الجم وبذلك نصت املادة السادسة عشر من قانون تدبير النفايات والتخلص منها على أنه تشمل خدمات املرفق العمومي

ن إلتدبير النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها: جمع النفايات ونقلها وإيداعها باملطارح والتخلص منها وكذا معالجتها وتثمينها، و 

اقتض ى الحال، فرز هذه النفايات، كما يشمل هذا املرفق خدمات تنظيف املمرات والساحات واألماكن العمومية وكذا خدمات 

ات الناتجة عن عمليات التنظيف والتخلص منها، وذلك وفق نفس شروط تدبير النفايات املنزلية، وألجل هذا الغرض نقل النفاي

تلزم الجماعات أو هيئاتها بإعداد مخطط جماعي أو مشترك بين الجماعات لتدبير النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها، يحدد 

جمعها ونقلها وإيداعها في املطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتض ى الحال عمليات الجمع األولي لهذه النفايات و 

 فرزها.  

من القانون السالف الذكر، تراَعى في إعداد املخطط الجماعي أو املشترك بين الجماعات توجهات املخطط  02وطبقا للمادة  

 زلية والنفايات املماثلة لها، ويبين على الخصوص: املديري الخاص بالعمالة أو اإلقليم لتدبير النفايات املن

املناطق التي يتعين فيها على الجماعات أو هيئاتها القيام بجمع النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها أو نقلها أو التخلص منها  -

 أو تثمينها؛ 

 مسالك جمع هذه النفايات ووتيرته ومواقيته؛  -

 كيفية جمع النفايات؛  -

 عدد عمليات التنظيف الواجب القيام بها في كل منطقة؛  -

 املناطق التي يتوجب فيها على منتجي النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها نقل هذه النفايات وإيداعها باملطارح.    -

ر النفايات الخطيرة، فإن جل سنوات، إال أن اإلشكال، وكما هو الشأن في املخطط الجهوي لتدبي 7وتتم تهيئة هذا املخطط ملدة 

 الجماعات ولحدود اآلن لم تقم بإعداد املخطط الجماعي لتدبير النفايات املنزلية. 

وبالرجوع إلى نص القانون نجده قد خير الجماعات من خالل املادة الثامنة عشر بتحديد طرق تدبير املرفق العمومي للنفايات 

طريق التدبير املباشر أو الوكالة املستقلة أو عن طريق االمتياز أو غيره من أشكال التدبير املنزلية والنفايات املماثلة لها إما عن 

 املباشر أو املفوض. 

، عمدت العديد من الجماعات، والسيما منها التي تقع داخل املدار 118وبعد صدور هذا القانون ومعه قانون التدبير املفوض

 خاصة ذات خبرة عاملية في هذا املجال. الحضري، إلى تفويض تدبير هذا املرفق لشركات

 

 

 خاتمة 

إن أهم ما يثير االنتباه، من خالل معالجة هذا املوضوع املرتبط باإلطار القانوني لتدخل الجماعات الترابية في البيئة، هو أن 

إنما أصبح كزي للدولة، و موضوع البيئة في املغرب لم يبق حبيس االستراتيجيات واملخططات التي يتم إعدادها على املستوى املر 

رهانا مركزيا وترابيا في نفس الوقت، تتدخل فيه بشكل أساس ي الجماعات الترابية كفاعل مباشر وكشريك استراتيجي للدولة في 

 هذا املجال. 

                                                           

(، 7111فبراير07) 0774من محرم  05في  0.11.05يف رقم المتعلق بالتدبير المفو  للمرافق العامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشر 57.15القانون رقم  118

 .477الصفحة  01/14/7111بتاريخ  5717ج.ر عدد 
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وبرامج  ةهذا األمر تتم معاينته، بشكل واضح، من خالل تنزيل البعد البيئي في املخططات الترابية، السيما منها برامج التنمي

العمل، وأيضا من خالل حضور الفاعل الترابي املنتخب في العديد من اللجان والهيئات واألجهزة واملجالس املركزية والالممركزة 

 التي لها ارتباط بالشأن البيئي. 

لبيئة مقرونا مفهوم اإال أن فكرة البيئة الزالت لم تنضج عمليا بشكل كافي في اختصاصات الجماعات الترابية، حيث ال زالت تمثل 

بتدبير النفايات، وتوفير املياه الصالحة للشرب، والحفاظ على امللك الغابوي العام...، في حين أن العالم يتجه اليوم نحو تناول 

   .مشاكل وقضايا بيئية أكثر عمقا وخطورة مما ذكر

التسيير املرتبطة فقط بسد الحاجيات الراهنة، إلى  ثم إن رهان االرتقاء بتدخل الجماعات الترابية في املجال البيئي من وظيفة

الدور التنموي والتدبيري الذي يعنى بمعالجة مشاكل البيئة، بشكل مندمج، بمفهومها الكوني، يظل نوعا ما بعيد املنال، خصوصا 

ملشاكل واالختالالت وأن الجماعات الترابية، في ظل الدور التسييري الذي تضطلع به، يبقى عملها َموُسوًما بمجموعة من ا

 واإلكراهات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املراجع واملصادر

 

 باللغة العربية

 النصوص القانونية 

 91، الصادر بتاريخ 0.07.37املتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  002.02القانون التنظيمي رقم  

 92املوافق ل  0221شوال  1، الصادرة بتاريخ 1231رسمية عدد ، املنشور بالجريدة ال9107يوليو  2املوافق ل  0221رمضان 

 .9107يوليو 

، الصادر بتاريخ 02.07.3املتعلق بالعماالت واألقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  009.02القانون التنظيمي رقم  

 92املوافق لـ  0221شوال  1صادرة بتاريخ ، ال1231، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 9107يوليو  2املوافق ل  0221رمضان  91

 .9107يوليو 
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رمضان  91، الصادر بتاريخ 02.07.3املتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 000.02القانون التنظيمي رقم  

 .9107يوليو  92فق لـ املوا 0221شوال  1، الصادرة بتاريخ 1231، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 9107يوليو  2املوافق ل  0221

 0.02.12بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  22.09القانون اإلطار رقم  

 91) 0227جمادى األولى  03بتاريخ  1921(، واملنشور بالجريدة الرسمية عدد 9102مارس  1) 0227جمادى األولى  2الصادر في 

 (.9102مارس 

ربيع  01الصادر في  0.12.11املتعلق بدراسات التأثير على البيئة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  09.12القانون رقم  

 (.9112يونيو  02) 0292ربيع اآلخر  03بتاريخ  7003(، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 9112ماي  09) 0292األول 

( بتنفيذ 9107يوليو  01) 0221رمضان  92صادر في  0.07.32الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير  30.09القانون رقم  

 .املتعلق بالساحل 30.09القانون رقم 

 .9101غشت  97بتاريخ  1222املتعلق باملاء، الجريدة الرسمية عدد  07.21القانون رقم  

نوفمبر  99في  0.11.072الشريف رقم املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، الصادر بتنفيذه الظهير  93.11القانون رقم  

 .9111بتاريخ ديسمبر  7231، ج.ر عدد: 9111

 0292من محرم  07في  0.11.07املتعلق بالتدبير املفوض للمرافق العامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  72.17القانون رقم  

 .01/12/9111بتاريخ  7212(، ج.ر عدد 9111فبراير02)

ربيع  01الصادر في  0.12.72املتعلق بحماية واستصالح البيئة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  00.12القانون رقم  

 .(9112يونيو  02) 0292ربيع اآلخر  03بتاريخ  7003(، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 9112ماي  09) 0292األول 

، املتعلق 9102نونبر  9بتاريخ  1103في عددها رقم  ، الجريدة الرسمية9102شتنبر  93الصادر في  9.02.732املرسوم رقم  

 .بتحديد مسطرة اعداد التصميم الجهوي إلعداد التراب وتحيينه وتقيمه

( املتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، الجريدة 9107ماي  02) 0221من رجب  21بتاريخ  2.9239.0املرسوم رقم  

 (.9107يونيو  2) 0221شعبان  01بتاريخ  1211الرسمية عدد 

( واملتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان 9113نونبر  2) 0292ذي القعدة  7الصادر في  9.12.712املرسوم رقم  

 .(9113نونبر  02) 0292ذو القعدة  02بتاريخ  7139الجهوية لدراسات التأثير على البيئة، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 ات:الرسائل واالطروح

مصطفى عبد الدائم، تدبير الشأن العام املحلي ورهانات التنمية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، كلية  

 .9113-9112الحقوق الرباط، سنة 

 الكتب واملؤلفات:

 . 9103الدار البيضاء  –د. إبراهيم كومغار، التنظيم اإلداري وفق النموذج املغربي، مطبعة النجاح الجديدة  

 املقاالت:

ذ.حسنة كجي ، "الجماعات الترابية وتدبير البيئة بين إمكانيات الحماية وعوائق التطبيق " منشورات مسالك الفكر والسياسة  

 .9102 ،22/23واالقتصاد، العدد 

لإلدارة املحلية ، منشورات املجلة املغربية ”الحكامة البيئية في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية“محمد العابدة: 

9102لسنة  011والتنمية، عدد   
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 ورهان بناء املقومات التنموية للمرشع الرتايب.  إرهاصات يف  مفهوم "الكوتشينغ الرتايب":
The preliminaries of "territorial coaching" and the construction of the territorial project's developmental 

components. 

محمد اقريقزلدكتور : ا  

جامعة عبد املالك السعدي بطنجة، املغرب. باحث في القانون اإلداري وعلم اإلدارة  

 

 ملخص:

إن التحوالت املتسارعة التي يعرفها عصرنا الحالي في إطار العوملة، تستدعي إعادة النظر في أسس وميكانيزمات التنمية الترابية 

لبا له راهنيته وذو أولوية وغير قابل للتأجيل. األمر الذي يتطلب البحث عن بدائل فاعلة ملكان وطرق التعاطي معها،باعتبارها مط

الخلل في تدبير الشأن العام الترابي، ومعها القطع مع املقاربات القطاعية والنظرة إلى التراب كمعطى محايد. فأخذا بعين االعتبار 

ة معرفية، تكنولوجية ورقمية ساهمت في تكريس مفاهيم جديدة تتطلب ملا يطبع القرن الواحد والعشرين، الذي يعرف ثور 

مهارات وأساليب حديثة ومتطورة ينبغي اكتسابها والعمل من أجل استثمارها بشكل أكبر وفق نهج علمي ذكي   قادر على تذليل 

 بية تتيح الفهم العميق لتطلعاتاإلكراهات ورفع التحديات املطروحة، وهو ما يفرض ضرورة االنتقال والتوجه نحو مقاربة ترا

وانتظارات التراب املحلي كأساس لنجاح املشاريع التنموية وفعاليتها. وذلك عبر مدخالت تنموية تأخذ باملقاربات الحديثة واآلليات 

وكدعامة للتنمية  ،املعاصرة في التعاطي مع التراب من قبيل: الكوتشينغ الترابي، والذكاء الترابي في تجسيد املشروع الترابي من جهة

 عموما من جهة ثانية.

 الكلمات املفتاحية: الكوتشينع الترابي، املشروع الترابي، البعد االجتماعي للتراب، التنمية الترابية.

Abstract: 

The rapid transformations that our current era is witnessing in the context of globalization call for reconsidering the 

foundations and mechanics of territorial development and ways of dealing with it, as it is a demand that has a 

current, priority and is not subject to postponement. With sectoral approaches and a view of soil as a neutral 

parameter, they took into consideration what is typifying the twenty-first century, which is defined by a 

technological and digital revolution that has contributed to the consolidation of new concepts that require modern 

and advanced skills and methods. It should be acquired and worked to invest more in accordance with a smart 

scientific approach capable of overcoming the constraints and raising the challenges posed, which imposes the need 

to move towards a territorial approach that allows a deep understanding of the aspirations and expectations of the 

local soil as a basis for the success and effectiveness of development projects, through development inputs that take 

modern approaches and mechanisms Contemporary in dealing with soil, such as dirt coaching, and dirt intelligence 

in the embodiment of the soil project on the one hand, and as a pillar of development in general on the other hand, 

 

Key words: soil coaching, soil project, the social dimension of soil, soil development. 
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 مقدمة:

الدولة لألساليب العصرية في العمل واالشتغال، فضال عن مدى قدرتها على إن تحقيق التنمية املندمجة رهين بمدى مواكبة 

استيعاب التغيرات التي تحدث من حولها. إذ أمام تسارع التحوالت الكبرى إن اقتصاديا، اجتماعيا وسياسيا والتي ميزت السنوات 

مجهوداتها في مجال التنمية والتطوير من األخيرة بحجم تحدياتها ورهاناتها، وجدت الدولة نفسها مدعوة ليس فقط ملتابعة 

مستوى تجهيزاتها األساسية وتحديث أساليب وآليات اشتغالها، بل القيام بوظائف ومهام أخرى ذات أهمية خاصة تصب في 

 تدعيم ومواكبة اإلدارة الترابية عبر استحضار وتطوير فلسفة مفهوم الالتركيز اإلداري من جهة أولى، عالوة على تحديث أسس

ومقومات الالمركزية الترابية من خالل اإلدارة املنتخبة. فالتداعيات املختلفة للعوملة تفرض املرور من الدولة القوية إلى الدولة 

االستراتيجية الذكية التي تخول لنفسها تقنيات وأليات االشتغال من أجل التموقع والتدبير والضبط والتقييم ومسايرة التحديث، 

يات تجعل منها أكثر صالبة بانفتاحها على محيطها. فبفعل هذه املتغيرات لم تعد الدولة  الجواب الوحيد على أساس أنها أل

واألوحد، الدائم واألقدر كما وكيفا على انتظارات املواطنات واملواطنين، سيما بعدما أتثبت تجربة املخططات القطاعية الكبرى 

لتأثير على مجموع املجاالت الترابية التي ترتبط تنميتها املستدامة وجاذبيتها على املديين املتوسط والبعيد، عن قصورها في ا

االقتصادية  وعدالتها املجالية بخصوصياتها الجغرافية، املجالية، االجتماعية  والثقافية، فضال عن التحديات التي تطرحها 

حت الجماعات الترابية فاعال رئيسيا  في مجال أمام هذه الوضعية أصب  119العوملة في ظل ظرفية كونية تشتد فيها املنافسة.

التنمية، لها القوة القانونية على  تحديد األهداف، والتخطيط على املدى البعيد ووضع االستراتيجيات لبلورة سياسة تنموية 

ليي، املستوى املح قادرة على اإلجابة عن االنتظارات امللحة للساكنة املحلية.  وهي من هذا املنطلق، أصبحت أداة للتنمية على

تمكن من تصحيح االختالالت الترابية، وتسمح ببروز إطار مناسب الستقبال املشاريع والبرامج االقتصادية واالجتماعية. فتحقيق 

التنمية الشمولية، أضحت املراهنة بشأنها منصبة على املجال الترابي أو ما يعرف باملقاربة الترابية للتنمية، سيما بعدما أثبتت 

قاربة املركزية ججزها في تحقيق انتظارات ومتطلبات التنمية الحقيقية. وهو ما أدى إلى ضرورة إعادة النظر في احتكار السلطة امل

املركزية لتدبير الشأن املحلي، واملطالبة بأشكال جديدة في تقنين املسؤوليات واتخاذ القرارات تعمد إشراك مختلف القوى 

من أجل وضع أليات تعاون بين الدولة ومختلف الفاعلين الترابيين بشكل يسهل سبل التغيير نحو  السياسية والفاعلين املحليين

عقلنة مسار اتخاذ القرارات.  فأخذا بعين االعتبار ملا يطبع القرن الواحد والعشرين، الذي يعرف ثورة معرفية، تكنولوجية 

حديثة ومتطورة ينبغي اكتسابها والعمل من أجل استثمارها ورقمية ساهمت في تكريس مفاهيم جديدة تتطلب مهارات وأساليب 

بشكل أكبر وفق نهج علمي ذكي   قادر على تذليل اإلكراهات ورفع التحديات املطروحة، اقتناعا بكون الجماعات الترابية تشكل 

ودات كبيرة من أجل بنية أولى وأساسية داخل النسق الديمقراطي للدولة الحديثة، عملت السلطات العمومية على بذل مجه

 إشراكها في مسلسل التنمية. 

وهو رهان وتحدي متاح وصعب املنال في الوقت نفسه، إذ يفرض ضرورة بناء نسق مفتوح على املحيط الخارجي ومتفاعل معه، 

لتعاطي مع ا كسبيل إلقامة نظام ترابي ناجع في تدبير سياساته التنموية ويسمح بهامش املناورة للخلق، اإلبداع واالبتكار في

متطلباته، وإكراها ته وفق منظور شمولي قائم على التحديد الدقيق لألولويات واالنتظارات امللحة. فعال، إن إشكالية تدبير الشأن 

العام الترابي بكل تعقيداته وتحوالته، تستوجب تبني آليات ترتكز على االبتكار وتجاوز املقاربات الكالسيكية بما يخدم تطوير 

ت وتغيير سلوك الفاعلين الترابيين والساكنة املحلية في أفق خلق نسق جديد للعالقات اإلنسانية يؤمن بنطاق أوسع   من العقليا

                                                           

بنمختار رشيد: تنمية الجهات بواسطة املعرفة والتكنولوجيا، تحد جديد من أجل إنتاج الثروة والتشغيل من خالل استغالل الخصوصيات   119

لجهوية بواسطة املقاولة تجارب دولية مقارنة، أعمال امللتقى الدولي للداخلة...، منشورات جمعية الدراسات الترابية، الذكاء      الترابي والتنمية ا

 .92، ص: 9109واألبحاث من أجل التنمية،
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الديمقراطية التشاركية على مستوى البرمجة والتنفيذ والتتبع والتقييم. فاملواطن ليس فقط هدفا ينتظر القرارات واملشاريع، بل 

بأخر في العملية التنموية من خالل وضع املشاريع، وفي نوع من التنمية الذاتية التي تسمح هو شريك حقيقي وفاعل بشكل أو 

بمنهجية اشتغال جديدة تدعم وتثمن املوارد والكفاءات وتفتح املجال أمامها من أجل تحديد الحاجيات واألولويات وتدبير 

 120األنشطة وتتبعها قصد رفع تحدي التنمية املستدامة.

لجديد يرتكز على تنمية وتقوية موارد التراب، باعتبارها دعامة رئيسية ومنطلقا حقيقيا نحو التنمية الترابية، عالقة فهذا التوجه ا

بمفهوم املشروع الترابي الذي يعد من بين أبرز املقاربات النوعية واملستجدة في التعاطي وإشكاالت التراب ومواضيعه وتساؤالته 

رابية تأخذ بعين االعتبار الخصوصيات الثقافية واإلمكانات املادية والبشرية للتراب املحلي، حيث التي تحتم تبني سياسات ميكرو ت

فتدبير الشأن العام الترابي بكل تعقيداته   .121يصعب اعتماد سياسة تنموية واحدة وموحدة بالنسبة لكل التراب الوطني

ي تعود عليها الفاعل الترابي، نحو توجه يعتمد االبتكار والخلق وتحوالته، يتطلب االعتماد على تتجاوز األساليب التقليدية الت

ل اواإلبداع.  وفي هذا اإلطار تأتي األهمية القصوى ملا يعرف بالكوتشينغ الترابي، باعتباره تقنية ملرافقة الفاعلين واملتدخلين في املج

ي  التخاذ القرارات الحاسمة ذات املستوى االستراتيجالترابي وعلى مستوى دينامية التغيير.  فالكوتشينغ الترابي سياسة داعمة 

املالئم للقيادة والتوجهات الحالية واملستقبلية سواء على املستوى  املحلي أو الوطني أو الدولي، ويشكل بذلك إحدى املقاربات  

لعام ، وهي سياسة تهدف إلى الحديثة التي برزت في الفكر اإلداري الحديث  من خالل انتقالها من القطاع الخاص إلى القطاع ا

تأهيل العنصر البشري داخل املنظمات والهيئات الترابية واملؤسسات  وتحقيق التآزر والتعاضد بين الفاعلين الترابيين وتقوية 

البيئية و الروابط بينهم ، وتشجيع االستثمار الداخلي والخارجي، وأجرأة  وتنزيل برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية  والثقافية 

على أرض الواقع، وإعطاء األولوية للمجاالت التي تشكل االنتظارات امللحة  للساكنة املحلية وجعل املواطن في صلب املسلسل 

التنموي للتراب ، ال سيما بعد التحوالت الهيكلية والجذرية  التي يشهدها نمط تدبير الشأن العام الترابي الذي انتقل من مجرد 

تشاورية إلى سلطة تقريرية وتداولية . ففي هذا السياق يقدم الكوتشينغ الترابي  آليات عمل  من شأنها املساهمة سلطة اقتراحية و 

في تحسين األداء التنافس ي للجماعات الترابية  عبر تحسيسها وتوعيتها باملخاطر والتهديدات التي يفرزها املحيط  التنافس ي  

عها من أجل خلق شبكات  من الشراكات والعالقات بين مختلف الفاعلين الترابيين بما والتجاذبات الترابية ، والعمل على تشجي

يسمح  من تحسين بيئة تداول املعلومة اإلستراتيجية في الوقت املناسب  خدمة للتنمية املحلية التي تظل الغاية والهدف الذي 

.  ترابي حديث ذو أسس علمية قابلة للتطبيق والتنزيلتسعى إلى تحقيقه مقاربة الكوتشينغ الترابي وفق مقومات ورش  ومشروع 

فاآللية التدبيرية ملفهوم الكوتشينغ الترابي تقوم على أساس خلق دينامية تنموية على املستوى الترابي من شأنها الجمع بين 

م التجارب املعلومات وتقاس األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية في ظل تفاعل منتج بين املعرفة والعمل وتبادل

والخبرات والتشاور بين مختلف املتدخلين من جهة، واملعنيين بثمار التنمية من جهة ثانية أثناء بلورة املشاريع وإعدادها هدفا في 

ث أنه يتحقيق تنمية ترابية شاملة ومندمجة تجيب على توقعات الساكنة الترابية وترقى ملستوى أمالها واحتياجاتها الضرورية. ح

إذا كنا متأكدين من كون التنمية ال يمكن أن تتحقق إال من األسفل بدء من القاعدة وحسب طبيعة وخصوصيات ساكنة كل 

منطقة، فإن هذا يفيد أن اإلطار األنسب للتنمية رسميا وشعبيا هو الجماعة الترابية. غير أن التنمية الترابية املوكولة للجماعات 

السهلة، إذ أن إشكالية التدبير الترابي في الدول النامية ال زال يكتنفها الكثير من الغموض، وتجابهها الكثير  الترابية ليست بالعملية

                                                           

املحلية  ةادريس جردان: تطور التنظيم القانوني للمشاركة والتشاور من أجل تنمية بشرية مستدامة للجماعات الترابية باملغرب، الديمقراطي  120

 .02، مطبعة قرطبة، أكادير، ص: 9191وأفاق التنمية الترابية باملغرب، دراسات متكاملة، مركز تكامل للدراسات واألبحاث، 

اسة يبكشوا محمد: "الجهوية املتقدمة وإعداد التراب"، الحكامة الترابية من الجهوية املتقدمة إلى الحكم الذاتي، مجلة مسالك في الفكر والس  121

 .17- 72، مطبعة النجاح الجديدة، ص: 9107، 29-20االقتصاد، العدد و 
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من العراقيل، األمر الذي يجعل من التدبير اإلداري عموما داخل هاته الدول على أنه من بين التحديات الكبرى التي تواجه الدولة، 

دة شروط، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي من جهة ، ومنها ما هو تدبيري من جهة ومسألة رفعه وكسب رهاناته رهين ع

وأمام هذه التحديات  نهج املغرب مجموعة من املقاربات االستراتيجية  في  ميدان التنمية، ومن  بينها املقاربة     122أخرى.

رابية، ر الرئيسية املتحكمة في التنمية الترابية. فقوة املجاالت التالترابية التي تأخذ بعين االعتبار املجال_ التراب كونه أحد العناص

جاذبيتها وتنافسيتها أصبحت مرتبطة أكثر من أي وقت مض ى بمدى قدرة الفاعلين الترابيين في مجال التنمية على تعبئة املوارد 

امتها. ومسألة العودة إلى ما هو محلي املحلية لخلق خصوصية جهوية وإقليمية كفيلة بضمان نجاعة املشاريع الترابية واستد

على اعتبار موارده التي أضحت اليوم فرصا حقيقية للتنمية حيث تتيح إمكانية -كإقرار بأهميته في مقاربة إشكالية التنمية، 

ون كلما ر أمرا يطرح نفسه بإلحاح، حيث األكاديميين واملختصين والفاعلين الترابيين يق -مواجهة اإلمالءات التنموية الفوقية

سنحت الفرصة بأن الخصوصيات املحلية للمجاالت السوسيو ترابية تعتبر فرصا تتيح مواجهة مخاطر العوملة التي تهدد بطمس 

الهوية املحلية. وإذا كانت الدولة قد تبنت عدة استراتيجيات وطنية همت مجاالت متعددة وأطرتها أهداف متباينة، كرست 

ية في عالقتها بالتنمية املندمجة والشاملة، إال أن رهان كسب هذا التحدي في تحيق تنمية ترابية التوجه العام للسياسات العموم

متكاملة، متوازنة ومتكافئة تظل في جانب منها مرتبطة بضرورة تحديث الرؤى واألهداف، وتوظيف اإلمكانات والوسائل املتاحة 

اسات ترابية أكثر دقة ومالءمة، تتجاوز املنظور الضيق ذو البنية لذلك بما يهدف إلى تعويض االختيارات الوطنية الكبرى بسي

. فالكوتشينغ الترابي   يعد إستراتيجية مالزمة 123املمركزة، من خالل إشراك املواطنين في التقرير للحيز الترابي الذي ينتمون إليه

ر واليقظة تمد على التخطيط والتشاور واالبتكالروح املسؤولية تستهدف تغيير العقليات على املستويين املركزي والترابي كما تع

 واملساهمة الفعالة لكل الفاعلين الترابيين.  

 إشكالية الدراسة: 

إن التشكيك والفضول العلمي لهذه املساهمة األكاديمية، ينصب حول الوقوف على أسباب ودواعي إعتماد مقاربة 

والعملية في رفع تحديات وأعطاب التنمية الترابية؟ وذلك من خالل الكوتشينغ الترابي عالقة بإبراز مدى قدرتها التنظيرية 

مالمسة مكوناتها ومبادئها الدستورية من جهة أولى، ومن جهة ثانية تتبع وكشف عالقاتها وامتداداتها الفكرية واملمارساتية 

ة التراب من خالل إبراز  واستجالء فلسف بمفهومي الذكاء الترابي واملشروع الترابي باعتبارهما ركيزة للمقاربة الترابية؟، وذلك

 في عالقته بالسؤال االجتماعي؟

ين لرصد وظيفة مقاربة الكوتشينغ الترابي في عالقاتها بالفاعلسنعتمد املنهج الوظيفي  ولإلملام بإشكالية الدراسة ومقاربتها،

 القانونية.ونقدية لواقع املقاربة في أبعادها املفاهيمية و من قراءات تحليلية املنهج التحليلي الترابين، مع االستعانة أيضا بما يقدمه 

 واإلجابة على اإلشكالية الرئيسية لهذه الدراسة، وعلى تساؤالتها الفرعية وتمفصالتها وتقاطعاتها املرتبطة باملقاربة الترابية عموما.

 سوف أتناولها وفق التقسيم التالي:

 لمفهوم وإحاطة باملرتكزات واملبادئ.ول: الكوتشينغ الترابي: مقاربة لاملحور األ

                                                           

إلداري ااملهدي الفحص ي: قراءة في بعض مظاهر اختالالت التدبير اإلداري ومعيقات التنمية الترابية والحكامة الجيدة، املجلة املغربية للقانون   122

 .22، ص: 9102ري واملالي للجماعات الترابية، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط،والعلوم اإلدارية، السنة الثانية، عدد مزدوج، التدبير اإلدا

، 01دراسة في األسس واملقومات املالية للتنمية الجهوية، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، العدد -خليل القاسمي: البعد التنموي املحلي  123

 02، ص: 0223

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

72 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 *املحورالثاني:  الكوتشيغ الترابي : التنزيل / ألجرأة والتجليات كأساس  لخدممة املشروع الترابي.

 

 املحور األول: الكوتشينغ الترابي: مقاربة في املفهوم وإحاطة باملرتكزات واملبادئ.

ات عدد كبير من دول العالم املتقدمة منها والسائرة في طريق النمو على لقد أصبح ملفهوم الكوتشينغ مكانة الصدارة في أولوي

السواء، نظرا لكونه يعتبر أحد املناهج واألساليب املهمة لتكوين جهاز إداري كفء لتحمل أعباء التنمية، كما يعمل على تزويد 

ة عن طبيعة أعمالهم وتحسين وتطوير مهاراتهم املوارد البشرية باملهارات والكفايات واملعلومات والتقنيات الجديدة واملتجدد

ومحاولة تغيير سلوكهم باالتجاه اإليجابي، وبالتالي الرفع من قدراتهم الوظيفية ومن مستوى أداءهم وإنتاجيتهم. فالكوتشينغ 

ى إنتاجيته مستو  يستهدف بالدرجة األولى إكساب الفرد املعرفة واملهارة والسلوك املرتبط مباشرة بدوره الوظيفي مما يرفع من

ولقد لقي موضوع الكوتشينغ اهتماما متزايدا من الباحثين واملهتمين في مجاالت عديدة ، ملا له من دور مهم في   124في العمل.

مواجهة ضغوط الحياة وإكراهات املحيط الوظيفي وغيرها، وتحقيق التوازن بين شتى جوانبها، وتحديد وتحقيق األهداف، 

واملهارات الخاصة باألفراد وتمكينهم من الوصول إلى غاياتهم ملا لها من انعكاسات إيجابية على سلوك والكشف عن اإلمكانات 

األفراد وأدائهم، وبالتالي على أداء املؤسسات التي يعملون بها بشكل عام. سيما وأن املجال الترابي أضحى اإلطار األنجع لطرح 

ن اإلشكال والسيمات البارزة للسياسة االقتصادية في عالقتها مع خصوصيات القضايا األساسية للتنمية، واملتميز للتعبير ع

الجهات املكونة القتصاد الوطن. لذلك نجد أن املجال / التراب املحلي يشكل مكانة متميزة باعتباره اإلطار املؤسساتي األفضل 

 125ر وسن إستراتيجية مالئمة لجلب االستثمار.لتدبير مختلف السياسات العمومية، وذلك على مستوى الالمركزية في اتخاذ القرا

 املطلب األول: مقاربة في مفهوم الكوتشينغ الترابي.

 إن من الظواهر البارزة في بداية األلفية الثالثة، هي بال منازع أزمة الدولة املركزية املعاصرة، والتي أضحت ظاهرة كونية. فالتغيرات

ا ظهور انشغاالت كبيرة حول مدى فعالية طرق وأساليب تدخل الدولة، وال سيما في التي شهدها العالم نتيجة العوملة ترتب عنه

مجال التنمية.  فإن فشل سياسات التنمية املقررة على املستوى املركزي في ضمان تنمية فعالة ومتوازنة بين مجاالت الدولة 

. وقد تزامن هذا التوجه مع حدوث تغييرات ة املحلييقظالترابية سواء كانت محلية، جهوية أو وطنية، دفع إلى بروز الدعوة إلى 

عميقة في مفهوم الدولة القائم على املركزية والتوجيه. فالدولة أصبحت تواجه بيئة تتطور باستمرار وبسرعة وتتعقد يوما عن 

التي تواجه  ان الناميةيوم وذلك ألسباب اقتصادية، سوسيولوجية، سياسية وتقنية. وهذه األزمة التدبيرية تزداد صعوبة في البلد

مصاعب ذات عالقة بإرهاصات االنتقال الديمقراطي، وصعوبات السيطرة على التفاوتات االجتماعية. فمركزة التدخل العمومي 

 126الذي طبع سياسة تلك البلدان لسنوات طويلة، ساهم في خنق املجتمع، وفي تهميش اإلمكانيات املحلية. 

آلية تدبيرية ضمن آليات وتقنيات التدبير العمومي الحديث، يتطلب في بنائه العام وجود مرتكزات إن الكوتشينع الترابي كمفهوم وك

ومبادئ تعمل على تجسيده على أرض الواقع، وهي مقومات تجعل منه في نهاية املطاف منظومة متكاملة األدوار واألركان من شأنها 

ة تس ي الكوتشينغ الترابي طابع املقاربة النسقية الشاملة للوحدات الترابيالتخفيف من حدة الفوارق واالختالالت الترابية. حيث يك

                                                           

شرعة: استراتيجية التدريب وأثرها على أداء العاملين في الشركات املساهمة العامة الصناعية األردنية، عطا هللا محمد، تيسير طافش ال  124

 .2، ص: 9113األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية، الكرك، األردن، 

 .10، ص:0221دار النشر املغربية، -التحوالت والرهانات –إدريس الكراوي: االقتصاد املغربي   125

126  CHAHID (F) : « Territorialisation des Politiques Publiques », publications de la REMAD, Collection Manuels et Travaux 

Universitaires, N° 63,2005, p :17. 
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املعنية بجميع مكوناتها املؤسساتية، باعتبارها حلقة وسطى بين الدولة واملواطن، وفي إطار تدخالت الفاعلين في املجال التنموي 

ا واالجتماعية يتوقف في جانب كبير منه على مدى توفرهللجماعات الترابية. فهاته األخيرة نجاحها في قيادة التنمية االقتصادية 

وهي النتيجة الحتمية   127على القدرة الكافية والكفاءة العالية في تنظيم وتعبئة الفاعلين والشركاء حول املشاريع املشتركة.

العام  ي تدبير الشأنلتطورات دولية ووطنية، أملتها ظروف ومعطيات معينة، تستوجب هيئات ترابية مبادرة، نشيطة وفعالة ف

فالكوتشينغ الترابي يعد عامال محددا في الزمان واملجال، يتولد من خالل فكرة ذات  128الترابي ومساهمة في تحقيق التنمية.

سياق خاص من أجل بلوغ هدف معين. إنه مسلسل دينامي يتأسس على مقاربة تشاركية توحد بين الفاعلين بغية تثمين 

ومن هنا فاملقاربة الترابية ليست بتمرين ذكائي، كما أن ممارستها ال يكون لها   .تجابة للرهانات الترابيةاإلمكانيات من أجل االس

معنى وذات جدوى إال في ظل إطار ينبني على مشروع تحدده أهداف ومرامي جماعية للفاعلين املحليين ارتباطا بمستقبل ترابهم، 

بير تجاوز التسيير اليومي نحو نطاق أكثر تطلعا واستشرافا للمستقبل.  وعملية التدالذي يفرض تبني منطق استراتيجي في التدبير ي

االستشرافي هنا، ليس املقصود منها التوقع أو التخطيط، بقدر ما هو عملية بناء إطار تحليلي، قائم على الفعالية الالزمة في بلوغ 

تركة بين : نظرة مستقبلية مشرئيسية يجب أن تتوفر من قبيل ينبني الكوتشينغ الترابي على أبعاد ،وعليه 129.األهداف املسطرة

كل ش تتجسد عمليا في محاور استراتيجية للتنميةونظام مشترك للقيم،  لتحقيقها وفقإرادة جماعية  على عالوةالفاعلين، 

ذا يفية بنائه، وك. ولهذا وجب اإلحاطة بمحتواه ووظيفته، وكنموذج محليلبناء ومتعاقد بشأنها،  برامج وعمليات متفاوض

العالقة املمكنة واملتاحة بين مخططات التنمية املحلية، كما يمكن في هذا اإلطار إجراء مقاربة نظرية شمولية للمفاهيم ذات 

روض أن تعكس . فمن املفوالتشخيص االستراتيجي، التشخيص الترابي، االستشراف الترابيالصلة بالكوتشينغ الترابي مثل: 

ة املصاغة، االستراتيجية العمومية للتنمية في ارتباط تام ببعدها املجالي وما يستتبعه من أولوية وتراتبية في   املشاريع الترابي

مطالب تحقيق مقومات مشروع ترابي مندمج يتبناه الفاعلون الرئيسيون، ويشكل حضورا مستمرا وضرورة ملحة ضمن 

تصورا جديدا لتجاوز التدخالت القطاعية وبلورة نظرة شمولية تسمح  فالكوتشينغ الترابي يشكل.   130انشغاالتهم االستراتيجية

بتحقيق تنمية مستدامة عبر القدرة على خلق وتوليد األنشطة وتحفيزها وتنفيذها وفق معايير اقتصادية، اجتماعية وبيئية تدعم 

ة ، هدفا في دعم وتعزيز إنتاجيقدرة التراب على التنافسية، ويسمح بصياغة طرق خاصة لتحسين تنزيل السياسات العمومية

وذلك بشراكة ودعم  131واستقاللية التراب وخلق وابتكار قواسم مشتركة تتكيف ومتطلبات التغيير الذي يمس السياق واملحيط.

 لمن لدن كل الفاعلين واملهتمين باملسألة الترابية. فأهمية الكوتشينغ الترابي باعتباره مقاربة شمولية، تأخذ بعين االعتبار ك

األبعاد واملكونات املجالية، وتجعل القاعدة أو الحيز الترابي منطلقا أساسيا، باعتباره ليس محورا التنمية فحسب، بل رهانا 

 ترابية -السوسيوومنتوجا أساسيا. فالتنمية ال يمكن أن تتحقق إال على املستوى املجالي املتجانس، أي على مستوى الوحدات 

ا مشاركة فعالة في خلق وإنجاز أي عمل تنموي متميز. فالتحليل املجالي يشكل بالدرجة األولى تحديا التي يمكن تعبئتها وإشراكه

                                                           

، مطبعة 9113، 3تصاد، العدد محمد زين الدين: الحكامة مقاربة ابستمولوجية في املفهوم والسياق، مجلة مسالك في الفكر والسياسة واالق  127

 .20النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص: 

ورات شعماد أبركان: النموذج املغربي للتنمية املحلية ومتطلبات الحكامة الترابية، ضمن مؤلف املسألة الترابية ورهان التنمية املستدامة، من 128

 .00، ص: 9102، مطبعة األمنية،1مجلة العلوم القانونية، العدد 

129 ZAIR (T) : « La Gestion Décentralisée du Développement Économique au Maroc » Thèse pour le Doctorat en Droit Public, 

université des sciences sociales, Toulouse 1,2006, p : 481. 

130 GUERIN (P) : « Réflexions sur les fondements du Management Public », IAE, Université de Droit, d’Économie et des sciences d’Aix 

Marseille, 1975, p :1. Cité par : ZAIR (T), op cit, P :481. 

"، ةأنظر أطروحتنا لنيل الدكتوراه في القانون العام، حول موضوع: " اإلدارة االقتصادية الالمركزية: أية رهانات تنموية للجماعات الترابي 131

 .923، ص: 9102 -9101ملالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة، السنة الجامعية جامعة عبد ا
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، كما يكشف أن 132للنماذج التفسيرية املوغلة في التبسيط، ألنه يسمح بإعادة اكتشاف املقاربة املجالية للظواهر السياسية

 ها ووظائفها وتبنيها ملثل وقيم جديدة.تغيير طريقة التعامل معه تتوقف على تغيير الدولة ألدوار 

وتأسيسا على ما سبق ذكره، تظل إشكالية ربط تحليل تقاطعات الدولة بالتراب/ املجال يجد مبرراته في كون التراب ليس عامال 

 تكميليا وإضافيا لتفسير توجهاتها السياسية فحسب، بل إنه مؤشر ومتغير لقراءة مجموع املجتمع.

 ة هي أداة استراتيجية تهدف من خالل آليات التشارك إلى:فاملقاربة الترابي

 توفير املحيط املالئم للمبادرة املحلية قصد تقوية القدرات الفردية واالجتماعية في اإلبداع واإلنتاج./ 0

 / التكيف مع املستجدات وتحقيق التأهيل الذاتي كشرط أساس ي للبقاء واالستدامة.9

ها تنويع املوارد وابتكار أشكال جديدة للتنظيم واإلنتاج، تدمج االهتمامات االجتماعية تطوير بدائل للتنمية، قوام/ 2

 والثقافية والبيئية في البعد االقتصادي للتنمية، وتشكل عناصر التصور في نهاية األمر بما يسمح ببناء املشروع الترابي.

 قراءة في املبادئ. املطلب الثاني: املرتكزات الدستورية املؤطرة للكوتشينع الترابي:

أمام تزايد املطالب االقتصادية واالجتماعية املحلية أصبح تدبير الشأن الترابي يثير مجموعة من اإلشكاالت املرتبطة بتدني وتراجع 

ا هوظائفه، لذلك فإن تكييف الشأن املحلي ومتطلبات التنمية املتواصلة تقتض ي معالجة االختالالت البنيوية والوظيفية التي تعرف

. وعلى هذا األساس أضحت الحكامة الجيدة في 133وإخضاع سيرها وعمليات التدبير التي تقوم بها ملجموعة من املبادئ والقيم

فالتحوالت  134السنوات األخيرة تشكل هدفا أساسيا بالنسبة لبالدنا، أو على األقل مفترضا لكل سياسة عمومية تبذلها الدولة.

التي عرفها املغرب منذ بداية األلفية الثالثة  جعلته ينخرط في سلسلة من اإلصالحات التشريعية االقتصادية واالجتماعية الكبرى 

التي تروم االرتقاء بالترسانة القانونية وتحيينها وتطويرها وعصرنها لتواكب التحوالت الجارية على أكثر من مستوى وصعيد، مفرزة  

قاربة الكوتشينغ الترابي، مع إقرارها للعديد من الضمانات التي تسمح بذلك مبادئ في صلب الوثيقة الدستورية تخدم نهج م

 بتفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع.

وما تبعه من إقرار ملبادئ تدبيرية حديثة تحمل بعدا جديدا  135إن التطور الدستوري الذي ميز الشأن الترابي ومسألة تنظيمه،

دات بين الوح مبدأ التضامن والتعاون و مبدأ التشاور والتشارك، بير الحرمبدأ التدودفعة قوية للشأن الالمركزي من قبيل 

ير الذي ال "، وهو التغيالترابيةوتعويضها بالجماعات " املحلية"الترابية. فضال عن تغيير املشرع الدستوري لتسمية الجماعات " 

اشر يحيل بشكل مباملحلي" لدولة، حيث أن "يمكن اعتباره مجرد ترف لغوي، بل إنه تغيير وتحول في طبيعة العالقة بسلطة ا

على وجود املركزي وعلى العالقة الجدلية بينهما، لدرجة أن يصبح األول تعبيرا جغرافيا مقربا عن الثاني الذي يمنحه سبب وجوده 

اية الطرف صوكينونته ويسطر حدود تدخالته بعبارة أوضح إنه شكل من العالقة العمودية التي تنطوي على التبعية وتؤسس لو 

                                                           

132  Jacques Lévy : « Espace et Politique, quelle relation ? »in espace, jeux et enjeux, ouvrage coordonnée par Franck AURIACE et 

Roger BRUNET ; Fondation Diderot, lib. Fayard, Paris, p :252. 

زدوج مإسماعيل صفاحي: دور الحكامة في تدبير الشأن املحلي في ظل الدستور الجديد، املجلة املغربية للقانون اإلداري والعلوم اإلدارية، عدد  133

 .12، ص: 9102السنة الثانية، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط،  9-2

قريش ي: القانون التنظيمي للجماعات تنفيذ للخطاب السياس ي وتقييم للواقع املمارساتي، سلسلة الدراسات الدستورية عماد أبركان واملصطفى   134

 .32، ص:9107، 2والسياسية، منشورات مجلة العلوم القانونية، مطبعة األمنية، العدد

 من دستور اململكة. 0أنظر الفقرة األخيرة من الفصل   135
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الذي يقلب ويخلخل أساس هذه العالقة، ويعترف للشأن املحلي بوجود "الترابي" األقوى على الطرف األضعف. بخالف اصطالح 

، وخصوصياته الذاتية التي تشكل هويته. وإذا كانت الجهة تشكل فضاء للتشاور والتحاور، وإطارا يسمح بتوحيد 136أصيل

 137ية الترابية والحكامة املجالية ومشتال للتخطيط والتدبير العقالني وتحقيق التنمية الشاملةالجهود وتسخيرها لتعميق الالمركز 

واملستدامة، فإن  الوثيقة الدستورية قد تضمنت مجموعة من املبادئ التي تؤطر التنظيم الترابي للمملكة ، وهي مبادئ تشكل 

، كما تساهم في تكريس مسلسل الديمقراطية املحلية عبر إشراك  دعامة حقيقية ودفعة قوية العتماد مقاربة الكوتشينغ الترابي

 الساكنة املحلية في اتخاذ  القرارات الخاصة بتدبير شؤون جماعاتهم الترابية على مختلف األصعدة واملستويات.

  La libre administrationالفرع األول: مبدأ التدبير الحر. 

ية الوطنية ملبدأ التدبير الحر كلبنة أساسية فيما يتعلق بتحديد معالم اإلطار التنظيمي مما ال شك فيه أن إقرار املنظومة القانون

ملختلف الجماعات الترابية، يتماش ى بالضرورة مع رغبة املشرع في القطع مع األساليب التدبيرية التي لم تعد تتماش ى واملنطق 

في ممارسة صالحياتها بشكل مستقل، يسمح بتأمين  الديمقراطي العصري، الذي صار أقرب إلى تكريس حق تلك الجماعات

فالتغيرات الضخمة واإلكراهات  138ممارسة الساكنة املحلية لشؤونها وفق منظور فيه هامش واسع من الحرية واالستقاللية.

والنجاعة   ةاملذكورة، غيرت معايير السياسات العمومية ، بحيث أصبح التحول إلى املحلي ، يفرض نفسه بقوة  بحثا عن الفعالي

وصاحب وية هالتنمويتين. كما فرضت إعادة النظر في طبيعة العالقة القائمة بين السلطة والساكنة املحلية. فالتراب أضحى ذو 

 خاص، حولته إلى أداه عالج بديلة لعدم فعالية ونجاعة السياسات العمومية املركزية. دور سوسيو اقتصادي 

الهادفة والجادة التي تتوخى الرفع من املستوى املحلي، هي تلك التي تجعل من الجماعات وعليه، فالسياسة التنموية الشاملة 

الترابية الحلقة املحورية للتنمية، وقطب إشعاع اقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي، فاملستوى املحلي هو املجال الذي يجب أن 

 139الحوار بينهم أو بين مستويات وسيطة.تظهر فيه املبادرة مباشرة انطالقا من الفاعلين املحليين أو عبر 

وتجدر اإلشارة في هذا الباب، إلى أن التأطير الدستوري ملبدأ التدبير الحر تتجاذبه نظريتان أساسيتان تختلفان من حيث كيفية 

تصور مضمونه وسبل ممارسته، وكذا من حيث طرق تحصينه وضمانه عبر اللجوء إلى القضاء. وجوهر الخالف بين هاتين 

لنظريتين يرجع باألساس إلى اختالف نظرة كل منهما إلى إمكانية تمتع األشخاص املعنوية العامة بشكل عام، والجماعات الترابية ا

 على وجه الخصوص بالحقوق والحريات األساسية بالشكل املتعارف عليه بالنسبة لألشخاص الطبيعية.

                                                           

 2-9قة الجهة بالسلطة املركزية: مابين الرقابة والوصاية، املجلة املغربية للقانون اإلداري والعلوم اإلدارية، عدد مزدوج عبد الكريم حيضرة: عال 136

 .92، ص: 9102السنة الثانية، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، 

 

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 9100الطبعة األولى  عبد العزيز أشرقي: الجهوية املوسعة نمط جديد للحكامة الترابية والتنمية املندمجة، 137

 .002البيضاء، ص:

دد ة، ععبد العلي عدنان: مقاربة دستورية لحدود ومضمون مبدأ التدبير الحر: الجهة نموذجا، املجلة املغربية للقانون اإلداري والعلوم اإلداري  138

 .022، ص: 9102السنة الثانية، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط،  2-9مزدوج 

 

139 Said HANTI : Les dynamiques économiques des collectivités locales, Imprimerie Tafoukte, Edition, 1998, p : 45. 
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ص املعنوي بالحقوق والحريات األساسية، أمرا تمليه اعتبارات وهكذا، وحسب نظر إحدى النظريتين فإن مسألة تمتع الشخ 

، إلى الحد الذي صار معه االعتراف للجماعات الترابية بحقها في تدبير شؤونها بشكل 141وتمثيل الجماعة البشرية140الالمركزية 

 144ة.أو للحرية املحلي 143، ويمثل منذ وقت طويل رديف للحرية الجماعية142حر ومستقل أمرا ال مناص عنه

ى التنظيم الجهوي والترابي يرتكز علوبالعودة إلى الوثيقة الدستورية نجد أن املشرع الدستوري نص على هذا املبدأ، مقرا أن: " 

مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان املعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في 

وهكذا، فالدستور قد منح الجماعات الترابية مكانة متميزة على مستوى التنظيم   145املستدامة."التنمية البشرية املندمجة و 

الالمركزي، مخوال إياها إمكانية تدبير شؤونها اعتمادا على مبادئ التدبير الحر، الذي يفيد أن تمارس الجماعات الترابية 

حلي تشريعية، وللدولة حق املراقبة البعدية التي تسمح للمدبر املاختصاصاتها التي تكفلها لها النصوص القانونية واملقتضيات ال

بنوع من الحرية في ممارسة اختصاصاته وصالحياته مقابل مساءلته عن النتائج التي أنجزها واألهداف التي تم تحقيقها عالقة 

ية ليس فقط هو تقريب اإلدارة من باملوارد املتاح له حرية التصرف فيها في إطار القانون. فالهدف من خلق الجماعات التراب

بل يتعداه إلى إشراكه في تحقيق أهداف املساهمة في رخائه االقتصادي وتنميته االجتماعية. املواطن في إطار مفهوم إدارة القر ب، 

لتوجهات ا وهو األمر الذي لن يتأتى إال بوجود مؤسسات قادرة على التوفيق ما بين التطلعات والرغبات الشخصية للمواطن، وبين

 الكبرى للوطن واالنتظارات امللحة للتراب املحلي.

بعبارة أوضح، إذا كان مفهوم التدبير الحر يستمد أهميته من النص الدستوري، كمرتكز ومبدأ ينبني عليه التنظيم الترابي 

ا املتنوعة، ممارسة اختصاصاته للمملكة، والذي بمقتضاه عبر املشرع عن رغبته في تمتيع الجماعات الترابية بهامش من الحرية في

حتى تتمكن من االختيار الحر فيما بين البدائل املتاحة واملمكنة السيما فيما يتعلق باتخاذ القرار املحلي. إال أن أهمية ومكانة هذا 

مات يكانيز املبدأ ال يمكن أن تتجسد وتعطي ثمارها إال من خالل عملية تنزيله والتي تظل رهينة بمدى األخذ بالعديد من امل

 التطبيقية والوسائل العملية لذلك، والتي يمكن إجمالها في:  

تظل  "، عالقة بطبيعتها التيالسلطة التنظيمية: ويمكن الحديث هنا عن اإلشكالية املرتبطة بممارسة "الوسائل القانونية/ 0

 مبهمة.

ا موما تقتض ي االستقاللية املالية وذاتية املوارد تأسيس: حيث أن التدبير الحر والنهوض بالتنمية املحلية ع/ الوسائل املالية 9

 وجباية.

                                                           

140 J. Barthélémy : Les tendances de la législation sur l’organisation administrative depuis un quart de siècle, in Revue de droit 

public,1990, pp : 150-151. 

141 L. Favoreu : La problématique constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, in Revue française de droit 

administratif,1990, p :400. 

142 Constantinos Bacoyannis : principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, éditions : Economica -

PUAM,1993. 

143 M. Bourjol : in Jurisclasseur des Collectivités locales, V, Constitution, n°46, p :98. 

144 André Roux : La libre administration des collectivités territoriales : une exception française ? in existe-t-il une exception française 

en matière de droit fondamentaux ? dir. M. Fatin-Rouge Stefanini et G. Scoffoni, Les Cahiers de l’Institut Louis Favoreu, n°2, 

PUAM2013, p :181. 

 من دستور اململكة. 021أنظر الفصل   145
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: فاألمر يقتض ي السيما على مستوى املنتخب املحلي، نوع جديد العقليات والكفاءات والقناعات الوسائل البشرية املؤهلة/ 2

تح واملعامالت االنتهازية، وبالتالي ف والقيم األخالقية واإلحساس بروح املواطنة، التي من شأنها أن تقطع مع املمارسات البائدة

أفاق االنتقال من مفهوم املسير إلى مفهوم املدبر، ومن مفهوم الرئيس إلى مفهوم القائد، وكسب رهان التأسيس لقابلية التأقلم 

 واالشتغال وفق أساليب التدبير العمومي الحديث. 

 ار في صياغة وتتبع املشاريع التنموية الترابية.الفرع الثاني: مبدأ التشاور واملقاربة التشاركية: أية أدو  

إن املقاربة التشاركية بمثابة آلية تواصلية تمكن األفراد واألطراف املعنية من تحديد أهدافهم وتطلعاتهم، قصد اتخاذ قرارات 

اسات والبرامج والقرارات ، إيمانا بأن صناعة السي146مركزة تأخذ بعين االعتبار أراء وانتظارات كل املجموعات واألطراف املعنية

عموما، تتطلب انخراط السكان في تحقيق التنمية الترابية وبلورة برامج التنمية عبر بنيات وتقنيات املشاركة املواطنة، تكون 

مكملة للبنيات والتقنيات التمثيلية التي تفرزها صناديق االقتراع. فمسؤولية الحسم في الخيارات وتحقيق الرؤية بشكل شرعي 

تتحملها املؤسسات الداخلية صاحبة السلطة الرسمية واحتكار اإلكراه فقط، بل كذلك املؤسسات الخارجية التي يجب  ال 

إدماجها وانخراطها في املسؤولية عن الخيارات. وعلى خالف املتداول، فإن التدبير التشاركي للساكنة في التعاطي مع الشأن املحلي 

الفقيرة واملهمشة، وال يعني فقط انخراط مجمل الفاعلين العموميين من جماعات ترابية،  وقضاياه ال يجب أن يرتبط باملناطق

إدارات عمومية، مؤسسات عمومية وقطاع خاص، ولكن أيضا وعلى وجه الخصوص السكان واملجتمع املدني إما عن طريق 

السياق يجب التأكيد على األهمية البالغة  جمعيات أو تعاونيات ووداديات األحياء، أو عبر أشكال أخرى من القنوات. وفي هذا

والدور الكبير الذي تكتسيه مشاركة الجمعيات في تدبير الشأن الجماعي وفي صياغة االستراتيجية التنموية املحلية اعتبارا 

ر ومن النظ الحتكاكها املباشر واملتواصل باملواطنات واملواطنين. هذا االحتكاك الذي يمكنها من حمل قاعدة واسعة من وجهات

املعلومات واآلراء التي تعكس التطلعات الحقيقية للساكنة. فاملقاربة التشاركية يمكن اعتبارها بمثابة أسلوب للتدبير يفسح 

املجال من أجل استغالل القدرات اإلبداعية التشاركية ملختلف الهيئات والفاعلين، وأداة لتجسيد مقاربة النوع االجتماعي في 

ذو   148فاملشاركة هنا تعطي للمشروع وجها ومضمونا يتجاوز ما هو تقني إلى ما هو سياس ي  147ية املستقبلية.املخططات التنمو 

على إيالء مبدأ املشاركة مكانة مرموقة داخل الهندسة الدستورية، نظرا لتطور  149حمولة تعاقدية. وقد عمل املشرع الدستوري

ن لورة القرار والفعل التنموي املحلي وتنفيذه ومتابعته. فاملقاربة التشاركية تمكالحياة املجتمعية التي جعلت منها أمرا ضروريا في ب

من التحديد الدقيق وبالشكل املطلوب لالحتياجات الحقيقية للسكان وما يتطلب االهتمام املتزايد به من مشاريع، فضال عن 

  150لى فعاليتها وكذا إمكانية نجاحها من عدمه.تمكين الخبراء واملهتمين من رصد مدى أهمية املشاريع املقترحة والوقوف ع

وعالوة على ذلك، نجد أن القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية قد أطرت ونصت مقتضياتها القانونية على آليات 

ي إعداد املدني فللتشاور والحوار  من أجل تيسير وتسهيل السبل والطرق أمام مساهمة  املواطنات واملواطنين وجمعيات املجتمع 

 وتتبعها وتقييمها طبقا للكيفيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.  برامج العملو برامج التنمية

                                                           

لترابية باملغرب، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام، جامعة موالي إسماعيل، كلية العلوم القانونية بدر الدين بلمكي: الحكامة ا 146

 .22، ص: 9102 -9102واالقتصادية واالجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 

جمعية الدراسات واألبحاث من أجل التنمية،  ، منشورات-حالة الدار البيضاء –صباح الشرايبي: الذكاء الترابي ورهانات األمن االقتصادي   147

 .712، ص: 9109طبعة 

 .07ادريس جردان: مرجع سابق، ص:   148

 من دستور اململكة. 022و 022 -021أنظر الفصول  149

عدد قتصاد، الزهير لخيار: "املجتمع املدني والحكامة: نحو تقوية القدرة التفاوضية للعمل الجمعوي"، مجلة مسالك في الفكر والسياسة واال  150

 . 92، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص: 9113الثامن،
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انطالقا مما سبق، وهدفا في ضمان فعالية ومردودية األهداف املحددة لعمل الجماعات الترابية، والتي لن تتأتى إال بفعالية 

خذ بعين االعتبار مدى تحقيق املردودية والجودة واإلنتاجية واعتماد مبدأ االنفتاح، أي توفر القدرة واأل  املشروع التنموي الترابي

على تنفيذ املشاريع التي تستجيب لحاجيات املواطنين وانتظاراتهم على أساس إدارة عقالنية تأخذ على عاتقها هاجس ترشيد 

بدرجة مساهمة النتائج املتوخاة منه في تمكين الساكنة املحلية من القدرات  املوارد.  إذ أن فعالية املشروع التنموي الترابي رهين

. إال أن ما يجب االنتباه له، هو قضية مستويات   151األساسية وتوسيع نطاق خياراتهم االقتصادية أو االجتماعية أو غيرها...

وعية( والتي ال ترقى فعال ملستوى املشاركة، املشاركة، حيث أن هذه األخيرة خضعت لتطورات بدء من املشاركة السلبية )الخض

مرورا باملشاركة املادية والتي تشكل الساكنة بشأنها وسيلة دورها تنفيذ املشاريع املقدمة لها، ثم املشاركة التشاورية وصوال 

وضع املشروع و  للمشاركة التقريرية التي تتميز بالحضور املكثف للساكنة طيلة مسلسل املشروع وعبر كل محطاته، من تشخيص

الذي تمت الدعوة له  152والتخطيط والتنفيذ تم التتبع والتقييم.  بشكل أخر يمكن الحديث عن أحد أوجه " يقظة املحلي"

جراء فشل السياسات التنموية املقررة على املستوى املركزي. وهو التوجه الذي تزامن مع حدوث تغييرات عميقة في مفهوم 

 .153والتوجيه الدولة القائم على املركزية

 الفرع الثالث: مبدأ التضامن والتعاضد والتعاون بين الوحدات الترابية.  

إن الضغوطات التي أصبح يتحملها التراب، سواء من الناحية الكمية أو الكيفية، أفرز ت إكراهات حالت دون تحقيق تدبير 

ابة أداة ترتكز بمث مبدأ التضامنلترابية.  من هنا يعتبر تشاركي سليم، وهو ما ساهم في تكريس التفاوتات املجالية واالختالالت ا

في فلسفتها على تصحيح االختالالت بشكل تضامني بين املجاالت الترابية، والتخفيف من األعطاب التي يفرزها التقطيع الترابي 

د عالقة توزيع األنشطة واألفرا وتأثيراته السلبية لنطاق ترابي على حساب نطاق ترابي أخر. فهذا املبدأ يسمح بإعادة النظر في

 بقضية توزيع الثروات على املستوى االقتصادي واالجتماعي والبيئي...

والذي هو جزء  التضامن الترابي،إلى إقرار مفهوم  154ونظرا لألهمية التي يكتسيها  التضامن والتعاون ، بادر املشرع الدستوري 

ة لسياسة القرب، والذي  ظل ملدة طويلة بعيدا عن االهتمام املمنهج لسياسات ال يتجزأ من التركيبة الفلسفية والبنية  التصوري

تنمية التراب، إذ أن الحكامة الترابية بمفهومها الحديث  وأدواتها االستشرافية والعملية لم تشكل جزءا من منطق إعداد التراب، 

ية إحقاق التوازنات املجالية والحد من األعطاب إال على نحو متأخر .وهو األمر الذي وجب تداركه وأخذه بالحسبان في عمل

التنموية للتفاوتات والفوارق املجالية، قصد ضمان مقومات التنافسية الترابية، وإحداث توازن بين املشاريع التنموية دعما 

فع املؤمنين، أن ى تنعلى مستوى مختلف املناطق الترابية. ومن باب التذكير، فإن الذكر ملبدأ اإلنصاف الترابي للتأصيل السليم 

التأخر على مستوى األخذ بهذا املنطق وتبني مرتكزاته أسهم في خلق أسلوب تدبير غلب عليه ضعف النظرة االستشرافية والتصور 

ووعيا من املشرع املغربي بدور التضامن   155املستقبلي للمجال الترابي، وبالتالي السماح بظهور مضاربات وخروقات متعددة.

                                                           

 فتيحة بشطاوي: الحكامة والتنمية، مثال منظومة الرقابة والتدقيق على الصعيد املحلي، مجلة مسالك في الفكر والسياسة واالقتصاد، العدد  151

 . 17و 12، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص: 9113الثامن،

 

 .7، ص: 9102، 23محمد شاووش: "أبعاد التنمية ورهان الحكامة وإعداد التراب املحلي "، املجلة املغربية للتدقيق والتنمية، عدد  152

153 SEDJARI (A) : « Le Développement économique local entre le discours et la pratique », Revue du Droit et d’Économie, N° 9, 1993, 

p :29.  

 من دستور اململكة. 029و 021أنظر الفصلين    154

حلية ملالشريف الغيوبي: إدارة القرب: ألية التضامن الترابي، مساهمة في كتاب إدارة القرب: املفهوم واالنعكاسات، املجلة املغربية لإلدارة ا  155

 ، ص: ج.9111والتنمية، الطبعة األولى،
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ضامن صندوقي التأهيل االجتماعي وصندوق التترابي في تحقيق التنمية، فقد خصه باهتمام قانوني تجسد في اعتماد والتأهيل ال

، هدفا في تحقيق توزيع متكافئ للموارد من أجل تصحيح التفاوتات واالختالالت على مستوى املوارد والوسائل. وتأتي بين الجهات

على حجم التفاوتات املجالية على املستوى االقتصادي واالجتماعي الذي تعرفه جهات  أهمية اعتماد هاتين اآلليتين كجرس إنذار 

اململكة بالرغم مما تزخر به مؤهالت ضخمة وموارد طبيعية، وهو ما ينبغي معه تفعيل هاته األليات من أجل تكريس التكامل 

من أصبحا من املفاهيم الحديثة واملنهجية فإن مرتكزي أو مبدأي التعاون والتضا 156والتالحم بين مختلف جهات املغرب. 

العصرية للتدبير الترابي، بالنظر إلى دعمهما وترسيخهما لتعميم الوسائل واإلمكانيات بين الهيئات الترابية ملحاولة تجاوز سلبيات 

من  022ل الفصل التقطيع الترابي وأعطابه التنموية. فاملشرع الدستوري قد عمل على تكريس مبدأ التعاون والتعاضد من خال

 الدستور في إطار مؤسساتي عبر مجموعة الجماعات الترابية قصد ترسيخ التعاضد والتعاون في الوسائل والبرامج.

 املحور الثاني: للكوتشينغ الترابي: التاصيل، األجرأة /التنزيل، والتجليات كأساس لخدمة املشروع الترابي. 

في املجاالت االقتصادية، االجتماعية السياسية والبيئية... وغيرها. وأمام هذه التحديات يواجه املغرب كباقي دول املعمور تحديات 

وما يترتب عنها من تعميق للفوارق بين الشرائح االجتماعية واختالالت مجالية، فضال عن تزايد الضغط على املوارد الطبيعية 

ة إلعداد املجال. وهو ما يفرض نهج مجموعة من املقاربات املتاحة، نتيجة ضعف فعالية التدبير العمومي وغياب سياسة حقيقي

االستراتيجية والتوجهات املعتمدة في بناء خارطة تنموية فعالة ومالئمة للتنمية املجالية، األمر الذي يقتض ي التعجيل بتحديد 

هج الحكامة وإن اعتماد من متينة. الرهانات الكبرى للتنمية وتطوير أساليب التدبير الترابي وتوطيد البناء الديمقراطي على أسس

ضمن أساليب التدبير العمومي الحديث، يصل مبتغاه وفعاليته حين يشمل مختلف املستويات القطاعية واملجالية من خالل 

تعبئة الطاقات والقدرات الترابية وتسخير تقنيات التواصل قصد بناء جسور الثقة بين مختلف القوى الحية بما يضمن نجاعة 

  157املشروع الترابي وأثرها وانعكاساتها على الساكنة املحلية، وبما يخدم مؤشرات التنمية املستدامة.برامج 

 املطلب األول: مقاربة الكوتشينغ الترابي: بين التأصيل  والتنزيل.

زه في قالب يالكوتشينغ الترابي باعتباره مشروع ترابي جديد، وكل مشروع ترابي يقتض ي العمل على ترجمة خصوصياته التي تم

تنموي شبائكي العالقات بين املجال واملتدخلين والسلطة ومفتوح على محيطه السوسيو تنموي. والحقيقة أن تشخيص هذه 

العالقة وهذا الترابط هو الكفيل بتوضيح مشروعية املشروع الترابي من جهة، ومدى قابليته للتطبيق وتنزيله على أرض الواقع 

ملقاربة التقنية الصرفة واملجردة وغير املندمجة مع املعيش ومع الخصوصيات االجتماعية والنفسية من جهة ثانية، بعيدا عن ا

حيث إن كل مشروع ما هو إال تعبير عن االختالفات القائمة بين مختلف املجاالت الترابية. لذا ال يمكن تبني سياسة  158املحلية.

فية لكل منطقة وإملام بإمكانياتها املادية، البشرية منها والطبيعية. تنموية موحدة بعيدة عن مراعاة الخصوصيات السوسيو ثقا

فاالهتمام بالخصوصية الترابية قد يؤدي إلى خلق إحساس جماعي باالنتماء ملجال ترابي معين، وبالتالي مساعدة الفاعلين على 

بقة ر ينبغي استحضار العديد من التجارب الساتملك التراب، والدفع بهم إلى االنخراط في مسلسل التنمية املحلية. وفي هذا اإلطا

على مستوى املشاريع الترابية، والتي أتثبت محدوديتها على مستوى الحكامة الترابية، وظلت غير قادرة على تحقيق غاياتها األساسية 

الية تات سوسيو مجفي إفراز ممارسات ديمقراطية ترابية حقيقية، بل على العكس من ذلك أنتجت في الكثير من الحاالت تفاو 

                                                           

املتعلق  000.02ل صندوق التأهيل االجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات على ضوء القانون التنظيمي عادل تميم: قراءة قانونية حو   156

 .931، ص: 9102، ماي غشت 027-022بالجهات، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد مزدوج،

157 Ali SEDJARI : Partenariat Public -Privé et renouveau de l’action publique -gouvernance et conduite de l’action publique, GRET 

2002, Imprimerie El Maarif Al Jadida, P :247.  

 .9102يناير  19محسن إدالي: املشروع الترابي وجدلية املمارسة والتنظير، مقال منشور باملوقع اإللكتروني ل هيسبريس، األربعاء   158
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عميقة وأزمة شمولية، تعددت امتداداتها وانعكست سلبا على املستوى الترابي واالجتماعي، ال سيما مسألة الشعور باالنتماء 

 والهوية الجماعية. 

، وهي شراكة اجتماعية حقيقية، وعلى الرغبة السياسية القويةفالكوتشينغ الترابي كتطبيق فعلي استراتيجي، يقوم على 

على الرغم من قضايا السلطة والصراعات السياسية واملؤسساتية،  املشروعية السياسية واإلداريةالوحيدة القادرة على منحه 

فاملسؤولية مشتركة، وهذا ما يتطلب نهج جديد ووسيلة ناجعة لتشجيع املبادرة املحلية من خالل مشاركة الجهات الفاعلة على 

اطنين، وتعزيز التعاون بين الجماعات الترابية، وتنظيم العالقات بين األقاليم. وهكذا يمكن دمج املستوى االجتماعي واملنهي واملو 

وية التنمية زا، زاوية االستراتيجيةالسياسات القطاعية املختلفة في تصور شمولي ومتماسك واستراتيجي من خالل زوايا ثالث: 

 )في إطار الهوية املحلية(. الزاوية الترابية)وفق مقاربة تشاركية(، ثم  املستدامة

شكل لحيز ترابي معين، حيث ي دقة التشخيص الترابيإن تنزيل الكوتشينغ الترابي في حد ذاته يتعلق بالدرجة األولى بمدى 

التشخيص الترابي طريقة لدراسة وتحليل املجال الترابي وإبراز شخصيته الخاصة وهويته الذاتية التي تميزه عن باقي املجاالت من 

ل تقسيم عناصر القوة، ومكامن الضعف بالنسبة له، وإبراز الفرص املتاحة واملخاطر املحذقة بتطوره أي ما يعرف بنموذج خال

SWOT   كما أن التشخيص يتيح رصد الفاعلين واملتدخلين، والتطلع لرهاناتهم التنموية واستراتيجيتهم في التعاطي مع الشأن

وهو ما يسمح بإخراج العملية من إطارها التشخيص ي إلى تسطير املحاور الكبرى واالستراتيجية  التنموي والطريقة العملية لتنزيلها،

  للتنمية وتصور   واضح ودقيق لتوجهات الكوتشينغ الترابي.

وتخضع األجرأة االستراتيجية للكوتشينغ الترابي لعملية لولبية تصاعدية، تبدأ باملبادرة، وتخضع باستمرار لعملية التقييم. 

فالتنمية املحلية هي مفهوم جديد للتنظيم الذي يجب أن يكون عليه الحيز الترابي داخل التصور واملشروع، إذ يجب أن نحقق 

 االنتقال من تنمية ألجل مجال ترابي إلى مجال ترابي من أجل التنمية.

 ومسألة تنزيل أي مشروع ترابي مشروط بعدة محددات أساسية من قبيل: 

 دينامية تنموية.القدرة على خلق -

 أن يسمح املشروع بتعزيز ودعم القدرة التنافسية للمجال الترابي.-

 االنخراط اإليجابي واملسؤول للمتدخلين والفاعلين املحليين.-

 التطبيق الواسع النطاق ألسلوب التعاقد واإلحاطة بأوجهه املتعددة.-

 مراعاة األبعاد الجوهرية للتنمية املستدامة وتطبيقاتها.-

وفي هذا السياق، فإن التنمية املحلية وما تجسده من العودة نحو املحلي ومعطياته السوسيو تنموية، انطالقا من تعبئة املوارد  

واملقومات الخاصة للمجاالت الترابية، بفاعليها املحليين واستراتيجياتهم، والتي فرضت نفسها ببالدنا كنتيجة حتمية للتحوالت، 

رجية ذات صلة بإكراهات العوملة وما فرضته من تحديات داخلية، كألية لالندماج ضمن األنساق وكرد فعل ضد مؤثرات خا

الشمولية.  تظل مقاربة الكوتشينغ الترابي صعبة املنال في بلد ديمقراطيته فتية، والمركزيته محدودة ومؤسساته هشة ووحداته 

لكنها ممكنة جدا. ويهتم هذا الجزء من الدراسة بمحاولة تجريبية الترابية تبدو غير قادرة على العيش واالستمرارية بمفردها، 

لنموذج الكوتشينغ الترابي على أرض الواقع عبر طرح عناصر وأدوات املقاربة املنهجية لتطبيقه على مجال ترابي يحمل صفات 

البناء  ابية بنية أولى وأساسية فيمتجانسة وقابلة لحمل وتقبل مشروع ترابي. واقتناعا بكون الجماعات التر  وحدة سوسيو ترابية
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الديمقراطي للدولة الحديثة، وأمام أهميتها كجوهر دولة املؤسسات القائمة على إشراك ومشاركة كل املواطنين في تدبير شؤونهم 

 املحلية من خالل مؤسسات ومجالس منتخبة ديمقراطيا، عملت السلطات العمومية املغربية على بذل مجهودات كبيرة من أجل

إشراكها في مسلسل التنمية. وهو الوضع الذي جعلها واعية بالتحول الكبير الحاصل على مستوى املحددات والضوابط التي 

تحكم عالقة عملها بالرهانات اآلنية واملستقبلية الواجب رفع تحدياتها. فهي لم تعد تلك الوحدات اإلدارية والترابية الكفيلة 

طنات واملواطنين وفق السير العادي املحض املتسم بالكثير من االرتجالية والظرفية. بل هي اليوم بالتسيير اليومي ملتطلبات املوا

 مطالبة بوضع استراتيجية واضحة املعالم وذات أهداف مبنية على تشخيص اإلمكانيات وتحديد عقالني لألولويات والحاجيات.

للتراب املحلي بأن يرسم رؤية واضحة، يكون من خاللها قادرا على كل هذا في إطار تبني آليات التخطيط االستراتيجي التي تسمح 

مواجهة التحديات الداخلية والخارجية املرتبطة بالتنمية عموما، والتنمية االقتصادية واالجتماعية خصوصا، وبالتالي أن تضع 

رة قرار التنموي املحلي. وتجب اإلشالنفسها موطئ قدم داخل مكونات الفاعل االقتصادي القادر على تقديم أداء أفضل لتنفيذ ال

إلى أن تزايد الطلب التنموي على الجماعات، ال يواجه فقط إكراهات التدخل املركزي، وإنما وأساسا تدخل باقي مستويات 

الهيئات الترابية، وخصوصا مؤسسة الجهة، التي أضحت إطارا للتنمية االقتصادية واالجتماعية في املغرب، وال سيما في ظل 

، الذي منحها زخما كبيرا في ظل ورش الجهوية املتقدمة. غير أنه على الرغم من األولوية التي منحها املشرع والدولة 9100تور دس

للمؤسسة املذكورة على مستوى الصالحيات واإلمكانيات، والتي خولتها سموا قانونيا وعمليا على باقي أصناف الوحدات الترابية، 

لذي تتحمل مسؤولية تجسيده على املستوى املحلي، رقما "تنمية القرب" اك، تظل بسبب مفهوم إال أن الجماعات مع كل ذل

 مهما في معادلة التنمية الترابية باملغرب.

إلى   القوانين  0121شتنبر  21وفي هذا الصدد، يمكن اإلقرار بأن التطور القانوني املتعاقب واملستمر للتنظيم الجماعي منذ ظهير 

، قد أكد على األساس والبعد الترابيين للتنمية، مع اعتبار الجماعة الخلية األساسية لها.  فاإلدارة 9107يوليوز  07التنظيمية ل 

املركزية لم تعد تحتكر تنفيذ برامج التنمية على الصعيد املحلي، وما يرتبط بذلك من تجاهل الوضع الترابي الناتج عن عدم 

للساكنة املحلية. فاملكانة الدستورية التي أصبحت تتمتع بها الجماعات الترابية في ظل دستور اإلملام الكافي بالحاجيات الحقيقية 

، أعطت التنظيم اإلداري والجماعات الترابية بمستوياتها الثالث   تصورا جديدا، يتالءم ومكانة كل مستوى منها ضمن 9100

اثة في التدبير والنجاعة في التدخالت والجودة في الخدمات. الهندسة الترابية الجديدة، حيث أضحت أنظمتها ترسخ ملبدأ الحد

ومن أبرز ما تضمنته الوثيقة الدستورية، مجموعة من املبادئ التدبيرية التي تدخل في خانة قواعد التدبير العمومي الترابي 

دبير جميع بكل تجلياتها، تهم تالحديث، عكسته مقتضيات القوانين التنظيمية لهذه الجماعات، فهذه الهندسة الترابية الجديدة 

مناحي الشؤون العامة الترابية اإلستراتيجية والتدبيرية، تمت بلورتها على شكل اختصاصات وأدوار تنموية تقوم على أساسها هاته 

الجماعات بتسطير برامجها ورسم سياساتها التنموية. وبالرغم من أن الوثيقة الدستورية حددت مستويات هذه الوحدات 

ابية، وزكتها قوانينها التنظيمية التي فصلت في االختصاصات املمنوحة لكل مستوى ترابي معين، إال أن هناك نقطة التقاء التر 

تجمعهم في اختصاص مشترك تمثله التنمية الجهوية واإلقليمية واملحلية. ولعل االرتباط القائم بين برامج العمل والتنمية الجهوية 

عة التكامل بين هذه املستويات الترابية الثالث. ومن الصالحيات األساسية التي تتوفر عليها الجماعات واإلقليمية، لدليل على طبي

في عالقتها بالتنمية، هناك الدور التأطيري. ذلك أن متطلبات التنمية الترابية أصبحت تفرض تنظيما توقعيا لألنشطة والبرامج 

لل من مخاطر الفشل فيه. وإن التخطيط كآلية وكمنهجية عملية ووظيفية، واملبادرات التنموية بشكل يستشرف املستقبل، ويق

تعتبر بمثابة أسلوب في التفكير والتدبير وتنظيم التصرفات والتوفيق بين املوارد واالحتياجات. أما التخطيط التنموي فيعتمد 

ط خطيط والنظرة االستراتيجية للمدى املتوسباألساس على آليات التدبير االستراتيجي للتنمية الذي يقوم على إدماج أدوات الت

والطويل مع تحديد األهداف اإلستراتيجية والوسائل املالئمة لتحقيقها. فعموما أخذ التخطيط االستراتيجي للدولة توجها جديدا 
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لى مقاربتين: ح ينبني عفي تدبير الشؤون اإلدارية واملالية، وبالنسبة للجماعات الترابية من خالل برامج العمل وبرامج التنمية أصب

مقاربة تشاركية عبر إشراك مختلف الفاعلين سواء في مرحلة اإلعداد أو التنفيذ، وكذلك من خالل مقاربة التخطيط التعاقدي 

بشكل يسمح للمعنيين بالنشاط املالي والتدبيري الترابي بالتدخل واملساهمة بكيفية متناسبة والوظائف التنموية للجماعات 

فالقرارات املتعلقة باالرتقاء بالتدبير الترابي أصبحت من القرارات السياسية الهامة في فلسفتها وجوهرها، وتقتض ي الترابية. 

مسلسال متواصال من اإلصالح العميق الذي يحتم بالضرورة تجديد أدوار الدولة عبر إعادة تشكيل النظام الترابي في اتجاه تحويل 

املركز إلى التراب املحلي والهيئات الترابية وفق منظومة جديدة لالشتغال تقوم على أساليب أكبر للصالحيات وصناعة القرار من 

 159جديدة للشراكة والتعاقد بين الدولة ومحيطها الترابي

 املطلب الثاني: تجليات مقاربة الكوتشينغ الترابي والسؤال االجتماعي للمشروع الترابي؟

وطنية همت ميادين مختلفة وذات أهداف متباينة، عكست التوجه العام للسياسات  إذا كان املغرب قد تبنى عدة استراتيجيات

قاربة في الدول املتقدمة والديمقراطية التي نضجت فيها امل الفلسفة للترابيةالعمومية ونظرتها للتنمية املستدامة والشاملة، فإن 

إبراز البعد ، و الهوية االجتماعية املحليةساسية في بناء التشاركية بجميع أنواعها، أضحى التراب كمفهوم وممارسة يشكل آلية أ

االجتماعي في السياسات العامة من خالل منتوج املجتمع في شموليته وبعنصريه املادي والرمزي، عالقة بالفعل الترابي. وهذا األمر 

وعي ومنسوب كافي من الثقة ليس بالسهل، بل يتطلب حبل متين من التماسك االجتماعي واستعادة الروابط االجتماعية وال

ن االجتماعية، تنبني على ركيزتي: التكامل والتنمية املحلية.  لك -املتبادلة. كما أن هذه االستراتيجية الجديدة للسياسات الترابية

نية الب مع كامل األسف ال زالت هذه االستراتيجية بعيدة املنال عن فكر وواقع أغلب الدول النامية، نظرا لألزمة التي تعرفها

الثقافية ملجتمعاتها، فضال عن غياب رأسمال اجتماعي مؤهل، فاعل ومؤثر على املستوى الترابي واملحلي. وبالتركيز على مجال 

البحث في جل هذه االستراتيجيات الوطنية للمشروع الترابي . فالحضور املتصاعد والكثيف للدولة بأجهزتها املتنوعة ووسائها 

املجتمع، مقابل تنامي حدة املطالب االجتماعية وارتفاع سقفها من أجل التحديث  والدمقرطة  وضمان املتعددة في املجال و 

والحياة الكريمة، مسألة التوفيق بين أقطاب هذا الواقع، مسؤولية مشتركة بين الدولة،  160شروط العدالة االجتماعية

ع تطوير املشروع الترابي بما يخدم النهج الحديث في التعاطي مواملؤسسات، والسلطات واملنتخبين، والنقابات واملجتمع املدني  ل

مكوناته وترابطاته السوسيو اجتماعية  هدفا في تشجيع املبادرة املحلية وتعزيز سبل التعاون بين األنساق الترابية املختلفة.  غير 

ينغ ت هاته السياسات العمومية الداعمة للكوتشأنه يبقى التخطيط االستراتيجي )فرع أول(، والذكاء الترابي )فرع ثاني( أهم تجليا

 الترابي كمقاربة حكماتية مستجدة على املستوى الترابي.

 

 

 الفرع األول: التخطيط االستراتيجي الترابي: أية مقومات مشروع ترابي ملم بواقعه.

ة. ومن بين في إنجاح أية سياسة عمومييعتبر التخطيط االستراتيجي تقنية مهمة في تأمين التدبير العمومي الجيد وعنصرا أساسيا 

األسباب الرئيسية التي ساهمت في األخذ بالتدبير االستراتيجي ضمن املقاربة الترابية، هي التغيرات العاملية وتأثيراتها على توجهات 

                                                           

 9191الدستورية للتدبير الترابي الالمركزي باملغرب، املجلة املغربية للرصد القانوني والقضائي، العدد الرابع  عبد املولى املسعيد: املنطلقات 159

 .02ص:

كز ر محمد اغزيف: الدولة وإكراه تدبير املجال الترابي: بين الهاجس السياس ي املركزي والبعد التنموي الالمركزي، الجهوية املتقدمة والالتم  160

 –، مطبعة األمنية 9102، الطبعة األولى 07ات متقاطعة. منشورات املجلة املغربية لألنظمة القانونية والسياسية، العدد الخاص رقم: اإلداري: قراء

 .022الرباط، ص: 
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راب من أجل بها التاملؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضال عن األسباب والدواعي االقتصادية التي يتطل

 القيام بدوره التنموي وفق مقاربة شمولية متعددة األبعاد والجوانب.

على أنه " رؤية استراتيجية إلعادة بناء معامالت سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية وسلوكية، التخطيط االستراتيجي  ويعرف

مع في لحظة استنفار التحدي، سعيا إلى كسب رهان تكشف عن القدرات الذاتية للخلق واإلبداع الكامنة في ذخيرة املجت

بأنه " مقاربة تدعو إلى التفكير العميق في املستقبل، وتسمح  USAIDكما تعرفه الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 161املستقبل".

والتحديد  التأسيس بكشف حاجيات السكان األنية واملستقبلية، وتمكن من التنبؤ باملتغيرات التي يمكن أن تحدث ،وذلك وفق

لرؤية مشتركة للمستقبل، فضال عن كونها تفسح الطريق أمام استكشاف االستراتيجيات املالئمة من أجل تلبية تطلعات الساكنة 

واالستجابة النتظاراتهم".  ويساعد التخطيط االستراتيجي اإلدارة على أن تزود تنظيماتها بالكفاءات املطلوبة ذات الخبرة العالية 

ي الوظائف، والقيام باملهام املنوطة بها لتحقيق األهداف املرسومة، في ظل رؤية كبرى تهدف إلى الرفع من كفاءة التنظيم لتول

  162اإلداري وفعاليته والزيادة في إنتاجيته، إضافة إلى تجويد أنماط االتصال وعمليات اتخاذ القرار.

عترض ير اإلدارة والتدبير املقاوالتي لتجنب اإلخفاقات والعثرات التي قد تولقد ارتبط التخطيط االستراتيجي في بدايته بموضوع تطو 

 مسار التنمية اإلدارية، ومواجهة التغييرات الداخلية والخارجية.

ويشكل التخطيط االستراتيجي الترابي مقاربة تدعو إلى التفكير العميق في املستقبل، لبناء ميكانيزمات تهدف لدعم املدبر أو املسؤول 

يقدمه من مساعدات  ما صناعة القرار الترابي، كي يكون واعيا بأهدافه ووسائله، من أجل تقديم عمل أفضل، من خالل عن

تصب في تركيز نظرة الوحدات الترابية وأولوياتها من أجل االستجابة للتغييرات والتحوالت املحيطة بها، مع ضمان رؤية موحدة 

ويقصد بكلمة استراتيجي إضفاء صفة النظرة الطويلة األمد والشمول . فس األهدافللفاعلين داخل املؤسسة باتجاه تحقيق ن

على التخطيط. كما يعتبر التخطيط االستراتيجي الترابي مقاربة تدعو إلى التفكير العميق في املستقبل، حيث يسمح بكشف 

نحو  ي يمكن أن تطرأ. إنه بعبارة أخرى مقاربةحاجيات الفئات املستهدفة اآلنية واملستقبلية، ويمكن من التنبؤ باملتغيرات الت

تحسين التدبير، من خالل االنكباب على األولويات واستكشاف البنيات والوسائل املالئمة من أجل تنسيق وتدبير التدخالت في 

ئة تمويل عبقالب دقيق لتتبع املشاريع التنموية وفق مؤشرات قابلة للمعاينة والقياس، وذلك على أساس الحجج الضرورية لت

  املشاريع املبرمجة.

فالتخطيط االستراتيجي هو عملية منظمة وواعية الختيار أفضل الحلول املمكنة ملشاكل تم إبرازها من خالل تشخيص الوضعية 

الراهنة، إنها عملية تقوم بترتيب األولويات على ضوء ما يتاح لها من إمكانيات مادية وبشرية، وفق مسار زمني مستمر لوضع 

طط وبرامج تنموية محددة زمانيا ومكانيا للوصول إلى أهداف معينة، فهو بذلك يشكل أداة مناسبة الستشراف املستقبل خ

كما يعتبر  163والتطلع إليه بناء على دراسات منهجية تعتمد التنبؤ العلمي، وتسمح ألصحاب القرار برسم التوجهات وتنظيمها.

ماعات الترابية على املستوى الوطني من إمكانية تشخيص الوضع الراهن ملجال ترابي من الوسائل الرئيسية التي تدعم دور  الج

معين ومحيطه الخارجي بناء على مجموعة من املعطيات واملعلومات التي يتم جمعها وتنظيمها وتحليلها بطريقة تشاركية ، أخذا 

ية ية منها والجيو استراتيجية والطبيعية والبشرية والثقافبعين االعتبار " الثوابث املجالية" املرتبطة بمؤهالت املجال  الجغراف

وكذا املناخ السياس ي ، في إطار رؤية وتوجه لإلملام واإلحاطة باألسباب وراء االختالالت املجالية والفوارق االجتماعية والترابية ، 

                                                           

 .902، ص: 9119مصطفى الكثيري: تأمالت في التغيير واإلصالح، دار النشر املغربية،  161

 .920، ص: 9119ر وائل للنشر، الطبعة الثانية،مصطفى اللوزي:" التنمية اإلدارية"، دا  162

د اهللا، بلبنى الوزاني الشاهدي: "الذكاء الترابي رافعة للتنمية الجهوية،" رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن ع  163

 .22، ص:9102-9103كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، فاس، السنة الجامعية 
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تنموي  والثانيمجالي توقعي،  األول والتخطيط االستراتيجي نوعين:  164لفهم الرهانات التي تترجم تطلعات مختلف مكوناته. 

يعنى باألفكار أو ما يعرف بأدوات تحقيق التوقعات وتوطين التوجهات، وهاته األخيرة قد تكون في شكل مشاريع مهيكلة توجيهي، 

ندماج ال وكبرى، مهمتها معالجة الفوارق االجتماعية واالختالالت املجالية الخطيرة، من خالل تفعيل مبدأي التضامن املجالي وا

االجتماعي، كما قد تأخد شكل عقد برنامج باعتباره التزام يجمع بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الشركاء من أجل تنزيل 

 السياسة الترابية وفق آليات الشراكة والتعاون لتحقيق التنمية املستدامة.

ت شينغ الترابي في دراسة وتحليل األسس االقتصادية للمجاال عموما، فإن التخطيط االستراتيجي، بمثابة آلية لخدمة مقاربة الكوت

الترابية ومقومات جاذبيتها وتنافسيتها بناء على املعلومات الكافية والحقيقية املرتبطة بمحيطها وسياقاتها املستقبلية، ورسم 

خطوات ول، ترتكز على تطوير الصورة واقعية وبامللموس عن وضعيتها ومتطلباتها التنموية عبر هندسة محكمة للمستقبل املأم

 الفعالة والناجعة لتحقيقه بعيدا عن الحدس والبديهة في إنجاز وتنزيل األهداف.

وتبقى للمقاربة االجتماعية وقضاياها امللحة، مكانتها املرموقة التي يجب أن يحسب لها ألف حساب عالقة بتطوير املشاريع 

تماعي وإطاره االصطالحي ومشروعيته في التنزيل ال تتجزأ عن التنمية املستدامة وال التنموية الترابية، حيث أن مفهوم البعد االج

سيما على مستوى تطوير أدوات التشخيص الترابي املحلي، عالوة على أن مسألة إدماج القضايا املرتبطة بالبعد االجتماعي، تستند 

ألعلى، رابي ،املبنية على أساس املقاربة التنموية من األسفل نحو افي مشروعيتها إلى مبررين اثنين: املبرر االستراتيجي للمشروع الت

في إطار التعاقد والشراكة كإحدى أسس املقاربة التشاركية كما تم توضيحها أعاله. بهدف إعادة صياغة العالقة بين املركزي 

 .في: القرب، اإلنصاف، الفعالية والجودةوالترابي، ثم مبرر الحكامة الترابية، من خالل تعزيز مفاهيمها الجوهرية والتي تتمثل 

 الفرع الثاني: الذكاء الترابي بين سؤال النجاعة وقابلية التطبيق.

لقد هيمن الهاجس األمني على تدبير التراب لعقود طويلة، ومعه تم التعامل مع التنمية على أساس مقاربة قطاعية محكومة 

تجزيئية للمسألة الترابية. وهي املقاربة التي اتسمت بالطابع التوجيهي للمشاريع بمنطق املردودية االقتصادية، وبناء على مقاربة 

-الترابية املفروضة من األعلى، والتي أتثبت على محدوديتها وججزت عن تحقيق غاياتها املرجوة، بل كرست لتفاوتات سوسيو

تباره حامل ألنشطة الساكنة املحلية وموارده ترابية عمقت من مظاهر الهشاشة الترابية. ومسألة معالجة هشاشة التراب، باع

الطبيعية تشكل الرأسمال املحرك لديناميتها، تستدعي الفهم والتدخل العاجل من أجل تصحيح ما يمكن تصحيحه. وهو ما 

ن م يتطلب القدرة على الفهم الدقيق والسليم مليكانيزمات اشتغال التراب وحركيته العامة، عن طريق التشخيص، ودرجة عالية

 املهارات الفنية والتقنية. بعبارة أوضح، إنها عملية تنظيم شروط التنمية لرفع تحديات ومعيقات التنمية الترابية.

في هذا السياق املتأزم، شكل الذكاء الترابي أحد املقاربات الجديدة التي ظهرت في الفكر اإلداري الحديث، والتي عرفت طريقها  

قاوالت والشركات نحو القطاع العام. ويعتبر سياسة داعمة التخاذ القرارات الحاسمة ذات من القطاع الخاص، من عالم امل

السمة االستراتيجية املناسبة للقيادة والتوجهات املستقبلية، إن على املستوى املحلي أو الوطني أو الدولي. ويهدف الذكاء الترابي 

هها بفعالية نحو اإلقالع االقتصادي و تحسين األداء التنافس ي للمجاالت إلى جعل املجال الترابي قادرا على إبراز مقدراته وتوجي

الترابية من خالل تحسيسها باملخاطر والتهديدات التي يفرزها املحيط التنافس ي، وحثها على تبني الوسائل الكافية لبناء  منظومة  

، يق العملتنس، التشخيص، اليقظةاصرها من: متكاملة من الشراكات تسمح بتدفق  املعلومة االستراتيجية، وتتشكل أبرز عن

فالذكاء الترابي هو  املعرفة املتعددة التخصصات والتي تساعد على الفهم   165الحماية.والشراكات، املعرفة، االبتكار، التأثير 

                                                           

إلدارة لعز العرب العناني: الجهوية املتقدمة بين متطلبات بناء املشروع الترابي املندمج ومقومات التماسك االجتماعي القوي، املجلة املغربية   164

 .012، ص:9102أبريل  –، مارس 007املحلية والتنمية، العدد 

165 Mallowan Monica Marcon Christian : « Intelligence économiques et Territoire Au Service d’une Stratégie de Développement 

Régional : La Délicate Question de la formation des acteurs »,p :9, document pdf disponible sur le lien : https//hal.inria.fr/. 
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ا في التنمية ن هدفالجيد للتراب وامتداداته وديناميته، قصد تسخيرها في شكل أليات عمل وأدوات اشتغال بيد الفاعلين الترابيي

املستدامة للمجال الترابي، من خالل إبراز  معامله القوية وإعطاء  صورة  إيجابية عن مكوناته واالرتقاء بها من رقعة مجالية إلى  

 وباملزاوجة.  166فضاء للتفاعالت وتوطين السياسات التنموية التي تصبو إليها كل التوجهات املهيكلة واألوراش اإلصالحية الكبرى 

"، نجد األول عبارة عن قدرات ذهنية استنتاجية واستداللية تكتسب من خالل تراكم املعرفة التراب" و " "الذكاءبين املصطلحين 

والخبرة والنظر في دالالت حركية األشياء وتغيير الظواهر في الحياة، ومصطلح الذكاء تتجاذبه ثالث مفاهيم ذات صلة هي: اإلبداع، 

، 167في حين يشير مفهوم "التراب " إلى بناء عقالني، متحرك  ومتطور، فضفاض، غامض، وغير محدد التحليل ثم التطبيق.

وهناك من املهتمين والباحثين من يعتبره ذلك املستوى الذي يمكننا من تقدير أو تقييم التبادالت بين املادة واملعلومة وبين 

ياسية أو تعبيرا عن املجال الطبيعي املادي الذي يستوطنه فالتراب لم يعد مجاال للتجاذبات الس 168املجتمعات ومحيطها.

مجموعة من السكان ، بل أصبح يشكل منتوجا ذو عالقات تفاعلية تحتم التعامل معه بعقالنية للحفاظ عليه، وتأهيله لجعله 

من إمكانات  بالشكل  قادرا على خدمة وظائفه الجديدة، مما يحتم التعامل معه بالذكاء الذي يستحقه، ثم تسويق ما يزخر به

إن تحقيق تنمية متكافئة وشاملة على املستوى الترابي ، لن تتم إال من 169الذي يمكنه من استقطاب وجذب منافع اقتصادية.

خالل تحديث الرؤى وتوسيع أفاق التطلعات واملطامح، وتوظيف الوسائل واإلمكانات املتاحة من موارد مالية وبشرية وأنظمة 

، وعلى ضوء هذا التفاعل بين املقدرة الذهنية واإلمكانات املادية التي يوفرها املجال، يبقى الذكاء الترابي الحل معلوماتية متطورة

األمثل للحد من الفوارق املجالية وخلق البيئة املناسبة لتنمية متوازنة ومتضامنة بين مختلف املناطق الترابية، على أساس أن 

 لروح املسؤولية وتستهدف تغيير العقليات على املستويين املركزي والترابي. الذكاء الترابي استراتيجية مالزمة

وفي األخير، تجدر اإلشارة إلى أن مسألة تحديد مفهوم دقيق وحصري ملفهوم الذكاء الترابي ليس باألمر السهل، بل هي مهمة صعبة  

و املصطلح الذي مر منذ صياغته بعدة مراحل، تظل املنال نظرا لتعدد معانيه عالقة بتعدد الحقول املعرفية له وتشعبها. فه

كما أن مفهوم الذكاء الترابي يتضمن دعامتين أساسيتين، األولى تتعلق "بالذكاء  170سمته الجوهرية أنه الزال في طور التشكل.

جال معين، لترابية ملاالقتصادي" كمقاربة ومناهج وأدوات عمل خاصة بعالم املقاوالت، والتي يتم تكييفها مع متطلبات التنمية ا

 .171فيما الدعامة الثانية تنصب حول املعارف والكفاءات والخبرات املكونة لحيز ترابي محدد، وهو مفهوم الذكاء الجماعي لذاته

إن التراب فضاء عمومي مشترك، يفرض االستغالل األمثل للموارد عبر املكان والزمان لتحقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية 

 -فية وإضفاء طابع اإلنصاف واملالءمة عليها. كما أن الدينامية الترابية ذات ارتباطات متشابكة وممتدة في النسق السوسيووالثقا

ثقافي للمجال، مرتبطة بالقوى السياسية مركزيا ومحليا، وتخضع لقراراتها وتعكس تصوراتها ونوعية وأسلوب تدخالتها. وضمن 

                                                           

166 Chakor Abdelatif : Le Marketing territorial Au service de la Bonne Gouvernance Locale, publication de la Revue marocaine 

d’administration locale et de développent, N° 5 2004, p :25.  

167 Jean Jacques Jirardot : Intelligence et gouvernance territoriale, p : 10, document pdf disponible sur le lien : www.foad-

mooc.auf.org. 

 .039-030، ص: 9112محمد اليعكوبي: تأمالت حول الديمقراطية املحلية باملغرب، مطبعة فنون الطباعة واإلشهار، فاس، الطبعة األولى،      168

ون العام، نإقليم الفحص أنجرة نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القا -شفيق الصنهاجي: التنمية الترابية من خالل املشاريع املهيكلة الكبرى   169

 .31، ص:9102كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 

170 Joyal André : L’Intelligence Territoriale Au Service des PME Innovantes En Régions non Métropolites, Expériences Canadiennes et 

Brésiliennes, in intelligence Territoriale et Développement Régional par l’entreprise, sous la direction de Driss Guerraoui et Clerc 

Philippe, L’Harmattan, 2012, p :163. 

ص: ، 9109ماريو سندوفال: الذكاء االقتصادي الترابي رهان وبراديغما، منشورات جمعية الدراسات واألبحاث من أجل التنمية، طبعة سنة  171

702. 
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ي وتحقيق التنمية املحلية من خالل سياسات عمومية ترابية فعالة، تتموقع عملية صنع القرار الرهان على حكامة التدبير التراب

التي تعد محور كل سياسة. وهنا يجب اإلشارة ولو بشكل سريع ملسألة التقطيع الترابي التي تعد غاية في األهمية عالقة بالتنمية 

اطق ترابية متكاملة اقتصاديا وجغرافيا، ومتناغمة ثقافيا ومنسجمة الترابية، حيث إن نجاعة التقطيع الترابي رهين بإنتاج من

اجتماعيا. فالتقطيع الترابي يشكل مفتاح نجاح أو فشل ورش التنمية الترابية، وسيف ذو حدين. فمن أجل رفع رهان الحكامة 

ي على البناء لتقطيع ترابي يراعالترابية وتحقيق التنمية الشاملة، من الضروري الحرص ضمن دواليب صناعة القرار العمومي، 

 سياسية.-التوازنات السوسيو اقتصادية واملجالية، وينئى قدر املمكن عن االعتبارات اإلدارية، واألمن 

لتنمية وأمام التطلعات املوضوعة واملنتظرة حتى ال تبقى ا "بأزمة التراب"،نظرا للوضعية التي يعيشها التراب والتي يمكن تسميتها 

مختلف أدواتها الذهنية املعرفية والعملية من تخطيط استراتيجي وتدبير تشاركي ومقومات مفهوم الكوتشينغ الترابي ... الترابية ب

كمادة دعائية وشعارات املرحلة، فإن قدر تنزيلها واقعيا لن يكون إال نتيجة تبني استراتيجيات واتخاذ سياسات عمومية يكون فيها 

الزاوية فاعال ومضمونا، وأن يتم تجاوز التفكير والتعامل مع التراب على األداء االقتصادي  اإلنسان في صلب االهتمام وحجر 

فحسب، بل من أجل تحقيق التماسك الترابي  وتآزر املجال واإلنسان  والزمن لبناء أنساق تخدم اإلنتاجية الترابية وتضمن 

الية نهج مقاربات للمشروع الترابي وفق أدواته املتعددة، ذات استدامة موارده، وتعمل من أجل  تأكيد هويته واستقالليته. فإشك

صلة بالخصوصيات الترابية اجتماعيا وثقافيا وقيميا... ورسم تصور شمولي يتطلب اعتماد استراتيجية لتحسين الشروط 

التحوالت التي تعرفه  قصد التحكم في 90والظروف التي في ظلها تتم التنمية الترابية، التي أصبحت إحدى رهانات مغرب القرن 

مختلف مجاالته الترابية، وفق التركيز على الرأسمال االجتماعي للتراب الذي من شأنه أن يعزز من تماسكه، توازنه، تضامنه 

 وتكامل وحداته، بما يحفظ هويته وخصوصياته من تداعيات العوملة ونمط الكونية.

 

 : خاتمة

لة امللك في إحدى خطبه السامية الداعية إلى مراجعة النموذج التنموي، أنه أبان لقد كان من مظاهر القصور التي عبر عنها جال

 عن ججزه في مواكبة الحاجيات امللحة للمغاربة، وعدم قدرته على الحد من الفوارق والتفاوتات املجالية.

ر وي الجديد، رهين في جزء كبيوعليه، فمسألة تجاوز نقائص التجارب التنموية السابقة، وتعزيز مقومات نجاح النموذج التنم

 منه برفع تحديات االختالالت املجالية والفوارق االجتماعية وتكريس العدالة املجالية واإلنصاف الترابي.

إنه سؤال القطيعة واالستمرارية في مقاربة الدولة عبر سياساتها العمومية وأوراشها املهيكلة للتدبير الترابي واملجتمعي، ارتباطا 

عالئقية بين املركزي واملحلي وآفاق وحدود دمقرطة التدبير الالمركزي. سيما وأن التحوالت املتسارعة التي يعرفها التراب بثنائية 

تفرض مدخالت جديدة للتنمية، ومفهوم الكوتشينغ الترابي واحدا منها وعنصرا أساسيا لخلق إطار موحد ومتناسق، وتمكين 

ملعلومات واألساليب املختلفة واملتجددة عن طبيعة اشتغاله وعمله بهدف تطوير مهاراته العنصر البشري باملهارات والخبرات وا

 وتغيير سلوكه من أجل نجاعة األداء والرفع من اإلنتاجية.

وختاما، يجب القول بأن مقاربة الكوتشينغ الترابي كسياسة ترابية ال زالت  فكرة جنينية وإرهاصات أولية تتلمس طريق الكينونة 

جندات أصحاب القرار، وذلك لعدة معطيات راهنية تشكل نوعا من التحدي والقصور في مواجهة تنزيل وإرساء مقومات ضمن أ

 مفهوم الكوتشنغ الترابي، ال يسمح املجال للتفصيل فيها.
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 إقليم الفحص أنجرة نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في -شفيق الصنهاجي: التنمية الترابية من خالل املشاريع املهيكلة الكبرى 

 .9102القانون العام، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 
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International Means for Protecting Minority Rights in Armed Conflict 
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 جامعة محمد الخامس                                        جامعة السلطان قابوس                                      

 املغرب -الرباط                                     عمان                               سلطنة –مسقط                

 

 :ملخص

حماية حقوق األقليات إيالء اهتمام خاص لبعض القضايا املهمة مثل االعتراف بوجود األقليات وضمان  يتطلب تعزيز           

ليم املتعدد الثقافات على الصعيدين الوطني واملحلي، وزيادة مشاركة األقليات حقها في عدم التمييز واملساواة، مع تعزيز حق التع

في جميع مجاالت الحياة. من ناحية أخرى، غالًبا ما تكون األقليات في جميع أنحاء العالم ضحايا للنزاعات املسلحة الداخلية 

ة من املجتمع الدولي، ويجب أن تستمد هذه والخارجية )الدولية وغير الدولية( على عدة مستويات استلزمت تدخالت فوري

التدخالت شرعيتها من ميثاق األمم املتحدة وتراعي سيادة الدول وروح اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في توفير املساواة بين 

 .الكرامة وحقوق األفراد وحرياتهم، في السالم والحرب مًعا

 القانون الدولي اإلنساني. -النزاعات غير الدولية  -النزاعات الدولية  -رقي التطهير الع -حقوق األقليات  :الكلمات املفتاحية

 

 

Abstract: 

The protection of minority rights requires special attention to some important issues such as recognizing the 

existence of minorities and ensuring their right to non-discrimination and equality, while promoting the right to 

multicultural education at the national and local levels, and increasing the participation of minorities in all areas of 

life. On the other hand, minorities around the world are often victims of internal and external armed conflicts 

(international and non-international) at several levels that necessitated immediate interventions from the 

international community, and such interventions must derive their legitimacy from the United Nations Charter and 

take into account the sovereignty of states and the spirit of the Universal Declaration of Human Rights In providing 

equality of dignity, rights and freedoms of individuals, in both peace and war. 

  Keywords: Minority rights - Ethnic cleansing - International conflicts - Non-International conflicts - International 

humanitarian law. 
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 مقدمة: 

القانون الدولي لم يعط لفكرة األقلية نظرية متكاملة تفرض نفسها على الصعيد الدولي، وذلك لصعوبات قد يكون من         

ضمنها تحديد مفهوم األقلية، فالقانون الدولي كان يعتبر تنظيم العالقات بين الدول وبين مواطنيها من الشؤون التي تندرج في 

 لداخلي.إطار اختصاص الدولة ا

كما لم يكن للقانون الدولي أن يظل متمسكا من حيث الواقع العملي بالحجج السابقة، وهو يرى ما يحصل لألقليات               

من ظلم واضطهاد على أيدي األنظمة الحاكمة في الدول أو الجماعات املسلحة أو املليشيات في ظل تلك النزاعات املسلحة التي 

 ليات.توجد فيها هذه األق

فقد برزت الجهود التي بذلتها الجماعات غير املهيمنة للحفاظ على اختالفاتها الثقافية، أو الدينية، أو اإلثنية، مع نشوء              

الدول القومية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، حين أعلنت الثورتان الفرنسية واألمريكية في أواخر القرن الثامن عشر حرية 

ا املتعلقة بحماية األقليات.  ممارسة
ً
العقيدة بوصفها حًقا أساسًيا، رغم أن أًيا منهما لم ُيعالج بصورة مباشرة املسألة األوسع نطاق

،الذي فكك إمبراطورية نابليون، إلى حد ما بحقوق األقليات، وكذلك فعلت معاهدة برلين لعام 0307واعترف مؤتمر فيينا لعام 

بعدها أصبحت قضايا األقليات إحدى الشواغل  .172لحقوق الخاصة لطائفة جبل آثوس الدينية، التي اعترفت ببعض ا0323

الرئيسية لعصبة األمم، واعتمدت العصبة مجموعة مما يطلق عليها املعاهدات املتعلقة باألقليات من أجل حماية بعض فئات 

، حيث عمدت هي األخرى تدريجيا، إلى 0227ملتحدة سنة معينة، كما امتدت آليات إقرار الحماية إلى مرحلة ما بعد إنشاء األمم ا

وضع عدد من القواعد واإلجراءات واملعايير املتعلقة باألقليات. ولم يأتي تعريف واضح وصريح لألقليات في ميثاق األمم املتحدة، 

ألمم املتحدة تحقيق التعاون التي نصت أن من مقاصد ا 2الفقرة  0ولكنه أدرج عدة احكام متعلقة بحقوق االنسان ومنها املادة 

على تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطالقا بال تمييز بسبب الجنس "الدولي

، واحكامه املناهضة للتميز وغيرها 0223. ثم اعتمدت األمم املتحدة اإلعالن العالمي لحقوق االنسان عام 173أو اللغة أو الدين"

 ن املواد املهمة لألشخاص املنتمين إلى األقليات.م

، بشأن حقوق األشخاص املنتمين إلى األقليات قومية أو إثنية 174كما اعترف "إعالن األمم املتحدة الخاص باألقليات"             

كانون  03املؤرخ في   47/135وإلى أقليات دينية ولغوية، الذي اعتمد ونشر على املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة

، بحقوق األشخاص املنتمين إلى أقليات، ويحميان هذه الحقوق، بالرغم أنه لم يتم حتى اآلن تطبيقهما 0229األول/ديسمبر 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية  92عمليا. يعترف العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية، اذ تستلهم أحكام املادة 

 ، املتعلقة بحقوق األشخاص املنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية.0211سية لسنة والسيا

 أهمية الدراسة:          

 –إن أهمية املوضوع تتمحور أساسا في كون أن تعزيز وحماية حقوق األقليات يقتضيان إيالء اهتمام خاص لبعض القضايا   

ليات، وضمان حقهم في عدم التمييز واملساواة، مع تعزيز التربية املتعددة الثقافات عتراف بوجود األقمن قبيل اإل  -جزء من كل 

واملشتركة بين الثقافات على الصعيدين الوطني واملحلي، وزيادة مشاركة األقليات في جميع جوانب الحياة العامة. من جهة أخرى، 

                                                           

دليل للمدافعين عنها"، منشورات املفوضية السامية  -(، "النهوض بحقوق األقليات وحمايتها9109إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق األقليات )  - 172

 .2لحقوق االنسان في األمم املتحدة، جنيف ونيويورك، ص

 https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-textموقع األمم املتحدة الرابط:  - 173

إعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، على الرابط:  - 174

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

93 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

سلحة الداخلية منها والخارجية )الدولية وغير الدولية( انتهاكات فكثيرا ما تكون األقليات في جميع أنحاء العالم ضحية للنزاعات امل

على مستويات عدة حتمت التدخالت اآلنية من طرف املجتمع الدولي، هذا التدخل يستمد شرعيته من روح اإلعالن العالمي 

 السلم والحرب معا. لحقوق اإلنسان واملتمثل في التنصيص على املساواة بين جميع األفراد في الكرامة والحقوق، وقت

وعليه، فإن اهتمام القانون الدولي ال يقتصر على معالجة القضايا التي تدخل في نطاق العالقات الدولية، بل يمتد للعناية           

ليه إ بحقوق اإلنسان، معتبرا الفرد، ومهما كانت اختالفاته، في ظل املجتمع الدولي غاية تعمل الدول من أجلها وهدفا نهائيا تتجه

 وترعاه كل قاعدة قانونية.

 أهداف الدراسة:

 التعرف على اآلليات التشريعية والقانونية واملؤسساتية الدولية الضامنة لحقوق األقليات؟ 

 تبيان دور القانون الدولي في حماية حقوق األقليات؟ 

 ؟كيف يتدخل املنتظم الدولي للحد من انتهاكات حقوق األقليات إبان النزاعات املسلحة 

 التعرف على حدود التدخل الدولي؟ وماهي مصادر شرعيته الدولية؟ 

 إشكالية الدراسة:

 ماهية الضمانات التيإن ما سبق طرحه من تأصيل للموضوع يجعلنا أمام إشكالية جوهرية تتمحور وباألساس في البحث عن  

 حة الدولية منها وغير الدولية على تلك االقليات؟يوفرها القانون الدولي لحماية األقليات من تأثير وتداعيات النزاعات املسل

 أسئلة الدراسة:

 من هذه اإلشكالية األساسية تنبثُق تساؤالت فرعية عديدة، من بين أهمها نذكر ما يلي:

 ما هي اآلليات التشريعية والقانونية واملؤسساتية الدولية الضامنة لحقوق األقليات؟ 

 قوق األقليات؟ما هو دور القانون الدولي في حماية ح 

 كيف يتدخل املنتظم الدولي للحد من انتهاكات حقوق األقليات إبان النزاعات املسلحة؟ 

 ما حدود التدخل الدولي؟ وماهي مصادر شرعيته الدولية؟ 

 منهجية الدراسة:

هذه الظاهرة ي التحليلي لنظرا لطبيعة الدراسة التي تتناول ظاهرة األقليات والوسائل القانونية لحمايتها اعتمادنا املنهج الوصف

التي برزت بشكل جلي في العقود االخيرة، وتم االستعانة باملنهج القانوني لتفسير نصوص املواثيق الدولية والقوانين واملعاهدات 

 الدولية.

 الدراسات السابقة:

عض واثيق الدولية وسوف نتطرق لبتناولت العديد من الدراسات واألبحاث ظاهرة حقوق األقليات وحمايتها في القانون الدولي وامل

 الدراسات منها:

عالج تطور الحماية  175( "حماية حقوق األقليات في القانون الدولي العام" 9110عالم، وائل أحمد )دراسة  

القانونية الدولية لحقوق ألقليات بداية من القرن الثالث وحتى القرن الواحد والعشرين، واخهم تلك االليات املتبعة 

تلك األقليات، ولم تتطرق الدراسة إلى وضعية األقليات في ضوء تطور مفهوم التدخل لحماية هذه األقليات  في حماية

 ودور القانون الدولي اإلنساني في ذلك، التي سنتناولها في بحثنا.

                                                           

 2، ص 9لعام"، دار النهضة العربية، مصر، ط(،" حماية حقوق األقليات في القانون الدولي ا9110عالم، وائل أحمد ) - 175
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 ( "حقوق األقليات وحمايتها في ظل أحكام القانون الدولي العام"، والتي عالج9109دراسة برع، محمد خالد ) 

إشكالية حقوق االقليات من خالل الوثائق الدولية ومنها اإلعالن العالمي لحقوق االنسان، واختلف دراستنا من حيث 

 التعمق في وسائل حماية األقليات سواء عبر التدخل الدولي أو نظام املحاكم الجنائية.

 خطة الدراسة:

 ستكون الدراسة وفق التقسيم اآلتي: 

 شريعية الحمائية الدولية لألقليات أثناء النزاعات املسلحة.املبحث األول: األسس الت

 املبحث الثاني: دور القانون الدولي في حماية حقوق األقليات.

 املبحث الثالث: حدود التدخل الدولي أثناء النزاعات الداخلية )غير الدولية(.

 

 

 اعات املسلحة.املبحث األول: األسس التشريعية الحمائية الدولية لألقليات أثناء النز 

إن الحقوق الفردية والجماعية التي يتناولها القانون الدولي العام هي حقوق أساسية تتصل بشخص اإلنسان بشكل          

، دليال واضحا على املركز املهم الذي يتبٌووُه الفرد في األحكام الوضعية 0223خاص، وقد جاء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

( منه على " يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا 0.حيث نصت املادة ) 176لعامللقانون الدولي ا

 177عقال وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح االخاء"

 و يتضمن القانون الدولي العام املعاصر قواعد ومبادئ تنطبق مباشرة على الفرد بهدف حماية حياته وكيانه وحريته، أ        

 بهدف معاقبته الرتكابه انتهاكات لحقوق االنسان أو جرائم ضد اإلنسانية أو تهديد األمن والسالم العالمي.

لدينا اليوم قواعد قانونية دولية عديدة لحماية األفراد وحقوقهم األساسية على رأسها الحق في الوجود والحياة. مجموعة        

إلنساني وكذألك املواثيق الخاصة بحقوق اإلنسان على حد سواء، اذ تعتبر األقليات قواعد وجدت نصوصها في التشريع الدولي ا

جماعة من األفراد يحضون باملراكز القانونية املحددة للفرد بصفته املجردة في املجتمع الدولي، مع بعض الدعائم الخاصة، لذا 

 حة، سواء من مقاربة القانون الدولي لحقوق اإلنسانسنتناول في هذا املبحث ضمانات حماية األقليات ضحايا النزاعات املسل

يتدخل وقت السلم والحرب معا، أو عبر تسليط الضوء على جوهر هذه الحماية من خالل التأصيل  )املطلب األول(، لكونه

 )املطلب الثاني(.الضمني في القانون الدولي اإلنساني 

 املطلب األول:

 وق اإلنسانآليات الحماية وفقا للقانون الدولي لحق

ما لبثت التشريعات الدولية لحماية حقوق األقليات أن توسعت لتشمل بعد ذلك كل أنواع األقليات املضطهدة، ومن هنا       

فإن إنشاء عصبة األمم بعد الحرب العاملية األولى وبعدها منظمة األمم املتحدة إنما يعد عالمة مميزة في حماية ما لتلك األقليات 

ات، وذلك راجع باألساس ملجموع االتفاقيات التي توالت تباعا لتشكل املرجعية الدولية لحماية حقوق اإلنسان من حقوق وحري

 والتي تعتبر األقليات جزءا ال يتجزأ منها وجب توفير الحماية ألفرادها أوقات السلم والحرب معا.

بية، ونظرا ملا سبق تحديده في إشكالية الدراسة الجوهرية ومع تنوع هذه الحماية وتعدد وسائلها التشريعية وآلياتها الرقا      

 السابقة، فإننا سنقتصر في هذا الصدد على إبراز مظاهر الحماية التي تشمل األقلية وقت النزاع من خالل االتي:

 الفرع األول: األقلية وآليات الحماية.

                                                           

 .70، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة االولى، ص “( "حقوق األقليات وحمايتها في ظل أحكام القانون الدولي العام 9109محمد خالد برع )  -176

 .22ي للنشر، اإلسكندرية، مصر الطبعة األولى، ص(، " حقوق الطفل وضماناتها دراسة مقارنة" املركز األكاديم9191العبيدي، شالل عواد )   - 177
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 الفرع الثاني: األقلية وآليات الرقابة.

 

 الفرع األول:

 ليات الحمايةاألقلية وآ

في القانون الدولي، ولكن تعترف منظومة األمم املتحدة باألقليات القومية أو  178ال يوجد تعريف دقيق " لألقلية"                 

اإلثنية أو الدينية أو اللغوية، وحق األشخاص املنتمين إلى هذه الجماعات في التمتع بثقافتهم الخاصة أو املجاهرة بديانتهم 

املتعلقة بحقوق األشخاص  العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية من 92ها، واستخدام لغتهم الخاصة )املادة وممارست

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص املنتمين إلى أقليات  من 9، واملادة 179و دينية أو لغويةاملنتمين إلى أقليات إثنية أ

مجموعة من األفراد تستفيد وال شك من الحماية  األقلية كجماعة بشرية، تتمثل في .أو إثنية والى أقليات دينية ولغوية قومية 

املقدمة من الحق في الحياة، فالقتل التعسفي ألفراد ينتمون ألقلية إنما يؤثر بطريقة أو بأخرى على وجود األقلية، ولكن هذا ال 

ن طريق حماية األفراد عيعني فناء تلك األقلية بصورة نهائية، وفي نفس الوقت فإن الحق في الحياة هو حق فردي، يعنى أساسا ب

منع التعدي على روح أي منهم، إال أن هذا الحق ال يمتد إلى حماية الجماعات ومنع التعدي الواقع عليها، وإنما هو الحق الذي 

يضمن للجماعات البقاء في املجتمع، وعدم ممارسة أي أعمال تهدف إلى إبادتها. وهذا ما يسمى بالحق في الوجود، حق نص عليه 

قرارا يقض ي باعتماد هذه االتفاقية، وسميت  0223دجنبر 2بعد أن أقرت الجمعية العامة لألمم املتحدة في مع الدولي، املجت

، وعليه، فلقد نصت 0270يناير  09، إال أنها لم تدخل حيز التنفيذ إال في 180 )اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري(

يد املقصود باإلبادة الجماعية من خالل بيان بعض األفعال التي تؤدي إلى القضاء كليا، ، على تحد181املادة الثانية من االتفاقية

                                                           

 اختالف الفقه في تعريف األقليات على مناحي مختلفة لكن اجتمعوا على تواجد معيارين اثنين لتحديد املفهوم تجدر اإلشارة إلى أن  -  178 

 وهما:

سند من خالله إلى فئة تسمية األقلية من عدمها فيما اعتبر بعض الفقه املعيار العددي هو األساس املرجعي الذي يمكن أن ن :املعيار العددي 

 باملئة من مجموع شعب الدولة، 71يخص تحديد وضع الجماعات املختلفة داخل إطار الدولة، حيث يجب أن يقل العدد عن 

فة معينة تختلف عن بقية يرى أصحاب هذا االتجاه أن األقليات هي جماعة من الناس يوحد بينهم الدين أو العرق أو ثقا :املعيار املوضوعي 

س. نأفراد شعب الدولة التي تقطن فيها، ويعرفها البعض بأنهم مجموعة من الناس قل عددهم أو كثر من سكان الدولة يتحدون في لغة أو دين أو ج

أو الدين أو اللغة أو العادات فحسب هذا املعيار األقلية هي مجموعة من األفراد التي تتميز عن بقية املجتمع املوجود في الدولة من حيث الجنس 

 .والتقاليد على أن ال تكون هذه الفئة هي املسيطرة في الدولة

 

من العهد على أنه ال يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم األشخاص من أبناء هذه األقليات  92تنص املادة   - 179

أو املجاهرة بدينهم وإقامة شعائره، أو استعمال لغتهم، باالشتراك مع أبناء جماعتهم اآلخرين. وتالحظ اللجنة أن  من حق التمتع بثقافتهم الخاصة،

حق لهم ي الحق الذي تقره هذه املادة وتعترف به حق يمنح لألفراد املنتمين إلى فئات األقليات وهو حق متميز وزائد على جميع الحقوق األخرى التي

 .الناس التمتع بها بموجب العهدكأفراد مثل سائر 

 .211-217، ص2(" القانون الدولي اإلنساني"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط 9102الفتالوي، سهيل، ربيع، محمد ) - 180

لتؤمن الحماية الجنائية  ، قبل يوم واحد من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،0223وقد جاءت اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية سنة   -181

ال تدع مجاال لريبة على أن يفهم النص بأنه تأمين لألقليات وما شابهها من جماعات  9لألقليات دون أن تشير إلى لفظ األقليات إال أن ألفاظ املادة 

ة التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثني في هذه االتفاقية، تعني اإلبادة الجماعية أيا من األفعال التالية، املرتكبة علي قصد” حيث جاء فيها:

 :أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه

 قتل أعضاء من الجماعة، 

 إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، 

 إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها املادي كليا أو جزئيا، 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ICCPR_1966.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ICCPR_1966.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesar.pdf
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أو اثنية معينة ، فقد اعتبرت هذه املادة، كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى قتل، أو تعذيب جسدي أو ‘ أو جزئيا على جماعة قومية

ة، أو نقل أطفال من مجموعة إلى أخرى، أو منع إنجاب روحي، أو إلى إخضاع جماعة معينة لظروف معيشية، أو اقتصادية صعب

 هؤالء األطفال من قبل طائفة أو جماعة معينة، فإن هذه األفعال تعتبر بمجموعها جوهر اإلبادة الجماعية .

ون فيها التي كان املفترض أن يك 9هذا والجدير بالذكر، أنه عند االطالع على مسودة االتفاقية، وبالتحديد نص املادة         

 في مسودة املادة 
ً
، مصطلح اإلبادة الثقافية، 9مصطلح اإلبادة الجماعية أوسع شمولية مما هو عليه اآلن، ذلك ألنه قد ورد  ايضا

ولكن لم يتم تبني هذا النص إال بعد حذف اإلبادة الثقافية، والتي كان من املفروض النص عليها ألنها  تعد بطبيعتها املدخل 

ية، ذلك إذا تم القضاء على ثقافة جماعة معينة فهذا يعني إنهاء الخصائص املميزة لتلك الجماعة عن باقي أفراد لإلبادة الجماع

 املجتمع، مما يؤدي إلى القضاء على تلك الجماعات .

ثنية، أو ومهما يكن من أمر فإن هذه االتفاقية تشكل أهمية فائقة في حماية األقليات والجماعات القومية، أو اإل          

 العنصرية، أو الدينية من خالل إقرار االتفاقية بمنع اإلبادة الجماعية، وبصورة شاملة سواء أثناء النزاعات الدولية أو غير الدولية.

من جهة أخرى، فقلد أفرد القانون الدولي لحقوق اإلنسان حماية األفراد والجماعات من االنتهاكات الجسيمة التي يمكن           

، وغيرها 182طالهم أثناء الصراعات، بمستوييها الداخلي والخارجي. ولعل ما زخرت به االتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيبأن ت

من ضروب املعامالت الالإنسانية ، القاسية أو املهينة من ضمانات تشمل في جوهرها، وضمنيا، مراكز لحماية األقليات موضوع 

تفاقية املذكورة، على أن التعذيب هو "كل عمل ينتج عنه ألم، أو عذاب شديد، جسديا من اال 0طرحنا هذا،  فلقد نصت املادة 

كان أم عقليا، ويرتكب عمدا بحق شخص معين، بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات، أو على 

 يفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر .." اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو تخو 

وبهذا فإن هذه االتفاقية، قد وضعت عدة إجراءات على الدول األعضاء أن تلتزم بها سواء كان ذلك على الصعيد التشريعي          

 لى قدر كبير منالقضائي أو اإلداري. ومن ثم وضع اإلجراءات الالزمة ملنع التعذيب، علما أن هذه االتفاقية قد وضعت التزاما ع

 األهمية ملنع التذرع بحجة الظروف االستثنائية، ومنعت أي شكل من أشكال التعذيب لذلك اإلجراء.

من كل ما تقدم يمكن القول، أن أهمية االتفاقية في حماية حقوق األقليات تتجلى من حالة كون أفراد تلك األقليات        

حاالت املعاملة القاسية أو الالإنسانية. فبموجب بنود هذه األخيرة فلهم حق يتعرضون لضغوط ممارسة التعذيب، وغيرها من 

ة دون للحيلول -بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان وااللتزامات الدولية املنبثقة عنه  –االستناد إلى نصوص االتفاقية 

 االستمرار في ممارسة تلك الضغوط ضدهم.

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني:

                                                           

 األطفال داخل الجماعة،فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب  

 .”نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى  

 

، إعالنا بشأن حماية جميع األشخاص من التعرض 0227كانون األول  2في  2279اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب قرارها املرقم   -182

 .0232نية أو املهينة، ومع ذلك فقد اعتمدتها الجمعية العامة سنة للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاسية، أو العقوبة الالإنسا
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 لرقابةاألقلية وآليات ا

لقد أولت لجنة حقوق اإلنسان املسائل املتعلقة بحقوق اإلنسان املسائل املتعلقة باألفراد وحرياتهم األساسية بصورة           

عامة، وكذا حقوق األقليات وحرياتهم بصورة خاصة، اهتماما بالغا، من خالل قبول الشكاوى الخاصة باألقليات وإمكانية األفراد 

 .183ات العرقية، أو الدينية، أو اللغوية االستناد إلى هذا االختصاص لحماية حقوقهم وحرياتهم األساسيةاملنتمين لألقلي

إن عمل هذه اللجنة يتوقف بحد ذاته على مدى انتهاك حقوق االنسان، مما يستوجب ضرورة التدخل لحمايتها وذلك           

انتهاك حقوق اإلنسان فيها بغية اتخاذ اإلجراءات والتوصيات الخاصة عن طريق إرسال املقررين الخواص إلى البلدان التي يتم 

وإزالة الك االنتهاك، وكثيرا ما يولي املقررون األقليات قدرا كبيرا من االهتمام عندما تكون محال لالضطهاد والخطر املؤسس على 

 اختالف العرق، أو الدين، أو اللغة. 

املقررين لتكشف عن أهمية الدور الذي يقومون به فيما يتعلق بحماية األقليات إن الدراسة الواقعية لنشاط هؤالء       

كجماعة بشرية متميزة ، فعلى سبيل املثال، قامت اللجنة في ميانمار وبسبب التدهور الرهيب الذي أصاب حالة حقوق اإلنسان 

تقديم تقريره األول للجمعية العامة في دورتها بتعين مقررا خاص لها هناك .حيث قام ب 0229سنة  0229/79وفقا لقرارها املرقم 

، وقد تناول في تقريره حاالت اإلعدام الفوري والعشوائي ألفراد األقلية بدعوى أنهم 22، وإلى لجنة حقوق اإلنسان في دورتها 22

ي ام بالنقل القسر من املتمردين، أو من املتعاونين مع املتمردين، وكذلك كشف املقرر الخاص عن مسؤولية الحكومة عن القي

 .ألف من أفراد األقليات مع مصادرة ممتلكاتهم دونما تعويض 011,111ملا يزيد عن 

فقد تم إنشاءها  باعتباره آلية دولية رقابية على مدى حماية حقوق هذه الفئات، :من جهة أخرى، نجد الفريق املعني باألقليات     

ثالثة سنوات، ويعمل على تعزيز الحقوق املبينة في اإلعالن ودراسة املشاكل  عضوا لفترة أولية قدرها 07ويتألف من  0227سنة 

كل في ترابط تام  .والحلول املتصلة باألقليات، وكذا تقديم التوصيات الضرورية واملؤمنة لحماية األشخاص املنتمين لألقليات

م الخدمة االستشارية وذلك عن طريق الخبراء بين مختلف هاته  اآلليات وعبر إجراء التحقيقات واملساعدات التقنية و تقدي

 املستقلين الذين تعينهم األمم املتحدة للتحقيق عند وجود انتهاك لحقوق أشخاص ينتمون إلى األقليات عبر تخصيص

 .دراسات ميدانية جدية تهدف إلى تحديد تعريف لألقليات؛ وتبيين نسبة تواجدها في كل منطقة وسبل حمايتها

اء الشكاوى والبالغات فهو صرح منيع لحماية األقلية، حيث يحق لكل فرد أو دولة أو مجموعة من الدول أن تقوم أما إجر         

بلفت انتباه األمم املتحدة لالنتهاكات التي يمكن أن تطال حقوق اإلنسان بما في ذلك الحقوق الخاصة باألقليات حسب االجراء 

لدولي للحقوق املدنية والسياسية والتي تعطي لدولة تقديم شكوى ضد دولة أخرى من العهد ا 20السري أو بموجب املادة  0712

، أو بموجب املادة البرتوكول االختياري امللحق  184من نفس العهد 92في مجال حقوق اإلنسان بما في ذلك الواردة في نص املادة 

بالغات إلى اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان وقد  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الذي يتيح لألفراد تقديم

على إمكانية تقديم البالغات من قبل األفراد والشكاوى من قبل الدول في  00أكدت اتفاقية القضاء على امليز العنصري في املادة 

نصري القرار بتحريك كما للمفوض السامي أو لجنة القضاء على التمييز الع .مجال حقوق اإلنسان بما في ذلك حماية األقليات

 .آلية اإلنذار املبكر والذي هو إجراء وقائي هدفه الحد من تصاعد الصراع وتحوله إلى نزاع داخلي

تلكم إذا مجموعة من التدابير واإلجراءات واآلليات الرقابية التي وضعها املشرع الدولي لضمان حقوق األقلية من أي          

 ها في كل وقت وظرف.انتهاك يمكن أن يطال حقا من حقوق

 

                                                           

 9102بعض املالحظات حول معاهدات فيينا لقانون املعاهدات"، دار الجامعة الجديدة، سنة  –: " القانون الدولي للمعاهدات محمد سعادي - 183

 .20ص 

 .912عالم باألمم املتحدة، نيويورك، ص(، الناشر إدارة شؤون اإل 9102حقائق أساسية عن األمم املتحدة ) - 184
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 املطلب الثاني:

 ميكانزمات حماية األقلية في القانون الدولي اإلنساني

بوسيلة تنفيذ جديدة تجسدت في نظام إلزامي لقمع املخالفات الخطيرة  185اقترنت كل من اتفاقيات جنيف األربع           

املخالفين، مهما تكن جنسياتهم ،إلى محاكمتهم وبإنزال العقوبة املحددة في االتفاقيات. فاألطراف في هذه الوثائق ملزمون بإحالة 

 186بهم ،أو تسليمهم إلى اآلخرين في حال إدانتهم .

والتجديد اآلخر الذي جاءت به االتفاقيات األربع نجده في املادة الثالثة التي تعدد األعمال املحظورة بسبب صبغتها          

 اإلنسانية، وهي:

ة وسالمة الجسد، وعلى األخص القتل بكل أنواعه، وبتر األعضاء، واملعامالت الوحشية، االعتداء على الحيا 

 والتعذيب.

 أخد )احتجاز( الرهائن. 

 اإلعتداء على كرامة األشخاص، وعلى األخص املعامالت املهينة أو املزرية. 

تمل على جميع إصدار أحكام وتنفيذ عقوبات دون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة بصورة قانونية، يش 

 الضمانات القانونية التي تعتبر ضرورية في نظر الشعوب املتمدنة.

وتصطبغ هذه الوثائق األربع بصبغة إنسانية مؤهلة للتكيف مع كل أشكال االنتهاكات والصراعات التي تروح ضحيتها األفراد        

أصل لها القانون الدولي اإلنساني )فرع اول( وحماية األقلية والجماعات. فما هي معايير حماية األقلية وفقا للمبادئ الكبرى التي 

 في وضعية اللجوء )الفرع الثاني(:

 الفرع األول: حماية األقلية في ظل املبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني

 الفرع الثاني: حماية األقلية في وضعية اللجوء والنزوح.   

 الفرع األول:

 ادئ األساسية للقانون الدولي اإلنسانيحماية األقلية في ظل املب

لعل من بين أهم املبادئ  األساسية التي تتقاطع في جوهرها مع ضرورة حماية األقليات أثناء النزاعات نجد مبدأ               

 –مع الدولي باعتباره إنسان  وفرد من أفراد املجت–حيث ينصرف هذا املبدأ للداللة على حماية كرامة اإلنسان  187اإلنسانية ،

في جميع األحوال بما في ذلك وقت الحرب. فال يمكن الحديث عن قانون "إنساني" دون الرجوع إلى أصل هذا املبدأ، أي اإلنسانية. 

فالحرب حالة واقعية من صنع البشر، وإذا لم نستطع أن نمنعها فإنه باإلمكان الحد من آثارها، والعمل على عدم انتهاك 

لدى كل الناس. وهذا ما تؤكده بوضوح األحكام الدولية، عرفية كانت أم مكتوبة، إذ تقض ي بوجوب "معاملة  اإلنسانية املتأصلة

الضحايا بإنسانية "من خالل احترام شرفهم، ودمهم، ومالهم، وصيانة الذات البشرية وكرامتها حتى في أشد الظروف قسوة 

 وأكثرها ضراوة.

                                                           

 االتفاقية األولى: خاصة بتحسين أوضاع الجرحى واملرض ى من أفراد القوات املسلحة في امليدان )أي في البر(.  -185

 ن أفراد القوات املسلحة في البحر.iاإلتفاقية الثانية: خاصة بتحسين أوضاع الجرحى واملرض ى والغرقى م 

 .خاصة بمعاملة أسرى الحرباإلتفاقية الثالثة: 

 اإلتفاقية الرابعة: خاصة بحماية األشخاص املدنيين في زمن الحرب.

 .21ص  9110عمان، س  ٬دار مكتبة الحامد للطباعة والنشر ٬الطبعة الثالثة٬: "حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني" فيصل شنطاوي  -186

 

املطبق على النزاعات املسلحة ذات الطابع الدولي"، بحث لنيل شهادة املاجستير في القانون الدولي  "مبدأ اإلنسانية جعفر إسالملتوسع راجع:     187

 تيزي وزو، كلية الحقوق، الجزائر.–، جامعة مولود معمري 9112العام، سنة 
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األساسية في القانون الدولي اإلنساني، ويلعب دورا رئيسيا في احترام وحماية حقوق اإلنسان ويعد هذا املبدأ من املبادئ           

وحرياته أثناء الحرب والنزاعات املسلحة. وتكمن أهمية هذا املبدأ من الناحية القانونية في إلزامية األخذ به وتطبيقه في الحاالت 

بين أحد أو كال طرفيها من الدول غير املوقعة على هذه االتفاقيات. وفي  التي ال تعالجها اتفاقيات دولية، أو عند نشوب الحرب

سبيل الحفاظ على مقتضيات اإلنسانية، يحظر على األطراف املتحاربة استهداف األشخاص الذين ال يشاركون في القتال أثناء 

 من مبدأ املعاملة سير العمليات الحربية، أو األشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال وال يستطيعون ح
ً
مل السالح، انطالقا

اإلنسانية وبناًء على ذلك ال يمكن أن يبرر استهداف من لم يشارك في القتال، وال أولئك الذين أصبحوا خارج حلبة القتال وال 

 يستطيعون حمل السالح.

لألشخاص املحميين “عندما نصت على أنه: على هذا املبدأ،  92في مادتها  0222ولقد أكدت اتفاقية جنيف الرابعة لعام             

في جميع األحوال حق االحترام ألشخاصهم وحقوقهم العائلية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع األوقات معاملة 

في  0222إنسانية". نفس املبدأ كانت قد أصلت له اتفاقية جنيف األولى لتحسين حال الجرحى واملرض ى بالقوات املسلحة لسنة 

 .09مادتها 

وعليه، فإن مبدأ اإلنسانية هو مرتكز ذو دعامتين: فأوالها، كونه يعبر عن جوهر ومضمون القانون اإلنساني، فاملعاملة            

اإلنسانية هي الحد األدنى من املتطلبات التي يحميها القانون الدولي اإلنساني والتي تتيح لألشخاص غير املشتركين وللسكان 

أن يعيشوا ويبقوا على قيد الحياة على األقل.  -وهنا ترس ى الدعامة الثانية حيث األقلية هي جزء ال يتجزأ من املدنيين -ين املدني

 كذلك فإن العمل اإلنساني ال يقتصر على تخفيف املعاناة بل إنه يسعى إلى الوقاية منها ومنعها.

للقانون الدولي اإلنساني والتي تحمل في ظاللها حماية ضمنية لحقوق من جهة أخرى، فمن ضمن أهم املبادئ الكبرى             

، حيث 0222األقليات، نجد مبدأ التمييز، حيث يعتبر الحجر األساس ألحكام البروتوكوالن اإلضافيان التفاقيات جنيف لسنة 

املدنيين واملقاتلين، وبين األعيان  من البروتوكول األول على "أن تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان 23نصت املادة 

املدنية واألهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد األهداف العسكرية دون غيرها وذلك من أجل تأمين احترام وحماية 

ته غالسكان املدنيين واألعيان املدنية ". وهذا مبدأ منبثق عن العرف الدولي الذي هو أساس قوانين الحرب وأعرافها، وفي صيا

وإدراجه بمعاهدة دولية تأكيدا على أهميته أيا كانت ظروف النزاعات املسلحة دولية أم غير دولية. والحقيقة أن إقران مبدأ التميز 

في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ليشكل روح ضمانات حقوق األقليات  -بين املدنيين –في القانون اإلنساني ومبدأ عدم التمييز 

 املسلحة. نزاعاتأوقات ال

ففي املنازعات املسلحة التي ليس لها طابع دولي كالحروب االهلية فان األفعال االتية التي ترتكب ضد اشخاص لم يشتركوا في 

، سواء ما تعلق منها في الجرائم املرتكبة ضد األشخاص 188املنازعات املسلحة تعد جرائم يعاقب عليها القانون الدولي االنساني

أ: ) استعمال العنف ضد الحياة و األشخاص، خاصة القتل بجميع انواعه والتشويه واملعاملة القاسية  كما جاء في الفقرة

 حرمت "االعتداء على كرامة الشخص، خاصة املعاملة املهينة واملحطة بالكرامة".والتعذيب(. وكذلك الفقرة ب التي 

ب،" تعمد توجيه هجمات ضد املباني املخصصة لألغراض الدينية أو في الجرائم املرتكبة ضد األهداف املدنية كما جاء في الفقرة 

او التعليمية او الفنية او العلمية او الخيرية او االثار التاريخية واملستشفيات وأماكن تجمع املرض ى والجرحى شريطة أال تكون 

 أهدافا عسكرية.

 

 

                                                           

188 - Thomas Graditzky (1998) Individual Criminal Responsibility for Violations of International Humanitarian Law committed in ono- 

International armed conflicts International Review of the Red cross, March. No:322. 
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 الفرع الثاني:

 حماية األقلية في وضعية اللجوء والنزوح  

كما سبق الذكر فإن أول فرع من فروع القانون الدولي العام نظم املبادئ والقواعد التي تحد من استخدام العنف أثناء            

النزاعات املسلحة سواء الدولية أو غير الدولية أو من اآلثار الناجمة عن الحروب تجاه اإلنسان عامة هو القانون الدولي اإلنساني 

حيث تلتها عدة اتفاقيات  0312، أساسه األول بموجب اتفاقية "جنيف "لسنة 189اإلنساني، ولقد وجد القانون الدولي 

 وبروتوكوالت هامة في هدا املجال .

 0222عليه، فقد اهتم القانون الدولي اإلنساني بالالجئين من املدنيين املحميين بموجب معاهدة جنيف الرابعة لسنة و       

 .0222190لسنة  والبروتوكول اإلضافي األول والثاني

حيث تعرضت االتفاقية الرابعة لوضعية الالجئين وفرقت بين مركزهم القانوني أو بعض املراكز األخرى كالنازحين           

واملهاجرين. فاللجوء في القانون الدولي يقصد به هروب الضحايا من األخطار املحدقة بهم بسبب النزاعات املسلحة إلى أماكن 

لحماية باعتبارها املفوضة من طرف االتفاقية جنيف بحماية أكثر األفراد ضعفا، سواء كانوا أسرى حرب أو وهيئات توفر لهم ا

مدنين يتعرضون للهجوم، كما تقوم بتقص ي املفقودين ولم شملهم مع عائالتهم واإلشراف على إعادة األسرى إلى أوطانهم، وتذكير 

 ت جنيف.جميع أطراف النزاع بأنهم ملزمون بتطبيق اتفاقيا

من اتفاقية جنيف الرابعة التي  27ومن أهم ضمانات حماية األقلية في حالة الصراع املسلح تجد أساسها في نص املادة       

تنص على عدم جواز نقل أي شخص محمي في املجال إلى بلد يخش ى فيه التعرض لالضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده 

من نفس املعاهدة على حظر النقل الجماعي أو الفردي لألشخاص املحميين أو نفيهم  22من املادة  10كما نصت الفقرة “. الدينية 

 إلى أراض ي دولة االحتالل أو أي دولة أخرى أيا كانت الدعاوى".

فراد املدنيين منه يؤكد على أنه "ال يجوز إرغام األ  02في املادة  0222في نفس السياق نجد أن البروتوكول اإلضافي الثاني لسنة      

من البروتوكول اإلضافي األول حيث أشارت صراحة  37على النزوح عن أراضيهم  ألسباب متصلة بالنزاع"، وكذلك أكدت املادة 

دونما تمييز  -ففي حالة نشوب نزاع مسلح يتمتع مواطنو أي بلد …إلى عدم جواز ترحيل السكان املدنيين من طرف دولة االحتالل

 ، بعد فرارهم من العمليات العدوانية واستقرارهم في بلد أخر بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة .191بين أغلبية وأقلية

                                                           

تضررين عرفه الدكتور عامر الزمالي بكونه:" فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العامة العرفية واالتفاقية إلى حماية األشخاص امل - 189

باشرة مي حالة نزاع مسلح األشخاص املتضررين في حالة نزاع مسلح بما ترتب عن ذلك من آالم، كما تهدف إلى حماية األموال التي ليست لها عالقة ف

 لنوسع: راجع خالد برع مرجع سابق.“.  بالعمليات العسكرية الالزمة لإلنسان في زمن النزاعات املسلحة

ن في القانون الدولي اإلنساني " منشورات األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، قسم العلوم االقتصادية وضع الالجئي“ بلمديوني محمد - 190

  013-011ص  9102يناير  02والقانونية، العدد 

كل شخص يوجد بنتيجة بأنه “ 0270يجب التفريق بين األقلية والالجئين حيث يعرف الالجئ حسب املادة األولى من اتفاقية الالجئين سنة   -  191

،وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة  0270يناير 0أحداث وقعت قبل 

ة ل شخص ال يملك جنسيأو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو ك

تشف من يس” ويوجد خارج بلد إقامته املعتادة السابق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد

م بسبب الخوف، وهذا على عكس خالله أن الفرق بين الالجئين واألقلية يكمن في عنصر الخوف وعدم االستطاعة أو الرغبة في العودة إلى البلد األ 

 .األقلية التي لم تجمعها بالدولة عالقة الجنسية والوالء ال الخوف والهروب
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مثال على ذلك ما وقع لألقليات )اليزيدية( في شمال العراق عند سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي على مناطق العراق الشمالية، 

، سيسيليا خيمينيز داماري، التي زارت العراق في الفترة من وقد جاء في تقرير املقرر الخاص بحقوق اإلنسان للمش
ً
ردين داخليا

 .9191شباط / فبراير  92إلى  07

السكان النازحون  اذ جاء في التقرير الذي يصف حالة األقليات جراء هجوم داعش على مناطق شمال العراق وغربه حيث تعرض

ا تنظيم داعش، بما في ذلك القتل والتعذيب واالغتصاب واالستعباد الفظائع التي ارتكبه .لتجارب شديدة من العنف والحرب

الجنس ي لألطفال والتجنيد واالستخدام، والتحول الديني القسري، واالستهداف املتعمد لألقليات، والعقاب الشديد للسكان، تم 

". ويتناول 192ات املضيفة، للنازحين داخلًياتوثيقه وال يزال. في نفس الوقت، ال يزال انعدام األمن في العراق يشكل تحدًيا للمجتمع

تقرير املقرر الخاص أيضا حالة املشردين من األقليات العرقية والدينية، العائالت النازحة ذات االنتماء املتصور إلى داعش 

 .واألطفال النازحين وتقارير العنف الجنس ي والجسماني ضد املشردين داخليا

 

 املبحث الثاني:

 لي في حماية حقوق األقلياتدور القانون الدو 

وهذه األقلية قد تكون أقلية دينية، أو مذهبية، أو لغوية، أو قومية أو أثنية،  ،توجد في أغلب دول العالم أقليات على اقليمها

ولي أو د وهذه األخيرة يعاني أفرادها أكثر من أفراد األغلبية من تداعيات الحروب وآثارها وويالتها، سواء تعلق األمر بنزاع مسلح

نزاع مسلح غير دولي. حيث تعاني من القتل، اإلبادة، التهجير القسري، كما حدث للطائفة االزيدية شمال العراق على يد تنظيم 

 داعش اإلرهابي.

هنالك أنواع مختلفة من األقليات والسكان األصليين موجودين في مختلف أنحاء العالم، والش يء املشترك بينهم هو أنهم غالبا ما 

 .193يواجهون التمييز العنصري والتهميش واالستبعاد

وقد أحاطت املواثيق الدولية األقليات بسقف من الحقوق الفردية والجماعية، ففي وقت السلم تستفيد من قواعد الحماية 

تمين إلى والعهدان الدوليان، كذلك اإلعالن األشخاص املن 0223التي تضمنتها نصوص اإلعالن العالمي لحقوق االنسان لعام 

. أما في وقت النزاعات املسلحة الدولية او 194، وغيرها من املواثيق0229أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية لسنة 

غير الدولية، فإن حقوق األقليات تتمتع بالحماية التي تقرها قواعد القانون الدولي اإلنساني املشمولة بالحماية، فاألفراد قد 

ملدنيين أو األسرى أو املرض ى والجرحى... واشترطت قواعد القانون الدولي اإلنساني وفق اتفاقيات جنيف األربع لسنة يكونون من ا

 . 195، أن يحظى هؤالء بمعاملة حسنة دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو الرأي السياس ي أو أي سبب آخر0222

املساواة وعدم التمييز إذ وضع على عاتق الدول، ألجل مراعاة واجب  كما أكد ميثاق األمم املتحدة في مواضع أخرى على مبدأي

. كما أكد عليهما في الفصل التاسع 196العمل منفردة أو مجتمعة للوصول إلى احترام الحقوق والحريات األساسية لإلنسان

                                                           

192 - United Nations A/HRC/44/41/Add.1 General Assembly Distr.: General 13 May 2020 Original: English .Human Rights Council 

Forty-fourth session 15 June–3 July 2020 Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social 

and cultural rights, including the right to development. 

 https://www.right-to-education.org/ar/issue-page/marginalised-groups-0دراسة نشرت على الرابط  - 193

 .033، الجزائر، ص 3، عدد 1(، ضمانات حماية األقليات زمن النزاعات الدولية"، مجلة القانون، مجلد 9102بلعيش، فاطمة ) - 194

 .927، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ص 9(، "القانون الدولي اإلنساني آفاق وتحديات"، ج 9101مصطفى احمد فؤاد، وآخرون ) - 195

من امليثاق على أنه:" يتعهد جميع األعضاء بأن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة إلدراك  71تنص املادة  - 196

 ".77املقاصد املنصوص عليها في املادة  2

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

102 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

عالم احترام حقوق اإلنسان يشيع في ال املتعلق بالتعاون االقتصادي واالجتماعي، حين نص على أن تعمل الهيئة على:" أن  

 "197.والحريات األساسية للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين

سيقسم هذا املبحث الى مطلبين تناولنا حقوق األقليات في ميثاق األمم املتحدة واملعاهدات الدولية )مطلب اول( والى حقوق 

 ولية )مطلب ثاني(:األقليات في ضوء النظام األساس ي للمحاكم الجنائية الد

 املطلب األول:

 حقوق األقليات في ميثاق األمم املتحدة واملعاهدات الدولية

 ال يتجزأ من عمل األمم املتحدة في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والسلم واألمن الدوليين
ً
 .أصبح االعتراف بحقوق األقليات جزءا

عد مسألة األقليات واحدة من املسائل التي عادت وب
ُ
قوة بعد الحرب الباردة وانهيار املعسكر الشيوعي وما صاحبه من انتعاش وت

لفكرة القوميات، وأصبحت جزءا ال يتجزأ من العالقات بين الدول في أطر جماعية تسعى إلى الحد من خطورة هذه الظاهرة التي 

ماعات تكن معروفة من قبل بالنسبة للج طاملا كانت السبب الرئيس ي في تفتت الدول واألقاليم، تحت مطالب االستقالل التي لم

 .0212الفرعية في الدولة. كما حصل في اتفاق )دايتون( للسالم حول جمهورية البوسنة والهرسك 

كما يحظر التمييز على املستوى الرسمي وغير الرسمي بموجب القانون الدولي وفي بنود املساواة وعدم التمييز التي تكون موجودة 

 :دة لحقوق اإلنسان، مثلتقريبا في كل معاه

و أوالذي يضمن الحق في التعليم للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو اللون  العهد الدولي للقضاء على التمييز العنصري  

 (.7األصل القومي أو اإلثنية )املادة 

 .واتفاقية حقوق الطفل العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من 9املادة  

 (.0ادة وتكافؤ الفرص في التعليم )املاملبدأ األساس ي لعدم التمييز  والتي تبرز  اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم 

 الشعوب األصلية والقبلية. - 012اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  من 91و  2املادتين   

 ن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية.( من إعال 9) 02و 9املادتين   

 االتفاقية اإلطارية لحماية األقليات القومية من 2املادة   

 .إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص املنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية و إلى أقليات دينية ولغوية من 2و  2املادتين   

، ولكن 012نظمة العمل الدولية رقم ومن املالحظ أنه ال توجد معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن حقوق األقليات مثل اتفاقية م

 :على املستوى اإلقليمي، هناك معاهدتان تطبقان في أوروبا

 .198(3و  2)املواد  امليثاق األوروبي للغات اإلقليمية أو لغات األقليات 

 .199(02-09)املواد  االتفاقية اإلطارية لحماية األقليات القومية 

اولت املعاهدات الدولية اهتماما كبيرا بحقوق األقليات ومنها )إعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمين إلى أقليات( كما جاء في 

)ليس في هذا اإلعالن ما يحول دون وفاء الدول بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق باألشخاص املنتمين إلى أقليات.  0الفقرة -3املادة 

                                                           

 من ميثاق األمم املتحدة. 77املادة  - 197

وبي للغات اإلقليمية أو لغات األقليات: ملزيد من املعلومات، راجع التقرير التوضيحي للميثاق األور  - 198

https://stringfixer.com/ar/European_Charter_of_regional_languages 

انظر اللجنة االستشارية بشأن االتفاقية اإلطارية لحماية األقليات القومية: تعليقات عن التعليم بموجب االتفاقية اإلطارية  ملزيد من املعلومات، - 199

 (.9111لحماية األقليات القومية )
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وعلى الدول بصفة خاصة أن تفي بحسن نية بااللتزامات والتعهدات التي أخذتها على عاتقها بموجب املعاهدات واالتفاقات 

 .200الدولية التي هي أطراف فيها( 

 

 طلب الثاني:امل

 حقوق األقليات في ضوء النظام األساس ي للمحاكم الجنائية الدولية:

للمحكمة الدولية "نصت املادة الخامسة من النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة على 

نزاع مسلح، دولي كان أم داخلي، ويكون  االختصاص بمقاضاة االشخاص املسؤولين عن الجرائم التي إذا ما ارتكبت في سياق

 :201موجهة ضد السكان املدنيين

 القتل 

 اإلبادة  

 االسترقاق  

 اإلبعاد   

 السجن  

 التعذيب  

 االغتصاب  

 االضطهاد ألسباب سياسية أو دينية أو عرقية  

 االفعال الالإنسانية االخرى - 

ان املحكمة الدولية "الجنائية الخاصة برواندا فنصت على كذلك الحال بالنسبة للمادة الثالثة من النظام االساس ي للمحكمة 

لرواندا لها االختصاص بمقاضاة االشخاص املسؤولين عن الجرائم التالية إذا ارتكبت كجزء من هجمات واسعة النطاق وممنهجة 

ا أعاله عال املنصوص عليهضد السكان املدنيين واالعتبارات وطنية، سياسية، اثنية، عرقية، أو دينية، وهي ال تختلف على األف

 كما في املحكمة الجنائية بيوغسالفيا.

ثم بين النظام االساس ي للمحكمة الجنائية الدولية نطاق الجرائم ضد اإلنسانية، حيث نصت املادة السابع منة: لغرض هذا 

اسع النطاق أو منهجي موجه النظام االساس ي يشكل أي من االفعال التالية جريمة ضد اإلنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم و 

  :ضد أية مجوعة من السكان املدنيين، وعن علم بالهجوم

  .القتل العمد 

 اإلبادة 

 .االسترقاق 

 إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان 

  .السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف املبادئ األساسية للقانون الدولي 

  .التعذيب 

                                                           

ط: إعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، على الراب - 200

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 

-https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/lmhkmعلى الرابط:  النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الخاصة بيوغسالفيا - 201

ljnyy-ldwly-lywgwslfy-lsbq-wlmhkm-ljnyy-ldwly-lrwnd/ 
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ستعباد الجنس ي أو الدعارة اإلجبارية والحمل اإلجباري أو التعقيم اإلجباري أو أي شكل من االغتصاب أو اال  

  .أشكال العنف الجنس ي بنفس الخطورة

اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو  

  .أخرى من املسلم عامليا بأن القانون الدولي ال يجيزها ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس أو ألسباب

  .االختفاء القسري للفراد 

  .جريمة الفصل العنصري  

أفعال ال إنسانية أخرى من نفس الشكل والتي تسبب عمدا املعاناة الشديدة أو اإلصابة البالغة للبدن أو  

 .للصحة البدنية أو العقلية

عد جريمة التطهير العرقي جريمة إبادة جماعية اذا توفرت فيها النية  وظهرت خالل النزاعات املسلحة ظاهرة
ُ
التطهير العرقي حيث ت

 ال يتجزأ من عملية تدمير مادي لجماعة 
ً
الخاصة التي يجب توافرها للقول بارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية وكان ارتكابها جزءا

 . 202معينة

العنيف الذي تقوم به جماعة اتجاه جماعة أخرى ينحدر سكانها أو أغلبهم من والتطهير العرقي يعرف أيضا بأنه هو ذلك الفعل 

أصل واحد، أو يؤمنون بديانة واحدة، أو يتكلمون بلغة واحدة، أو كل ما تقدم، وذلك من خالل التصفية الجسدية وحبس 

 ئصال الجماعات العرقية املرتبطةاملدنيين في معسكرات االعتقال وإبعادهم عن أراضيهم، والغرض من التطهير العرقي هو است

باملقاومة أو الجماعات اإلرهابية أو الهادفة إلى تغيير األوضاع السياسية أو التي تتبع أسلوب حرب العصابات وفي أحيان كثيرة 

رقي في عيكون التطهير العرقي مدفوعا بعقيدة تعتبر الجماعة العرقية املستهدفة كيانا ينبغي التخلص منه ، يصاحب التطهير ال

األغلب إزالة أية آثار مادية ترتبط بالجماعة العرقية، وخير مثال على التطهير العرقي ما حصل في يوغسالفيا السابقة كما جاء في 

 .0222203تقرير مفوضية خبراء األمم املتحدة املقدم إلى مجلس األمن شهر ماي/ أيار سنة 

 لألقليات كما حصل في البوسنة والهرسك وميانمار ونيجيريا وكما يلي: وهنا ندرج بعض القضايا بخصوص ظاهرة التطهير العرقي

جرائم الصرب في البوسنة والهرسك: حيث أشار القاض ي "لوثر باخت" في رأيه املستقل حول تصنيف األفعال  

وسنة بالتي قامت بها قوات وميليشيات صرب البوسنة ضد البوسنيين املسلمين أثناء الحرب اليوغسالفية في قضية ال

" أن الهجرة القسرية للمدنيين واملعروفة بالتطهير العرقي واملرتكبة كجزء  0222والهرسك ضد يوغسالفيا السابقة عام 

من حملة متعمدة شنها الصرب وذلك إلنهاء سيطرة املسلمين وتواجدهم في أجزاء كبيرة من البوسنة والهرسك، هي 

حيث وبتواطؤ  " 204املادة الثانية من اتفاقية اإلبادة الجماعية د في نصأفعال إبادة جماعية تندرج تحت التحديد الوار 

ومساعدة من صربيا والجيش االتحادي اليوغسالفي شنت األقلية الصربية حرب إبادة جماعية ضد املسلمين الذين 

ت الفتيا يعيشون في البوسنة، ولقي اآلالف منهم مصرعهم ودمرت قرى ومداشر ومدن وتم اغتصاب عشرات اآلالف من

املسلمات بشكل جماعي وبدأت صربيا بعد أشهر قليلة من اندالع هذه العمليات بإعالن الحكم الذاتي لبعض املقاطعات 

 الصربية.

جرائم حكومة ميانمار :تندرج جرائم حكومة ماينمار تحت جريمة اإلبادة والتي يعرفها نظام روما األساس ي بأنها  

تدمير جزء من السكان  الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إحداث تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها

، خصوصا وأن املناطق التي ضربها اإلعصار تسكنها أقليات عرقية مستهدفة من جانب النظام الحاكم مما يثير الشكوك 

                                                           

 .019العراق ص -كلية الحقوق جامعة النهرين –(، " املسؤولية عن الحماية في القانون الدولي" أطروحة دكتوراه 9107مسلم، نبراس إبراهيم ) - 202

 .019(،" التطهير العرقي"، تأليف: لورنس فشلر وآخرون، ترجمة: غازي مسعود، دار أزمنة للنشر عمان، ص9112كوهين، ر وجر ) - 203

 29مصر ص. –دار الكتب القانونية –(، " تطور مفهوم جرائم اإلبادة الجماعية في نطاق املحكمة الجنائية الدولية" 9100محمد ) حامد، سيد - 204
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ملجتمع الدولي في توفير حول وجود نية عمدية اإلضرار بتلك الجماعات عن طريق حجب املساعدات الدولية، لقد فشل ا

الحماية لألقلية املسلمة في ميانمار متمثال بمجلس األمن لكن نجحت مجموعة األسيان في التدخل ملساعدة السكان 

 .205املدنيين من خالل مساعدات اإلغاثة اإلنسانية

عد نيجيريا من أكبر البلدان األفريقية من حيث عدد السكان، حيث يب 
ُ
 لغ تعدادهمجرائم بوكو حرام: حيث ت

من السكان، الذين يرتكزون بشكل كبير في الشمال، % (11( مليون نسمة يشكل املسلمون منهم أكثر من )011حوالي )

ويرتكز النصارى في الجنوب، وتعيش أقليات دينية نصرانية ومسلمة بأعداد كبيرة في أغلب املدن في الشمال والجنوب، 

ق عليهم أصحاب الديانات الطبيعية. وشكل حركة بوكو حرام تنظيم إرهابي كما توجد أقلية ذات معتقدات وثنية، يطل

 .206عاث في نيجيريا بجرائم القتل واإلرهاب

 

 املبحث الثالث: 

  -غير الدولية -حدود التدخل الدولي أثناء النزاعات الداخلية 

من الحماية املقدمة من الحق في الحياة.  األقلية كجماعة بشرية تتمثل في مجموعة من األفراد تستفيد وال شك              

فالقتل التعسفي ألفراد ينتمون ألقلية إنما يؤثر بطريقة أو بأخرى على وجود األقلية، ولكن هذا ال يعني فناء تلك األقلية بصورة 

على روح أي  نهائية، وفي نفس الوقت فإن الحق في الحياة هو حق فردي، يعنى أساسا بحماية األفراد عن طريق منع التعدي

منهم، إال أن هذا الحق ال يمتد إلى حماية الجماعات ومنع التعدي الواقع عليها، وإنما هو الحق الذي يضمن للجماعات البقاء في 

بعد أن املجتمع، وعدم ممارسة أي أعمال تهدف إلى إبادتها. وهذا ما يسمى بالحق في الوجود، حق نص عليه املجتمع الدولي، 

قرارا يقض ي باعتماد هذه االتفاقية، إال أنها لم تدخل حيز التنفيذ إال في  0223دجنبر 2لعامة لألمم املتحدة في أقرت الجمعية ا

 . 0270يناير  09

فاقتراف مثل هذه جرائم، إنما يوسع صالحية تنفيذ القوانين العقابية، وال يمكن حصرها في ظل القانون الدولي، وهذا ما    

الحرب العاملية الثانية، حيث قام الحلفاء بتشكيل محكمة مستمدة من القانون الجنائي الدولي من  حدث بالفعل إبان انتهاء

 خالل إقرار قانون محكمة لومبرغ.

حيث تم اعتماد العديد من املبادئ في قانون هذه املحكمة، ومنها ترتيب املسؤولية الجنائية الفردية عن ارتكاب جرائم في         

 أو جرائم ضد االنسانية، هذا وقد صادقت الجمعية العامة لألمم املتحدة على هذه املبادئ.السلم أو الحرب 

من ميثاق لومبرغ على حضر الجرائم ضد اإلنسانية، وعرفت هذه الجرائم بأنها "أي عمل قتل، أو  1فقد نصت املادة           

ضد أي سكان مدنين قبل أو اثناء الحرب، وكذلك ممارسة اإلبادة أو االسترقاق، أو النفي وكل عمل آخر غير إنساني يرتكب 

اإلضطهاد على أسس سياسية، أو عنصرية، أو دينية، فإذا ما ارتكبت مثل هده األعمال أو مورس هذا االضطهاد في سياق تنفيذ 

نون الوطني أي جريمة تقع ضمن اختصاص املحكمة أو بصددها، وسواء أكانت هذه األعمال تتعارض أو ال تتعارض مع القا

 للدولة التي وقعت فيها هذه األعمال".

إن الدافع األساس ي في تجريم الجرائم ضد اإلنسانية هو حماية السكان من بطش الحكومات، ولذلك فإن هذا النوع من         

 رورات وأولوياتحيث أن مبدأ عدم التدخل، أو مبدأ التدخل، إنما يرتبطان بضالجرائم وثيق الصلة بموضوع حماية األقليات. 

 قد تبيح فيما إذا توفرت مثل هكذا أمور للمنتظم الدولي حق التدخل لحماية حقوق األفراد وفقا للقواعد الدولية العامة.

                                                           

 .922(، " املسؤولية عن الحماية في القانون الدولي" مصدر سابق، ص 9107مسلم، نبراس إبراهيم ) - 205

 -االستراتيجيات –املفاهيم  -لتطرف والعمل املسلح"، دراسة من كتاب )مكافحة اإلرهاب(،"بوكو حرام من الدعوة إلى ا9190محمد، بوبوش ) -206

 .921النماذج( إصدار مركز املسبار للدراسات والبحوث. ص
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 سنتناول في هذا املبحث ما يلي: 

 املطلب األول: شرعية مبدأ عدم التدخل.  

 املطلب الثاني: حدود التدخل في ظل النزاعات الداخلية.

 

 األول:املطلب 

 شرعية مبدأ عدم التدخل   

لطاملا كانت الحرب األهلية إحدى صور النزاعات غير الدولية الشائعة في ظل القانون الدولي التقليدي، فهي تتعلق               

صف و  ببساطة في االشتباكات الناجمة عن اختالفات ايديولوجية وعرقية أو سياسية أو دينية وبين طرفين وطنيين، مما يجعل

االصطدامات املسلحة التي تدور بين الحكومة القائمة وجماعة املتمردين أو بين األطراف املتعادية فيما بينها فيما يعرف 

باالضطرابات والتوترات الدولية حيث توجد إلى جانب الحرب األهلية أشكال أخرى من النزاعات املسلحة غير الدولية ال تقل 

سواء في مداها الزمني أو املكاني أم في أساليبها وتدخلها بشكل يصعب التفرقة بينها، وتعتبر هذه خطورة عنها، فضال عن تنوعها 

 .207الصور من صميم املسائل املدرجة في السلطان الداخلي للدولة 

ات اية األقليوعليه سنأخذ مبدأ حجية عدم التدخل في النزاعات الداخلية للدولة وما يواكبها من اختالالت في ضمانات حم         

 التي يمكن أن تكون موضوع اضطهاد وفقا ملا يلي:

 الفرع األول: واجب عدم التدخل في شؤون الغير.

 الفرع الثاني: السيادة وحقوق األقليات.

 

 الفرع األول:

 واجب عدم التدخل في شؤون الغير 

ر مبادئ القانون الدولي العام.  وإذا كان املبدأ يعد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى من أشه             

يعترف بنقيضه، فالتدخل هو عمل غير مشروع، ال يستند إلى مسوغ قانوني، أي ان األصل في القانون الدولي هو عدم التدخل 

 دولية بإمالء، ويشكل انتهاكا على حق الدولة في حرية تدبير الشؤون. ويكون الغرض منه غالبا رغبة 208واحترام سيادة الدول 

سياسة معينة، فكثيرا ما تتدخل الدول الكبرى في شؤون الدول الصغرى بحجة الدفاع عن حقوقها، أو حماية رعاياها، أو صيانة 

 ديونها، أو رفع االضطهاد عن األقليات أو لغير ذلك من األسباب.

                                                           

ية لفيما يخص أشكال النزاعات الداخلية ، بين الحروب األه  –من وجوب التفرقة  شارل فويكتجدر اإلشارة بداية إلى التنبيه الذي جاء به  -207

ويرجع  ،وحروب اإلنفصال، إذ تهدف األولى إلى إحداث تغييرات داخلية في حين يستهدف النوع األخير اإلنفصال بشطر من اإلقليم وإقامة دولة جديدة

يز بين الحروب يذلك في الكثير من الحاالت إلى أسباب تتعلق بحق تقرير املصير، إذا ما كانت الدولة األصل تنطوي على أجناس مختلفة، ويتعين التم

ر الوطني ياألهلية وحروب التحرير الوطني هذه األخيرة التي تعد من قبيل الحروب األهلية في ظل القانون الدولي التقليدي وأساسا تقوم حروب التحر 

 يان إلى نفس الدولة .ضد عدو أجنبي عادة أو عميل له، أما الحروب األهلية  فإنها تفتقد إلى العنصر األجنبي، بحيث تقوم بين طرفين ينتم

 

"جدلية التدخل الدولي االنساني بين القانون الدولي والسياسية الدولية"،  (2020حميد، عبد الوهاب كريم )باحث اول(، حارث قحطان ) - 208

، باملغرب. العدد سبتمبر مجلة القانون العام والعلوم السياسة، تصدر عن مركز ابن خلدون للدراسات واألبحاث القانونية واالنمائية بمدينة وجدة

  .223ص

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

107 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

واحترام هذه املساواة والعمل بها يحتمان على كل  إن املجتمع الدولي يتكون من دول متساوية في الحقوق والواجبات،           

 .209دولة عدم التدخل في شؤون الدول األخرى. واالستثناء هو التدخل اإلنساني لحماية حقوق طائفة االقليات

ت لغير أن تاريخ العالقات الدولية ينبئنا بأن حاالت التدخل هي أكثر بكثير من حاالت عدم التدخل وبأن هناك دوال عديدة تدخ

فعدم جواز التدخل من املبادئ األساسية في ميثاق األمم املتحدة، والذي جاء ليعبر من . بحجة الدفاع عن مبدأ عدم التدخل

جهته عن مدى التطور الحاصل في العالقات الدولية، والقانون الدولي بعد الحرب العاملية الثانية من جهة، وإصرار املجتمع 

لدول وحفظ السلم واألمن الدوليين من جهة ثانية، السيما بعد الكوارث التي حلت باملجتمع الدولي على ضرورة ضمان حقوق ا

 الدولي بعد الحرب.

من امليثاق في فقرتها األولى على أن تقوم املنظمة  9فالسيادة تعد األساس القانوني ملبدأ عدم التدخل، فقد نصت املادة         

 .210يع أعضائهاعلى مبدأ املساواة في السيادة بين جم

وملا كان االرتباط واضحا بين مبدأ عدم التدخل وبين مفهوم السيادة، فإنه بات الزما أن نبحث في دور السيادة وأثره على ترسيخ 

 مبدأ عدم التدخل من مقاربة أولية وعلى حماية األقليات من ناحية ثانية.

 

 الفرع الثاني:

 السيادة وحقوق األقليات

ر السيادة على حقوق االنسان بصورة عامة وحقوق األقليات بصورة خاصة، لذا تتخوف الدول من انتهاك إن تأثي            

سيادتها الوطنية بتفويض دولي للتدخل من اجل حماية تلك الحقوق، فالسيادة وقضايا حقوق اإلنسان موضوعان لهما تأثير 

الدول من جهة، والتزام الدول بضمان حقوق اإلنسان ملوطنيها  متبادل، مما يحتم إجراء موازنة بين احترام عدم انتهاك سيادة

 واألقليات املتواجدة على اقليمها من جهة اخرى.

حيث يالحظ أن بعض الدول تتمسك بمبدأ السيادة من أجل الحيلولة دون قيام املجتمع الدولي للدفاع عن تلك األقليات          

 قوق.بموجب القواعد الدولية التي تحمي تلك الح

وعليه، فإذا ما تدخل املجتمع الدولي في مثل هكذا أمور، فإنه ال يعني أن التدخل يمس السيادة بذاتها، بل يمكن التعبير          

 عن ذلك بأنه قيد على ممارسة الدولة الختصاصها، من أجل صالح اإلنسانية.

ة، واملتعلق بعدم التدخل في املسائل التي تعد من صميم السلطان من ميثاق األمم املتحد 2/9إن القيد الوارد في املادة            

 تتذرع به الدولة، من أجل منع 
ً
الداخلي لدولة، والذي يهدف لحماية ممارسة الدولة الختصاصاتها الداخلية إذ يعتبر ذلك دافعا

ي دا على املنظمة الدولية واختصاصاتها فإمكانية تدخل املجتمع الدولي في الشؤون الداخلية، وعليه فإن هدا القيد وإن اعتبر قي

مواجهة الدول األعضاء، إال أنه وفي نفس الوقت يعتبر قيدا على الدول األعضاء نفسها التي تمارس سيادتها. وهذا ال يعني التعارض 

وص ه يتبين من باقي النصمن  امليثاق الذي أكد على مبدأ املساواة في السيادة بين جميع الدول األعضاء، إال أن 9/ 0مع نص املادة 

أن السيادة طبقا ألحكام امليثاق األمم املتحدة يتحتم تفسيرها، على أنها سيادة في حدود األحكام التي قررها أي أنها مقيدة 

بنصوص امليثاق، علما أنه عند االطالع على بنود امليثاق يتبن من باقي النصوص أنه توجد عدة قيود مفروضة على الدول األعضاء 

من امليثاق والتي تجعل من التعديالت الواردة على امليثاق، التي تقررها  013ي املنظمة الدولية، منها على سبيل املثال نص املادة ف

 وتصادق عليها أغلبية معينة، سارية في حق األقلية التي رفضتها.

                                                           

،"حقوق االنسان في القانون الدولي والعالقات الدولية )املحتويات واالليات(، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، (2003قادري، عبد العزيز ) - 209

 .012الجزائر، ص

 .012"، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، ص األشخاص والقضايا  –"العالقات الدولية النظرية والواقع  (،2011خليل حسين ) - 210
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لقمع في حالة تهديد األمن والسلم واإلخالل بها، كما أن ما يتمتع به مجلس األمن من صالحيات مخولة في اتخاذ تدابير ا          

 .211ووقوع العدوان طبقا ألحكام الفصل السابع من امليثاق حتى وإن تعارض ذلك مع سيادة دولة معينة

ومما تقدم فإن االحتجاج بالنتائج املترتبة عن املساواة في السيادة، والذي يتمثل بعدم جواز التدخل في الشؤون             

من امليثاق ال يعتبر كافيا وذلك ألن نص  2/9خلية للدول، أو ما يسمى بقيد اإلختصاص الداخلي، واملنصوص عليه في املادة الدا

 هذه املادة من امليثاق ال يعتبر كافيا وذلك ألن نصها يمكن تفسيره في اتجاهين:

 نبغي أن تتعداها.تضع حدودا في اختصاص املنظمة وال ي 2/9يتمثل في ان مضمون املادة  األول: 

يضع الحدود القانونية ملبدأ أحقية الدول في التمسك باعتبارات السيادة، إذا تتعامل مع الرعايا  الثاني: 

وخاصة إذا ما تعلق األمر بالجانب اإلنساني، وخير دليل على ذلك هو تدخل مجلس األمن عندما أرسل قوات دولية إلى 

 لألقليات هناك.يوغوسالفيا لوضع حد للتصفيات العرقية 

 

 املطلب الثاني:

 حدود التدخل أثناء النزاعات الداخلية )غير الدولية(.

شهد العالم سلسلة من التطورات املتالحقة كان لها تأثير واضح في األسس واملفاهيم التي قام عليها، كل من النظام الدولي         

أت على هيكل النظام الدولي حيث ازداد اهتمام هذه املنظمة باملشكالت والعالقات الدولية .ولعل أبرز هده التطورات تلك التي طر 

الداخلية لوحدات النظام الدولي، أي الدول  وتتجلى مظاهره  في إعالن حمايتها لبعض األقليات أو الجماعات التي تتعرض 

أو فرض الهدنة في الحروب األهلية أو لالضطهاد وفي إشرافها على نزع السالح، أو منع استيراده، أو إيقاف العمليات الحربية، 

 الحدودية، أو إرسال قوات دولية لحفظ السالم على حدود الدول املتنازعة .

 وعليه، سوف نتناول حدود إباحة التدخل الدولي لحماية األقليات أوقات النزاعات املسلحة وفق ما يلي:

 الفرع األول: مشروعية التدخل دفاعا عن حقوق اإلنسان.

 لثاني: التدخل وفقا لقرارات مجلس األمن.                             الفرع ا

 الفرع األول:

 مشروعية التدخل دفاعا عن حقوق اإلنسان 

مع اهتمام األمم املتحدة باملعضالت الداخلية للدول، طرحت فكرة التدخل اإلنساني، أو التدخل ألغراض إنسانية. وهنا            

 مشروعية هذا التدخل وآلياته ومبرراته وعمليات تنفيذه.أثير جدل واسع حول 

هناك مقاربات فكرية في تعريف التدخل اإلنساني ينقسم الباحثين إلى عدة اتجاهات سنبرز أهم ما يتقاطع منها وما يتطابق مع 

 دراستنا وهو كفالة حقوق األقليات: 

معينة، ويعتبر ذلك أداء لواجب تجاه جماعات بشرية اهتم ميثاق  فاملقاربة األولى تقول بوجوب التدخل في حاالت             

األمم املتحدة برعايتها والحفاظ على حقوقها. وعلى هذا األساس يعرف هذا االتجاه التدخل اإلنساني بأنه:" املساعدة املصحوبة 

لى وغير اإلنسانية التي يتعرضون لها ". أنَّ ع باستخدام القوة والهادفة إلى توفير الحماية ملواطني دولة ما إزاء املعاملة التعسفية

                                                           

، "حماية حقوق األقليات بين اإلسالم والقانون الدولي العام"، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية العلوم اإلسالمية، (2002بوبعالي، نذير ) - 211

 .901ص 
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من القتل الجماعي واالغتصاب الجماعي -الدول ذات السـيادة مسـؤولية حمايـة مواطنيـها من الكوارث والحروب التي يمكن تجنبها 

  .212الـدولي لــك املسـؤولية املجتمـعومن املجاعة عندمـا تكـون الـدول غـير راغبـة أو غـير قـادرة علـى فعـل ذلـــك يجــب أن يتحمــل ت

أما املقاربة الثانية، فتقوم على كون أن فكرة التدخل االنساني هو الحل األفضل واألجدى عند حصول انتهاكات فاضحة          

وإيجاد  بمهمة اإلنقاذلحقوق املواطنين، أو األجانب أو األقليات في دولة ما، هو رفع األمر إلى املنظمات الدولية واإلقليمية للقيام 

 الحلول العادلة والسلمية ملثل هذه االعتداءات على حقوق األفراد.

مباح ووارد وال مناص عنه، لكن مع  –من بينها حماية األقلية  –من جهة أخرى، أن مبدأ التدخل الدولي ألغراض إنسانية      

 مراعاة جملة من الضوابط وهي:

 من القاعدة من مبدأ عدم التدخل.اعتبار التدخل اإلنساني استثناء  

اعتبار هذا التدخل آخر البدائل املتاحة، وحصوله بعد استنفاد الوسائل األخرى التي تحترم فيها السيادة  

الوطنية للدولة املستهدفة مع االلتزام بأن ال ينتج التدخل آثارا أكثر ضررا وأشد خطورة مما لو ترك برمته لعهدة الدولة 

 املعنية.

فض التدخل من جانب دولة واحدة، أو من جانب عدد محدود من الدول حتى لو كان ذلك بدعوى وجوب ر  

 حماية املواطنين أو انقاد الرعايا من مخاطر محتملة، دون شرعية دولية لهذا التدخل.

 وجوب االعتماد في مثل تلك الحاالت الخطيرة من االنتهاكات على املنظمات الدولية أو اإلقليمية املختصة 

 للقيام بتدخل جماعي مدروس ومنظم وبعيد عن املصالح الخاصة.

 الفرع الثاني:

 التدخل لحماية األقليات وفقا لقرار مجلس األمن  

في خصوص إمكانية التدخل من عدم وأساسه النظري في القانون الدولي، فإن ملجلس األمن حق التدخل لحل النزاعات             

لة الحفاظ على األمن والسلم الدوليين. انطالقا من ذلك و فيما يتعلق بالتدخل لحماية لألقلية، نجد املسلحة الداخلية تحت طائ

أنه قد تدخل وفقا لهذا املبدأ في املسألة القبرصية، إذ أن تلك املسألة يوجد فيها طرفين متنازعين هما القبارصة اليونان 

واملتعلق بإنشاء  0212سنة  031ل وحل النزاع سلميا فأصدر قراره رقم والقبارصة األتراك لذا وجد املجلس نفسه مضطرا للتدخ

سنة  0129قوة األمم املتحدة لحفظ السالم في قبرص، ولم يتوقف األمر عند هذا الحد فقد أصدر املجلس أيضا القرار رقم 

 .0221213والخاص بتحديد والية هذه القوة التي تم تجديدها بموجب نفس القرار سنة  0227

على حث الجانب القبرص ي التركي على احترام الحريات األساسية للقبارصة اليونان،  0221لسنة  0119كما أكد القرار             

واألقليات املقيمة في الجزء الشمالي من الجزيرة، كما دعى القرار حكومة قبرص إلى مواصلة جهودها الرامية إلى القضاء على أي 

 ممن يعيشون في الجزء الجنوبي من الجزيرة.تمييز ضد القبارصة األتراك 

مما ال شك فيه، كان ملجلس األمن باع آخر في املسائل املتعلقة باألقلية الصربية في جمهورية كرواتيا، حيث كادت هذه            

في نفس  0102رار ، والق0227سنة  0112املسالة أن تهدد األمن والسلم الدوليين مما حذا بمجلس األمن التدخل وإصدار قرار 

السنة، واللذان تضمنا التأكيد على وجوب احترام الحكومة الكرواتية حقوق الصرب املحليين بعد أن كانت قد شنت حملة 

عسكرية استعادت بموجبها األراض ي الواقعة في غرب سلوفينيا. كما تضمنا القرارين إلزام حكومة كرواتيا اتخاذ التدابير العاجلة 

 هاكات القانون الدولي اإلنساني.إلنهاء كافة انت

                                                           

ن "مسؤولية الحماية" لدورة السابعة والخمسون للجمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسـيادة الدول املعنو  - 212

 https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/57/303 .9119/ 3/ 09( بتاريخ A/57/150من جدول األعمال املؤقت ) ٤٤البند 

 22، ص 9107اضطهادا، منظمة الخليج الدولية، سنة ،" الروهنجا في مينمار األقلية األكثر : طارق شديدلتوسع في املوضوع راجع  -  213   
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في نفس السياق، ال يمكن أن نغفل مجموعة اإلجراءات التي اتخذها مجلس األمن بشأن مسألة سلوفينيا الشرقية، وبارانيا         

املستمدة من  هوسرميوم الغربية، التي تعد مثاال واضحا للشرعية املخولة لهذا األخير في املسائل املتعلقة باألقليات إعماال لسلطت

 الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة. 

 خاتــــــــــــــمة:

إن البحث في مكامن ضمانات حقوق األقليات أثناء النزاعات املسلحة، ملوضوع مهم بوسائل ضيقة ومحدودة، وذلك             

رجحت بين تلك املخولة للفرد اإلنسان بصفة راجع باألساس لكون أن هذه الفئة لم تشمل بحماية صريحة في هذا الشأن، بل تأ

عامة، فجاءت بصيغة الجزء من الكل، خصوصا فيما يتعلق بالنزاعات املسلحة الدولية. لتباين مواقف الدول والهيئات وتتقاطع 

بح حق وأص بين إمكانية جواز التدخل بهدف الحماية من عدمه فيما يتعلق بتلك النزاعات غير الدولية، فيبين املنع واإلباحة

التدخل كقاعدة جواز التدخل في الشؤون الداخلية حماية لألقلية موضوع االنتهاك، ولكن في حاالت خاصة على رأسها التدخل 

 اإلنساني، في إطار الشرعية الدولية التامة.

 االستنتاجات:

لك قواعد القانون إن قواعد القانون الدولي العام من خالل ميثاق األمم املتحدة واملعاهدات الدولية وكذ 

 الدولي اإلنساني ساهمت إلى حد ما في تحقيق الحماية لألفراد والجماعات ومنها األقليات. 

بالرغم من وجود اآلليات لحماية األقليات الزالت املمارسة الدولية تكشف عن وجود خروقات ال حصر لها  

 لهذه االحكام بسبب افتقارها لعنصر اإللزام.

عد جريمة التطهير  
ُ
العرقي أحد أهم الجرائم في العقود األخيرة وأخطرها والتي تستدعي تطبيق مبدأ املسؤولية ت

 .عن الحماية للتدخل ملنع ارتكابها ضد السكان املدنيين أثناء النزاعات املسلحة أو وقف استمرارها

 التوصيات:

حق سياسة التقصير واإلهمال بالتوسع بتطبيق مبدأ الحماية ليشمل الحاالت التي تتعمد فيها الدول بممارسة  

سكانها، فقد ترتكب الجرائم ضد االنسانية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي واإلبادة الجماعية من خالل صور اخرى 

 أو عدم السماح بوصول املساعدة الطبية ملحتاجيها أو التقصير 
ً
مثل تعمد عدم ايصال االغاثة للمناطق املنكوبة بيئيا

 ات الثقافية وغيرها من أوجه االنتهاكات.في حماية املمتلك

إذا كان البد من التدخل ألسباب إنسانية فالبد من ان يكون صادر عن اجماع مجلس االمن حول ذلك ليكتسب  

 شرعيته الدولية.

 

 

 املراجع واملصادر 

 الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــب: 

الدولي اإلنساني " منشورات األكاديمية للدراسات االجتماعية ،"وضع الالجئين في القانون (2011بلمديوني محمد ) 

 يناير. 02واإلنسانية، قسم العلوم االقتصادية والقانونية، العدد 

دار الكتب القانونية –(، "طور مفهوم جرائم اإلبادة الجماعية في نطاق املحكمة الجنائية الدولية" 2011حامد، سيد محمد ) 

 مصر. –

 ، الناشر إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة، نيويورك.(2012مم املتحدة )عن األ حقائق أساسية  
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، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة “األشخاص والقضايا –"العالقات الدولية النظرية والواقع  (،2012خليل حسين ) 

 األولى.

 يج الدولية. ، "الروهنجا في مينمار األقلية األكثر اضطهادا'، منظمة الخل(2015طارق شديد ) 

، " حقوق الطفل وضماناتها دراسة مقارنة" املركز األكاديمي للنشر، اإلسكندرية، مصر الطبعة (2020العبيدي، شالل عواد ) 

 األولى.

 .9،" حماية حقوق األقليات في القانون الدولي العام"، دار النهضة العربية، مصر، ط(2001عالم، وائل أحمد ) 

 .2القانون الدولي اإلنساني"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط (" 2013مد )الفتالوي، سهيل، ربيع، مح 

 ٬دار مكتبة الحامد للطباعة والنشر ٬الطبعة الثالثة٬"حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني"  (2001فيصل شنطاوي ) 

 عمان.

والعالقات الدولية )املحتويات واالليات(، دار هومة للطباعة حقوق االنسان في القانون الدولي (،"2003قادري، عبد العزيز ) 

 والنشر والتوزيع، الجزائر

 ،" التطهير العرقي"، تأليف: لورنس فشلر وآخرون، ترجمة: غازي مسعود، دار أزمنة للنشر عمان.(2003كوهين، ر وجر ) 

دولي العام "، منشورات حلبي الحقوقية، "حقوق االقليات وحمايتها في ظل احكام القانون ال (،2012محمد خالد برع ) 

 الطبعة األولى.

بعض املالحظات حول معاهدات فيينا لقانون املعاهدات"، دار  –، " القانون الدولي للمعاهدات (2012محمد سعادي ) 

 الجامعة الجديدة.

 بعة األولى . ، مكتبة القانون واالقتصاد، الط“: "الوافي في شرح املعاهدات الدولية محمد نصر محمد)ب،ت( 

املفاهيم  -"بوكو حرام من الدعوة إلى التطرف والعمل املسلح"، دراسة من كتاب )مكافحة اإلرهاب(،2021محمد، بوبوش ) 

 النماذج( إصدار مركز املسبار للدراسات والبحوث. -االستراتيجيات –

، منشورات الحلبي الحقوقية، 9ج "القانون الدولي اإلنساني آفاق وتحديات"،  (،2010مصطفى احمد فؤاد، وآخرون ) 

 بيروت، لبنان.

 

 األبحاث والدراسات: 

 ، الجزائر.3، عدد 1، ضمانات حماية األقليات زمن النزاعات الدولية"، مجلة القانون، مجلد (2011بلعيش، فاطمة ) 

ي والسياسية "جدلية التدخل الدولي االنساني بين القانون الدول (2020حميد، عبد الوهاب كريم، حارث قحطان ) 

الدولية"، مجلة القانون العام والعلوم السياسة، تصدر عن مركز ابن خلدون للدراسات واألبحاث القانونية واالنمائية بمدينة 

 وجدة باملغرب. العدد سبتمبر.

 

 الرسائـــــــــــــــــــــــــل واألطروحــــــــــــــــــات: 

ملطبق على النزاعات املسلحة ذات الطابع الدولي" ، بحث لنيل شهادة املاجستير "مبدأ اإلنسانية ا (،2001جعفور إسالم ) 

 تيزي وزو ،كلية الحقوق، الجزائر .–في القانون الدولي العام،جامعة مولود معمري 

كلية الحقوق جامعة  –" املسؤولية عن الحماية في القانون الدولي" أطروحة دكتوراه  (،2015مسلم، نبراس إبراهيم ) 

 العراق -نهرينال
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، حماية حقوق األقليات بين اإلسالم والقانون الدولي العام، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية (2002نذير بوبعالي ) 

 العلوم اإلسالمية.

 

 التقارير ووثائق واعالنات:   

ل للمدافعين عنها"، دلي -(، "النهوض بحقوق األقليات وحمايتها9109إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق األقليات ) 

 منشورات املفوضية السامية لحقوق االنسان في األمم املتحدة، جنيف ونيويورك.

  https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/57/303.9119/ 3/ 09بتاريخ 

ليمية أو لغات األقليات: التقرير التوضيحي للميثاق األوروبي للغات اإلق  

https://stringfixer.com/ar/European_Charter_of_regional_languages 

تقرير اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسـيادة الدول املعنون "مسؤولية الحماية" لدورة السابعة والخمسون للجمعية  

 (.A/57/150من جدول األعمال املؤقت ) ٤٤العامة لألمم املتحدة، البند 

 

 املواقع اإللكترونية الرسمية: 

 موقع مفوضية األمم املتحدة: 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/OtherUnitedNationsBodies.aspx تاريخ الزيارة  

91.11ة: على الساع 17/09/9191  

 https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-textموقع األمم املتحدة الرابط:  

-https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/treaties-customary-law/genevaاللجنة الدولية للصليب األحمر:  

conventions/overview-geneva-conventions.htm 

 

 :نبــــــــــــــــيةالكتــــــب باللغة األج 

  Crépeau Françoi"(1995), Droit d’asile de l’hospitalité aux contrôles migratoires"" édition Bruglant Bruxelles. 

 Thomas Graditzky (1998) Individual Criminal Responsibility for Violations of International Humanitarian Law 

committed in ono- International armed conflicts International Review of the Red cross, March. No:322. 

 United Nations A/HRC/44/41/Add.1 General Assembly Distr.: General 13 May 2020 Original: English .Human 

Rights Council Forty-fourth session 15 June–3 July 2020 Agenda item 3 Promotion and protection of all human 

rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development. 

Wachsmann, Patric (1999). « Les droit de l’Homme », 3e édition, Dalloz 
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 جرمية اإلتجار بالبرش الواقعة عىل الشخص البالغ أو العادي دراسة تحليلية مقارنة

The crime of human trafficking against an adult or an ordinary person, a comparative analytical study 

 املتولي الشاعر:  دكتور ال

 سلطنة عمان عيةكلية البريمي الجام –أستاذ القانون الجنائي املشارك 

 

 كلمة

 

، فالعقل البشري قادر بإمكاناته التي منحها هللا إياه على اإلبداع  <<
ً
الفكر البشري ال يجب أن يوضع في قوالب مصبوبة سلفا

، ذلك ألن التقدم البشري وتقدم األمم ال يتأتى إال بالفكر واإلبداع، وليس لألمم أن تتقدم إال باإلبداع املستمر، ما د
ً
مت ادوما

 >>تلك ال تخالف القواعد اإللهية والشرعية 

 

 الباحث   

 املتولي الشاعر الدكتور  

 

 

 ملخص باللغة العربية

 

 كان الغرض منها، فهي جريمة خطيرة        
ً
جريمة اإلتجار بالبشر، جريمة من الجرائم الخطيرة على املجتمع في كل صورها وأيا

 .جرائم اإلتجار بالبشر في كل صورها على املجتمع. لذا تجرم كل التشريعات

لهذا في هذا البحث، حاولنا إلقاء الضوء على جريمة اإلتجار بالبشر عندما تقع ضد الشخص البالغ أو العادي في كل من       

 .التشريع العماني والتشريع املصري والتشريع اإلماراتي دراسة تحليلية مقارنة

لضوء على هذه الجريمة في أركانها العامة والخاصة،  وذلك بدراسة ركنها املادي من خالل ومن خالل هذا البحث نلقى ا       

أفعال السلوك ووسائل السلوك وعالقة السببية بينهما، وكذلك دراسة الركن املعنوي ومدى توافر القصد الجنائي الخاص وغيره 

 .من قصود جنائية في هذه الجريمة
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Summary 

 

      The crime of human trafficking is the serious crimes against society in all its forms, and whatever its purpose. It is 

a serious crime against society. Therefore, all legislation criminalizes the crimes of human trafficking in all its forms. 

       For this reason, in this research, we have tried to shed light on the crime of human trafficking when it occurs 

against an adult or ordinary person in both Omani legislation, Egyptian legislation and Emirati legislation, a 

comparative analytical study. 

      Through this research, we shed light on this crime in its public and private pillars, by studying its material complex 

through acts of behavior and means of behavior and the causal relationship between them, as well as studying the 

moral element and the availability of special criminal intent and other criminal intent in this crime. 

 املقدمة

 

 :ملخص عن موضوع الدراسة 

أن جريمة اإلتجار بالبشر تعتبر من الظواهر العاملية التي انتشرت على مستوى العالم في السنوات األخيرة من املسلم به         

لدولي نون اوحتى اآلن، وعادة هناك أسباب تؤدي وتساعد على انتشارها بشكل ملحوظ ، منها :النزاعات الناشئة بين أشخاص القا

 .أو الكوارث الطبيعية التي تلحق ببعض الدول 

باإلضافة إلى املجتمعات الفقيرة بطبيعة الحال والتي ينتج عنها تدهور حاد في الخدمات الضرورية لألفراد القانطين في هذه         

 .املجتمعات

ستغالل من قبل بعض األشخاص وكذلك من قبل يؤدي وينتهي بوقوع أعداد كبيرة من البشر تحت طائلة اإل وهذا كله        

في مجال عصابات إجرامية منظمة سواء من داخل الدولة أو من خارج الدولة، حيث تقوم هذه العصابات بتجنيدهم للعمل 

ل ماملمارسات الجنسية أو التسول أو اإلستعباد أو املمارسات الشبيهة بالرق والعمل القهري، وفي املجتمعات الفقيرة يتم ع

 لحالة هذه 
ً
الفحوصات الطبية والعمليات الطبية بغرض سرقة األعضاء أو نقل األعضاء مقابل مبالغ مالية زهيدة استغالال

 .املجتمعات الفقيرة

 ذلك أن هذه الجريمة ترتكبويعد اكتشاف جريمة اإلتجار بالبشر من أصعب الجرائم في إكتشافها والتعرف على ضحاياها،       

 من العقابكتمان شديد سواء كان ذلك بالنسبة للعصابات املرتكبة لهذه الجريمة في سرية و 
ً
 أو بالنسبة للضحايا، وذلك خوفا

من قبل هذه العصابات أو من قبل الجهات املعنية في الدولة كما هو موجود في بعض الدول كالواليات املتحدة األمريكية وتايالند 

 .ك من الدول التي بها عصابات منظمة تعمل في هذا النشاطوالصين واملكسيك والبرازيل وغير ذل

إلى تكثيف الجهود ليتم قمع والحد من هذه الجرائم من خالل االتفاقيات واملعاهدات وهذه األعمال دفعت املجتمع الدولي       

مكافحة اإلتجار بالبشر " أو  الدولية، كما أن أغلب الدول في العالم أصدرت قوانين ملكافحة هذه الجريمة تحت مسمى " قانون 

 .باألشخاص كما هو في بعض الدول األخرى 

على  -في صورة من صورها -لذا كانت هذه الدراسة التي نلقي من خاللها الضوء على جريمة اإلتجار بالبشر عندما تقع       

أخرى للجريمة، وكذلك لها  الشخص البالغ أو الشخص العادي، وهذه الجريمة لها شروط معينة لقيامها تختلف عن صور 

 مختلفة عن صور أخرى للجريمة
ً
 .عقوبة أيضا
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لهذا في هذا البحث نحاول إلقاء الضوء بصورة عامة عن ماهية جريمة اإلتجار بالبشر، من حيث تعريفها الفقهي والقانوني        

ع لقي الضوء على جريمة اإلتجار بالبشر عندما تقوطبيعتها وخصائصها وأسبابها ثم أركانها العامة أو النموذج القانوني لها، ثم ن

والعقوبة املقررة لها، لكن هذه الدراسة ستكون بعون  -كما قلنا  -في حق الشخص البالغ أو العادي مبينين شروط هذه الجريمة 

 .هللا تعالى في القانون العماني واملصري واالماراتي

 :أهمية دراسة املوضوع 

في وقت كثرت فيه إرتكاب جريمة اإلتجار بالبشر بصورها املختلفة على مستوى العالم أجمع، وأصبح  ترجع أهمية دراسة املوضوع

 .بالفعل هناك ضحايا كثر على مستوى العالم من جراء هذه الجريمة

بعض ل في هذا املجال بدأت تستغل الظروف القائمة على مستوى العالم وعلى املستوى الداخليخاصة وأن العصابات اإلجرامية 

وهو اإلتجار  -لزيادة نشاطها اإلجرامي في هذا املجال  -من جراء املنازعات الداخلية والخارجية والظروف اإلقتصادية  -الدول 

 .( على مستوى العالم بالنسبة ألرباحها2لزيادة دخلها من وراء هذه التجارة حيث تعتبر هذه التجارة هي رقم ) -بالبشر 

ة صورة هذه الجريمة عندما تقع على الشخص العادي أو البالغ، وهل لهذه الصورة من الجريمة، كل ذلك أدى بنا إلى دراس

 
ً
 .نموذج قانوني خاص بها، وكذلك في العقوبة املقررة لها في التشريع العماني واملقارن في هذا الحال أيضا

 :أسباب إختيار املوضوع 

الجريمة عندما تقع على الشخص البالغ أو العادي، وما هو البنيان  من أهم أسباب اختيار هذا املوضوع هو معرفة كنه هذه

القانوني لهذه الجريمة في هذه الحالة، وما هي شرائط قيام هذه الجريمة في هذه الصورة، وكذلك معرفة العقوبة املقررة لها 

 .على مستوى التشريع العماني واملقارن 

 :إشكاليات وتساؤالت البحث 

 :سة يثير بعض اإلشكاليات والتساوالت والتي يعمل هذا البحث لإلجابة عليها، وهيموضوع هذه الدراإن 

 .معرفة جريمة اإلتجار بالبشر من حيث وضع تعريف دقيق لهذه الجريمة، خالف ما هو متعارف عليه لدى البعض 

 .معرفة طبيعة وخصائص وأسباب هذه الجريمة ومعرفة أركانها العامة 

 تحديد النموذج القانو  
ً
 أو عاديا

ً
 بالغا

ً
 .ني لجريمة اإلتجار بالبشر وتحديد شرائطها خاصة عندما يكون املجني عليه فيها شخصا

  
ً
 أو عاديا

ً
 بالغا

ً
 .تحديد املسؤول عن هذه الجريمة وتحديد العقوبة املقررة له، خاصة عندما يكون املجني عليه شخصا

 :أهداف الدراسة 

 :تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ما يلي

هل هناك اختالف في البنيان القانوني لجريمة اإلتجار بالبشر عندما تقع على الشخص البالغ أو العادي عنها عندما ترتكب  

 في حق غيره كالصغير في السن )الحدث أو الطفل(.

ة مختلفة هل العقوبمعرفة العقوبة املقررة لجريمة اإلتجار بالبشر عندما يكون املجني عليه فيها الشخص البالغ أو العادي، و  

 .في التشريعات محل الدراسة عندما يكون املجني عليه في الجريمة ليس هو الشخص البالغ او العادي

 :منهج الدراسة 

تقوم هذه الدراسة في معالجة هذا املوضوع وهو "جريمة اإلتجار بالبشر عندما تقع على الشخص البالغ أو العادي" بإتباع املنهج 

 ملوضوع هذه الدراسة، حيث أن هذه الدراسة موضوعها قانوني بحت قائم على الوصفي التحليلي 
ً
املقارن، كون ذلك مناسبا

 .وصف وتحليل عمليات اإلتجار بالبشر، وتحليل ووصف النموذج القانوني للجريمة في التشريع املقارن كذلك

 :خطة الدراسة 

 .ما هية جريمة اإلتجار بالبشر املبحث األول:
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 .تعريف جريمة اإلتجار بالبشر ول:املطلب األ 

 .التعريف الفقهي الفرع األول:

 .التعريف القانوني الفرع الثاني:

 .طبيعة جريمة اإلتجار بالبشر املطلب الثاني:

 .خصائص جريمة اإلتجار بالبشر املطلب الثالث:

 .أسباب جريمة اإلتجار بالبشر املطلب الرابع:

 وني لجريمة اإلتجار بالبشر )األركان العامة لجريمة اإلتجار بالبشر(.: البنيان القاناملطلب الخامس

 .جريمة اإلتجار بالبشر الواقعة ضد الشخص البالغ أو العادي في التشريع العماني واملصري واإلماراتي املبحث الثاني:

 .في التشريع العماني املطلب األول:

 .في التشريع املصري  املطلب الثاني:

 .في التشريع اإلماراتي ثالث:املطلب ال

 .الخاتمة

 املصادر واملراجع.

 

 املبحث األول 

 ماهية جريمة اإلتجار بالبشر

 

 

تعد جريمة اإلتجار بالبشر من أبشع الجرائم وأخطرها خاصة عندما ترتكب ضد فئة النساء واألطفال لغرض الدعارة والعمل 

 .والتي من أجلها قامت هذه الجماعات اإلجرامية املنظمةالقسري أو تجارة األعضاء وغير ذلك من أغراض أخرى 

 -وتحتل جريمة اإلتجار بالبشر املرتبة الثالثة 
ً
على مستوى العالم من حيث العوائد املالية، وذلك بعد تجارة  -(214)كما ذكرنا سلفا

 .السالح وتجارة املخدرات

دولة إلى أخرى. فالجناة يحركون الضحايا من مجتمعاتهم ناهيك عن طبيعة اإلتجار بالبشر التي تتطلب الحركة والتنقل من 

 خارج الحدود الوطنية للدولة، بحيث ال يستطيعون املقاومة، وكذلك ال يتحدثون اللغة في 
ً
املحلية إلى مناطق بعيدة أخرى وغالبا

 وي ملقاومة إستغاللهم بجانبتلك البالد، باإلضافة إلى الثقافة الدخيلة عليهم، مما يؤدي ذلك لفقدهم الدعم املادي واملعن

 
ً
 أو بدنيا

ً
 .مخاطر العنف واإلدمان واملشاكل الصحية املرتبطة بإستغاللهم جنسيا

 وطبيعة جريمة اإلتجار بالبشر وأسباب جريمةوعلى ذلك، سوف نتطرق في دراسة هذا املبحث إلى؛ تعريف جريمة اإلتجار بالبشر، 

 البنيان القانون
ً
 .ي لجريمة اإلتجار بالبشراإلتجار بالبشر وأخيرا

 

 

 

 

 املطلب األول 

                                                           

 انظر مقدمة هذا البحث.  (214)
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 تعريف جريمة اإلتجار بالبشر

ال يوجد تعريف علمي متفق عليه ملفهوم جريمة اإلتجار بالبشر، إال أنه هناك تعريفات فقهية متعددة لهذه الجريمة، باإلضافة      

 بعض التعريفات التي وردت على مستوى إلى التعريفات القانونية التي وردت في بعض التشريعات الداخلية لبعض ال
ً
 دول وأيضا

 .املنظمات اإلقليمية أو األممية

 

 الفرع األول 

 التعريف الفقهي

 

 :تناول الفقه هذه الجريمة بالتعريف والتحليل، ومن التعريفات التي رصدت في هذا الباب أن اإلتجار بالبشر هو      

العنف أو التهديد بإستخدامه أو استغالل سلطة منصب أو بإستغالل  عملية تطويع األشخاص ونقلهم من خالل استعمال 

 أو اإلجبار 
ً
 أو اقتصاديا

ً
الظروف الخاصة بالضحايا أو الخديعة أو بعمليات اإلكراه األخرى وذلك إلستغالل هؤالء البشر جنسيا

دين والوسطاء ومالك بيوت الدعارة على الخدمة أو اإلسترقاق أو اإلستعباد أو سرقة األعضاء ملصلحة أشخاص أخرين كالقوا

 .(215)ومنظمات الجريمة، ولكل من لديه القدرة ويريد شراء األشخاص أو أعضائهم

إستدراج األشخاص من خالل التهديد أو استخدام القوة أو استغالل النفوذ أو الغش أو الخداع ألغراض االستغالل في  

يعها بسلع مادية بحيث يمكن ب -في الغالب األعم-تجار بالبشر تتعلق بالتجارة ممارسة الدعارة وأعمال السخرة أو الرق. فجريمة اإل

 للتعبير االقتصادي، 
ً
وشرائها نظير مقابل مادي محدد، وهذه السلع يمكن مصادرتها في أحوال معينة، فالتداول يتم في السوق وفقا

 .(216)فهو السلعة التي تباع وتشترى أما عند الحديث عن تجارة البشر فيكون اإلنسان نفسه محل هذه التجارة 

الوسيلة األسرع واألخذة بالتزايد والتي تتم من خالل إجبار األفراد على العبودية وتتضمن نقل األشخاص بواسطة العنف  

 والخداع أو اإلكراه بغرض العمل القسري أو املمارسات التي تشبه العبودية، ويضيف التعريف حالة اإلتجار باألطفال والتي ال 

 من اإلتجار ويعد 
ً
يحتاج األمر فيها إلى ممارسة أي عنف أو إكراه ضدهم أو خديعة، بل أن نقلهم إلى أي عمل إستغاللي يشكل نوعا

ذلك من العبودية والسبب في ذلك أن املتاجرين بهم يستعملون العنف ومختلف أشكال اإلكراه األخرى إلجبار هؤالء الضحايا 

 .(217)وحتى األجر الذين سيحصلون عليهمل ذلك التحكم في حريتهم في الحركة، مكان وموعد العمل على العمل ضد إرادتهم، ويش

كل عملية تتم لغرض بيع أو شراء أو تهريب أو خطف األشخاص واستغاللهم ألغراض العمل القسري أو الخدمات الجنسية  

 .(218)لطلب أو أي عمل آخر مرتبط بالجنسأو غيرها من املنتجات مثل املواد اإلعالنية اإلباحية والزواج حسب ا

                                                           

، ةأميرة محمد بكر البحيري، اإلتجار بالبشر وخاصة األطفال من وجهة النظر العلمية والنفسية واالجتماعية والقانونية، دار النهضة العربي  (215)

 .20، ص 9110القاهرة، 

اإلتجار بالبشر العماني، دراسة مقارنة بين التشريعات العربية واألجنبية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  سعيد علي قاسم، شرح قانون   (216)

 .21، ص 9100

 .10، ص 9102إيناس محمد البهيجي، جرائم اإلتجار بالبشر، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة األولى،   (217)

هادي عبد الحميد، اآلثار االقتصادية واالجتماعية لظاهرة اإلتجار باألشخاص، بحث ضمن كتاب مكافحة اإلتجار عبد الحافظ عبد ال  (218)

 .222، ص 9117باألشخاص واألعضاء البشرية، جامعة نايف للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 
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التصرفات املشروعة التي تحول اإلنسان ملجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيها بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود  

الوطنية، قصد استغالله في أعمال ذات أجر متدن أو في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا التصرف بإرادة الضحية 

 عنها أو بأي صورة أخرى من صور العبوديةأو ق
ً
 .(219)سرا

تجنيد أشخاص أو نقلهم بالقوة او اإلكراه أو الخداع ألغراض اإلستغالل بشتى صوره ومن ذلك: االستغالل الجنس ي، العمل  

 .(220)الجبري، الخدمة القسرية، التسول، االسترقاق، تجارة األعضاء، وغير ذلك

أة أو استغالل العنف لدى الطفل أو املر وفير املكان أو استقبال األشخاص بواسطة التهجير أو تسخير و توفير املواصالت و ت 

 .(221)تسليم أموال أو فوائد للحصول على موافقة سيطرة شخص على آخر لغرض االستغالل

 .تي تشبه العبوديةنقل األشخاص بواسطة العنف أو الخداع أو اإلكراه لغرض العمل القسري أو العبودية أو املمارسات ال 

أو تصرف قانوني أو غير قانوني يرد على اإلنسان فيجعله مجرد سلعة تباع وتشترى بغرض إستغالله في كامل كل فعل  

 كان وجه االستغالل أو وسيلته سواء داخل 
ً
 عنه، وأيا

ً
أعضائه الجسدية أو جزء منها، سواء تم ذلك بموافقة الضحية أو قسرا

 .(222)حدود الدول أو خارجها

لألشخاص من خالل التهديد أو اإلختطاف وإستخدام القوة والتحايل أو اإلجبار أو باإلستخدام والنقل واإلخفاء والتسليم  

من خالل إعطاء أو أخذ دفعات غير شرعية أو فوائد إلكتساب موافقة وقبول شخص يقوم بالسيطرة على شخص آخر بهدف 

 .(223)اإلستغالل

 بالبشر  
ً
باملفهوم الشامل كما يرى الدكتور محمد مختار القاض ي: أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل أي شخص ويعتبر إتجارا

 في مكافحة أو مجموعة 
ً
 أو امرأة إلى أشخاص آخرين نظير مقابل، وذلك إلستغاللهم جنسيا

ً
 أو رجال

ً
من األشخاص سواء كان طفال

 في بيع أعضائهم وإستغاللهم في األنشطة الجنسية أو إستغاللهم في البحوث العلمية، وف
ً
ي الحروب كمرتزقة واستغاللهم تجاريا

األعمال القسرية في الصناعة أو الزراعة على نحو يعرض حياتهم للخطر أو استغاللهم في الهجرة غير الشرعية والتسفير الوهمي، 

 
ً
 .(224)عنهمسواء تمت هذه األفعال بمقابل أو دون مقابل وسواء تمت بإرادتهم الحرة أو رغما

 أغفلت اإلتجار بالبشر الذي يتم داخل الدول، -في تقديرنا-ونرى أن التعريف السابق، وكذلك كثير من التعريفات السابقة  

فالعديد من الباحثين يقتصر لديهم اإلتجار بالبشر في كونه يتم عبر الدول أي دول مصدرة وآخرى مستوردة، من دول فقيرة إلى 

 .تجار بمفهومه الواسع قد يتم داخل الدولة أو خارجهادول غنية كبرى، لكن اإل

                                                           

 للقانون رقم اإلتجار بالبشر بين االقتصاد الخفي و  سوزي عدلي ناشد،   (219)
ً
 12االقتصاد الرسمي، مكافحة مصر لظاهرة اإلتجار بالبشر وفقا

 .01، ص 9100، دار املطبوعات الجامعية، األسكندرية، 9101لسنة 

قانون، ية الفتحية محمد قواراي، املواجهة الجنائية لجرائم اإلتجار بالبشر، دراسة في القانون اإلماراتي املقارن، مجلة الشريعة والقانون، كل  (220)

 .027، ص 9112، سنة 21جامعة اإلمارات العربية، عدد 

لقانونية، امحمود السيد داوود، التدابير الدولية ملكافحة اإلتجار بالنساء في القانون الدولي العام والفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة، دار الكتب   (221)

: مه91، ص 9101دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 
ً
دي محمد الشمري، الجهود الدولية ملكافحة اإلتجار بالبشر، ورقة مقدمة ملؤتمر . وأيضا

 .2ص  9112مايو  97-92مكافحة اإلتجار بالبشر، وزارة الداخلية، أبوظبي، بتاريخ 

 .21، ص 9100 محمد علي العريان، عملية اإلتجار بالبشر وآليات مكافحاتها، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  (222)

 .10، ص 9100محمد مختار القاض ي، اإلتجار بالبشر، دار املعرفة الجامعية، اإلسكندرية،   (223)

 .19محمد مختار القاض ي، املرجع السابق، ص   (224)
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بأنها أي عمل من شأنه التعامل في الشخص بهدف إستغالله  -في مفهومنا  -ويمكن تعريف جريمة اإلتجار بالبشر بشكل عام 

 أو في العمل القسري أو استئصال أعضائه 
ً
مل حتيال عليه في أي عأو جزء منها بالتهديد أو بإستغالل عوزه وفقره أو باإل جنسيا

 حدود الدولة
ً
 .(225)مشروع أو غير مشروع سواء تم ذلك داخل الدولة أو متعديا

تغالله منه إسبأنها: كل فعل أو عمل يقع على اإلنسان ويكون الغرض  -من وجهة نظرنا-ونعرف جريمة اإلتجار بالبشر بشكل دقيق 

 .(226)في أي صورة من صور اإلستغالل غير املشروع

 رع الثانيالف

 التعريف القانوني

 

 

بداية نتعرض لتعريف اإلتجار بالبشر في القانون الدولي، ثم بعد ذلك إلى تعريف القانون العماني له، ثم في القانون املصري       

 في بعض التشريعات العربية األخرى، وذلك فيما يلي
ً
 :واإلماراتي، وأخيرا

 :
 
 :ون الدوليتعريف اإلتجار بالبشر في القانأوال

جاء تعريف اإلتجار بالبشر في املادة الثالثة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال         

األمم املتحدة املكمل التفاقية األمم املتحدة ضد الجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية من بروتوكول  2حيث عرفت املادة 

 :والخاص ملنع اإلتجار باألشخاص على النحو التالي 9111لعام 

تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او إستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر )

أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو االختطاف أو اإلحتيال أو الخداع او إساءة إستعمال السلطة أو إساءة إستغالل حالة استضعاف 

أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض إستغالله. ويشمل االستغالل كحد أدنى إستغالل دعارة الغير 

 أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو اإلستعباد أو نزع أو سائر أشكال اإلستغالل 
ً
الجنس ي أو السخرة أو الخدمة قسرا

 عضاء(.األ 

ويعتبر هذا التعريف هو التعريف النموذجي الذي اتخذته الكثير من التشريعات املتعلقة بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر كنموذج      

لها، مع بعض االختالفات، باإلضافة، كالتشريع املصري واإلماراتي واألردني واألمريكي والعماني والسوري والكثير من التشريعات 

 .(227)األجنبية

: تعريف اإلتجار بالبشر في القانون العماني
 
 :ثانيا

)ورد تعريف اإلتجار بالبشر في القانون العماني في مادتين هما املادة األولى التي تم تخصيصها لتعريف املصطلحات الواردة     

 ( بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر(.091/9113بالقانون، واملادة الثانية من القانون )

من هذا  9في املادة األولى اإلشارة إلى أن املقصود بجريمة اإلتجار بالبشر: القيام بأي فعل من األفعال الواردة في املادة  فجاء    

 .القانون 

                                                           

ه التعامل في املصري بشأن تنظيم زرع األعضاء البشرية جريمة اإلتجار بالبشر بأنها أي عمل من شأن 9101لسنة  7يعرف القانون رقم   (225)

 أو للعمل القسري أو استئصال أعضائه بالتهديد أو باستغالل عوزه وفقره أو 
ً
اإلحتيال ب الشخص بالبيع أو عرضه للبيع أو شرائه بهدف استغالله جنسيا

 عليه.

الكتاب الجامعي دولة االمارات العربية  ، الناشر دار 9103املتولي الشاعر، مكافحة اإلتجار بالبشر في التشريع العماني، دراسة تحليلية مقارنة،   (226)

 .22، ص 9190املتحدة 

فايز محمد حسين، قانون مكافحة اإلتجار بالبشر في مصر وحماية حقوق اإلنسان، مجلة الحقوق للبحوث القانونية، كلية الحقوق جامعة   (227)

 .220، ص 9101اإلسكندرية، العدد الثاني، 
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 :وجاء نص املادة الثانية على النحو التالي   

 وبغرض اإلستغالل
ً
 جريمة اإلتجار بالبشر كل شخص يقوم عمدا

ً
 :يعد مرتكبا

أو الحيلة أو استغالل الوظيفة أو النفوذ او نقله أو ايوائه أو استقباله عن طريق اإلكراه أو التهديد  استخدام شخص أو  -أ

باستغالل حالة إستضعاف أو بإستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو 

 .غير مباشرة

 .قباله ولو لم تستخدم الوسائل املنصوص عليها في البند السابقاستخدام حدث أو نقله أو ايوائه أو است -ب

 :بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر 2010لسنة  62ثالثا: تعريف اإلتجار بالبشر في القانون املصري 

 لجريمة     
ً
من يتعامل  ر كلاإلتجار بالبش ورد تعريف اإلتجار بالبشر في املادة الثانية من القانون والتي نصت على: )يعد مرتكبا

بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو اإلستخدام أو النقل أو التسليم أو 

اإليواء أو اإلستقبال أو التسليم سواء في داخل البالد أو عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة إستعمال القوة أو العنف أو 

بهما، أو بواسطة االختطاف أو اإلحتيال أو الخداع او استغالل السلطة أو استغالل حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد التهديد 

 -لهوذلك ك-موافقة شخص على اإلتجار بشخص آخر له سيطرة عليه بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية، أو مزايا مقابل الحصول على 

 كا
ً
بما في ذلك اإلستغالل في أعمال الدعارة وسائر أشكال االستغالل الجنس ي، نت صوره إذا كان التعامل بقصد االستغالل أيا

 أو اإلسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو اإلستعباد 
ً
واستغالل األطفال في ذلك وفي املواد اإلباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا

 نها(.أو التسول أو استئصال األعضاء أو األنسجة البشرية أو جزء م

 :ومن خالل التعريف الوارد في نص القانون املصري نرصد مايلي 

 أشار التعريف إلى عناصر جريمة اإلتجار بالبشر وهي:  

 .االستغالل و الوسائل واملظاهر املحددة بالنص

 كثيرة لإلتجار بالبشر، باملقارنة للصور الواردة بنص ا 
ً
من بروتوكول  2ملادة ورد به كافة مظاهر اإلتجار بالبشر، وأدخل صورا

والخاص بمنع االتجار  9111األمم املتحدة املكمل التفاقية األمم املتحدة ضد الجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 

 .بالبشر

 :
 
لقانون في شأن مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر املعدل با 2006لسنة  51تعريف اإلتجار بالبشر في القانون اإلماراتي رقم رابعا

 :2015لسنة  1اإلتحادي رقم 

 : (228)جاء التعريف لإلتجار بالبشر في املادة األولى مكرر 

 :حيث نصت على ما يلي

 جريمة اإلتجار بالبشر كل من 
 
  :يعد مرتكبا

 أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما -أ
ً
 .باع أشخاصا

 أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رح -ب
ً
لهم أو أواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل إستقطب أشخاصا

البالد أم عبر حدودها الوطنية بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو اإلحتيال أو 

 .غرض اإلستغاللالخداع أو إساءة إستعمال السلطة أو استغالل النفوذ أو إساءة إستغالل حالة الضعف وذلك ب

 .أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغالل األخير -جـ

 بالبشر ولو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل املبنية في الفقرة السابقة ما يلي 
 
 :يعتبر إتجارا

 .له بغرض اإلستغاللاستخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو ايواءه أو استقبا -أ

                                                           

 .9111لسنة  70بتعديل بعض أحكام القانون اإلتحادي رقم  9107لسنة  0قانون اإلتحادي رقم تم إضافة هذه املادة بموجب ال  (228)
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 .بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء -ب

يشمل االستغالل في حكم هذه املادة جميع أشكال اإلستغالل الجنس ي أو استغالل دعارة الغير أو السخرة أو نزع األعضاء  

 أو اإلسترقاق أو التسول أو املمارسات الشبيهة بالرق واإلستعباد
 
 .أو الخدمة قسرا

: القانو 
 
 :ن العربي اإلسترشادي ملواجهة جرائم اإلتجار باألشخاص بجامعة الدول العربيةخامسا

، ووزراء الداخلية العرب 90عرف القانون العربي االسترشادي بجامعة الدول العربية والذي اعتمده وزراء العدل العرب في دورته 

 :على النحو التالي 92في دورته 

قلهم أو ايواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من اإلتجار باألشخاص: تجنيد أشخاص أو ن<<

أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إساءة إستعمال السلطة أو إساءة إستغالل إستضعاف أو بإعطاء أو تلقى 

 .ستغاللمبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض اإل 

 أو االسترقاق 
ً
ويشمل اإلستغالل كحد أدنى، إستغاللهم في الدعارة أو سائر أشكال اإلستغالل الجنس ي أو السخرة أو الخدمة قسرا

 .>>أو املمارسات الشبيهة بالرق أو اإلستعباد أو نزع األعضاء

: القانون األردني ) قانون منع اإلتجار بالبشر رقم 
 
 (:2001لسنة  1سادسا

 :تعريف اإلتجار بالبشر في املادة الثالثة والتي تنص على ما يلي جاء

 

 

 )أ( ملقاصد هذا القانون تعني عبارة ) جرائم االتجار بالبشر(:

استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض إستغاللهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك  

اف أو اإلحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة ضعف أو بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية من أشكال القسر أو االختط

 .أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هوالء األشخاص

 لإستقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض إستغاللهم ولو لم يقترن هذا اإلستغال 

 .( من هذه الفقرة0بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند)

 أو اإلسترقاق 
ً
)ب( لغايات الفقرة )أ( من هذه املادة تعنى كلمة ) اإلستغالل( إستغالل األشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا

 .ل من أشكال اإلستغالل الجنس يأو اإلستعباد أو نزع األعضاء أو في الدعارة أو أي شك

 :)جـ( تعتبر الجريمة ذات طابع ) عبر وطني( في أي من الحاالت التالية

 .إذا ارتكبت في أكثر من دولة 

 .إذا ارتكبت في دولة وتم التحضير أو اإلعداد أو التخطيط أو اإلشراف عليها في دولة أخرى  

 .تمارس أنشطة اجرامية في أكثر من دولة إذا ارتكبت في أي دولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة 

 .إذا ارتكبت في دولة وامتدت أثارها إلى دولة أخرى  

 

: القانون البحريني ) القانون رقم )
 
 قانون مكافحة االتجار باألشخاص(:- 2002( السنة 1سابعا

 :نصت املادة األولى على

شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءه  في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باإلتجار باألشخاص؛ تجنيد -أ

اإلستغالل، وذلك عن طريق اإلكراه أو التهديد أو الحيلة أو بإستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير 
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 أو اإلسترقاق  مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وتشمل إساءة اإلستغالل أو اإلعتداء الجنس ي أو العمل أو 
ً
الخدمة قسرا

 .أو املمارسات الشبيهة بالرق أو اإلستعباد أو نزع األعضاء

 باألشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة أو من هم في حالة ظرفية أو  -ب
ً
يعتبر إتجارا

كان ذلك بغرض إساءة استغاللهم ولو لم يقترن الفعل بأي من  شخصية ال يمكن معها اإلعتداد برضاهم أو حرية إختيارهم، متى

 .الوسائل املنصوص عليها في الفقرة السابقة

 .يفترض علم الجاني بالسن الحقيقية للمجني الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة -جـ

 للقانون السعودي 
 
: نظام مكافحة اإلتجار باألشخاص طبقا

 
 :هـ1230ثامنا

 .إلتجار باألشخاص في نظام مكافحة اإلتجار باألشخاص السعودي في املادة األولى واملادة الثانيةجاء تعريف ا

 

 

 :فقد نصت املادة األولى املخصصة للتعريفات على

 )اإلتجار باألشخاص: إستخدام شخص أو الحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة اإلستغالل(.

لى:) يحظر اإلتجار بأي شخص بأي شكل من األشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو اساءه إستعمال ثم نصت املادة الثانية ع

سلطة ما عليه أو إستغالل ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل 

 أو التسول أو اإل 
ً
سترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو اإلستعباد أو نزع األعضاء أو اإلعتداء الجنس ي أو العمل أو الخدمة قسرا

 إجراء تجارب طبية عليه(.

 املطلب الثاني

 خصائص جريمة اإلتجار بالبشر

 

 

 :أهمها -عن غيرها من الجرائم -توجد عدة خصائص تميز جريمة اإلتجار بالبشر

: جريمة اإلتجار بالبشر جريمة منظمة في أغلب صورها
 
 :أوال

جريمة اإلتجار بالبشر جريمة منظمة في معظم صور إرتكابها، إذ أنها تمارس من طرف عصابات إجرامية إحترفت الجريمة، وجعلت 

 لدخلها
ً
 لنشاطها ومصدرا

ً
 ومجاال

ً
 .من اإلجرام محورا

 ليسخر وال تقع جريمة اإلتجار بالبشر بشكل فردي أي من جانب فرد إال في صورة نادرة منها عندما يخطف أحده
ً
 صغيرا

ً
ه م طفال

 .في التسول أو غير ذلك

 :وما يميز السلوك اإلجرامي املنظم أنه يقوم على عدة عناصر هي

 :عنصر التنظيم 

حيث أن إطار هذه الجريمة يعود إلى وجود نظام متناسق من خالل بيان آلية العمل وتقسيم األدوار بين األعضاء وتحديد عالقتهم 

رامية ككل مما ينفي إرتكاب الجريمة بصورة منفردة أو بشكل عشوائي، وال يوجد معيار البد من توافره بينهم وبين املنظمة اإلج

في املنظمة اإلجرامية ملعرفة درجة هذا التنظيم وعليه يمكن إيجاد منظمة معقدة وعلى درجة عالية من التنظيم، كما قد يكون 

 .(229)هناك منظمة بسيطة

                                                           

عبدالفتاح الصيفي، مصطفى عبدالحميد كاره، أحمد محمد الكحالوي، الجريمة املنظمة ) التعريف واألنماط واإلتجاهات( جامعة نايف   (229)

 .7،ص0222للعلوم األمنية، مركز الدراسه والبحوث، الرياض، 
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 :د الدول أو داخلهانفاذ النشاط اإلجرامي عبر حدو  

كان من نتيجة التقدم التكنولوجي والتقدم العلمي، أنه بات من السهل اإلتصال بين الدول بشكل هائل السرعة من خالل 

 .االنترنت وأنظمة االتصاالت الحديثة

ة للحدود، خاصة وأن مما أدى إلى عوملة اإلجرام املنظم وذلك من خالل توظيف عصر املعلوماتية في األنشطة اإلجرامية العابر 

 .الرسائل االلكترونية يتم إرسالها وتلقيها دون أدنى إمكانية لتعقبها والحيلولة دون وصولها إلى املرسل إليه

إلى نفي خاصية التنظيم والطابع الغير الوطني عن جريمة اإلتجار بالبشر، وذلك مرده إلى  (230)مع هذا، فقد أشار أحد الفقهاء

 ملا يتطلبه تنفيذ هذا املشروع اإلجرامي من أن جريمة اإلتجار بال
ً
بشر بالرغم من إرتكابها عادة من طرق جماعات منظمة، نظرا

 على وسائل خاصة، إال أنه من املمكن أن يرتكب الجريمة فرد واحد أو فردين دون أن يصل 
ً
إمكانيات بشرية ومالية، اعتمادا

 األمر إلى الحد الذي تتطلبه شروط وأركان الجريمة ا
ً
ملنظمة؛ ومثال ذلك أن يقوم أحد األفراد بإيواء طفل من أبناء الشوارع كرها

 .إلستغالله في التسول 

 عبر وطنية فقد ال تتعدى إقليم الدولة
ً
 .وباإلضافه إلى ذلك، أن جريمة اإلتجار بالبشر ليست دوما

امية منظمة ومن الطابع عبر الوطني الذي ثم إن بعض التشريعات الداخلية جعلت من إرتكاب هذه الجريمة بواسطة جماعة إجر 

 للعقوبة
ً
 مشددا

ً
 .(231)يلحق بها ظرفا

وعلى ما تقدم، فقد جانب هذا الرأي الصواب، ذلك أن التسليم بالطابع املنظم عبر الوطني على إطالقه يضيق من نطاق هذه 

لتون من العقاب، إذا ما حصرنا هذه الجريمة الجريمة ويجعل العديد من املجرمين املتاجرين بأرواح الناس وكرامتهم وشرفهم يف

في مجال الجريمة املنظمة عبر الوطنية وهو أمر مرفوض ذلك أنه يزيد من حدة هذا اإلجرام في أبشع صوره ويضيع حقوق 

 .الضحايا من باب أولى

 :إستخدام وسائل الفساد والعنف لتحقيق أغراضها 

، بغية ذلك يتحقق من خالل رشوة املوظفين العموميين أ
ً
مضاعفة فرص إنجاح هذه العمليات اإلجراميه والتقليل من حيانا

 :نسبة مخاطر انكشافها لدى السلطات املختصة، وصور العنف عديدة منها

 بشكل عشوائي 
ً
الخطف، السطو املسلح، القتل، اإلغتصاب، هتك العرض بالقوة أو التهديد باستعمال العنف، وهذا ليس ممارسا

اإلجرامية تلجأ إليه وفق مخطط مدروس، وقد يوجه ضد أفراد ال صلة لهم باملنظمة لكنهم من يعرقلون بل إن املنظمات 

 .أنشطتها، كما قد يوجه إلى أعضاء منها ممن لم يمتثلوا ملخططاتها ونظم عملها

 :تحقيق الربح املادي 

الحصول على أرباح مالية وذلك من خالل ممارستها تسعى الجماعات واملنظمات اإلجرامية من وراء تنفيذ مخططاتها اإلجرامية إلى 

لنشاطات في شكل أعمال تجارية قد تتعلق بتقديم سلع أو خدمات غير مشروعة في هذا النطاق يكمن محلها في شرف األفراد 

 .وكرامتهم وسلب حريتهم والتي فاقت كل أنواع التجارة غير املشروعة في هذا املجال

 لذلك البد من وجود ع
ً
نصر آخر وهو عنصر اإلستمرارية والذي يميز هو اآلخر السلوك اإلجرامي ويحقق نفاذه، ذلك أن ودعما

طبيعة النشاط تجعل منه يمتد لفترة غير محددة من الزمن، ثم إن صفة اإلستمرار ال تتوقف إال بحل املنظمة، ذلك أن التنظيم 

، فا
ً
 .لعبرة ببقاء التنظيماإلجرامي ال ينتهي بموت القائد أو الرئيس بل يظل قائما

: جريمة اإلتجار بالبشر من الجرائم الواقعة على الشخص الطبيعي
 
 :ثانيا

                                                           

 .72ص 9100دهام اكرم عمر، جريمة االتجار بالبشر، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر،   (230)

 .مثل القانون اإلماراتي والبحريني  (231)
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 أو في كرامته 
ً
محل هذه الجريمة هو الشخص الطبيعي، فمن يقع عليه اإلعتداء هو اإلنسان سواء في شرفه كاستغالله جنسيا

عضائه. وهو ما توضحه نصوص التشريعات الوطنية واملواثيق وسلب حريته أو في سالمة جسده، كنزع أحد أوحريته كاستعباده 

 .(232)الدولية واإلقليمية ذات الصلة بهذا املوضوع

: جريمة اإلتجار بالبشر سلوك غير مشروع
 
 :ثالثا

 في كون هذا الفعل يهدد 
ً
 لكونه جريمة وتكمن عدم مشروعيته أساسا

ً
اإلتجار بالبشر سلوك غير مشروع بطبيعة الحال، نظرا

املصالح األساسية والجوهرية للمجتمع واألفراد، ذلك أن درجة جسامة هذا السلوك يصل إلى حد اإلعتداء على مصالح تبلغ من 

 .األهمية مما دفع باملعاقبة على املساس بها فهي تقع على حقوق اإلنسان وحريته وإهانة لكرامته

 

: إختالفها عن التجارة بمفهومها العام
 
 :رابعا

تتعلق عادة بسلع مادية، يمكن التعامل فيها بالبيع والشراء بمقابل مالي. أما الحديث عن هذا النوع من التجارة املتعلق التجارة 

كذلك باتت تشكل أبشع ، (233)بالبشر فهو يثير العديد من التحفظات طاملا أن محل هذا النوع الفريد من التجارة هو اإلنسان

 .صور النشاط التجاري غير املشروع

: جريمة اإلتجار بالبشر جريمة من الجرائم العمدية
 
 :خامسا

 تنقسم الجرائم بالنظر إلى ركنها املعنوي إلى جرائم عمدية وأخرى غير عمدية )خطئية(.

 أوبالنسبة للنوعية األولى يشترط فيها القصد الجنائي )القصد الجرمي( لدى الفاعل، بينما يكفي في الثانية توافر اإلهمال أو الخط

 .في سلوك الجاني

من والواضح بشأن جريمة اإلتجار بالبشر، أنها تنطبق على النوع األول من الجرائم، ذلك أنه يصعب تصور إرتكاب هذه الجريمة 

قبل شخص ما، عن طريق الخطأ أو اإلهمال، خاصة إذا ما تم األخذ بعين اإلعتبار، أن أفعال النقل أو التجنيد أو اإليواء أو 

 .تتم بواسطة القوة أو التهديد بإستخدامها أو الخداع أو االختطاف اإلستقبال

وأن جميع هذه الوسائل يتوافر فيها القصد الجنائي، خاصة وأن أفعال الخطف أو استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو 

 .(234)اإلحتيال تشكل في حد ذاتها جريمة مستقلة تنطوي تحت طائفة الجرائم العمدية

الذي يؤكد ويرجح القول أن جريمة اإلتجار بالبشر جريمة عمدية، أي أن طبيعة األفعال املحققة للجريمة والوسائل األمر 

 .املستخدمة فيها ال يمكن أن تطبق إال بصورة عمدية وال يمكن أن تقع عن طريق الخطأ

: تشابك عوامل ظهورها وانتشارها
 
 :سادسا

م من حروب ونزاعات مسلحة، بل إن الفقر وعدم االستقرار السياس ي واإلقتصادي يعد من إن الظروف التي يمر بها العالم اليو 

، ذلك أنها تشكل أهم العوامل لتوجه املواطنين نحو الهجرة (235)على إعداد وسط مثالي لهذه الجرائمأهم العوامل املساعدة 

 عن الكسب السريع والخروج من أزماتهم مما يؤدي إلى اس
ً
تغاللهم في تلك التجارة غير املشروعة من خالل من دولهم، بحثا

                                                           

ر با قايد، بك طالب خيره، جرائم اإلتجار باألشخاص واألعضاء البشرية في التشريع الجزائري واالتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة أبي  (232)

 .71، ص 9103-9102كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

 حامد سيد محمد حامد، اإلتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية بين األسباب والتدعيات والرؤى االستراتيجية، املركز القومي  (233)

 .02، ص 9110لإلصدارات القانونية، القاهرة، 

 .22اكرم عمر، املرجع السابق، صدهام   (234)

 .20، ص 9100محمد مختار القاض ي، اإلتجار بالبشر، دار املعرفة الجامعية، اإلسكندرية،   (235)
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 بالعوامل اإلقتصادية واالجتماعية استغاللهم من طرف عصابات اإلجرام، مما يوضح أن 
ً
 وثيقا

ً
هذه الجريمة ترتبط إرتباطا

 .والسياسية باإلضافة إلى ارتباطها بمستوى تحقيق التنمية على جميع املستويات، الوطني واإلقليمي والدولي

: ارتفاع عوائدها املادية
 
 :سابعا

هذه الجريمة تعتبر من أكبر األنشطة التجارية غير املشروعة في العالم من حيث العائدات املالية، إلى جانب تجارة املخدرات 

 .(236)والسالح

، كما ذكرت منظمة العمل الدولية
ً
 .وتعتبر من أسرع هذه األنشطة نموا

 عبر الحدود و أغلبهم من فئة النساء واألطفال والتي تصل عائداتهم من مليون شخص يتم امل 9حيث أن حوالي 
ً
تاجرة بهم سنويا

 .مليار دوالر 21األموال إلى حوالي 

 
ً
 يوضح أن األموال غير املشروعة الناتجة عن اإلتجار بالعمالة قسريا

ً
مليار دوالر  29قد تجاوز كما أصدرت ذات املنظمة تقريرا

 . (237)ليار دوالر ناتجة عن اإلتجار بالبشرم 92سنوًيا من بينها 

 

 املطلب الثالث

 طبيعة جريمة اإلتجار بالبشر

 

 

: هذه الجريمة تنفرد بخصوصيتها من ناحية تشكيلها من عدة عناصر
 
 :أوال

 .السلعة )أو الضحية(: وهو الشخص الذي وقع عليه اإلعتداء 

 .التاجر: وهو الوسيط في هذه العملية 

 .دولة املستوردة أو ما يسمى بدول الطلبالسوق: وهو ال 

وهذا ما يجعل العملية مركبة ومعقدة، و أما بما يتعلق بكونها جريمة مركبة؛ فهي مركبة من جانب عناصر التجريم حيث تتطلب 

 غرض االستغالل(.-وسائل سلوك  -أفعال سلوكعناصر هي )  -من هذا الجانب -لوقوعها 

 .كل فعل من األفعال يشكل جريمة في ذاته، والجميع يشكل جريمة اإلتجار بالبشر كذلكومركبة من جانب آخر؛ كونها 

ذلك أن النشاط اإلجرامي املكون لركنها املادي يتكون من أكثر من فعل، أو كما يعرفها البعض بتلك الجريمة التي تقع من عدة 

 تشكل التهديد أو اإلحتيال أو الخطف إذا لم يقترن أفعال مادية ذات طبيعة مختلفة يصلح كل منها لقيام جريمة منفردة عم
ً
وما

 جريمة 
ً
 .بحد ذاته ويعاقب عليها بموجب قانون العقوباتبفعل آخر مشكال

 

 من طبيعة هذه الجريمة أنها جريمة مستمرة
 
: أيضا

 
 :ثانيا

 بطبيعة االمتداد في الزمن كلما أرافمن املعلوم أن الجريمة املستمرة هي تلك الجريمة التي من شأنها أن يكون تنفيذها قاب
ً
د ال

 عن فعل لفترة زمنية تطول 
ً
 أو امتناعا

ً
فاعلها ذلك أو هي الجريمة التي يمتد استمرار النشاط اإلجرامي املكون لها سواء كان فعال

 .(238)أو تقصر

                                                           

 في مقدمة هذه الدراسة  (236)
ً
 .انظر ما قلناه سلفا

 .21محمد مختار القاض ي، مرجع سابق، ص   (237)

 .927، ص 9111ات، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، سليمان عبد املنعم، النظرية العامة لقانون العقوب  (238)
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د قيق عناصر الجريمة، فإذا ما إمتواملعيار الفاصل بين الجريمة املستمرة والجريمة الوقتية هو عنصر الزمن الذي يستغرقة تح

 .(239)خالل وقت زمني طويل نسبًيا كانت الجريمة مستمرة، أما إذا لم يستغرق غير برهة يسيرة كانت وقتية

املستمرة، ذلك أن العناصر املكونة لها، تستغرق وعلى ما سبق، إذا ما أردنا تصنيف جريمة اإلتجار بالبشر، نجدها من الجرائم 

 
ً
 زمنيا

ً
، كما لو أطلق شخص الرصاص على شخص آخر  وقتا

ً
 لتحقيقها، فهي ال تتحقق دفعة واحدة كجريمة القتل مثال

ً
معتبرا

 بخالف جريمة اإلتجار بالبشر حيث يقوم الجاني بنقل املجني عليه أو 
ً
 طويال

ً
فقتله هنا، فعل إطالق الرصاص ال يستغرق وقتا

ي الدعارة أو العمل القسري أو اإلسترقاق... إلخ. فإنه يحتاج إلتمام فعله اإلجرامي إيوائه أو استقباله أو تجنيده لغرض استغالله ف

 
ً
 جوهريا

ً
 .(240)إلرتكاب جريمة اإلتجار بالبشرإلى وقت معتبر، مما يجعل من الزمن عنصرا

 .وعنصر اإلستمرار أو الوقت متوافر في أفعال السلوك اإلجرامي وكذلك وسائل السلوك

 أفعال الس
ً
 .استقبال... الخ( وكلها تحتاج إلى عنصر الوقت -إيواء -نقل -لوك هي )استخدامفمثال

 .التعذيب... الخ( كلها تحتاج إلى عنصر الوقت في تحققها -اإلكراه -العنف -وكذلك في وسيلة السلوك مثل )التهديد

 

 

 املطلب الرابع

 أسباب جريمة اإلتجار بالبشر

 

 

التي تؤدي إلى عمليات اإلتجار بالبشر، وهي أسباب ودوافع في مجملها معقدة وفي حاالت  هناك العديد من األسباب والدوافع

 .كثيرة تعزز بعضها البعض

 وبناء على ما تقدم، نناقش وبإيجاز في التقسيم التالي أسباب هذه الجريمة:

 .: العوامل االقتصادية واالجتماعيةالفرع األول 

 .افية: العوامل السياسية والثقالفرع الثاني

 الفرع األول 

 العوامل اإلقتصادية واإلجتماعية

 

 

 في ظهور وتفاقم جريمة اإلتجار بالبشر، وعلى رأسها الفقر 
ً
 بارزا

ً
مما ال شك فيه، أن األوضاع االقتصادية البسيطة تلعب دورا

 .والبطالة وقلة فرص العمل والعنف ضد النساء واألطفال، وزيادة الطلب وغير ذلك

: الفقر
 
 :أوال

 في عمليات تجارة البشر، لكنه ليس العامل الوحيد في ذلك إذ تنشط إلى جانبه عوامل أخرى كالسعي 
ً
 رئيسيا

ً
يعد الفقر عامال

 .وراء تحقيق سريع للثراء، وكذلك ضعف النازع الديني باإلضافة إلى اإلضطرابات السياسية وغيرها من العوامل

                                                           

 .23، ص 0233عوض محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،   (239)

 .20دهام أكرم عمر، املرجع السابق، ص   (240)

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

127 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 ما يكون سفمعظم 
ً
ببها الظروف املعيشية الصعبة، مما يدفع ببعض العائالت إلى تسليم أطفالها لتجار حاالت بيع األطفال غالبا

 .(241)الرقيق والزج بهم في األعمال الوضيعة وذلك بغية الحصول على دخل من ورائهم

 
ً
 وتزدهر عمليات اإلتجار بالبشر من خالل إنتقال السماسرة بين القرى الفقيرة بحثا

ً
 وعوزا

ً
من خالل للمال، و  عن األسر األشد فقرا

مبالغ بسيطة تعرض على األولياء في شكل قروض لتحسين حياتهم مقابل حصولهم على طفلهم، ليبقى هذا األخير يعمل لصالح 

 .هذا السمسار حتى ينقض ي دين أسرهم

بسبب  االستغالل والواقع أثبت أن هذا الطفل إنما يخضع للعبودية حتى يسدد دين األسرة، بل وتبقى العائلة خاضعة تحت وطأة

 .ججزها عن سداد الدين واإلشكالية أنه في حال وفاة أحد األبوين، قد ينقل الطفل ويستمر اإلتجار به

 حينما يدفع الجشع والطمع أيهما أو كالهما إلى التخلي عن وهناك من الصور اإلنسانية للوالدين أو ألحدهما 
ً
 مهما

ً
قد تلعب دورا

 .هي الصورة الغالبة في العائالت التي يكثر عدد أطفالهاأطفالهم للحصول على املال و 

: البطالة وقلة فرص العمل
 
 :ثانيا

هذا العامل يساهم بشكل كبير في دعم عمليات اإلتجار بالبشر، ذلك أن البنية االقتصادية الضعيفة وانتشار البطالة، إنما تعد 

 .(242)بلد آخربيئة جاذبة للحصول على عمل، ومن ثم مستوى معيشة أفضل في 

 ما يغرر بالضحايا بعقود عمل مزيفة وبخاصة فئة النساء ليجدن أنفسهن أسيرات االستغالل الجنس ي من خالل تشغيلهن 
ً
فغالبا

 .في الدعارة واألعمال غير املشروعة

: تحقيق الثراء السريع
 
 :ثالثا

 طائلة، إذ
ً
 للثراء الفاحش  هذه التجارة البشعة والتي تعتدي على اإلنسانية، تدر ارباحا

ً
يعد هذا النشاط من أكثر املجاالت تحقيقا

 -والسريع بعد تجارة السالح واملخدرات 
ً
إذا أخذت شبكات اإلجرام وجهه لها من الدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا  -كما ذكرنا سلفا

 .(243)إلستغالل أوضاع تلك األسر والحصول عليهم عبر وسائل متعددة ثم بيعهم في سوق العبيد

: زيادة الطلب
 
 :رابعا

هناك دراسة اهتمت بدراسة األسباب والدوافع املؤدية إلرتكاب جرائم البغاء والخدمة باملنازل كإحدى أنواع جرائم اإلتجار 

، أوضحت أن زيادة الطلب هو العامل األساس ي وأحد (244)أعدها بعض الباحثين البريطانيين -في أوربا وآسيا وواشنطن -بالبشر

عامة لالتجار بالبشر، وكذلك وفرة العرض من هوالء الذين يحترفون البغاء والخدمة في املنازل مع غياب التنظيم في األسباب ال

 .هذا النطاق، ويعد من العوامل الداعمة إلستغالل املهاجرين

إلتجار ألساس ي املحرك لوعليه يمكن القول أن تعدد أسباب اإلتجار بالبشر وتنوعها إنما يكون حسب الطلب والذي يعتبر العامل ا

 .بالبشر، بل وأحد أهم األسباب التي تؤدي إلى تفاقم هذه الجريمة البشعة

حيث تشجع عدة عناصر على الطلب بما في ذلك الفقر وجاذبية الحصول على مستوى معيش ي أفضل في مكان آخر، وقلة فرص 

 .(245)العمل والبيئة االقتصادية واإلجتماعية الضعيفة واملتردية

 

                                                           

 .91لسابق، ص خاصة في دول شرق آسيا وأفريقيا، إنظر حامد سيد محمد حامد، املرجع ا  (241)

 .21، ص 9100سعيد أحمد علي قاسم، شرح قانون اإلتجار بالبشر العماني، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،   (242)

 .92حامد سيد حامد، املرجع السابق، ص (243)

جامعي، ية واألجنبية، دار الفكر الهاني السبكي، عمليات االتجار بالبشر في ضوء والشريعة االسالمية والقانون الدولي وبعض التشريعات العرب(244)

 .002،ص9101االسكندرية، 

 .27،ص9102ايناس محمد البهيجي، جرائم اإلتجار بالبشر، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، الطبقة األولى،  (245)
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: العنف ضد النساء واألطفالخ
 
 :امسا

العنف املسلط على فئة األطفال وفئة النساء يسهم بشكل كبير في دعم رواج هذه التجارة، ملا تعنيه هاتين الفئتين من األضطهاد 

ألبوين أو تلك ا في الكثير من األسر، السيما تلك التي يغلب عليها طابع التوتر وعدم اإلستقرار بين أفرادها، أما نتيجة عدم تفاهم

التي تعاني التفكك وغياب أحدهما بسبب الطالق أو إعادة الزواج من أخرى أو الوفاة، هما يدفع بالطفل أو املرأة إلى ترك املنزل 

 لعصابات اإلجرام، حيث يعتبر أطفال الشوارع من أهم موارد اإلتجار بالبشر
ً
 .(246)واللجوء إلى الشارع وهو ما يشكل مالذا

، حسبما ورد في اتفاقية حقوق الطفل حيث جاء في (247)ثل الوحدة الجماعية الطبيعية األساسية للمجتمعاتفاألسرة تم

 بما يتوجب على األسرة بذله 
ً
مقدمتها: ) إن األسرة تشكل البيئة الطبيعية لنمو جميع إفرادها وبخاصة األطفال مما يشكل اعترافا

المتهم الجسدية والعاطفية، ذلك أن العنف املتكرر في املنازل وهو عادة ما يحدث من توفير للحماية لألطفال والوفاء بمتطلبات س

أثناء املشاجرات بين الوالدين أو بين األم وشريك حياتها له بالغ األثر على النمو الشخص ي لألطفال وتعاملهم اإلجتماعي في مرحلة 

 .(248)الطفولة وفي سن الرشد(

 من وقته وهي وال يقتصر الخطر على نطاق األسرة فح
ً
 كبيرا

ً
سب بل أضحى يتعداها لبيئات أخرى أصبح الطفل يقض ى فيها قدرا

املدارس واألوساط التعليمية، إذ يتعرض أطفال كثيرون إلى العنف ويمثل ذلك صورة العقاب البدني وأشكال أخرى من العقوبة 

 ما يرتبط بممارسة النفسية القاسية واملهينة، كما يتخذ شكل مشاجرات في الساحات وما يسمى 
ً
بعنف األقران والذي غالبا

التمييز بين الطالب بسبب إنتمائهم إلى أسر فقيرة أو مجموعات عرقية مهمشة أو أولئك الذين يعانون من مشكلة في املظهر بسبب 

املجتمع من خالل بعض اإلعاقات أو غيرها، وهو ما يغذي نشاط عصابات اإلجرام من خالل تأثر املدارس باألحداث التي تقع في 

 .إرتفاع معدالت ممارسة سلوك العصابات واألنشطة اإلجرامية املتصلة باإلنحراف السيما ما يتعلق منها باملخدرات

 

 الفرع الثاني

 العوامل السياسية والثقافية

 

 

ت والتقاليد البيئية مما ال شك فيه، إن الصراعات الداخلية والحروب والكورارث الطبيعية التي تمر ببلد ما، وكذلك العادا

 في إنعاش هذه التجارة غير املشروعة. وتفصيل ذلك فيما يلي
ً
 مهما

ً
 :السيئة دورا

 :اإلضطرابات السياسية 

أن من أسباب تفاقم هذه الظاهرة وهذه الجريمة ) اإلتجار بالبشر( يزداد بشكل ملحوظ  -والواقع يشهد على ذلك-ما من شك 

داخلية، وما ينجم عنها من كوارث بشرية وإقتصادية، مما يدفع الالجئين الوافدين من هذه وبخاصة زمن الحروب والصراعات ال

 من دوامة 
ً
املناطق إلى البحث عن تحقيق الرفاهية بأبسط املعايير من خالل أعمال توفر لقمة العيش ولو بأبخس األثمان هروبا

                                                           

ب التداعيات والرؤى االستراتيجية، املركز القومي حامد سيد محمد حامد، اإلتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية بين األسبا (246)

 .92،ص9110لإلصدارات القانونية، القاهرة،ط

 .010احمد محمد حامد، املرجع السابق،ص (247)

أثبتت عدة دراسات أجريت في كل من جنوب افريقيا وكولومبيا، مصر، املكسيك، إلى وجود عالقة وثيقة بين العنف ضد املرأة والعنف ضد  (248)

 ل: انظرالطف

KRug .world.Report on violence and health world organization, Geneve 2020.p59. 
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لم تجارة الجنس والرقيق، ال سيما في ظل إزدهار السياحة األوضاع املزرية واملوت في بلدانهم ليجدوا أنفسهم قد دخلوا عا

الجنسية املحلية والعاملية وزيادة الطلب وإنشاء القواعد العسكرية املحلية واألجنبية وأماكن الترفيه على الجنود في تلك 

 .(249)املعسكرات

 

 :ضعف الرقابة على أصحاب األعمال 

 .شكلة ضعف أو غياب الرقابة على أصحاب األعمال وأنشتطهممن األسباب الداعمة لظاهرة اإلتجار بالبشر، م

حيث إن غياب هذا الدور الفعال ألجهزة الحكومة على إختالف أنواعها في دول كثيرة من العالم، أدى إلى إدراج تجارة البشر 

ترصد في مختلف  ضمن قائمة أنشطة الكثير من رجال األعمال حول العالم وذلك من خالل التواري وراء عقود عمل وهمية

املجاالت ومقابل أجور خيالية، وهو ما يجر املاليين من الضحايا الباحثين عن فرص عمل مالئمة ليصطدموا بواقع أليم مرده 

معيشة مهنية ألوضاعهم املزرية في بلدانهم أفضل منها، خاصة عندما ينكشف طابع هذه األعمال التي ال يحمل سوى اإلستغالل 

ال الجنسية اإلباحية واإلسترقاق ومختلف ألوان العبودية واإلضطهاد، هذا إن سلموا من اإلجبار على بيع في الدعارة واألعم

 .أعضائهم بالغصب أو اإلنتهاء بهم باملوت األكيد

 :التقاليد والعادات السيئة 

الثالث أو الرابع عادة؟ إلى هناك بعض املجتمعات يمارس فيها بعض العادات الغريبة على غرار عادة الرعاية، أين يرسل الطفل 

العمل والعيش مع أسرة أخرى وذلك مقابل الوعد بالتعليم والتعريف بأسس التجارة، وهو ما يفتح الباب أمام عصابات اإلجرام 

من تجار البشر والذين تتاح لهم فرصة إستغالل هذه العادة من خالل عرض أنفسهم كوكالء توظيف، حيث يقنعون األهل 

 .هم عن عنف األسرة ليجدوا أنفسهم بعد تسفيرهم ضحايا لهذا النوع من اإلجرام املقنع أي ضحايا إستغاللبإبعاد اطفال

 

 :قوانين الهجرة ذات الضوابط املقيدة 

إن قوانين الهجرة التي تضعها الدول الطالبة مهاجرين إليها، تضع قواعد وضوابط شديدة الصعوبة، يصعب على املهاجر 

 للعصابات اإلجرامية املتاجرة استيفائها، ومن ثم 
ً
 سهال

ً
 جيدا

ً
يلجأ املهاجر إلى طرق غير شرعية وغير قانونية، ومن ثم يكون صيدا

 .بالبشر

 املطلب الخامس

 البنيان القانوني لجريمة اإلتجار بالبشر

 

 

 
 
مع  ن البناء القانوني للجريمة: البنيان القانوني لجريمة اإلتجار بالبشر: يذهب البعض إلى أن أركان هذه الجريمة تدخل ضمأوال

عناصر أخرى رئيسية خاصة بهده الجريمة كالضحايا أو املجني عليهم والجناة ومرتكبي هذه الجرائم، والركن املادي لجريمة اإلتجار 

 لهذه الجريمة وهو بهذا املعنى يتضمن كل ما يحتويه كيان هذه الجريمة في مادي
ً
 بات محسوسا

ً
ت محسوسة ابالبشر إنما يمثل إطارا

 .(250)فهو فعل غير مشروع له طبيعة محسوسة ملموسة تدركه الحواس

                                                           

وانظر كذلك،  .20،ص9110محمد علي العريان، عمليات اإلتجار بالبشر وآليات مكافحتها، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  (249)

 .92حامد سيد حامد، مرجع سابق،ص

 .17خيرة، جرائم اإلتجار باألشخاص واألعضاء البشرية في التشريع الجزائري واالتفاقيات الدولية، مرجع سابق،ص طالب  (250)
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أن الجريمة بصفة عامة تتكون من ثالثة أركان هي؛ الركن الوصفي اإلفتراض ي وهو الذي يبين  (251)-من وجهة نظرنا-بينما نرى 

 .ويصف كيفية وقوع الجريمة في كل نموذج قانوني للجريمة

رع هو الذي إفترض هذا النموذج لكيفية وقوع الجريمة، وبالتالي ال تقع هذه الجريمة إال بهذه ومصطلح وصفي يعني أن املش

 -موذج القانونيمن خالل الن-الكيفية وال تكون قائمة في حق مرتكبيها إال بهذه الكيفية، وهو يتكون لدينا من كل ما يشترطه املشرع 

لجريمة من خالل نموذجها القانوني في النص، وبناء على ذلك كل ما يشترطه لوقوع الجريمة خارج إطار الركن املادي واملعنوي ل

ويتطلبه املشرع لوقوع الجريمة خارج إطار الركن املادي والركن املعنوي، ويتمثل ذلك في شرط أو صفة في الجاني أو املجني عليه 

 رج الركن املادي )أي السلوك اإلجرامي والركن املعنوي(.أو في محل الجريمة أو مكانها أو زمانها أو أي شيئ متطلب لوقوع الجريمة خا

 
ً
 أو سلبا

ً
أما الركن املادي، فهو يتمثل لدينا فقط في السلوك اإلجرامي ) أي النشاط اإلجرامي( وهو يتمثل في األفعال املؤثمة إيجابا

ويتضمن كذلك  -(252)ت امللموسةكما يذهب البعض بأنه يشمل كل املاديا-فقط وال يدخل ضمن الركن املادي محل الجريمة 

النتيجة املترتبة على السلوك وعالقة السببية بينهما، وفي هذا يكون الركن املادي مكتمل في عناصره مع مالحظة أنه قد تقع 

الجريمة في حالة القيام بالسلوك فقط دون نتيجة تحدث ويعتبرها املشرع جريمة مكتملة في ركنها املادي وكذلك الركن املعنوي 

 .كما في جرائم الخطر )أي سلوك فقط( أو الشروع في الجرائم

أما الركن املعنوي والذي قوامه العلم واإلرادة فهو ينصرف إلى القصد الجنائي ألن مرتكب الجريمة لديه علم وإرادة السلوك 

 به
ً
 .الذي سيقترفه وبأنه مخالف للقانون ويعلم ماهية ما يفعل من سلوك ومدركا

 :تتكون هذه الجريمة من األركان التاليةوعلى ما تقدم، 

 .: الركن الوصفي االفتراض يالفرع األول 

 .: الركن املاديالفرع الثاني

 .: الركن املعنوي الفرع الثالث

 :وفي ججالة نلقى الضوء على هذه األركان فيما يلي

 

 الفرع األول 

 الركن الوصفي اإلفتراض ي

 

 

ة اإلتجار بالبشر في كونها جريمة ال تقع إال على بشر أي أن محل الجريمة أو املجني في جريم (253)يتمثل الركن الوصفي اإلفتراض ي

، وهذا يتطلبه النموذج القانوني لجريمة اإلتجار 
ً
 يسمى إنسانا

ً
، أي مخلوقا

ً
 طبيعيا

ً
 أي شخصا

ً
عليه فيها البد أن يكون إنسانا

 .بالبشر في كل التشريعات

 :محل جريمة اإلتجار بالبشر 

تجار بالبشر ال تقع إال على إنسان، ومن ثم فإن املجني عليه في هذه الجريمة هو االنسان، واإلنسان املقصود هنا، هو جريمة اإل

، وهذا يشمل الذكر واالنثى على حد سواء، وعلى ذلك 
ً
 وشيخا

ً
 ثم شابا

ً
 وطفال

ً
اإلنسان في كل مراحل حياته، بداية من كونه رضيعا

 فإن جريمة اإلتجار بالبشر ال ت
ً
 .قع إال على كائن له صفة اإلنسان، وهو فقط الذي يتصف بهذه الصفة من بين املخلوقات جميعا

                                                           

 .71،ص9112د. املتولي الشاعر، تعريف الجريمة وأركانها من وجهة نظر مستحدثة، دار الكتب القانونية،   (251)

 .طالب خيرة، املرجع السابق، ذات املوضع  (252)

 .تولي الشاعر، تعريف الجريمة وأركانها من وجهة نظر مستحدثة، مرجع سابق، ذات املوضعد. امل  (253)
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 :وقوع اإلتجار بالبشر على إنسان ميت 

 
ً
 .التساؤل الذي يطرح نفسه هنا، هل تقع جريمة اإلتجار بالبشر وتقوم ويكون محلها اإلنسان امليت وذلك بإعتباره بشرا

 :ب أن نفرق بين ثالث فرضيات في رأينالإلجابة على هذا التساؤل يج

 ولم يدفن بعدالفرضية األولى
ً
 حديثا

ً
 .: إذا كان اإلنسان ميتا

 منذ فترة طويلة ولم يدفن بعد،الفرضية الثانية
ً
 : إذا كان اإلنسان ميتا

 الفرضية الثالثة
ً
 وتم دفنه فعال

ً
 .: إذا كان اإلنسان ميتا

 لجريمة اإلتجار بالبشر، ؛ وهي كون إذا كان )اففي الفرضية األولى
ً
 ولم يدفن بعد( هذه الحالة تصلح محال

ً
 حديثا

ً
إلنسان ميتا

 يصلح جسده لنزع األعضاء ونقلها وبيعها، ومن ثم من الناحية 
ً
وتقع وتقوم الجريمة على هذا املحل، وذلك أن املتوفي حديثا

 لوقوع هذه 
ً
 .الجريمة وقيامها في حق مقترفيهاالطبية يستفاد بأعضائه، ومن ثم فهو يصلح ألن يكون محال

 لإلتجار بالبشر  أما في الفرضية الثانية
ً
 منذ فترة زمنية طويلة ولم يدفن بعد( هذه الحالة ال تصلح محال

ً
وهي كون) اإلنسان ميتا

 م وتتحقق هذه الحالة عندما يكون هناك متوفي مجهول الهوية ومتروك في ثالجات املستشفى لفترة طويلة ومازال الجسد
ً
تماسكا

 .بفعل التبريد، وتتحقق كذلك عندما يموت اإلنسان سواء موته طبيعية أو بفعل إنسان ولم يكشف موته لفترة طويلة

 لجريمة اإلتجار بالبشر، ألنه من الناحية الطبية ال يمكن اإلستفادة 
ً
ففي كل هذه الحاالت ال يصلح هذا الجسد ألن يكوم محال

لحالة، حتى ولو تم انتزاعها لإلتجار بها، وإنما يمكن أن تقوم جرائم أخرى في حق مقترف هذه من األعضاء البشرية في هذه ا

 .األفعال؛ كإنتهاك حرمة املوتى أو إتالف جثث املوتى والعبث بها

( في هذه الحالة ال تقوم جريمة اإلتجار بالبشر في حق مقتر الفرضية الثالثة
ً
 وتم دفنه فعال

ً
يها إذا وقعت ف: وهي )كون اإلنسان ميتا

على ميت دفن بالفعل، وذلك أن محل الجريمة غير قائم حتى وإن قام مقترف الجريمة بذلك بغرض اإلتجار باألعضاء البشرية، 

خاصة إذا كانت الوفاة حدثت منذ فترة، وإنما تقوم في حقه جرائم أخرى، منها إنتهاك حرمة القبور وإنتهاك حرمة املوتى وإتالف 

 .لخوإ… جثث املوتى

 

 الفرع الثاني

 الركن املادي

 

 

يقصد بالركن املادي في جرائم اإلتجار بالبشر، كل ما يتضمنه كيان هذه الجريمة من ماديات يتعلق بالنشاط والنتيجة. والركن 

 في النشاط أو السلوك اإلجر 
ً
مي، ااملادي هو ركن جوهري في جريمة اإلتجار بالبشر وهو يقوم على ثالثة عناصر تتمثل: أساسا

 عالقة السببية وهي الرابط بين السلوك املكون للجريمة والنتيجة التي حدثت 
ً
والنتيجة التي قد يؤدي إليها هذا السلوك، وأخيرا

 :من وقوع هذا السلوك وهو ما سنوضحه فيما يلي

 ك طريق الفعل املادي، بمعنىلكي تقوم هذه الجريمة من الناحية القانونية البد من سل )أ( السلوك اإلجرامي )النشاط اإلجرامي(

أن السلوك اإلجرامي في هذا النوع من الجرائم هو الذي يمثل مادية الجريمة، أي أنه األداة التي تعبر عن مخالفة أوامر ونواهي 

جار تاملشرع والتي أوردتها القاعدة الجنائية، وعلى ذلك يوصف السلوك بعدم املشروعية، وينقسم السلوك اإلجرامي في جرائم اإل

 
ً
 -بالبشر إلى قسمين هما: أوال

ً
 .وسائل السلوك-السلوك، ثانيا

 .أي الفعل ووسائل الفعل أو الفعل وأدوات الفعل

 :وسنوضح فيما يلي أفعال السلوك ثم وسائل السلوك
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: أنماط السلوك في جريمة اإلتجار بالبشر
 
 :أوال

 لجريمة اإلتجار بالبشر. وقد سارت حددت التشريعات املختلفة أنماط السلوك اإلجرامي الذي إذا م
ً
ا أتاه الشخص أصبح مرتكبا

على ذات النهج غالبية القوانين الوطنية حول العالم، فقد جرم املشرع الفرنس ي أفعال؛ التجنيد، العمل، اإليواء أو االستقبال 

 أو فائدة أخرى أو الوعد بهما
ً
 .(254)مقابل أجرا

 .(255)التجنيد، اإليواء، النقل، الحصول على الشخص بأي وسيلةفي حين نص املشرع األمريكي على أفعال؛ 

أما املشرع املصري فلم يخرج هو اآلخر عن هذا النهج حيث أنه وبعد تبيان ماهية بعض املصطلحات في املادة األولى، جرم سلوك 

 لجريمة اإلتجار بال
ً
 من سابقيه حيث ذكر )يعد مرتكبا

ً
 بشر كل من يتعامل بأية صورة فياإلتجار بالبشر وإن كان أكثر إتساعا

شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو االستخدام أو النقل أو التسليم أو االيواء أو االستقبال 

 .(256)أو التسلم سواء داخل البالد أو عبر حدودها الوطنية(

سلوك التي إعتبرها من سلوك جرائم اإلتجار بالبشر حيث نص على )يعد ، فقد عدد أنواع ال(257)وفيما يتعلق بالقانون العماني

 وبغرض اإلستغالل
ً
 جريمة اإلتجار بالبشر كل شخص يقوم عمدا

ً
 :مرتكبا

 استخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو إستقباله... -أ

 إستخدام حدث أو نقله أو إيوائه أو إستقباله... -ب

 70حدد أنواع السلوك اإلجرامي في جريمة اإلتجار بالبشر في املادة الثانية من القانون رقم  ؛ فقدأما بالنسبة للمشرع اإلماراتي

 جريمة االتجار  9107لسنة  0املعدل بالقانون اإلتحادي رقم  9111لسنة 
ً
في شأن مكافحة اإلتجار بالبشر حيث ذكر: يعد مرتكبا

 بالبشر كل من : 

 أو عرضهم للبيع أو ال -أ -0
ً
 .شراء أو الوعد بهماباع أشخاصا

 أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو أواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل  -ب
ً
استقطب أشخاصا

 .البالد أو عبر حدودها الوطنية

 .أعطى أو تلقى مبالغ أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر -جـ

 …ترحيله أو إيواءه أو استقباله استخدام طفل أو نقله أو  -أ -9

 .بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء -ب

ويتبين لنا من خالل أنماط السلوك أو األفعال التي يقوم بها السلوك اإلجرامي لهذه الجريمة، أن جميع األفعال أو السلوكيات 

ار تفق مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجالتي يقوم بها الشخص الذي يرتكب جرائم اإلتجار بالبشر في القوانين السابقة ت

باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال املكمل إلتفاقية األمم املتحدة، ورغم تعدد الصور السابقة إال أنه يكفي توافر إحداها حتى 

 .تقع الجريمة مع توافر العناصر األخرى للجريمة

 

 

                                                           

 .9112لسنة  922من قانون العقوبات الفرنس ي، املضافة بالقانون رقم  2و0فقرة  997املادة   (254)

 .9113املعدل لسنة  9111من قانون حماية ضحايا اإلتجار والعنف لعام  0121-03/22املادة   (255)

 .منه 9و 0بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر، املادة  9101لسنة  12من القانون املصري رقم  9انظر املادة   (256)

 .منه 9، املادة 9113لسنة  091القانون رقم   (257)
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: وسائل السلوك
 
 :ثانيا

لى وسائل إلرتكاب السلوك )أي أفعال السلوك( وقد حددنا فيما سبق أفعال السلوك في القوانين جريمة اإلتجار بالبشر تحتاج إ

املختلفة وعلينا أن نوضح هنا وسائل السلوك حتى يقوم هذا العنصر من عناصر الركن املادي ويتوافر في حق مرتكب جريمة 

 . اإلتجار بالبشر

اإلتجار بالبشر، حددت وسائل ارتكاب السلوك اإلجرامي لهذه الجريمة وذلك كما  في الواقع أن كافة القوانين التي تناولت جرائم

 :يلي: فعلى سبيل املثال

 -ةالحيل -التهديد -، وسائل إرتكاب السلوك اإلجرامي في جريمة اإلتجار بالبشر في: اإلكراه(258)فقد حدد القانون العماني 

أو بأية وسيلة أخرى غير  -أو بإستعمال سلطة ما على الشخص -افأو باستغالل حالة إستضع-استغالل الوظيفة أو النفوذ 

مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أما بالنسبة للسلوك اإلجرامي الواقع على الحدث في هذه الجريمة سواء كان ذلك 

م لجريمة قائمة ولو لم تستخدإستخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال فلم يشترط القانون العماني استخدام الوسائل السابقة فا

 .(259)أي من الوسائل السابقة

ويالحظ على وسائل السلوك اإلجرامي في القانون العماني، أن القانون قد عدد صور من وسائل السلوك اإلجرامي ثم جاء في 

 .غير مباشرة نهاية هذا التعداد وذكر أن السلوك اإلجرامي يقع بأية وسيلة أخرى غير مشروعة، سواء كانت مباشرة أو 

وهذا يعني أن جريمة اإلتجار بالبشر لديه، تقع بأي وسيلة، وعلى هذا، فإن التعداد الوارد بالنص ليس على سبيل الحصر، 

 فعل املشرع 
ً
ألن قصر إرتكاب الجريمة وإرتكاب نشاطها اإلجرامي فقط واملتمثل في أفعال السلوك بوسائل محددة  -في رأينا-وحسنا

 قد يؤدي إ
ً
لى االفالت من التجريم ومن ثم عدم العقاب لبعض الجناة في وسائل قد تكون غير مجرمة قد ترتكب بها هذه حصرا

 .الجريمة

 :كما حدد القانون اإلماراتي 

 :وسائل السلوك اإلجرامي في جريمة اإلتجار بالبشر باآلتي

 -أو إساءة استعمال السلطة -أو الخداع -أو اإلحتيال -أو اإلختطاف -أو غير ذلك من أشكال القسر -التهديد بالقوة أو باستعمالها

أو إساءة استغالل حالة الضعف وذلك بغرض اإلستغالل أما بالنسبة للسلوك اإلجرامي الذي يقع على  -أو إستغالل النفوذ

 راء(.أو عرضه للبيع أو الش -أو بيع -أو إستقبال-أو ايواءه  -أو ترحيله -أو نقل -الطفل سواء كان ذلك )استخدام

فلم يشترط املشرع اإلماراتي إستعمال أي من الوسائل السابقة في إرتكاب السلوك اإلجرامي، فالجريمة واقعة ولو لم يستعمل 

 .الجاني أي من الوسائل السابقة

يل املثال لى سبإن التعداد للوسائل املستعملة في جريمة اإلتجار بالبشر الذي أورده القانون اإلماراتي هو ع -من وجهة نظرنا-ونرى 

 كل ما هو متصور من وسائل إلرتكاب 
ً
في بعض الوسائل وعلى سبيل الحصر في البعض اآلخر. حيث أنه بعد أن عدد تقريبا

 .السلوك، ذكر في متن تلك الوسائل التي عددها مصطلح أو غير ذلك من أشكال القسر

 .رتكاب جريمة اإلتجار بالبشر جاءت على سبيل املثال والحصرللقول بأن الوسائل املستعملة في إ -في رأينا-وهذا التعبير كان 

، فقد حدد هو اآلخر الوسائل املستعملة في إرتكاب السلوك اإلجرامي )وهي أفعال السلوك السابق (260)وبالنسبة للقانون املصري 

 ذكرها(.

                                                           

 .بإصدار قانون مكافحة اإلتجار بالبشر 9113لسنة  091انظر املادة الثانية من املرسوم السلطاني رقم   (258)

 .بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر 9113لسنة  091من القانون رقم -قرة الثانية من املادة الثانية انظر الف  (259)

 .في شأن مكافحة اإلتجار بالبشر 9101لسنة  12القانون رقم   (260)
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ا أو بواسطة اإلختطاف أو اإلحتيال أو وذلك بما يلي حسب النص: إذا تم ذلك بواسطة إستعمال القوة أو العنف أو التهديد بهم

الخداع أو إستغالل السلطة أو إستغالل حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول 

 .على موافقة شخص على اإلتجار بشخص آخر له سيطرة عليه

من  9/ فقرة 2هلية إستعمال أية وسيلة من الوسائل السابقة)املادة ويالحظ أنه ال يشترط لتحقيق اإلتجار بالطفل أو عديمي األ 

( وفي رأينا، فإن التعداد الوارد بشأن الوسائل املستعملة إلرتكاب جريمة اإلتجار 9101قانون مكافحة اإلتجار بالبشر لسنة 

 في أي منها إلى القول أنها جاءتبالبشر، جاء على سبيل الحصر، حيث أن التعبيرات املستخدمة من جانب املشرع ال تعطى مج
ً
 اال

كذلك أن الوسائل املستعملة في السلوك اإلجرامي تغطى وتشمل ما يمكن وما يتصور أن  -في تقديرنا-على سبيل املثال، ونرى 

 على كل حال، ألنه شمل كل أنواع وصور وسا
ً
ل ئتقع به هذه الجريمة، وعلى ذلك، فإن التعداد لوسائل السلوك لم يكن قاصرا

 .إرتكاب السلوك في هذه الجريمة

 

 

 

 )ب( النتيجة

 

النتيجة هي األثر املترتب على السلوك )النشاط( اإلجرامي، والنتيجة قد تكون مادية ملموسة على أرض الواقع، تظهر في شكل 

 ى يمكن القول أنماديات محسوسة ترى رؤية العين، بعد أقتراف السلوك اإلجرامي، والغالب من الجرائم متطلب فيه ذلك، حت

 .الجريمة قد وقعت تامة وذلك بوقوع نتيجتها

وهناك من الجرائم ال يتطلب املشرع أو النموذج القانوني للجريمة حدوث ماديات ملموسة على أرض الواقع من جراء القيام 

د ذلك تكون الجريمة قبالسلوك، بمعنى أنه ال يتطلب نتيجة محسوسة، يمكن مشاهدتها بعد إقتراف النشاط اإلجرامي، ورغم 

 وقعت تامة كذلك، بمجرد القيام بالنشاط اإلجرامي. 

 جرائم الخطر(:-تقسيم الجرائم من حيث النتيجة )جرائم الضرر  

 تنقسم الجرائم من حيث النتيجة إلى نوعين: 

ة مادية ملموسة نترتب : هو ما يطلق عليه جرائم الضرر، وهذا النوع من الجرائم يتطلب القانون فيه حدوث نتيجالنوع األول 

على السلوك اإلجرامي، حتى يمكن القول أن الجريمة قد وقعت تامة، أي القانون يتطلب حدوث ضرر من جراء السلوك 

)النشاط(، وإال ال تكون الجريمة قد وقعت تامة، ومن أمثلة هذه الجرائم، جرائم القتل، السرقة، الضرب، اإلختالس للمال 

 .الخ… العام العام، اإلستيالء للمال

: هو ما يطلق عليه جرائم الخطر، وهذا النوع من الجرائم ال يتطلب وقوع نتيجة معينة، أو بمعنى آخر نتيجة مادية النوع الثاني

ملموسة على األرض، ترى رؤية العين، بل أن القانون أو النموذج القانوني لتلك الجرائم يفترض أن الجريمة قد وقعت تامة 

 املادي، بمجرد القيام بالسلوك اإلجرامي )أي النشاط اإلجرامي(. مكتملة في ركنها

 الخ(. …ومن أمثلة هذه الجرائم )الرشوة، التزوير في املحرارات بقصد اإلستعمال، حيازة السالح بدون ترخيص، حيازة املخدرات

من مجموع الجرائم في كافة وهذا النوع من الجرائم )أي جرائم الخطر( هي جرائم سلوك فقط، وهي تشكل النسبة األقل 

التشريعات الجنائية، وترجع العلة في إقرار هذا النوع من الجرائم هو حماية مصلحة أولى بالرعاية في كل نموذج قانوني لكل 

 .جريمة من هذه الجرائم

 :جريمة اإلتجار بالبشر والنتيجة 
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شريعات املقارنة نجد أن النموذج القانوني لتلك الجرائم من خالل قراءة النصوص الواردة بشأن جرائم اإلتجار بالبشر في كل الت

ال يتطلب نتيجة معينة تتحقق، وإنما الجريمة تقوم بمجرد القيام بالسلوك اإلجرامي ويكتمل ركنها املادي في كافة التشريعات 

 .املقارنة، على أنه ال يمنع أن تقع نتيجة مادية على األرض في بعض صور هذه الجريمة

 .ك الركن املعنوي يتوافر بتوافر القصد، وبالتالي تكون الجريمة مكتملة األركانثم بعد ذل

 .(261)وعلى ذلك، فإن جريمة اإلتجار بالبشر هي من جرائم السلوك فقط )أي الخطر( وليست من جرائم النتيجة

 :وتفصيل ذلك من خالل القوانين املقارنة فيما يلي

 بالنسبة للقانون العماني -
ً
 وبغرض اإلستغالل. : )يعد مرتكبا

ً
 جريمة اإلتجار بالبشر كل شخص يقوم عمدا

 استخدام شخص أو نقله أو أيوائه أو أستقباله... -أ

 استخدام حدث أو نقله أو أيوائه أو استقباله...(. -ب

 وبغرض اإلستغالل باإلستخدام أو النقل أو اإليواء أو اإلستقبال لشخص
ً
ان سواء ك ويتضح مما سبق: أن كل شخص يقوم عمدا

 قامت الجريمة، باإلضافة إلى توافر الوسائل املستعملة في القيام بالسلوك التي حددها القانون في حق البالغ
ً
 أو حدثا

ً
 .(262)بالغا

ومن ثم فإن جريمة اإلتجار بالبشر تقوم بمجرد إرتكاب أحد صور السلوك واملتمثلة في اإلستخدام أو النقل أو اإليواء أو االستقبال 

 وبغرض االستغالل، ومن ثم، فإن الجريمة تقوم وتكتمل أركانها بمجرد القيام بالسلوك اإلجرامي، وال يتطلب  لشخص
ً
عمدا

 .املشرع قيام نتيجة معينة، املهم فقط أن تقوم عالقة سببية بين فعل السلوك ووسيلة السلوك التي حددها القانون 

 :وبالنسبة للقانون املصري  -

 لجريمة ا
ً
اء أو البيع أو العرض للبيع أو الشر إلتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك يعد مرتكبا

 .(263)الوعد بهما أو االستخدام أو النقل أو التسليم أو اإليواء أو اإلستقبال أو التسليم سواء داخل البالد أو عبر حدودها الوطنية

تعامل في شخص طبيعي سواء بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو ويتضح مما سبق، أن الجريمة تقع بمجرد ال

أو التسليم، ومن ثم إرتكاب أي صورة من هذه الصور بقصد االستغالل االستخدام أو النقل أو التسليم أو اإليواء أو االستقبال 

 كانت قامت الجريمة في حق مرتكبيها
ً
 .أيا

حقق نتيجة معينة، فمجرد القيام بالسلوك قامت الجريمة، ولذلك فإن جريمة اإلتجار بالبشر في وعلى ذلك، ال يتطلب املشرع ت

هذا التشريع هي من جرائم السلوك، ولكن البد من أن يكون هناك عالقة بين فعل السلوك الذي حدده املشرع ووسيلة السلوك 

، ومن ثم تكون الجريمة قد قامت في ركنه
ً
 .ا املادي بمجرد توافر ذلكالتي حددها املشرع حصرا

 بالنسبة للقانون اإلماراتي -
 
 :وأخيرا

 جريمة اإلتجار بالبشر كل من
ً
 :(264)يعد مرتكبا

 أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما -أ -0
ً
 .باع أشخاصا

 أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أورحلهم أو أواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو  -ب
ً
استلمهم سواء داخل استقطب أشخاصا

 .البالد أو عبر حدودها الوطنية.... وذلك بغرض االستغالل

 .أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل -ج

                                                           

 .بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر 9113لسنة  091من القانون  9انظر املادة   (261)

ة في إرتكاب السلوك اإلجرامي عند تحدثنا عن عالقة السببية، حيث أن عالقة السببية في هذه الجريمة سيأتي عرض لهذه الوسائل املستعمل  (262)

 .لها طبيعة خاصة

 .بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر 9101لسنة  12املادة الثانية من القانون   (263)

 .9107لسنة  0إلتجار بالبشر املعدل بالقانون رقم في شأن مكافحة ا 9111لسنة  70( من القانون االتحادي رقم 0مكرر ) 0املادة   (264)
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 بالبشر -9
ً
 :يعتبر إتجارا

 .اللإستخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيوائه أو استقباله بغرض االستغ -أ

 .بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء -ب

ويتضح مما سبق أن القيام بأي صورة من صور السلوك اإلجرامي، واملتمثلة في بيع أشخاص أو استخدامهم أو تجنيدهم أو 

الغ مالية تلقي مب تسليمهم او استالمهم سواء داخل البالد أو خارج البالد أو إعطاء أو نقلهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم أو 

أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغالل األخير، أو استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواءه 

 .أو استقباله بغرض االستغالل أو بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء

ام بأي صورة من صور السلوك اإلجرامي قامت الجريمة ومن ثم يتضح أن املشرع ال يتطلب تحقق نتيجة معينة، وإنما  مجرد القي

في  -ديرنافي تق-قصد اإلستغالل، وبناء عليه، تعتبر جريمة اإلتجار بالبشر جريمة من جرائم السلوك  -بطبيعة الحال-مع تطلب 

توافر أحد صور وسائل أحد أفعال السلوك التي حددها املشرع متوافر باإلضافة إلى القانون اإلماراتي كذلك يشرط أن يكون 

مقترف هذه الجريمة، ثم بعد ذلك السلوك التي حددها املشرع، ففي هذا الحال يكون الركن املادي للجريمة قد توافر في حق 

 .يتم بحث الركن املعنوي 

 .وفي ختام القول بخصوص النتيجة في جرائم اإلتجار بالبشر ينبغي التفريق بين نتيجتين في تقديرنا

 .لتامة القانونية في جرائم اإلتجار بالبشرالجريمة ا 

 .الجريمة التامة املادية في جرائم اإلتجار بالبشر 

 :وتفصيل ذلك فيما يلي

 

 

 .الجريمة التامة القانونية في جرائم اإلتجار بالبشر 

كبيها ويستحق مرتيقصد بها تلك التي وقعت من حيث السلوك اإلجرامي فقط، فهي كذلك تعتبر وقعت تامة في نظر القانون 

، بمعنى وقوع أفعال السلوك اإلجرامي التي حددها املشرع )أي 
ً
العقوبة كاملة. والبد أن يتحقق في هذا الشأن، السلوك كامال

صورة منها( باإلضافة إلى أدوات السلوك )أي وسائل السلوك ألي صورة من هذه الوسائل( كما حددها املشرع، وأن تتوافر عالقة 

 .(265)فعل السلوك ووسيلة السلوك كما حددها القانون، مع فرض توافر القصد الجنائي الذي يتطلبه املشرعالسببية بين 

 :الجريمة التامة املادية في جرائم اإلتجار بالبشر 

 
ً
أي:  ،يقصد بها تلك الجريمة من جرائم اإلتجار بالبشر التي وقعت مكتملة في ركنها املادي على األرض، بمعنى وقوع السلوك كامال

فعل من أفعال السلوك املحددة من جانب املشرع، وإرتكاب أي وسيلة من وسائل السلوك التي حددها املشرع في سبيل إرتكاب 

فعل السلوك أي توافر عالقة السببية بين فعل السلوك والوسيلة املستعملة في وقوعه، ووقوع النتيجة املادية القصوى، وأن 

اإلجرامي والنتيجة القصوى. وأن كانت هذه النتيجة غير متطلبة سواء لقيام الجريمة بين السلوك  تكون هناك عالقة سببية قائمة

أو حتى إستحقاق العقاب ألن الجريمة قد وقعت تامة بمجرد القيام بالسلوك اإلجرامي، ويعني توافر عناصر من فعل السلوك 

 سبق(. ووسيلة السلوك وعالقة سببية مع توافر القصد )كما بينا فيما

 .لكن التصور هنا هو وقوع جريمة اإلتجار بالبشر في صورتها القصوى املادية كما افترضها املشرع في تلك الصورة القصوى للنتيجة

                                                           

(265)   
ً
 .سيأتي شرح القصد املتطلب في هذه الجريمة الحقا
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 للقانون )كاإلستخدام أو النقل أو اإليواء أو 
ً
وهذه تتحقق عندما يرتكب الشخص أي فعل من أفعال سلوك اإلتجار املحددة وفقا

 )كالتهديد أو استعمال القوة أو العنف االستقبال... ا
ً
لخ( على أي شخص ثم يكون ذلك بإحدى وسائل هذا السلوك املحدد قانونا

 أو اإلحتيال أو الخداع أو االختطاف أو استغالل السلطة... الخ(.

 كاإلستغالل الجنس ي
ً
دمة أو السخرة أو الخ وقوع النتيجة بناء على ذلك اإلستغالل في صورة من صور االستغالل املحددة قانونا

 أو التسول أو االسترقاق أو إستئصال األعضاء أو األنسجة البشرية... الخ
ً
 .قسرا

 )جـ( عالقة السببية 

 

 

عالقة السببية هي العنصر الثالث من عناصر الركن املادي للجريمة، وهو عنصر هام، البد من توافره في جرائم الضرر )جرائم 

النتيجة إلى القائم بالسلوك، فإذا لم تتوافر عالقة السببية بين السلوك والنتيجة، فال يمكن إسناد النتيجة( حتى يمكن إسناد 

 .النتيجة إلى القائم بالسلوك وإنما يمكن إسنادها إلى سلوك آخر قد يكون آدى إليها

 :تعريف عالقة السببية

قة السببية عنصر في الركن املادي للجريمة، ومن يقصد بعالقة السببية أن النشاط هو الذي تسبب في حدوث النتيجة، وعال

التي ترتبط بالنشاط وهي النتيجة املادية، فإذا زهقت روح املجني عليه، فإن الفاعل ال يسأل الواضح أن املقصود بالنتيجة هنا 

 .(266)عنها إال إذا كان هو الذي تسبب في حدوثها

ري بخصوص معيار عالقة السببية، فإن أحكام النقض املصري تميل عدم وجود نص صريح في القانون املصوعلى الرغم من 

دأ بالفعل تببشكل واضح إلى تبني نظرية السببية، ويبين ذلك من تعريف محكمة النقض عالقة السببية بأنها )عالقة مادية 

 أو خروجه فيما ي املتسبب وترتبط من الناحية املعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج املألوفة لفعله إذا
ً
رتكبه أتاه عمدا

 بالغير(
ً
 .(267)بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب املادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضررا

حيث قررت أنه  93فقد ورد به نص بخصوص عالقة السببية وهو نص املادة  9103لسنة  2أما قانون الجزاء العماني النافذ 

ما لم تكن نتيجة لسلوكه اإلجرامي، ويسأل عنها ولو كان قد أسهم مع سلوكه اإلجرامي في  ال يسأل شخص عن الجريمة>> 

 للسير العادي لألمور، أما إذا كان ذلك 
ً
 وفقا

ً
 أو محتمال

ً
إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو الحق متى كان هذا السبب متوقعا

 إلحداث نتيجة الجريمة، فال يسأل الفاعل 
ً
 .>>في هذه الحالة إال عن الفعل الذي ارتكبهالسبب وحده كافيا

 :عالقة السببية في جرائم اإلتجار بالبشر لها طبيعة خاصة

يبة نجد أن هناك اختالف في طبيعة وترك -كما بينا-بالنظر إلى جريمة اإلتجار بالبشر وفق نصوصها في كل التشريعات املقارنة 

، وكذ
ً
 .(268)لك من حيث الركن املعنوي هذه الجريمة من حيث ركنها املادي أوال

 .فالركن املادي في هذه الجريمة له تركيبة معقدة تختلف عن تركيبة الركن املادي في أي جريمة أخرى 

فإذا كان الركن املادي في أغلب الجرائم يتكون من ثالثة عناصر هي النشاط أو السلوك اإلجرامي والنتيجة وعالقة السببية بين 

 .ك في جرائم الضرر والنتيجة وذلالسلوك 

وفي جرائم السلوك فقط أو جرائم الخطر، فإن الركن املادي يتكون من السلوك اإلجرامي أو النشاط فقط سواء تمثل في فعل 

 .أو إمتناع عن فعل

                                                           

 .0232رؤوف عبيد، السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، دراسة تحليلية مقارنة، دار الفكر العربي، د.   (266)

 .20ص  92 رقم 01، مجموعة أحكام النقض، س0272يناير سنة  92نقض   (267)

 .013غنام محمد غنام وتامر محمد صالح، قانون الجزاء، القسم العام، نظرية الجريمة، ص   (268)
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رض، من جرائم السلوك، ال تتطلب تحقيق نتيجة مادية على األ  -فيما سبق-فإن الوضع في جريمة اإلتجار بالبشر وهي كما بينا 

 مع فرض توافر 
ً
 بوقوع السلوك اإلجرامي، بعناصره املتطلبة قانونا

ً
بل تقوم الجريمة و تتحقق ويستحق مقترفيها العقاب كامال

 .القصد الجنائي املتطلب

 :السلوك اإلجرامي وعناصره في جريمة اإلتجار بالبشر

 في هذه الجريمة إال بشرطين وهما )عناصر السلوك  لكن السلوك ال يكون  -كما قدمنا-جريمة اإلتجار بالبشر جريمة سلوك 
ً
قائما

 في هذه الجريمة(:

 
 
 .: القيام بأفعال السلوك أو بفعل منهاأوال

 
 
 .: إستعمال وسائل السلوك أو وسيلة منهاثانيا

 لكل تشريع-وهي التي نص عليها املشرع في النص القانوني 
ً
قصد إلى توافر  ةحتى يرتكب السلوك وترتكب الجريمة باإلضاف -وفقا

 .اإلستغالل وهو الركن املعنوي في الجريمة

ة هي عالقة بين أفعال السلوك املجرم -ألنها من جرائم السلوك-لوقوع هذه الجريمة  -هنا-ويعني ذلك أن عالقة السببية املتطلبة 

لهذه الجريمة، باإلضافة إلى الركن ووسائل السلوك املحددة من قبل املشرع، فإذا توافرت هذه العالقة توافر الركن املادي 

 .املعنوي أصبحت الجريمة مكتملة األركان

وعلى ذلك فإن السببية املتطلبة هي سببية بين عناصر السلوك اإلجرامي لهذه الجريمة تتمثل في عالقة سببية بين فعل من 

لك قام الركن املادي وتوافر في حق مرتكب أفعال السلوك املحددة وبين وسائل السلوك املحددة من جانب املشرع، فإذا تحقق ذ

 .السلوك اإلجرامي، وإذا توافر القصد قامت الجريمة مكتملة األركان في حق صاحبها

 :وتفصيل ذلك كما يلي

 :في القانون العماني

ك ( فإن كل شخص يقوم بأي فعل من أفعال السلو 9113لسنة  091)من قانون مكافحة اإلتجار بالبشر  9وفق نص املادة 

وسيلة من وسائل السلوك وهي )اإلكراه أو التهديد واملتمثلة في )استخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله( وذلك عن طريق 

أو الحيلة أو باستغالل الوظيفة أو النفوذ أو استغالل حالة استضعاف أو بإستعمال سلطة ما على الشخص أو بأي وسيلة أخرى 

 وبغرض اإلستغالل وقعت غير مشروعة سواء كانت مباش
ً
رة أو غير مباشرة(، توافر الركن املادي وتحقق، وعندما يكون ذلك عمدا

 :الجريمة مكتملة األركان وأستحق مرتكبيها الجزاء الجنائي املقررة لها

 .أما إذا كان استخدام الشخص أو إيواءه... الخ

 كالتهديد
ً
أو الحيلة أو غير ذلك، فال تتوافر عالقة السببية، ومن ثم ال يقوم  لم يكن بإستعمال وسيلة من الوسائل املحددة قانونا

 .السلوك اإلجرامي وال الركن املادي

 :وفي القانون املصري 

بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر( فإن كل من يقوم بأي فعل من أفعال السلوك  9101لسنة  12)من القانون رقم  9وفق املادة 

امل في شخص طبيعي سواء بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو االستخدام أو النقل أو اإلجرامي واملتمثلة في )التع

 استعمال القوة أو العنفالتسليم أو اإليواء أو اإلستقبال أو التسليم( وذلك عن طريق أي بإستعمال وسيلة من الوسائل وهي )

و الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة الضعف أو الحاجة... الخ( أو التهديد بهما أو بواسطة االختطاف أو اإلحتيال أ

 كانت صورة، وقعت الجريمة مكتملة األركان واستحق 
ً
توافر الركن املادي وتحقق، وعندما يكون ذلك بقصد اإلستغالل أيا

 .مرتكبيها الجزاء الجنائي املقرر لها
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 كاستعمال  أما إذا كان االستخدام أو اإليواء أو النقل أو 
ً
التسليم... الخ، دون استعمال وسيلة من وسائل السلوك املذكورة آنفا

أو التهديد بهما أو اإلختطاف أو اإلحتيال أو الخداع... الخ، فإن عالقة السببية ال تتوافر بين السلوك ووسيلته، القوة أو العنف 

ببية بين عناصر الفعل وعنصر الوسيلة املتطلب لقيام السلوك ومن ثم، ال يقوم الركن املادي في حق مقترفه إلنتفاء عالقة الس

 .اإلجرامي، ومن ثم، الركن املادي للجريمة، وبناء على ذلك ال تكون هناك جريمة إتجار بالبشر

 يفالركن املادي فيها يتكون من سلوك إجرامخاتمة القول هنا؛ جريمة اإلتجار بالبشر جريمة مختلفة في تكوينها وفي عناصرها 

 .فقط وهو كاف لوقوع الجريمة مع فرض توافر القصد الجنائي املتطلب لوقوعها

، بل إن السلوك 
ً
والسلوك اإلجرامي هو اآلخر مختلف في تكوينه فهو ال يتكون كباقي الجرائم من فعل أو إمتناع عن فعل مثال

 .العنصر الثاني اإلجرامي يتكون من فعل وهو العنصر األول، ويتكون كذلك من وسائل الفعل وهو 

جانب املشرع، وإحدى وسائل السلوك املتطلب كذلك وعلى ذلك، فإن عالقة السببية املتطلبة هي بين فعل السلوك املحدد من 

 وال الجريمة قائمة في حق مرتكبيها
ً
 .من جانب املشرع، وإال ال يكون الركن املادي قائما

 الفرع الثالث

 الركن املعنوي 

 

 

 :ملعنوي املقصود بالركن ا

يقصد بالركن املعنوي للجريمة؛ هو مدى إتجاه إرادة الجاني إلى إرتكاب الجريمة. ولكي يتحدد ذلك، يلزم التعرف على مدى علمه 

 .بعناصر الجريمة املختلفة

ي، بل لجانفإن الركن املعنوي يعبر عن موقف الجاني من الناحية النفسية إزاء الجريمة، فال يكفي أن يصدر الفعل عن اوبهذا، 

 .(269)يلزم تحديد شكل الركن املعنوي لها

 :صور الركن املعنوي 

الجريمة إما أن تكون عمدية، أو تكون غير عمدية. وفي النوع األول من الجرائم يتخذ القصد الجنائي شكل الركن املعنوي، أما في 

من قانون الجزاء العماني  22وأكدت ذلك املادة النوع الثاني من تلك الجرائم، فإن الخطأ غير العمدي يشكل الركن املعنوي، 

الجديد والنافذ بقولها: الركن املعنوي للجريمة هو العمد في الجرائم املقصودة، والخطأ في الجرائم غير املقصودة، ويتوافر العمد 

، وذلك بقصد إحداث اإلرتكاب أو االمتناع مجر بإتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو االمتناع عن فعل متى كان هذا 
ً
 قانونا

ً
ما

 يكون الجاني قد توقعها وقبل املخاطرة بها
ً
 .نتيجة مباشرة أو أي نتيجة أخرى مجرمة قانونا

وتكون الجريمة عمدية كذلك إذا وقعت على غير الشخص املقصود بها، و يتوافر الخطأ إذا وقعت النتيجة اإلجرامية بسبب خطأ 

 .أو األنظمةالفاعل أو عدم مراعاة القوانين 

وعلى الرغم من ضرورة توافر الركن املعنوي في كل جريمة، سواء أكان ذلك في شكل قصد جنائي أو خطأ غير عمدي، فإن البعض 

يرى أن هناك من الجرائم ما ال يلزم لتوافره وجود ركن معنوي من قصد جنائي أو خطأ غير عمدي، كما هو الحال في املخالفات 

، ومع ذلك، فإن األمر يتعلق بإفتراض الخطأ أي بعدم التزام (270)جرائم مادية، كالجرائم اإلقتصادية وغيرها مما أطلق عليه

 .(271)سلطة اإلدعاء بإثبات الركن )القصد أو الخطأ غير العمدي(

                                                           

 .012د. غنام محمد غنام، تامر محمد صالح، املرجع السابق، ص   (269)

 .000،ص0221د. عبدالرؤوف مهدي، املسؤولية الجنائية في الجرائم االقتصادية، مطبعة املدني،   (270)

 .22، ص0233دالعظيم مرس ي وزير، افتراض الخطأ كأساس للمسؤولية الجنائية، دار النهضة العربية، عب  (271)
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 :األصل في التجريم العمد

ن الواجب تفسير هذا النص بإعتبار إذا لم يحدد املشرع شكل الركن املعنوي في نص معين، فإن التساؤل يثار حول ما إذا كان م

 أو بخطأ غير عمدي بإعتبار أن عمومية 
ً
أن األصل في التجريم هو العمد أو القول بأنه يستوى أن يقع الفعل في هذه الحالة عمدا

 .النص وعدم تحديده بأنه عمدي يفيد تلك التسوية

 على هذا األصل، يتجه الرأي الراجح في الفقه إلى أن األصل في التجريم هو العمد، و 
ً
أن تجريم الخطأ غير العمدي يشكل خروجا

ومن ثم، يتعين أن يرد به النص صراحة حتى يعاقب عليه، ومن ثم، فإن النص الذي يحدد شكل الركن املعنوي يتم تفسيره 

 .(272)بإعتبار أنه يستلزم العمد

 :القصد الجنائي

م بالنشاط والنتيجة، فالعلم واإلرادة هما قوام القصد الجنائي، العلم القصد الجنائي هو إتجاه إرادة الجاني عن علم إلى القيا

 .بالنشاط والنتيجة وإتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النشاط والنتيجة

 ،
ً
 قانونا

ً
ويتوافر العمد بإتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو اإلمتناع عن فعل، متى كان هذا اإلرتكاب للفعل، أو اإلمتناع مجرما

 ويكون الجاني قد توقعهاو 
ً
 .ذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرى مجرمة قانونا

، وسواء أكانت (273)ويالحظ أن القصد الجنائي ركن أساس ي في الجرائم العمدية سواء أكانت من الجنايات أو الجنح أو املخالفات

 .من الجرائم التقليدية أو من الجرائم االقتصادية

 :ار بالبشر والركن املعنوي جريمة اإلتج

إن جريمة اإلتجار بالبشر كغيرها من الجرائم، ال يتطلب القانون لقيامها أن يأتي الجاني صور السلوك املادي في صورة الركن 

 املادي للجريمة فحسب. بل البد من أن يتوافر إضافة إلى ذلك ركنها املعنوي، والذي يعبر عن الحالة النفسية للجاني صاحب هذا

السلوك، ذلك أن هذا السلوك ينطوى على حركة جسدية سواء تمثله في قول أو فعل، وكذلك إرادة تشكل العنصر النفس ي 

، ويتمثل الركن املعنوي في الجرائم (274)لصاحب السلوك اإلجرامي، إذ البد أن تكون ملاديات الجريمة إنعكاس في نفسية الجاني

ني إنصراف إرادة الجاني إلى إثبات السلوك وإحاطة علمه بعناصر الجريمة أو قبولها، ، والذي يع(275)العمدية في القصد الجنائي

حيث البد أن تنصب اإلرادة على السلوك والنتيجة املعاقب عليها، إذ يتمثل القصد الجنائي لجريمة اإلتجار بالبشر بإعتبارها 

أو تنقيله أو استقباله أو ايوائه بمحض إرادته، وهو عالم إحدى الجرائم العمدية في قيام الجاني بتجنيد املجني عليه أو نقله 

بذلك مدرك لنشاطه، وإعتبار القصد الجنائي يتكون من عنصرين هما العلم واإلرادة ويبقى الركن املعنوي في هذه الجريمة 

. إذ في حال 
ً
ة إتيان الفعل بصفة عمديينصرف إلى العالقة النفسية بين مرتكب الجريمة والواقعة اإلجرامية واملحظورة قانونا

تكون اإلرادة للفاعل واضحة، فالجاني الذي يقوم بإستغالل شخص في العبودية أو الرق أو املمارسات الشبيهة بذلك هو عالم 

بعناصر الجريمة، بينما ينصرف معنى اإلرادة النفسية للفاعل والتي من خاللها يسيطر على فعله من خالل توجيهه على نحو 

 .(276)ون إلى عنصر اإلرادة واملتعلقة بالنتيجة اإلجراميةمخالف للقان

                                                           

 .911د. عبدالرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات بدون ناشر أو تاريخ ص   (272)

 .09ص 0272انظر عكس ذلك؛ عمر السعيد رمضان، الركن املعنوي في املخالفات،   (273)

 .22علي عبدالقادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام،ص د.  (274)

 .71د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن املعنوي في الجرائم العمدية، دار النهضة العربية،ص (275)

 .22د. سعيد أحمد علي قاسم، املرجع السابق،ص (276)
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ومع هذا، البد من إمعان النظر هنا بشأن عنصر العلم بخطورة الفعل اإلجرامي على النحو السابق ذكره، ففي الجريمة أال يشكل 

رة على املجني عليه بغض النظر مجرد النقل أو التنقيل أو اإليواء أو التجنيد أو اإلستقبال عن طريق اإلكراه أو اإلختطاف خطو 

 .عن إستغالله وما يشكل هذا الفعل من خطر

إذن البد من توافر القصد الجنائي العام لكي تقوم الجريمة واملكون من العلم واإلرادة من الجاني بالنسبة للسلوك املكون لركنها 

 .املادي

 ين املقارنة، توافر القصد الجنائي الخاص بمعنى أن تتوافر لدىإلى جانب توافر القصد الجنائي العام يتطلب املشرع في كل القوان

 .الجاني نية خاصة وهي نية اإلضرار بالغير

وقد عبر املشرع عن القصد الجنائي الخاص في جرائم اإلتجار بالبشر بقوله ) بقصد اإلستغالل كاإلستغالل الجنس ي أو في التسول 

 أو االسترقاق
ً
أو اإلستعباد أو نزع األعضاء أو االنسجة أو جزء منها( وبالرغم من إتفاق املشرعين  أو في السخرة أو الخدمة كرها

على وحدة جرائم اإلتجار بالبشر بخصوص محل اإلعتداء وهو )إنسان حي( إال أن السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية لإلستغالل 

 .ؤدية إلى أضرار معنوية يصعب أصالحها فيما بعداملرتكب من الجاني تفصح عن تعدد أشكال اإلستغالل غير املشروع امل

 :وبناء على ذلك، فإننا نرى رؤية أخرى للقصد الجنائي املتطلب في جريمة اإلتجار بالبشر، ونوضح ذلك فيما يلي

 :القصود الجنائية في جريمة اإلتجار بالبشر

 لطبيعة تركيبة وتكوين جريمة اإلتجار بالبشر املختلفة عن باقي ال
ً
 .(277)جرائم، وذلك في كل القوانين املقارنة كما بينانظرا

 :القصد الجنائي العام. 1

إذا كان القصد الجنائي العام هو إتجاه اإلرادة إلى إرتكاب الوقائع املجرمة مع العلم بماهيتها من حيث الوقائع املادية وليس من 

 .ت، ألنه ال يعذر أحد بالجهل بالقانون حيث التجريم والعقاب بمعنى أن الفعل مجرم أم ال في قانون العقوبا

ففي جريمة اإلتجار بالبشر كجريمة عمدية ككل الجرائم ال بد فيها من توافر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم واإلرادة، وهو 

 . (278)الخ…أن يعلم الجاني أنه يقوم بإستخدام أو إيواء أو استقبال أو النقل للشخص

، وأن تتجه إرادته بالفعل (279)الخ… ف أو إستعمال القوة أو اإلحتيال أو الخداع أو إستغالل السلطةبإستخدام التهديد أو العن

 في هذه الصورة، وهذا هو القصد الجنائي األول الذي ال بد من توافره 
ً
إلى تحقيق ذلك، فإن القصد الجنائي العام يكون متحققا

 .لقيام جريمة اإلتجار بالبشر

 :صالقصد الجنائي الخا. 2

يقصد بالقصد الجنائي الخاص، إتجاه نية الجاني إلى تحقيق غاية معينة من وراء إرتكاب الجريمة، هذا النوع من القصد إن هو 

 .في حقيقته إال باعث معين يتوافر لدى الجاني

 .هاع من القصد لوقوعواألصل أنه ال يعتد بالباعث على وقوع الجريمة، غير أنه في بعض الجرائم يستلزم املشرع وجود هذا النو 

 .من ذلك، جريمة حيازة املخدرات بقصد اإلتجار، فيلزم أن تنصرف نية الجاني من وراء الحيازة إلى اإلتجار باملخدرات

 .وفي جريمة تزوير املحرارت يلزم أن تتجه نية الجاني إلى إستعمال املحرر فيما زور من أجله

 ف
ً
 خاصا

ً
 جنائيا

ً
ي إحدى الجرائم، فإن ذلك يأتي لكي يضاف إلى القصد الجنائي العام، فهو إذن ال وإذا استلزم القانون قصدا

 عنه، لذلك فإن الجرائم التي يلزم فيها قصد جنائي خاص هي من نوع الجرائم العمدية، فال يتصور 
ً
يغني عنه ألنه ليس بديال

 نية الجاني فياص عن القصد الجنائي العام هو أن هذا النوع من القصد في الجرائم غير العمدية، وما يميز القصد الجنائي الخ

                                                           

 .في شرح الركن املادي لهذه الجريمةانظر ما سبق   (277)

 .انظر ما سبق في شرح الركن املادي لهذه الجريمة  (278)

 .إنظر السلوك اإلجرامي من حيث األفعال والوسائل في جريمة اإلتجار بالبشر في القوانين املقارنة، فيما سبق  (279)

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

142 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

القصد الخاص تتجه إلى غاية أخرى ال تدخل في أركان الجريمة، أما في القصد الجنائي العام، فإن نية الجاني تنصرف إلى أركان 

 .(280)الجريمة من نشاط ونتيجة

 :وبتطبيق مفهوم القصد الجنائي على جريمة اإلتجار بالبشر

تتطلب غاية أو باعث أو غرض معين من وراء القيام بالسلوك اإلجرامي لدى التشريعات في جريمة اإلتجار بالبشر نجد أن كل 

أي بأي صورة منه أو باإلستغالل املصنف أي الذي له صور معينة  -(281)بصفة عامة-الجاني يتمثل في )اإلستغالل( للمجني عليه 

 .(282)ومحددة من جانب املشرع

ريعات لقيام هذه الجريمة في كل التشصد اإلستغالل هو قصد جنائي خاص في جريمة اإلتجار بالبشر يلزم توافره وعلى ذلك، فإن ق

املقارنة التي جرمت اإلتجار بالبشر مع العلم أن الجريمة تكون وقعت مكتملة في أركانها من الناحية القانونية ولو لم يحدث 

دى الجاني وأن يتوافر ل -كما بينا في موضعه-لوك اإلجرامي وفق عناصره املتطلبة إستغالل بعد، فاملطلوب فقط هو القيام بالس

 .غرض اإلستغالل للمجني عليه بأي صورة، وبهذا يتوافر القصد الجنائي الخاص في قيام الجريمة

)وهذا يمثل أفعال  أن يقوم الجاني بإستخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله -وفق أحكام القانون العماني-ومثال ذلك 

وذلك بإستعمال اإلكراه أو التهديد أو الحيلة أو بإستغالل الوظيفة أو النفوذ أو بإستغالل حالة إستضعاف أو السلوك اإلجرامي( 

بإستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى... )وهذا يمثل وسائل السلوك( وأن تكون عالقة السببية قائمة 

 وبغرض االستغالل ومتوافرة بين
ً
 .فعل السلوك ووسيلته، ثم أن يكون ذلك عمدا

 حتى وإن لم يحدث إستغالل فعلى بعد، للمجنيفي هذا الحال تكون جريمة اإلتجار بالبشر قد وقعت في حق فاعلها مكتملة األركان 

 .عليه

 .الثانيوبهذا يكون القصد الجنائي الخاص قد تحقق في جريمة اإلتجار بالبشر وهو القصد 

 :القصد الجنائي النوعي الخاص 

لها طبيعة خاصة وتكوين وتركيب خاص بها يختلف عن كل الجرائم، وهذه الطبيعة والتكوين  -كما ذكرنا-جريمة اإلتجار بالبشر 

 .والتركيبة الخاصة في كل القوانين املقارنة

من جرائم السلوك وليست من جرائم النتيجة، حيث وجدنا أن في الركن املادي لها حيث تبين لنا أنها  -فيما سبق-وقد بينا ذلك 

 .الجريمة تقوم بمجرد القيام بالسلوك اإلجرامي فقط

وتبين لنا كذلك أن السلوك اإلجرامي في هذه الجريمة له طبيعة وتكوين وتركيب خاص، حيث أن السلوك يتكون في هذه الجريمة 

، و عنصر وسيلة الفعل، وهو العنصر الثاني. وال بد من توافر عالقة السببية من عنصرين هما؛ عنصر الفعل، وهو العنصر األول 

 .بينهما حتى يقع السلوك اإلجرامي

وعلى ذلك؛ فالبد من وقوع شرط أول وهو وقوع إحدى صور السلوك املحددة من جانب املشرع، والشرط الثاني أن يقع الفعل 

املشرع وأن تتوافر عالقة السببية بين الفعل والوسيلة املستخدمة في  أو صورة السلوك بإحدى الوسائل املحددة من جانب

بغرض توافر القصد الجنائي العام، وإذا كان ذلك السلوك املرتكب بعناصره السابقة  -كما بينا-إيقاعه، وبهذا الوضع فقط 

د اد املشرع، ألنها تتطلب لوقوعها القصوقامت جريمة اإلتجار بالبشر وفق ما أر اإلستغالل وفقط، توافر القصد الجنائي الخاص 

 .(283)الجنائي الخاص

                                                           

 .193محمود نجيب حسني، املرجع السابق،   (280)

 .من قانون مكافحة اإلتجار بالبشر، سابق اإلشارة إليها 9ني: انظر املادة وذلك كاملشرع العما  (281)

 .من قانون مكافحة اإلتجار بالبشر، سابق اإلشارة إليها 9وذلك كاملشرع املصري: انظر املادة   (282)

 .091/9113من قانون مكافحة اإلتجار بالبشر رقم  9وذلك وفق أحكام القانون العماني، انظر املادة   (283)
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ولكن قد يتطلب املشرع غرض نوعي خاص من وراء الغرض الخاص األول، وهو ما نطلق عليه القصد الجنائي النوعي الخاص 

 في بعض القوانين كالقانون املصري واإلماراتيوهو القصد 
ً
 .الثالث املتطلب أحيانا

القصد إذا لم يتوافر فالجريمة قائمة في حق الجاني بتوافر القصد الجنائي الخاص فقط، ألن قصد  ولكن يالحظ أن هذا

 .اإلستغالل بأي صورة يجعل الجريمة قائمة ولو لم يتحقق أو يتبين لدى املحكمة القصد الجنائي النوعي الخاص

 :تطبيق على القانون املصري 

 بعد أن حددت كيفية وقوع الجريمة في ركنها املادي،نون املصري نجد أن املادة الثانية، بالنظر إلى جريمة اإلتجار بالبشر في القا

 لجريمة اإلتجار بالبشر 
ً
كل من يتعامل  -وفق املشرع املصري -أوضحت القصد املتطلب فيها، وتفصيل ذلك فيما يلي: يعد مرتكبا

لشراء أو الوعد بهما أو االستخدام أو النقل أو التسليم أو بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو ا

اإليواء أو اإلستقبال أو التسليم.... إذا تم ذلك بواسطة إستعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة اإلختطاف أو 

ء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطااإلحتيال او الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة 

 كانت صورة بما في  -وذلك كله-الحصول على موافقة شخص على اإلتجار بشخص آخر له سيطرة عليه 
ً
بقصد اإلستغالل أيا

و أذلك اإلستغالل في أعمال الدعارة وسائر أشكال اإلستغالل الجنس ي وإستغالل األطفال في ذلك وفي املواد اإلباحية أو السخرة 

 أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو اإلستعباد أو التسول أو استئصال األعضاء 
ً
و جزء أو األنسجة البشرية أالخدمة قسرا

 .منها

ويتبين لنا: أن املشرع تطلب القصد الجنائي الخاص لوقوع جريمة اإلتجار بالبشر بصفة عامة وذلك بقوله )إذا كان التعامل 

 كانت صوره( ثم بعد ذلك ذكر صور لإلستغالل، وهذا يعني أن الجريمة إذا وقعت أو إذا توافر لدى الجاني بقصد اإلستغال
ً
ل أيا

 من الصور املذكورة في صور اإلستغالل يكون الجاني قد تحقق في شأنه و توافر القصد الجنائي 
ً
د النوعي الخاص وهو القصأيا

د الجنائي النوعي الخاص )القصد الثالث( باإلضافة إلى القصد الجنائي الخاص، الثالث وتكون الجريمة قد توافر فيها القص

 .وقبلها القصد الجنائي العام، أي أن الجريمة في هذه الحالة توافر فيها القصود الجنائية الثالثة

 بإيواء شخص )وهو املجني عليه( عن 
ً
لقوة أو اطريق التهديد ويتحقق القصد الجنائي النوعي الخاص كذلك إذا قام الجاني مثال

 على أرض 
ً
 وبغرض تحقق ذلك ماديا

ً
 أو في الخدمة قسرا

ً
 أو استغالله جنسيا

ً
أو باستعمال اإلحتيال و بغرض نزع أعضائه مثال

، فإن القصد الجنائي النوعي الخاص )القصد الجنائي الثالث( قد تحقق في هذه الجريمة
ً
 .(284)الواقع، أو بتحققه فعال

 

 املبحث الثاني

 جريمة اإلتجار بالبشر الواقعة على الشخص

 البالغ أو العادي في التشريع العماني واملصري واإلماراتي

 

ميزت التشريعات املختلفة بين جريمة اإلتجار بالبشر عندما تقع على الشخص البالغ أو العادي وبين جريمة اإلتجار بالبشر عندما 

 .ية كما في التشريع املصري تقع على الحدث )الطفل( أو حتى عديمي األهل

 في كل من التشريع العماني واملصري واإلماراتي، وهي التشريعات األساسية 
ً
 جليا

ً
في هذه  -محل الدراسة املقارنة-وهذا يبدو واضحا

 .الدراسة وهي جريمة اإلتجار بالبشر

                                                           

 .انظر املطلب السابق-وهي ما تسمى لدينا بالجريمة التامة املادية كصورة من جرائم اإلتجار بالبشر   (284)
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هذا املبحث لن نتناولها من حيث األركان  وفيما يتعلق بجريمة اإلتجار بالبشر الواقعة على الشخص البالغ مهبط الدراسة في

 .(285)العامة للجريمة، فقد تناولنا األركان العامة في جريمة اإلتجار بالبشر في مبحث سابق

وإنما نتناول هذه الجريمة من حيث الشروط الخاصة بهذه الجريمة أي ما يتطلبه املشرع لوقوع هذه الجريمة على الشخص 

ة في حق مرتكبيها، وكذلك العقوبة املقررة في هذه الحالة، ونلقي بالضوء على ذلك في كل من القانون البالغ حتى تقوم هذه الجريم

 .العماني واملصري واإلماراتي

 :وعلى ذلك، ينقسم هذا املبحث إلى مايلي

 .: في القانون العمانياملطلب األول 

 .في القانون املصري  املطلب الثاني:

 .ماراتيفي القانون اإل  املطلب الثالث:

 

 املطلب األول 

 جريمة اإلتجار بالبشر الواقعة

 على الشخص البالغ أو العادي

 

 

بداية يقصد بالشخص البالغ هو الشخص الذي تجاوز سنه ثماني عشرة سنة، ويقصد بالشخص العادي، ذلك الشخص العادي 

 .من حيث خلقته أو بمعنى آخر هو الشخص الذي ليس من ذوي اإلعاقة

ا هو أن املشرع في كل التشريعات املقارنة جعل جريمة اإلتجار بالبشر الواقعة على الطفل لها شروط خاصة لقيامها والعلة في هذ

وأما بالنسبة لذوي اإلعاقة فقد جعل املشرع في كل التشريعات املقارنة كذلك عقوبة أشد لجريمة وكذلك في العقوبة املقررة لها. 

الشخص العادي أما بالنسبة لشروط قيام الجريمة في حقه فهي ذات الشروط لقيام الجريمة اإلتجار بالبشر الواقعة عليه غير 

 .(286)في حق الشخص البالغ أو العادي، وهذا ما انتقدناه في موضعه

لقيام جريمة اإلتجار  -(287)التي تحدثنا عنها فيما سبق-بداية كذلك، ننوه إلى أن هذه الجريمة تتطلب توافر األركان العامة 

لبشر بصفة عامة، واملتمثلة في الركن الوصفي اإلفتراض ي والركن املادي والركن املعنوي وبالكيفية و التكوين الذي تحدثنا عنه با

 في كل ركن من هذه األركان في حينه.

تلف يخومن ثم، فإننا هنا نسوق فقط الشروط الخاصة بهذه الجريمة في القانون العماني، ذلك ألن كل قانون في كل دولة قد 

في بعض الشروط الخاصة التي تميزه عن باقي القوانين، وهذه الشروط تقع إما في الركن املادي والركن املعنوي، وإما في الركن 

 .املادي فقط، ثم نبين العقوبة األصلية املنصوص عليها لهذه الجريمة في هذا القانون 

 :وعلى ذلك، نقسم هذا املطلب إلى

 .صة بهذه الجريمةالشروط الخا الفرع األول:

 .العقوبة األصلية املقررة لهذه الجريمة الفرع الثاني:

 

                                                           

 انظر املبحث السابق، املطلب الخامس منه.  (285)

 .9103انظر مؤلفنا في جريمة اإلتجار بالبشر،   (286)

 انظر املبحث السابق، املطلب الخامس منه.  (287)
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 الفرع األول 

 الشروط الخاصة بهذه الجريمة

 

(. نجد أن جريمة اإلتجار بالبشر الواقعة على 288من خالل قراءة نص املادة الثانية من قانون مكافحة اإلتجار بالبشر العماني)

 :زها عن غيرها وتتمثل هذه الشروط في ما يليالشخص البالغ لها شروط خاصة تمي

 أو استقبالة(. -أو إيوائه -أونقلة-الشرط األول: وقوع أحد األفعال املادية الواردة على سبيل الحصر وهي )استخدام شخص  

فة أو غالل الوظياست -الخداع  -الحيلة  -التهديد  -الشرط الثاني: أن يكون وقوع األفعال السابقة بالوسائل اآلتية )اإلكراه  

أو باستعمال سلطة ما على الشخص( أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت  -أو باستغالل حالة استضعاف -النفود

 .مباشرة أو غير مباشرة

 .الشرط الثالث: أن تقوم عالقة سببية بين أفعال السلوك ووسائلة 

  
ً
 .الشرط الرابع: أن يرتكب الجاني هذه األفعال عمدا

 .لشرط الخامس: أن يرتكب الجاني هذه األفعال بغرض اإلستغاللا 

 :وتفصيل هذه الشروط فيما يلي بإيجاد

 (:أو استقباله -أو ايوائه -أو نقله -وقوع أحد األفعال املادية الواردة على سبيل الحصر وهي )استخدام شخص الشرط األول: 

 :تجار بالبشر في أربعة أفعال مادية وهيحدد القانون العماني السلوك اإلجرامي في جريمة اإل

ي ف -تقديرنا-إستخدام شخص: ويعني االستخدام لشخص، جعله يقوم بعمل من األعمال أي بفعل ما، وتتمثل كذلك في  

 
ً
 أيضا

ً
 متى كان هذا االمتناع عن الفعل هو بأمر من الجاني، فهذا يعد إستخداما

ً
صورة اإلمتناع عن الفعل فهو يمثل إستخداما

 أو غير مشروع
ً
 .للشخص وسواء كان العمل مشروعا

أو  نقله: يعني نقل الشخص، إنتقاله من مكان إلى مكان بأمر، أي أنه ينقل دون رغبته من مكان إلى آخر، فإذا تحقق ذلك  

 .أفعال السلوك اإلجرامي املمثل لهذه الجريمةوقع هذا الفعل من 

فيه الشخص ليسكن ويبيت ويستريح، فإذا تحقق هذا الفعل بهذه الكيفية، قام  أو إيوائه: يقصد باإليواء مكان معين يأوي  

 .هذا الفعل من أفعال السلوك اإلجرامي

أو استقباله: يقصد باإلستقبال، املقابلة من شخص آخر بترحاب وقبول في مكان دون أن يصل االمر إلى اإليواء في املكان أي  

 .املبيت والسكنى الدائمة للمجني عليه

هذه األفعال السابقة تمثل السلوك اإلجرامي في هذه الجريمة، وهي وارده على سبيل الحصر، وعلى ذلك فوقوع أحد هذه األفعال 

 
ً
 .يجعل السلوك اإلجرامي في هذه الجريمة قائما

غالل است -الحيلة -يدالتهد -أن يكون إقتراف األفعال السابقة أو إحداها بالوسائل اآلتية أو إحداها )اإلكراه الشرط الثاني: 

 أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة(. -الوظيفة أو النفوذ

 تمثل السلوك اإلجرامي لهذه الجريمة، ذكر بعد ذلك وسائل يقع بها هذا السلوك اإلجرامي. 
ً
بعد أن حدد املشرع العماني صورا

في صور السلوك اإلجرامي، وإنما الوسائل املستخدمة في تحقيق أفعال السلوك  وهذه الوسائل لم ترد على سبيل الحصر، كما

 .جاءت على سبيل املثال، ويتضح ذلك من نص املادة الثانية

حيث عدد املشرع صور لوسائل السلوك ثم جاء في نهاية الفقرة وذكر.... أو بأية وسيلة أخرى.... ويعني ذلك أنها ) أي هذه الوسائل( 

 .سبيل الحصر لم ترد على

                                                           

 بإصدار قانون مكافحة اإلتجار بالبشر. 9113/  091ي رقم املرسوم السلطان  (288)
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 :والوسائل التي عددها املشرع في بداية الفقرة هي

 بفعل شخص آخر وهو الجاني، ويجعل  
ً
 كان أو معنويا

ً
اإلكراه: يقصد باإلكراه كل فعل أو قول يؤثر على املجني عليه ماديا

 .املجني عليه ينفذ ما اكره عليه أو يكون في طريقة إلى ذلك

يعاز أو اإليهام للمجني عليه بحصول أذى سواء له أو لغيره من أجل تنفيذ املجني عليه املطلوب التهديد: يقصد بالتهديد اإل 

 .منه واملتمثل في صور أو أحد صور السلوك اإلجرامي السابقة

الحيلة: هي فعل أو قول يكون فيه إيهام للمجني عليه بخالف الواقع، مما يؤدي إلى قيام املجني عليه، بأفعال السلوك  

 .(289)جرامي أو إحداها سابقة البياناإل 

 ويستغل هذه الوظيفة في استغالل الوظيفة أو النفوذ: يقصد بإستغالل الوظيفة أن يكون الجاني في  
ً
هذه الجريمة موظفا

 .قيام املجني عليه بصور السلوك اإلجرامي أو إحداها

 .وبسبب ذلك يتحقق السلوك اإلجرامي أو أحد صورهويقصد باستغالل النفوذ: أن يكون الجاني يصاحب تأثير ما على آخرين 

استغالل حالة استضعاف: يقصد بهذه الوسيلة من وسائل السلوك اإلجرامي، أن يستغل الجاني حالة املجني عليه، الذي  

 في تحقيق أفعال 
ً
 .السلوك اإلجرامييكون في حالة ضعف، تجعله يكون مجبرا

ه الوسيلة من وسائل السلوك اإلجرامي، بأن يكون الجاني صاحب سلطة ما إستعمال سلطة ما على الشخص: تتحقق هذ 

 لألوامر، فقد تكون سلطة قانونية 
ً
 ومنفذا

ً
على الشخص، واملقصود بالسلطة هنا، هي السلطة التي تجعل املجني عليه مطيعا

 كالوالية أو الوصاية أو املتبوع لتابعة.... إلخ.

 .أن يكون املجني عليه تحت سيطرة الجاني وال يستطيع أن ال ينفذ أمر الجاني وقد تكون سلطة فعلية مادية؛ بمعنى

وبعد التعداد لصور وسائل السلوك اإلجرامي في الفقرة الثانية من املادة الثانية، ذكر املشرع في نهاية الفقرة الثانية... أو بأية 

بذلك أية وسيلة أخرى بخالف ما أورده املشرع بالنص، وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة: ويقصد 

 .وهذا يشمل كل وسيلة تستخدم في تحقيق أي فعل من أفعال السلوك اإلجرامي

وعلى ذلك، فإن إرتكاب أفعال السلوك اإلجرامي أو إحداها بأي وسيلة كانت سواء كانت من الوسائل املذكورة بالنص، أو أي 

 .بها هذه الجريمة وسيلة أخرى غير مشروعة تتحقق

 :أن تكون هناك عالقة سببية بين أفعال السلوك أو أحد أفعاله وبين وسائلة أو إحدى وسائله الشرط الثالث: 

 أو  -أو ايوائه -أو نقله -وهي )استخدام شخصالبد من قيام عالقة السببية بين أفعال السلوك اإلجرامي أو إحدى هذه الصور 

أو  -أو بإستغالل حالة استضعاف -استغالل الوظيفة أو النفوذ -الحيلة -التهديد -وك )وهي اإلكراهاستقباله( وبين وسائل السل

 بإستعمال سلطة ما على الشخص( أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة(.

ومن ثم ال قيام للسلوك اإلجرامي لهذه فإذا لم تتوافر عالقة السببية بين فعل السلوك ووسيلة السلوك ال تقوم الجريمة، 

 .الجريمة لعدم إكتمال عناصر السلوك اإلجرامي

  الشرط الرابع: 
ً
 :أن يرتكب الجاني هذه األفعال عمدا

 
ً
 .يشترط لقيام جريمة اإلتجار بالبشر، أن ُيرتكب السلوك اإلجرامي لهذه الجريمة عمدا

، وبناء على ونرى من جانبنا أن جريمة اإلتجار بالبشر هي جناي
ً
ة في األصل، ومن ثم، فإن الجنايات بطبيعة الحال ال تقع إال عمدا

 جريمة اإلتجار بالبشر كل شخص يقوم 
ً
ذلك، فإن ما أورده املشرع العماني في مقدمة نص املادة الثانية بقوله: >> يعد مرتكبا

>>........
ً
 .عمدا

 بطبيعة الحال ألنها من الجناياتليس له أية قيمة قانونية، ألن هذه الجريمة ال تقع إ
ً
 .ال عمدا

                                                           

 انظر ما سبق في هذا الفرع.  (289)
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 :أن يرتكب الجاني هذه األفعال بغرض االستغالل الشرط الخامس: 

، فهي جريمة ال تقوم بالقصد الجنائي العام فقط، بل البد (290)جريمة اإلتجار بالبشر ال تقوم إال بتوافر القصد الجنائي الخاص

القصد يتطلبه النموذج القانوني لهذه الجريمة، حيث نجد أن املشرع العماني  من توافر القصد الجنائي الخاص كذلك، وهذا

 
ً
 جريمة اإلتجار بالبشر كل شخص يقوم عمدا

ً
ذكر في مقدمة املادة الثانية من قانون مكافحة اإلتجار بالبشر >> يعد مرتكبا

 
ً
، وهو أن يكون غرض الجاني وبغرض اإلستغالل...<< ومصطلح >> وبغرض اإلستغالل<< يعني تطلب املشرع قصدا

ً
 خاصا

ً
جنائيا

واإلستغالل حدده املشرع العماني في صور معينة من القيام بأفعال السلوك ووسائله في هذه الجريمة هو إستغالل املجني عليه، 

تغالل صور اإلسفي املادة األولى من القانون، ولذا بتوافر غرض اإلستغالل، ومن ثم توافر القصد الجنائي الخاص، بأي صورة من 

 .(291)التي حددها املشرع

 

 الفرع الثاني

 العقوبة االصلية املقررة لهذه الجريمة

 

 

 ملا تقض ي به املادة )
ً
( من قانون مكافحة اإلتجار بالبشر العماني، فإنه يمكن تقسيم العقوبة املقررة 2(، وكذلك املادة )3وفقا

 :لهذه الجريمة إلى حالتين

 جريمة في حالة عدم توافر ظروف معينة أي في األحوال العادية: عقوبة مقررة للاألولى

 .: عقوبة مقررة للجريمة في حالة توافر ظروف معينة وهي عقوبة مشددةالثانية

 :وتفصيل ذلك فيما يلي

 
 
 :الحالة األولى: وهي حالة إرتكاب الجريمة في ظروف عادية -أوال

مكافحة اإلتجار بالبشر العماني، حيث قررت هذه املادة أنه >> يعاقب كل من هي الحالة الواردة في املادة الثامنة من قانون 

إرتكب جريمة اإلتجار بالبشر بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة أالف 

 ريال وال تزيد على مائة ألف ريال <<.

 .ه الحالة بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على سبع سنواتيعاقب مرتكب هذه الجريمة في هذوعلى ذلك؛ 

 .كما يحكم عليه بعقوبة الغرامة التي ال تقل عن خمسة أالف ريال كحد أدنى وال تزيد على مائة ألف ريال

 
ً
 أو عاديا

ً
 بالغا

ً
(، تكون العقوبة هي 292)وبناء على ذلك، فإن عقوبة مرتكبي جريمة اإلتجار بالبشر إذا كان املجني عليه شخصا

 
ً
 .املذكورة في الحالة األولى واملبينة أنفا

 
 
 :الحالة الثانية: هي حالة إرتكاب الجريمة بظروف معينة أو أحوال معينة -ثانيا

 من الظروف أو الحاالت اآلتية
ً
 .في هذه الحالة يشدد املشرع العقاب على مرتكب الجريمة في حالة توافر أيا

 إذا كان املجني عل 
ً
 .يه من ذوي االحتياجات الخاصة أو حدثا

  
ً
 .إذا كان الجاني يحمل سالحا

 .إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص 

                                                           

 .انظر األركان العامة للجريمه االتجار بالبشر في املبحث األول في ما سبق، املطلب الخامس منه  (290)

 .الخامس انظر صور االستغالل في جريمة اإلتجار بالبشر فيما سبق، املبحث األول، املطلب  (291)

 .انظر تعريفنا للشخص البالغ أو العادي في مقدمة هذا املطلب الذي نحن بصدده  (292)
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 للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه 
ً
 .إذا كان الجاني زوجا

 .(293)إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كان الجاني أحد أعضائها 

 بخدمة عامة استغل وظيفته إلرتكاب الجريمة 
ً
 أو مكلفا

ً
 عاما

ً
 .إذا كان الجاني موظفا

 

 

 .(294)إذا كانت الجريمة عبر وطنية 

إذا أصيب املجني عليه بسبب إستغالله في جريمة اإلتجار بالبشر بالجنون أو بمرض نقص املناعة أو بأي مرض نفس ي او  

 .عضوي ال يرجى برؤه

و أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو تولى قيادة فيها أو دعا لإلنضمام إليها، يكون هدفها أو من كل من أنشأ أ 

 .بين أهدافها إرتكاب جريمة اإلتجار بالبشر

 ملا تقض ي به املادة التاسعة من قانون مكافحة اإلتجار بالبشر العماني، فإنه في حالة توافر أية حالة من الحاالت او
ً
سابقة لوفقا

فإنه يعاقب على جريمة اإلتجار بالبشر بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات وال تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة ال تقل عن 

 .عشرة آالف ريال وال تزيد على مائة ألف ريال عماني

، أن العقوبات املقررة في قانون مكافحة اإلتجار بالبشر ال تخل بأية عقوبة أشد 
ً
عماني ينص عليها في قانون الجزاء الويالحظ أخيرا

 من قانون مكافحة اإلتجار بالبشر العماني(. 2أو أي قانون آخر )املادة 

 املطلب الثاني

 جريمة اإلتجار بالبشر الواقعة على الشخص

 البالغ في القانون املصري 

 

 .م جريمة اإلتجار بالبشر بصفة عامةلقيا -(295)فيما سبق-هذه الجريمة تتطلب توافر النموذج القانوني الذي تحدثنا عنه 

 لنصوص هذا القانون، ثم نبين العقوبة 
ً
ومن ثم، فإننا هنا نسوق الشروط الخاصة بهذه الجريمة في القانون املصري وفقا

 .األصلية املنصوص عليها لهذه الجريمة

 :وعلى ذلك نقسم هذا املطلب إلى

 .الشروط الخاصة بهذه الجريمة الفرع األول: 

 .: العقوبة االصلية املقررة لهذه الجريمةالثاني الفرع 

 الفرع األول 

 الشروط الخاصة بهذه الجريمة

 

 

                                                           

 .9113/  091هي الجماعة املؤلفه من ثالثة أشخاص أو أكثر، انظر املادة األولى من قانون مكافحة اإلتجار بالبشر العماني   (293)

ارتكبت في دولة واحدة ولكن تم اإلعداد والتخطيط والتوجيه واإلشراف عليها من دولة  وهي الجريمة التي ترتكب في أكثر من دولة واحدة أو   (294)

لكن أخرى، أو ارتكبت في دولة واحدة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دوله، أو ارتكبت في دولة واحدة و 

 فحة اإلتجار بالبشر العماني(.من قانون مكا 0إمتدت آثارها إلى دول أخرى )املادة 

 .انظر املبحث األول، املطلب الخامس، فيما سبق  (295)
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، نجد أن جريمة اإلتجار بالبشر الواقعة على (296)من خالل قراءة نص املادة الثانية من قانون مكافحة اإلتجار بالبشر املصري 

 بشأن القانون العماني، إال أن هناك بعض الشخص البالغ لها شروط خاصة، وهذه الشروط تتشابه فيما أش
ً
رنا إليه سابقا

 .وتكثر بعض الش يءأفعال السلوك قد تختلف 

 :وتتمثل هذه الشروط فيما يلي

 -أو الشراء أو الوعد بهما -العرض للبيع -: وقوع أحد األفعال املادية الواردة على سبيل املثال وهي )البيعالشرط األول  

التسلم سواء في داخل البالد أو عبر حدودها الوطنية( على شخص طبيعي أو  -االستقبال -اإليواء -سليمالت -النقل -االستخدام

 .بأية صورة أخرى 

ة أو بواسط -أو التهديد بهما -العنف -أن يكون وقوع األفعال السابقة بالوسائل اآلتية )إستعمال القوة الشرط الثاني: 

أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ  -ستغالل السلطة أو استغالل حالة الضعف أو الحاجةأو ا -أو اإلحتيال أو الخداع -االختطاف

مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على اإلتجار بشخص آخر له سيطرة عليه( وهي وسائل وارده على سبيل 

 .الحصر وليس على سبيل املثال كما فعل املشرع العماني

 .عالقة سببية بين أفعال السلوك ووسائله أن تتوافر  الشرط الثالث: 

  الشرط الرابع: 
ً
 .أن يرتكب الجاني هذه األفعال عمدا

 .أن يرتكب الجاني هذه األفعال بغرض االستغالل و بأي صورة من صور هذا االستغالل الشرط الخامس: 

 :وتفصيل هذه الشروط فيما يلي وبإيجاز

ي )البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو االستخدام أو النقل أو التسليم وقوع أحد األفعال اآلتية وه الشرط األول: 

أو اإليواء أو اإلستقبال أو التسلم سواء داخل البالد أو عبر حدودها الوطنية( على شخص طبيعي أو بأية صورة أخرى خالف ما 

 .سبق

لحصر، وإنما أوردها على سبيل املثال، ويتبين ذلك، من خالل نص ذلك أن املشرع املصري لم يورد األفعال السابقة على سبيل ا

 لجريمة اإلتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو 
ً
املادة الثانية حيث ذكر >> يعد مرتكبا

 العرض للبيع.....إلخ<<.

اآلتية )بواسطة إستعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما أو  الشرط الثاني: أن يكون إقتراف أحد األفعال السابقة بالوسائل 

اإلحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي بواسطة اإلختطاف أو 

 مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على اإلتجار بشخص آخر له سيطر عليه(.

هذا الشرط أن يقترف الجاني أحد أفعال السلوك املنصوص عليها في الشرط األول أو بأية فعل آخر، عن طريق إقتراف ومفاد 

 .أحد وسائل السلوك السابقة أو بعضها

 لوهذه الوسائل التي أوردها املشرع املصري واملذكورة في هذا الشرط الثاني وارده على سبيل الحصر، وليست واردة على سبي

 .املثال كما فعل املشرع العماني

 .يتوجب إقتراف الجاني أحد وسائل السلوك املذكورة آنفا أو بعضها حتى تقوم الجريمة في حقه، وإال تنتفي الجريمةوعليه، 

 :أن تتوافر عالقة السببية بين أفعال السلوك ووسائله الشرط الثالث: 

ل السلوك )املذكورة في الشرط األول( حتى تقوم الجريمة في حق الجاني، وإال يقصد بذلك أن تتوافر رابطة سببية بين أحد أفعا

 .تنتفي الجريمة بإنتفاء ركنها املادي

                                                           

 بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر. 9101لسنة  12القانون رقم   (296)
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السلوك أو إحداها وهي الواقعة على شخص طبيعي ويعني ذلك أنه يتطلب لقيام هذه الجريمة وجود عالقة سببية بين أفعال 

شراء أو الوعد بهما أو االستخدام أو النقل أو التسليم أو اإليواء أو اإلستقبال أو التسلم واملتمثلة في )البيع أو العرض للبيع أو ال

 .سواء داخل البالد أو عبر حدودها الوطنية( أو بأية صورة أخرى 

تيال أو حأو بواسطة اإلختطاف أو اإل  -وبين وسائل السلوك أو إحداها وهي املتمثلة في )استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما

أو استغالل السلطة أو استغالل حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول  -الخداع

 على موافقة شخص على اإلتجار بشخص آخر له سيطرة عليه(.

إحدى هذه الوسائل وأن ترتبط  ويالحظ أن وسائل السلوك أوردها املشرع املصري على سبيل الحصر، ومن ثم يتعين توافر 

 .الوسيلة بعالقة سببية بفعل السلوك حتى تقوم الجريمة و يكتمل ركنها املادي

 

  الشرط الرابع: 
ً
 :أن يرتكب الجاني هذه األفعال عمدا

، وهذا أمر ومتطلب طب
ً
عي لقيام ييشترط لقيام جريمة اإلتجار بالبشر في حق مقترفيها أن ترتكب أفعال السلوك اإلجرامي عمدا

 الجريمة، حيث أن جريمة اإلتجار بالبشر هي من الجنايات، 
ً
 .ومن ثم، فإقتراف الجناية ال يكون إال عمدا

فإن هذا الشرط طبيعي ومفترض لقيام هذه الجريمة،  -كما فعل املشرع املصري -وعلى ذلك، إذا لم ينص املشرع على ذلك 

 -بعكس املشرع العماني 
ً
، وهو الذي  -كما بينا سابقا

ً
 .كان ال يحتاج إلى نص -في رأينا-نص صراحة على وقوع أفعال السلوك عمدا

 :أن يرتكب الجاني هذه األفعال بغرض االستغالل الشرط الخامس: 

، جريمة اإلتجار بالبشر ال تقوم وال تكتمل أركانها إال بتوافر القصد 
ً
 ريمةالجنائي الخاص، وهو يتمثل في هذه الجكما ذكرنا سابقا

 .في غرض االستغالل الذي تنص عليه كل التشريعات

وقد نص على ذلك املشرع املصري في املادة الثانية من قانون مكافحة اإلتجار بالبشر، حينما ذكر >> .....إذا كان التعامل بقصد 

 كانت صوره بما في ذلك االستغالل في أعمال الدعارة وسائر أشكال االستغالل الجنس ي
ً
ذلك  واستغالل األطفال في االستغالل أيا

 أو االستزقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو اإلستعباد أو التسول أو استئصال 
ً
وفي املواد اإلباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا

 األعضاء أو األنسجة البشرية أو جزء منها<<.

 كانت صوره، وهذا هو القصد ويتضح من النص السابق أن املشرع املصري بعد ما ذكر ضرورة توافر )غرض اال 
ً
ستغالل( أيا

يجعل الجريمة إذا وقعت بأي صوره من الصور  -في رأينا-الجنائي الخاص، ذكر بعد ذلك وَعدَد بعض صور االستغالل، وهذا 

 على أرض الواقع أو إذا كان غرض الجاني أثناء قيامه بالسلوك اإلجرامي املكون 
ً
ة ه الجريملهذالتي عددها املشرع ووقعت ماديا

 بال شك 
ً
هذا الغرض النوعي في اإلستغالل، فإنه هنا تقوم الجريمة بقصد آخر خالف القصد الجنائي الخاص الذي توافر أيضا

 . (297)قبل هذا القصد، وهذا القصد هو القصد الجنائي النوع الخاص

 

 

 

 الفرع الثاني

 العقوبة األصلية املقررة لهذه الجريمة

 

                                                           

 بشأن ذلك في شرح أركان جريمة اإلتجار بالبشر، خاصة القصد الجنائي فيها، املبحث األول، املطلب ال  (297)
ً
وانظر  خامس.انظر ما أبديناه سابقا

 .9191بحث لنا بعنوان "القصد الجنائي الثالث املتطلب في بعض الجرائم"، 
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أنه مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد  -محل الدراسة-في املادة الرابعة من قانون مكافحة اإلتجار بالبشر ذكر املشرع املصري 

 .منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم املنصوص عليها بالعقوبات املقررة لها

 :األصلية املقررة لهذه الجريمة إلى حالتين ثم ذكر في املادتين الخامسة والسادسة حالتين من العقاب. وعلى ذلك نقسم العقوبة

 .الحالة األولى: في حالة إرتكاب الجريمة في الظروف العادية دون حاالت أو ظروف معينة وهي الواردة في املادة الخامسة 

غرامة نيه أو بوالعقوبة املقررة في هذه الحالة هي السجن املشدد وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تتجاوز مائتي ألف ج

 .مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر

وهذه العقوبة املقررة في هذه الحالة هي التي تنطبق في حال ارتكاب الجريمة على الشخص البالغ أو العادي، ألنه ليس من ضمن 

 .الحاالت املشددة الواردة في الحالة الثانية

في ظل توافر حاالت أو ظروف معينة وقد شدد املشرع العقوبة املقررة في هذه الحالة الثانية: هي حالة ارتكاب الجريمة  

 .الحالة الثانية

 :والظروف أو الحاالت التي من أجلها شدد املشرع العقاب في هذه الحالة الثانية هي ما أورده املشرع في املادة السادسة وهي مايلي

قيادة فيها أو كان أحد مية منظمة ألغراض اإلتجار بالبشر أو تولى إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرا 

 لها، أو كانت الجريمة ذات الطابع عبر وطني
ً
 .أعضائها أو منظما

إذا إرتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو باألذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفس ي أو ارتكب الفعل شخص يحمل  

 
ً
 .سالحا

 للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الوالية أو إذا كان الجاني زو  
ً
 عن جا

ً
الوصاية عليه أو كان مسؤوال

 .مالحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه

 بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغالل الوظيفة أو الخدمة العامة 
ً
 أو مكلفا

ً
 عاما

ً
 .إذا كان الجاني موظفا

 .املجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض ال يرجى الشفاء منه إذا نتج عن الجريمة وفاة 

 أو من عديمي األهلية أو من ذوي اإلعاقة 
ً
 .إذا كان املجني عليه طفال

 .إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة 

السجن املؤبد والغرامة التي ال تقل عن مائة وإذا توافرت حالة من الحاالت السابقة، فإن العقوبة املقررة ملقترف الجريمة هي 

 .ألف جنيه وال تتجاوز خمسمائة ألف جنيه

 

 

 

 

 

 

 املطلب الثالث

 جريمة اإلتجار بالبشر الواقعة على

 الشخص البالغ في القانون اإلماراتي
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ضعه بالبشر والذي تحدثنا عنها في مو  بداية ننوه بالتذكرة إلى أن هذه الجريمة تتطلب توافر األركان العامة لقيام جريمة اإلتجار 

 .(298)قبل ذلك

 .ومن ثم، فإننا هنا نسوق فقط الشروط الخاصة بهذه الجريمة التي نحن بصددها في القانون اإلماراتي

 :وعلى ذلك، نقسم هذا املطلب إلى

 .الشروط الخاصة بهذه الجريمة الفرع األول: 

 .لجريمةالعقوبة األصلية املقررة لهذه ا الفرع الثاني: 

 

 الفرع األول 

 الشروط الخاصة بهذه الجريمة

 

 

املعدل بالقانون  9111لسنة  70من قانون مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر اإلماراتي رقم  - 0( مكرر 0من خالل قراءة نص املادة )

لها شروط خاصة، تتمثل نجد أن جريمة اإلتجار بالبشر الواقعة على الشخص البالغ أو العادي -9107لسنة  0االتحادي رقم 

 :هذه الشروط فيما يلي

 أو عرضهم للبيع أو تتمثل في كل من )الشرط األول: وقوع أحد األفعال املادية الواردة على سبيل الحصر، وهي  
ً
باع أشخاصا

 أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو 
ً
سلمهم أو استلمهم الشراء أو الوعد بهما إستقطب أشخاصا

أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص  -سواء داخل البالد أو عبر حدودها الوطنية 

 آخر(.

، وارده على سبيل الحصر، 
ً
وبهذا يختلف املشرع اإلماراتي في هذا الشأن ويالحظ أن أفعال السلوك اإلجرامي هذه املذكورة سلفا

 .(299)رع املصري في هذا الشأنعن املش

الشرط الثاني: أن يكون وقوع األفعال السابقة بالوسائل اآلتية )بواسطة التهديد بالقوة أو بإستعمالها أو غير ذلك من أشكال  

 القسر أو اإلختطاف أو اإلحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغالل النفوذ أو إساءة إستغالل حالة الضعف(.

على سبيل الحصر واملثال، وبهذا يختلف القانون اإلماراتي عن القانون العماني  -في رأينا-ووسائل السلوك اإلجرامي هذه، وردت 

 
ً
 .في هذا الشأن حيث أن القانون العماني أورد وسائل السلوك على سبيل املثال جميعا

 بالنسبة لكل وسائل السلوك، ويتفق مع املشرع املصري حيث أن املشرع املصري أورد وسائل السلو 
ً
ك على سبيل الحصر أيضا

ولكن املشرع اإلماراتي يختلف عنهما حيث أنه أورد بعض وسائل السلوك على سبيل املثال وذلك بقوله )أو غير ذلك من أشكال 

 .(300)القسر( أما باقي وسائل السلوك فجاءت على سبيل الحصر

 .بين أفعال السلوك ووسائلهالشرط الثالث: أن تكون هناك عالقة سببية  

                                                           

 انظر األركان العامة لجريمة اإلتجار بالبشر )النموذج القانوني لجريمة اإلتجار بالبشر(.  (298)

 منهما  (299)
ً
 .انظر ما ذكرناه بشأن كل منهما في موضعه فيما سبق عند دراسة كال

طلب الخامس من املبحث األول، فيما سبق، األركان العامة لجريمة اإلتجار بالبشر، وانظر كذلك املطلب األول والثاني من هذا انظر امل  (300)

 .املبحث الثاني
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يعني هذا، أنه البد أن تكون هناك عالقة بين فعل السلوك املرتكب من قبل الجاني وأحد وسائل السلوك املحددة من قبل 

 .املشرع وإال ال تقوم الجريمة

 .ويعني هذا، بمعنى أكثر دقة، أن تكون وسيلة السلوك هي التي أدت إلى ارتكاب فعل السلوك وسهلت إليه

 أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما
ً
 أن يرتكب الجاني أحد األفعال اآلتية أو بعضها وهي )باع أشخاصا

ً
 -ويقصد بذلك فعليا

 أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو أواهم أو إستقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البالد 
ً
استقطب أشخاصا

 أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر(. -أم عبر حدودها الوطنية

وإن يستخدم في سبيل تحقيق أحد األفعال السابقة أو بعضها أحد الوسائل اآلتية أو بعضها وهي )بواسطة التهديد بالقوة أو 

أو إساءة إستعمال السلطة أو استغالل( النفوذ أو  بإستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو اإلختطاف أو اإلحتيال أو الخداع

 إساءة إستغالل حالة الضعف(.

  
ً
 :الشرط الرابع: أن يرتكب الجاني هذه األفعال عمدا

 حتى تقوم الجريمة في حقه، وهذا أمر بديهي، ذلك أن 
ً
يعني هذا أنه البد أن يقترف الجاني األفعال اإلجرامية أو إحداها عمدا

 جريمة اإلتجار بال
ً
 .بشر جناية، ومن ثم، البد أن يرتكب السلوك اإلجرامي عمدا

 :الشرط الخامس: أن يرتكب الجاني هذه األفعال بغرض اإلستغالل 

ذكرنا فيما سبق، أن جريمة اإلتجار بالبشر ال تقوم إال بتوافر القصد الجنائي الخاص بصورة عامة، وذلك على نحو ما اتضح لنا 

  عند دراسة النموذج القانوني
ً
 .لهذه الجريمة في التشريع العماني واملصري سابقا

إال أن املشرع اإلماراتي قد حدد صور محددة لإلستغالل تقوم بها هذه الجريمة في هذا التشريع، فإذا كان القصد الجنائي الخاص 

في -غالل، فإن األمر ، إال أنه عندما يحدد املشرع صور محددة لإلست(301)يتمثل في )غرض اإلستغالل( كما أوضحنا في حينه 

مكرر  0يتطلب قصد جنائي آخر، وهو القصد الجنائي النوعي الخاص، ودليل ذلك ما نص عليه املشرع اإلماراتي في املادة  -رأينا

( الفقرة الثالثة بقوله )يشمل اإلستغالل في حكم هذه املادة جميع أشكال اإلستغالل الجنس ي أو استغالل دعارة الغير أو 0)

 أو اإلسترقاق أو التسول أو املمارسات الشبيهة بالرق أو اإلستعباد(.السخرة أ
ً
 و نزع األعضاء أو الخدمة قسرا

ومن  -في تقديرنا-وعلى ذلك، ال تقوم الجريمة إال بتوافر غرض من هذه األغراض املحددة بالنص، وهي جاءت على سبيل الحصر 

، بمعنى
ً
 مطلقا

ً
 تقوم الجريمة كما فعلت  ثم هذا قصد جنائي خاص ولكن ليس قصدا

ً
أن السلوك يقع بغرض اإلستغالل مطلقا

 .بعض التشريعات

 -كما بينا في حينه-وإنما هنا املشرع حدد صور معينة لإلستغالل تقوم الجريمة بها، وعلى هذا فإن هذا القصد يسمى لدينا 

 .(302)القصد الجنائي النوعي الخاص

ريع اإلماراتي إال بتوافر القصد الجنائي النوعي الخاص أي بقيام أحد صور اإلستغالل ومن ثم، فإن هذه الجريمة ال تقوم في التش

 .التي حددها املشرع وإال ال تقوم الجريمة في حق مرتكبيها في رأينا

 

 الفرع الثاني

 العقوبة األصلية املقررة لهذه الجريمة

 

 

                                                           

 .انظر فيما سبق هذا الشرط في التشريع املصري والعماني  (301)

 .صة في القصد الجنائيخا -انظر ما أوضحناه في شرح األركان العامة لجريمة اإلتجار بالبشر   (302)

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

154 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

ر اإلماراتي حالتين من العقاب، وذلك على ذات نهج املشرع من قانون مكافحة اإلتجار بالبش (303)حددت املادة الثانية املعدلة

 :العماني واملصري، وتبيان ذلك فيما يلي

 .الحالة األولى: عقوبة مقررة للجريمة في حالة عدم توافر ظروف وأحوال معينة أي في األحوال العادية 

 .ي عقوبة مشددةالحالة الثانية: عقوبة مقررة للجريمة في حالة توافر ظروف وأحوال محددة وه 

 :وتفصيل ذلك فيما يلي

 :الحالة األولى: عقوبة مقررة للجريمة في األحوال العادية 

هي الحالة الواردة في الفقرة األولى من املادة الثانية املعدلة من قانون مكافحة اإلتجار بالبشر اإلماراتي، حيث قضت بأنه )يعاقب 

 من جرائم اإلتجار بالبشر ا
ً
من هذا القانون بالسجن املؤقت الذي ال تقل  0مكرر  0ملنصوص عليها في املادة كل من ارتكب أيا

 مدته عن خمس سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم(.

هي تلك الجرائم التي بيناه في الفرع السابق، من حيث أفعال السلوك  0مكرر  0وجرائم اإلتجار بالبشر املنصوص عليها في املادة 

 .ث الغرض فيما سبقومن حي

 :الحالة الثانية: هي حالة إرتكاب الجريمة بتوافر ظروف أو أحوال معينة 

 :في هذه الحالة يشدد املشرع العقاب على مرتكب الجريمة حيث تكون العقوبة بالسجن املؤبد في األحوال اآلتية

  
ً
 أو معاقا

ً
 .إذا كان الضحية طفال

 إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أ 
ً
 .و باألذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية أو كان الجاني يحمل سالحا

 .إذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو آدار جماعة إجرامية منظمة أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها 

 للضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سل 
ً
 .طة عليهإذا كان مرتكب الجريمة زوجا

 بخدمة عامة إستغل وظيفته أو ما كلف به في إرتكاب الجريمة 
ً
 أو مكلفا

ً
 عاما

ً
 .إذا كان موظفا

 .إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني 

 .إذا أصيبت الضحية بسبب الجريمة بمرض ال يرجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة 

 هي العقوبة الواردة بالحالة األولىويالحظ أن عقوبة مرتكب جريمة اإلتجار بالبشر إذا كان امل
ً
 أو عاديا

ً
 بالغا

ً
 .جني عليه شخصا

أما إذا توافر ظرف من الظروف الواردة في الحالة الثانية املقررة للعقوبة على هذه الجريمة، فإنها تكون مقررة إذا كان املجني 

 وتوافر ظرف من الظروف الواردة في الحالة الثانية
ً
 .عليه بالغا

 

 

 

 خالصة

 ملبحث الثانيا

 

 

 :يمكن إجمال خالصة جريمة اإلتجار بالبشر الواقعة على الشخص البالغ في كال من التشريع العماني واملصري واإلماراتي فيما يلي

 
 
: من حيث أفعال السلوك اإلجرامي، فقد أوردها املشرع العماني على سبيل الحصر، وكذلك املشرع اإلماراتي، بينما أوردها أوال

 .املصري على سبيل املثالاملشرع 

                                                           

 .9107لسنة  0تم تعديل هذه املادة بموجب القانون االتحادي   (303)
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: من حيث وسائل السلوك اإلجرامي فقد أوردها املشرع العماني على سبيل املثال، بينما أوردها املشرع املصري على سبيل ثانيا

 .الحصر، واملشرع اإلماراتي على سبيل املثال لبعض وسائل السلوك، وعلى سبيل الحصر في باقي وسائل السلوك

 
 
اإلستغالل )القصد الجنائي الخاص( املتطلب لقيام الجريمة نجد أن املشرع العماني نص على قيام الجريمة  : من حيث غرضثالثا

 لإلستغالل في املادة األولى الخاصة بالتعريفات
ً
 له في املادة الثانية إال أنه حدد صورا

ً
 .بتوافر غرض اإلستغالل مطلقا

توافر القصد الجنائي الخاص، وكذلك توافر القصد الجنائي النوعي الخاص  وعلى ذلك يكفي لقيام هذه الجريمة في هذا التشريع

 .إذا توافر لدى الجاني نوع معين من غرض اإلستغالل والتي حددها املشرع

 ثم عدد صور لإلستغالل بعد ذلك، وهذا  
ً
أما بالنسبة للمشرع املصري فقد نص على قيام الجريمة بغرض اإلستغالل مطلقا

. ثم في حالة توافر غرض نوعي آخر من صور يعني قيام الجري
ً
مة بتوافر القصد الجنائي الخاص املتمثل في غرض اإلستغالل مطلقا

 .اإلستغالل التي حددها املشرع، فإن الجريمة في هذه الحالة تقوم بتوافر القصد الجنائي النوعي الخاص

، وفي هذه الحالة أما بالنسبة للمشرع اإلماراتي، فقد حدد اإلستغال التي تقع بها ه 
ً
هذه  فإن -في رأينا-ذه الجريمة حصرا

 من صور اإلستغالل التي حددها املشرع، وهذا يتطلب توافر القصد الجنائي النوعي الخاص لقيام 
ً
الجريمة ال تقوم إال بتوافر أيا

 .الجريمة في هذا التشريع

 
 
 :: من حيث العقوبة األصلية املقررة للجريمةرابعا

 :ريعات نصت على حالتين للعقاب لهذه الجريمةنجد أن كل التش

هي عقوبة منخفضة للجريمة في حالة وقوع الجريمة في األحوال العادية، وإن اختلفت العقوبة هذه من تشريع  الحالة األولى: 

 .إلى تشريع كما بينا في حينه

تشريع من التشريعات السابقة، وإن هي عقوبة مشددة في حالة توافر أحوال أو ظروف معينة حددها كل الحالة الثانية:  

 .إختلفت العقوبة املشددة هذه من تشريع إلى آخر حسب ما اتضح لنا في موضعه فيما سبق

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

 

جريمة اإلتجاربالبشر  من الجرائم الخطيرة على املستوى الداخلي وعلى املستوى الدولي والعالمي، فهي جريمة قديمة           

يمة قدم اإلنسان على األرض حيث كان القوي يستعبد الضعيف ويتحكم فيه وكان اإلنسان يباع ويشترى، جديدة، فهي قد

 .وكانت قوة الفرد هي الحاكمة وليست قوة الدولة

ولكن بعد ظهور الدولة الحديثة وظهرت بالتالي النظم القانونية الحديثة التي تعلي شأن املواطن والفرد، وأصبحت          

ية في ذاتها مهمة وتدافع عنها النظم القانونية الحديثة. ووجدت من القوانين والنظم القانونية التي تحمي اإلنسان في ذاته اإلنسان

 أينما كان
ً
 .كونه انسانا
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 لتحمي اإلنسان على مستوى عالمي؛ كالعهدين الدولين للحقوق         
ً
ثم جاءت التشريعات الدولية من معاهدات وإتفاقيات أيضا

 .ملدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصاديةا

إال أن مع الظروف اإلقتصادية واالجتماعية الصعبة لبعض البلدان وكثرة املشاكل الداخلية في بعض الدول والنزاعات        

لعالمي، ستوى ااملسلحة الداخلية والخارجية كذلك في بعضها اآلخر، أدى ذلك إلى ظهور تجارة البشر التي زادت وانتشرت على امل

وأصبحت التجارة الثالثة على مستوى العالم بعد تجارة السالح واملخدرات، وأصبحت تجارة البشر لها أغراض وصور كثيرة في 

 .العصر الحديث

لتحارب هذه الظاهرة، وكذلك وضعت كثير من الدول قوانين داخلية ملكافحة  9111لهذا ظهرت اتفاقيات دولية منذ سنة       

 .لظاهرة، وهي قوانين سميت بمكافحة اإلتجار بالبشر أو األشخاصهذه ا

لهذا حاولنا في هذه الدراسة، إلقاء الضوء على جريمة اإلتجار بالبشر الواقعة على الشخص البالغ أو العادي، ذلك أن جريمة      

 .ي فيهااإلتجار بالبشر تختلف في صورها من حيث املجني عليه فيها وتختلف كذلك من حيث الجان

لهذا أثرنا أن نعالج جريمة اإلتجار بالبشر الواقعة على الشخص البالغ أو العادي، مناقشين قبل ذلك جريمة اإلتجار بالبشر     

حيث ماهيتها في تعريفها وطبيعتها وخصائصها وأسبابها ثم أركانها العامة، ثم بحثنا بعد ذلك جريمة اإلتجار بالبشر الواقعة على 

 .غ أو العادي من حيث شروط قيامها والعقوبة املقررة لها في كاٍل من القانون العماني واملصري واإلماراتيالشخص البال

 إلى بعض التوصيات، نعرضها فيما يلي
ً
 :ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إلى بعض النتائج وأيضا

 
 
 :النتائج -أوال

التي تعاني من عدم االستقرار السياس ي وتعاني من النزاعات تكثر جريمة اإلتجار بالبشر في الدول الفقيرة وكذلك الدول  

 املسلحة الداخلية أو الخارجية .

تختلف جريمة اإلتجار بالبشر من حيث مرتكب الجريمة فالجاني  لهذه الجريمة له صور متعددة فقد يكون فرد وقد تكون  

 أو غير ذلك، ومن حيث املجني 
ً
 إعتباريا

ً
، وقد جماعة منظمة وقد يكون شخصا

ً
 أو عاديا

ً
 بالغا

ً
عليه؛ قد يكون املجني عليه شخصا

 وغير ذلك من صور مختلفة للمجني عليه
ً
 أو عديمي األهلية أو معاقا

ً
 أو حدثا

ً
 .يكون املجني عليه طفال

 .وفي كل هذه الصور للجريمة تختلف شروط قيام الجريمة في كل صوره منها، وهذا ما وجدناه من خالل هذه الدراسة

يمة اإلتجاربالبشر  تقوم بأفعال معينة وهي أفعال السلوك البد من ارتكاب إحداها حتى تقوم الجريمة في كل تشريع أن جر  

 .من التشريعات املقارنة محل هذه الدراسة

تقوم جريمة اإلتجار بالبشر كذلك، خاصة إذا وقعت على الشخص البالغ أو العادي بتوافر إحدى وسائل السلوك التي  

شرع في كل تشريع، وعدم توافر أي وسيلة من وسائل السلوك االجرامي ال تقوم الجريمة إذا كان املجني عليه فيها حددها امل

 
ً
 من وسائل السلوك إذا كان املجني عليه فيها طفال

ً
، بينما تقوم الجريمة وتكون مكتملة األركان دون توافر أيا

ً
 أو عاديا

ً
 بالغا

ً
 شخصا

، وهذا في كل التشري
ً
 أو حدثا

ً
 أو عاديا

ً
عات املقارنة، وهذا فارق بين شروط قيام جريمة اإلتجار بالبشر إذا كان املجني عليه بالغا

 
ً
 أو حدثا

ً
 .أم كان املجني عليه طفال

إن جريمة اإلتجار بالبشر في كل صورها ال تقوم إال بتوافر القصد الجنائي النوعي الخاص، في كل التشريعات املقارنة، وهي  

 على األرض  كذلك ال تقوم
ً
 لغرض اإلستغالل الذي هو في زهن الجاني عند إقترافه الجريمة، أو إذا تحقق ماديا

ً
في صورها إال وفقا

بتوافر هذا القصد الجنائي النوعي الخاص ) القصد الثالث ( ، وهذا قصد يتوافر فقط في جرائم اإلتجار بالبشر كما بينا في 

 .(304)حينه

                                                           

 .انظر األركان العامة لهذه الجريمة، خاصة القصد الجنائي فيها، املطلب الخامس من املبحث األول من هذه الدراسة  (304)
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في التشريعات املقارنة والتشريعات محل هذه الدراسة فيما يتعلق بكون املجني عليه فيها،  تختلف العقوبة املنصوص عليها 

 كانت العقوبة أشد
ً
 أو حدثا

ً
 كانت العقوبة أخف أن كان املجني عليه فيها طفال

ً
 أو عاديا

ً
 بالغا

ً
 .فإذا كان شخصا

 

 

 
 
 :التوصيات -ثانيا

 .جار بالبشر بإستمرار ملالحقة مرتكبي هذه الجريمة أينما كانواضرورة تطوير القوانين والتشريعات املتعلقة باإلت 

ضرورة جعل هذه الجريمة من الجرائم التي ال تسقط بالتقادم وضرورة أن ينص على ذلك في كل تشريعات مكافحة اإلتجار  

 .بالبشر

ي جرائم ضائية وتسليم املجرمين فضرورة وضع بروتوكول دولي حاكم تلتزم به الدول من ضرورة تبادل املعلومات واملالحقة الق 

 .اإلتجار بالبشر بكل صورها

بالنسبة لشروط قيام هذه الجريمة في حق الجاني مرتكب الجريمة  -ضرورة عدم مساواة الشخص البالغ املعاق املجني عليه  

ط قيام الجريمة نهما فيما يتعلق بشرو بغيره من البالغين األسوياء املجني عليهم ، ألنه في كل التشريعات املقارنة الحالية تساوى بي -

 
ً
 .ولكنها فقط تشدد العقوبة بالنسبة للجاني إذا كان املجني عليه معاقا

أما بالنسبة لشروط قيام الجريمة فهي هي في الحالتين واحدة ، وهذا ال يجوز، وهذا ججز تشريعي لألسف في كل التشريعات 

  أم طفال هي أن تكون شر  -في رأينا-املقارنة، لذلك كان يجب 
ً
 سواء كان بالغا

ً
وط قيام الجريمة عندما يكون املجني عليه معاقا

 .(305)ذات شروط قيام ا لجريمة في حق الطفل )الحدث( ألنها شروط أشد في قيام الجريمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املراجع واملصادر

 :الكتب واملؤلفات والبحوث -أ

 .9102ر، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، د. أكرم عبدالرازاق املشهداني، جرائم اإلتجار بالبش 

 .9102د. إيناس محمد البهيجي، جرائم اإلتجار بالبشر، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة األولى، 

 .9112د. املتولي الشاعر، تعريف الجريمة وأركانها من وجهة نظر مستحدثة، دار الكتب القانونية،  

                                                           

، انظر بحثنا فيما يتعلق بجريمة اإلتجار بالبشر إذا كان املجني   (305)
ً
( أم معاقا

ً
 )حدثا

ً
 .9191عليه طفال
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مد سيد محمد حامد، اإلتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة الحدود، القومي لإلصدارات القانونية، الطبعة األولى، د. حا 

 .م9101القاهرة،

  .0232د. رءوف عبيد السببية  ، الجنائية بين الفقه والقضاء، دراسة تحليلية مقارنة، دار الفكر العربي،  

اإلقتصاد الخفي واإلقتصاد الرسمي، مكافحة مصر لظاهرة اإلتجار بالبشر، دار  د. سوزي عدلي ناشد، اإلتجار بالبشر بين 

 .9100املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 

د. عبدالحافظ عبدالهادي عبدالحميد، اآلثار االقتصادية واالجتماعية لظاهرة اإلتجار باألشخاص، بحث ضمن كتاب  

 .9117معة نايف للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، مكافحة اإلتجار باالشخاص واألعضاء البشرية، جا

 .0221د. عبدالرؤوف مهدي، املسؤولية الجنائية في الجرائم إالقتصادية، مطبعة املدني،  

 .د. عبدالرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، بدون ناشر وبدون تاريخ 

 .0233أساس للمسؤولية الجنائية، دار النهضة العربية، د. عبدالعظيم الوزير، إفتراض الخطأ ك 

 .0272د. عمر السعيد رمضان، الركن املعنوي في املخالفات، 

 .د. علي عبدالقادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام 

 .9107د. غنام محمد غنام وتامر محمد صالح، قانون الجزاء، القسم العام، نظرية الجريمة،  

محمد قواراري، املواجهة الجنائية لجرائم اإلتجار بالبشر، دراسة في القانون اإلماراتي املقارن، مجلة الشريعة د. فتحية  

 .9112والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية، 

 .9110سكندرية، د. محمد علي العريان، عمليات اإلتجار بالبشر وآليات مكافحتها، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإل  

د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن املعنوي في الجرائم العمدية، دار  

 .النهضة العربية

 .9111د. محمود السيد داود، التدابير الدولية ملكافحة اإلتجار بالنساء، دار الكتب القانونية، القاهرة،  

ون، استغالل األطفال في العمل في إطار اإلتجار بالبشر، مشروع بحوث اإلتجار بالبشر في املجتمع املصري، د. ناهد رمزي وآخر  

 .م9101املركز القومي للبحوث اإلجتماعية والجنائية، القاهرة 

ري، صد. نجوى خليل، التصدي إلستغالل األطفال في أسوأ أشكال األعمال، مشروع بحوث اإلتجار بالبشر في املجتمع امل 

 .م9101املركز القومي للبحوث اإلجتماعية والجنائية، القاهرة، 

د. هاني السبكي، عمليات اإلتجار بالبشر في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي وبعض التشريعات العربية واألجنبية،  

 .9101دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 

 :القوانين والبروتوكوالت -ب

 .21/9113ورقمة  9113مارس  2هـ املوافق  0292ربيع األول  0ألحداث العماني الصادر في قانون مساءلة ا 

 .9102لسنة  99قانون الطفل العماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم  

 .9113لسنة  091، رقمه 9113نوفمبر  92هـ املوافق 0292ذي القعدة  92قانون مكافحة اإلتجار بالبشر العماني الصادر في  

 .9101مايو  2الصادر في  9101لسنة  12نون مكافحة اإلتجار بالبشر بجمهورية مصر العربية رقم قا 

 .9107لسنة  0واملعدل بالقانون رقم  9111لسنة  70قانون مكافحة اإلتجار بالبشر اإلماراتي  

ية نظمة العابرة للحدود الوطنبروتوكول األمم املتحدة لإلتجار باألشخاص املكمل إلتفاقية األمم املتحدة ضد الجريمة امل 

 .9111لعام 
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القانون العربي االسترشادي ملكافحة جرائم اإلتجار بالبشر، اإلمانة العامة، إدارة الشؤون القانونية، االمانة الفنية ملجلس 

 وزراء العدل العرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

160 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 العمليات املالية ملراكز الرصافة يف اململكة العربية السعودية
Financial operations performed by currency exchange centers in  Kingdom of Saudi Arab 

 الدكتور : عيس ى علي محمد عسيري 

  كلية الشريعة وأصول الدين قسم الفقه أستاذ مشارك في تخصص األنظمة ) القانون (

 ) اململكة العربية السعودية (   جامعة امللك خالد

 امللخص

افة إحدى املؤسسات املالية في اململكة العربية السعودية ، وهي تقوم بالعديد من العمليات املالية املتعلقة باألفراد مراكز الصر 

واملجتمعات ، ولقد نظم البنك املركزي السعودي هذه العمليات من خالل سنه أنظمة وقوانين ، تبين العمليات املالية املسموح 

تمثلة في بيع وشراء العمالت األجنبية وتداولها داخل اململكة ، واستيراد وتصدير العمالت ، وما يحدده ملراكز الصرافة مزاولتها ، وامل

البنك املركزي من وقت آلخر من عمليات مالية لها مصلحة على الفرد واملجتمع ، كما منع البنك املركزي على مراكز الصرافة 

مالية أخرى ، أو تتطلب رؤوس أموال واحتياطات نقدية عالية ، كمزاولة مجموعة من العمليات املالية والتي تتعلق بمؤسسات 

األعمال التجارية ، وفتح الحسابات املصرفية ، وإصدار خطابات الضمان ، واالعتمادات املستندية ، وتأجير الخزائن ، وقبول 

يات مراكز الصرافة ؛ ألجل تكاملها وتحقيقها الودائع واألمانات ، واإلقراض . كما يقوم البنك املركزي بالرقابة واملتابعة لعمل

للغايات واألهداف االقتصادية املأمولة منها. كما يحظر على مراكز الصرافة العديد من العمليات املالية ، والتي ال تتناسب مع 

 امكانياتها وقدراتها واحتياطاتها املالية.

 البنك –العمالت  -الصرافة -املالية -الكلمات املفتاحية: العمليات

 

ABSTRACT 

Currency exchange centers are considered one of the financial institutions in Kingdom of Saudi Arabia, and it 

performs many financial operations related to individuals and societies. The Saudi Central Bank (SAMA) has 

organized these operations by enacting regulations and laws, illustrating the financial operations that currency 

exchange centers are allowed to engage in, represented in the sale and purchase of foreign currencies and their 

circulation within Kingdom of Saudi Arabia, import and export currencies, and what the Saudi Central Bank (SAMA) 

determines from time to time of financial operations that have an interest in the individual and society. The Saudi 

Central Bank (SAMA) has also prohibited currency exchange centers from a set of financial operations that are 

pertaining to other financial institutions, or require capital and high cash reserves, such as conducting business, 

opening bank accounts, issuing letters of guarantee, documentary credits, safe rentals, accepting deposits and trusts, 

and lending. The Saudi Central Bank (SAMA) also monitors and follows up on the operations of currency exchange 

centers for the purpose of its integration and realization of the desired economic goals and objectives. Also, the Saudi 

Central Bank (SAMA) prohibits currency exchange centers from many financial operations, which are not 

commensurate with their abilities, capabilities and financial reserves. 

KEYWORDS: operations - financial - exchange - currencies - bank 
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املقدمة  

ستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهده هللا فال إن الحمد هلل، نحمده ون

 عبده ورسوله، وصفيه من 
ً
مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا

أجمعين . صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان خلقه وخليله , الرحمة املسداة، والنعمة املهداة إلى الخلق 

 إلى يوم الدين .

أما بعد : فمراكز الصرافة إحدى املؤسسات املالية في االقتصاد الوطني ، وهي تقوم بجملة من العمليات املالية املؤثرة على 

ه العمليات ، وتكاملها مع بقية عمليات املؤسسات مستوى الفرد واملجتمع ، ولقد حرص املنظم السعودي على سالمة وصحة هذ

املالية األخرى ؛ لتؤدي في مجملها إلى اقتصاد وطني مستمر وفعال ، وقادر على مواجهة الصعوبات والتحديات ،  ففرض مجموعة 

 تحت رقابة ومتا
ً
كزي بعة البنك املر من األنظمة والقوانين ، تضمن سالمة وصحة العمليات املالية ، وتضع هذه العمليات أيضا

السعودي ، ومن خالل بحثي واطالعي رأيت الحاجة املاسة إلى دراسة العمليات املالية التي تقوم بها مراكز الصرافة ، ومدى 

توافقها مع قواعد وأنظمة البنك املركزي السعودي ، فاخترت عنوان ) العمليات املالية ملراكز الصرافة في اململكة العربية 

ألبين من خالله العمليات املالية املشروعة ، واملرخصة من قبل البنك املركزي السعودي ، والعمليات املالية غير السعودية ( 

 املشروعة ، والتي قد تتداخل مع أعمال مؤسسات مالية ومصرفية أخرى ، أو تؤدي إلى مضار ومفاسد على االقتصاد الوطني .

 أهمية البحث :

 سات املالية واملتمثلة في مراكز الصرافة .تناوله جانب من عمل املؤس -0

حاجة األفراد واملجتمعات ملعرفة العمليات املالية املشروعة وغير املشروعة ملراكز الصرافة . -9  

 أثر مراكز الصرافة على االقتصاد الوطني من خالل عملياتها املالية ، وتكاملها مع باقي املؤسسات املالية. -2

 أهداف البحث :

 ح تعريف مراكز الصرافة .إيضا -0

 بيان العمليات املالية املسموح بمزاولتها ملراكز الصرافة . -9

 بيان العمليات املالية املحظور ممارستها على مراكز الصرافة .  -2

 منهج البحث :

 اتبعت بعد عون هللا وتوفيقه في البحث املنهج االستقرائي الوصفي مع االلتزام بما يلي:

 لمية من مصادرها األصلية.جمع املادة الع 

 في إضافة أكبر قدر من القيمة العلمية والفنية في البحث . 
ً
 صياغة البحث بأسلوب علمي دقيق واضح، أمال

 توثيق النصوص واملنقوالت من مصادرها املعتمدة، وتوثيق اآلراء واألفكار ونسبتها إلى أصحابها . 

 ها .كتابة املواد النظامية وبيان األنظمة التابعة ل 

 االلتزام بعالمات الترقيم املتعارف عليها . 

 إتباع التوثيق العلمي في التهميش . 

 خطة البجث :

 املقدمة .

 املبحث األول : تعريف مراكز الصرافة .

 املبحث الثاني : العمليات املالية املسموح بها ملراكز الصرافة ، وفيه ثالثة مطالب :
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 جنبية وتداولها داخل اململكة .املطلب األول : شراء وبيع العمالت األ 

 املطلب الثاني : استيراد وتصدير العمالت .

 املطلب الثالث : األنشطة األخرى التي يحددها البنك املركزي من وقت آلخر .

 املبحث الثالث : األنشطة املحظور ممارستها على مراكز الصرافة ، وفيه سبعة مطالب :

 خرى .املطلب األول : األعمال التجارية األ 

 املطلب الثاني : فتح الحسابات .

 املطلب الثالث : إصدار خطابات الضمان ، وفتح االعتمادات املستندية ، والكفاالت املصرفية .

 املطلب الرابع : تأجير الخزائن .

 املطلب الخامس : قبول الودائع واألمانات .

 املطلب السادس : اإلقراض أو رهن موجودات مراكز الصرافة .

 طلب السابع : املضاربة بالعمالت األجنبية واملعادن الثمينة واألسهم والبضائع والسلع .امل

 الخاتمة : وفيها نتائج البحث والتوصيات .

 

 املبحث األول 

 تعريف مراكز الصرافة

 ألحكام القواعد املنظمة ملزا ؛(306)هي منشآت مرخصة من البنك املركزي السعودي
ً
ولة أعمال ملزاولة أعمال الصرافة وفقا

 .(307)الصرافة 

، (310)، أو شركة تضامن(309)، أو شركة ذات مسؤولية محدودة(308)ويشترط في مراكز الصرافة أن تتخذ إما شكل شركة مساهمة

 ، أو فرع شركة أجنبية مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة .(311)أو مؤسسة فردية

تقوم بعمليات مالية محددة من قبل البنك املركزي  وبالتالي فمراكز الصرافة هي منشآت مرخصة ، وفق شروط محددة ،

 السعودي .

 حيث يمنح البنك املركزي السعودي مراكز الصرافة تراخيص مزاولة أعمال الصرافة بعد توفر الشروط التالية :

                                                           

 بامللك ، ويكون مقره الرئيس في م306)
ً
ينة الرياض د( يتمتع البنك املركزي السعودي بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي واإلداري ، ويرتبط تنظيما

 افتتاح مكاتب أو تعيين 
ً
 أو مراكز نقد داخل اململكة ، وله أيضا

ً
وكالء ومراسلين له خارج اململكة ، املادة الثانية ، نظام البنك ، وله أن ينش ئ فروعا

 املركزي السعودي .

هـ ، البنك املركزي السعودي 0220/ 90/00( وتاريخ 2131( املادة األولى، القواعد املنظمة ملزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير املالية رقم )307)

. 

متساوية القيمة وقابلة للتداول ، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون وااللتزامات املترتبة على  ( هي شركة رأس مالها مقسم إلى أسهم308)

 هـ.93/0/0222( وتاريخ 2ممارسة نشاطها . املادة الثانية والخمسون ، نظام الشركات السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

 ، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة املالية لكل شريك فيها ، وتكون الشركة وحدها مسؤولة  ( هي شركة ال يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين2(
ً
شريكا

 عن تلك الديون وااللتزامات ، املادة الحادية 
ً
عد املائة والخمسون بعن الديون وااللتزامات املترتبة عليها ، وال يكون املالك لها أو الشريك فيها مسؤوال

  ، نظام الشركات السعودي .

 في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها ، 7(
ً
( هي شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يكونون فيها مسؤولين شخصيا

 ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر ، املادة السابعة عشر ، نظام الشركات السعودي . 

سؤول عن توفير التمويل الالزم لها ، وتقتصر ملكية املؤسسة على الشخص املؤسس ( يتم تأسيس املؤسسة من قبل شخص واحد ، ويكون هو امل7(

 www.mci.gov.saلها، فيكون هو املالك الوحيد للمؤسسة ، وصاحب القرار األول واألخير في شؤونها املختلفة . وزارة التجارة 
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 : يقدم طلب الترخيص ملزاولة أعمال الصرافة إلى البنك املركزي ، ويشترط إلصدار الترخيص ما يأتي :
ً
 أوال

 أن يتخذ مركز الصرافة إحدى األشكال التالية :  -أ

 . شركة مساهمة -0

 .شركة ذات مسؤولية محدودة -9

 شركة تضامن . -2

 مؤسسة فردية . -2

 .فرع شركة أجنبية مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة -7

زي السعودي ، وأي شروط أن يستوفي كل عضو مؤسس في مركز الصرافة متطلبات األهلية التي يحددها البنك املرك -ب

تقديم معلومات وبيانات تفصيلية شاملة وأي مستندات يحددها البنك  -ج .خاصة بالشكل القانوني املقترح ملركز الصرافة

 :املركزي السعودي عن مركز الصرافة املزمع إنشاؤه، مع إرفاق ما يلي عند التقدم بالطلب

 . والخطة املستقبلية ألعمال الصرافة دراسة جدوى تشمل خطة العمل والهيكل اإلداري  -0

ضمان بنكي لصالح البنك املركزي السعودي غير قابل لإللغاء بما يعادل رأس املال، ويفرج عن هذا الضمان عند صدور قرار  -9

 . البنك املركزي السعودي بشأن الطلب

 الشركات . عقد التأسيس والنظام األساس ي وهيكل امللكية املقترح ؛ وذلك لطلبات ترخيص -2

 
ً
للبنك املركزي السعودي االستعالم عن مقدمي الطلب بكافة الوسائل التي يراها مناسبة للتأكد من املعلومات املقدمة  :ثانيا

 ويتعين على مقدمي الطلب تزويد البنك املركزي السعودي باملعلومات الالزمة لذلك .

:
ً
للمقر، يخاطب البنك املركزي السعودي وزارة التجارة الستكمال عند اكتمال اإلجراءات واستيفاء كافة التجهيزات  ثالثا

 ملقدم الطلب بمزاولة أعمال 
ً
 للنظام وعند صدور السجل التجاري يصدر البنك املركزي السعودي ترخيصا

ً
اإلجراءات وفقا

 . (312)الصرافة

ة العمليات املالية التي تقوم بها إن البنك املركزي السعودي من خالل وضع هذه الشروط والضوابط ، يسعى إلى ضبط ورقاب

 مراكز الصرافة ، وانسجامها وتكاملها مع باقي املؤسسات املالية لتحقق جميعها األهداف االقتصادية والخدمة املجتمعية .

 

 املبحث الثاني

 العمليات املالية املسموح بها ملراكز الصرافة

ة على مراكز الصرافة ، وله في سبيل ذلك أن يحدد األعمال يمارس البنك املركزي السعودي سلطته الرقابية واإلشرافي

واألنشطة املسموح ملراكز الصرافة القيام بها ، ومتابعة تحقيق هذه األعمال واألنشطة لألهداف االقتصادية املنوطة بها ، ومنع 

م البنك املركزي السعودي بمنح ما يتعارض مع ذلك ، أو يؤدي إلى أنشطة غير مشروعة ، أو مضرة باالقتصاد الوطني ، كما يقو 

 التراخيص ووضع الضوابط والشروط الالزمة ملزاولة أعمال الصرافة .

 إن األعمال واألنشطة املسموح ملراكز الصرافة مزاولتها وردت في النظام السعودي على سبيل الحصر ، وهي كالتالي :

 أ ـ شراء وبيع العمالت األجنبية وتداولها داخل اململكة .

استيراد وتصدير العمالت وذلك للمراكز املتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي ، وشريطة الحصول على ترخيص ب ـ 

 شراء وبيع العمالت األجنبية وتداولها داخل اململكة .

                                                           

 ( املادة السادسة ، القواعد املنظمة ملزاولة أعمال الصرافة .312)
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 من وقت آلخر ، مع مراعاة األنشطة األخرى التي يقتصر 
ً
لى مزاولتها ع ج ـ أي نشاط آخر يحدده البنك املركزي السعودي مستقبال

 .(313)البنوك 

 

 املطلب األول 

 شراء وبيع العمالت األجنبية وتداولها داخل اململكة

 (314)العمالت هي النقود التي يتعامل بها
ً
، والصرف في معناه االقتصادي املعاصر يطلق (315)، ومبادلة النقد بالنقد يسمى صرفا

سعرية تربط بين العملة الوطنية والعملة األجنبية ليتم التحويل  ، وهي تتطلب عالقة(316)على مبادلة عملة وطنية بعملة أجنبية

 بوحدات من العملة األجنبية ، أو ثمن 
ً
على أساسها ، وهو ما يطلق عليه سعر الصرف ، وهو ثمن وحدة العملة الوطنية مقدرا

 بوحدات من العملة الوطنية
ً
 . (317)العملة األجنبية مقدرا

ل وتوفير العمالت األجنبية عن طريق البيع والشراء ، حيث تلعب خدمات الصرف والتبادل وتقوم املصارف املعاصرة بالتعام

 في توفير حاجات املتعاملين من العمالت األجنبية ألجل تمويل عمليات االستيراد والقيام 
ً
 كبيرا

ً
النقدي بين مختلف العمالت دورا

 من نشاطات الصرفبالتحويالت النقدية املختلفة ، حيث يشكل التعامل بالنقد بي
ً
 هاما

ً
 وشراًء نشاطا

ً
 . (318)عا

إن شراء وبيع العمالت األجنبية وتداولها داخل اململكة من أعمال الصرافة املسموح بمزاولتها ملراكز الصرافة من قبل البنك 

 ة الخارجية والعالقات، حيث ازدادت الحاجة إلى التعامل بالعمالت األجنبية بين الدول نتيجة تطور التجار (319)املركزي السعودي 

؛ مما جعل هناك أحكام وضوابط تحكم وتنظم شراء وبيع العمالت األجنبية من قبل (320)االقتصادية بين مختلف دول العالم 

 مراكز الصرافة ، وذلك حتى تؤدي األهداف املرجوة منها في نمو وازدهار االقتصاد الوطني .

دي صالحية إصدار النقد وتنظيمه بما في ذلك سك وطباعة وإصدار العملة ولقد منح املنظم السعودي البنك املركزي السعو 

الوطنية ، وطرحها ، وسحبها ، وإلغاؤها ، وإدارتها ، وحمايتها ، واألعمال األخرى ذات العالقة بما ال يخالف أحكام نظام النقد 

ارة السياسة النقدية ، وتنظيم سوق . كما جعل املنظم السعودي للبنك املركزي السعودي وضع وإد (321)العربي السعودي

. وبالتالي فمراكز الصرافة من خالل مزاولتها لنشاط بيع وشراء العمالت تحقق األهداف املقصودة (322)صرف العمالت األجنبية

من إنشائها ، واملكملة للسياسات النقدية املتعلقة بالعمالت، الصادرة عن البنك املركزي السعودي ، فهي مراكز مخصصة 

                                                           

 ادة الحادية عشر ، القواعد املنظمة ملزاولة أعمال الصرافة .( امل(313

م(, معجم مصطلحات االقتصاد اإلسالمي ، مطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، اململكة العربية 9119( السماني, أبو الحسن على,) 0(

 ( .991السعودية ، الرياض, ص )

م (, أحكام صرف النقود والعمالت في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته املعاصرة ، الطبعة األولى, دار النفائس 0222 -هـ 0202( الباز, عباس أحمد محمد, ) 9(

 (.  02 - 03للنشر والتوزيع ، األردن ، ص) 

 (  . 0/707( مصطفى, إبراهيم, وآخرون, املعجم الوسيط ، الطبعة األولى ، املكتبة العلمية, ) 2(

 (.012(م . النقود واملؤسسات املصرفية ، الطبعة األولى ، مكتبة النهضة املصرية ، ص) 0213( محارب, نبيل سدرة, )2(

 (. 912( الباز, عباس أحمد محمد, أحكام صرف النقود والعمالت في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته املعاصرة ، ص)7(

 فة . ( فقرة )أ( ، املادة الحادية عشر ، القواعد املنظمة ملزاولة أعمال الصرا1(

 ( منشور على اإلنترنت . 0( إدارة عمالت أجنبية ، محمد ديب نمور ، )2(

 هـ .0229/ 2/ 00( وتاريخ 21( املادة الرابعة ، نظام البنك املركزي السعودي ، الصادر باملرسوم امللكي رقم ) م / 0( فقرة )0(

هـ ، والذي نص في مادته الثالثة على أن سك وطبع وإصدار النقد 0/2/0222يخ وتار  1ونظام النقد العربي السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م / 

الحق  االسعودي امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعودي وحدها ) املسمى السابق للبنك املركزي السعودي ( وال يجوز ألي كان أن يمارس هذ

. 

 لسعودي .( ، املادة الرابعة ، نظام البنك املركزي ا2( فقرة )9(
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فراد والشركات يتوجهون إليها للبحث عن العملة السعودية أو العمالت األجنبية ، ويجدون فيها الثقة واألمان في بيع وشراء لأل 

العمالت ، ألجل القيام بمختلف النشاطات االقتصادية األخرى ، حيث تقع هذه املراكز تحت رقابة ومتابعة البنك املركزي 

لقرارات واألوامر ما يحقق مصلحة االقتصاد الوطني ، ويحمي مراكز الصرافة وعمالئها من السعودي ، والذي يفرض عليها من ا

 العمليات املالية غير املشروعة .

 

 املطلب الثاني

 استيراد وتصدير العمالت

كة ، أو فرع ر استيراد وتصدير العمالت من األنشطة التي أذن البنك املركزي السعودي في مزاولتها ملراكز الصرافة املتخذة شكل ش

، على أال يقل  (323)مركز صرافة أجنبي ، مع وجوب حصولها على ترخيص بيع وشراء العمالت األجنبية وتداولها داخل اململكة

، كما وضع البنك املركزي السعودي سياسات وإجراءات تنظيمية ( 324)( سبعة ماليين2111111رأس مال مركز الصرافة عن )

 ى أن تتضمن تلك اإلجراءات كحد أدنى اآلتي :الستيراد وتصدير العمالت ، عل

 إشعار موظفي الجمارك في املنافذ الحدودية باملبالغ املالية املستوردة واملصدرة . –أ 

 االحتفاظ بمستندات استيراد وتصدير العمالت النقدية . –ب 

 تجهيز األموال بطريقة مالئمة لنقلها . –ج 

درها البنك املركزي السعودي في شأن استيراد وتصدير العمالت ، بما في ذلك عدم التعامل االلتزام بكافة التعليمات التي يص –د 

 .( 325)مع بعض الجهات التي يحددها البنك املركزي السعودي

فمن خالل هذه االجراءات حفظ البنك املركزي السعودي سالمة العمالت من التزوير أو الغش أو التحايل،  فكل مركز صرافة 

حصول على ترخيص خاص باستيراد وتصدير العمالت ، كما يجب عليه إشعار موظفي الجمارك في املنافذ الحدودية يجب عليه ال

باملبالغ املالية املستوردة واملصدرة ، وتجهيزها بطريقة مالئمة لنقلها وتدقيقها ، وتسجيل بياناتها واالحتفاظ بها ، لالطالع عليها 

ا ، كما يجب على مراكز الصرافة املزاولة لهذا النشاط االلتزام بكافة التعليمات التي يصدرها ومراجعتها ، ومتابعة سالمتها وصحته

البنك املركزي السعودي من تحديد املبالغ املالية ، والجهات املوثوق التعامل معها ، حيث تهدف هذه االجراءات والضوابط إلى 

، كما يجب على البنك املركزي السعودي املتابعة باستمرار ، وتدقيق كل سالمة التعامالت املالية ، وسالمة العمالت من التزوير 

ما يتعلق بمزاولة هذا النشاط ، ألهميتها على مستوى العملة الوطنية ، وقوتها االقتصادية ، واحتفاظها بقيمة سوقية عالية 

 أمام العمالت األجنبية .

  

                                                           

 ( فقرة )ب( ، املادة الحادية عشر ، القواعد املنظمة ملزاولة أعمال الصرافة .0(

 ( فقرة )أ( ، املادة السابعة ، القواعد املنظمة ملزاولة أعمال الصرافة . 9(

 ( املادة الثامنة عشر ، القواعد املنظمة ملزاولة أعمال الصرافة . 2(
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 املطلب الثالث

 ركزي من وقت آلخراألنشطة األخرى التي يحددها البنك امل

من أعمال مراكز الصرافة املسموح بمزاولتها األعمال واألنشطة التي يحددها البنك املركزي السعودي من وقت آلخر مثل تحويل 

 .( 326)األموال داخل اململكة وخارجها ملن لديه ترخيص من البنك املركزي بذلك

زمن وتقدمه ، وتنشأ وتظهر تعامالت جديدة ، مما يستدعي متابعة إن األعمال واألنشطة االقتصادية تتغير وتتطور مع تطور ال

مستمرة من البنك املركزي السعودي ألعمال وأنشطة مراكز الصرافة ، حيث تتم دراسة األعمال املستجدة ، ومدى إمكانية 

عمل على نك املركزي السعودي في ذلك يمزاولتها ، ومعرفة اآلثار االقتصادية املترتبة عليها ؛ ثم التصريح بمزاولتها أو املنع ، والب

 حفظ وحماية مراكز الصرافة من الدخول في أعمال غير مشروعة ، أو أعمال نتائجها مضرة على االقتصاد الوطني بأكمله .

كما أن البنك املركزي السعودي يعمل على تحقيق التكامل واالنسجام بين املؤسسات املالية ، فلكل مؤسسة مالية اختصاصات 

درات وإمكانيات تؤهلها من القيام بالعمليات املالية املتوافقة معها ، وإن التعارض بين أعمال هذه املؤسسات والتداخل بينها وق

 ، يؤدي إلى عدم تحقيق كل مؤسسة أهدافها ، كما يؤدي إلى التعارض بين العمليات وضعف الرقابة واملتابعة عليها .

 آلخر ملراجعة أعمال مراكز الصرافة ، والتصريح باألعمال واألنشطة املتوافقة معها . ألجل ذلك يعمل البنك املركزي من وقت

 

 املبحث الثالث

 األنشطة املحظور ممارستها على مراكز الصرافة

مراكز الصرافة أحد الركائز األساسية القتصاد كل بلد ، فعن طريقها يتم استبدال وتحويل العمالت الوطنية واألجنبية ؛ ليتمكن 

ل فرد من شراء البضائع وتسديد الخدمات ، وفي سبيل ذلك يحرص البنك املركزي على تحقيق مراكز الصرافة األهداف ك

والغايات املرجوة منها ، والتي تؤدي إلى تحقيق التكامل االقتصادي ، ومنع أي نشاط أو عمل غير مشروع أو يترتب عليه تعارض 

 أو هدر أو خلل في النشاط االقتصادي .

 

 ملطلب األول ا

 األعمال التجارية األخرى 

، والذي (327)يحظر على مراكز الصرافة مزاولة األعمال التجارية األخرى ما لم تتم املوافقة عليها من قبل البنك املركزي السعودي

لك ، رض مع ذيسعى من خالل الضبط والرقابة على مراكز الصرافة إلى مزاولتها لألعمال واألنشطة املخصصة لها ، ومنع ما يتعا

 أو يؤدي إلى تحقيق مضار ومفاسد اقتصادية .

إن طبيعة أعمال مراكز الصرافة تختلف عن طبيعة األعمال التجارية األخرى ، فالتصاريح الصادرة من البنك املركزي السعودي 

ل اإلرهاب فحة غسل األموال وتمويتصدر ملراكز الصرافة وفق ما يحقق أعمالها ، ويتوافق مع  مسؤولياتها املتمثلة في االلتزام بمكا

ومكافحة االحتيال واالختالس املالي واملتطلبات املتعلقة بأمن املعلومات ، كما يجب على مراكز الصرافة تحديد املخاطر املرتبطة 

 يتعارض مع ما ال باملركز وتوثيقها والعمل على معالجتها ، وضمان تطوير وتطبيق السياسات املناسبة واملالئمة إلدارة املخاطر بما 

. وبالتالي فقيام مراكز الصرافة بمزاولة أعمال تجارية أخرى يتعارض مع طبيعة أعمالها (328)يصدره البنك املركزي السعودي

                                                           

 شر ، القواعد املنظمة ملزاولة أعمال الصرافة . ( فقرة )ج ( ، املادة الحادية ع0(

 ( فقرة )أ( ، املادة الثانية عشر ، القواعد املنظمة ملزاولة أعمال الصرافة .0(

 ( فقرة ) أ ، ب ( املادة الخامسة ، القواعد املنظمة ملزاولة أعمال الصرافة .9(
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وشروطها ، والتزاماتها ومسؤولياتها ، ويؤدي إلى فرض شروط والتزامات تتطلب رقابة وإشراف من جهات أخرى غير البنك املركزي 

. 

 

 نياملطلب الثا

 فتح الحسابات

, أو أي حسابات أخرى (331), أو حسابات ادخار(330), أو حسابات استثمارية(329)يحظر على مراكز الصرافة فتح حسابات جارية

والتي تتولى أعمال تسلم النقود كودائع  (333)؛ وذلك ألن هذه األعمال من اختصاصات البنوك التجارية(332)لعمالئها أو موظفيها

الحسابات الجارية ، وفتح االعتمادات ، وإصدار خطابات الضمان ، ودفع وتحصيل الشيكات أو األوامر ،  جارية أو ثابته ، وفتح

أو أذون الصرف وغيرها من األوراق ذات القيمة ، وخصم السندات والكمبياالت ، وغيرها من األوراق التجارية ، وأعمال الصرف 

التجارية رؤوس أموال كافية وقادرة على الوفاء بحقوق العمالء ، وأن ، حيث أن هذه األعمال تتطلب من البنوك ( 334)األجنبي

( خمسة عشر في املائة من %07تحتفظ هذه البنوك لدى البنك املركزي السعودي في جميع األوقات بوديعة نظامية ال تقل عن )

ويكون هذا االحتياطي من النقد أو ( من التزامات ودائعه ، %07التزامات ودائعه ، وأن يحتفظ باحتياطي سيولة ال يقول عن )

 
ً
 .(335)الذهب أو األصول التي يمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير ال يزيد عن ثالثين يوما

وبالتالي نجد أن مثل هذه األعمال ال تستطيع مراكز الصرافة القيام بها ، حيث ال يتوفر لها االحتياط النقدي والسيولة الالزمة 

 ملراكز الصرافة ذاتها ، للوفاء بهذه األعمال ، 
ً
مما جعل املنظم مزاولة هذه األعمال من اختصاصات البنوك التجارية حفظا

 لحقوق العمالء ، وألجل أن تؤدي كل مؤسسة مالية التزاماتها بوفاء ، وتساهم في تعزيز ونمو وازدهار االقتصاد الوطني .
ً
 وحفظا

 

                                                           

مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما  ( هو عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق0(

 بتسوية واحدة تقع عند قفله . قرمان
ً
م(, العقود التجارية وعمليات 9102عبدالرحمن السيد ) ,بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا

 لألنظمة القانونية باململكة العربية السعودية، مك
ً
 (.  222تبة العالم العربي، ص)البنوك طبقا

 ( هي حسابات يعطى أصحابها الحق في استثمار األموال إما على أساس مطلق أو على أساس مقيد ، ففي حالة األساس املقيد يخولون املصرف في9(

 مرها في مشروع معين أو لغرضاستثمار األموال على أساس عقد املضاربة أو عقد الوكالة باالستثمار ويقيدون املصرف ببعض الشروط كأن يستث

االستثمار ب معين أو بكيفية معينة ، أما أصحاب الحسابات املطلقة فإنهم يخولون املصرف في استثمار أموالهم على أساس عقد املضاربة أو عقد الوكالة

هد املفاهيمي والتحديات، الكراسنة, إبراهيم، معدون تقييد املصرف بأية شروط ، ويمكن للبنوك خلط تلك األموال مع غيرها. البنوك اإلسالمية اإلطار 

 (. 7السياسات االقتصادية ، صندوق النقد العربي ، أبو ظبي ، اإلمارات العربية املتحدة, ص)

لهم  ح( هي حسابات يقوم أصحابها بفتحها لحفظ األموال الزائدة عن استهالكهم الحالي ، وذلك بغرض ادخارها أو توفيرها لظروف مستقبلية ويسم2(

ه(, أحكام الودائع املصرفية في البنوك اإلسالمية ، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي ، معهد 0222عادة بالسحب منها في أي وقت ، بسوس, آسيا,)

 (.21العلوم اإلسالمية ، ص)

 ( فقرة )أ( ، املادة الثانية عشر ، القواعد املنظمة ملزاولة أعمال الصرافة .2(

ة وسيطة تسعى إلى تحقيق الربح من خالل قيامها بقبول ودائع األفراد واملؤسسات ، واستثمار هذه الودائع خاصة في تقديم ( هي مؤسسات مالي7(

االقتصاد  يالقروض والتسهيالت االئتمانية ، وهي من أهم املؤسسات املالية التي تعمل على تعبئة املدخرات الوطنية لوحدات الفائض ، وإعادة ضخها ف

روض طويلة األجل وقصيرة األجل لتمويل األنشطة االستثمارية واالستهالكية لوحدات العجز ، التي ترغب في إنفاق ما يزيد على دخولها, على شكل ق

 (.021م( اقتصاديات النقود والبنوك ، مكتبة املتنبي ، الطبعة الثانية, ص)19109فريد بشير طاهر ،وعبدالوهاب األمين,) 

 األولى ، نظام مراقبة البنوك . ( فقرة )ب( ، املادة 1(

 ( املادة السابعة ، نظام مراقبة البنوك . 0(
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 املطلب الثالث

 مادات املستندية والكفاالت املصرفيةإصدار خطابات الضمان ، وفتح االعت

بأي ( 338), أو الكفاالت املصرفية(337)، أو فتح االعتمادات املستندية(336)يحظر على مراكز الصرافة إصدار خطابات الضمان

، والتي تتطلب القدرة املالية (340). وذلك الختصاص البنوك التجارية بهذه األعمال(339)شكل من األشكال داخل اململكة وخارجها

اإلدارية ، حيث تقوم البنوك التجارية من خالل الودائع املصرفية بالقيام والوفاء بهذه األعمال وااللتزامات ، مما يساهم في و 

تمكن العمالء من الدخول في املناقصات وتنفيذ املشاريع ، وإجراء عقود املعامالت ، واستيراد البضائع والقيام باالستثمارات 

 زيادة املال ونمائه ، وتطور االقتصاد وتنوعه. املختلفة ، مما يؤدي إلى

إن مراكز الصرافة من خالل قدراتها املالية واالدارية ال تستطيع القيام واملتابعة والوفاء بهذه األعمال ؛ مما دع املنظم إلى قصر 

رة ك ؛ السيما مع تطور التجااختصاصاتها مع ما يتناسب مع امكانيتها ، وإتاحة األعمال التي تتطلب قدرات مالية عالية للبنو 

 الدولية واتساعها .

 املطلب الرابع

 تأجير الخزائن

، حيث تختص البنوك التجارية بإجارة صناديق إيداع خاصة ، (341)يحظر على مراكز الصرافة مزاولة نشاط تأجير الخزائن

ملستأجرة ، والتي تباشر بنفسها عملية موجودة في مبنى البنك لحفظ املجوهرات والوثائق أو أية أشياء أخرى تعود لألشخاص ا

 والتزامات متبادلة بين العميل والبنك ، حيث تمثل حقوق (342)اإليداع واالسترداد في سرية
ً
، كما يرتب عقد إيجار الخزائن حقوقا

 لشروط ا
ً
تسليم لعقد ، و أحد الطرفين التزامات على عاتق الطرف الثاني ، فيلتزم العميل بدفع األجرة ، واستعمال الخزانة طبقا

، والسبب في (343)الخزانة إلى البنك عند انتهاء العقد ، كما يلتزم البنك بتمكين املستأجر من االنتفاع بالخزانة ، واملحافظة عليها

اختصاص البنوك التجارية بعقد تأجير الخزائن هو ما يتوافر لديها من إمكانيات تجعل املستأجر يتوقع منها أعلى معدالت الحرص 

مان التي تكفل حفظ الخزانة ومحتوياتها ، مع مراعاة أن التزام البنك باملحافظة على محتويات الخزانة التزام بتحقيق نتيجة واأل 

 . (344)وليس ببذل عناية

                                                           

( هو عقد بين البنك وعميله يلتزم بمقتضاه البنك بأن يصدر خطاب ضمان بالشروط املتفق عليها ملصلحة شخص آخر هو املستفيد من الخطاب 0(

 
ً
 ما يشترط املستفيد أن ينص  ، وعندما يصدر البنك خطاب الضمان فإنه يتعهد بأن يدفع مبلغا

ً
 أو قابل للتعيين للمستفيد ، وغالبا

ً
 معينا

ً
نقديا

خطاب الضمان على تعهد البنك بالدفع عند أول طلب ، وعادة يصدر خطاب الضمان ملدة معينة . قرمان, عبدالرحمن السيد, العقود التجارية 

 لألنظمة القانونية باململكة العربية 
ً
 (.  222السعودية، ص) وعمليات البنوك طبقا

( هو عقد يتهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عمالئه ويسمى األمر لصالح شخص آخر يسمى املستفيد بضمان مستندات تمثل 9(

 لألنظمة القانونية باململكة 
ً
( 212العربية السعودية ، ص) بضاعة منقولة أو معدة للنقل. قرمان, عبدالرحمن, العقود التجارية وعمليات البنوك طبقا

 . 

 في ذمة الكفيل مع بقاءه في ذمة األصيل ، بتنفيذ االلتزام األصلي إذا لم يف به املد2(
ً
 شخصيا

ً
ن األصلي, ي( عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاما

 (.010ر العلوم، كلية الحقوق، الطبعة األولى، ص)م(, عمليات البنوك في اململكة العربية السعودي، جامعة دا9107هـ ـ 0221الحسين, حسين شحادة,) 

 ( فقرة )ج( ، املادة الثانية عشر ، القواعد املنظمة ملزاولة أعمال الصرافة.2(

 ( فقرة )ب( ، املادة األولى ، نظام مراقبة البنوك.7(

 ( فقرة )د( ، املادة الثانية عشر ، القواعد املنظمة ملزاولة أعمال الصرافة .0(

 (.0اع, فائق محمود محمد, الطبيعة القانونية إلجارة الخزائن املصرفية ، كلية القانون جامعة اليرموك ، األردن ، إربد, ص)( الشم9(

 لألنظمة في اململكة العربية السعودية ، ص)2(
ً
 (.201( قرمان, عبدالرحمن السيد, العقود التجارية وعمليات البنوك طبقا

 (. 032ت البنوك من الوجهة القانونية ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ، الطبعة الثالثة, ص )( عوض, علي جمال الدين, عمليا2(

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

169 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

إن املنظم السعودي حرص على قيام املؤسسات املالية بأدوارها ومهامها ، والتي تهدف جميعها إلى النمو االقتصادي واستدامته 

ع ما يلحق به من أضرار ، ولذلك جعل تأجير الخزائن من اختصاص البنوك التجارية لقدرتها على الحفظ واألمان والوفاء ، ، ومن

وألجل أن تتكامل مع بقية العمليات املصرفية ، ومنع مراكز الصرافة من القيام بها ؛ لعدم قدرتها على القيام بمثل هذه العمليات 

 الية وسيولة نقدية .والتي تحتاج إلى احتياطات م

 املطلب الخامس

 قبول الودائع واألمانات

، حيث تمثل (346)، أو األمانات بأي شكل من األشكال سواء أكانت نقدية أو عينية(345)يحظر على مراكز الصرافة قبول الودائع

في جانب املطلوبات في ميزانية ودائع العمالء من أفراد ومنشآت األعمال أهم مصادر أرصدة البنوك التجارية ، أو املكون الرئيس 

البنوك التجارية ، فهي تمثل الجزء األكبر من حقوق اآلخرين على البنك ، والتي يتوجب على البنك سدادها ألصحابها عند الطلب 

 لقدرة البنوك التجارية على استقبال الودائع سواء أكانت نقد(347)، أو عند موعد استحقاقها ، حسب طبيعة الودائع
ً
 ية، ونظرا

أو عينية ، وحفظها وسالمتها ، وقدرتها على تنميتها واستثمارها فقد جعل املنظم السعودي قبول الودائع واألمانات من اختصاص 

، حيث تتوفر لدى البنوك التجارية القدرة على تنمية الودائع واستثمارها ، وتكاملها مع بقية املؤسسات (348)البنوك التجارية

 تعزيز االقتصاد الوطني وتنوعه .املالية ، مما يساهم في 

، والسيولة النقدية املتوفرة لديها ، ال تستطيع القيام بقبول (349)إن مراكز الصرافة من خالل االحتياطات املالية الواجبة عليها

ز الصرافة لسعودي مراكالودائع واألمانات ، وال تتوفر لها االمكانات اإلدارية والفنية لتنمية الودائع واستثمارها ؛ ولذا منع املنظم ا

 لحقوق العمالء ، وقصر أعمال مراكز الصرافة على ما يتوافق 
ً
 ملراكز الصرافة املالية ، وحفظا

ً
من مزاولة هذا النشاط ، حفظا

 مع إمكانياتها وقدراتها .

  

                                                           

املتفق  الشروط( الودائع هي النقود التي يعهد بها األفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد األخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم لدى الطلب أو ب0(

م (, الودائع املصرفية ، دار 0232هـ 0212( ، األمين, حسن عبدهللا, )02لدين, عمليات البنوك من الوجهة القانونية, ص )عليها. عوض, علي جمال ا

 (.913الشروق ، جدة ، الطبعة األولى، ص)

 ( فقرة )د( ، املادة الثانية عشر ، القواعد املنظمة ملزاولة مهنة أعمال الصرافة. 9(

 (.022الوهاب األمين, اقتصاديات النقود والبنوك ، ص)( طاهر, فريد بشير ، وعبد2(

 ( فقرة )ب( ، املادة األولى ، نظام مراقبة البنوك . 2(

( مليونا ريال لرأس املال املدفوع ، 9111111( نصت املادة السابعة من القواعد املنظمة ملزاولة مهنة أعمال الصرافة أال يقل رأس املال عن )7(

( عشرة مالين ريال 0111111ين لرأس املال املدفوع ملراكز الصرافة املرخص لها بمزاولة نشاط استيراد وتصدير النقد ، و)( سبعة مالي2111111و)

( من رأس املال %7لرأس املال املدفوع للمراكز املرخص لها بتحويل األموال داخل اململكة وخارجها ، كما نصت أال تقل نسبة االحتياطي النقدي عن )

 ( للمراكز املرخص لها بممارسة نشاط التحويل.%01عن )، وال تقل 
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 املطلب السادس

 اإلقراض أو رهن موجودات مراكز الصرافة

أي  (351)أو إدارة قرض أو االشتراك في إحدى هذه املمارسات ، أو رهن (350)ضيحظر على مراكز الصرافة مزاولة نشاط اإلقرا

، حيث يتطلب القيام بهذه األنشطة سيولة نقدية عالية ، واحتياطات مالية قادرة على اإلقراض والتمويل ، (352)من موجوداته

ى تلفة من قبل األفراد والشركات ، والقدرة علوهو ما ال يتوافر لدى مراكز الصرافة ؛ ولذا في سبيل تعزيز القيام باملشروعات املخ

الرقابة واملتابعة لعمليات التمويل ، جعل املنظم السعودي مزاولة نشاط التمويل واإلقراض من اختصاصات البنوك التجارية 

وة مالية قادرة وعها ق، والتي يتوفر لديها مقومات القيام بهذا النشاط باإلضافة إلى باقي العمليات املصرفية ، والتي توفر في مجم

 على التعامل مع العمالء والوفاء واالستيفاء للحقوق وااللتزامات .

إن عملية االقراض والتمويل أحد مصادر الدخل واالستثمار للبنوك التجارية ، وهو يؤدي إلى املساعدة على قيام املشروعات 

ولة النقدية ال تستطيع توفير األموال الالزمة لتقديم القروض وتنوعها ، وإن مراكز الصرافة من خالل االحتياطات املالية والسي

لألفراد واملنشآت ؛ ال سيما مع تطور الزمن وتغيره ، وتعدد طرق تقديم القروض وتنوعها ، كما أن مراكز الصرافة ال تتوافر لديها 

 على سالمة املؤسسات املالية وفاعليتهالقدرات اإلدارية ، والسياسات املالية الالزمة لتحصيل القروض وضمانها ؛ لذلك حفاظ
ً
ا ا

 ، وقدرتها على دعم االقتصاد الوطني وتعزيزه ، جعل املنظم مزاولة هذا النشاط للبنوك التجارية دون مراكز الصرافة .

 املطلب السابع

 املضاربة بالعمالت األجنبية واملعادن الثمينة واألسهم والبضائع والسلع

، حيث (355), والبضائع والسلع وغيرها(354), بالعمالت األجنبية واملعادن الثمينة واألسهم(353)ضاربةيحظر على مراكز الصرافة امل

تتطلب هذه األعمال واألنشطة الدخول في شراكات مع أشخاص آخرين سواء أكانوا طبيعيين أو اعتباريين ألجل املضاربة واالستثمار 

ق قد ال تستطيع مراكز الصرافة القيام بها ، مع محدودية رأس مالها ، في هذه األعمال ، مما يترتب عليه نشوء التزامات وحقو 

واحتياطاتها املالية ، والسيولة النقدية لديها ، كما أن هذه األعمال يتطلب لها توافر تراخيص من جهات حكومية أخرى ، مما 

مراكز الصرافة مزاولة هذه األعمال ، يتطلب فرض شرط والتزامات أخرى على مراكز الصرافة ؛ لذا حظر املنظم السعودي على 

وذلك ألجل حفظ مراكزها املالية في املؤسسات املالية ، وألجل أن تظل أعمالها تحت الرقابة واملتابعة من قبل البنك املركزي ، 

قة بها املتعلوتساهم من خالل أعمالها املرخصة في تعزيز ودعم االقتصاد الوطني ، وتمنع من خالل اتباعها لألنظمة والقوانين 

 .من نشوء أو انتقال أموال مالية غير مشروعة يترتب عليها مضار ومفاسد باملجتمع واالقتصاد بأكمله 

                                                           

 من النقود أو يقيده في حسابه ، وذلك مقابل التزام العم0(
ً
ل برد ي( القرض هو عقد يتهد املقرض ) البنك ( بموجبه أن يسلم عميله املقترض مبلغا

م(, عمليات البنوك ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية, 9117ى كمال, )هذا املبلغ عند حلول األجل املتفق عليه باإلضافة إلى فوائد القرض, طه, مصطف

 (. 22ص)

 يترتب عليه 9(
ً
 لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه املتعاقدان ، شيئا

ً
 ل( هو عقد يلتزم بموجبه شخص ضمانا

ً
لدائن حقا

 يخوله حبس الش يء لحين استيفاء الدين ، 
ً
وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في املرتبة في اقتضاء حقه من ثمن الش يء في أي يد عينيا

 لألنظمة القانونية باململكة العربية السعودية ، ص)
ً
 (.037تكون . قرمان, عبدالرحمن السيد, العقود التجارية وعمليات البنوك طبقا

 قواعد املنظمة ملزاولة مهنة أعمال الصرافة .( فقرة )ز( ، املادة الثانية عشر ، ال2(

ود محم( هي عقد اشتراك بين أرباب رأس املال ، وبين أهل الخبرة في االستثمار ، فيقدم رب املال ماله ، ويقوم املضارب باالستثمار . إرشيد, 0(

 (.21دار النفائس للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى, ص )م(, املدخل الشامل إلى معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية ، 9107ـ 0221عبدالكريم, )

 في حصة شائعة لشخص في ملكية صافي أصول الشركة ، والحق في الحصول على حصة من الربح املتحقق مع مسؤولية محددة 9(
ً
( صك يثبت حقا

 (  . 0931، مكة املكرمة, ص) بمقدار السهم, الشريف, محمد عبدالغفار, أحكام السوق املالي ، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي

 ( فقرة )ح( ، املادة الثانية عشر ، القواعد املنظمة ملزاولة مهنة أعمال الصرافة.2(
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إن املضاربة إحدى الوسائل املشروعة لكسب األموال واستثمارها وتنميتها ، ولها جهات تختص بفرض الشروط ومنح التراخيص 

املنظم السعودي من خالل الجهات الرقابية املختصة يعمل على التزام األفراد  حسب نوع العمل والنشاط املستثمر فيه ، وإن

واملنشآت باألحكام والضوابط الالزمة ملزاولة هذا العمل ، وعن طريق الجهات املختصة واملمنوح لها تراخيص ، بعد تحقق 

 استيفاء شروط وأحكام مزاولة العمل املستثمر فيه .

 

 الخاتمة

 و 
ً
 على ما من به علي ووفقني له من إكمال هذا البحث، وأسأله العفو واملغفرة من الخطأ والزلل.أحمد هللا أوال

ً
 وباطنا

ً
 ظاهرا

ً
 آخرا

 نتائج البحث:

 تخضع عمليات مراكز الصرافة ملتابعة ومراقبة البنك املركزي السعودي. -0

 ية في اململكة العربية السعودية.تؤدي مراكز الصرافة أعمال واختصاصات تكاملية مع باقي املؤسسات املال -9

 تختص مراكز الصرافة بعمليات بيع وشراء واستيراد وتصدير العمالت وفق ضوابط محددة من قبل البنك املركزي السعودي. -2

 .يحظر على مراكز الصرافة العديد من العمليات املالية ، والتي ال تتناسب مع امكانياتها وقدراتها واحتياطاتها املالية  -2

 توصيات البحث:

 ربط مراكز الصرافة بنظام تقني موحد عن طريقه يتم معرفة حركة العمالت وما يتعلق بها. -0

 قصر عمليات مراكز الصرافة على بيع وشراء العمالت دون غيرها من العمليات املالية األخرى. -9

 صرافة.قيام البنك املركزي مباشرة بعملية تصدير واستيراد العمالت ملراكز ال -2
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  املراجع واملصادر 

 إدارة عمالت أجنبية ، محمد ديب نمور ، منشور على اإلنترنت . 

م(, املدخل الشامل إلى معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية ، دار النفائس للنشر 9107ـ 0221إرشيد, محمود عبدالكريم, ) 

 والتوزيع ، الطبعة األولى.

 م (, الودائع املصرفية ، دار الشروق ، جدة ، الطبعة األولى.0232هـ 0212األمين, حسن عبدهللا, ) 

م (, أحكام صرف النقود والعمالت في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته املعاصرة ، 0222 -هـ 0202الباز, عباس أحمد محمد, )  

 الطبعة األولى, دار النفائس للنشر والتوزيع ، األردن.

رفية في البنوك اإلسالمية ، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي ، معهد العلوم ه(, أحكام الودائع املص0222بسوس, آسيا,) 

 اإلسالمية.

م(, عمليات البنوك في اململكة العربية السعودي، جامعة دار العلوم، كلية الحقوق، 9107هـ ـ 0221الحسين, حسين شحادة,)  

 الطبعة األولى.

قتصاد اإلسالمي ، مطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية م(, معجم مصطلحات اال9119السماني, أبو الحسن على,)  

 ، اململكة العربية السعودية ، الرياض.

 الشريف, محمد عبدالغفار, أحكام السوق املالي ، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ، مكة املكرمة. 

 لقانون جامعة اليرموك ، األردن ، إربد.الشماع, فائق محمود محمد, الطبيعة القانونية إلجارة الخزائن املصرفية ، كلية ا 

 طاهر, فريد بشير ، وعبدالوهاب األمين, اقتصاديات النقود والبنوك. 

 م(, عمليات البنوك ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية.9117طه, مصطفى كمال, ) 

 والتوزيع ، الطبعة الثالثة.عوض, علي جمال الدين, عمليات البنوك من الوجهة القانونية ، دار النهضة العربية للنشر  

 عوض, علي جمال الدين, عمليات البنوك من الوجهة القانونية. 

 م( اقتصاديات النقود والبنوك ، مكتبة املتنبي ، الطبعة الثانية.19109فريد بشير طاهر ،وعبدالوهاب األمين,)  

 ل9102عبدالرحمن السيد ) ,قرمان 
ً
ألنظمة القانونية باململكة العربية السعودية، م(, العقود التجارية وعمليات البنوك طبقا

 مكتبة العالم العربي.

هـ ، البنك املركزي 0220/ 90/00( وتاريخ 2131القواعد املنظمة ملزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير املالية رقم ) 

 السعودي .

 بو ظبي ، اإلمارات العربية املتحدة.الكراسنة, إبراهيم، معهد السياسات االقتصادية ، صندوق النقد العربي ، أ 

 (م . النقود واملؤسسات املصرفية ، الطبعة األولى ، مكتبة النهضة املصرية.0213محارب, نبيل سدرة, ) 

 مصطفى, إبراهيم, وآخرون, املعجم الوسيط ، الطبعة األولى ، املكتبة العلمية. 

 هـ  .0229/ 2/ 00( وتاريخ 21) م / الصادر باملرسوم امللكي رقم  نظام البنك املركزي السعودي 

 هـ.93/0/0222( وتاريخ 2نظام الشركات السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ 

 هـ.0/2/0222وتاريخ  1نظام النقد العربي السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م /  

 نظام مراقبة البنوك . 

 www.mci.gov.saوزارة التجارة  

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

173 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 .وإقرار التداول الرسمي للعملة الرقمية  صندوق النقد الدويل

The International Monetary Fund and the approval of the official circulation of digital currency 

حمد أوباالك،األستاذ : م 
 املغرب  - محام وباحث في مجال القانون الدولي االقتصادي

 

 :امللخص

امل بواسطة األصول املشفرة )البيتكوين وما شابهه(، ما  فرض على مجموعة من مؤسسات كان لرواج الحديث ومحاولة التع

االئتمان الوطنية وبعض املؤسسات النقدية الدولية، التفكير في االعتراف بالتعامل النقدي الرقمي،  إال أنه وفي خضم الجدل 

لجهات، الصيغ القانونية والسياسية القائم حول مكنون وأهداف التعامل بالعمالت الرقمية، لم توضح هذه ا

 واالقتصادية/املالية، التي سوف تمكنها من تبني هذا التعامل النقدي الجديد.

ومن هذا املنطلق، ارتأينا القيام بمحاولة قراءة جديدة ملقتضيات اتفاقية صندوق النقد الدولي، من باب جعل هذه الوكالة 

ديدة للدفع واالئتمان، مستعينين بمنهجي املقارنة واالستقراء، إلنجاح املقاربة املتخصصة تتبنى العمالت الرقمية كوسيلة ج

القانونية/االتفاقية، التي تدخل في صميم مقررات القانون الدولي العام بصفة عامة، وفي صميم أهداف القانون الدولي 

 االقتصادي وقانون املنظمات الدولية بشكل خاص.

 

. 
 Abstract 
 That after we reviewed a set of legal/convention views regarding the trading of digital currencies, as well as 

the jurisprudential opinions expressed by a group of legal and economic thinkers, on the realistic and legal formulas 

that can be adopted to facilitate the issue of dealing with digital currencies, after the gradual elimination of dealing 

with paper currencies .Which still constitutes an obsession for countries and international financial and monetary 

institutions, in order to take the proverb that says: “The unknown is frightening.” 

 And because change and development are the year of the universe, and because nature does not tolerate a 

vacuum, we find that the proposed views, and with them the opinions that we have collected and reconciled, to 

extract what could be a stimulating area for the International Monetary Fund to interact positively with the reality of 

dealing with digital currencies as part of the block chain, due to the Fund's scientific and legal/conventional 

competence, as a "specialized international agency", in financial and monetary affairs at the global level, Which will 

make it outweigh the countries that are trying to take digital currencies as a tool for payments and a means to 
pay immediate and future debts, and thus raise the number from 40 member countries to 192 member 
countries that make up the Fund in their entirety, which will accelerate the approval of the Eighth Amendment 
to the provisions of the Agreement Establishing the IMF International (change, activation and revitalization) is 
an urgent matter in the coming time. 
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 مقدمة

إن ظهور العمالت الرقمية واألصول املشفرة )البيتكوين وغيرها(، وفرض كيانات دولية معينة لصيغ التعامل بها، كالصين 

اليا بل أضحت ر والسلفادور وفينزويال، جعل بعض الدول تشيد بهذه التقنية الجديدة كالواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا واست

"،  تفكر في خلق عمالتها الرقمية، جنبا إلى جنب مع شركات معلوماتية كثيرة أصبح لديها أصولها املشفرة كشركة "الفيسبوك

، في الوقت الذي نجد فيه أن العمالت الرقمية بمثابة تقنية الزالت إلى 356التي تحاول الترويج ألحدث اكتشافاتها )امليتافيرس(

ير ملتزمة بأي نظام صرف، كما أنها بعيدة عن أي رقابة وطنية أو دولية للعمليات املشبوهة التي قد تغطيها هذه حدود الساعة، غ

العمالت من غسيل/تبييض لألموال، وتمويل لعمليات إرهابية، واتجار في األعضاء البشرية، وعمليات الفدية املتعلقة باالبتزاز 

ى مجموعة من املؤسسات النقدية الدولية التفكير في االعتراف بالتعامل النقدي الرقمي لألشخاص، وهو األمر الذي فرض عل

الرقمي كمبدأ، لكنها باملقابل لم توضح بعد الصيغة القانونية والسياسية واالقتصادية/املالية، التي تمكنها من تبني هذا التعامل 

 النقدي الجديد.

ن رفض بشكل غير مبرر التعامل بالعمالت الرقمية، تراجع عن موقفه وراح كما  أن بنك التسويات الدولية، وبعد أن سبق له وأ

يروج لنجاعة هذه التقنية الجديدة، ولم يكن األمر من باب اإلججاب فقط، بل كان قرار التراجع عن موقفه، نابع من محاولة 

اتفاقيات دولية وسياسات رقابية مالية  احتواء احتماالت وجود خطورة التعامل بالعمالت الرقمية خارج اإلطار املرسوم بمقتض ى

، ليتبع صندوق النقد الدولي بدوره خطى بنك التسويات الدولية، ويدعو إلى تبني فكرة التعامل بواسطة العمالت 357وطنية

الرقمية، لكن دون الحديث عن مصير مواد وأقسام ومالحق اتفاقية إنشاء هذا الصندوق، التي ال محالة سوف تعرف تعديالت 

قد تمس املواد التي سبق وأن أقرت باحتياطي الذهب والعمالت الورقية القابلة للتداول )املتوفرة منها والنادرة  358هريةجو 

 والتمييزية(، والتي تجعل تقنية حقوق السحب الخاصة ترتبط بهذه التقنيات التقليدية ارتباطا وثيقا.

ملجردة وابداء النوايا الحسنة فقط، بل يجب التفكير في صياغة محددة بيد أنه في مجال القانون، ال يمكننا األخذ بالتصريحات ا

تنقل التصريحات الشفوية إلى صياغة مكتوبة/ رسمية قابلة للتفعيل الواقعي على الساحة الوطنية والدولية، إذ أن قرار تفعيل 

 لدول، كما أن له مساس عميق بالتعهداتالتعامل بالعمالت الرقمية له مساس خطير بالسيادة السياسية واالقتصادية/املالية ل

الدولية التي سبق وأن أنشأتها دول ذات سيادة أو انضمت إليها دول أخر بخصوص العمالت املتداولة تحت رعاية بنوكها املركزية 

ي تؤطر توتحت رقابة صندوق النقد الدولي، مما يتعين ونحن نناقش موضوع العمالت الرقمية، عدم تجاهل املعطيات الثالثة ال

 هذه العمالت:

 معطيات معلوماتية رقمية. 

 معطيات مالية اقتصادية. 

 .359معطيات قانونية 

                                                           

 مليار دوالر. 921و  971عملة افتراضية عبر العالم، برأسمال يتراوح بين  9011و  0111يرجح أن هناك تداول ملا بين   356

مناوئا لفكرة التعامل بواسطة  9102، أن بنك التسويات الدولية وبعد أن كان أواخر سنة 9190اريخ يونيو جاء باملجلة الرقمية "االقتصادية" بت  357

 يحاول التنسيق مع البنوك املركزية إلطالق العمالت الرقمية. 9191العمالت الرقمية، أضحى منذ ماي 

، حسب ما جاء  9101يناير  91وآخرها بتاريخ:  0227كان أولها سنة عرفت اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي مجموعة من التعديالت، والتي   358

 .9191بآخر طباعة التفاقية اإلنشاء مارس 

 09، الصفحة 03، السنة 90عبد الرحمن اللمتوني: العمالت املشفرة )االفتراضية( والتهديدات ذات الصلة بالجريمة، مجلة محاكمة، العدد   359

 وما يليها.

Dominique LEGEAIS : Blockchain et actifs numérique, LexisNexis, édition 2019, page 137. 
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باطالعنا على اتفاقية صندوق النقد الدولي املتعلقة بالعمالت الدولية القابلة للتداول، سوف يجعلنا نتساءل عن سبل تعديل 

تفكير في إضافة بنود جديدة لالتفاقية، قد تتماش ى واملتغيرات مجموعة من املقتضيات واملواد املشكلة لهذه االتفاقية، أو ال

 الجديدة التي فرضها واقع التعامل بالعمالت الرقمية.

وتماشيا مع هذا الطرح، سوف نحاول من خالل تفحصنا ملجموعة من املواد واألقسام والبنود واملالحق املشكلة التفاقية صندوق 

نصبة على إقرار التعديالت الالزمة لتتوافق االتفاقية والتقنية الجديدة املتعلقة بإمكانية ، تحديد االحتماالت امل360النقد الدولي

 التعامل بواسطة العمالت الرقمية.

بيد أن معالجة هذا املوضوع سوف يجعلنا نحاول تحديد الطبيعة املعلوماتية واملالية/ االقتصادية والقانونية للعمالت الرقمية 

ين سوف نناقش صيغ تعديل مقتضيات اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي من حيث أنها اتفاقية جماعية )املبحث األول(، في ح

من ميثاق  012و  013( ومقارنتها بمقتضيات املادتين 93)متعدة األطراف( من خالل ما نصت عليه اتفاقية اإلنشاء نفسها )املادة 

، ثم ما جاء باألحكام الختامية للمعاهدات متعددة 0212ولية لسنة من قانون املعاهدات الد 20األمم املتحدة، واملادة 

 األطراف)املبحث الثاني(، في سبيل مواكبة بنود اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي لعملية ترسيم/تدويل العمالت الرقمية. 

 مفهوم العمالت الرقمية من خالل طبيعتها املعلوماتية املبحث األول:

 واملالية والقانونية:                     

 املطلب األول: الطبيعة املعلوماتية/التكنولوجية للعمالت الرقمية:

، إال من خالل معرفة الفرق بين العمالت الرقمية 361لن يتسنى لنا معرفة الطبيعة املعلوماتية/التكنولوجية للعمالت الرقمية

 املشفرة )االفتراضية(:  والعمالت الورقية )الحقيقية(، ثم العمالت الرقمية واألصول 

 العمالت الورقية: الفرع األول:

، بأنها العملة الرسمية املعتمدة في دولة ما، والتي تنفرد بها عن باقي الدول األخرى، ويتم تداولها  يمكن تعريف النقود الورقية

ات املختلفة من األسواق، وربما يبحث رسمًيا بين الناس، ومن مميزات النقود الورقية أنها تسمح لحامليها بشراء السلع والخدم

إذ يتم  إصدارها في البنك املركزي الخاص بالدولة، بصورة مدروسة تضمن  العديد عن أنواع النقود الورقية أو كيف يتم صنعها،

صدار هذه دة إل التدفق السليم للمال بما يتناسب مع السياسة النقدية للدولة، علًما أن  هناك العديد من املعايير الدقيقة املعتم

 .362النقود، األمر الذي يضمن صعوبة تزويرها

 كما أن للنقود الورقية عدة أنواع أو تمثالت، نجد من بينها:

 أنواع النقود الورقية:

                                                           

سبق وأن أشرنا ببعض التدقيق ملقتضيات قانونية/اتفاقية هامة، ضمنت باتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي من خالل مناقشتنا لرسالة   360

من اتفاقية االنشاء على الوضعية املغربية )كنموذج دراسة(، لنيل شهادة  2ادة مقدمة في موضوع "الدور االستشاري لصندوق النقد الدولي: تطبيق امل

، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال، جامعة محمد 9102/9107املاستر املتخصص في االستشارة القانونية، برسم املوسم الجامعي 

 السويس ي. –الخامس 

 املشفرة )العمالت االفتراضية( في خانة ما يسمى ببلوك شان، أو تقنية "سلسلة الكتل". تدخل العمالت الرقمية واألصول   361

 

 

 :93/13/9190رزان صالح و ميرية الجراح: تعريف النقود الورقية وأنواعها، تم نشره باملوقع الرقمي، تحديث بتاريخ:   362

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF_

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9

%87%D8%A7 
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من املعروف أن  للنقود أهميتها في حياتنا االجتماعية واالقتصادية، كونها تضمن لنا تأمين احتياجاتنا املختلفة، وهي إما معدنية   

 أو ورقية، وتتعدد أنواع األخيرة، ويختلف استخدامها تبًعا الختالف كل نوع، وفيما يأتي نستعرض أبرزها:

 النقود الورقية التمثيلية:

إلى النقود ذات االحتياطات املعدنية بنسبة مائة باملائة، إذ تخزن الحكومات هذه  ُيشير مفهوم النقود الورقية التمثيلية،  

شهادات ضمان الودائع املعدنية، سواء الذهب أو   النقود الورقية عند طلب استردادها، ومن األمثلة عليها: االحتياطات لحاملي

رت سنة  صدِّ
ُ
، ثم 0229الفضة، ومنها: شهادات الذهب والفضة األمريكية، إلى جانب شهادات السبائك الذهبية الهندية التي أ

فهومها على النقود الورقية القابلة للتحويل وعلى أحد أنواع النقود الورقية نجد النقود الورقية القابلة للتحويل والتي يدل م

صدر مقابل املعادن كالفضة والذهب، ومن الجدير بالذكر أنها نقيضة النوع 
ُ
املعتمدة، التي يمكن التصرف بها وتحويلها، وت

 ئة باملائة لضمان السداد، بل تكتفي باحتياطيالسابق، أي أن  الحكومات في هذه الحالة ال تحتفظ باحتياطي كامل أو بنسبة ما

 جزئي منها.

 النقود الورقية غير القابلة للتحويل:

يمكن تعريف النقود غير القابلة للتحويل، بأنها النقود التي ال يمكن ملالكها تحويلها إلى ذهب، أي أنه ال يمكن تحويلها إلى عمالت  

عيلها: الدوالرات غير القابلة للتحويل خالل الحرب األهلية في أمريكا، والعملة  أخرى في سوق الصرف، وهناك العديد من األمثلة

 الفرنسية خالل الثورة، إلى جانب املارك األملاني خالل الحرب العاملية األولى، النقود الورقية هي تلك األوراق املالية النقدية التي

عتمد من قبل الحكومات للتعامل بها بصورة قانونية، وتعت
ُ
بر ذو قيمة اسمية أكبر من القيمة الحقيقية لها، وهي غير مدعومة ت

 بإحدى السلع املعدنية، كالذهب والفضة، وتنبثق فيمتها من العالقة بين الطلب والعرض.

ومن املآخذ الرئيسية على هذه النقود أنه يمكن للحكومات أن  تصدر عدًدا كبيًرا منها مما يؤدي إلى التضخم االقتصادي،  

ضافة إلى إمكانية سيطرة الدولة التي تطبعها على االقتصاد ألنها هي َمن تتحكم  بكمية األوراق النقدية املطبوعة، ومن األمثلة باإل 

 عليها في وقتنا الحاضر الدوالر األمريكي واألورو، والعمالت الرئيسية األخرى.

  العمالت الرقمية واألصول املشفرة: الفرع الثاني:

د الورقية املتداولة بين الناس، تنتشر حالًيا النقود اإللكترونية، وهي عبارة عن مخزن مالي إلكتروني للعملة إلى جانب النقو 

النقدية، يمكن استخدامه من قبل فئات أخرى غير الجهة املصدرة للنقود، وتستخدم التكنولوجيا في صناعة هذه العمالت، من 

 ية.خالل األجهزة والبرامج املخزنة للقيمة النقد

إال أنه  ولجدة موضوع التعامل بالعمالت الرقمية، فإننا لن نجد تعريفا تقنيا محضا متعارف عليه بخصوص العمالت الرقمية، 

حيث نجد في دراسة صادرة عن البنك املركزي األردني بخصوص العمالت املشفرة التي تشمل كل من العمالت االلكترونية 

 .363قمية القانونية/املستقرةواألصول االفتراضية )املشفرة( والر 

بكونها: "تمثيالت رقمية ذات قيمة محددة في وحدة الحساب الخاصة بها...وتستخدم كوسيلة للدفع  BMوقد عرفها البنك الدولي 

 الرقمي".

 بأنها: "أصول ممثلة رقميا".  BRI  في حين عرفها بنك التسويات الدولية

"تمثيل رقمي إما للعملة االفتراضية )غير القانونية ( أو النقود االلكترونية  ا:بأنه FATF قد عرفتها مجموعة العمل املالي و

 ".  )القانونية(، ويتم غالبا إطالق مصطلح )العملة االفتراضية( عليها

                                                           

 :للبنك املركزي األردني  وما يليها، أنظر املوقع الرقمي 2دراسة صادرة عن البنك املركزي األردني بخصوص العمالت املشفرة، الصفحة   363

www.cbj.gov.jo 
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" األصول املشفرة ESMA"، وهيئة األوراق املالية واألسواق األوروبية "EBAفي حين تحدد الهيئة املصرفية األوروبية " 

 :364لنحو التاليعلى ا

"نوع من األصول الخاصة التي  تعتمد بشكل أساس ي على التشفير وتقنية دفتر األستاذ املوزع أو تقنية مماثلة كجزء  

من قيمتها املتصورة أو املتأصلة ، ال يتم إصدارها أو ضمانها من قبل بنك مركزي أو سلطة عامة و يمكن تستخدم كوسيلة 

 ار و/أو للوصول إلى سلعة أو خدمة".للتبادل و/أو ألغراض االستثم

 من بين األصول املشفرة )العمالت املشفرة(، نميز: 

 األصول املشفرة للدفع / العملة" )العمالت املشفرة(؛ 

 األصول املشفرة من النوع االستثماري )الرموز األمنية(؛ 

 أصول التشفير من نوع املنفعة )الرموز املميزة للمرافق(؛ 

 ختلطة.األصول املشفرة امل 

مدونة النقد واملالية بفرنسا والدورية التوجيهية األوربية الخاصة  9-710كما نجد أن التعريفات التي تم  استنباطها من الفصل 

باملدونة العامة للضرائب بفرنسا، ال تختلف اختالفا كثيرا عن  VH150وبالفصل  322/9103باألصول االفتراضية تحت رقم: 

 .365البنك الدولي وبنك التسويات الدوليةالتعريفات الصادرة عن 

وأنه القتراح تعريف واقعي للعمالت الرقمية، فإنه سوف يكون لزاما علينا خلق املقارنة بين العمالت الرقمية ونظيرتها املشفرة 

 ، وهو ما سوف نستقيه من مصدرين أساسيين: 367، نظرا لوجود عالقة وطيدة بين هتين الصيغتين366)االفتراضية(

سة التي قام بها البنك املركزي األردني وما جاء باملوقع الرسمي لجريدة العين اإلخبارية من خالل املقال املنجز من طرف الدرا

 للباحث "محمد علي":

أشارت دراسة البنك املركزي االردني إلى أن العمالت الرقمية تشمل كذلك العمالت املشفرة )االفتراضية(، وأن العمالت املشفرة 

اضية( حسب ما أجمع حوله كل من لجنة البنوك األوربية والبنك املركزي األوربي ومجموعة العمل املالي، باعتبارها "تمثيل )االفتر 

رقمي للعمالت الرقمية غير املنظمة وغير املتوفرة على اساس قانوني معين"، أي عدم وجود إطار قانوني وسلطة مركزية، تحكم 

 . 368عمالت بشكل رسمي وقانونيوتنظم عملية إصدار وتبادل هذه ال

في حين أشار الباحث "محمد علي" من خالل مقاله حول الفرق بين العمالت الرقمية واملشفرة )االفتراضية(، استنادا على ما  

 369تساؤالت تمس هوية االختالف بين األصول املشفرة والعمالت الرقمية، هل هما متماثلتان أم هناك أوجه خالف؟يتردد من 

                                                           

بتاريخ:  ،"العمالت/األصول املشفرة، ومشروع القوانين واللوائح:  جوانب من القانون البنكي واملالي البلجيكي"أنظر ترجمتنا وتحيينا ملقال:   364

 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739726املنشور باملوقع الرقمي للحوار املتمدن:  12/09/9190

 

 وما يليها. 07لمتوني، نفس املرجع السابق، الصفحة عبد الرحمن ال  365

، 9191، فبراير 00من موجز سياسات حول آفاق إصدار العمالت الرقمية في الدول العربية، العدد  0أطلق صندوق النقد العربي في الصفحة   366

فرة(، كون إطالق عملة افتراضية او مشفرة، ال يجوز من املعد من طرف د.هبة عبد املنعم، عبارة "األصول املشفرة" على العمالت االفتراضية )املش

لة مقبولة يالناحية التقنية الدقيقة، نظرا الفتقار هذه األصول إلى الشروط األساسية الالزم توفرها في اي عملة ممثلة في كونها وحدة للحساب، ووس

 للدفع، ومخزن للقيمة، ومعيار مقبول لسداد الدين املؤجل.

367 Dominique LEGEAIS : page 141. 

 .2الدراسة الصادرة عن البنك املركزي األردني، الصفحة  368

369 https://al-ain.com/article/4-differences-digital-and-cryptocurrencies 
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، التي 370بشكل واضح، هناك نقاط مهمة تجمع العملتين، أهمهما على اإلطالق استخدام تقنية البلوك تشينأنه و  وقد اقر 

 .تشترط الوصول لهذه العمالت عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف املحمولة فقط، ألنها موجودة فقط في شكل إلكترو

ا  يتعلق بطريقة اإلصدار والتداول واملخاطر وأوجه االستخدام، إذ إال أنه وجد هناك اختالفات جوهرية بين هتين العملتين، في م

،  وبرزت خالل 9113أنه استنبط بكون العمالت املشفرة هي أحد أوجه العمالت الرقمية والتي ظهرت في أسواق املال منذ سنة 

مالت غير ع، وهي وكاردانو، ودوج كوين..."السنوات الثالثة األخيرة بقوة، ومن أبرز نماذجها "البيتكوين، وإيثريم، وبينانس كوين، 

خاضعة للتنظيم من جهة رسمية، فهي ال تصدر عن البنوك املركزية مثلها مثل غيرها من العمالت، بل يتم الحصول عليها عبر 

ارة دما يعرف بآلية التعدين التي تعتمد على حل معادالت محاسبية معقدة من قبل أجهزة كمبيوتر متطورة، وتستخدم أيضا إل 

  .إنشاء وحدات العملة الجديدة والتحكم بها

وقد وجد من جهة أخرى، بأن العمالت الرقمية قد يتم إصدارها من جانب البنوك املركزية وستخضع للتنظيم الدولي وفقا 

ى العملة ملسياستها النقدية واالتساق مع السياسات املالية التي يتبناها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولي، وتس

، وأنه وفي إطار التنظيم املركزي يكون للعملة الرقمية سجال إلكترونيا لتمثيل الشكل االفتراض ي (CBDC) الرقمية للبنك املركزي بـ 

  .للعملة الورقية للدولة، وذلك على غرار العمالت الورقية التي تحمل رقما تسلسليا مميزا، ملنع تزويرها أو إتاحة إمكانية تتبعها

 د رصد ألبرتو "مونيوز كابانيس"، األستاذ في قسم االقتصاد التطبيقي و اإلحصاء في الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد )وق

(UNEDأحد أبرز االختالفات والتي تكمن في الكمية التي يمكن إصدارها، من خالل ما جاء بمذكرة نشرها بنك ،"BBVA"   ،اإلسباني

قمية يمكن أن تصدرها البنوك املركزية بال حدود وفقا ملعطيات األداء االقتصادي لكل دولة، والتي أشارت إلى أن العمالت الر 

مضيفا في مذكرته أنه: " أن العمالت املشفرة تكون التكلفة النقدية لها محددة مسبقا، فعلى سبيل املثال لن يتجاوز إصدار 

  ."مليون وحدة 90البيتكوين 

بين االرتفاع واالنخفاض بنطاق كبير خالل مدة  ما، تكون حادة التذبذب املشفرةالت العمالت مونيور" بأن تداو "وقد بين السيد 

زمنية قصيرة، وذلك نظرا العتمادها على السعر الذي يحدده العرض والطلب فقط، وأنها غير مدعومة من جهات حكومية رسمية 

والتي ،  BBVA تاليا إسبانيول" ، الخبيرة االقتصادية في وهو ما يعكس مستوى مخاطر مرتفع، وهو ما توافقه عليه السيدة  "نا

تشير إلى أن العمالت الرقمية  لن تخضع لألمر ذاته، لكون سعرها يرتبط باألداء االقتصادي والسياس ي للدول، وتخضع ملا يعرف 

فرة لتزام مالي على عكس العمالت املشبالغطاء القانوني، أي أنها الوسيلة املعترف بها لتسوية الدين العام أو الخاص، أو الوفاء با

  .املحظور التعامل في العديد من دول العالم

وخلص السيد "محمد علي" إلى كون العمالت املشفرة تعرضت لعدة انتقادات ترتبط بسهولة استخدامها في أنشطة غير قانونية 

كون ، وذلك نظرا إلى  .جانب ضعف البنية التحتيمثل تجارة املواد املخدرة وغسيل األموال واختراق العقوبات الدولية، إلى 

األصول املشفرة )االفتراضية(، ال تصدر من قبل أي سلطة مركزية، وال تخضع للتحصين ضد تدخل الحكومة أو التالعب بها، 

سلسل لتويتعامل بها البعض اآلخر بها، كأداة تحوط ضد التضخم، في حين أن العمالت الرقمية  القانونية، التي سوف تخضع 

  مميز ورقابة مركزية، يمكن تتبع أنشطة توظيفها، ورصد املعامالت غير املشروعة التي قد يقوم بها مستعمليها.

حزمة خصائص لعمالت البنوك املركزية الرقمية، تشمل أن يكون املبلغ املحول  (BIS) وبشكل عام حدد بنك التسويات الدولية

االستالم، وقبولها وإتاحتها لجميع أنواع املعامالت عبر اإلنترنت وغير املتصلة باإلنترنت على هو القيمة التي يتم الحصول عليها عند 

 ، في لحظات اإلنشاء والتوزيع النهائي للمال، مع-تقريبا صفرية  -مدار الساعة طوال أيام األسبوع، وأن تكون تكلفتها منخفضة 

  .كترونية املحتملة، في حالة فشل النظام أو تعرضه الضطراباتوجود نظام آمن ومرن في جميع األوقات ضد الهجمات اإلل

                                                           

370 Frank MARMOZ : Blockchain et droit - 1re edition DALLOZ 2019. 
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ومن ضمن خصائص العمالت الرقمية أن تكون قابلة للتشغيل بين األنظمة املصرفية املختلفة، مستمدة قوتها من صبغتها 

فرة رسمية تقبال العمالت املشالقانونية بفضل دعم البنك املركزي، وهو ما جعل البنوك املركزية تحاول تهيئة األسواق املالية الس

تعد كمبوديا  مضمونة مركزيا، من أجل عدم ترك الساحة للعمالت املشفرة الصادرة عن الشركات واملؤسسات الخاص، إذ 

 الدولة الصغيرة الواقعة جنوب شرق آسيا أول دولة قادت العالم في إطالق العمالق الرقمية، تحت اسم "باكونج".

إطالق عملة رقمية مدعومة بتقنية البلوك تشين، مع خطة طموحة لتوسيع استخدام اليوان الرقمي  في حين أعلنت الصين عن

مدير بنك الشعب )البنك املركزي( الصيني، بأنه يتم اختبار ، وهو ما عبر عنه وخفض كمية العملة الورقية املتاحة في السوق 

ما تم تجريبه منذ فترة  في عدة مدن صينية، وهو ما منح نوع من إمكانية استخدام اليوان الرقمي للمدفوعات عبر الحدود، وهو 

التحميس القتصادات آسيوية كبرى، مثل الهند وباكستان بخصوص استكشاف خطوات مماثلة، وهي الخطوة التي بدأها بنك 

  .اليابان املركزي من خالل إعالنه عن تجارب لدراسة جدوى إصدار عملته الرقمية الخاصة

عيد األوروبي أعلنت السلطات البريطانية عن احتمالية إصدارها عملة رقمية جديدة، وقال وزير الخزانة البريطاني وأنه على الص

"ريش ي سوناك"، إنها قد تسمى"بريتكوين"، إذ أكد بنك إنجلترا أن العملة الجديدة، إذا تم تمريرها سوف تكون شكال جديدا من 

  األسر والشركات جنًبا إلى جنب مع الودائع النقدية واملصرفية، بدال من استبدالها.النقود الرقمية متاحة لالستخدام من طرف 

كما أنه على صعيد دول االتحاد األوروبي، دعا وزير املالية األملاني "أوالف شولتز" إلطالق عملة رقمية أوروبية مشتركة "األورو 

لبنك املركزي األوروبي بهدف إنشاء عملة أورو رقمية، وشدد على الرقمي"، وأن أملانيا ستدعم بشكل بناء العمل الذي يقوم به ا

  .أن أوروبا تحتاج إلى حلول مبتكرة وتنافسية لعمليات الدفع

كما أنه وبالقارة األمريكية،  قال رئيس االحتياطي الفيدرالي األمريكي، "جيروم باول"، إن البنك الفيدرالي يدرس إصدار دوالر رقمي، 

شروع يعتبر من األولويات بالنسبة للبنك الفيدرالي، لكنه بنفس الوقت ال يريد العجلة في املشروع بل سيكون مؤكدا أن هذا امل

حذرا، وذلك بالتوازي مع ما صرحت به وزيرة الخزانة األميركية، "جانيت يلين"، بكون العمالت الرقمية قد تؤدي إلى مدفوعات 

دراستها، بينها دراسة مقتضيات قانون حماية املستهلك وقانون محاربة أسرع وأرخص، ولكن هناك مسائل كثيرة البد من 

  .تبييض/غسل األموال

 

 

 الطبيعة املالية واالقتصادية للعمالت الرقمية: املطلب الثاني:

"، حول ربط املعامالت املالية  RANDEUROPE -نظمة "راند أوروب سوف نعتمد في هذا املطلب على دراسة صادرة عن م

ادية بالعمالت الرقمية، حول إتاحة املنصات الرقمية فرصة ربط املنتجين باملستهلكين بشكل رقمي وبواسطة وسائل واالقتص

 .371دفع الكترونية

من مصير سيادة الدول على قراراتها املالية، وبعيدا عن  -غير املبرر ولدواع أمنية  -حيث أنه وبعيدا عن التوجس والخوف 

تنتج عن التوسع في تداول العمالت الرقمية، نجد أن منظمة راند أوروب استهلت حديثها حول  السلبيات املفترضة التي قد

الطبيعة املالية واالقتصادية للعمالت الرقمية بعبارة: "لم تغير التقنية الرقمية طريقة تواصلنا مع بعضنا البعض فحسب، بل 

اث تغيير جذري في طبيعة الطريقة التي نعتمد عليها في إنها أتاحت ظهور منصات ووسائط معامالت جديدة، قادرة على إحد

تنظيم تبادل السلع والخدمات، وقد أتاحت خدمات الرسائل األولية للمشترين والبائعين املحتملين التواصل، إضافة إلى ترتيب 

                                                           

العمالت، منظور تحليلي صادر عن منظمة راند األوربية، من خالل ما تم نشره باملوقع  كاثرين ستيوارت وآخرون: العملة الرقمية ومستقبل  371

 الرسمي للمنظمة: 

www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectivs/PE200/PE254/RAND_PE254z1.arabic.pdf 
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ات البنكية، كما تفاصيل الحسابعمليات التبادل غير املتصلة باألنترنيت، كما أنها أتاحت طرق التشفير املحسنة التداول املباشر ل

سهلت األعداد املتزايدة ملستخدمي الويب ظهور املواقع اإللكترونية والخدمات التي تعتمد اعتماد اإلعالنات عبر اإلنترنت، ويسرت 

قادرة على لأنظمة الدفع وتبادل الرسائل املحسنة ظهور الشركات القائمة على اإلنترنت،  ونمو املتاجر املتخصصة عبر اإلنترنت ا

الوصول إلى سوق أوسع نطاقا، كما أنها وسعت من نشاط كبار التجارة اإللكترونية املتخصصين مثل شركتي أمازون وإيباي، كما 

 أدت في الوقت نفسه، االبتكارات في منصات الدفع إلى تقليص دور العملة النقدية".

صادية للعمالت الرقمية، بنقط اخمسة  مرتبطة بتجريب تداول وعلى أساسه ربطت منظمة راند أوروب، الطبيعة املالية واالقت

 العمالت الرقمية على صعيد اململكة املتحدة البريطانية )كنموذج دراسة رائدة عامليا(:

 ظهور منصات ووسائط جديدة للمعامالت: النقطة األولى:

رات في نظام تبادل القيمة، وهو ما أدى إلى تزايد تتضمن االبتكارات البارزة بهذا الصدد كل من النقود اإللكترونية واالبتكا 

إمكانية االتصال وتدعيم البنية التحتية األفضل، إلى ظهور العديد من منصات التبادل املبتكرة املتنوعة،  حيث تشمل هذه 

تطبيقات ، والVenmoو  PayPalاملنصات، النقود اإللكترونية التي تعرض أوجه الكفاءة في عمليات الدفع، مثل موقعي 

، الذي يقدم واجهة بسيطة لألفراد، واملدفوعات املصغرة ملحتوى امللكية الفكرية امللكية  Nutmeg االستثمارية مثل تطبيـــــق

 الفكرية، مثل األغاني واملقاالت التي تتاح فقط بوصفها محتوى مجمعا.

 ام البنية التحتية غير النقدي للحافالت واملترو، وفيوقد ضربت املنظمة املثال على ذلك، من خالل تحول النقل في لندن إلى نظ

الوقت نفسه، أتاحت إمكانية االتصال التي وفرها الويب ظهور نماذج أعمال وهياكل سوقية جديدة، ويشمل ذلك صعود اقتصاد 

فر تقنية ويل، قد تو العربة، ومنصات التمويل الصغير والتمويل الجماعي مثل شركة كيك ستارت، في حين نجد أنه على املدى الط

شين ) التقنية األساسية لعملة البيتكوين(، منصة لتبادل املعلومات أو العملة الرقمية أو  –دفاتر الحسابات املوزعة أو البلوك 

األصول الرمزية األخرى، بين األفراد أو املنظمات دون الحاجة إلى سلطة مركزية، وهو ما صدر عنه األصول املشفرة والعمالت 

البنك املركزي   CBDC، الذي يعبر عن نماذج العملة الرقمية التي من خاللها يتحكم  CBDC مية الصادرة من البنك املركزي الرق

بالعملة ويحافظ عليها، بدون مقابل نقدي مادي، وقد يستلزم إصدار عملة بهذه الطريقة من البنك املركزي إصدار كمية ثابتة 

يحددها نشاط السوق، أو وضع معدل فائدة ثابت والسماح للسوق بتحديد مبلغ املال من من العملة والسماح بمعدالت فائدة 

خالل الشراء باألصول الحالية والبيع بها، في حين يمكن نظريا إلدارة العمالت الرقمية التي يصدرها البنك املركزي باعتبارها 

 ة.نموذجا مركزيا، ربطها باملعامالت التي تحققت منها السلطة املركزي

 إمكانية استبدال القيمة إلى نظام استبدال معولم: النقطة الثانية:

يمكن أن يؤدي التطبيق واسع االنتشار للعمالت الرقمية واألصول املشفرة، إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الكفاءة في املدفوعات  

دون الحاجة إلى مراجعة جهة خارجية  العاملية، وتخفيض ما له صلة بتكاليف املعاملة، مع مدفوعات يمكن إجراؤها ومسحها

لها، بينما ركزت أكثر الدراسات السابقة على الفرص السانحة لتقنيات دفتر األستاذ املوزع والعمالت الرقمية لصناعة الخدمات 

ن تنفيذ ع املالية،  ويمكن أن يستفيد األفراد كذلك، كهؤالء الذين يرسلون حواالت مالية، غير أن السرعة والسهولة الناتجتين

املعامالت عبر الحدود، قد تقلل أيضا من سيطرة الدولة على تدفقات العمالت، مع وجود عواقب مصاحبة تتعلق بتحصيل 

 .وصالحيات فرض العقوبات 372الضرائب

                                                           

: محمد 17/09/9190، يرجى االطالع على مقالنا املؤرخ في: ملزيد من التوسع في مسألة الضرائب الرقمية املفروضة عن املعامالت االلكترونية  372

فرض الضريبة على أرقام معامالت الشركات العاملة في النشاط الرقمي، املوقع الرقمي للحوار املتمدن: أوباالك: 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739903 
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 تغيير منصات دفتر الحسابات لطبيعة األسواق االقتصادية: النقطة الثالثة:

و املعلومات أو السلع بين األنداد )فكرة الند بالند(، دون الحاجة إلى سلطة مركزية، قد تؤدي قدرة تقنية دفتر الحسابات املوز أ

مما يترتب عليه وجود تأثير على هياكل السلطة والثقة داخل  -إلى ظهور نماذج جديدة املركزية للتبادل والحكامة/الحوكمة 

ة من قبل البنك املركزي ، هو نوع من اتاحة الفرصة املجتمع نفسه وفي الوقت نفسه، كما يمكن أن يكون لطرح العملة الرقمي

البنوك املركزية (، وبالتالي حرمان املصارف التجارية من الودائع، وهو  -CBDC (لألفراد لتخزين الودائع مباشرة لدى السلطات 

ات عة االنتشار، واملؤسسما قد يكون له انعكاس سلبي  على دور ونموذج األعمال والخدمات التي تقدمها املصارف الرئيسية واس

 املالية التقليدية األخرى.

 تيسير الفهم األكبر للتدفقات النقدية : النقطة الرابعة:

قد تمد القدرة على تتبع تدفقات العمالت الرقمية بوضوح في الوقت الفعلي بجانب سجل املعامالت املرئي والثابت كال من 

بر، حول املبلغ اإلجمالي، واستخدام النقود في النظام، باإلضافة إلى توفير فوائد الحكومة والباحثين والجمهور ببيانات أفضل وأك

أشمل للشفافية، مما  قد يسهم ذلك أيضا في تيسير إدارة استقرار االقتصاد الكلي من جانب املصارف املركزية، وفي وجود صورة 

ضاع االقتصادية، وفي ذلك فهم أفضل لترابط النظام أوضح عن رد فعل السوق الفوري تجاه سياسات أو تغييرات معينة في األو 

 العام حسب نظرية كل من "باردير وكومهوف".

 توسيع نطاق األسواق املالية: النقطة الخامسة:

وسع نطاق األسواق املالية القدرة على إجراء معامالت باستخدام اتصال باألنترنت أو شبكة الهاتف، دون الحاجة إلى بنية 
ُ
قد ت

ية شاملة، كما قد يوسع نطاق األسواق املالية، مما يجعل املعامالت والخدمات املالية األخرى متاحة للسكان الذين تحتية مال

يعتمدون حاليا على استخدام على التبادل النقدي الورقي، غير أن أي تحرك نحو استخدام العملة الرقمية بدرجة أكبر من جانب 

، واعتبارا من 373مس بمصالح  باالجتماعية التي ال تستخدم االنترنيت بشكل فعال الحكومة أو املجتمع على نطاق أوسع، هو 

باملائة من الذين  2.23باملائة من مستخدمي اإلنترنت البالغين في اململكة املتحدة، بزيادة نسبة  0.09، شمل ذلك  9101سنة 

 في املائة من البالغين.  21سنة من عمرهم، ونحو نسبة  27يتجاوزون 

راسة أخرى ملنظمة راند أوروب ومن موقع الشراكة مع معهد كورشام، حيث قدما معا، يومين دراسيين للقيادة الفكرية في وفي د

، 9101سانت جورجز هاوس، بهدف املض ي قدما في برنامج رائد حول استجالء الطبيعة املالية للعمالت الرقمية بدءا من سنة 

، وهي الدراسة التي مست النظام املالي  374التي تتيحها التكنولوجيات الرقميةوذلك في سبيل  استكشاف الفرص والتحديات 

املتعلق بأحد املواضيع  الرئيسية التي برزت بالتأثير املحتمل للتكنولوجيات الرقمية على هيكلية النظام املالي، وربطه بنظام 

ر إلى تكاليف تنفيذها املستمرة في االنخفاض، املصرف املركزي من عدمه، من باب تسهيل استخدام املنصات الرقمية، بالنظ

وعدم الحاجة إلى وسيط لتبادل مركزي للعملة املشفرة، وهو ما قد يستجلى من ورائه منافع في املستقبل ولو دون وجود فعلي 

 ملصارف مركزية، والذي قد يكون له تأثير جلي على السياسات النقدية على املدى املتوسط  والبعيد.

 الطبيعة القانونية للعمالت الرقمية: الث:املطلب الث

                                                           

، محمد أوباالك: املتقاض ي الرقمي، املوقع الرقمي 91/11/9191طالع على مقالنا املؤرخ في: ملزيد من التوسع حول األمية الرقمية يرجى اال   373

 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682637للحوار املتمدن: 

تنظيم عنية بالعملة الرقمية املنعقدة بكاثرين ستيوارت: العملة الرقمية إجراء املعامالت وتبادل القيمة في العصر الرقمي: الندوة االستشارية امل   374

من معهد كورشام خالل يومي: 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/CF300/CF371/RAND_CF371z1.arabic.pdf  
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نظرا الختالف العمالت الورقية )الحقيقية والرسمية( على العمالت الرقمية واألصول املشفرة )العمالت االفتراضية(، من حيث 

صوص لعربي بخالقيمة املالية والنقدية والقوة القانونية، والتي تعد حسب ما استقيناه من الورقة الصادرة عن صندوق النقد ا

موضوع: "آفاق إصدار العمالت الرقمية في الدول العربية"، نجد أن العملة الورقية تصدر عن جهة وطنية رسمية )البنوك 

تحظى بمباركة املؤسسات املالية الدولية، كما أنها  تعد وحدة للحساب، ووسيلة مقبولة  -لحد الساعة  -املركزية( هي الوحيدة 

 ومعيار مقبول لسداد الدين املؤجل. للدفع، ومخزن للقيمة،

أنه وقبل خوض غمار البحث عن الطبيعة القانونية للعمالت الرقمية وإماطة اللبس عن التداخل الذي نلحظه بين هذه العمالت 

ء اواألصول املشفرة وباقة البلوك شين التي تحتوي على جميع أدوات التعامل الرقمي، ننوه بكون الدول والسلطات املختصة سو 

على املستوى الوطني )البنوك املركزي( أو على املستوى الدولي )صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية(، 

الزالت تنتظر أن يقوم سوق تداول العمالت الرقمية بإنشاء قانون ثابت ومفسر لهذا التداول بفرض األمر الواقع، مما يعني أن 

 وردها في ما سيأتي، هو مجرد محاوالت فقط.أي طبيعة قانونية سوف ن

وأنه ورغم اتفاق جانب من فقهاء القانون على األهمية الواقعية للعمالت الرقمية في مجال التجارة االلكترونية، إال أنهم انقسموا 

 .حول قيمتها القانونية

توبة، وهي ال تكون في صورة مادية وإنما في حيث يرى جانب من الفقه بكون العمالت الرقمية  ما هي إال نقود افتراضية أو مك

صورة أرقام تقيد في جانب املدين للحساب بالنسبة للمستهلك الذي يسدد بها، وتقيد في جانب الدائن بالنسبة للتاجر الذي قبل 

ند ورقي )عملة ها سالسداد بها، وبذلك يكون املستهلك مالكا لوسيلة وفاء حقيقية تبرئ ذمته ويسدد بها ديونه بعملة الكترونية ل

 ورقية حقيقية(.

في حين يرى جانب من الفقه بكون العمالت الرقمية مثلها مثل العمالت الورقية )الحقيقية(، هي وسيلة دفع ووسيلة وفاء عبر 

من  داالنترنيت مثلها مثل البطاقات البنكية )املمغنطة( التي تتوفر على حساب لدى مؤسسة ائتمانية معينة، وهي بذلك نوع جدي

 النقود، لكن تحدد قيمتها اإلبرائية بما يتوفر عند الدائن واملدين من ودائع مالية ورقية لدى البنك.

بيد أنه ولإلجابة على الطبيعة القانونية للعمالت الرقمية، يجدر بنا معرفة اإلجابة على السؤال الجوهري التالي: هل العمالت 

نت حق مالي، فهل هي نوع من النقود أم مال من نوع آخر من السلع االفتراضية، أم الرقمية حق مالي أمن حق غير مالي؟ وإن كا

 أنها وحدات مشفرة للدفع، أم أنها أصول مشفرة تشبه األصول املشفرة )للعمالت االفتراضية(؟

ي ي واألردني والبلجيكوسوف  نقوم في هذا املطلب ومن باب تقريب الصورة أكثر، باستعراض رأي كل من املشرع املغرب            

بخصوص الطبيعة القانونية للعمالت الرقمية واألصول املشفرة، وذلك بتصفح مقتضيات قانونية تنظم مسألة التعامل بهذه 

 التقنية )الجديدة(، في عالم املال واألعمال.

 رأي املشرع املغربي:  

رر بنك املغرب )البنك املركزي( إحداث لجنة خاصة لدراسة قنجد أنه وفي غمار الجدال القائم حول التعامل بالعمالت الرقمية، 

موضوع العملة الرقمية، وكشف املكاسب التي ستحققها هذه الخطة للنظام املالي واالقتصاد ككل، في ظل اهتمام الحكومة 
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تحليل أبعاد لجنة للعمل على تحديد و ، وهو ما جعل البنك يكلف 375بمواكبة التطور الحاصل الستخدامات العمالت املشفرة

بالنسبة لالقتصاد الوطني، إال أنه وفي خضم تباين تعامل محاكم اململكة املغربية ” العملة الرقمية للبنك املركزي “ومكاسب طرح 

مع مسالة التعامل باألصول املشفرة )والذي يظهر من خالل تضارب مواقف املحاكم املغربية بشأن التعامل بالعمالت املشفرة 

عرضت محاكم اململكة( تتعلق بتعامل مواطنين بالعملة/األصل املشفر "البيتكوين"، واختالفها بشأن تحديد باألساس  قضية 

من القانون  222طبيعة هذه العمالت، فهناك اتجاه قضائي أول يعتبر أنها تدخل ضمن مخالفات قانون الصرف، والفصل 

االتجاه القضائي الثاني ينحو نحو عدم ، في حين نجد أن تداولةالجنائي الذي يجرم صنع أو تداول عملة تقوم مقام النقود امل

اعتبار العمالت املشفرة ُعملة أو نقودا، بل أنه أخرجها من نطاق النصوص القانونية سالفة الذكر، ويخلص إلى أن التعامل بها 

 .ال يشكل جريمة في غياب نص جنائي صريح

تحدثه مسألة التعامل بالعمالت الرقمية على الصعيد املغربي شأنه في ذلك  إال أنه وفي وجود التوجس والتخوف والتضارب الذي

شأن املشرع الفرنس ي )الذي تبنى املشرع املغربي نفس ما نص عليه القانون الفرنس ي بشأن العمالت الرقمية واألصول املشفرة(، 

غياب الجواب املوحد هذا على ما أسمه بـ"نفس الحيرة والتخوف، مستندا في توجسه إذ عبر املشرع الفرنس ي ومعه الفقه عن 

 .376للدول ومؤسسات االئتمان املركزية على الطبيعة الحقيقية للعمالت الرقمية واألصول املشفرة"

من  1املشرع املغربي تحدث عن التعامل بالعمالت الرقمية من خالل الفقرة األولى من املادة إال أنه وبالرغم من ذلك، نجد أن 

ملتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها، وقد اعتبر وسيلة أداء "جميع األدوات التي تمكن أي ا 012.09قانون 

شخص من تحويل أموال كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية املستعملة في ذلك"، لتعبر الفقرة الثانية من نفس املادة بشكل 

 .377ء النقود االلكترونية املعرفة كقيمة تمثل دينا على املصدر"أكثر وضوح على أنه: "تعتبر كذلك وسيلة أدا

 

 

 رأي املشرع األردني:

وقد عرف القانون املركزي وقانون مراقبة العملة األجنبية األردنيين، العملة األجنبية )العملة الورقية والعملة الرقمية(  

ملة األردنية"، ليردف املشرع األردني من خالل قانون املعامالت على أنها "أية عملة أو مطالبة أو رصيد أو ائتمان بعملة غير الع

على أنه: "السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله الكترونيا. ويعتبر حامل السند  9107لسنة  07االلكترونية األردني، رقم: 

 بها حامل السند العادي وفقا ألي تشريعسند قابل للتحويل ومخول بالحقوق والدفوع التي يتمتع اإللكتروني صاحب الحق في 

 378نافذ إذا كان السند مستوفيا لجميع شروطه ما لم يتم االتفاق على غير ذلك"

 رأي املشرع البلجيكي: 

                                                           

ر من استغالل "العمالت املشفرة" في  375
 
جرائم غسل األموال:  عبد اللطيف الجواهري )والي بنك املغرب(: والي بنك املغرب يحذ

https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A-

%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-909543.html 

 

376 Dominique LEGEAIS : page 151. 

 وما يليها. 22عبد الرحمن اللمتوني، أنظر املرجع السابق، الصفحة   377

لى عالفي محمد دراركة: تحديات مواكبة التنظيم القانوني للتطور التكنولوجي للعمل املالي واملصرفي: البيتكوين )العملة الرقمية( أنموذجا   378

 وما يليها. 222، الصفحة 9103، ماي 2ولوجية في غياب الضمانات القانونية، محلق خاص، العدد االستخدام اآلمن بضمانات تكن
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هل يمكن اعتبار العملة الرقمية كأداة في حين تساءل املشرع البلجيكي ومعه باقي مشرعي دول االتحاد األوربي، حول:             

 379مالية؟

 ف املادة  
عرِّ

ُ
بشأن اإلشراف على القطاع  9119غشت  9( من القانون البنكي واملالي البلجيكي، الصادر في 0)الفقرة  9ت

املالي والخدمات املالية البلجيكية، األدوات املالية على أنها تلك التي تنتمي إلى إحدى الفئات التي تدرجها بشكل حصري، مع 

ملشفرة نوع من أنواع وسائل الدفع/العملة الخالصة ضمن أي فئة من فئات األدوات املالية املدرجة مراعاة أال  تندرج "األصول ا

، ب( ،  أو من  0،  9بموجب القانون" كما يعتبر نفس القانون أنه: "من غير املحتمل بالفعل اعتبارها أدوات سوق املال )املادة 

، د إلى ي( ، وهو األمر نفسه ينطبق على أدوات  0،  9كوك مشتقة )مادة ، ك( ، أو بمثابة ص 0،  9وحصص االنبعاثات )املادة 

، أ(  ، ومن ذلك على وجه الخصوص،  0،  9، ب( ، وكذا األوراق املالية )املادة  0،  9)املادة  UCIسوق رأس املال مثل وحدات 

بحيث ال ُيرجح أن تكون األصول املشفرة التي  ُيالحظ أن تعريف األوراق املالية القابلة للتحويل يستبعد صراحة "أدوات الدفع"

 هي قد تعتبر وسائل دفع خالصة، مؤهلة على هذا النحو".

كما ال يعتبر البنك املركزي األوروبي العمالت االفتراضية، مثل األصل املشفر "البيتكوين"، شكال كامال من النقود كما  

ة واالقتصاد السياس ي،  حيث أن هذه العملة االفتراضية ليست أيًضا هو محدد في األدبيات االقتصادية، وفي السياسة املالي

نقوًدا أو عملة من منظور قانوني، وهو ما يتبناه هذا التقرير الذي يعرف األصول املشفرة على أنها تمثيل رقمي للقيمة فقط، من 

ية، والتي يمكن استخدامها في بعض باب أنها عملة/أصل ال يصدره بنك مركزي أو مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة نقود إلكترون

الحاالت كبديل للنقود، كما أن األصول املشفرة ليست عمالت ورقية أو نقودا معدنية أو نقوًدا كتابية، لهذا السبب ال تندرج 

غراض إال إذا كانت مؤهلة كـ "نقود إلكترونية" أل  PSD2من  2األصول املشفرة ضمن تعريف "األموال" املنصوص عليه في املادة 

EMD2 ." 

وبالتالي، ال يمكن تصنيف العمالت املشفرة على أنها نقود إلكترونية، إال إذا اقتربت من التعريف املمنوح للنقود  

 اإللكترونية القانونية، التي تملك قيمة نقدية تستوفي الشروط األربعة التالية:

 ية املغناطيسية(؛يتم تخزينها في شكل إلكتروني، بما في ذلك النظام املمغنط )التقن 

صدر؛ 
ُ
 تمثل مطالبة على امل

هذه الشروط  تراكمية،  لذا فإن األصل املشفر الذي يتم إصداره بطريقة المركزية لن يفي مسبًقا بالتعريف، ويفشل  

صدر، ومع ذلك قدمت الهيئة املصرفية األوروبية 
ُ
تتوافق ،  أمثلة على بعض األصول املشفرة التي EBAفي تمثيل مطالبة على امل

 مع تعريف النقود اإللكترونية.

ا منظًما ال يمكن ممارسته إال من قبل  
ً
في هذه الحالة، يعد عرض خدمات الدفع املتعلقة بالنقود اإللكترونية نشاط

ي )بما ف 9103مارس  00من القانون البنكي البلجيكي الصادر في  7بعض مقدمي خدمات الدفع، والتي يشار إلى قائمتهم في املادة 

ذلك املؤسسات االئتمانية(، وأن يتم إصدارها مقابل تحويل األموال لغرض معامالت الدفع؛ وأن يتم قبولها من قبل شخص 

 طبيعي أو اعتباري غير جهة إصدار النقود اإللكترونية.

 ل املشفرة،حزمة التمويل الرقمي، بما في ذلك اقتراح تنظيم سوق األصو  9191نشرت املفوضية األوروبية خالل شتنبر  

إذ تشير املفوضية األوربية إلى أن هذا االقتراح يغطي األصول املشفرة التي تقع خارج تشريعات الخدمات املالية الحالية في االتحاد 

                                                           

بتاريخ:  ،"العمالت/األصول املشفرة، ومشروع القوانين واللوائح:  جوانب من القانون البنكي واملالي البلجيكي"أنظر ترجمتنا وتحيينا ملقال:    379

 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739726لحوار املتمدن: املنشور باملوقع الرقمي ل 12/09/9190

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

185 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

األوروبي، وأنها ترغب في اقتراح نظام لحماية مستهلكي العمالت املشفرة، ولهذا الغرض سيكون نطاق التشريع القادم واسًعا، وهو 

جعل من املتوقع أن تتأثر الشركات غير الخاضعة للتنظيم حالًيا، والتي تقدم خدمات متعلقة بالعمالت/األصول املشفرة، بل ما ي

أن األمر لن يقتصر على الكيانات التي تصدر األصول املشفرة فحسب، بل سيغطي أيًضا جميع الشركات التي تقدم خدمات تتعلق 

ن بينها على سبيل املثال، الشركات التي تحتفظ بأصول العمالء املشفرة "محافظ الودائع"، بهذه األصول املشفرة، والتي نجد م

وهي الكيانات التي تسمح للعمالء بالشراء أو بيع األصول املشفرة مقابل النقود الورقية أو غيرها من األصول املشفرة "تبادل 

 ر".األصول املشفرة"، ومنصات تداول األصول املشفرة وغيرها الكثي

ترى املفوضية األوربية، أنه على مقدمي خدمات العمالت املشفرة، الخضوع للترخيص، وهو ما جعل مجلس الوزراء  

على مشروع قانون أولي ومشروع مرسوم ملكي يتعلق بوضع ومراقبة مقدمي خدمات الصرف  9190يونيو  03البلجيكي يوافق في 

مقدمي الخدمات محافظ الحفظ، وهو مشروع قانون أولي يهدف إلى السماح لهيئة بين العمالت االفتراضية والعمالت القانونية و 

( بالتحكم في جميع مقدمي خدمات العمالت/األصول املشفرة املوجودين على األراض ي FSMAالخدمات املالية واألسواق )

 ظر األشخاص بموجب حق دولة ثالثةالبلجيكية، مما يسمح بتبادل العمالت االفتراضية مقابل العمالت الورقية القانونية، وح

في عرض العمالت/األصول املشفرة على أراض ي اململكة البلجيكية، أو القيام بالخدمات املتعلقة باألصول االفتراضية، وهو ما 

، ملقدمي FSMAيجعل مشروع املرسوم امللكي يهدف بشكل أساس ي إلى تحديد القواعد والشروط املتعلقة بالتسجيل لدى 

املرتبطة باألصول االفتراضية املنشأة على األراض ي البلجيكية، وكذلك شروط ممارسة هذه األنشطة والرقابة املطبقة الخدمات 

 عليها.

إال أن اللغط الكبير الذي تم إحداثه حول الطبيعة القانونية للعمالت الرقمية، هو اللغط الذي الزال مستمرا منذ  

اعتبار نفسها كدولة فاعلة باالتحاد األوربي وباملجموعات االقتصادية الغنية عامليا،  إلى حد الساعة بفرنسا، من باب 9101سنة 

الصادر عن الصفحة الرقمية  اإلطار القانوني ملؤسسات النقود اإللكترونية" وهو ما يعبر عنه املقال املتمحور حول موضوع: "

 .92/01/9190380ين بتاريخ: محامون، املح –"ليكسينغ" للقانون الرقمي والتكنولوجيا املتقدمة 

قواعد جديدة تتعلق بالوصول إلى  9112سبتمبر  01الذي استهل املقال بعبارة: "يحدد التوجيه األوروبي الصادر في  

، مقدما بذلك 9111وممارسة نشاط مؤسسات النقود اإللكترونية، وهو يلغي وبالتالي يستبدل األحكام املكافئة لتوجيه سبتمبر 

للنقود اإللكترونية، وهو أكثر "حيادا من الناحية الفنية"، بحيث يشمل أي تقنيات نقود إلكترونية جديدة، كما  تعريًفا جديًدا

/  9117/11أنه يضع قواعد احترازية جديدة تهدف إلى الحد من املخاطرة املفرطة في رأس مال الصندوق وبالتالي يعدل التوجيه 

EC (2.) 

ا لتلقي الودائع"، والتي ال تزال بالتالي تحت احتكار ويحدد التوجيه أن إصدار النقود  
ً
اإللكترونية "ال يشكل نشاط

 9111/23مؤسسات االئتمان )البنوك املركزية وما تحتها من بنوك تجارية خاصة(، ولهذه الغاية، يعدل التوجيه الجديد التوجيه 

 /EC (3( بحيث ال تعتبر مؤسسات النقود اإللكترونية )EMEعلى وجه ا ).لخصوص مؤسسات ائتمانية 

أورو  271.111، سيتطلب رأس مال أولي قدره 9100أبريل  21والحصول على املوافقة، اعتباًرا من  EMEإلنشاء  

 بمليون أورو حالًيا. وهو ما يجب أن يسمح للمشغلين األصغر لدخول CE/  9112/001من الدرهم اإلماراتي  2)املادة 
ً
( ، مقارنة

ا 9100أبريل  21يع نطاق الخدمات، وبانتظار دخول التوجيه الجديد حيز التنفيذ، في السوق وبالتالي تنو 
ً
، تبنت فرنسا أمًرا مؤرخ

يبسط طرق حساب الحد األدنى لرأس املال املدفوع لبلدان األسواق الناشئة والصغيرة واملتوسطة العاملة  9112أكتوبر  92في 

 في أوروبا.

                                                           

380 https://www.alain-bensoussan.com/avocats/monnaie/2010/04/15/ 
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م خدمة الدفع الذي يصدر النقود اإللكترونية بدقة أكبر. في الواقع ، يتعلق التوجيه يتم تحديد اإلطار القانوني ملقد 

فقط بأدوات النقود اإللكترونية ذات النطاق العام ، أي األدوات التي يمكن استخدامها إلجراء عمليات شراء من العديد من 

 املتداولين.

دة مدفوعة مسبًقا ، "صالحة فقط لشراء السلع يستثني من نطاقه القيمة النقدية املخزنة على أدوات محد 

والخدمات في متجر معين ، أو في سلسلة متاجر معينة أو ملجموعة محدودة من السلع أو الخدمات. بغض النظر عن موقع نقطة 

 البيع ")مثل بطاقات العضوية وبطاقات البنزين وقسائم الوجبات ، على وجه الخصوص(.

قيمة النقدية املستخدمة لشراء السلع أو الخدمات الرقمية عندما، نظًرا لطبيعة السلعة كما أنه يستثني من نطاقه ال 

 أو الخدمة، يجلب مشغل نظام االتصاالت أو الخدمة الرقمية قيمة مضافة جوهرية لها.

سداد لأخيًرا، بهدف حماية املستهلك، يعدل التوجيه الشروط التي يتم بموجبها تعويض النقود اإللكترونية. هذا ا 

ممكن اآلن في أي وقت وبدون إمكانية االتفاق على حد أدنى، باإلضافة إلى ذلك، يجب إبالغ املستهلك مسبًقا بالشروط وأي 

 .381تكاليف مرتبطة بهذا السداد

 

 سبل ترسيم العمالت الرقمية دوليا من خالل تعديل املبحث الثاني:

 ق النقد الدولي:مقتضيات اتفاقية إنشاء صندو                        

تدعيما ملا سوف نتطرق إليه باملبحث الثاني بخصوص محاولة اقتراح سيناريو محتمل ملسألة ترسيم العمالت الرقمية، سوف 

نستهل ذلك بتعريف مقتضب لصندوق النقد الدولي كوكالة دولية متخصصة، ثم تحديد املهام املوكولة إليه ككيان متخصص 

كذا استعراض هيكلته )املطلب األول(، ثم نتحدث عن الصيغة القانونية/االتفاقية لتعديل أي اتفاقية في الشأن املالي الدولي، و 

دولية )اتفاقية متعددة األطراف( بصفة عامة، واتفاقية انشاء صندوق النقد الدولي بصفة خاصة )املطلب الثاني(، لننتقل في 

در تعديلها لتواكب وجهات نظر الصندوق نفسه )اإلدارة العامة والخبراء املطلب الثالث إلى جرد أهم مقتضيات االتفاقية التي يج

 واملستشارين(، بخصوص تفاعله مع فرض "العمالت الرقمية" لنفسها كأمر واقع ال مجال لتجاهله.

 والهيكلة: الدولي الطبيعة القانونية والخصائص واملهامصندوق النقد  املطلب األول:

ولية متخصصة طبيعتها القانونية )نظام أساس ي أو ميثاق أو اتفاقية تأسيس أو دستور إنشاء أو لكل منظمة دولية أو وكالة د

، تنبع عنه مهام تنفذها هيكلة مشكلة لهذا الكيان الدولي املتخصص في مهام معينة، وهو ما سوف يجعلنا 382قانون أساس ي(

 في هذا املطلب، نتحدث عن ذلك من الفروع الثالثة اآلتية: 

 الطبيعة القانونية لصندوق النقد الدولي:: ألول الفرع ا

من خالل تصفحنا لالتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصصة وحصانتها التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة في 

حيد االمتيازات ، قرارا يقض ي بتو  0221فبراير  02، إذ أن الجمعية العامة لألمم املتحدة قد اتخذت في 0222نوفمبر  90

والحصانات التي تتمتع بها األمم املتحدة وشتى الوكاالت املتخصصة إلى أقص ى حد ممكن، أسفرت عنها مشاورات بشأن تنفيذ 

(، على االتفاقية التالية التي 0222نوفمبر  90)الذي اتخذته في  9-د 022القرار املذكور، لذلك وافقت الجمعية العامة في )القرار 

                                                           

 باملوقع الرقمي:، 9102ملزيد من التعمق يرجى، اإلطالع على التأطير القانوني للعمالت الرقمية ملجموعة العمل الفرنسية للعمالت االفتراضية لسنة   381

مس(، اعبد القادر القادري: املحاضرات امللقاة على مسامعنا بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال الرباط )جامعة محمد الخ  382

ات العامة للمنظمات الدولية: ، وكذا بلقاسم كرمني: النظري0222/0223في مادة القانون الدولي العام بالسنة الثالثة قانون عام، املوسم الجامعي 

ص تخصاملحاضرات امللقاة على مسامعنا بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال الرباط )جامعة محمد الخامس(، السنة الرابعة 

 .0223/0222عالقات دولية، املوسم الجامعي 
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لوكاالت املتخصصة لقبولها وإلى كل عضو من أعضاء األمم املتحدة وكل دولة عضو أخرى في واحدة أو أكثر من الوكاالت تقدم إلى ا

 .املتخصصة لالنضمام إليها

وهو ما جعلنا نلحظ أنه تم اإلشارة بالنصوص الختامية والنصوص املنقحة للمرفقات )بالصيغة التي أقرتها الوكاالت املتخصصة 

 .383( لـ"صندوق النقد الدولي"، كوكالة دولية متخصصة، وذلك من خالل املواد والبنود واملالحق التالية 9112 أبريل 0في 

 املادة األولى:

 التعريف والنطاق: 

 : 0البند  

 في هذه االتفاقية:

 يشير مصطلح "األحكام املوحدة" إلى األحكام الواردة في املواد من الثانية إلى التاسعة. 

  :"الوكاالت املتخصصة" ما يليتعني عبارة  

 منظمة العمل الدولية؛ -أ

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛   -ب

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛  -ج

 منظمة الطيران املدني الدولي؛  -د

 صندوق النقد الدولي؛ -هـ

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير؛ -و

 ملية؛منظمة الصحة العا -ز 

 االتحاد البريدي العالمي؛ -ح 

 االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية؛ -ط

  من امليثاق. 12و  72أي وكالة أخرى تكون مرتبطة باألمم املتحدة وفقا للمادتين  -ي

ائي )أو املنقح( بالنص النه تعني لفظة "االتفاقية"، فيما يتعلق بأي وكالة متخصصة بعينها، األحكام املوحدة بصيغتها املعدلة - 2

  23و  21للمرفق املقدم من تلك الوكالة وفقا للبندين 

أيضا األموال التي تديرها وكالة متخصصة للقيام باملهام املنصوص “ األموال واملوجودات”ألغراض املادة الثالثة، تشمل عبارة -2

 عليها في صك تأسيسها.

مل عبارة "ممثلو األعضاء" على أنها تشمل جميع املمثلين واملمثلين املناوبين ألغراض املادتين الخامسة والسابعة، تح -7

 واملستشارين والخبراء الفنيين وسكرتيري الوفود.

( جمعية تلك الوكالة 0، تعني عبارة "االجتماعات التي تعقدها وكالة متخصصة"، أي اجتماعات: 97و  07و  02و  02في البنود  -1

( أي لجنة 2( أي مؤتمر تعقده تلك الوكالة؛ و 2( أي هيئة نص عليها صك تأسيسها؛ و 9كانت تسميته(، و  ومجلسها التنفيذي )أيا

 تابعة ألي من تلك الهيئات.

                                                           

: االتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصصة وحصانتها 383 

-https://atsunhqny.files.wordpress.com/2015/11/d8a7d985d8aad98ad8a7d8b2d8a7d8aa

d8a7d984d988d983d8a7d984d8a7d8aa.pdf 

على املوقع الرقمي  10/11/9191زيد من التعمق حول الطبيعة القانونية للمنظمات  والوكاالت الدولية املتخصصة، بمقالنا املنشور بتاريخ: وأنه مل

  https://democraticac.de/?p=66951:  02-مسؤولية منظمة الصحة العاملية في ظل فيروس كوفيدللمركز الديمقراطي العربي : محمد أوباالك: 
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 :9البند 

، تمنح كل دولة طرف في هذه االتفاقية هذه 22فيما يتعلق بأي وكالة متخصصة أصبحت تسري عليها هذه االتفاقية وفقا للبند  

صوصها، االمتيازات والحصانات املنصوص عليها في األحكام املوحدة وفق الشروط املحددة فيها، رهنا بأي تعديل الوكالة أو بخ

 .23أو البند  21لتلك األحكام يرد في نص املرفق النهائي )أو املنقح( املتعلق بتلك الوكالة، واملقدم وفقا للبند 

الت الدولية املتخصصة، بالشخصية القانونية، وباالمتيازات املخولة له كما يتمتع صندوق النقد الدولي مثله مثل جميع الوكا

 قانونا، وبالحق في إدخال التعديالت على اتفاقية تأسيسه، وهو ما نستشفه من البنود التالية:

 :2البند  

التصرف الثابتة واملنقولة و تتمتع الوكاالت املتخصصة بالشخصية القانونية، وتكون لها أهلية: )أ( التعاقد، )ب( اقتناء األموال 

 .فيها، )ج( التقاض ي

 : 22البند 

تسري املواد التي أدخل عليها التعديـل فــي النـصوص النموذجية على كل وكالة متخصصة مع مراعاة ما يدخل عليها من تعديل 

  .23و  21في النص النهائــي )أو املعدل( للمرفـق الخاص بهذه الوكالــة وفقـا ألحكام البندين 

 : 22البند 

 .يجب تفسير أحكام االتفاقية فيما يتعلق بكل وكالة من الوكاالت املتخصصة، في ضوء املهام املنوطة بها بمقتض ى قانونها األساس ي 

 :22البند 

لمرفق ل تسري هذه االتفاقية على الوكالة املتخصصة عندما ترسل الوكالة املذكورة إلى األمين العام لألمم املتحدة النص النهائي 

 3الخاص بها، وتخطره بموافقتها على املواد النموذجية بعد تعديلها على النحو الوارد في املرفق املذكور وبتعهدها بتنفيذ البنود 

في النص النهائي حتى  29، )مع مراعاة كل تعديل قد يكون من الضروري إدخاله على البند 27، 29، 29، 20، 92، 92، 99، 03،

 الصك املنش ئ للوكالة(، وكل أحكام املرفق املقررة اللتـزامات على الوكالة. تصبح متمشية مع 

و على األمين العام موافاة جميع الدول األعضاء في األمم املتحدة وغيرها من الدول األعضاء في الوكاالت املتخصصة بنسخ معتمدة 

 .23دلة املقدمة وفقا للبند من جميع املرفقات التي تقدم إليه وفقا لهذا البند ومن املرفقات املع

 

 

 :23البند 

إذا قررت إحدى الوكاالت املتخصصة وفقا ألحكام قانونها األساس ي، إدخال تعديالت على النص النهائي للمرفق بعد تقديمه  

 .وجب عليها إرسال املرفق املعدل إلى األمين العام لألمم املتحدة 21وفقا للبند 

 : 21البند 

ام املوحدة املعدلة بمقتض ى النص النهائي للمرفق الذي ترسله إحدى الوكاالت املتخصصة إلى األمين العام من املفهوم أن األحك

(، يجب أن تكون منسقة مع أحكام القانون األساس ي للوكالة ذات 23)أو املرفق املعدل طبقا للبند  21لألمم املتحدة عمال بالبند 

حتاج األمر إلى إدخال تعديل على هذا القانون لتحقيق ذلك االتساق وجب أن يتم الشأن املعمول به عند إرسال املرفق. فإذا ا

ُُ لغي أو تخالف أي حكم  .هذا التعديل باألوضاع املقررة في قانون الوكالة األساس ي قبل إرسال النص النهائي )أو املعدل( للمرفق

 1)متخصصة أو أي حق أو التزام تكتسبه أو تلتزم  من أحكام القانون األساس ي ألي وكالة ليس من شأن هذه االتفاقية أن ت

 .لالطالع على نص مشاريع به بطريق آخر)
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من  املتعلق بصندوق النقد الدولي باملرفق الخامسليتم التنصيص على صندوق النقد الدولي كوكالة متخصصة، بكل وضوح 

 إلى أنه: االتفاقية املتعلقة بامتيازات الوكاالت املتخصصة وحصانتها، والذي أشار 

تسري االتفاقية عند تطبيقها على صندوق النقد الدولي )الذي يشار إليه فيما يلي بـ "الصندوق"، "بما في ذلك هذا املرفق"، رهنا 

 باألحكام التالية:

من األحكام املوحدة على الخالفات الناشئة عن تفسير أو تطبيق االمتيازات والحصانات التي  29يقتصر سريان البند   

مدها الصندوق من تلك االتفاقية، وال تكون مدرجة ضمن االمتيازات والحصانات التي يمكن أن يطالبها بموجب نظامه يست

  .األساس ي أو غيره

ال تعدل أحكام االتفاقية )بما في ذلك هذا املرفق( النظام األساس ي للصندوق أو تتطلب تعديله أو تنتقص أو تحد من أي   - 9    

صانات أو االمتيازات أو اإلعفاءات املخولة للصندوق أو ألي عضو من أعضائه أو محافظيه أو مديره التنفيذيين من الحقوق أو الح

أو نوابه )مناوبيه( أو موظفيهم أو مستخدميه بموجب النظام األساس ي للصندوق أو أي قانون أو الئحة ألي عضو من أعضاء 

 .384ألعضاء، أو بأي شكل آخرالصندوق أو أي شعبة فرعية سياسية ألي من هؤالء ا

 مهام صندوق النقد الدولي:: الفرع الثاني

ملعرفة مهام أي منظمة دولية أو وكالة دولية متخصصة، يتحتم الرجوع إلى اتفاقية أو دستور إنشائها، وهو األمر الذي يتوافق في 

ء من خالل عالقاتها باملنظمات الدولية األخرى، أو مجمله مع املادة العاشرة واملادة الحادية والثالثين ) البند )ز(  منها( ، سوا

 باألحكام الختامية املتعلقة بالتزام البلدان االعضاء ببنود االتفاقية عند اإلنشاء او االنضمام، والتي تجعلها تتبنى مقتضيات املادة

اهدات لية املتخصصة املبرمة في إطار املعمن ميثاق األمم املتحدة التي تقر باتفاقيات إنشاء املنظمات الدولية والوكاالت الدو  72

متعددة األطراف )إنشاء وانضماما(، والتي يعبر عنها ميثاق االمم املتحدة "بالنظم األساسية ذات تبعات دولية واسعة"، وهو ما 

وكالة الدولة ، التي تقر بجعل املجلس االجتماعي واالقتصادي يلعب دور الوساطة بين ال12يحيل على املادة من نفس امليثاق 

 385املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة

، نجد حسب ما هو وارد باتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي )الترجمة العربية(، 386أنه ومن بين مهام صندوق النقد الدولي

لواليات املتحدة ير في اأنه تم اعتماد االتفاقية في املؤتمر النقدي واملالي لألمم املتحدة املنعقد في بروتون وودز بوالية نيوهامبش

، لتليها مجموعة من التعديالت، عمال بمقتضيات اتفاقية 92/09/0227ودخل حيز التنفيذ في  99/12/0222األمريكية في 

 التأسيس خاصة املادة الثامنة والعشرين املتعلقة بالتعديالت في بنودها )أ( و )ب( و )ج(.

 2، حيث نص البند 2و   2املادة األولى من اتفاقية التأسيس خاصة البندين إن من بين أهداف صندوق النقد الدولي ما جاء ب

من املادة األولى على: " العمل على تحقيق استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على ترتيبات منظمة للصرف بين عمالت الدول 

على: "املساعدة على إقامة نظام  من نفس املادة 2األعضاء، وتجنب املنافسة في تخفيض قيم العمالت"، في حين نص البند 

مدفوعات متعدد األطراف بالنسبة للمعامالت الجارية بين البلدان األعضاء وإلغاء قيود الصرف األجنبي التي تعيق نمو التجارة 

 العاملية".

                                                           

 يملزيد من التعمق، يرجى تصفح مؤلف وسام نعمت إبراهيم السعد: الوكاالت الدولية املتخصصة )دراسة معمقة في إطار التنظيم الدولي العالم  384

 .212إلى  290، الصفحة من 9102املعاصر(، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى لسنة 

 من ميثاق االمم املتحدة. 12و  11و  72و 71و 77ملزيد من التفاصيل أنظر نص املواد   385

محمد تاج الدين حسيني: املحاضرات امللقاة على مسامعنا بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال الرباط )جامعة محمد   386

 .0223/0222الخامس(، في مادة القانون الدولي االقتصادي، السنة الرابعة تخصص عالقات دولية، املوسم الجامعي: 
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مل بالعمالت املتداولة على مهام أكثر دقة للصندوق في مجال التعا 2و  2كما تجيب املادة الرابعة من خالل القسم األول في بنديه 

: "تجنب التالعب بأسعار الصرف أو النظام النقدي الدولي 2من املادة  2دوليا أو تبني أي نظام نقدي جديد، حيث جاء بالبند 

ملنع إجراء تعديل فعال في ميزان املدفوعات أو لكسب ميزة تنافسية غير عادلة تميزه عن األعضاء اآلخرين..."، في حين جاء بالبند 

 منها: "انتهاج سياسات الصرف األجنبي التي تتوافق مع التعهدات الواردة ضمن أحكام هذا القسم". 2

إال أنه وبانتقالنا للقسم الثاني من خالل بنوده أ و ب و ج، سوف نجد أن من مهام صندوق النقد الدولي كجهة إخبار من طرف 

يبات الصرف األجنبي املزمع األخذ به، حيت نص البند )أ (: "على الدول األعضاء عن أي تعديل بخصوص االتفاقية تتعلق بترت

لهذه االتفاقية، بترتيبات الصرف األجنبي  387كل بلد عضو أن يبلغ الصندوق، في غضون ثالثين يوما من تاريخ التعديل الثاني

الصندوق على الفور باي تعديالت في  من املادة الرابعة، وأن يبلغ 0الذي ينوي تطبيقها استيفاء اللتزاماته التي يحددها القسم 

ترتيبات الصرف السارية لديه"، في حين جاء بالبند )ب( أنه: "في ظل نظام نقدي دولي كذلك النظام السائد في األول من يناير 

حب الحفاظ على قيمة معينة لعملة البلد العضو مقابل حقوق الس -0، يجوز أن تتضمن ترتيبات الصرف األجنبي ما يلي: 0221

ترتيبات تعاونية تحافظ بموجبها البلدان  -9الخاصة أو سواها من عمالت التقويم التي يختارها البلد العضو، باستثناء الذهب، 

أي ترتيبات صرف أخرى يختارها البلد  -2األعضاء على قيمة معينة لعمالتها مقابل عملة أو عمالت بلدان أعضاء أخرى، 

بند املعني بصلب موضوع "تدويل العملة الرقمية"، إذ عبر هذا البند، أن من بين أهداف العضون"، ليكون البند )ج( هو ال

الصندوق: "تمشيا مع تطور النظام النقدي الدولي، يجوز للصندوق، بأغلبية خمسة وثمانين باملائة من مجموع القوة التصويتية، 

األعضاء في اختيار ترتيبات الصرف الخاصة بها، شريطة  أن يحدد الترتيبات العامة للصرف االجنبي دون تفييد حرية البلدان

 388من هذه املادة" 0توافقها مع أهداف الصندوق وااللتزامات الواردة في القسم 

وفي فقرته األخيرة أنه:"...وتتفق املبادئ التي يعتمدها الصندوق مع الترتيبات التعاونية التي  2وقد جاء بالبند )ب( من القسم 

البلدان االعضاء بقيمة معينة لعمالتها مقابل عملة او عمالت بلدان أعضاء أخرى، وغيرها من ترتيبات الصرف تحتفظ بموجبها 

من هذه املادة، ..."ن وهو ما سوف تتوافق  0األجنبي التي يختارها البلد العضو وتتوافق مع أهداف الصندوق وأحكام القسم 

ى أنه: "يجوز للصندوق، بأغلبية خمسة وثمانين باملائة من مجموعة القوة من نفس املادة حينما أشار إل 2مقتضياته والقسم 

التصويتية، أن يقرر أن األوضاع االقتصادية الدولية تسمح بإقامة نظام للصرف األجنبي واسع النطاق يستند إلى اسعار تعادل 

ء القتصاد العالمي... ويتخذ هذا القرار في ضومستقرة لكنها قابلة للتعديل، ويتخذ الصندوق مثل هذا القرار على اساس استقرار ا

من خالل البند )أ( الذي يقر: "يعتبر اإلجراء الذي يتخذه البلد  7تطور النظام النقدي الدولي..."، وهو ما يصب في معين القسم 

بلد العضو ل بشأنها الالعضو بالنسبة لعملته بموجب أحكام هذه املادة ساريا على العمالت املستقلة في جميع االراض ي التي يقب

 ".20389)ز(من املادة 9شروط هذه االتفاقية، بموجب أحكام القسم 

بيد أن مهام الصندوق وأهدافه بخصوص التعامل مع عمالت التداول الحالية أو الحديثة بعد اإلقرار، ترتبط ولو بصورة شكلية 

وكذا البندين )د( و)ه( من القسم  9د )ب( من القسم على موافقة الدولة العضو، وهو ما جاء باملادة الخامسة من خالل البن

 .09والبند )أ( من القسم  2والبندين )ط( و)ي( من القسم  1الثالث من املادة الخامسة، والبند )ج( من القسم 

                                                           

 21املعتمد في  20-2بموجب التعديالت التي أقرها مجلس املحافظين في القرار رقم  0223ربما يتعلق األمر بالتعديل الثاني الذي تم خالل سنة   387

 .0221أبريل 

: تحقيق االستقرار املالي من اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي، على التزامات االعضاء العامة والتي من بينها 2من املادة  0ينص القسم   388

 0من القسم  2و  2واالقتصادي وتأمين ترتيبات منظمة للصرف األجنبي والعمل على إيجاد نظام مستقر ألسعار الصرف، والتي كان من بينها البندين 

 ، املشار أليهما اعاله.2من املادة 

 اء صندوق النقد الدولي.يتعلق األمر بالتزام الدولة العضو بمجرد توقيعها على اتفاقية إنش  389

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

191 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

ندوق ن مهام صقياسا على عبارة العملة النادرة وربطها بالعمالت الورقية املتداولة أو ندرة التعامل بالعمالت الرقمية، نجد أن م

من املادة السابعة من االتفاقية، هو إعداد الصندوق لتقرير يحدد سبب هذه الندرة ويتضمن  9النقد الدولي من خالل القسم 

 توصيات إلنهاء الندرة، بشراكة مع البلد العضو صاحب العملة املعنية.

لبنوك املركزية وتبنيها من طرف صندوق النقد الدولي، وارتكازا على أن العمالت الرقمية  وقبل إقرارها كعملة تداول من طرف ا

من املادة الثامنة املحيلة بدورها  2فإنها تضل عمالت تمييزية يحد الصندوق من استعمالها داخل البلد العضو، عمال بالقسم 

يجد االتفاق على اتخاذ  من املادة الخامسة واملادة الرابعة وامللحق "جيم" من اتفاقية إنشاء الصندوق، وهو ما 0على القسم 

من املادة الرابعة عشرة مع احتمال  9قرار البلد العضو إللغائها تدريجيا ما لم تكن قائمة أو مفروضة بموجب أحكام القسم 

 . 02390من املادة  2تطبيق القسم 

 هيكلة صندوق النقد الدولي: الفرع الثالث:

لي والقرارات املتخذة بشأنها بخصوص إقرار عملة دولية رائجة أو جاء في معرض حديثنا عن مهام وأهداف صندوق النقد الدو 

نادرة أو تمييزية، وقفنا على عبارة مفادها "أغلبية خمسة وثمانين باملائة من مجموعة القوة التصويتية"، والتي تحيلنا على املادة 

املتعلق بالهيكل  0صندوق(، خاصة القسم الثانية عشرة من اتفاقية إنشاء الصندوق املتعلقة بالتنظيم واإلدارة )هيكلة ال

التنظيمي للصندوق، والذي يشير إلى أنه: "يتألف الهيكل التنظيمي للصندوق من مجلس املحافظين واملجلس التنفيذي واملدير 

موعة جالعام واملوظفين، باإلضافة إلى املجلس االستشاري، إذا ما قرر مجلس املحافظين بأغلبية خمسة وثمانين باملائة من م

 القوة التصويتية تطبيق احكام امللحق "دال".

من املادة الثانية عشرة من اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي، نجد أن عبارة "أغلبية خمسة وثمانين باملائة  0وبقراءتنا للقسم 

باشرة د والوقت، سوف نمر ممن مجموعة القوة التصويتية"، تتعلق بمجلس املحافظين، واعتبارا لهذا االستنتاج، واختصار للجه

من نفس املادة، إذ  2من املادة الثانية عشرة أو من خالل القسم  9إلى الوقوف مهام مجلس املحافظين سواء من خالل القسم 

يبقى مجلس املحافظين الجهة األقوى بالصندوق، نظرا للمهام الجسام التي توكل إليه والقرارات الكبرى التي يتخذها واملهام التي 

يقوم بها بنفسه أو يفوضها للمجلس التنفيذي عند االقتضاء، كما أن له الحق في تعيين اللجان، كما يعدل في عدد املديرين 

(، كما يعتمد القواعد التنظيمية النتخاب املديرين التنفيذيين 09من املادة  2التنفيذيين تخفيضا أو رفعا )البند )ج( من القسم 

(، 09من املادة  2(، كما يعين مديرين مناوبين للمديرين التنفيذيين )البند )هـ( من القسم 09املادة من  2)البند )د( من القسم 

ويعتمد القواعد التنظيمية في مسألة املوافقة على حق دولة عضو إيفاد ممثل لحضور اجتماع املجلس التنفيذي في حالة النظر 

(، وكذا املادة الثامنة والعشرين بخصوص 09من املادة  2)ي( من القسم  في طلب موجه من هذا البلد العضو إلى الصندوق )البند

التعديالت التي قد تصدر على مجلس املحافظين، وكذا املادة التاسعة والعشرين بخصوص تفسير أحكام اتفاقية تأسيس 

 اءاتها وأغلبية التصويتالصندوق، حيث يحيل الدولة العضو املسألة على مجلس املحافظين، الذي يحدد عضوية اللجنة وإجر 

فيها، ويكون قرار اللجنة املعينة، هو نفسه  قرار مجلس املحافظين، ما لم يقرر مجلس املحافظين خالف ذلك بأغلبية خمسة 

وثمانين باملائة من مجموع القوة التصويتية، وكذا البند )ز( من املادة الثالثون بخصوص القرار املعتمد من قبل مجلس املحافظين 

، وكذا البند )ج( من امللحق "دال" بخصوص عدم تعارض قرار املجلس االستشاري مع قرار سبق وأن اتخذه 20/13/0227في 

 مجلس املحافظين.

 الطبيعة القانونية لتعديل اتفاقية إنشاء صندوق  املطلب الثاني:

 النقد الدولي:                         

                                                           

من االتفاقية في جزء منها بالتزام البلد العضو بقيود مدفوعات وتحويالت املعامالت الدولية الجارية التي  02من املادة  9تعني أحكام القسم   390

 الصندوق إزاء قيود الصرف. على االلتزام بإجراءات 02من املادة  2كانت نافذة في تاريخ انضمامه التفاقية اإلنشاء، في حين ينص القسم 
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ية التعديل في القانون الدولي العام على العموم، وتعديل اتفاقية إنشاء صندوق النقد أنه وقبل التطرق للطبيعة القانونية لتقن

 الدولي على الخصوص، ال بأس من التذكير بمفهوم االتفاقية وخصائصها، ثم التطرق للتعريف املمنوع ملصطلح التعديل.

 مفهوم االتفاقية وخصائصها: الفرع األول:

يسمي باالتفاق الدولي وهو عبارة عن توافق إرادة شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي  إن مفهوم املعاهدة الدولية أو ما

فت الفقرة األولى من املادة الثانية من اتفاقية فيينا   لقواعد القانون الدولي، وقد وعر 
ً
على إحداث آثار قانونية معينة وفقا

لي معقود بين الدول بصيغة مكتوبة، والذي ينظمه القانون الدولي ، املعاهدة بكونها اتفاق دو 0212للمعاهدات الدولية لسنة 

من نفس االتفاقية، باعتبارها ان مصطلح "االتفاقية"  7سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان أو اكثر، وهو ما ترسخه  املادة 

ئة ملنظمة دولية أو وكالة دولية متخصصة، وعلى أ ي معاهدة تعتمد في نطاق منظمة ينطبق على أي معاهدة تعتبر أداة منشِّ

ة باملنظمة  .دولية، مع عدم االخالل بأي قواعد خاص 

 بيد أنه من خصائص أي معاهدة أو اتفاقية دولية، خضوعها لالعتبارات األربعة التالية:

 االعتبار األول: 

و االتفاقية الدولية، إلى إحداث أثر قانوني تتجه إرادة أطراف املعاهدة أ  :التعبير عن ارادتين أو أكثر من أجل انتاج آثار قانونية

 منش ئ أو شارع لحقوق وواجبات قانونية ملزمة لألطراف املبرمة لهذه االتفاقية.

 االعتبار الثاني:

قد ال تكفي االرادة لوحدها إلنشاء معاهدة أو اتفاقية،  إذ من الضروري التعبير عن هذه اإلرادة لتظهر للعالم   :الصيغة املكتوبة

ارجي، حيث أنه عادة ما تعقد  االتفاقية كتابة، لهذا تلزم اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية، أن تتخذ االتفاقية صفة مكتوبة، الخ

مع مراعاة وجود اتفاقيات دولية شفوية لكنها ملزمة، بالرغم من عدم سريات مقتضيات معاهدة فيينا على مثل هده االتفاقيات 

 الشفوية. 

 : االعتبار الثالث

أي أن التصرف القانوني الذي يعقد بين أشخاص القانون الدولي ال يعتبر معاهدة دولية إال   :خضوع التصرف الى القانون الدولي

 .اذا كان يخضع للقانون الدولي

 االعتبار الرابع:

أن أن تكون في وثيقة واحدة أو وضحت اتفاقية فيينا أن املعاهدة أو االتفاقية، تحتمل   :تعدد الوثائق التي تتكون املعاهدة منها

 .وثيقتين متصلتين أو أكثر

 مصطلح تعديل االتفاقية )اإلجراءات واألهمية(: : الفرع الثاني

تتسم مسألة مراجعة املعاهدات الدولية )االتفاقيات الدولية( متعددة األطراف، بتضارب املصطلحات وعدم دقة املعاني الدالة 

، وكذا 0212كال من الفقه والقانون الدولي االتفاقي السيما اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام عنها، ويظهر هذا االختالف لدى 

في املمارسة الدولية ذات الصلة، ولذلك ترمي هذه التوطئة، ملحاولة إظهار الفوارق املوجودة بين هذه املصطلحات قصد الوصول 

إجرائها وحاالت إحداثها ألثارها القانونية بالنسبة لألطراف املتعاقدة إلى ضبط معنى دقيق للمراجعة، عالوة عن بيان أساليب 

 ومدى التزامهم بنتائجها.

مراجعة املعاهدات، من قبيل: "التعديل "و"  في مجال القانون الدولي العام للداللة على مصطلحࢭتتعدد االصطالحات املتداولة 

املصطلحات من حيث الظاهر، فإن لكل مصطلح منها معناه وشروطه  التغيير" و"التنقيح" و"إعادة النظر"، ورغم تقارب هذه

وأهدافه، وبهذا الصدد يرى االستاذ "محمد بوسلطان" أن مصطلحي "املراجعة" و"التعديل"، هما األكثر تداوال في املؤلفات املحررة 

ية، بالرغم طلح "إعادة النظر" في اللغة العربباللغة العربية، في حين يعتبر التعديل في اللغتين الفرنسية واالنجليزية، مرادف ملص
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من أن مصطلح "إعادة النظر" هو بمثابة تدقيق أو تنقيح للمعاهدات الدولية، إال أن اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية لسنة 

للتعبير عن تقنيتين (، قد حسمت األمر حينما استعملت "التعديل" و"التغيير" 20إلى  22، من خالل الباب الرابع )املواد من 0212

مختلفة كل واحدة عن األخرى، مخالفة بذلك لجنة القانون الدولي التابعة ملنظمة األمم املتحدة، التي أقرت بمصطلح "التعديل" 

 .391لقناعتها بشموليته وتحقيق الهدف املتوخى منه

 :392لثالثة التاليةإال أن تعديل اتفاقية دولية معينة، له أهميته وإجراته، وهو ما سيأتي في النقط ا

 :أهمية تعديل املعاهدات متعددة األطراف النقطة األولى:

تضمن نصوص خاصة توضح اإلجراءات التي يجب أن تتبع في تعديلها، إذ أن هنالك قاعدة عامة تقض ي أن البلدان األعضاء في 

يل، لكن األحكام التي تتضمنها هذه أي اتفاقية أو دستور تأسيس  وكالة دولية متخصصة مثال، هي التي تبدأ بإجراء التعد

االتفاقيات بخصوص التعديل،  يختلف من اتفاقية أو دستور إلى آخر، نجد على سبيل املثال أن هناك اتفاقيات تمنع إجراء 

سنوات  7التعديل إال بعد مض ي مدة من تطبيق املعاهدة مثل اتفاقية مونترو حيث نصت على عدم جواز التعديل إال بعد مض ي 

سنوات من أجل  7تاريخ حيز التنفيذ للمعاهدة، في حين هناك أيضا اتفاقيات إنشاء تنص على عقد مؤتمرات دورية كل من 

النظر في املعاهدة وتعديلها، كما توجد اتفاقيات إنشاء كصندوق النقد الدولي نصت صراحة على مقتض ى التعديل كلما كان 

 ملادة الثامنة والعشرون من اتفاقية تأسيسها.ذلك ضروريا ووفق شروط معينة منصوص عليها في ا

 :إجراءات تعديل املعاهدات النقطة الثانية:

ن العهد على أنه: "من حق الجمعية م 02حيث نصت املادة  عصبة األمم اهتم املجتمع الدولي بتعديل املعاهدات الدولية منذ عهد

في املعاهدات التي أصبحت غير قابلة للتطبيق، وتستخدم املعاهدات  إلعادة النظر العامة أن تقوم بدعوة الدول من وقت آلخر 

ت قالدولية مصطلحات مختلفة للتعبير عن تعديل املعاهدة، كالتغيير و إعادة النظر و املراجعة، لكن لجنة القانون الدولي فر  

 .وميزت بين تعديل املعاهدات وتغيير أو إعادة النظر فيها، حيث إن التعديل يكون محدود بينما اعادة النظر يكون شامال

فإذا كانت املعاهدة ثنائية يكون باتفاق جديد وبموجب هذا االتفاق تتفق كال من الدولتين على استبدال نص بنص جديد او 

 .سابقةعقد معاهدة جديدة بدل املعاهدة ال

، 0212لعام  معاهدة فيينا من 22وإذا كانت املعاهدة متعددة األطراف يتم التعديل تبعا لقاعدة أغلبية الثلثين حيث أن املادة 

سري القواعد الواردة في الباب الثاني على مثل هذا االتفاق ما لم تنص بينت أنه يجوز تعديل املعاهدات باتفاق األطراف وت

املعاهدة على غير ذلك، وفقا لذلك أن االتفاق املعدل تبعا لهذه املادة يخضع للقواعد العامة التي تتعلق بإبرام املعاهدات أو 

باالتفاقية ال تناقض ما جاء باملبادئ العامة االتفاقيات، مع وجود استثناءات قد تنطوي عليها اتفاقية معينة وفي نقط خاصة 

  .393التفاقية فيينا للمعاهدات

                                                           

د املعاني وتباين حاالت نفاذ أحكامها، أوكيل محمد أمين:   391 املجلة األكاديمية للبحث القانوني، املجلد مراجعة املعاهدات متعددة األطراف: بين تعد 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/24995 وما يليها، ملزيد من اإلطالع يرجى تصفح املوقع الرقمي:  079، الصفحة: 10، العدد 07

 

إجراءات تعديل املعاهدة الدولية وتصحيحها: املوقع الرقمي ملجموعة ودق القانونية: ميس أمجد جمعة:   392

https://wadaq.info/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-

%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%AD 

ي فملزيد من التوسع يرجى االطالع على: سعد فهد محمد احمادة: صالحيات املنظمات الدولية في تعديل مواثيقها: رسالة لنيل درجة املاجستير   393

 https://meu.edu.jo/libraryTheses/58bbd05f36059_1.pdf: 9100الشرق االوسط لسنة القانون العام، كلية الحقوق، جامعة 
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 :إجراءات تعديل املعاهدات تتم على مرحلتينالنقطة الثالثة: 

 التصويت على التعديل بداخل الهيئة او باملؤتمر. املرحلة األولى:

فاقية تأسيس معينة(، على تبني التعديل وتنفيذ التصديق الصريح أو الضمني )بفوات األجل املضروب بات املرحلة الثانية:

مقتضياته، على اعتبار أنه شرط لدخوله حيز التنفيذ، وهو ما يعني أن التعديل املدخل على اتفاقية معينة، هو ما يمنحها تأمين 

 املساواة بين الدول األعضاء املنشئين أو املنضمين التفاقية إنشاء معينة. 

 اقية إنشاء صندوق النقد الدولي:تعديل اتف الفرع الثاني: 

بيد أنه وبعيدا عن االختالفات والخالفات الناجمة عن اعتماد مصطلح معين، والتدقيق في أهدافه، أو تبيان أهمية تعديل 

اتفاقية معينة وذكر إجراءاته، نجد من الطبيعي عند التطرق لتعديل أي اتفاقية أو دستور إنشاء منظمة دولية أو وكالة دولية 

متخصصة، االنطالق من اتفاقية اإلنشاء نفسها، ثم ما االستعانة بما ورد قياسا باملقتضيات العامة مليثاق األمم املتحددة  

، 0212من اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية لسنة  20بخصوص تعديل امليثاق، وكذا ما ورد باملادة  012و  013خاصة املادتين 

 بدليل األحكام الختامية للمعاهدات متعددة االطراف.أو ما جاء بثالثا )حرف ألف(  

وأنه باالطالع على ما ورد باتفاقية اإلنشاء صندوق النقد الدولي، في الشق املتعلق بتعديل االتفاقية، وهو ما سوف نتطرق إليه 

 نص على أنه: "اي اقتراحبشكل من التعمق بهذا املطلب، خاصة املادة الثامنة والعشرين من اتفاقية إنشاء الصندوق، التي ت

بإخال تعديالت على هذه االتفاقية، سواء كان صادرا عن بلد عضو أو أحد املحافظين أو عن املجلس التنفيذي، يرفع إلى رئيس 

مجلس املحافظين الذي يقوم بعرضه على مجلس املحافظين. وإذا وافق مجلس املحافظين على التعديل املقترح يستعلم 

عميم كتابي أو برقية، من جميع االعضاء، عما إذا كانوا يقبلون هذا التعديل. ولدى قبول ثالثة أخماس الصندوق، بمقتض ى ت

البلدان األعضاء الحائزة على خمسة وثمانين في املائة من مجموع القوة التصويتية هذا التعديل املقترح يوثق الصندوق هذا 

يوثق بتعديل اتفاقية إنشاء الصندوق، مع مراعاة االستثناءات الواردة القبول بإبالغه رسميا إلى جميع البلدان األعضاء"، و 

وسريان التعديالت خالل ثالثة اشهر من التاريخ الرسمي للتعديل املقترح، حسب مقتضيات  2و  9و  0بالبندين )ج( الفقرات 

 البند )ج( من نفس املادة.

، توضح بجالء تضمين االتفاقية ملقتض ى التعديل، من باب أنها حيث إن املادة الثامنة والعشرين من اتفاقية تأسيس الصندوق 

معاهدة جماعية ملزمة ألطرافها )معاهدة متعددة األطراف(، لكن بعد االمتثال إلجراءات وشكليات معينة، كصدور طلب التعديل 

ن ة إلزامية عمال بمقتضيات البنديمن بلد عضو أو أكثر أو من أحد املحافظين أو عن املجلس التنفيذي، ما باب ما التفاقية من قو 

)ز( و)ح( من املادة الحادية والثالثين من اتفاقية إنشاء الصندوق، ليتم بعد ذلك عرضها على مجلس املحافظين وفي حالة 

 سموافقتهم باألغلبية، يتم عرضها على الصندوق بكافة هياكله، ليتم تبليغ باقي البلدان األعضاء وفي حالة موافقة ثالثة أخما

باملائة من عدد البلدان األعضاء، لتيخذ التعديل حجيته النهائية بانصرام أجل ثالثة أشهر على تبليغ التعديل،  11اي نسبة 

 ليكون ذلك بمثابة مصادقة دون تحفظ على التعديل املقترح.

، املتعلقة 0231ر يناير التي دخلت حيز النفاذ بشه  0212من اتفاقية فيينا لشهر ماي  20بيد أنه حسب مقتضيات املادة 

يجوز -0على أنه:"  0باالتفاقات الخاصة بتعديل املعاهدات الجماعية في ما بين أطرافها فقط، والتي نصت بالبند )أ( من الفقرة 

 لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية عقد اتفاق بتعديل فيما بينها فقط وذلك: 

 املعاهدة...".إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصا عليها في  

التعديل( بخصوص باب التعديل والتنقيح والتغيير املنصوص عليه بدليل األحكام -وهو ما يوافق ما ورد بثالثا )الحرف ألف

الختامية للمعاهدات متعددة األطراف، الذي نص على أنه: "يجوز أ يبدل نص هذه املعاهدة وفقا ألحكامها املتعلقة 
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املعاصرة تتضمن أحكاما بشأنه تعديلها. ويتضمن إجراء التعديل عادة أحكاما تنظم طريقة بالتنقيحات،.ومعظم املعاهدات 

 اعتماد التعديالت وبدء نفاذها...".

 

 املقتضيات املتعين تعديلها باتفاقية إنشاء صندوق  املطلب الثالث:

 النقد الدولي:                        

ط املتعين تعديلها في اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، ومن باب تجميع نستهل مناقشتنا للمطلب الثالث بخصوص النق

اآلراء املختلفة ومحاولة أخذ صورة شاملة، عما يتعين على صندوق النقد الدولي بتشاور وتنسيق مع البلدان، األعضاء في شخص 

ندوق النقد الدولي حول إمكانية تبني التعامل بنوكها املركزية، بمجموعة من اآلراء االستشارية الصادرة عن خبراء ومستشاري ص

بالعمالت الرقمية، وهم املوظفون )الخبراء واملستشارين(، الذين يعدون دعامة أساسية في هيكلة الصندوق، وهي آراء تتراوح بين 

 الواقعية واملتفائلة واملتشائمة /الحذرة. 

 الرقمية  آراء صندوق النقد الدولي حول اعتماد العمالت الفرع األول:

 بشكلها القانوني:                 

 األراء املتفائلة:

نجد من اآلراء املتفائلة، ما ورد ببوابة صندوق النقد الدولي بموقعه الرسمي، من خالل ما تم التطرق إليه بجدول أعمال "بالي" 

ة أيام، وقد كان مؤتمر "بالي" مجاال ببضع 02"-، وذلك قبيل تفش ي فيروس "كورونا07/12/9102للتكنولوجية املالية بتاريخ 

 .394لتدارس الثنى عشرة مقترحا يمس النظام املالي الدولي وتأثره بالتطور التكنولوجي السريع

                                                           

 جدول أعمال بالي للتكنولوجيا املالية:  394

 في املشهد التي تشهدها بدأت التطورات السريعة
ً
ث تحوال دِّ

ح5
ُ
 واسعة النطاق ويزيد املخاطر  االقتصادي التكنولوجيا املالية ت

ً
 واملالي، مما يتيح فرصا

ة في إتاحة ءاملحتملة في آن واحد. وتستطيع التكنولوجيا املالية دعم النمو املمكن والحد من الفقر عن طريق تعزيز التطور والشمول املاليين والكفا

 لكنها قد تجلب مخاطر على املستهلكين واملستثمرين، وعلى االستقرار والنزاهة املاليين بصورة أوسع.  –الخدمات املالية 

وتخفيف مخاطرها املمكنة. ويعكف اآلن عدد كبير من التجمعات الدولية  املالية املحتملة من التكنولوجيا املنافع تعزيز على الوطنية السلطاتوتحرص 

شاد الالزم الدولي وتقديم اإلر  التعاون  وظهرت دعوات لتوثيق اختصاصه. نطاق وفق كل   املالية، واإلقليمية على دراسة جوانب متنوعة في التكنولوجيا

 .حول كيفية معالجة القضايا املستجدة، مع بعض التحذيرات من التعجل في اتخاذ إجراءات سابقة ألوانها على صعيد السياسات

 لهذه الدعوات من البلدان األعضاء، قام
ً
 بوضع "جدول أعمال بالي للتكنولوجيا املالية" الذي الدولي والبنك الدولي النقد خبراء صندوق  واستجابة

 له. ويضم جدول األعمال القضايا األساسية ويطرحها لنظر صناع السياسات واملجتمع الدولي، بينما تقوم فرادى ا
ً
بلدان لتعرض هذه الوثيقة ملخصا

. 09بصياغة مناهج السياسات الخاصة بها. ويستخلص جدول األعمال هذه االعتبارات من تجارب البلدان األعضاء ويصنفها ضمن 
ً
 عنصرا

 يمكن أن يستفيد منه فرادى البلدان األعضاء عند النظر في القضايا عالية املستوى، بما في ذلك أثناء املناقشات ا ويتيح
ً
عنية ملجدول األعمال إطارا

 أو محددة اداتإرش تقديم إلى ال يهدف أنه كما الدولي، البنك أو النقد الدولي يمثل جدول األعمال هذا برنامج عمل لصندوق  بسياساتها الداخلية. وال

املالية التي تدخل  التكنولوجيا املتعلق بقضايا السياسات. إنما سيساعد على توجيه تركيز خبراء الصندوق والبنك الدولي في عملهم معينة بشأن مشورة

املختصة  الجهات عمل في ممساهماته في نطاق خبرتهم واختصاصهم، ويثري حواراتهم مع السلطات الوطنية باملعلومات املفيدة، ويساعد على بلورة

عمل الصندوق والبنك الدولي  املالية. وسيتم تحديد االنعكاسات على برامج التكنولوجيا بقضايا املعنية الدولية املؤسسات من وغيرها املعايير بوضع

 لجدول  –والنطاق الذي تغطيه التوجيهات الالزمة مع اتضاح طبيعة احتياجات البلدان األعضاء  وعرضها على املجلسين التنفيذيين إلعطاء
ً
استجابة

 أعمال بالي للتكنولوجيا املالية. 

بتأثيرها االجتماعي واالقتصادي واسع النطاق، ال سيما في البلدان منخفضة الدخل والدول االنفتاح على املزايا املأمولة من التكنولوجيا املالية  -0

ستعداد لجني املنافع املمكنة على نطاق واسع، بما في ذلك: زيادة إتاحة الخدمات املالية والشمول الصغيرة، وللفئات التي تنقصها الخدمات املالية، واال 

لالزمة لها، ا املالي، وتعميق األسواق املالية، وتحسين أنظمة املدفوعات وتحويالت العاملين عبر الحدود. ويتطلب جني هذه املنافع اتخاذ االستعدادات

  والتوسع في مد الجسور مع األطراف املعنية، واعتماد منهج مشترك يشمل الوزارات واألجهزة املعنية. وتعزيز القدرات املؤسسية، 
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من خالل تيسير إقامة البنى التحتية التأسيسية، وتعزيز فرص االستفادة منها  تمكين التكنولوجيات الجديدة من تحسين تقديم الخدمات املالية -9

وضمان وجود بيئة من السياسات الداعمة. وتتضمن البنى التحتية التأسيسية وسائل االتصاالت السلكية على نحو مفتوح وبتكلفة معقولة، 

ستودعات وموالالسلكية، إلى جانب البنى التحتية الرقمية واملالية )مثل خدمات اإلنترنت ذات النطاق الترددي الواسع، وخدمات البيانات املحمولة، 

ية(. ومن شأن هذه البنى التحتية أن تساعد على تحقيق الكفاءة في جمع البيانات ومعالجتها ونقلها، وهي أمور محورية البيانات، وخدمات الدفع والتسو 

م التكنولوجيا املالية.   في تقدُّ

ملنافسة العادلة الضمان بيئة تحقق تكافؤ الفرص للجميع، ولتشجيع االبتكار و  تعزيز املنافسة وااللتزام بتوفير أسواق مفتوحة وحرة وتنافسية -2

اسات يواختيارات املستهلكين وإتاحة الخدمات املالية عالية الجودة. ويمكن تيسير اعتماد التكنولوجيا بنجاح وعلى نطاق واسع بإنشاء إطار للس

م بها الخدمة. وينبغي قدَّ
ُ
اطر لصناع السياسات معالجة مخ الداعمة، بغض النظر عن املشاركين في السوق، أو التكنولوجيا املعنية، أو الطريقة التي ت

ز السوق، كما ينبغي أن يشجعوا توحيد املعايير، وإمكانية التشغيل البيني، وفرص االستفادة من البنى التحتية األساسية بصورة عاد
ُّ
  ة وشفافة. لترك

التحديات املتعلقة بمدى انتشارها ومعلومات  من خالل التغلب على دعم التكنولوجيا املالية لتشجيع الشمول املالي وتطوير األسواق املالية -2

ا ضروريا ر العمالء والجدوى التجارية، ومن خالل تحسين البنية التحتية. ويشكل االقتصاد الرقمي اآلخذ في التطور، إلى جانب الرقابة الفعالة، عنص

الخدمات املالية، وفي تمكين البلدان النامية من االستفادة  في التغلب على املعوقات التي طاملا حالت دون تحقيق الشمول املالي عبر نطاق واسع من

يل مع و من املسارات الجديدة الواعدة للتنمية االقتصادية واملالية بهدف تدعيم النمو وتخفيف حدة الفقر. ومن أمثلة ذلك التوسع في إتاحة التم

دمات معلومات جديدة لتقييم املخاطر، وتحفيز أنشطة األعمال تخفيض التكاليف ذات الصلة، وتوفير سبل جديدة لزيادة التمويل، وإتاحة خ

 من استراتيجيات وطنية للشمول املالي ومحو األمية امل
ً
الية والرقمية، الجديدة. ولتحقيق هذه األهداف، ينبغي أن تكون قضايا التكنولوجيا املالية جزءا

  م والخاص، واملجتمع املدني، وغيرها من األطراف املعنية.مع تشجيع تبادل املعرفة بين األطراف الفاعلة في القطاعين العا

بغية تدعيم صياغة السياسات التي تعزز منافع التكنولوجيا املالية  مراقبة التطورات عن كثب لتعميق فهم األنظمة املالية اآلخذة في التطور  -7

نولوجيا املالية إدخال التحسينات والتوسعات املمكنة في املدى الذي وتعمل على تخفيف املخاطر املحتملة. وستستلزم الوتيرة السريعة لتطور التك

ملعلومات ا تصل إليه أطر الرصد واملتابعة من أجل مساندة أهداف السياسة العامة وتجنب أي اضطرابات في النظام املالي. ومن املتوقع أن يؤدي تبادل

ل منها وذلك بسب –ابعة. ومن شأن تحقيق هذه األهداف إبراز أهمية الرصد املستمر وإتاحتها إلى املساعدة في تحقيق مستوى أفضل من الرصد واملت

لتحديد ما ينشأ من فرص ومخاطر، وتيسير صياغة  -مواصلة الحوار الجاري مع األطراف املعنية بهذه الصناعة، سواء منهم املبتكرين أو العاملين فيها 

  املناسب. االستجابات الالزمة على صعيد السياسات في الوقت

لمنتجات وتسهيل الدخول اآلمن لتطويع اإلطار التنظيمي واملمارسات الرقابية ملتطلبات تطوير النظام املالي على نحو منظم وتأمين استقراره  -1

الكثير من مخاطر واألنشطة الجديدة والوسطاء املاليين الجدد؛ وتدعيم الثقة واالطمئنان؛ واالستجابة للمخاطر. وقد يكون من املمكن معالجة 

ي تقع خارج تالتكنولوجيا املالية عن طريق األطر التنظيمية الحالية. إال أن هناك قضايا جديدة قد تنشأ من الشركات واملنتجات واألنشطة الجديدة ال

التنظيم  بضرورة استمرار التناسب بين النطاق التنظيمي الحالي. وقد يتطلب هذا تعديل األطر التنظيمية وتطويعها الحتواء مخاطر املراجحة، مع اإلقرار 

 تومستوى املخاطر. ومن جهة أخرى، قد يتطلب األمر استجابات شاملة من السياسات على املستوى الوطني، بناًء على اإلرشاد املقدم من الجها

  املعنية بوضع املعايير.

استخدام التكنولوجيا املالية بصورة إجرامية والتخفيف من هذه من خالل تحديد وفهم وتقييم مخاطر إساءة  حماية نزاهة األنظمة املالية -2

ملالية عادة ا املخاطر، واستخدام التكنولوجيات التي تعزز االمتثال ملتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. وفي حين أن ابتكارات التكنولوجيا

 ما تدعم األهداف املشروعة، فإن بعض االبتكارات قد تمكن املستخ
ً
دمين من التهرب من الضوابط الحالية لتحقيق غايات إجرامية، مما يشكل تهديدا

كافحة غسل مللنزاهة املالية. وهناك تباين كبير في استجابات البلدان في هذا الخصوص، ولكن يظل من املهم في كل الحاالت تعزيز االمتثال ملتطلبات 

ا في ذلك استخدام التكنولوجيا )حلول التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا الرقابية( لدعم االمتثال األموال وتمويل اإلرهاب ومتابعة هذا االمتثال، بم

  للضوابط التنظيمية والرقابية.

ر القانونية لتهيئة بيئة قانونية داعمة -3
ُ
ط

ُ
ملالية. ا مع مزيد من الوضوح القانوني واليقين فيما يتعلق بأهم الجوانب في أنشطة التكنولوجيا تحديث األ

نية في لقانو وتؤدي األطر القانونية السليمة إلى دعم الثقة واملوثوقية في املنتجات والخدمات املالية. غير أن هذا الدعم يتقوض إذا أخفقت األطر ا

كن إرساء قواعد قانونية واضحة يم مواكبة ابتكارات التكنولوجيا املالية وتطور األسواق املالية العاملية. ومن املمكن إعداد إطار قانوني داعم من خالل

ية كالتنبؤ بها ويمكنها استيعاب التغيرات التكنولوجية، على أن يتم تصميمها بما يتناسب مع ظروف كل بلد، وخاصة في مجاالت مثل العقود ومل

 البيانات واإلعسار والتسوية واملدفوعات. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

197 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 

التطورات التكنولوجية تغير حياتنا بسرعة، في معرض حديثه عن  9102أو بما ورد بالتقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لسنة 

اذج االقتصادية، والعالقات في العمل، واملعامالت املالية، على سبيل املثال ال الحصر، وهذه القوة املربكة والتي تعيد تعريف النم

يمكن أن تتيح الكثير من الفرص، مثل زيادة الشمول املالي، لكنها باملقابل قد تكون كذلك مصدرا للقلق، خاصة بين العاملين 

لي، وقد ركز الصندوق في عمله على السياسات التي يمكنها رأب الصدع الرقمي املهددين بفقدان وظائفهم نتيجة التشغيل اآل

 .395وجني ثمار التكنولوجيا الرقمية

وقد استغرق تقرير الصندوق في توصيف الوضع في معرض الحديث عن التعامل بالعمالت الرقمية، من خالل حديثه على أن 

م ال يحصلون على خدمات مالية، إذ يظهر أن التكنولوجيا املالية  تحاول مليار شخص بالغ في أنحاء العال 2.0هناك ما يصل إلى 

تغيير املشهد العالمي تغييرا جوهريا، وليس ثمة مثال على ذلك أوضح من إفريقيا، فقد شهدت نموا متسارعا في استخدام النقود 

مليا في ابتكار النقود اإللكترونية املحمولة اإللكترونية املحمولة على مدى العشر سنوات األخيرة، مما جعل املنطقة رائدا عا

رى فيها معامالت باستخدام النقود اإللكترونية املحمولة تكاد تصل 
ُ
واعتمادها واستخدامها، وهي أيضا املنطقة الوحيدة التي ت

ي في آسيا، كما أنها أقل من إ جمالي الناتج املحل% 2، وال تكاد هذه النسبة تتجاوز نسبة .من إجمالي الناتج املحلي% 01إلى نسبة 

في املناطق األخرى، واالبتكارات املالية، مثل األصول املشفرة وتكنولوجيا بلوك تشين، تسترعي كذلك اهتمام  % 9من نسبة 

البنوك املركزية حول العامل. على سبيل املثال، تبحث هذه البنوك اآلن إمكانية استخدام عملة رقمية يصدرها البنك املركزي 

رها عملة اإلبراء القانونية كما هو حال العملة امللموسة املستخدمة حاليا. وهناك مسألة ذات صلة تتعلق بطريقة معاملة باعتبا

األصول املشفرة في اإلحصاءات االقتصادية الكلية بناء على املعايير والتصنيفات اإلحصائية الحالية، نظرا إلى أن األصول املشفرة 

                                                           

ل النظر بعين االعتبار إلى انعكاسات مبتكرات التكنولوجيا املالية على خدمات البنوك من خال ضمان استقرار األنظمة النقدية واملالية املحلية -2

نقدية. الاملركزية وهيكل السوق، مع حماية االستقرار املالي، والتوسع في شبكات األمان إذا دعت الحاجة، وضمان الكفاءة في انتقال أثر السياسة 

 ويمكن أن تؤدي التكنولوجيا املالية إلى إحدا
ً
ث تحول في األسواق املالية التي تنتقل من خاللها إجراءات السياسة النقدية، كما يمكن أن تشكل تحديا

وَك لبنأمام إدارة السياسة النقدية وأن تعيد تعريف دور البنوك املركزية كمقرض أخير. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تساعد التكنولوجيا املالية ا

  وهو ما يمكن أن يتضمن إصدار العمالت الرقمية، والتوسع في إتاحة خدمات الدفع وتحسين مرونتها. املركزية على تحسين خدماتها، 

بما  –القادرة على الصمود في مواجهة االضطرابات  إقامة بنية تحتية قوية للخدمات املالية والبيانات للحفاظ على منافع التكنولوجيا املالية -01

ثها  دِّ
ح5

ُ
والتي تدعم الثقة في النظام املالي من خالل حماية سالمة البيانات والخدمات املالية. وتثير إقامة  –الهجمات اإللكترونية في ذلك األعطال التي ت

 باالقتصاد الرقمي ككل، بما 
ً
 من القضايا التي ال تتعلق فقط بالقطاع املالي وإنما أيضا

ً
 واسعا

ً
ي ذلك ملكية فمثل هذه البنية التحتية القوية طيفا

 يانات وحمايتها وخصوصيتها واألمن اإللكتروني ومخاطر التشغيل والتركز وحماية املستهلك.الب

عبر املجتمع التنظيمي العالمي لتبادل املعرفة والخبرات واملمارسات الُفضلى لدعم إقامة إطار تنظيمي  تشجيع التعاون الدولي وتبادل املعلومات -00

 ألن التكنولوجيات الجديد
ً
ة تعمل بشكل متزايد عبر الحدود، فإن التعاون الدولي ضروري لضمان إصدار استجابات فعالة على صعيد فعال. ونظرا

ع مالسياسات لتعزيز الفرص والحد من املخاطر التي يمكن أن تنشأ عن اختالف األطر التنظيمية. ومن شأن تبادل الخبرات واملمارسات الُفضلى 

اعد على تحفيز النقاش حول االستجابة التنظيمية األكثر فعالية، مع مراعاة ظروف البلد املعني، وبناء القطاع الخاص ومع الجمهور العام أن يس

 وص. صتوافق في اآلراء على املستوى العالمي. ويمكن أن يساعد الصندوق والبنك الدولي في تيسير الحوار العالمي وتبادل املعلومات في هذا الخ

وتطويع السياسات القائمة واستحداث سياسات جديدة لدعم النمو العالمي االحتوائي،  النظام النقدي واملالي الدولي تعزيز الرقابة الجماعية على -09

لى املستوى سواء ع -وتخفيف حدة الفقر وإرساء االستقرار املالي الدولي في بيئة سريعة التغير. وقد بدأت التكنولوجيا املالية تطمس الحدود املالية 

مما قد يعزز الترابط ويزيد من انتقال التداعيات وتقلب التدفقات الرأسمالية. وقد تؤدي هذه التطورات إلى زيادة تعدد  -لجغرافي املؤسس ي أو ا

 د، يمكن أنداألقطاب وتوثيق الترابط في النظام املالي العالمي، مما قد يؤثر على توازن املخاطر فيما يخص االستقرار املالي العالمي. وفي هذا الص

 ة األخرى.ييساعد الصندوق والبنك الدولي في تحسين الرقابة الجماعية ومساعدة البلدان األعضاء عن طريق بناء القدرات، بالتعاون مع الهيئات الدول

: 9102وما يليها من التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لسنة  01عاملنا املرتبط: الصفحة   395

https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2019/eng/assets/pdf/imf-annual-report-2019-ar.pdf 
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ر "البيتكوين"، التي ليس لها خصم مقابل، ال  تستوفي تعريف األصول املالية، وليس ثمة شك أن والعمالت الرقمية على غرا

التكنولوجيا املالية توفر إمكانات االستفادة من الخدمات املالية للجميع في أنحاء العامل، لكنها كذلك تنطوي على مخاطر 

 وتحديات عديدة. 

منافعها وإدارة مخاطرها، أطلق صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع البنك الدولي، ومن أجل مساعدة البلدان على االستفادة من 

املشار إليه وإلى جدول أعماله أعاله، وكذلك الرقمنة تغير طريقة إنتاج  9103جدول أعمال "بالي" للتكنولوجيا املالية في أكتوبر 

ل في مجموعة الخبراء الشركات للسلع والخدمات وتسويقها، ومن ثم فإن قياسها يكتسب أهمي
َّ
ة بالغة. وصندوق النقد الدولي ُمَمث

 .املعنية بإعداد دليل قياس التجارة الرقمية

، بمناسبة 01/12/9102واستنادا إلى ما جاء بمؤتمر "بالي"،  تطرق  نائب املدير العام لصندوق النقد الدولي "ديفيد ليبتون" بتاريخ 

لذي انبثقت عنه وكالتين دوليتين متخصصتين "صندوق النقد الدولي" و "البنك سنة عن مؤتمر "بروتون وودز" ا 22مرور 

العالمي"، وقد جاء في خطاب السيد ليبتون املستفيض بعض اإلشارات تخص العمالت الرقمية، والتي كان من بينها )املزايا 

 :396واملخاطر(

 التكنولوجيا الجديدة: "التكيف مع 

 االقتصاد العالمي؟  ولكن ماذا عن التغيرات األخرى في

فتنش ئ  –إن التكنولوجيا تتيح فرصا هائلة لرفع مستوى اإلنتاجية وزيادة الدخول. ولكنها تؤدي أيضا إلى حدوث تغيرات هيكلية 

 وظائف جديدة وتقوم بإحالل وظائف أخرى. 

تقود إلى ية"، مع اقتناعه الراسخ بأنها سوقد نبه "اللورد كينز" نفسه في ثالثينات القرن املاض ي إلى احتماالت "البطالة التكنولوج

 عالم مرتفع الدخل، يختار فيه الناس قضاء وقت فراغ أطول من وقت العمل. 

على غرار الذكاء  -ولكن األمور أخذت منحًى مختلفا، فالناس جد قلقين من أن تؤدي إنجازات التقدم التكنولوجي املتالحقة 

 دخولهم للخطر. ، إلى تعريض وظائفهم و -االصطناعي مثال 

إن ما نسميه "التكنولوجيا املالية"، يتيح إمكانية تعزيز الكفاءة والشفافية بدرجة كبيرة في القطاع املالي، وما ينشأ عن ذلك من 

 تحديات أمام األطراف الفاعلة املستقرة، واألجهزة التنظيمية التي تسعى ملعالجة مصادر الخطر الجديدة. 

تواجه هذه التطورات، ومنها التهديدات الجسيمة التي تجلبها الهجمات اإللكترونية )السيبرانية( وهناك مخاطر حقيقية جدا 

 على أعتاب تحول يمكن أن يحقق منافع هائلة.  -مع ذلك  -والجرائم اإللكترونية، لكننا 

تصاد م بدور أفضل في خدمة االقفمن خالل تشجيع املنافسة، يمكننا املساعدة في إعادة توجيه صناعة الخدمات املالية، لكي تقو 

 العيني ودعم جهود خلق الوظائف. 

مليار نسمة في البلدان النامية، التي ال تتاح  0,2ولننظر إلى قدرة التكنولوجيا املالية على وضع نهاية لإلقصاء املالي الذي يطال 

 لها الخدمات املصرفية. 

مليون وظيفة  91عبر األجهزة املتنقلة في إفريقيا، وهي قارة تحتاج إلى خلق  لقد قيل الكثير عن تأثير الخدمات املصرفية التي تتاح

 سنويا في العقود القادمة ملجرد مواكبة نموها السكاني. 

ولهذا وضعنا، مع البنك الدولي، جدول أعمال "بالي للتكنولوجيا املالية"، وهو إطار ملساعدة بلداننا األعضاء على االستفادة من 

 التعامل مع املخاطر الجديدة بشكل أفضل.  االبتكار، مع

وهناك جانب ذو أهمية خاصة، وهو العمل البادئ من أجل إنشاء عمالت رقمية لدى البنوك املركزية، وإمكانية ظهور عمالت 

 رقمية مستقرة تدعمها كيانات خاصة لالستخدام في املدفوعات الرقمية. وقد برز هذا الجانب مع االهتمام الذي حظيت به

                                                           

396 https://www.imf.org/ar/News/Articles/2019/07/12/sp071619-the-future-of-bretton-woods 
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مؤخرا عملة فيسبوك الرقمية "ليبرا"، هذه األدوات الجديدة تهدف إلى القيام بدور في املدفوعات على غرار دور اإلنترنت في 

 املعلومات: أي جعل املعامالت آمنة وآنية وشبه مجانية. 

في  تظهر في السنوات القادمةو قد تم نشر دراسة جديدة تسلط الضوء على املزايا واملخاطر والقضايا التنظيمية التي يرجح أن 

 سياق العمالت الرقمية. 

 . -سرعة االستخدام وانخفاض التكاليف والنطاق العالمي -أما املزايا فهي واضحة 

 ولكن ماذا عن املخاطر؟ 

 لقد تم تحديد عدة مخاطر في هذا الصدد: احتمال ظهور احتكارات جديدة، مع ما لذلك من انعكاسات على كيفية إضفاء قيمة

، وإتاحة الفرص لألنشطة غير املشروعة؛ 397نقدية على البيانات الشخصية، والتأثير على العمالت األضعف واتساع نطاق الدولرة

 –واملخاطر التي تهدد االستقرار املالي؛ والتحديات الناشئة عن إصدار الشركات لهذه العمالت بما يحقق لها مكاسب مالية كبيرة 

 ورا على البنوك املركزية. وهو ما كان في السابق مقص

أداء دور في هذا الخصوص. علينا خلق بيئة تتيح جني ثمار هذه  –والصندوق  –وبالتالي، سيكون على األجهزة التنظيمية 

 التكنولوجيا مع تقليص املخاطر املصاحبة لها. 

د تحٍد مؤثر على الرخاء االقتصادي وهذا ما أعنيه حين أتحدث عن صندوق نقد دولي دائم التكيف مع التطورات. فأينما ُوجِّ 

 لبلداننا األعضاء، يجب أن نكون على استعداد ملد يد العون. 

 

 

 اآلراء الواقعية:

اتماما لوجهة النظر الواقعية، سوف نواصل املناقشة من خالل التساؤل الذي طرحه الخبيرين بالصندوق "توبياس أدريان" 

: أتكون األصول املشفرة عملة وطنية؟ خطوة 93/12/9190ستشارة القانونية بتاريخ: براون" امل-املستشار املـالي و"رودا ويكس

تتجاوز املعقول، وذلك من خالل نقطتين أساسيتين مستا موقف الصندوق من ظهور العمالت الرقمية كبديل عن العمالت 

 :398التقليدية الحالية

 األصول املشفرة كعملة قانونية: -0"

نظيرها من العمالت الرقمية تستخدم إلى حد كبير على هامش معامالت التمويل واملدفوعات، ومع ذلك ظلت عملة "البيتكوين" و  

تعكف بعض البلدان على نحو دؤوب على منح األصول املشفرة وضع النقود التي لها قوة إبراء قانونية، بل وجعلها العملة الوطنية 

 الثانية )أو ربما الوحيدة(.

املشفرة وضع العملة القانونية، سوف يتعين على الدائنين قبولها في سداد االلتزامات النقدية، بما فيها وإذا ما تم منح األصول 

 الضرائب، على غرار أوراق العملة والعمالت املعدنية الصادرة عن البنك املركزي.

عملة وطنية، أي كوحدة نقد وقد تذهب البلدان إلى ما هو أبعد من ذلك بتمرير قوانين لتشجيع استخدام األصول املشفرة ك

 رسمية )يمكن استخدامها في التعبير عن االلتزامات النقدية(، ووسيلة دفع إلزامية للمشتريات في الحياة اليومية.

                                                           

 مخزن و  للتبادل كوسيط األساسية وظائفها لفقدانها بها الخاصة الوطنية للعملة الدولة أستخدام توقف هي بأنها "الدولرة" تعريف يمكن 397 

املفرط  التضخمذلك ملواجهة  للتحويل، قابلة عملة أي أو  اليورو  أو  الياباني الين أو  األمريكي كالدوالر  األجنبية العملة أستخدام إلي واللجوء للقيمة،

لدوالر االذي تعاني منه الدولة الذي يمكن أن يؤدي ألنهيار االقتصاد وكذلك تستخدم كأداة لتحقيق أرباح مقدرة نتيجة لالرتفاع املتوقع في سعر 

 .أمام العملة الوطنية

398 https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/07/26/blog-cryptoassets-as-national-currency-a-step-too-far 
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وال يرجح أن تصبح األصول املشفرة شائعة في البلدان التي تتمتع باستقرار معدالت التضخم وأسعار الصرف وبموثوقية 

ناك حافز يذكر لألسر ومؤسسات األعمال لتسعير املنتجات أو االدخار بأصول مشفرة موازية مثل مؤسساتها. فلن يكون ه

"البيتكوين"، حتى وإن تم منحها وضع العملة أو النقود التي لها قوة إبراء قانونية. فقيمتها شديدة التقلب لدرجة ال يمكن تحملها 

 وليست مرتبطة باالقتصاد الحقيقي.

ت األقل استقرارا، فإن استخدام عملة احتياطي مقبولة عامليا كالدوالر أو اليورو سيكون أكثر جاذبية على وحتى في االقتصادا

 األرجح من اعتماد أحد األصول املشفرة.

و بينما يمكن لألصول املشفرة أن تصبح شائعة كوسيلة ألداء املدفوعات بالنسبة لألشخاص الذين ال يتعاملون مع الجهاز 

 ها لن تستخدم كمستودع للقيمة، وإنما سيتم تحويلها فور الحصول عليها إلى عملة حقيقية.املصرفي، فإن

ورلكن من جهة أخرى، فإن العملة الحقيقية قد ال تكون متاحة دائما بسهولة، وال يسهل تحويلها بدون عناء، باإلضافة إلى ذلك، 

ود أو تقيدها. ومثل هذه األمور يمكن أن تجعل كفة امليزان تحظر القوانين في بعض البلدان املدفوعات بأشكال أخرى من النق

 تميل نحو التوسع في استخدام األصول املشفرة.

 تحقيق التوازن: -9

كعملة وطنية تقترن بمخاطر جسيمة على االستقرار املالي الكلي، والنزاهة املالية، وحماية املستهلك، والبيئة.  -ذلك عملة البيتكوين 

ينبغي إغفال مزايا التكنولوجيا التي تقوم عليها، بما في ذلك إمكانية توفير خدمات مالية أرخص وأكثر احتواء  وفي نفس الوقت ال 

للجميع. غير أنه ينبغي للحكومات تكثيف جهودها لتوفير تلك الخدمات، واالستفادة من أشكال النقود الرقمية الجديدة مع 

ستدامة البيئية.، فمحاولة جعل األصول املشفرة عملة وطنية هي طريق مختصر الحفاظ على االستقرار والكفاءة واملساواة واال 

 من غير الحكمة أن نسلكه".

في حين نجد من اآلراء األكثر واقعية، بخصوص ضرورة تفاعل الصندوق مع انصراف إرادة البلدان األعضاء وغير  

كل من السيدة "كاتالينا مارغوليس" املستشارة بوحدة القانون األعضاء إلى التعامل بواسطة العمالت الرقمية، هو ما جاء في رأي 

املالي والضريبي التابعة لإلدارة القانونية لصندوق النقد الدولي، واملنتدبة من البنك املركزي التشيلي، والسيد "آرثر روس ي"  )زميل 

، سؤاال 9190الدولي(، اللذين طرحا  بشهر يناير باحث في وحدة القانون املالي والضريبي بإدارة الشؤون القانونية بصندوق النقد 

 399تمحور حول: من وجهة نظر قانونية ، هل العملة الرقمية هي حًقا عملة؟

و اللذين عبرا من خالل مقالهما املشترك على أنه: "تتجه العديد من البلدان بسرعة نحو إنشاء العمالت الرقمية،  

تظهر أن عدًدا متزايًدا من البنوك املركزية يحرز تقدًما كبيًرا نحو إنشاء عملة رقمية هذا ما ظهر من االستطالعات املختلفة التي 

من البنوك املركزية في العالم بإصدار عملة رقمية بموجب قوانينها الحالية، أو أن  ٪31لكن في الواقع، ال ُيسمح لحوالي  رسمية،

 اإلطار القانوني غير واضح.

بلدا عضوا في صندوق  029من  022بمراجعة قوانين البنك املركزي لـ  التقييم، قمنا ملساعدة البلدان في إجراء هذا 

 بلدا فقط هو املصرح له قانوًنا بإصدار عمالت رقمية. 21النقد الدولي في ورقة خبراء صندوق النقد الدولي، ووجدنا أن حوالي 

مية، وهو ما ظهر من االستطالعات املختلفة بالرغم من اتجاه العديد من البلدان بسرعة نحو إنشاء العمالت الرق 

 التي تبرز أن عدًدا متزايًدا من البنوك املركزية،  يحرز تقدًما كبيًرا نحو إنشاء عملة رقمية رسمية.

من البنوك املركزية في العالم بإصدار عملة رقمية بموجب قوانينها الحالية، من  ٪31لكن في الواقع، ال ُيسمح لحوالي  

 طار القانوني الذي تأخذ به غير واضح.باب أن اإل 

                                                           

Source: Adobe/Brian Jackson 399 :9044.htm-money-really-money-digital-is-speaking-https://fr.cryptonews.com/exclusives/legally 
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ليست مسألة شكليات قانونية بسيطة إلصدار أي شكل نقدي، بل هو شكل من أشكال الديون بالنسبة للبنك  

املركزي، لذلك يجب أن يكون له أساس متين لتجنب املخاطر القانونية واملالية واملتعلقة بالسمعة، إذ أنه في النهاية،  نجد أن 

لق بضمان أن يكون االبتكار املهم واملثير للجدل متسًقا مع تفويض البنك املركزي، وإال فإن الباب مفتوح أمام تحديات األمر يتع

 سياسية وقانونية محتملة.

قد يتساءل املهتمين بالعمالت الرقمية اليوم: إذا كان إصدار األموال هو الدور األساس ي للبنك املركزي، فلماذا يختلف  

 عن اآلثار املترتبة على التصاميم الشكل الرقم
ً
 لوظائف وسلطات كل بنك مركزي، فضال

ً
 مفصال

ً
ي للنقود؟ تتطلب اإلجابة تحليال

 املختلفة لألدوات الرقمية.

 الحجج لصالح العملة الرقمية: 

 كعملة، يجب اعتبارها وسيلة الدفع على نحو قوي، بموجب قواني 
ً
دولة، ن اللكي تكون العملة الرقمية مؤهلة قانونيا

وأن تكون مقومة بوحدة عملتها الرسمية، حيث تعتبر العملة بشكل عام مناقصة قانونية، مما يعني أنه يمكن للمدينين سداد 

 التزاماتهم عن طريق تمريرها إلى الدائنين.

منح حالة املناقصة القانونية عموًما إال لوسائل الدفع التي يمكن الحصول عليها بسهولة  
ُ
ها من واستخداملذلك، ال ت

 قبل غالبية السكان، هذا هو السبب في أن األوراق النقدية والعمالت املعدنية هي أكثر أشكال العمالت شيوًعا.

 إلى إنشاء بنية تحتية رقمية  
ً
أجهزة الكمبيوتر املحمولة، والهواتف الذكية  -الستخدام العمالت الرقمية، نحتاج أوال

الحكومات ال تستطيع إجبار مواطنيها على الحصول عليها ، لذا قد يكون من الصعب منح  ، ووسائل االتصال، في حي نجد أن

حالة املناقصة القانونية ألداة رقمية للبنك املركزي، بدون تحديد العطاء القانوني، إذ قد يكون الحصول على وضع العملة 

لى نطاق واسع في االقتصادات املتقدمة ليست الكامل بنفس الصعوبة، ومع ذلك، فإن العديد من طرق الدفع املستخدمة ع

 مناقصة قانونية، وال تتمتع بوضع املال )على سبيل املثال، أموال البنوك التجارية(.

 مياه غير معروفة؟: 

 مختلفة، يركز تحليلنا على اآلثار القانونية للمفاهيم الرئيسية التي تراعيها  
ً

يمكن أن تتخذ العمالت الرقمية أشكاال

 األول  النموذجاملركزية املختلفة: يمكن أن تكون هذه العملة الرقمية "قائمة على الحساب" أو "قائمة على الرمز املميز"،  البنوك

ز رقمي جديد إلى تصميم رم النموذج الثانييعني رقمنة األرصدة املوجودة حالًيا في حسابات دفتر األستاذ لبنك مركزي، بينما يشير 

 الحالية التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى بنك مركزي.ال عالقة له بالحسابات 

من وجهة نظر قانونية، يتعلق األمر إما بااللتزام بتقاليد عمرها قرون أو اإلبحار في مياه مجهولة، النموذج األول قديم  

ائد البنوك الذي يعتبر ر  -فة قدم البنك املركزي نفسه، وقد تم تطويره في أوائل القرن السابع عشر من قبل بنك أمستردام للصرا

 .-املركزية الحديثة

إن وضعها القانوني بموجب القانون العام والخاص متطور ومفهوم جيًدا في معظم البلدان، من ناحية أخرى، فإن  

الت مالرموز الرقمية لها تاريخ قصير للغاية ووضع قانوني غير واضح، قد يسمح لبعض البنوك املركزية بإصدار أي نوع من الع

 رقمية(، بينما تقتصر نسبة 
ً

 من ساكنة العالم على األوراق النقدية والعمالت املعدنية. ٪10)والتي يمكن أن تشمل أشكاال

ميزة أخرى مهمة للتصميم، هي ما إذا كان سيتم استخدام العملة الرقمية فقط على مستوى املؤسسات املالية  

ا لعامة الناس )"التجزئة"(، حيث تحتفظ البنوك التجارية بحسابات لدى مصرفها )"البيع بالجملة"(، أو إذا كان يمكن إتاحته

املركزي، وبالتالي فهم يعتبرون "عمالء" تقليديين، إذ أن السماح لألفراد باالحتفاظ بحسابات، كما هو الحال في بنك التجزئة، 

ك مركزية قانونية كبيرة، لن ُيسمح حالًيا إال لعشرة بنو  سيمثل تغييًرا كبيًرا في طريقة تنظيم البنوك املركزية وسيتطلب تغييرات

 في عينتنا بالقيام بذلك.
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قيمة األسهم للبيع في البيع بالتجزئة )"البيع"( أو إذا كان يمكن لبيعها في البيع بالتجزئة التي  تحتفظ البنوك التجارية  

 ا هو الحال في التجزئة، سيمثل تغييًرا في التجزئة".بأرقام حساباتها املالية، وطلباتها املالية "عمالء" تقليديين، كم

 اآلراء املتشائمة/الحذرة: 

توبياس أدريان"، مستشار مالي ومدير في حين سوف نتخذ مثاال عن الرأي املتشائم/الحذر، ما سطره كل من السيد " 

إلدارة القانونية بصندوق النقد الدولي، في رودا ويكس براون"، مديرة ا"إدارة أسواق النقد ورأس املال بصندوق النقد الدولي، و

، 400األصول املشفرة كعملة وطنية؟ خطوة ال ينبغي اتخاذهامقالهما املنشور على مدونات املوقع الرسمي للصندوق، املعنون بـ: 

 ، إلى أنه:-ولو بخلط واضح بين األصول املشفرة والعمالت الرقمية القانونية  -والذي أشارا فيه 

وفر األشكال الرقمية الجديدة للعملة وسائل دفع أرخص وأسرع ، وتحسن الشمول املالي ، وتعزز مرونة "يمكن أن ت 

 عن تسهيل التحويالت عبر الحدود.
ً
 مزودي خدمات الدفع وتزيد املنافسة فيما بينهم ، فضال

لى كبيرة باإلضافة إ ومع ذلك، فإن استغالل هذه اإلمكانات ليس بهذه السهولة، فهو استغالل يتطلب استثمارات 

 خيارات سياسية صعبة ، مثل توضيح  دور القطاعين العام والخاص في توريد وتنظيم األشكال الرقمية للنقود.

تميل بعض البلدان إلى تبني األصول املشفرة كعملة وطنية لها بسرعة كبيرة، مع أنه في الواقع، العديد من هذه   

تقلل من تكلفة املعامالت، ومع ذلك ، فإننا نعتبر أنه في معظم الحاالت، تفوق املخاطر األصول املشفرة آمنة وسهلة الوصول و 

 والتكاليف أي فوائد محتملة.

األصول املشفرة هي رموز، يتم إصدارها من قبل مزودين خاصين، بناًء على تقنيات التشفير وُمقومة  بوحدة الحساب  

دوالر أمريكي في أبريل وكانت  17111ية، حيث بلغت قيمة "البيتكوين" ذروتها عند الخاصة بهم، يمكن أن تكون قيمتها متقلبة للغا

 قيمتها أقل من النصف، شهرين بعد ذلك.

لكنها تظل جذابة في نظر مستخدميها، بالنسبة للبعض، يتمتع بميزة القدرة على إجراء املعامالت بشكل مجهول، سواء  

ها طريقة لتنويع املحافظ واالحتفاظ بأصول مضاربة يمكن أن تولد مكاسب كبيرة ، أكانت مشروعة أم ال، بالنسبة لآلخرين، إن

 ولكن أيًضا خسائر كبيرة.

ا جوهرًيا عن الفئات األخرى من العمالت الرقمية، فالبنوك املركزية ،  
ً
وبالتالي، فإن األصول املشفرة تختلف اختالف

ة رقمية يتم إصدارها كسندات للبنك املركزي(، وهو يجعل الشركات على سبيل املثال ، تفكر في إصدار عمالت رقمية  )عمل

الخاصة تعتبر بالفعل رائدة في هذا املجال، وتقدم عمالت يمكن تحويلها عن طريق الهاتف املحمول، وهي شائعة في شرق إفريقيا 

 د عليها.منة والسائلة لألصول التي تعتموالصين، باإلضافة إلى العمالت الرقمية املستقرة، والتي تعتمد قيمتها على الطبيعة اآل 

 األصول املشفرة كعملة قانونية؟: 

نادًرا ما يتم استخدام "البيتكوين" واألصول املشفرة املماثلة في القطاع املالي وكوسيلة للدفع،، ومع ذلك، فإن بعض  

 ية )أو ربما العملة الوحيدة(.البلدان تدرس بجدية منحها وضع املناقصة القانونية، أو حتى جعلها عملة وطنية ثان

إذا كان األمر كذلك، فسيضطر الدائنون إلى قبولها عند سداد االلتزامات املالية، بما في ذلك الضرائب، إلى جانب  

 األوراق النقدية والعمالت املعدنية )العملة( الصادرة عن البنك املركزي.

                                                           

، توبياس أدريان ورودا ويكس براون:  9190يوليو  91دوق النقد الدولي، بتاريخ: ترجمة ملقال محرر باللغة الفرنسية  منشور بمدونات صن 400 

far-too-step-a-currency-national-as-cryptoassets-https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/07/26/blog 
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لتشجيع استخدام األصول املشفرة كعملة وطنية،  يمكن للبلدان أن تذهب أبعد من ذلك من خالل سن تشريعات 

 أي كوحدة نقدية رسمية )حيث يمكن التعبير عن االلتزامات املالية( وطريقة دفع إلزامية لعمليات الشراء اليومية.

من غير املرجح أن تتجذر األصول املشفرة في البلدان التي تتمتع بتضخم وأسعار صرف مستقرة ومع مؤسسات ذات  

، كما أنه لن يتم تشجيع األسر والشركات كثيًرا على حفظ األسعار أو تحديدها في األصول املشفرة مثل "البيتكوين"، مصداقية

 حتى لو كانت مناقصة قانونية أو حالة عملة معينة قيمة األصول املشفرة، متقلبة للغاية وال عالقة لها باالقتصاد الحقيقي.

ًيا، من املحتمل أن يكون استخدام عملة احتياطي معترف بها عاملًيا ، مثل الدوالر حتى في البلدان األقل استقراًرا نسب 

 أكثر جاذبية الستخدام األصول املشفرة.
ً
 أو األورو، بديال

يمكن استخدام األصول املشفرة من قبل األشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية إلجراء املدفوعات، ولكن  

 ستبدالها فوًرا بعملة فعالة عند استالم الدفع.ليس كمخزن ذي قيمة، ثم يتم ا

ومع  ذلك، ال يمكن الوصول إلى العمالت الفعلية بسهولة أو تحويلها دائًما، باإلضافة إلى ذلك، في بعض البلدان،  

 تحظر القوانين أو تقيد املدفوعات بأشكال أخرى من العمالت، مما قد يشجع على تطوير استخدام األصول املشفرة.

 تصرف بحذر:ال 

يرتبط الخطر املباشر للتبني الواسع النطاق ألصل تشفير، مثل "البتكوين"، باستقرار االقتصاد الكلي، إذا تم تحديد  

أسعار السلع والخدمات بالعملة الفعلية واألصول املشفرة، فستقض ي األسر والشركات الكثير من الوقت واملوارد في اختيار العملة 

 من االنخراط في أنشطة إنتاجية.التي تريد االحتفاظ 
ً
 بها ، بدال

وباملثل، ستتعرض اإليرادات الحكومية ملخاطر العملة إذا كانت اإليرادات الضريبية مقومة بأصول مشفرة، بينما ظل   

 اإلنفاق في الغالب بالعملة املحلية أو العكس.

تطيع البنوك املركزية تحديد أسعار الفائدة باإلضافة إلى ذلك، فإن السياسة النقدية ستكون أقل فعالية، ولن تس 

على العمالت األجنبية، بشكل عام، عندما تتبنى دولة ما عملة ما كعملة وطنية لها، فإن ذلك يهم "مصداقية" السياسة النقدية 

ر غير املمكن ني، وهو األمللبلد الذي يصدر تلك العملة، وبالتالي تأمل أن يتبع اقتصادها وأسعار الفائدة دورة األعمال في البلد املع

 مع التبني الواسع النطاق لألصول املشفرة.

في هذه الحالة، يمكن أن تصبح األسعار املحلية غير مستقرة للغاية، حتى لو تم تحديد جميع األسعار، على سبيل  

 وق.ًقا لتطورات الساملثال بعملة البيتكوين، فإن أسعار السلع والخدمات املستوردة ستستمر في التقلب بشكل كبير وف

كما يمكن أن تتأثر النزاهة املالية، في حالة عدم وجود تدابير صارمة ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، يمكن  

استخدام األصول املشفرة لغسل األموال املكتسبة عن طريق االحتيال وتمويل اإلرهاب والتهرب الضريبي، الكثير من املخاطر 

 م املالي للدولة، وتوازن ميزانيتها، وكذلك على عالقاتها مع الدول األجنبية والبنوك املراسلة.املحتملة على النظا

وضع فريق العمل لإلجراءات املالية معياًرا حول كيفية تنظيم األصول االفتراضية ومقدمي الخدمات ذوي الصلة  

تى اآلن في جميع البلدان، مما قد يمثل مشكلة بالنظر لتقليل مخاطر النزاهة املالية، ومع ذلك، لم يتم تطبيقه بشكل منهجي ح

 إلى الحجم املحتمل لألنشطة عبر الحدود.

من ناحية أخرى، يثير استخدام األصول املشفرة مشكالت قانونية، يعني منح الوضع القانوني للعملة بالضرورة أنه  

إلى اإلنترنت والتكنولوجيا الالزمة لنقل األصول املشفرة  من املمكن الوصول بسهولة إلى وسائل الدفع، ومع ذلك، ال يزال الوصول 

نادرة في العديد من البلدان، مما يخلق مشكلة تتعلق بالعدالة والشمول املالي، باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون قيمة وحدة 

فة إلى ذلك والطويلة األجل، باإلضاالعملة الرسمية مستقرة بدرجة كافية لتسهيل استخدامها للوفاء بااللتزامات املالية املتوسطة 
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، تتطلب التغييرات في العطاء القانوني ووحدة العملة في بلد ما، تعديالت معقدة وواسعة النطاق على القانون النقدي من أجل 

 ضمان اتساق النظام القانوني.

ا كان ومن غير املؤكد ما إذ قد تتعرض البنوك واملؤسسات املالية األخرى لتقلبات كبيرة في أسعار األصول املشفرة، 

التنظيم االحترازي لتعرض البنوك للعمالت أو األصول الخطرة، يمكن تطبيقه إذا تم، على سبيل املثال، منح "البيتكوين" حالة 

 قانونية للعملة.

تأثر ت باإلضافة إلى ذلك، فإن االستخدام الواسع النطاق لألصول املشفرة من شأنه أن يقوض حماية املستهلك،  وقد 

ثروة األسر والشركات بشدة بالتقلبات الكبيرة في قيمة األصول املشفرة أو االحتيال أو هجمات الكمبيوتر، على الرغم من أن 

التكنولوجيا الكامنة وراء األصول املشفرة أثبتت نجاحها الشديد،  إال أنه يمكن أن تنشأ مشكالت فنية، في حالة "البيتكوين" ، 

 وء إلى مستعجل صعًبا، نظًرا لعدم وجود جهة إصدار قانونية.مما يكون معه اللج

 من الكهرباء لتشغيل شبكات الكمبيوتر التي  
ً
أخيًرا، تتطلب األصول املشفرة املستخرجة، مثل البيتكوين، قدًرا هائال

 تتحقق من املعامالت. قد تكون التداعيات البيئية العتمادها كعملة وطنية كارثية.

 إيجاد التوازن: 

كعملة وطنية ، فإن األصول املشفرة ، وخاصة "البيتكوين" ، تنطوي على مخاطر كبيرة على االستقرار املالي الكلي ،  

 والسالمة املالية ، وحماية املستهلك ، والبيئة. ال ينبغي إغفال مزايا التقنيات التي تستند إليها ، بما في ذلك إمكانية تقديم خدمات

 
ً
. ومع ذلك ، يجب على الدول أن تأخذ زمام املبادرة في تقديم هذه الخدمات واالستفادة من األشكال مالية أرخص وأكثر شموال

الرقمية الجديدة للعملة ، مع الحفاظ على االستقرار والكفاءة واملساواة واالستدامة البيئية. إن جعل األصول املشفرة عملة 

 وطنية هو اختصار يجب عدم تشجيعه".

 تعديالت املقترحة ملواكبة تفعيل العمالت الرقمية:ال الفرع الثاني:

، املنشور نصها بموقعها الرسمي، 9191حسب ما جاء بالترجمة العربية غير الرسمية التفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي لسنة 

ـَدت في املؤتمر النقـدي واملالي لـأمم املتحدة الـذي انعقـد في بروتـن وودز ب تحدة والية نيوهامبشـير بالواليات املأن االتفاقية اعُتمِّ

 .0227دجنبر   27، ودخلـت حيـز التنفيـذ في 0222يوليوز  99األمريكية، بتاريخ: 

من خالل املادة الثامنة والعشرين و أن صندوق النقد الدولي بناء على مقتضيات املادة الثامنة والعشرون من اتفاقية اإلنشاء، 

، توضح بجالء تضمين االتفاقية ملقتض ى التعديل، من باب أنها -ما تم اإلشارة إلى ذلك سابقاك -من اتفاقية تأسيس الصندوق 

معاهدة جماعية ملزمة ألطرافها )معاهدة متعددة األطراف(، لكن  ال يتم التعديل إال بعد االمتثال إلجراءات وشكليات معينة، 

أو عن املجلس التنفيذي، ما باب ما التفاقية من قوة إلزامية  كصدور طلب التعديل من بلد عضو أو أكثر أو من أحد املحافظين

عمال بمقتضيات البندين )ز( و)ح( من املادة الحادية والثالثين من اتفاقية إنشاء الصندوق، ليتم بعد ذلك عرضها على مجلس 

اء وفي حالة باقي البلدان األعض املحافظين وفي حالة موافقتهم باألغلبية، يتم عرضها على الصندوق بكافة هياكله، ليتم تبليغ

باملائة من عدد البلدان األعضاء، لتيخذ التعديل حجيته النهائية بانصرام أجل ثالثة أشهر  11موافقة ثالثة أخماس اي نسبة 

 على تبليغ التعديل، ليكون ذلك بمثابة مصادقة دون تحفظ على التعديل املقترح.

تعديالت(، إذ كانت تعديالت أملتها مرور دول العالم ومعها صندوق النقد الدولي من  أخذا بتقنية "التعديل"، ملرات عدة )ستة 

، واملالحظ أن التعديالت التي عرفتها االتفاقية من التعديل إلى اإلقرار، استغرقت 401وظروف اقتصادية ومالية ونقدية معينة

                                                           

ا دول العالم ومعها صندوق النقد الدولي، التي ججلت باقتراح ملزيد من التوسعات في مسألة الظروف الحرجة اقتصاديا وتقديا وماليا، التي عرفته  401

الساحة  يالتعديالت السبعة املشار إليها اعاله، يرجى االطالع على مؤلف أرنست فولف )ترجمة: عدنان عباس علي(: صندوق النقد الدولي: قوة عظمى ف

 .922إلى  22، الصفحات من 9101، أبريل 227العاملية: سلسلة عالم املعرفة، العدد 
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واتخاذ ملبدأ التريث، من جهة أخرى،  وقد جاءت  سنة، وهو دليل على بطء اإلجراءات من جهة، 09مدة تراوحت بين سنتين و 

 التعديالت على الشكل التالي:

لت االتفاقية ألول مرة بتاريخ:   املعتمد  92–7بموجـب التعديالت التـي أقرهـا مجلـس املحافظين في القـرار رقـم  0212يوليوز  93ُعدِّ

 يل(.) بعد مض ي سنة من إقرار مجلس املحافظين للتعد 0213ماي  20في 

ـت االتفاقية للمرة الثانية بتاريخ: الفاتح من أبريل  
َ
ل ، بموجـب التعديالت التـي أقرهـا مجلس املحافظين بموجب القـرار 0223ُعدِّ

 )بعد مض ي سنتين من إقرار مجلس املحافظين للتعديل(.  0221أبريـل  21املعتمد في  20–2رقـم 

ـت االتفاقية للمرة الثالثة بتاريخ: 
َ
ل  27–2، بموجـب التعديالت التـي أقرهـا مجلس املحافظين في القـرار رقـم 1992نوفمبر 00عدِّ

 )بعد مض ي سنتين من إقرار مجلس املحافظين للتعديل(. 0221يونيو  93املعتمد في 

ـت االتفاقية للمرة الرابعة بتاريخ: 
َ
ل  79–2قـرار رقـم بموجـب التعديالت التـي أقرهـا مجلس املحافظين في ال 9112غشت  01ُعدِّ

 سنة من إقرار مجلس املحافظين للتعديل(. 09)بعد مض ي  0222سـبتمبر  92املعتمد في 

ـت االتفاقية للمرة الخامسة بتاريخ: 
َ
ل  12–2، بموجـب التعديـالت التـي أقرهـا مجلس املحافظين في القـرار رقـم 9100فبراير  03ُعدِّ

 وات من إقرار مجلس املحافظين للتعديل(.)بعد مض ي ثالثة سن 9113ماي  7املعتمد في 

ـت االتفاقية للمرة السادسة بتاريخ:  
َ
ل  12–9، بموجـب التعديـالت التـي أقرهـا مجلس املحافظين في القـرار رقـم 9100مـارس  2ُعدِّ

 )بعد مض ي ثالثة سنوات من إقرار مجلس املحافظين للتعديل(. 9113أبريـل  93املعتمد في 

 11–9، بموجـب التعديـالت التـي أقرهـا مجلس املحافظين في القـرار رقـم 9101يناير  91ل عرفته االتفاقية بتاريخ: و كان آخر تعدي

 سنوات من إقرار مجلس املحافظين للتعديل(. 1)بعد مض ي  9101ديسـمبر  07املعتمدة في 

ي بمبادرة بلدان أعضاء  من خالل خزانتها والجدير بالذكر أن تعديل بعض من مقتضيات اتفاقية إنشاء الصندوق، سوف يأت

من املادة الخامسة من اتفاقية  0العامة أو بنكها املركزي أو صندوق التثبيت أو هيئة مالية عامة مماثلة تابعة لهذا البلد )القسم 

ية بخصوص من املادة الحادية عشرة من نفس االتفاق 0اإلنشاء بخصوص عمليات الصندوق ومعامالته، مع مراعاة القسم 

العالقات مع البلدان غير األعضاء(، وهي بلدان أعضاء بدأت أو تعتزم البدء في التعامل بالعمالت الرقمية، وهو ما سوف يحرك 

مسطرة التعديل آجال أم عاجال، مما يعني أن البدء في التعامل بواسطة العمالت الرقمية القانونية واملستقرة، أضحى أمرا واقعا، 

تفسيره سابقا من اعتماد بعض الدول في القارة األوربية واآلسيوية واألفريقية واألمريكية لعملية التعامل بواسطة  من خالل ما تم

العمالت الرقمية، من جهة، و اتخاذ تدابير استباقية لسد الطريق على األصول املشفرة )البيتكوين...(، التي تسعى إلى خلخلة 

 استقرار االقتصاد العالمي، وتهديد أمنه التجاري، من جهة أخرى.  األسواق النقدية واملالية،  واملس ب

 وأن من املقتضيات املقترح تعديل بعضها أو تفعيل بعضها باتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي، نجد:

رف للص الذي نص على: " العمل على تحقيق استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على ترتيبات منظمة من املادة األولى 2البند  

 بين عمالت الدول األعضاء، وتجنب املنافسة في تخفيض قيم العمالت".

" العمل على تحقيق استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على ترتيبات منظمة للصرف بين عمالت الدول األعضاء الورقية املقترح: 

 .منها والرقمية، وتجنب املنافسة في تخفيض قيم العمالت بشكليها الورقي والرقمي"

: "تجنب التالعب 2من املادة  2 بالبند، حيث جاء  2و  2املادة الرابعة من خالل القسم األول في بنديه اإلبقاء على صيغة   

بأسعار الصرف أو النظام النقدي الدولي، ملنع إجراء تعديل فعال في ميزان املدفوعات أو لكسب ميزة تنافسية غير عادلة تميزه 

منها: "انتهاج سياسات الصرف األجنبي التي تتوافق مع التعهدات الواردة ضمن  2بالبند في حين جاء عن األعضاء اآلخرين..."، 

 أحكام هذا القسم".
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، التي تحدد مهام صندوق النقد الدولي كجهة إخبار من طرف القسم الثاني من خالل بنوده أ و ب و جاإلبقاء على صيغة   

"على  :البند )أ (ية تتعلق بترتيبات الصرف األجنبي املزمع األخذ به، حيت نص الدول األعضاء عن أي تعديل بخصوص االتفاق

لهذه االتفاقية، بترتيبات الصرف األجنبي  402كل بلد عضو أن يبلغ الصندوق، في غضون ثالثين يوما من تاريخ التعديل الثاني

، وأن يبلغ الصندوق على الفور بأي تعديالت في بعةالرا من املادة 0القسم الذي ينوي تطبيقها استيفاء اللتزاماته التي يحددها 

 ترتيبات الصرف السارية لديه".

، أنه: "في ظل نظام نقدي دولي كذلك النظام السائد في األول من يناير  من املادة الرابعة 0البند )ب( من القسم اإلبقاء على  

قيمة معينة لعملة البلد العضو مقابل حقوق السحب  الحفاظ على -0، يجوز أن تتضمن ترتيبات الصرف األجنبي ما يلي: 0221

ترتيبات تعاونية تحافظ بموجبها البلدان  -9الخاصة أو سواها من عمالت التقويم التي يختارها البلد العضو، باستثناء الذهب، 

 ختارها البلد العضون".أي ترتيبات صرف أخرى ي-2األعضاء على قيمة معينة لعمالتها مقابل عملة أو عمالت بلدان أعضاء أخرى، 

، كونه البند املعني بصلب موضوع "تدويل العملة من املادة الرابعة 0البند )ج( من القسم تفعيل وتحيين مقتضيات  

الرقمية"، إذ عبر هذا البند، أن من بين أهداف الصندوق: "تمشيا مع تطور النظام النقدي الدولي، يجوز للصندوق، بأغلبية 

ئة من مجموع القوة التصويتية، أن يحدد الترتيبات العامة للصرف االجنبي دون تفييد حرية البلدان األعضاء خمسة وثمانين باملا

 403من هذه املادة" 0في اختيار ترتيبات الصرف الخاصة بها، شريطة توافقها مع أهداف الصندوق وااللتزامات الواردة في القسم 

، الفقرة األخيرة أنه:"...وتتفق املبادئ التي يعتمدها الصندوق مع ة الرابعةمن املاد 2البند )ب( من القسم تفعيل مقتضيات  

الترتيبات التعاونية التي تحتفظ بموجبها البلدان األعضاء بقيمة معينة لعمالتها مقابل عملة او عمالت بلدان أعضاء أخرى، 

من هذه املادة،  0داف الصندوق وأحكام القسم وغيرها من ترتيبات الصرف األجنبي التي يختارها البلد العضو وتتوافق مع أه

."... 

حينما أشار إلى أنه: "يجوز للصندوق، بأغلبية خمسة وثمانين باملائة من مجموعة  من نفس املادة 2القسم تفعيل مقتضيات  

ى اسعار يستند إلالقوة التصويتية، أن يقرر أن األوضاع االقتصادية الدولية تسمح بإقامة نظام للصرف األجنبي واسع النطاق 

تعادل مستقرة لكنها قابلة للتعديل، ويتخذ الصندوق مثل هذا القرار على أساس استقرار االقتصاد العالمي... ويتخذ هذا القرار 

 في ضوء تطور النظام النقدي الدولي...".

الذي يقر: خالل البند )أ( من  7لقسم تأكيد التزام البلدان األعضاء التي تنوي التعامل بالعمالت الرقمية، بمقتضيات ا 

"يعتبر اإلجراء الذي يتخذه البلد العضو بالنسبة لعملته بموجب أحكام هذه املادة ساريا على العمالت املستقلة في جميع األراض ي 

 ".20404 )ز(من املادة9القسم  التي يقبل بشأنها البلد العضو شروط هذه االتفاقية، بموجب أحكام

وكذا البندين )د( و)ه( من القسم الثالث من املادة  9مسة من خالل البند )ب( من القسم املادة الخاتفعيل مقتضيات  

 .09والبند )أ( من القسم  2والبندين )ط( و)ي( من القسم  1الخامسة، والبند )ج( من القسم 

                                                           

 21املعتمد في  20-2بموجب التعديالت التي أقرها مجلس املحافظين في القرار رقم  0223ربما يتعلق األمر بالتعديل الثاني الذي تم خالل سنة   402

 .0221أبريل 

بينها: تحقيق االستقرار املالي  من اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي، على التزامات االعضاء العامة والتي من 2من املادة  0ينص القسم   403

 0من القسم  2و  2واالقتصادي وتأمين ترتيبات منظمة للصرف األجنبي والعمل على إيجاد نظام مستقر ألسعار الصرف، والتي كان من بينها البندين 

 ، املشار أليهما اعاله.2من املادة 
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 الرقمية، يجب التشبث بمهام قياسا على عبارة العملة النادرة وربطها بالعمالت الورقية املتداولة،  أو ندرة التعامل بالعمالت

، بخصوص إعداد الصندوق لتقرير يحدد سبب هذه من املادة السابعة من االتفاقية 9القسم صندوق النقد الدولي من خالل 

 الندرة ويتضمن توصيات إلنهاء الندرة، بشراكة مع البلد العضو صاحب العملة املعنية.

ضو أن تكون أرصدة عملته املشتراة من الصندوق هي أرصدة بعملة قابلة يضمن كل ع ( من املادة الخامسة:0البند )هـ( ) 

للتداول الحر أو يمكن مبادلتها في وقت الشراء بعملة قابلة للتداول الحر حسب اختياره وبسعر صرف بين العمليات يعادل سعر 

 )أ( من املادة التاسعة عشرة. 2الصرف بينهما على أساس أحكام القسم 

املشتراة من الصندوق هي  الورقية أو الرقمية( من املادة الخامسة: يضمن كل عضو أن تكون أرصدة عملته 0)هـ( ) البند املقترح:

قابلة للتداول الحر حسب اختياره   ورقية أو رقميةأرصدة بعملة قابلة للتداول الحر، أو يمكن مبادلتها في وقت الشراء بعملة 

 )أ( من املادة التاسعة عشرة. 2ف بينهما على أساس أحكام القسم وبسعر صرف بين العمليات يعادل سعر الصر 

( من املادة الخامسة: يلتزم كل عضو تشترى عملته من الصندوق أو يتم الحصول عليها مقابل عملة مشتراة من 9البند )هـ( ) 

وقت الشراء، بعمالت قابلة الصندوق بالتعاون مع الصندوق والبلدان األعضاء األخرى، بما يتيح مبادلة أرصدة عملته، في 

 للتداول الحر من عمالت البلدان األعضاء األخرى.

من الصندوق أو يتم الحصول عليها  الورقية أو الرقمية( من املادة الخامسة: يلتزم كل عضو تشترى عملته 9املقترح: البند )هـ( )

بلدان األعضاء األخرى، بما يتيح مبادلة أرصدة مشتراة من الصندوق بالتعاون مع الصندوق وال ورقية أو رقميةمقابل عملة 

 عملته، في وقت الشراء، بعمالت قابلة للتداول الحر من عمالت البلدان األعضاء األخرى.

( من املادة الخامسة: يلتزم البلد العضو الذي تشترى عملته بمبادلة العملة غبير القابلة للتداول 2مقتضيات البند )هـ( ) 

 على إجراء آخر.( أعاله مالم يتفق ذلك العضو والعضو املشتري 0لفقرة )الحر بموجب أحكام ا

 بمبادلة العملة الورقية أو الرقمية،( من املادة الخامسة: يلتزم البلد العضو الذي تشترى عملته 2مقتضيات البند )هـ( ) املقترح:

 على إجراء آخر.العضو والعضو املشتري ( أعاله مالم يتفق ذلك 0غبير القابلة للتداول الحر بموجب أحكام الفقرة )

وارتكازا على أن العمالت الرقمية  وقبل إقرارها كعملة تداول من طرف البنوك املركزية لدول معينة دون أخرى، وقبل تبنيها من 

من  2بالقسم طرف صندوق النقد الدولي، فإنها تظل عمالت تمييزية يحد الصندوق من استعمالها داخل البلد العضو، عمال 

، وهو من املادة الخامسة واملادة الرابعة وامللحق "جيم" من اتفاقية إنشاء الصندوق  0املادة الثامنة املحيلة بدورها على القسم 

ما يجدر االتفاق على اتخاذ قرار البلد العضو بالتعامل معها بحذر، وتبني مسألة تطبيقها تدريجيا، ما لم تكن قائمة أو مفروضة 

 .02من املادة  2من املادة الرابعة عشرة مع احتمال تطبيق القسم  9لقسم ابموجب أحكام 

تشمل حيازات الصندوق من عملة البلد العضو في حساب املوارد العامة البند )أ( من املادة الثالثون )تفسير املصطلحات(:  

 من املادة الثالثة. 2األوراق املالية مقبولة لدى الصندوق بموجب أحكام القسم 

تشمل حيازات الصندوق من عملة البلد العضو في حساب املوارد البند )أ( من املادة الثالثون )تفسير املصطلحات(:  قترح:امل

 من املادة الثالثة. 2مقبولة لدى الصندوق بموجب أحكام القسم  املالية والرقميةالعامة األوراق 

 ات(: يقصد بالعملة القابلة للتداول الحر عملة بلد العضو التيتفعيل وتحيين البند )و( من املادة الثالثون )تفسير املصطلح 

( أنها متداولة 9( أنها مستخدمة بالفعل على نطاق واسع ألداء مدفوعات من معامالت دولية، )0يقرر الصندوق بشأنها ما يلي: )

 على نطاق واسع في أسواق النقد األجنبي الرئيسية.

 الخاتمة:

ة من وجهات النظر القانونية/االتفاقية بخصوص تداول العمالت الرقمية، وكذا اآلراء الفقهية  أنه وبعدد استعراضنا ملجموع

التي صرح بها مجموعة من املفكرين القانونيين واالقتصاديين، حول الصيغ الواقعية والقانونية، التي يمكن اعتمادها لتسهيل 
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ي من التعامل بالعمالت الورقية، التي الزالت تشكل هاجسا يقض مسألة التعامل بالعمالت الرقمية، وذلك بعد التخلص التدريج

 مضاجع الدول واملؤسسات املالية والنقدية الدولية، من باب أخذها باملثل القائل: "املجهول مخيف".

ي قمنا راء التوألن التغيير والتطوير هما سنة الكون، وألن الطبيعة ال تحتمل الفراغ، نجد أن وجهات النظر املقترحة،  ومعها اآل 

بتجميعها والتوفيق بينها، الستخالص ما يمكن أن يكون مجاال محفزا لتفاعل صندوق النقد الدولي بشكل إيجابي مع واقع التعامل 

شين، ملا للصندوق كـ " وكالة دولية متخصصة" من كفاءة علمية  -بواسطة العمالت الرقمية كجزء من تقنية البلوك

شأن املالي والنقدي على الصعيد العالمي، وهو ما سوف يجعلها ترجح كفة الدول التي تحاول اتخاذ وقانونية/اتفاقية،  في ال

بلدا  029بلدا عضوا إلى  21العمالت الرقمية أداة للمدفوعات ووسيلة آلداء الديون العاجلة واآلجلة، وبالتالي  رفع الرقم من 

سوف تعجل من إقرار التعديل الثامن ملقتضيات اتفاقية إنشاء صندوق عضوا املشكلين في مجموعهم للصندوق، وهي األمور التي 

 النقد الدولي )تغييرا وتفعيال وتحيينا(  أمر ملحا في القادم من الزمن.

 

 املراجع واملصادر

 املؤلفات باللغة العربية:

ولي العالمي املعاصر(، دار الفكر وسام نعمت إبراهيم السعد: الوكاالت الدولية املتخصصة )دراسة معمقة في إطار التنظيم الد

 .9102الجامعي، الطبعة األولى لسنة 

 

املعرفة، العدد أرنست فولف )ترجمة: عدنان عباس علي(: صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العاملية: سلسلة عالم 

 .9101، أبريل 227

 املجالت املتخصصة:

 ،03، السنة 90راضية( والتهديدات ذات الصلة بالجريمة، مجلة محاكمة، العدد عبد الرحمن اللمتوني: العمالت املشفرة )االفت

 املؤلفات باللغة الفرنسية:

Dominique LEGEAIS : Blockchain et actifs numérique, LexisNexis, édition 2019. 

Frank MARMOZ : Blockchain et droit - 1re edition DALLOZ 2019. 

 :التفاقيات الدوليةا

 االتفاقية الدولية لتاسيس صندوق النقد الدولي.

 ات الوكاالت املتخصصة وحصانتها. االتفاقية املتعلقة بامتياز 

 الرسائل الجامعية:

من اتفاقية االنشاء على  2رسالة مقدمة في موضوع "الدور االستشاري لصندوق النقد الدولي: تطبيق املادة محمد أوباالك: 

، 9102/9107ج دراسة(، لنيل شهادة املاستر املتخصص في االستشارة القانونية، برسم املوسم الجامعي الوضعية املغربية )كنموذ

 السويس ي. –، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال

 املحاضرات الجامعية: 

القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال الرباط )جامعة  عبد القادر القادري: املحاضرات امللقاة على مسامعنا بكلية العلوم

 .0222/0223محمد الخامس(، في مادة القانون الدولي العام بالسنة الثالثة قانون عام، املوسم الجامعي 
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صادية قتبلقاسم كرمني: النظريات العامة للمنظمات الدولية: املحاضرات امللقاة على مسامعنا بكلية العلوم القانونية واال 

 .0223/0222واالجتماعية أكدال الرباط )جامعة محمد الخامس(، السنة الرابعة تخصص عالقات دولية، املوسم الجامعي 

 

محمد تاج الدين حسيني: املحاضرات امللقاة على مسامعنا بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال الرباط )جامعة 

 .0223/0222القانون الدولي االقتصادي، السنة الرابعة تخصص عالقات دولية، املوسم الجامعي: محمد الخامس(، في مادة 

 املقاالت املشورة على املواقع الرقمية:

 

ر من استغالل "العمالت املشفرة" في جرائم غسل األموال: 
 
عبد اللطيف الجواهري )والي بنك املغرب(: والي بنك املغرب يحذ

https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A-

%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-

%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-909543.html 

 

 

 :22/02/2021الورقية وأنواعها، تم نشره باملوقع الرقمي، تحديث بتاريخ:  رزان صالح و ميرية الجراح: تعريف النقود

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%

D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D9%

86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7 

للبنك املركزي   وما يليها، أنظر املوقع الرقمي 2ادرة عن البنك املركزي األردني بخصوص العمالت املشفرة، الصفحة دراسة ص

 :األردني

www.cbj.gov.jo 

 

د املعاني وتباين حاالت نفاذ  أحكامها، املجلة األكاديمية للبحث أوكيل محمد أمين: مراجعة املعاهدات متعددة األطراف: بين تعد 

وما يليها، ملزيد من اإلطالع يرجى تصفح املوقع الرقمي:   079، الصفحة: 10، العدد 07القانوني، املجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/24995 

 

املاجستير في القانون العام، كلية سعد فهد محمد احمادة: صالحيات املنظمات الدولية في تعديل مواثيقها: رسالة لنيل درجة 

 https://meu.edu.jo/libraryTheses/58bbd05f36059_1.pdf: 9100الحقوق، جامعة الشرق االوسط لسنة 

 

لوجي للعمل املالي واملصرفي: البيتكوين )العملة الرقمية( الفي محمد دراركة: تحديات مواكبة التنظيم القانوني للتطور التكنو 

، الصفحة 9103، ماي 2أنموذجا على االستخدام اآلمن بضمانات تكنولوجية في غياب الضمانات القانونية، محلق خاص، العدد 

 وما يليها. 222
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عن منظمة راند األوربية، من خالل ما تم كاثرين ستيوارت وآخرون: العملة الرقمية ومستقبل العمالت، منظور تحليلي صادر 

 نشره باملوقع الرسمي للمنظمة: 

www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectivs/PE200/PE254/RAND_PE254z1.arabic.pdf 

 

كاثرين ستيوارت: العملة الرقمية إجراء املعامالت وتبادل القيمة في العصر الرقمي: الندوة االستشارية املعنية بالعملة الرقمية 

املنعقدة بتنظيم من معهد كورشام خالل يومي: 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/CF300/CF371/RAND_CF371z1.arabic.pdf 

 

ميس أمجد جمعة: إجراءات تعديل املعاهدة الدولية وتصحيحها: املوقع الرقمي ملجموعة ودق القانونية: 

-https://wadaq.info/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA

-8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%AA%D

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA

%D8%AA%D8%B5%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9 

"العمالت/األصول املشفرة، ومشروع القوانين واللوائح:  جوانب من القانون البنكي واملالي محمد أوباالك: ترجمة وتحيين مقال: 

املنشور باملوقع الرقمي للحوار املتمدن:  12/09/9190بتاريخ:  ،البلجيكي"

tps://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739726ht 

 

فرض الضريبة على أرقام معامالت الشركات العاملة في النشاط الرقمي، املوقع الرقمي للحوار املتمدن: محمد أوباالك: 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739903 

 

قمي للحوار املتمدن: محمد أوباالك: املتقاض ي الرقمي، املوقع الر 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682637  

 

ريخ: تاب ،"العمالت/األصول املشفرة، ومشروع القوانين واللوائح:  جوانب من القانون البنكي واملالي البلجيكي"محمد أوباالك: 

 املنشور باملوقع الرقمي للحوار املتمدن: 12/09/9190

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739726 

 bensoussan.com/avocats/monnaie/2010/04/15/-https://www.alain 

 

: : على املوقع الرقمي للمركز الديمقراطي العربي:، 02-مسؤولية منظمة الصحة العاملية في ظل فيروس كوفيداالك : محمد أوب

https://democraticac.de/?p=66951  
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mailto:MFORKi22@Gmail.com
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https://wadaq.info/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%AD
https://wadaq.info/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%AD
https://wadaq.info/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%AD
https://wadaq.info/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%AD
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739726
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682637
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/monnaie/2010/04/15/
https://democraticac.de/?p=66951
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وق النقد الدولي، توبياس أدريان ورودا ويكس براون:  محمد أوباالك: ترجمة ملقال محرر باللغة الفرنسية  منشور بمدونات صند

far-too-step-a-currency-national-as-cryptoassets-https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/07/26/blog 

 

 

 مواقع الكترونية:

 

 :9102وما يليها من التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لسنة  01عاملنا املرتبط: الصفحة 

ar.pdf-2019-report-annual-https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2019/eng/assets/pdf/imf 

 

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2019/07/12/sp071619-the-future-of-bretton-woods 

 

far-too-step-a-currency-national-as-cryptoassets-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/07/26/blog 

 

Adobe/Brian Jackson Source: :-really-money-digital-is-speaking-https://fr.cryptonews.com/exclusives/legally

9044.htm-money 
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 دور القضاء األرسي يف تحقيق العدالة االجتامعية
The role of the family judiciary in achieving social justice 

 منصور أوراغ

 املغرب - ث في صف الدكتوراهباح  منتدب قضائي

 

 ملخص

  

إن القضاء األسري يساهم بشكل كبير في إرساء األمن األسري وبعث الطمأنينة في نفوس أفراد الخصومة،وذلك بتيسير سبل 

 نالتقاض ي وسرعة البث في املنازعات األسرية  وتنفيذ اإلحكـام فـور صدورها بصورة الئقة وكريمة،حرصا على حسن العالقات بي

 األسر والحفاظ على حقوق الزوجين وعدم اإلضرار بها .

ولتحقيق هذه املبادئ التي تسعى املدونة إلى تكريسها رهين بوجود قضاء فعال و نزیه و عدم تحيزه لصالح أحـد األطراف.وهذا  

ا، ألن األسرة هي مشروع هو الدور الجديد للقضاء األسري الذي يفرض عليـه اعتبار محورية األسرة في أي قرار يتخذ لصالحه

لبناء مجتمع ديمقراطي ترسخ فيـه قـيم املواطنة واألمن والحرية واملساواة، وان استتباب األمن املجتمعي رهين بضبط العالقات 

 األسرية في إطار يصون للجميع حقوقه وكرامته ويحدد له واجباته والتزاماته.

 

ABSTRACT 

The family justice greatly contributes to establishing family security ensuring psychological satisfaction of the 

parties in conflict, by facilitation judiciary means and speeding up consulting family conflicts and the execution of 

judgments when issued as a decent and good manner preserving good relations between families and the rights of 

spouses and avoid harming them.  

In order to achieve these principles that the code seeks, an effective and   partial justice is a must. This is the new 

role of family justice, in which the family is the centre while taking any decision in its favor. Because the family is a 

project to build a democratic   society in which the values of citizenship are rooted and security, freedom and 

equality and citizenship are corroborated .The establishment of security depends on regulating family relations in a 

framework that protects everyone’s rights and dignity and defines and fixes his duties and obligations 
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 مقدمة

على اإلحاطة، أو إيجاد الحلول لكل القضايا واملنازعات ة لألسرة، وكذا القوانين املرتبطة غير قادر القوانين املنظمة نظرا لكون 

 األسرية في ظل ارتباط القاعدة القانونية بالسلوك االجتماعي ألفراد املجتمع والقابل للتغيير والتطور.

 مواكبة هذه التغيرات التي تطرأ فارتأى املشرع املغربي السعي إلى  

على املجتمع عبر تعديل القوانين املرتبطة باألسرة أحيانا، والقوانين املرتبطة بها، كل ما دعت الضرورة امللحة، إلرساء قواعد 

 خاصة إلنصاف املرأة وصيانة كرامة الرجل وحماية حقوق الطفل، حفاظا على نظام األسرة.

ي تكريس ورغباته ف ه التغيرات بإحداث أقسام خاصة بقضايا األسرة، لتحقيق غاية املشرع املغربيوبالفعل فقد واكب املشرع هذ

 العدالة االجتماعية.

ومنذ إحداثها نالت أقسام القضاء األسري ثقة أفراد األسرة، بمختلف مكوناتها في جهازه القوي والفعال ودوره البارز في التكفل 

ول املناسبة لها، حتى ينعم أفراد األسرة حالة النزاع باألمن القضائي، لتسود في املجتمع عدالة بالخالفات الحساسة، وإيجاد الحل

 وإن كانت نسبية في معظمها، إال أنها املعول عليها في تحقيق السلم االجتماعي.–

 وللحديث عن دور القضاء األسري في تحقيق هذا املبتغى فإني ارتأيت تقسيم هذه املقالة

 من أجل بيان أدوارها الهامة في املجتمع.إلى مبحثين 

 املبحث األول: مفاهيم ودالالت حول القضاء األسري وهيكلته.

 املبحث الثاني: القضاء األسري وتحقيق العدالة االجتماعية.

 

 املطلب األول: مفاهيم ودالالت حول القضاء األسري وهيكلته.

املنوطة به  قضاء له جذور تاريخية، عرف بمفاهيم عدة تؤدي الوظيفةل -مصطلحا جديدا–يعد مفهوم القضاء األسري باملغرب 

تحت مسميات مختلفة من قبيل: "القضاء الشرعي" أو "املحكمة الشرعية"، أو الدور املهم لبعض املؤسسات املماثلة أو املشابهة، 

قاض للتوثيق إضافة إلى السادة  كـ "مؤسسة قضاء التوثيق وشؤون القاصرين"، غير أن دور هذه املؤسسة املتكونة فقط من

العدول ،كان يقتصر فقط على تلقـي اإلشهاد بالزواج، والطالق وبعض القضايا املتعلقة باإلرث واملحاجير والتي أدمجت في مؤسسة 

 .9112قضاء األسرة بعد التعديل الذي طال القانون األسري باملغرب في فبراير 

 تناولها في ثالث فقرات متتالية. ولتوضيح هذه املفاهيم والدالالت ارتأيت

 الفقرة األولى: تعريف القضاء األسري. 

إن تعريف القضاء األسري باملغرب، يتطلب الغوص في سياق وسبب نزوله واملوجبات الحتمية الخاصة بإحداثه كما أن مفهوم 

ا األسرية إال بعد تعديل مدونة ، لم يعرف في التنظيم القضائي املغربي كجهاز قضائي مستقل خاص بالقضاي405قضاء األسرة

                                                           

بمناسبة الذي يعد بمثابة مدونة األسرة،  21/12رملان حين تقديم القانون رقم يستمد تعريف قضاء األسرة، من خطاب لجاللة امللك أمام الب - 405

والذي أعلن فيه جاللته عن الخطوط العريضة لهذا القانون حيث أشار إلى قيامه بتوجيه  9112-9112افتتاح الدورة األولى للبرملان ـ السنة التشريعية 
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األحوال الشخصية، واملتصفـح لتاريـخ األحوال الشخصية باملغرب يالحظ غياب أي إشارة إلى أقسام قضاء األسرة، بداية مـن 

، التي وصفت بأنها تواكب تتطور املجتمع إبان هاته الفترة، لكنها لم 0222إلى مدونة األحوال الشخصية سنة  0272مدونـة 

جب للكثير من التطلعات لبعض فئات املجتمع، فنادت الكثير من املنظمات والهيئات إلى ضرورة تعديل النص القانوني تست

 لضمان حماية خاصة لألسرة، إضافة إلى خلق محاكم خاصة تعالج بصفة حصرية القضايا األسرية.

تضم غرف األحوال الشخصية، وهي غرف من ضمن  وكانت قضايا األحوال الشخصية وامليراث، تسند إلى األقسام املدنية التي

 غرف املحكمـة االبتدائيـة، ولم يكن هناك ما يمنع من أن تنظر باقي الغرف في أي قضية كيفما كان نوعها.

 

 الفقرة الثانية: نشأة أقسام قضاء األسرة.

ي سبقت تعديل مدونة األسرة، ومدى إن الحديث عن نشأة األقسام الخاصة بقضاء األسرة، يستوقفنا عند بعض اإلرهاصات الت

االجتهادات التي عبر عنها بعض من أطر الهيأة القضائية، واقتراحاتهم بخصوص توزيع األشغال داخل املحاكم، في إطار الجمعية 

ل االعمومية التي تسند األشغال وتوزعها على الهيئات القضائية، الفردية والجماعية منها، وكانت القضايا األسرية )األحو 

الشخصية(، تشكل جزءا مهما من القضايا التي تحتاج إلى عناية ورعاية خاصة، مما حذا إلى التفكير في إيجاد صيغ مقبولة 

 لعزلها عن باقي القضايا لخصوصية املواضيع التي تعالجها، فبدأت تلوح في األفق بعض من األفكار التي وجدت سبيال إلى تنفيذها.

 سرة وقبل الخطاب امللكي التارييي أقسام في مختلف املحاكم ببعض مدن اململكة.ت قبل تعديل مدونة األ رزفب

بكل من املحكمة االبتدائية بالرماني وابن سليمان، وذلك ملعالجة  17/12/9119فكان أول افتتاحِّ هذه األقسام الخاصة يـوَم 

يكن يستند على أسس قانونية وتنظيمية، إلى غاية القضايا األسريـة، واملشاكل التي تعتريها، غير أن إحداث هذه األقسام لم 

املتعلق بتعديل التنظيم القضائي، الذي قام أيضا بتدقيق اختصاص هذا القسم، ومنحه  12/29صدور القانون رقم: 

، وبعد صدور هذا القانون توالت سلسلة من التدشينات لتعميم أقسام قضاء األسرة على 406االستقاللية عن باقي الغرف

 محاكم اململكة.مختلف 

وإحداث هذه األقسام يعد من السير على خطى الدول املتقدمة، ومسايرة تجارب بعض الدول التي نجحت في هذا املضمار كدولة 

تونس في املغرب العربي، التي تعتبر تجربتها تجربة رائدة بالنسبة للمغرب، وكذا بعض دول املشرق العربي مثل دولة اإلمارات التي 

 في تقسيم األجهزة القضائية إلى تخصصات عدة كل حسب املجال واملآل. حازت السبق

                                                           

حنا فيها أن هذه املدونة مهما تضمنت من عناصر اإلصالح فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد قضاء وقد أوض»... رسالة إلى وزير العدل تضمنت ما يلي: 

حرى أسري عادل، وعصري وفعال، ال سيما وقد تبين من خالل تطبيق املدونة الحالية أن جوانب القصور والخلل ال ترجع فقط إلى بنودها ولكن باأل 

 .ومسطريا، لتوفير كل شروط العدل واإلنصاف، مع السرعة في البث في القضايا، والتعجيل بتنفيذهاإلى انعدام قضاء أسري مؤهل، ماديا وبشريا 

من هذا الخطاب التارييي أعلن عن ميالد تسمية جديدة ألقسام سميت بأقسام قضاء األسرة في جل محاكم اململكة، أقسام متخصصة بالنظر في  

 تنفيذها.جل قضايا األسرة وكل اإلجراءات املصاحبة في 

ية نوتجدر اإلشارة إلى أن املشرع املغربي أبقى على اختصاص قسم قضاء األسرة التي تنظر في قضايا األحوال الشخصية وامليراث، والحالة املد -406 

فبراير  12فصل بتاريخ هذا الوشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة، وكل ماله عالقة برعاية وحماية األسرة، حيث أن التعديل الذي أدخله املشرع على 

إذ منح االختصاص ألقسام قضاء األسرة وحدها دون غيرها من الغرف التي تتألف صدور مدونة األسرة، وضع استثناًء، والذي جاء موازيا ل، 9112

ملواريث، ة والنيابة الشرعية، والوصايا وامنها املحاكم االبتدائية، في كل ماله عالقة باألسرة، سواء كان واردا باملدونة نفسها شأن الزواج والطالق، األهلي

  .أو كان واردا بغيرها من النصوص الخاصة، كما هو الحال بالنسبة لكفالة األطفال املهملين وشؤون القاصرين والتوثيق، والحالة املدنية..
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بعد تعديلها للقانون املتعلق  9111في حين نجد بعض الدول كمصر قد تأخرت في إنشاء أقسام خاصة باألسرة إلى حدود سنة   

 تها في الفقرة املوالية.باألسرة، ولتقريب صورة متكاملة عن هذه األقسام من القارئ الكريم أسوق الحديث عن هيكل

 الفقرة الثالثة: هيكلة أقسام قضاء األسرة.

، 22/12إن الحديث عن هيكلة أقسام قضاء األسرة باملغرب يقودنا إلى النظر في الفصول املنظمة له في قانون التنظيم القضائي 

ضائـي، زيادة علـى حصره الختصاصات رغم أن األقسام أحدث بعضها قبل صدوره، ومن مميزات القانون املتعلق بالتنظيم الق

قضاء األسرة بمقتض ى قانونـي جد مهم، يتمثل في جعل جميع القضايا املتعلقة باألسرة من اختصاص هذه األقسام وذلك 

بالتنصيص علـى أنه: "يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كـل القضايا املعروضة على املحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما 

 ، فأضاف عناصر جديدة إلى الجهاز القضائي املتعلق باألسرة.407بأقسام قضاء األسرة"يتعلق 

انطالقا من هذا التعديل عملت وزارة العدل على وضع التنظيم الهيكلي ألقسام قضاء األسرة وحددت مكوناتها بشكل واضح ال 

ام سيير مما جعل مكونات القسم تعمل في انسجيحتمل لبسا أو تفسيرا، على شكل راعت فيه مسؤولية كل طرف في التدبير والت

 تام بينها وهي كالتالي:

 :408رئيس القسم والذي يشرف على ما يلي

هيئة الحكم: وهي املكلفة بقضايا األسرة وامليراث وكل ما لـه عالقـة برعاية وحماية األسرة، مثل قضايا النفقة  

 .والحالة املدنية، وقضايا الكفالة

 .409الزواجقاض ي األسرة املكلف ب 

 .القاض ي املكلف بالتوثيق 

 القاض ي املكلف بشؤون القاصرين. 

كما تتكون أقسام قضاء األسرة من أطر وموظفي هيأة كتابة الضبط، التي تقسم عملها في مكاتب خاصة لكل قضية على حدة، 

لى حدة: مكتب هيأة العدول، منها: الصندوق، ومكتب اإلرشادات، ومكاتب أخرى؛ حسب نوعية القضايا التي يعالجها كل مكتب ع

 مكتب هيأة املحامين، والنساخ.

ولكون النيابة العامة أصبحت طرفا أصليا في القضايا األسرية، تم إعداد مكاتب خاصة للنيابة العامة برئاسة نائب لوكيل امللك 

 مكلف بالقضايا األسرية إضافة إلى كتابة ضبط خاصة بالنيابة العامة.

 .كلة حاولت تجميع كل األجهزة التي لها عالقة باألسرة فـي جناح واحدواملالحظ أن هذه الهي

                                                           

 الفصل الثاني من قانون التنظيم القضائي للمملكة املغربية - 407

 سم، وكذا تصريـف القضايا، وهو غالبا قاض ي من الدرجة الثانية أو الثالثة.يكلف باإلشراف على هذا الق - 408

، هـو أحد قضاة املحكمة االبتدائية يتم 29/12من ق.م.م املعدل بمقتض ى القانون  022ما جاء في الفصل  يعين قاض ي األسرة املكلف بالزواج...-- 409

 .تعينه لهذه املهمة من قبل وزير العدل ملدة ثالث سنوات
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وفي الهيكلة تمت تسمية أعضاء جدد، من قبيل: رئيس القسم، وقاض ي األسرة املكلف بالزواج، إضافة إلى منح دور جديد للنيابة 

م بها في قضايا األسرة؛ صحيح أنه ل، يتمثل في حجم االختصاصات التي أوكلت لها، وكـذا الصفة التي أصبح يتدخل 410العامة

 تسند لها مهمة القيام بمحاولة الصلح على عكس نظيره املصري، إال أن هذا ال يقلل من مكانتها داخل أقسام قضاء األسرة.

كما تم االحتفاظ أيضا بقاض ي التوثيق ضمن هذه الهيكلة، واملالحظ هو التقليص مـن حجـم اختصاصاته، والقاض ي املكلف 

من قانون املسطرة املدنية، كما تم تدقيق اختصاصاته،  039411القاصرين، وبنفس كيفيـة تعيينـه، والخاضعة للفصل  بشؤون

محددة ومحصورة في األمور املتعلقة بشؤون القاصرين فقط، عكس ما كان عليه األمر سابقا، وخاصة إذا كانت  بحيث أصبحت

نب مهمته األصلية مهام أخرى كالتوثيق، وإصدار األحكام في القضايا املعروضة املحكمة بمدينة صغيرة، حيث كانت تسند له إلى جا

 على املحكمة.

هكذا، تشكل أقسام قضاء األسرة أو محكمة األسرة من خالل هذه الهيكلة الجهاز الرئيس ي للتدخل القضائي في قانون األسرة 

ث والحالة املدنية، وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل املغربي، وذلك من خالل النظر في قضايا األحوال الشخصية وامليرا

ما له عالقة برعاية وحماية األسرة، مما يجعلها جهة اتخاذ القرارات الحاسمة في القضايا املتعلقة باألسرة، ومؤشرا على الرغبة 

تطبيق املواد القانونية في جعل هياكل هذا التدخل هياكل متخصصة ومؤهلة وتشتغل في ظروف جيدة، تساعدها على حسن 

 املتعلقة باألسرة.

بعد توضيح مفهوم القضاء األسري ونشأته وبيان هياكله في املبحث األول سأحاول إبراز دور القضاء األسري في تحقيق العدالة 

 االجتماعية في املبحث الثاني.

 .املطلب الثاني: القضاء األسري ودوره في تحقيق العدالة االجتماعية

القضاء األسري وغاياته، هي حماية مصالح جميع أفراد األسرة، وضمان سبل استقرارها واستمرارها، وحمايتها من إن مهمة 

التفكك واالنحالل، وذلك باملساعي الحميدة قبل البت في أي نزاع أسري، أو الحماية أثناء فض الخالفات األسرية وذلك بسن 

األمن القضائي األسري الذي ينشده الجميع، ذلك ما سيتضح من خالل الوقوف  تدابير مؤقتة للحفاظ على كيان األسرة، لتحقيق

على األهداف والغايات التي رسمها املشرع من خالل وضع أسس ولبنات للقضاء األسري أمال في تحقيق عدالة اجتماعية تسود 

ُه في القضايا 
ُ
ل املتعلقة باألسرة؛ ما بين قضاة املوضوع وقضاة كافة أفراد األسرة، وذلك باالعتماد على جهاز قضائي متنوٍع تدخُّ

النيابة العامة، وما بين القضاء الجماعي والقضاء الفردي، وما بين القضاء العادي والقضاء االستعجالي، وهذا يعكس توجه 

 املشرع نحو تأسيس عدالة أسرية متخصصة تنظيما وموضوعا.

 ذا املبحث.هذه النقاط هي مناط البحث في الفقرات املتتالية له

 لفقرة األولى: املساعي الحميدة للقضاء األسري فـي الحفاظ على كيان األسرة.ا

يتجسد الدور القضائي للحفاظ على كيان األسرة من التفكك من خالل القيام بأدوار متعددة تتجلى في مسطرة الصلح، والوساطة 

أو بواسطة مساعدين اجتماعين، كما هو عليه الحال في  حال وقوع الشقاق بين الزوجين، كوساطة تحت إشراف القاض ي املقرر 

 مختلف محاكم األسرة إذ تسند للمساعدين االجتماعين أدوار مهمة للقيام بالوساطة والصلح.

                                                           

 تعتبر النيابة العامة طرفا اصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه املدونة.-- 410

 يمارس مهام القاض ي املكلف بشؤون القاصرين قاض من املحكمة االبتدائية يعين ملدة ثالث سنوات. - 411
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بعد إحالة طرفي الخالف من طرف قاض ي األسرة بعد جلسة الصلح في غرفة املشورة، على هاته الفئة التي تم تعيينها للقيام بهذه 

بعد تعديل مدونة األسرة، من أجل تفعيل الصلح وإفادة املحكمة بنتيجة الجلسات مع األطراف، والتي يتكلل بعضها املهام 

بالصلح وبعضها باالتفاق على إنهاء الخالف بطرق حبية وودية، يبقى معها خيط املودة رابطا بين األبوين لرعاية مصالح األطفال 

 ومستقبلهم.

اء إنما هي للحفاظ على تماسك األسرة، وتتجلى بوضوح أثناء سريان مساطر الطالق والتطليق في وهذه املساعي الحميدة للقض

 غرفة املشورة، أو أثناء بروز خالفات أثناء سريان دعاوى انحالل امليثاق الغليظ.

 .بابنهيار ألتفه األسفقبل اإلذن أو الحكم بانحالل ميثاق الزوجية، يقوم القضاء األسري بدور الحامي لألسرة من التشتت واال

، أن الطالق ال يقع إال تحت مراقبة القضاء سواء كان هذا الطالق 23ولقد كرست مدونة األسرة وبصيغة آمرة في صلب املادة 

كها الزوج حق إيقاعه، أو صادرا عن تراض ي الزوجين معا باالتفاق عليه أو على الخلع، 
َّ
صادرا عن الزوج أو عن الزوجة، إذا مل

ت أيضا على أن التطليق ال يقع إال لدى املحكمة، سواء أكان هذا التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق، أو كان كما نص

 من املدونة. 23بناء على األسباب األخرى التي حددتها املادة 

، 412حالذي يحث على الصلهذه املساعي الحميدة واألدوار الوقائية لقضاء األسرة، هي من تشبث الشعب املغربي بالدين اإلسالمي 

هذا املبدأ من األمور الثابتة التي أمر هللا عز وجل بها املسلمين بأن ال يعدلوا عنها في النزاعات الزوجية، لقوله سبحانه وتعالى: 

ى ، وقال رسول هللا صل413}وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصالحا يوفق هللا بينهما{

 .414هللا عليه وسلم: "كل صلح جائز إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال"

لقد أجمع فقهاء املسلمين على مشروعية الصلح والعمل به في حل الخالفات الزوجية، وأكدوا على أن الحكمين هما املكلفان 

"اتفق الفقهاء على جواز بعث الحكمين ، كما أجمع الصحابة على جواز التحكيم، قال ابن رشد: 415باالصطالح بداللة اآلية نفسها

، وأجمع الفقهاء على أن الحكمين يجب 416إذا وقع التشاجر بين الزوجين وجهلت أحوالهما في التشاجر، أعني الحق من الباطل"

 أن يكونا من أهل الزوجين إن أمكن، إال إذا لم يوجد في أهلهما فمن غيرهما.

الستسالم لبوادر النشوز والكراهية وال إلى املسارعة بفصم عقد النكاح وتحطيم مؤسسة هكذا، فإن املنهج اإلسالمي ال يدعو إلى ا

 .417األسرة

                                                           

 709ص:9العرب جاالصالح ضد الفساد صلح يصلح صلحا صلوحا وهو صالح وصلوح والجمع صلحاء لسان - 412.

 77سورة النساء اآلية:-413

  .212ص:9رواه الترمذي في كتاب الصلح باب ما ذكر في الصلح بين الناس ج- 414

  .122ص:2علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة األحكام ج- 415

  .22ص:9ابن رشد: بداية املجتهد ونهاية املقتصدج- 416

  .092ص:2يدي البحر املحيط في التفسير ج/أبي حيان التوح171ص:7سيد قطب: في ظالل القران ج- 417
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ه إلى القضاة والحكام كما حكاه القرطبي، وقال السدي: "الخطاب موجه  والخطاب في قوله تعالى: }وان خفتم شقاق بينهما...{ موجَّ

قد يكون لألولياء إذا كان الزوجان محجورين"، وعلق ابن العربي على إلى الزوجين"، وقال مالك: "الخطاب قد يكون للسلطان و 

 .418هذه األقوال بقوله: "فأما من قال إن املخاطب الزوجان فال يفهم من كتاب هللا وأما من قال: إنه السلطان فهو الحق"

النظر في أمور املسلمين ونزاعاتهم،  إن الظاهر من األقوال املذكورة أن قول ابن العربي هو الراجح، ألن القاض ي هو الذي له حق

وبسلطته التقديرية يستطيع أن يدعو الزوجين إلى التوافق، وما نصت عليه اآلية الكريمة وما صرح به رسول هللا صلى هللا عليه 

ب لو وسلم هو الذي أخذت به مدونة األسرة، حين منحت للقاض ي حق اإلصالح، ملا له من سلطة معنوية قد تلقى النفاذ إلى ق

الزوجين املخاصمين لفض الخالفات، خاصة إن كانت في البدايات األولى التي يسهل فيها فض الخالفات قبل أن يستفحل الشقاق 

 .419ويتعذر اإلصالح

لهذا يتعين على القاض ي أن يبذل أقص ى جهده للتوصل إلى حل يرض ي الطرفين وأن تكون له نظرة الطبيب واملصلح االجتماعي 

 عدة أفراد العائلة على حل نزاعاتهم الشخصية.الذي يحاول مسا

د أقسام قضاء األسرة جلسات معينة خاصة، يحاول القاض ي من خاللها إرجاع الود إلى  من أجل محاولة تحقيق هذا املبتغى تعقِّ

املعمول بها  حسابق عهده، وينجح في الكثير من القضايا التي يبت فيها باإلشهاد على وقوع صلح بين الزوجين، ألن عملية الصل

اآلن في املحاكم تطيل مسطرة الطالق والتطليق على الزوجين، فلم يعد بإمكانهما حل ميثاق الزوجية ألتفه األسباب، أو دون 

 علم أحدهما.

فمدونة األسرة وسعت من أدوار وصالحيات القضاء األسري ومنحت له كامل الصالحية في اختيار أي مؤسسة للصلـح دون قيد 

من مدونة األسرة(،  39ل توسعت إلى أبعد مـن ذلك إذ فتحت املجال لكل من تراه مؤهال إلصالح ذات البين )املادة أو شرط، ب

 .وبذلك منحت القضاء حرية تامة، الغرض منها هو اإلصالح وإنقاذ األسرة

ثين ينهما مدة ال تقل عن ثالوما يدعم توجه املشرع في الحفاظ على كيان األسرة، أن املحكمة تقوم بمحاولتين للصلح تفصل ب

 .يوما في حالة وجود أطفال

وقد كرست محكمة النقض هذه املقاربة اإلصالحية من خالل العديد من قراراتها التي أكدت فيها على أن عدم إجراء املحكمة 

 .مسطرة الصلح بين األطراف يعد خرقا للقانون يبرر نقض الحكم املطعون فيه

املساعي الحميدة للقضاء األسري فـي الحفاظ على كيان األسرة من التفكك سننتقل إلى التطرق للدور  بعدما قمنا باإلحاطة بأهم

 االستعجالي للقضاء األسري في الفقرة الثانية.

 الفقرة الثانية: الدور االستعجالي للقضاء األسري.

يصعب العيش معه، فيتدخل في إطار املادة يتجلى الدور االستعجالي للقضاء األسري حالة ظهور مستجد أثناء سريان الدعوى 

بالنسبة للزوجة واألطفال خاصة من مدونة األسرة لعالج ما استجد، وما أصبح يشكل خطورة الوضع النفس ي واالجتماعي،  090

                                                           

دار الفكر بيروت 22و29ص:7/أبي جعفر محمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل أي القران ج717ص:0ابن العربي أحكام القران ج- 418

  .0231طبعة 

قبل اإلذن بالطالق القيام بمحاولة إصالح  على انه يجب على القاض ي0222-2-01من قانون املسطرة املدنية املعدل بظهير  022ينص الفصل -419

 ذات البين بكل الوسائل التي يراها مالئمة منها بعث الحكمين عند االقتضاء للسداد بينهما.
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، ولذلك فإن املشرع املغربي خول للمحكمة في حالة عرض 420مع طول مسطرة التقاض ي، مما يعرض مصالح األطراف للضياع

ع بين الزوجين على القضاء، وتعذر املساكنة بينهما، أن تتخذ التدابير املؤقتة التي تراها مناسبة للزوجة واألطفال تلقائيا أو النزا

 من املدونة(. 090في انتظار صدور الحكم في املوضوع )املادة  بناء على طلب، وذلك

ردة في املادة املذكورة أعاله، عبارة "تسمح للمحكمة باتخاذ كل واملشرع املغربي وظف من خالل صياغته لهذه التدابير املؤقتة الوا

ما تراه مناسبا"، لصيانة الزوجة واألطفال بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها أو أقارب الزوجة وحضانة األطفال أو إحصاء 

متعة البيت، وتصل تلك التدابير إلى حد إمكانية املطالبة بوضع األختام على األموا
5
ل ل املشاعة، وإيقاع حجز تحفظي على األمواأ

 املنقولة املوجودة ببيت الزوجية، كتدبير مؤقت ومنع الحاضن من السفر باألبناء إلى الخارج.

فمنح املشرع املغربي سلطات واسعة للقاض ي األسري بنصوص داعمة له، حين يتطلب منه التدخل العاجل في إطار وضع تدابير 

 من املدونة. 090421مؤقتة طبق للمادة 

من هنا يتبين أنه حين يعرض نزاع الزوجين على القضاء، وتعذرت املساكنة بينهما من حيث صعوبة العيش في منزل واحد، مع 

سريان النزاع في املحكمة، مما يشكل األمر خطرا محدقا باملرأة، إذا كان طلب التطليق لشقاق مستفحل، أو ضررا قد يضاعف 

 خصوصا وأنها طلبت من املحكمة إنهاء البت في خالفاتهما. من إساءة الزوج لزوجته،

من هذا املنطلق يتدخل قاض ي األسرة لصيانة الزوجة واألبناء تبعا لسلطته التقديرية وملا يراه لصالحهم في انتظار صدور 

 .الحكم

ريان الدعوى، سواء عند وهكذا فإن املحكمة تبقى هي الوحيدة املختصة بتحديد السكن الذي ستقيم فيه الزوجة أثناء س

 أقاربها، أو أقارب زوجها، حيث ينفذ ذلك فورا عن طريق النيابة العامة. 

وهذا اإلجراء استثنائي ألن األصل هو أن الزوجة تبقى مقيمة في بيت الزوجية، إذا كانت املساكنة ممكنة، أما إذا حصل العكس، 

 ففي هذه الحالة تتدخل املحكمة لحسم املوقف.

حماية الطرف الضعيف في األسرة، مع جعل األوامر املتعلقة بالتدابير املؤقتة تنفذ عن طريق النيابة العامة، التي لها كل هذا ل

 الوسائل التي تجعل تنفيذها ساريا وناجزا في الحال، مما يعطي لتدخلها أمنا وطمأنينة على نفسية الطرف الضعيف في النزاع.

 .قضاء شبه استعجالي -املؤقتة الفقرة الثالثة: البت في التدابير 

فقاض ي األسرة حيث يبت في التدابير املؤقتة، يفصل طبقا إلجراءات القضاء االستعجالي في أي تدبير مؤقت، سواء تعلق األمر 

 عبالنفقة أو الحضانة أو السكنى، وغير ذلك مما يعرض عليه من النوازل الطارئة التي يحكمها بالنفاد املعجل بقوة القانون، م

 ترك التنفيذ للنيابة العامة املختصة لضمان سرعة تنفيذها.

فالقاض ي ال يحسم في النزاع بشكل نهائي في التدابير املؤقتة وإنما يكون حكمه عبارة عن إجراءات مؤقتة تهدف إلى الحفاظ على 

 الحق، أو ضماناته قبل أو بعد النزاع.

                                                           

 .097.ص9112عبد املجيد غميجة؛ موقف املجلس األعلى من ثنائية القانون والفقه في مسائل األحوال الشخصية. طبعة 420 

انه في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء وتعذر املساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ التدابير املؤقتة التي نة: "من املدو  090تنص املادة 421 

د أقاربها، أو حتراها مناسبة بالنسبة للزوجة واألطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في املوضوع بما فيها اختيار السكن مع أ

 ب الزوج، وتنفد تلك التدابير فورا على األصل عن طريق النيابة العامة".أقار 
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، في فقرته الثانية من قانون املسطرة املدنية 111الفصل ا نص عليه مع م من مدونة األسرة 121املادة وتتكامل مقتضيات 

"ريثما يصدر حكم في موضوع دعوى النفقة، للقاض ي أن يحكم بنفقة مؤقتة ملستحقيها في ظرف شهر التي تنص على أنه: 

 من تاريخ طلبها".

ة د ذلك أجل شهر من تاريخ طلبها حماية للزوجونظرا للطابع املعيش ي للنفقة أقر املشرع للقاض ي الحكم بالنفقة املؤقتة، وحد

 واألطفال من الضياع أو اإلهمال من طول املسطرة القضائية.

  الفقرة الرابعة: تحقيـق العدل واإلنصاف.

يساهم القضاء األسري بشكل كبير في إرساء األمن األسري، وبعث الطمأنينة في نفوس أفراد الخصومة، وذلك بتيسير سبل 

ة البت في املنازعات األسرية، وتنفيذ األحكام فور صدورها بصورة الئقة وكريمة، حرصا على حسن العالقات بين التقاض ي وسرع

 .األسر والحفاظ على حقوق األطفال وعدم اإلضرار بهم

ي دعاو كما يساهم القضاء األسري تحقيق العدل واإلنصاف في العالقات األسرية أثناء قيام العالقة الزوجية، وأثناء سريان 

انحاللها، لحماية األسرة وضمان استقرارها لضمان حقوق األطراف الضعيفة فيها وعلى الخصوص األبناء، وسنعالج هذه الفقرة 

 في نقطتين أساسيتين.

 أوال: التوازن في الحقوق والواجبات بين األزواج.

ق كرستها مدونة األسرة بين الرجل واملرأة، لتحقي يسعى القضاء األسري إلى تحقيق التوازن واملساواة في الحقوق والواجبات التي

مبدأ العدالة واإلنصاف، وذلك بالحرص على تفعيل البنود املتعلقة بإنشاء عقد الزواج، بعدما تم توحيد سن الزواج بين الذكر 

تعبير عن إرادتها، إضافة من مدونة األسرة، وفي إزالة الوصاية على املرأة في ال 02واألنثى بثمان عشرة سنة شمسية حسب املادة 

إلى املساواة بين الذكر واألنثى فيما يتعلق بالحضانة، وفي استمرارها إلى بلوغ سن الرشد، وفي حق اختيارهما للحاضن حين 

، وكذا زواج األم الحاضنة أو حصول عذر لها ال يؤدي إلى سقوط حقها في الحضانة، إذ ال بد من 422بلوغهما سن الخامسة عشر

 .424، إضافة إلى مساواة أوالد البنت مع أوالد االبن في الوصية الواجبة423لحة املحضون مراعاة مص

حكمة والدقيقة للمادة 
ُ
من مدونة األسرة، فرعاية الزوجة لألسرة تكريس للتدبير املشترك  99وإشراك املرأة يتجلى في الصياغة امل

والتشاور في اتخاذ القرارات املتعلقة  ة شؤون البيت واألطفال،تحت مسؤولية تسيير ورعاي للحياة الزوجية واإلشراف على األبناء

بتسيير شؤون األسرة واألطفال والنسل، مما يعد من أهم مبادئ العدل في مدونة األسرة، فبرزت تصورات جديدة للعالقات 

ل الوجبات خالل كل مراحاألسرية عموما، وللعالقة بين الزوج والزوجة خصوصا، تستند على مبدأ تساوي الجنسين في الحقوق و 

الحياة األسرية. واملساواة بين الرجل واملرأة تتجلى كذلك في ممارسة حق الطالق تحت مراقبة القضاء بسبب الشقاق أو الضرر 

 الناتج عن اإلخالل في شروط عقد الزواج.

مس شريكة، بتبني مفاهيم حديثة ال ت فالقضاء األسري يراعي تطور وضعية املرأة املغربية التي انتقلت من زوجة مطيعة إلى زوجة

 كرامة وإنسانية املرأة، مفعمة بالحياد العادل، فكرس من خالل أحكامه مظاهر العدل واإلنصاف.

                                                           

 من مدونة األسرة.011املادة - 422

 من مدونة األسرة. 027ملادة  - 423

  من مدونة األسرة. -212املادة  424
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 ثانيا: حماية الطرفين من التعسف في استعمال الحق.

عمال حقه في حل لتحقيق مبدأ العدالة واإلنصاف يحرص القضاء األسري على حماية األطراف من تعسف أحدهما في است

امليثاق الغليظ، لتحقيق مبدأ التوازن في الحقوق الذي سعت إليه مدونة األسرة عند إنهاء العالقة الزوجية، وذلك بسن إجراءات 

 يتعين عليهما معا إتباعها، للوصول إلى حل ميثاق أصبح غير رابط بينهما، حين تتعذر املعاشرة واملساكنة.

كان الزوج إذا أراد الطالق حصل عليه في وقت وجيز وأحيانا بدون حضور الزوجة، أو إعالمها كما  ففي النظام القانوني السابق

أوضحنا ذلك سابقا، ولكن الزوجة إذا أرادت إنهاء العالقة الزوجية، فاألمر كان يتطلب منها سنوات من التقاض ي وأمام مختلف 

األجل قبل الحصول على صك ينهي سنوات من الهجر، أو العنف، درجات املحاكم، تصل حد التعجيز، بل الكثير منهن توفاهن 

 أو الضرر، أو الشقاق.

إقرار نوع من التوازن واملساواة، في احترام إرادة الزوجين على قدم املساواة في اإلجراءات  -الجديد-لذلك حاول قانون األسرة 

أو اإلثبات. ويتضح ذلك في مسطرة التطليق للشقاق حيث املتعلقة بإنهاء العالقة الزوجية، خصوصا على مستويات رفع الدعوى 

 أصبح لكل واحد من الزوجين طلب التطليق، وسلك نفس اإلجراءات، من تبليغ، وغيرها.

ولتجنب تعسف األزواج حين رغبتهم في حل امليثاق الغليظ، أضحى استدعاء الزوجة لحضور جلسات الصلح بغرفة املشورة أمرا 

لزوجة شخصيا باالستدعاء ولم تحضر ولم تقدم مالحظات مكتوبة، أخطرتها املحكمة عن طريق النيابة ضروريا، وإذا توصلت ا

، وإذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول استعانت املحكمة بالنيابة 425العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في امللف في غيبتها

 العامة للوصول إلى الحقيقة.

ير ممكن، السيما وأنه إذا ثبت تحايل الزوج على املحكمة بشأن عنوان الزوجة، فإن املحكمة تعاقبه وهكذا بات الطالق الغيابي غ

من القانون الجنائي وذلك بطلب من الزوجة، الش يء الذي يحول دون اآلثار السلبية التي  210بالعقوبة املنصوص عليها في املادة 

، 0222مراقبة القضائية، خصوصا قبل تعديل املدونة، لكن مند تعديالت كانت تعاني منها الزوجة قبل إسناد إيقاع الطالق لل

 أصبح إسناد حل ميثاق الزوجية خاضعا للمراقبة القضائية، الش يء الذي تم تكريسه في مدونة األسرة.

ا زوجة، خصوصفهذا إجراء يحمي الزوجة واألطفال من تنكر والدهم لهم، كونهم ولدوا بعد صدور الطالق الذي لم يكن في علم ال

 وأن القانون يحدد مدة سنة من تاريخ الطالق لقبول نسب األبناء ألبيهم املطلق.

 كما تكمن حماية األبناء في تحديد القضاء لوضعيتهم من نفقة وحضانة وسكنى قبل إصدار تحل من خالله رابطة الزوجية.

 في الختام

 جلى فيه تحقيق قيم العدل واإلنصاف.يمكن القول إن روح مدونة األسرة في إقرار قضاء مستقل تت

                                                           

لعام، فتدخل النيابة العامة اتسع إن التحول في طبيعة دور النيابة العامة يرجع إلى التغييرات التي حدثت بخصوص نطاق فكرة النظام ا - 425

ة ونليشمل جوانب اجتماعية كانت إلى عهد قريب شأنا بعيدا عن اعتبارات النظام العام واملصلحة العامة. فما بين مدونة األحوال الشخصية ومد

يتضمن باإلضافة إلى داللته املسطرية  األسرة الجديدة تغيرت مالمح النيابة العامة وازداد وزنها بشكل كبير وأصبح حضورها ثقيال، هذا الحضور 

نظام العام لواإلجرائية حمولة رمزية شديدة توضح اإلرادة التشريعية املتجهة نحو وضع القضايا املتعلقة باألسرة في صلب الشؤون العامة املرتبطة با

العامة في شكله الرمزي فقط ولكن املطلوب هو انخراط وباملصالح الحيوية للمجتمع ككل. مع اإلشارة إلى أن املطلوب هو أال يتجسد حضور النيابة 

 .هذا الجهاز فعليا في تحقيق األهداف الكبرى لقانون األسرة اعتمادا على الصالحيات الواسعة املخولة لها قانونا
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وتحقيق املبادئ التي تسعى املدونة إلى تكريسها رهين بوجود قضاء فعال ونزيه وعدم تحيزه لصالح أحـد األطراف. وهذا هو الدور 

 الجديد للقضاء األسري الذي يفرض عليه اعتبار محورية األسرة في أي قرار يتخذ لصالحها.

اء مجتمع ديمقراطي ترسخ فيه قيم املواطنة واألمن والحرية واملساواة، وإن استتباب األمن املجتمعي ألن األسرة هي مشروع لبن

 ته ويحدد له واجباته والتزاماته.رهين بضبط العالقات األسرية في إطار يصون للجميع حقوقه وكرام

 املراجع واملصادر

 القرآن الكريم.-0

 كتاب صحيح الترمذي.-9

 عربابن منظور لسان ال-

 درر الحكام شرح مجلة األحكام.علي حيدر:  -2

 ابن رشد بداية املجتهد ونهاية املقتصد. -2

 سيد قطب في ظالل القران.-7

 ابن العربي: أحكام القرآن.-1

 .0231ابن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويا آي القرآن دار الفكر بيروت طبعة -2

 مدونة األسرة. منشورات وزارة العدل. -3

 9113قانون التنظيم القضائي. منشورات وزارة العدل. -2

 9100قانون املسطرة املدنية منشورات وزارة العدل.-01

 .9112عبد املجيد غميجة؛ موقف املجلس األعلى من ثنائية القانون والفقه في مسائل األحوال الشخصية. طبعة -00

 لجمعية نشر املعلومات القضائية.

 9111يع املغربي وفي االتفاقيات الدولية. منشورات وزارة العدل حقوق الطفل في التشر -09

 9107الواضح في شرح مدونة األسرة ملحمد الكشبور. مطبعة النجاح الطبعة الثالثة -02

 9112.األيام الدراسية حول مدونة األسرة شتنبر -07

 9111.منشورات وزاره العدل–املنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة األسرة 01

 9113.نشر مطبعة املعارف الجديدة الرباط سنة -ضابط مصلحة األسرة–محمد كرادة -02

 9113.منشورات وزارة العدل -شرح مدونة األسرة–عبد السالم زوير -03

 .9112مجلة متخصصة وزارة العدل فبراير  –قضاء األسرة -02 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

223 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 ربوامتحان االختيار الدميقراطي باملغ 1122انتخابات ما بعد دستور 

Post-constitution elections 2011 and the democratic choice exam in Morocco 

 حســـــن الحــــــارسالدكتور : 

 جامعة الحسن األول، سطات، املغرب. دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية

 (9190-9101( )9101-9100تاليتين )نائب برملاني لواليتين مت

 ملخص

شك فيه أن االنتخابات في التجارب الديمقراطية تعتبر محطة يمتحن فيها أداء األحزاب السياسية، كل من موقعه إن مما ال 

كانت في التدبير من خالل إنجاز برامجها والوفاء بوعودها، وإن كانت في موقع املعارضة من خالل قوتها االقتراحية ومعارضتها 

داء يجعل املتتبعين يتوقعون نتائج االستحقاقات بنسبة كبيرة. ما وقع في املغرب في البناءة للحكومة. على أساس أن هذا األ 

والذي حقق مع حلفاءه إنجازات  9100كان مفاجئا للجميع بحيث أن الحزب الذي قاد تجربة ما بعد دستور  9190استحقاقات 

 كثيرة حصل على املراتب األخيرة.

ستحقاقات االنتخابية باملغرب في ظل الدستور الجديد قبل وبعد العشرية األولى على يتناول هذا املقال تطور نتائج مختلف اال  

ودور مختلف املؤسسات والهيئات املعنية باالنتخابات فيها، ويرصد أهم التحوالت وآثار ذلك على االختيار  .دخوله حيز التنفيذ

 الديمقراطي باملغرب الذي اختاره كثابت من ثوابت األمة.

 ؛ االختيار الديمقراطي.9100االنتخابات؛ االستحقاقات التشريعية؛ االستحقاقات الجماعية؛ دستور تيح: كلمات مفا

Abstract : 

There is no doubt that the elections in democratic experiences are considered a station in which the performance of 

political parties is tested, whether they are in the management by implementing their programs and fulfilling their 

promises, or if they are in the position of the opposition through their suggestive power and constructive opposition 

to the government. On the basis that this performance makes the trackers expect the results of benefits by a large 

percentage. What happened in Morocco in the 2021 entitlements was surprising to everyone, as the party that led 

the post-2011 constitution experience, and which achieved many achievements with its allies, achieved the last 

ranks. 

This article deals with the evolution of the results of the various electoral benefits in Morocco under the new 

constitution, before and after the first decade of its entry into force. And the role of the various institutions and bodies 

concerned with elections in it, and it monitors the most important transformations and their effects on the 

democratic choice in Morocco, which n  ohc si as one of the nation’s constants. 

Keywords:The election; legislative entitlements; group benefits; 2011 constitution; Democratic choice. 
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 مقدمة

؛ واقتراع 9101أكتوبر  2؛ واقتراع 9100نونبر  91ثالث انتخابات تشريعية )اقتراع  9100عرف املغرب في ظل دستور 

لت نتائجها9190شتنبر 3؛ واقتراع 9107شتنبر  2(، وانتخابين جهويين ومحليين )اقتراع 9190شتنبر3
َّ
ل كبرى في  ( شك نقطة تحوُّ

في أجواء  9190وإذا مرت االستحقاقات السابقة عن سنة  .املسار السياس ي في املغرب وأسفرت عن خرائط سياسية متباينة

الذي أرس ى إصالحات سياسية جوهرية في النظام السياس ي املغربي، عمادها الخيار الديمقراطي  9100متسمة بمستجدات دستور 

 9100ثوابت األمة الجامعة التي تستند عليها في حياتها العامة. فإن انتخابات ثالث استحقاقات بعد دستور الذي جعله ثابت من 

باملقارنة مع تلك التي سجلت  %71سجلت تراجعا كبيرا عن املكتسبات الدستورية رغم ما وصلت إليه نسبة املشاركة حيث بلغت 

ر ثالثة (، على الرغم من الوضع الوبائي الخ%22) 9101عام  طير الذي خلفته جائحة كورونا. ومن نتائج هذه االنتخابات تصدَّ

(، وحزب األصالة واملعاصرة ) 019أحزاب الخريطة البرملانية الجديدة، وهي حزب التجمع الوطني لألحرار )
ً
(،  32مقعدا

ً
مقعدا

(. كما حصل االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية على ) 30وحزب االستقالل )
ً
(، والحركة الشعبية على ) 27مقعدا

ً
 92مقعدا

(، وحزب التقدم واالشتراكية على )
ً
(، واالتحاد الدستوري على ) 90مقعدا

ً
وتراجع حزب "العدالة والتنمية"  .مقعدا( 03مقعدا

 عام  097، و9100مقاعد عام  012الذي ظل الحزب األول في البرملان املغربي خالل الواليتين السابقتين )
ً
، فلم (9101مقعدا

. سنحاول خالل هذا املقال إبراز هذه التحوالت وآثارها على االختيار  02يحصل في هذه الدورة االنتخابية إال على 
ً
مقعدا

، والثاني يتعلق باستحقاقات 9100الديمقراطي وذلك من خالل محورين: األول يتعلق بأهم مميزات استحقاقات ما بعد دستور 

 االختيار الديمقراطي. وأثرها على 9100ما بعد دستور 

 .2011أوال: أهم مميزات استحقاقات ما بعد دستور 

، وثاني انتخابات جماعية وجهوية، حيث تم استدعاء الناخبين 9100شهد املغرب إجراء ثالث انتخابات تشريعية في ظل دستور 

شتنبر  3وفي يوم  .لبطاقة الوطنية وحدهامرتين في يوم اقتراع واحد اعتمادا على با 9107سبتمبر 2ألول مرة إلى التصويت يوم 

سيدعى الناخبون إلى التصويت ثالث مرات بنفس الشكليات مع التساهل في استعمال نسخة من البطاقة الوطنية في  9190

 . 426مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية املنظمة للعمليات االنتخابية

في ظروف عادية لم يطعن أحد في نتائجها. هذه النتائج التي بوأت  9101ر مرت االنتخابات التشريعية التي تم إجرائها في أكتوب

، ورغم التعيين امللكي ألمينه العام األستاذ عبد 9100الصدارة مرة ثانية على التوالي لحزب العدالة والتنمية بعد استحقاقات 

، ب االنسداد السياس ي الذي عرفته املشاوراتاإلله بن كيران رئيسا للحكومة للمرة الثانية لم يتمكن من تشكيل الحكومة بسب

أو ما عرف آنذاك "بالبلوكاج " والذي دام أكثر من خمسة أشهر، تأثر من خالله عدة مجاالت بالبالد وبقي مجلس النواب متوقفا، 

                                                           

بقا للمقتضيات التشريعية وبعد احتجاج بعض األحزاب السياسية بالغا في املوضوع جاء فيه:" ط 9190شتنبر  2أصدرت وزير الداخلية يوم  - 426

شتنبر  3اء عاملنظمة للعمليات االنتخابية يذكر وزير الداخلية كافة الناخبات والناخبين أن التصويت بمناسبة االقتراع املقرر إجراؤه يوم غد األرب

ا على أساس البطاقة الوطنية ، النتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات واملقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، سيتم حصري9190

شاركوا في يللتعريف إلثبات هوية املصوتين. كما يمكن للناخبات والناخبين، الذين قاموا باإلجراءات الخاصة بتجديد بطاقاتهم الوطنية للتعريف، أن 

دة، وذلك بعد تأكد مكتب التصويت من هوية االقتراع على أساس الوصل الذي تسلمه املديرية العامة لألمن الوطني في انتظار إصدار البطاقة الجدي

 كل معني باألمر."
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التجمع الوطني  الذي وجهه إلى رئيس حزب» انتهى الكالم»بالغه املشهور ب  9102يناير  3حيث أصدر رئيس الحكومة املعين يوم 

 .427لألحرار

بعدها عين امللك الحكومة الثانية في ظل الدستور الجديد بقيادة الدكتور سعد الدين العثماني الرجل الثاني في حزب العدالة 

والتنمية، ومشاركة كل من أحزاب التجمع الوطني لألحرار والحركة الشعبية واالتحاد االشتراكي واالتحاد الدستوري والتقدم 

شتراكية قبل أن يختار مغادرة الحكومة. هذه الحكومة عملت على تنزيل برنامجها وتكملت مختلف األوارش املفتوحة ونجحت واال 

 بقيادة امللك في تدبير مجموعة من امللفات والقضايا كان أبرزها جائحة كورونا كما خفقت في ملفات وقضايا أخرى. 

لتي مست القوانين املنظمة لالنتخابات كتجميع االستحقاقات في يوم واحد، وبعد سلسلة من التعديالت ا 9190لكن في سنة 

وإزالة العتبة واعتماد قاسم انتخابي فريد على أساس عدد املسجلين، والزيادة في اعتماد نمط االقتراع الفردي عوض االقتراع 

قدم ي املسار الديمقراطي أفرزت خريطة جديدة تالالئحي. هذه التعديالت التي سجلت تراجعا على املكتسبات التي حققها املغرب ف

 02نائب إلى الرتب األخيرة ب  097فيها حزب التجمع الوطني لألحرار وتراجع فيها حزب العدالة والتنمية من الرتبة األولى ب 

ر غير منطقية وغي من املقاعد. وفي الوقت الذي لم يجد حزب العدالة والتنمية تفسيرا لهذه النتائج واعتبرها % 21بفقدانه ل 

، فسرها البعض  بالتصويت العقابي على حزب العدالة والتنمية، لكن هذا  428مفهومة وال تعكس حقيقة الخريطة السياسية 

التفسير لم يصمد  أمام قراءة التفاصيل حيث ال يوجد تفسير لكون الناخب عاقب حزب العدالة والتنمية، بينما كافأ حزب 

هو الذي شارك معه في نفس الحكومة، وسير أهم الوزارات )املالية، الفالحة، الصناعة...( كما كافأ حزب التجمع الوطني لألحرار و 

الحركة الشعبية الذي سير وزارة التعليم التي عرفت أكبر نسبة احتجاجات خالل السنوات السابقة، وكافأ االتحاد االشتراكي 

مة بسبب مشروع "قانون تكميم األفواه" وكافأ االتحاد الدستوري الذي الذي سير وزارة العدل التي جلبت عليه احتجاجات عار 

سير وزارة السياحة... ولو كان التصويت العقابي يذهب لصالح أحزاب اليسار االشتراكي وفدرالية اليسار والتقدم واالشتراكية وقد 

كان التصويت لصالح األصالة واملعاصرة الذي كان لها مرشحون في أغلب املناطق، وأما في صفوف األحزاب املقربة من السلطة، ل

كان في املعارضة وليس حزب التجمع الوطني لألحرار الذي يعتبر املساهم البارز في كل السياسات الحكومية، خاصة من خالل 

ويت العقابي، صوزارة االقتصاد واملالية. لذلك فإن السلوك االنتخابي في املغرب قد ال يرقى لكي نعول عليه في توظيف تفسير الت

ألن هناك أسباب متعددة لتفسير التصويت وليس سببا واحدا، من دون استبعاد أن بعض التصويت قد يكون فعال عقابيا لكن 

. رغم أن حمالت بعض األحزاب اعتمدت تبخيس عمل ومنجزات الحكومة السابقة التي شاركت فيها، غير  429ليس هو الغالب

اشرة هذه املحطة أشاد بحصيلة الحكومة املنتهية واليتها بقيادة العدالة والتنمية خاصة الذي أعقب مب 430أن الخطاب امللكي

                                                           

ربيع الثاني  2أصدر عبد اإلله بن كيران األمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة املعين واملكلف بتشكيل الحكومة، بالغا في يوم  -427

ل جوابا، وبما أن السؤال الذي وجهته للسيد عزيز أخنوش رئيس حزب جاء فيه : ''املنطق يقتض ي أن يكون لكل سؤا 9102يناير  3املوافق  0223

 9101أكتوبر  01حول رغبته من عدمها في املشاركة في الحكومة التي عينني جاللة امللك يوم االثنين  9102يناير  2التجمع الوطني لألحرار يوم األربعاء 

بة عنه بعد يومين، وهو األمر الذي لم يفعل وفضل أن يجيبني عبر بالغ خطه مع أحزاب رئيسا لها وكلفني بتشكيلها، وهو السؤال الذي وعدني باإلجا

أخرى، لم أطرح عليها أي سؤال، فإنني استخلص أنه في وضع ال يملك معه أن يجيبني وهو ما ال يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل 

 عن السيد امحند العنصر األمين العام لحزب الحركة الشعبية''. الحكومة. وبهذا يكون معه قد انتهى الكالم ونفس الش يء يقال

 .03.21على الساعة  9190أكتوبر  00تاريخ الزيارة السبت www.alaoual.com موقع األول 

 9190شتنبر  2يرجع إلى بيان األمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم  - 428

، 02/01/9190، موقع جريدة هسبريس بتاريخ الثالثاء 9190شتنبر  3عبد الرحيم العالم، في البحث عن تفسير لنتيجة انتخابات  عبر  - 429

https//WWW.hespress.com  03:07على الساعة  92/01/9190تاريخ الزيارة 

 . 9190أكتوبر  3التشريعية الحادية عشر، الجمعة  الخطاب امللكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من السنة األولى من الوالية -  430

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
http://www.alaoual.com/


                                                                                                                    

226 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

وقد   431  %2,9على مستوى تحسين أهم املؤشرات االقتصادية كتحقيق نسبة استثنائية وغير مسبوقة في معدل النمو بلغت 

باإلضافة إلى أنها أعلى نسبة في منطقة  9191ة يعوض هذا اإلنجاز خسائر االنكماش االقتصادي الذي سببته جائحة كورونا سن

 . %0والتحكم في نسبة التضخم ب  % 21وارتفاع احتياطي العملة الصعبة بنسبة    % 02املينا. ونسبة نمو القطاع الفالحي 

املصادق  صوصباإلضافة إلى هذه اإلنجازات سجلت هذه الحكومة حصيلة تشريعية مميزة باملقارنة مع سابقاتها حيث بلغ عدد الن

نص. أما الحصيلة  219نص في الوقت الذي بلغت خالل الوالية التشريعية التاسعة  220عليها خالل الوالية التشريعية العاشرة 

 نص في الوالية. 029التشريعية للحكومات السابقة فلم تتجاوز معدل 

تور ، أمام اإلشادة امللكية بمنجزات حكومة الدكإن تفسير التصويت في االنتخابات التشريعية بكونه تصويتا عقابيا لم يصمد

سعد الدين العثماني، وعليه تبقى الرغبة في إنهاء تجربة الحكومتين السابقتين بقيادة حزب العدالة والتنمية وألسباب غير واضحة 

 .9190هي التفسير املحتمل لنتائج اقتراع الثامن من شتنبر

خابات التشريعية هو صناعة خريطة جديدة بقيادة حزب التجمع الوطني لألحرار، فإن إذا كان الهدف من التحكم في نتائج االنت

هذا ال يعني أن تجربة العدالة والتنمية مع شركائه كانت فاشلة وخاصة في تدبير الجماعات الترابية حيث بصمت هذه التجربة 

مختلف مرافق الجماعات، وإنجاز مجموعة من على عدة نجاحات ، سواء على مستوى تجويد الخدمات وتخليق الحياة العامة ب

املشاريع تتعلق بالبنية التحتية من شق الطرق وصيانتها وتشييد القناطر وفتح االنفاق لتسهيل حركة السير وحل إشكالية 

العب االكتظاظ التي عانت منه املدن الكبرى كمدينة الدار البيضاء، ناهيك عن املساحات الخضراء والفضاءات الترفيهية وامل

واملؤسسات الثقافية، والحفاظ على املال العام وتحقيق فوائض غير مسبوقة في ميزانية أغلب الجماعات التي سيرها حزب 

 العدالة والتنمية أضف على ذلك عدم رصد اختالالت مالية  في تقارير املجالس الجهوية للحسابات.

املنتظر أن تسجل آثارها في نتائج اقتراع الثامن من شتنبر لوال التدخل هذه اإلنجازات التي خلفت ارتياحا لذا املواطنين كان من 

 9107مستشارا في الوقت الذي حصل فيه في انتخابات  222الذي حصل، وإال كيف يمكن تفسير حصول العدالة والتنمية على 

 اعات.فأصبح يسير عشر جم 0712جماعة من أصل  911مستشارا وكان يسير أكثر من  7111على أكثر من 

، 432بسالسة وأفرزت أغلبيات سيرت هذه الجماعات بدون مشاكل 9107لقد تشكلت مكاتب الجماعات الترابية بعد انتخابات 

من هذه الجماعات بما فيها جميع املدن الكبرى ذات نظام املقاطعات. وتميزت األجواء  % 02حيث سير حزب العدالة والتنمية 

الكبار واستعمال السالح  433بالنزاع واالتهامات باستعمال املال وشراء الناخبين  9190التي رافقت تكوين هذه املكاتب سنة 

بما ينذر عن صعوبة في تدبير شؤون البالد خالل هذه الوالية على املدى القريب، وفيه   435والتهديد بالقتل 434وحالة االنتحار

 مس باالختيار الديمقراطي املنشود.

 .وأثرها على االختيار الديمقراطي باملغرب 2011ثانيا: استحقاقات ما بعد دستور 

                                                           

 .9199يناير  91بتاريخ  92أحمد الحليمي املندوب السامي ملندوبية التخطيط، موقع ميديا  - 431

ال نتحدث هنا عن املشاكل والعرقلة التي قامت بها فرق املعارضة خاصة في مجلس جهة درعة ومجلس جهة كلميم واد نون ومجلس مدينة - 432

 رباطال

تم ترويج مقاطع من تسجيالت على تطبيق الواتساب ملستشارين من إقليم آسفي وآخرين من إقليم أكدير يتبادلون الحديث حول حصولهم - 433

 على مبالغ مالية من أجل التصويت على املرشحين للرئاسة. 

 .9190شتنبر  92بتاريخ الجمعة  بالغ وكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بكلميم - 434

 تصريح مستشارة من مجلس مدينة الرباط بعد رفع الجلسة األولى املقررة النتخاب عمدة الرباط ونوابها.- 435
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الذي ُدشن جوابا على أسئلة الربيع املغربي في إطار  لتؤكد صدقية املسار اإلصالحي 9100إذا جاءت استحقاقات ما بعد دستور 

للتغيير  ربية كنموذجفبراير، فإنها فرضت على التجربة املغربية التي سوقت في املنطقة الع 91سياق الربيع العربي ومطالب حركة 

هذه االستحقاقات االنتخابية التي تم إجراءها وألول . الناعم والتدريجي اختبارات كثيرة على مختلف القوى السياسية الفاعلة

واإلشراف التقني لوزارة الداخلية ووزارة العدل التي ستعوضها النيابة  .مرة تحت اإلشراف السياس ي املباشر لرئيس الحكومة

حيت  9100، ويمكن القول بأن هذه االنتخابات عرفت تحوال جذريا وواضحا باملقارنة مع فترة ما قبل دستور 436حقاالعامة ال 

مرت في جو انتخابي تنافس ي مرهون بمبادئ الشفافية والنزاهة والجودة من خالل تنصيص املشرع املغربي على عدد من القوانين 

تبط بالحكامة الجيدة وباملبادئ الكبرى للدستور وشكل قطيعة مع الفترة السابقة التي أعطت للعملية االنتخابية معنى جديد مر 

 .437املتسمة بالتزوير والفساد االنتخابي التي كانت تضر بشكل أو بآخر بصورة املغرب على الصعيد الدولي

-9101( و)9101-9100)هذا املستجد ساعد في إبراز خرائط سياسة جديدة تصدر مشهدها الحزبي خالل واليتين متتابعتين  

باإلضافة إلى حزب األصالة واملعاصرة   438( حزب العدالة والتنمية بعد أن قض ى في موقع املعارضة خمسة عشرة سنة9190

 9190في حين تراجعت أحزاب االستقالل واالتحاد االشتراكي والتجمع الوطني لألحرار والحركة الشعبية. لكن في استحقاقات 

من تعديل القوانين االنتخابية وعلى رأسها  تغيرت األمور انطالقا

وهي  االنتخابية، اللوائح في املسجلين عدد أساس على االنتخابي القاسم احتساب

وا امللكية، بجان إلى دستوري كثابت للمملكة، الديمقراطي الخيار الصميم في وضربت الدستور، أحكام انتهكت تدليسية ممارسة

ال سيما  وفصوله اململكة، دستور  تصدير الذي خالف النكوص ي، التوجه هذا 439للمملكة يةالتراب والوحدة اإلسالمي، لدين

  .21؛00؛2؛9؛0الفصول 

وبرزت عودة وزارة الداخلية بقوة لصنع خريطة جديدة من خالل استعمال اللوائح االنتخابية العامة للتحكم وتوجيه النتائج 

، وتحريك أعوان السلطة 440تكرار نفس املقيدين والشطب على آخرينوضبطها، وغض الطرف عن االنزاالت في التسجيالت و 

إضافة إلى عمليات الترحال السياس ي أو ممارسة الضغط على   .لخدمة مرشحين معينين، هذا وليس انتهاء بالتصرف في النتائج

من  21الفصل  مرشحين من قبل رجال السلطة وبعض املنافسين وذلك من أجل ثنيهم عن الترشح في مخالفة ملقتضيات

وكذا من خالل االستخدام املكثف لألموال وتوج ذلك بالتعسف ضدا على القانون باالمتناع عن تسليم املحاضر  441الدستور 

                                                           

 (9101-9100بعد استقاللية النيابة العامة عن وزارة العدل في إطار ورش إصالح العدالة خالل الوالية الحكومية ) - 436

437  

 .9100إلى سنة  0222ب من موقع املعارضة خالل ثالث واليات تشريعية من سنة مارس فريق العدالة والتنمية بمجلس النوا - 438

على أن: نظام الحكم باملغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برملانية واجتماعية. يقوم النظام  9100ينص الفصل األول من دستور  - 439

راطية املواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط املسؤولية الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمق

ة، يتستند األمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين اإلسالمي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، وامللكية الدستور  .باملحاسبة

 نظيم ال مركزي، يقوم على الجهوية املتقدمة.واالختيار الديمقراطي. التنظيم الترابي للمملكة ت

طال هذا التشطيب أسماء قيادات بارزة في حزب العدالة والتنمية كعبد الصمد السكال رئيس جهة الرباط وعبد العالي حمي الدين رئيس  - 440

 لجنة التعليم بمجلس املستشارين.

في التصويت، وفي الترشح لالنتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية،  من الدستور على أن: لكل مواطنة ومواطن، الحق 21ينص الفصل  - 441

والتمتع بالحقوق املدنية والسياسية، وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف 

عترف بها للمواطنات واملواطنين املغاربة، وفق القانون. ويمكن االنتخابية. التصويت حق شخص ي ووطني. يتمتع األجانب بالحريات األساسية امل

حدد القانون ي لألجانب املقيمين باملغرب املشاركة في االنتخابات املحلية، بمقتض ى القانون أو تطبيقا التفاقيات دولية أو ممارسات املعاملة باملثل.

 ا شروط منح حق اللجوء.شروط تسليم األشخاص املتابعين أو املدانين لدول أجنبية، وكذ
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ملمثلي حزب العدالة والتنمية في عدد كبير من مكاتب التصويت وطرد بعضهم اآلخر علما أن املحاضر تعد الوسيلة الوحيدة التي 

حصل عليها. هذا التدخل أزاح حزب العدالة والتنمية من صدارة املشهد الحزبي )األمر الذي دفع أمانته تعكس حقيقة النتائج امل

وتم تعويضه بحزب التجمع الوطني لألحرار الذي حظي بدعم كبير  442العامة في تقليد غير مسبوق باملغرب من تقديم استقالتها(

مادية تفوق إمكانيات جميع األحزاب املتنافسة. كما أن باقي األحزاب  خالل اشتغاله ثالث سنوات قبل االستحقاقات بإمكانيات

 تطورت نتائجها ومنها من تمكن من تشكيل فريق نيابي بعد عدم قدرته على ذلك سابقا كحزب التقدم واالشتراكية.

 الخاتمة

ملكة ونقطة أساسية في مسلسل شكلت نقطة محورية في مسار اإلصالحات التي شهدتها امل 9100خالصة القول إن مرحلة دستور 

بحيث شكل  9100التغيير املؤسساتي الذي قطع مع كل األشكال والنماذج السلبية التي عرفها املغرب في مرحلة ما قبل دستور 

من الدستور  00لبنة مؤسسة ملنظومة دستورية ديمقراطية جديدة. ولقد حدد الفصل  خطاب التاسع من مارس من نفس السنة

عل االنتخابي باملغرب، املبني على الشفافية والنزاهة والحياد التام بين املرشحين والوسائل التي يمكن أن تشكل أساسيات الف

 مورد إضافي بالنسبة لألحزاب السياسية.

ية في مرحلة االعداد من خالل إدخال تعديالت في القوانين االنتخاب 9190لكن بالنظر إلى حجم الخروقات التي عرفتها استحقاقات 

مست بجوهر االختيار الديمقراطي وأسفرت على نتائج أزاحت حزب العدالة والتنمية من صدارة املشهد الحزبي في الوقت الذي 

معه  التفاوض تم لو األفضل من كان

بعد  انتخابيا ملواجهته انتخابي تحالف تشكيل تم أو مواجهته، في االنتخابي الفشل عقدة لحل سياسيا

 متخلفة، صادرت قوانين تمرير عبر الديمقراطي الخيار بثابت واملقامرة الدستور، بأحكام املس وضع مرتين، البام فشل

 االنتخابات. في والنزيه الحر االقتراع طريق عن األمة، ممثلي اختيار في املواطنين حق

قراطي ة باملغرب باالختيار الديمإن األزمات تعد من بين األحداث التي تختبر مدى التزام املؤسسات الدستورية والسلطة السياسي

وهذا االلتزام باالختيار الديمقراطي يتعلق  .9100الذي أصبح ثابتا من ثوابت األمة املغربية مع دستور اململكة املغربية لسنة 

 أساسا بتقيد املؤسسات الدستورية والسلطة السياسية بالنص الدستوري كفلسفة تعاقدية بينها واملجتمع، وكذا بالتأويل

وختام القول ان العشرية  .الديمقراطي للنص الدستوري في حالة الغموض من داخل الوثيقة الدستورية وليس من خارجها

كانت كافية لتدشين نفس تراجعي أزاح فاعل سياس ي ومنح الصدارة لحزب آخر، ولكن هذه هي السياسة  9100األولى بعد دستور 

 فيها موت دائم وال انتصار دائم. ليس

 

 

 

 

 

                                                           

 9190شتنبر 2يرجى الرجوع إلى بالغ األمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بتاريخ  - 442
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 املراجع واملصادر 

، موقع جريدة هسبريس بتاريخ 9190شتنبر  3عبر عبد الرحيم العالم، في البحث عن تفسير لنتيجة انتخابات  

 03:07على الساعة  92/01/9190تاريخ الزيارة  https//WWW.hespress.com، 02/01/9190الثالثاء 

 9190شتنبر  2التصويت الصادر يوم بالغ وزير الداخلية حول استعمال البطاقة الوطنية في عملية  

 .9190شتنبر  92بتاريخ الجمعة  بالغ وكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بكلميم 

 9190شتنبر  2بيان األمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الصادر بتاريخ يوم  

املعين واملكلف بتشكيل بالغ عبد اإلله بن كيران األمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة  

تاريخ الزيارة السبت www.alaoual.com، موقع األول 9102يناير  3املوافق  0223ربيع الثاني  2الحكومة، الصادر في يوم 

 .03.21على الساعة  9190أكتوبر  00
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 اآلليات القانونية لحامية ملكية األرايض باملغرب 
"  Legal mechanisms to protect land ownership in Morocco   "  

 الدكير رضوانالباحث :

 -وحدة القانون الخاص -مركز الدكتوراه  - باحث بسلك الدكتوراه

 الرباط.-اكدال-جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية

 

 ملخص املقالة:

" و نسعى من خاللها إلى البحث في ليات القانونية لحماية ملكية األراض ي باملغرب الورقة العلمية موضوع " اآلتتناول هذه         

أهم الوسائل القانونية، التنظيمية و املؤسساتية التي ساهمت بشكل كبير في حماية ملكية األراض ي باملغرب، نتناول من خالل 

اإلجراءات املسطرية  املنصوص عليها في ظهير تحديد  اض ي باملغرب )أوال(، محاوال بيان و املحور األول: مراحل التحديد اإلداري لألر 

 0292فبراير  03و  0201يناير  2ظهيري  . وكذلك الغوص في بعض اإلجراءات األخرى املتفرقة ضمن أحكام0202فاتح يوليوز 

 نظرا ألهميتها في هذا العلمية )ثانيا(.

خصوصيات املساطر املتبعة في تحفيظ األراض ي باملغرب، بحيث نبدأ بخصوصيات  املحور الثانإلى ثم بعد ذلك التطرق  في      

تحفيظ أمالك الدولة الخاصة )أوال( وكذا تحفيظ األراض ي الساللية ن كما نعرج على العقارات املستخرجة من امللك العمومي 

 ساطر العادية للتحفيظ )ثانيا(.مع التركيز كذلك على خصوصية هذه املساطر الخاصة مقارنة مع امل

 الكلمات املفاتيح:

 أراض ي، العقار، ظهير، التحفيظ ، آليات، النصوص التشريعية، إجراءات، املسطرة، توصيات. 

Article summary: 

This scientific paper deals with the topic of "Legal Mechanisms for the Protection of Real Estate Ownership in 

Morocco" and seeks through it to research the most important legal, organizational and institutional means that 

have contributed significantly to the protection of land ownership in Morocco. First, we will try to determine the 

procedural procedures stipulated in the Dahir of July 1, 1914. We will also address other procedures stipulated in 

the provisions of the Dahir of January 3, 1916 and the Dahir of February 18, 1924 (Second). 

The second axis was addressed: the peculiarities of the procedures followed in the preservation of land in Morocco, 

so that we address the peculiarities of the preservation of private state property (first) as well as the preservation of 

dynastic lands and real estate extracted from the public domain, with a focus also on the specificity of these private 

procedures compared to the normal procedures for memorization (second). . 

Key words: lands, real estate, dahir, memorization, mechanisms, legislative texts, procedures, ruler, 

recommendations. 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

231 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 مقدمة:

في مجملها منظمة بمقتض ى قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية وخاصة املذهب املالكي قبل  كانت األمالك العقارية باملغرب        

، 0331و خاضعة لبعض املعاهدات الدولية املنظمة لتملك األجانب من قبيل االتفاق الذي عقد بمؤتمر مدريد سنة  0209سنة 

 9ألجانب في التملك عبر سائر أنحاء اململكة، كما تأكد ذلك في عقد الجزيرة الخضراء املبرم بتاريخ  حيث أصبح بموجبه الحق ل

، واملغرب لم يكن يعرف قبل الحماية تمييزا واضحا بين األمالك العامة و األمالك الخاصة، إلى أن أدخل مشرع 0211أبريل 

املغربي يتناول موضوع األمالك العامة وهو منشور الصدر األعظم  الحماية الفرنسية أول نص تشريعي عرفه النظام القانوني

" ملا كان يوجد بإيالتنا الشريفة أمالك ال يسوغ ألحد أن والذي جاء في ديباجته أنه  0202وظهير فاتح يوليوز  0209بفاتح نونبر 

ر ع، ومن شأن الحكومة أن تتكلف بتدبيينفرد بتملكها كما هو جار به العمل في باقي املمالك، ألنها على الشياع بين الجمي

ومع دخول عهد الحماية باملغرب عمل املشرع على إحداث تنظيم جديد يطلق عليه  443أمرها ألنها وكيلة العموم في ذلك".

الش يء الذي أدى إلى ظهور االزدواجية القائمة بين عقارات محفظة خاضعة لهذا األخير وأخرى  ،444"" نظام التحفيظ العقاري 

حفظة بقيت خاضعة لقواعد الفقه اإلسالمي إلى أن تم تجميع جميع املقتضيات املرتبطة بها ضمن مدونة الحقوق العينية غير م

 .22.13بمثابة قانون رقم 

فكانت سلطات الحماية آنذاك متحفزة لوضع نظام يتعلق بامللكية العقارية باملغرب وقبله تونس من أجل ضمان األمن            

لتمكين الفرنسيين واألجانب من االستقرار و ألن العقار هو الذي سيضمن استمرار االستعمار، وفي نفس الوقت تمكين في العقار 

الجميع من التملك واالستغالل املنظم لألراض ي، وبهذا أعدت سلطات الحماية نظام التحفيظ العقاري بعد سنة ونصف من 

الذي يقر نظاما  02.12املعدل واملتمم بالقانون رقم  0202غشت  09ق ل املواف 0220رمضان  2عقد الحماية، حيث صدر ظهير 

شرع الفرنس ي إلى إقرار نظام جديد للملكية العقارية ما دفع بامل إلى جانب النظام الذي كان سائدا ومعموال به، وهو  445جديدا

رية ي كانت تتسم بها امللكية العقابمقتضاه أصبحت العقارات باملغرب تخضع لنظام مزدوج، بدعوى أوال وضع حد للفوض ى الت

وذلك الفتقار محرري الرسوم العدلية إلى الدقة والتحديد، وعدم ضبط السجالت العقارية ضبطا كافيا يمكن ذوي الحقوق 

والغير واملحاكم من الرجوع إليها كلما اقتضت الضرورة ذلك. كما كانت كذلك من ضمن األسباب املبررة لألخذ بنظام التحفيظ 

قاري إقرار الحقوق على أسس عصرية يكفل للملكية العقارية وضعا قانونيا مستقرا ومبنيا على أسس علمية ومنطقية تضع الع

                                                           

" منازعة التحديد اإلداري و التعرضات عليه " مشاركة في الندوة الوطنية في موضوع : " األمن العقاري " دفاتر محكمة النقض،   أحمد دحمان -443

 .                                                                           72ة الرباط ،الصفحة: ، مطبعة األمني91العدد 

املحدث ألول إدارة للمحافظة على األمالك العقارية بمدينة  0207يونيو  2أول نص استعمل فيه املشرع هذا االسم هو الظهير الشريف الصادر في  -444

تحت عنوان ظهير شريف في إحداث إدارة بالدار  222ص  022"إن النص املدرج بالجريدة الرسمية الفرنساوية عدد  الدار البيضاء حيث جاء فيه:

لنصوص االبيضاء للمحافظة على األمالك العقارية وفي إجراء العمل في بعض النواحي من اإليالة الشريفة بالظهير املتعلق بتسجيل العقار وبباقي 

 الجديد، يجري العمل به من تاريخ نشره، والسالم" املنظمة للقانون العقاري 

: ـ"أصول نظام التحفيظ العقاري بحث في مصادره املادية والرسمية وفي توجيه القضاء لنظر الشرع اإلسالمي عليه، ادريوشيراجع الدكتور أحمد 

 .01حتى  2م، ص: من  9112هـ / 0292منشورات سلسلة املعرفة القانونية، الطبعة 

 ،ج السديد في اإلقناع بوجود تعريب رسمي للقانون العقاري الجديد: هدية إلى الحقوقيين بمناسبة االحتفال بمئوية نظام التحفيظ العقاري املنهـ 

 .01م، مطبعة أصكوم، منشورات سلسلة املعرفة القانـــونية، ص:9109-هـ0229الطبعة األولى، 

بضرورة   0222شتنبر  9عرف نظام التسجيل العيني للسفن حيث ألزم القانون الفرنس ي ل ترجع أصول هذا النظام الى القانون البحري الذي 445

ات الشهر يتسمية السفينة باسم معين ال يمكن تغييره طيلة حياتها وعملها، وأن يتم تسجيلها في ميناء الربط، هذا النظام اقتبس منه روبرتورانس آل

كثر يراجع ذ.محمد نعناني: " إرشاد الساري إلى أصول التحفيظ العقاري " دراسة علمية وفق العيني ليطبقها على املجال العقاري. للتوسع أ

                                                            .                                                              01طبع األحمدية الصفحة :  9102املتعلق بمدونة الحقوق العينية الطبعة األولى  22.13والقانون  02.12مستجدات القانون 
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حدا للتالعب واالستيالء والترامي الذي كان يسود البالد، ثم العمل فيما بعد على وضع سياسة عقارية واضحة تمكن املالكين 

 .من استغالل أراضيهم بكيفية أفضل

و مند االستقالل وإدارة األمالك املخزنية تعتبر نظام التحفيظ العقاري إطارا قانونيا أساسيا لضبط وتطهير أمالك            

الدولة الخاصة والعقارات التي لها وصاية عليها، وذلك من منطلق النسبة الجد املرتفعة التي يمثلها الرصيد العقاري الذي 

النسبة للمساحة العامة للبالد، ما دفع بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري تدبره الدولة بمختلف مؤسساتها ب

و الخرائطية تلجأ إلى عقد مجموعة من االتفاقيات الثنائية قصد متابعة مساطر تحفيظ هذه املمتلكات وتصفية مطالب 

ك الجماعات الساللية، مديرية أمالك الدولة، التحفيظ املودعة في اسم هيئات الدولة من وزارة الداخلية في شأن أمال

املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مع ما يترتب على ذلك من إعفاءات  من الرسوم واالستفادة من مجانية 

عن  ، وهو ما يميزها في هذا اإلطار 446خدمات التحفيظ وكذا خضوعها إلى مساطر خاصة مشمولة بتحديد إداري مصادق عليه

 .447األشخاص العاديين نظرا لتشابه نظام ملك الدولة الخاص مع نظام ملك الخواص باملغرب

املعدل واملتمم بالقانون  0202غشت  09وإذا كانت أراض ي الخواص تخضع لقواعد وإجراءات منصوص عليها بموجب ظهير 

العادية للتحفيظ، فإن املشرع كان عليه أن واملتعلق بنظام التحفيظ العقاري عادة ما يطلق عليها املسطرة 448 02.12رقم 

يحدد مساطر خاصة واستثنائية تراعي خصوصية باقي العقارات التي يتكون منها النظام العقاري املغربي، ونقصد هنا مسطرة 

 تحفيظ األمالك املحددة تحديدا إداريا.

التي يمتاز بها الرصيد العقاري املغربي؟ و ما هي فكيف تعامل املشرع املغربي مع هذا التنوع في طبيعة العقارات            

 الخصوصية التي تميز املساطر الخاصة عن املساطر العادية للتحفيظ؟

 هذا ما سنحاول مالمسة بعض جوانبه من خالل تقسيم هذا املوضوع إلى محورين كالتالي:

 

 املحور األول: مراحل التحديد اإلداري لألراض ي باملغرب.  

  

 ني: خصوصيات املساطر املتبعة في تحفيظ األراض ي باملغرب.املحور الثا

 

 

 

 

                                                           

مداخلة في الندوة الوطنية حول موضوع " األمن العقاري  -التحفيظ الجماعي نموذجا –ذ.حميد الربيعي : "إستراتيجية تعميم التحفيظ العقاري 446

                                                       .         21مطبعة األمنية الرباط الصفحة  91" دفاتر محكمة النقض عدد 

، حسن الخشين: "ملك الدولة الخاص، املقاربة القانونية واملالية "، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبدهللا -447

 .272،صفحة:  9119-9110 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، فاس ، املوسم الجامعي

املغير و املتمم  9100448نونبر 99املوافق ل  0229دي الحجة  97الصادر في  002.00.0الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  02.12القانون رقم - 

بالجریدة الرسمیة عدد املتعلق بالتحفیظ العقاري ، املنشور   0202غشت 09املوافق  0220رمضان  2بمقتضاه الظھير الشریف الصادر بتاریخ 

  ..                                7727، ص  9100نونبر  92املوافق ل 0229ذي الحجة  92بتاریخ  7223
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 : مراحل التحديد اإلداري لألراض ي باملغرب املحور األول 

 ألمالك اإلداري  التحديد لتعريف 449الخاصة، الدولة أمالك تحديد لعملية املنظم 0201 يناير 12 ظهير يتطرق  لم           

 ما الباغ قطعية بصفة كبيرة مساحة ذي عقار  حدود ضبط إلى تهدف التي العملية بأنه تعريفه على الفقه عمل لذلك الدولة،

 احاتملس القانونية التصفية إلى الوصول  بهدف خاصا أو  عاما ملكا كان سواء للدولة أو  ساللية أو  أصلية لجماعات تابعا يكون 

 مع نزاع يقع ال حتى املخزنية، لألمالك واضحة حدود وضع هي اإلداري  التحديد من األساسية الغاية كانت فلما وهكذا، شاسعة.

 إدارة نم طلب على بناء التحديد أعمال فيه تجري  أن يمكن للدولة ملك أنه في يشتبه عقار  كل فإن لها، املجاورة األمالك أرباب

 بتعاون  الذكر  السالفة رةاإلدا طرف من ميداني بحث إجراء بعد النظام هذا على املشرف الجهاز  باعتبارها 450املخزنية، األمالك

 الثالث فصللل طبقا فيه يحدد وزاري  مرسوم إصدار  عنه ينتج الذي طلبها تقديم إلى ذلك بعد لتبادر، املعنية املحلية السلطة مع

 العملية. في الشروع تاريخ 0201 يناير 12 ظهير من

 هذا في االمتياز  صاحبة اإلدارة لفائدة مهمين أثرين حديدالت على املوافقة قرار  صدور  على 0201 يناير 12 ظهير رتب وقد           

 وهما: الشأن

 ضتعر  بعدم شهادة على الحصول  بعد إال  تحديده في املشروع العقار  حدود عليه اشتملت مما ش يء في التعاقد يسوغ ال  أوال:

 التحديد. على املصادقة قرار  صدور  غاية إلى وذلك اإلدارة

        451التحديد. ألعمال التعرض وجه على  إال العقار  هذا شأن في للتحفيظ مطلب أي قبول  إمكانية عدم :ثانيا

 شأنها من للتحفيظ محولة كل إبعاد 0201 يناير 12 ظهير من الثالث الفصل خالل من توخى قد املغربي املشرع كان وإذا          

 جدر األ  من كان وأنه مطلبهم، في محقين يكونون  قد الدين األفراد بحقوق  مس نظرنا في فإنه اإلداري، التحديد عملية عرقلة

 ثبتي ما لهم الحقوق  هذه أصحاب أن مادام للتحفيظ الطلبات هذه مثل قبول  صالحية لعقاريةا األمالك على املحافظ تخويل

 منازعين ادواألفر  مالكا الخاص( )امللك الدولة في افترض قد هذا بمنعه يكون  ألنه لتحفيظها، مطالب فتح من يمكنهم و  تملكهم

 ذلك. في لها

 روعالش قبل بشهر  التحديد عملية بتاريخ الناس عموم إعالم يجب أعاله ر املذكو  الظهير  نفس من الرابع للفصل وطبقا        

 الجريدةب املوافقة مرسوم ونشر  الفرنسية، و  العربية باللغة إعالمات وإلصاق الوطنية، بالجرائد اإلعالن هذا بنشر  وذلك ،فيها

 تشرع أن ىعل العقار، موقع لها التابع االبتدائية واملحكمة املخزنية األمالك وإدارة القضاء محاكم في منها نسخ وتعليق الرسمية

 تحديدال هذا على حقا يدعي من لكل يمكن و  اإلعالمات في املعين املحل و  الوقت و  اليوم في التحديد أعمال مباشرة في 452اللجنة

 خطيطيات ورسما يدالتحد وقائع على يشتمل الذي محضرها في تعرضه تضمن التي اللجنة هذه أمام العملية هذه على يتعرض أن

 نشر  ريختا من انطالقا و  الرسمية بالجريدة اإليداع هذا نشر  ليتم املعنية املحلية السلطة لدى الكل إيداع ويتم املحدد، للعقار 

 العقارية األمالك على املحافظ من يطلب أن تعرضا قدم من كل على يجب أشهر  ثالثة أجل وداخل الرسمية بالجريدة اإليداع

 عليها. املعتمد والحجج تعرضه سبب فيه يبين باسمه لتحفيظل مطلب فتح

                                                           

 خصوصية تنظيمات تأسيس في شريف ظهير  عنوان تحت بعدها وما 93ص: الرابعة السنة 020عدد الرسمية بالجريدة منشور  شريف ظهير   -449 

 ية.املخزن األمالك لتحديد

 عةالطب ، الجديدة النجاح مطبعة "، التنمية في ودورها االجتماعية و  السياسية بنيتها لدراسة محاولة  الجموع "أراض ي : بالزاغ الكريم عبد  -450 

  11 : ص ، 0223 األولى

 لوهابا عبد : الصدد هذا في أنظر  ةالعمومي باألشغال املكلفة الوزارة هي الطلب بتقديم املبادرة الجهة يكون  العمومي للملك بالنسبة   -451 

 بعدها. ما و  52 ص: ،1111 األولى الطبعة ، الوطنية الوراقة و  املطبعة ، الوصاية و  التنظيم بين الجموع أراض ي ، رافع

 . املخزنية األمالك وممثل اإلدارية السلطة ممثل من أساسا تتكون   اللجنة أن  الصدد هذا في اإلشارة تجدر  و   452 
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 حيث 454 تعرض، أي يقدم لم أنه فإما  453: النتيجتين بإحدى تنتهي اإلداري  التحديد مسطرة أن سبق مما يتضح و          

 على رضاتتع تقديم يتم أن وإما الرسمية، بالجريدة ينشر  عليه باملصادقة وزاريا مرسوما بذلك ويصبح نهائيا التحديد يصبح

  التعرضات. هذه صحة مدى في للبث القضاء بيد إجراءاته مصير  ليبقى التحديد هذا

وصدور مرسوم املصادقة عليه،  455ورغم الحصانة التي تتمتع بها هذه العقارات بعد انتهاء مراحل التحديد اإلداري          

قارية خاصة بها، وذلك إلشهار جميع العمليات التي يمكن أن فإن املشرع خصص لها نظاما للتحفيظ العقاري لتأسيس رسوم ع

ترد عليها بعد ذلك، غير أن إخضاع هذه العقارات لنظام التحفيظ العقاري، يجب أن يتم وفق قواعد خاصة، اعتبارا لإلشهار 

ض فيه توفير كافة الذي تم طيلة عمليات التحديد اإلداري من طرف األجهزة اإلدارية املختصة وهو ما من شأنه أن يفتر 

 .الضمانات للحفاظ على حقوق األغيار

املعدل واملتمم بالقانون رقم  0202غشت  09و لعل ما يبرر الخروج عن القواعد العادية املسطرة في الباب األول من ظهير 

هذه املساطر وإتباع مساطر خاصة أخرى للتحقيق هو اإلشهار والتحديد اللذين تخضع لهما العقارات املعنية ب 456 02.12

 .الخاصة

وقد صدرت نصوص قانونية متوالية همت تحديد األمالك والعقارات السابقة الذكر، مما يستدعي إلقاء نظرة متمعنة         

على املقتضيات القانونية عبر دراسة تحليلية ملختلف اإلجراءات املسطرية التي تهم كل نوع من أنواع العقارات السالفة على 

 0292فبراير  03و ظهير  0201يناير  2ظهير  )أوال( و طبقا ألحكام 0202االطالع على مقتضيات ظهير فاتح يوليوز  حدى، من خالل

 )ثانيا(.

 1112457أوال: طبقا لظهير فاتح يوليوز  

                                                           

 يجةنت إيداع من أشهر  الثالثة أجل داخل للتحفيظ مطلب فتح طلب خالل من يؤكده لم املتعرض أن أو  األجال خارج جاء لكنه  تعرضه قدم أو  -453 

 . استبعادهما يعني مما الرسمية بالجريدة األولي التحديد

 حقوق ال كلية ، املعمقة العليا الدراسات دبلوم لنيل لةرسا ، التنمية تحقيق في مساهمتها ومدى للدولة الخاصة األمالك الهواري: البودالي  -454 

 .22ص: ، 9119 ــ 9110 اكدال

 . 0292فبراير  03و  0201يناير  – 12من الظهير  7أنظر في هذا الصدد مقتضيات الفصل    455

  456. ( املتعلق بالتحفيظ العقاري  0202غشت  09)  0220رمضان  2الظهير الشريف الصادر في   - 

اإلطار التشريعي املنظم للملك العام للدولة بتنصيصه في الفصل األول منه على أنه تدخل في عداد األمالك  0202ر ظهير فاتح يوليوز يعتب -457 

 العمومية األمالك األتية: 

 ن الحد املذكور.شاطئ البحر الذي يمتد الى الحد األقص ى من مد البحر عند ارتفاعه مع ارتفاعه مع منطقة مساحتها ستة أمتار تقاس م -0

 األخلجة واملراس ي واألحواز وملحقاتها، -9

 املنارات والفنارات والعالمات التي توضع لإلنذار بالخطر وكافة األعمال املعدة لإلضاءة واإلنذار باملخاطر في الشواطئ وملحقاتها، 2-

 مجاري املياه مهما كان نوعها مع منابعها، -2

 والتي يفجر منها املاء وأيضا اآلبار واملوارد العمومية،اآلبار املعروفة باإلرتوازية  -7

 البحيرات الكبيرة والصغيرة واملستنقعات والسباخ، -1

 الترع التي تسير فيها املراكب والتي تستعمل للري أو التي تجفف وتعتبر أشغاال عمومية، -2

ال عمومية، وذلك لوقاية األراض ي من طغيان املياه، أو لحاجات املدن الحواجز والسدود والقنوات وأشغال التقنية وغيرها مما يحدث بصفة أشغ -3

 أو الستخدام قوة املاء.

 ،مالطرق واألزقة والسبل والسكك الحديدية الخارجة والكهربائية والجسور، وعلى العموم طرق املواصالت أيا كان نوعها التي يستخدمها العمو  -2

باملواقع الحربية واملراكز العسكرية وتوابعها وعلى العموم كل األراض ي واألعمال التي ال يمكن لألفراد أن  كل اإلستحكامات والتحصينات املتعلقة -01

 يمتلكوها ألنها مشاعة. 
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ميز بين بالرجوع إلى النصوص القانونية املنظمة للملك العام للدولة أو لألمالك الجماعية نجد أن املشرع املغربي          

مسطرتين لتحديد هذه األمالك، األولى مسطرة خاصة وفق قانون التعمير والثانية مسطرة عامة طبقا للقواعد املسطرية 

 .املتعلق بامللك العام للدولة وهي موضوع دراستنا 0202املنصوص عليها في ظهير فاتح يوليوز 

( كما قد 1ظهير املشار إليه أعاله قد ينصب على االمالك العامة )وما تجب اإلشارة إليه أن التحديد اإلداري طبقا ملقتضيات ال

  (2يهم أمالك الدولة الخاصة املتأصلة من امللك العمومي )

 مالك الدولة العامة: ا1

تخضع أمالك الدولة العامة لوصاية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، غير أن الدولة أسندت أمر تسيير وتدبير بعض          

الذي أوكل تدبير املوانئ ومشتمالتها  19/07ملرافق العمومية ملؤسسات أخرى بواسطة قوانين خاصة كما هو الشأن للقانون رقم ا

الذي منح صالحيات تدبير الطرق السيارة للشركة  32/12للوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغالل املوانئ، أيضا القانون رقم 

 الوطنية للطرق السيارة.

ولحماية وتحصين ملكية هذه األمالك من االستهداف املباشر أو غير املباشر من طرف الخواص فقد لجأت الى وسيلة قانونية       

 ترتكز باألساس على مسطرة التحديد اإلداري.

رابية لجماعات التوعليه يمكن اعتبار التحديد اإلداري بأنه إجراء قانوني يتم بمقتضاه تعيين حدود امللك العام للدولة أو ل      

حصرية كانت أم قروية و مشتمالته بكيفية مدققة تهدف حماية من كل ترام عليه من طرف الغير ودرءا ألي نزاع أو ادعاء 

 يمكن أن يثار بشأنه.

اكم ومما الشك فيه أن اإلدارات العامة غالبا ما تلجأ إلى عملية التحديد عندما تحس أن موقعها سيكون ضعيفا أمام املح     

املختصة لعدم توفرها على سندات وحجج كافية إلثبات امللكية وذلك بغية نقل عبء إثبات امللكية على املتعرض على عملية 

الصادر عن املجلس  000التحديد أثناء إيداعها ملطلب التحفيظ، وهذا ما كرسته االجتهادات القضائية إذ جاء في قرار رقم 

 ما يلي: 458 022/32امللف املدني رقم في  0232يناير  90األعلى بتاريخ 

"إن املتعرض في مادة التحفيظ هو املدعي الذي يدعي خالف ما يطلب طالب التحفيظ كذلك يتعين عليه إثبات ما يدعيه        

 ". وإن حجج طالب التحفيظ باعتباره مدعى عليه ال تناقش إال إذا أدلى املتعرض بحجج تؤيد تعرضه

تمر بعدة إجراءات حيث نص الفصل  0202يوليوز  0اإلشارة إلى أن مسطرة التحديد اإلداري املنظمة بظهير ومن هنا تجب          

من نفس الظهير على أن تعيين حدود امللك العمومي للدولة يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير التجهيز  459 2

فإن املجلس الجماعي يتولى  9112من امليثاق الجماعي لسنة  22ى املادة والنقل أما بالنسبة للجماعات املحلية فإنه استنادا إل

دراسة مسألة تحديد امللك العام الجماعي والتداول بشأنه في دورته العادية واالستثنائية ثم يتخذ مقرره القاض ي باملوافقة على 

 .تحديد امللك العام مع تحديد موقعه وحدوده بكل دقة ووضوح

                                                           

مكتبة دار السالم، الرباط، ” تدبير أمالك الجماعات الحضرية والقروية في امليثاق الجماعي الجديد” أنظر في هذا الصدد: مجموعة شوارق  - 458

 .21ص:  9112بعة األولى، الط

على ما يلي : " تعين حدود األمالك العامة إذا اقتض ى األمر بقرار وزيري بعد بحث عمومي بناء  0202ينص الفصل السابع من ظهير فاتح يوليوز  - 

  459على طلب املدير العام لألشغال العمومية". 
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تخذ املقررات سواء تلك التابعة للدولة ) مرسوم ( أو للجماعات املحلية ) مقرر( بعد إجراء بحث عمومي إذ يجب والبد أن ت       

أن يجري إشهار كاف بشأن البحث بواسطة اإلعالنات التي تنشر بالجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد الوطنية، وكذا بواسطة 

و ذلك قصد تمكين الغير من حماية حقوقهم وتقديم مالحظاتهم طيلة مدة  اإلعالنات التي تلصق بمكاتب الجماعة املعينة،

  460أشهر بعد نشر مرسوم التحديد في الجريدة الرسمية. 1البحث، و كذا خالل أجل 

وعند انتهاء البحث العمومي تقوم اإلدارة بالبث في املالحظات و التعرضات وتبعا لذلك يمكن لها أن تأخذ بعين االعتبار       

 الخ. و في هذه الحالة…لتعرضات املقدمة من طرف املعنيين باألمر التي تقوم أساسا على عقد امللكية أو البيع أو الشراء أو ا

تقوم بتغيير الحدود املبينة في مشروع تصميم التحديد إذا تيسر ذلك، أو إلى اقتناء العقارات املعنية باملراضاة أو بسلوك 

ها من جهة أخرى أال تأخذ بعين االعتبار التعرضات املتضمنة بالسجل املعد لذلك، وفي هذه مسطرة نزع امللكية،  ويمكن ل

    461الحالة يجب على املتعرضين اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم.

 1 فإن تحديد امللك العام يصبح نهائيا بعد انصرام أجل 0202يوليوز  0وتطبيقا ملقتضيات الفصل السابع من الظهير       

أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ومن تم ال يحق ألي أحد املطالبة بأي حق في العقارات التي كانت محل تحديد إداري 

إذ ينتج هذا القرار املتخذ آثارا فورية إزاء املجاورين لهذا امللك والذين يصبون إلى اكتساب حقوق ملكية على األراض ي التي 

امللكيات املجاورة للملك العمومي عدة ارتفاقات أحدثها املشرع لفائدة العموم لحماية وحدته املادية شملها التحديد ثم تحمل 

 .462 من التفتيت والترامي عليه ولضمان استعماله استعماال عاديا وفق الغرض املخصص له

      : أمالك الدولة الخاصة املتأصلة من امللك العمومي. 2

املتعلق بامللك العمومي للدولة أنه إذا تبث أن أجزاء من امللك العام قد  0202ظهير فاتح يوليوز من  7جاء في  الفصل         

أصبحت غير قابلة لالستعمال العمومي فيمكن فصلها وإعادتها إلى امللك الخاص للدولة بمقتض ى مرسوم يتخذ باقتراح من وزير 

جزاء البد من التعرف عليها ومعرفة حدودها ومساحتها ولذلك أكدت وقبل فصل هذه األ  التجهيز والنقل وزير األشغال العمومية،

من الظهير أعاله أن ضبط امللك العمومي يتم عند اقتضاء بمقتض ى مرسوم يتخذ بعد إجراء بحث عمومي باقتراح من  2املادة 

 .وزير التجهيز والنقل كما تم التطرق لذلك في الفقرة األولى

وأراض ي الجموع املحددة تحديدا إداريا  463الخاصة التي تم وضعها لتحفيظ األمالك املخزنيةوقياسا على املسطرة          

املتعلق بتحفيظ األمالك املخزنية املتأصلة من امللك العمومي، الذي تبنى نفس  97/11/0292مصادقا عليه فقد صدر ظهير 

 القانونية بناء على مسطرة خاصة للتطهير املتمثلة فياملبادئ باعتبار أن هذه األمالك قد نصت على تصفية وضعيتها املادية و 

   مسطرة التحديد اإلداري                                            

حول امللك العمومي والذي  0202من ظهير فاتح يوليوز  2هذا التحديد الذي تنجزه وزارة التجهيز والنقل طبقا للفصل        

أشهر من تاريخ املصادق على التحديد وباإلضافة إلى ذلك تنص املادة  1عمومي يمتد ملدة  يتميز على الخصوص بفتح بحث

                                                           

امليثاق الجماعي يتولى وليس املجلس الجماعي تفعيل مقرر املجلس الجماعي القاض ي من  22تجدر اإلشارة في هذا اإلطار  طبقا ألحكام املادة  - 460

 131-12بتحديد امللك العام، وذلك بعرض ملف قانوني على عامل العمالة أو اإلقليم قصد املصادقة عليه عمال بأحكام قرار وزير الداخلية رقم 

 .9112أبريل  02بتاريخ  7122بتفويض االختصاص ج. ر، 

 29للمزيد من املعلومات في ذا اإلطار ارجع  محمود شوراق ، م س، ص: - 461

 تعتبر االرتفاقات اإلدارية بصفة عامة صدا من حق امللكية العقارية ، إذ أن أساس االرتفاق هو وجود حق عقاري ويؤسس االرتفاق على عقار  - 462

 تالف عناصره والغرض املخصص له وهذا على خالف األمالك الخاصةوليس على شخص ويستفيد امللك العمومي من ارتفاقات عديدة تختلف باخ

 0209ماي  – 17ظهير  -   463
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 :املذكور على ضرورة إشهار عمليات تحديد امللك العمومي حسب الترتيب اآلتي 0292/ 97/11األولى من ظهير 

تصميم املؤقت للتحديد الذي أنجزته إيداع لدى السلطات املحلية واملحافظة العقارية لنسخ من البحث العمومي ونظير ال -

 مصالح وزارة التجهيز والنقل.

 

 إشهار تعليق اإليداع املذكور.                           .  -

إيداع املحافظة العقارية لنظير املرسوم الذي يثبت حدود امللك العمومي ونظير من التصميم امللحق به وكذا نظير من املرسوم  -

 .0202يوليوز  0من ظهير  7ة األرضية من امللك العمومي وضمها إلى امللك الخاص للدولة طبقا الفصل املعلن لفصل القطع

 1122فبراير  12و ظهير  1116464يناير  3ثانيا: طبقا ألحكام ظهير  

عن  465السالليةإن التصفية القانونية لكل من األمالك الخاصة الدولة، األمالك املخزنية، األمالك الغابوية واألراض ي         

طريق املسطرة العادية للتحفيظ قد تأخذ وقتا طويال وتتطلب تكاليف مهمة خصوصا إذا تعلق األمر بعقارات شاسعة كالغابات 

مثال، أو أراض ي فالحية وأخرى رعوية تمثل أراض ي جماعية، وهو ما جعل املشرع يقر آلية قانونية جديدة  للحفاظ وصيانة كل 

وذلك من أجل ضبط وضعيتها القانونية  466تحديدها تحديدا إداريا وفقا ملجموعة من الظهائرهذه األمالك من خالل 

                                        .                                                                             .                                              467واملادية

لذلك إذا كان املقصود من مسطرة التحديد اإلداري التي تمر بعدة مراحل وتتوج في األخير بصدور مرسوم تتم املصادقة         

عليه، هو ضبط وترسيم حدود العقار محل التحديد مع بيان اإلرتفاقات التي يتحملها من أجل تثبيت وضعيته املادية والقانونية 

 (؟2(؟ وما هي اآلثار املترتبة عنه )1ء الغير عليه، فما هي إذن أهم عمليات التحديد اإلداري )بشكل نهائي وحمايته من استيال

       : عمليات ومراحل التحديد اإلداري  1

                                                           

سن من خالله املشرع مسطرة التحديد اإلداري ألمالك الدولة في املنطقة الخاضعة  0222شتنبر  02لقد عرف هذا الظهير تعديال بموجب ظهير  - 

الذي بقي ساري  0227يوليوز  19ت تحت اإلستعمار اإلسباني فصدر بشأنها الظهير الخليفي بتاريخ للنفوذ الفرنس ي، أما املنطقة الشمالية التي كان

  464وتمديد العمل بظهير التحفيظ العقاري وقانون التحديدي اإلداري ملنطقة الشمال. 0272أكتوبر  91املفعول الى حين إلغائه بظهير 

هكتار  09.111.111رصيدا مهما، داخل النسيج العقاري للبالد بحيث تبلغ مساحتها حوالي هي أراض ي فالحية أو رعوية تحتل مكانا مرموقا و  - 465

ن تكون أتقريبا وتتصرف فيها الجماعة تصرف املالك في ملكه بدون أداء ضرائب أو إيتاوات وغير قابلة للتفويت وال يسري عليها التقادم وال يمكن 

بشأن تنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون  .0202أبريل  92ن ظهير موضوع حجزا أنظر في هذا الصدد الفصل الرابع م

 األمالك الجماعية وتفويتها

 انظر في هذا املجال أحكام  الظهائر التالية:- 466

 ( بمثابة النظام الخاص لتحديد األمالك املخزنية.0201يناير  2)  0222صفر  91ظهير   -

 .0201يناير  2( املتعلق بتحفيظ األمالك املخزنية املحددة وفق املسطرة املقننة بمقتض ى ظهير 0299ماي  92) 0221رمضان  91ظهير  -

 ( املتعلق بتحديد األراض ي الجماعية.0292فبراير  03) 0229رجب  09ظهير   -

تهدف عموما إلى تصفية الوضعية  0229ماي  92وظهير  0201يناير  2وتجب املالحظة أن مسطرة التحديد اإلداري املنظمة بمقتض ى ظهير  - 467

 .القانونية لألمالك الخاصة للدولة، ويكون اللجوء إليها إجباريا في الحاالت التي تكون حقوقها على عقارات ظنية وليست قطعية
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 0292فبراير  03و 468 0201يناير  2تبتدئ عملية التحديد االداري وفق ما هو مبين في الفصل الثالث من ظهيري             

األمانة العامة للحكومة بهذا الخصوص بمبادرة من الجهة املعنية بحسب من يتكلف بتدبير ملك الدولة، فقد بتقديم طلب إلى 

تكون مديرية األمالك املخزنية أو بطلب من مديرية املياه والغابات" املندوبية السامية للمياه والغابات"، أو بناء على طلب من 

الجماعة أو الساللة املعنية، يرمي إلى استصدار مرسوم يعلن بموجبه عن الشروع  بعد استشارة"وزير الداخلية" الوزير الوص ي 

 .0201يناير  2وافتتاح أشغال التحديد اإلداري يتم نشره وفق ما هو مفصل في الفصل الرابع من ظهير 

يده من طرف ممثل اإلدارة وإجراء وبعد بيان املنطقة التي سيجري بشأنها التحديد اإلداري والوقوف على العقار املراد تحد         

بحث ميداني للتحقق منه، يقدم طلب بهذا الخصوص يتضمن كافة الشروط الشكلية املتعلقة بامللك الذي سيكون موضوع 

عملية التحديد اإلداري، والسيما اسمه، موقعه، مساحته، حدوده، ومشتمالته، املالكين املجاورين له واالرتفاقات املقررة عليه 

 .                                              .  469صلحته، سند تملكهأو مل

و نظرا للتشابه الكبير بين األثر املترتب على مبدأ التطهير املنصوص عليه في نظام التحفيظ العقاري وعما يصبح عليه         

لية إشهار واسعة تكفل إعالم العموم وانصرام العقار بعد مسطرة التحديد اإلداري، فقد حرص املشرع على إحاطة اجراءاته بعم

أجل شهر كامل بين نشر مرسوم االعالن عن التحديد وتاريخ الشروع فيه، وكذلك وجوب إعالم العموم بتاريخ افتتاح التحديد 

ا، وبمجرد القيام هوفقا للكيفية التي حددها الظهيرين السابقين مع تعليقه بمختلف املصالح االدارية التي يقع العقار بدائرة نفوذ

، وهو ما ينص عليه الفصل 470بهدين اإلجراءين يصبح العقار املراد تحديده غير قابل للتفويت وذلك تحت طائلة البطالن 

من الظهير املذكور  7من الظهيرين السابقي الذكر وفي اليوم والساعة املحددين في مرسوم التحديد، وحسب الفصل  471أعاله

املكلفة بإنجاز عملية التحديد قصد التعرف على حدود العقار، ووضع عالمات أو أنصاب تجسد  472تنتقل اللجنة الرسمية

أبعاده وتتلقى أيضا املالحظات و التعرضات من قبل العموم، سواء بخصوص الحدود أو بخصوص الحقوق املدعى بها على العقار 

 .موضوع التحديد

لدراسة، يمكن لكل من له مصلحة أو من يدعي حقا، أن يتقدم بتعرض وهكذا وفقا للفصل الخامس من الظهيرين محل ا      

التي تعمل على تدوينه بمحضر التحديد وإذا لم يتسنى له ذلك فبإمكان املتعرض أن يقيد تعرضه لدى السلطة  473أمام اللجنة

                                                           

على أعمال التحديد املشار إليه على ما يلي: " ومن يوم صدور هذا القرار إلى أن يصدر قرار املصادقة  0201يناير  2ينص الفصل الثالث من ظهير   -

ه، وال في تفي الفصل الثامن اآلتي، فإنه ال يسوغ التعاقد في ش ئ مما اشتملت عليه حدود العقار املشروع في تحديديه، ال يعقد  بيع في انتقال ملكي

لتعاقد عليه، وال يقبل في خالل هذه املدة استغالله إال بشرط الحصول على شهادة بعدم تعرض اإلدارة التي لها النظر في ذلك، وإال فال يصح ا

  468املذكورة أي مطلب يقصد به تسجيل العقارن إال بشرط أن يكون ذلك على وجه التعرض ألعمال التحديد وفقا ملا تضمنه الفصل الخامس".

  92.469ذ. جابر بابا " دور التحديد اإلداري في حماية أمالك الدولة "الصفحة  -

 .0292فبراير  03و  0201يناير  2ي من ظهير  2الفصل  -   470

نقال عن عمال رابح  20إلى  0222أبريل يونيو  02عدد  REMALD منشور ب 0221يونيو  21، بتاريخ 219قرار محكمة االستئناف بالرباط عدد  - 471

ة نون العام املعمق من كلية العلوم القانونيبحث لنيل دبلوم املاستر في القا“. الشكلية تدبير وحماية األمالك العمومية للدولة وللجماعات املحلية 

 .022ص:  9113 -9112ولالقتصادية واالجتماعية طنجة ، السنة الجامعية 

  0201يناير  9من ظهير  9هذا ما جاء في الفصل  - 472

 

العمل على املستوى التطبيقي من  وما هو جاري به 0201يناير  12تتكون هذه لجنة التحديد حسب ما هو منصوص عليه في املادة التانية من ظهير  -

د العقارات يممثل السلطة املحلية التي يتواجد العقار املراد تحديده بنفوذها الترابي، ورئيس الجماعة وممثل إدارة األمالك املخزنية فيما يخص تحد

ك غابوي، أو مندوب وزارة التجهيز والنقل فيما التابعة ألمالك الدولة الخاصة، أو من املهندس رئيس مصلحة املياه والغابات بالنسبة لتحديد مل
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ظة دى السلطة املحلية واملحافاملحلية أو بعد انتهاء العملية يتم إيداع امللف الذي يشتمل على املحضر والتصميم الهندس ي ل

 .العقارية وهذا ما يسمى باإلشهار الثاني

أشهر  2أشهر بالنسبة ألراض ي الجموع، و 1وبعد ذلك يتم نشر إعالن بهذا اإليداع بالجريدة الرسمية ويستمر ذلك ملدة       

اإلعالن وأن يدلي باعتراضه كتابيا كان أم بالنسبة لألمالك الخاصة للدولة، كما يمكن لكل من يهمه األمر، ان يضطلع على هذا 

 .شفويا، ثم يضاف ملحضر التحديد وقائمة التعرضات التي قدمت للجنة

و إذا لم يتقدم بالتعرض داخل اآلجال السابقة حتى يعتد بتعرضه، ألنه بانصرام اآلجال املذكورة أعاله يقفل سجل      

أمام املحافظة العقارية في شكل طلب  475أن يتقدم بتعرض تأكيدي ، فال ال يبقى أمام صاحب املصلحة سوى 474التعرضات

أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء األجل  2معزز بجميع الحجج و الدالئل والسندات املؤيدة ملطلبه مع أداء الرسوم وذلك داخل أجل 

إذا كان مجلس الوصاية قد املخصص لتقديم التعرضات، وفي حالة عدم قيامه بذلك في األجل املذكور تسقط حقوقه، اللهم 

، أو أن تكون اإلدارة 0292فبراير  03أشهر املذكورة  كما هو مبين ذلك بالفصل السادس من ظهير  1اعترف له بحقوق خالل أجل 

أشهر املذكورة بواسطة تعديل محضر التحديد بتغيير الحدود وفقا ملا جاء  2املعنية قد أخذت بما يدعيه املتعرض خالل أجل 

ولعل أهم ما يثير االهتمام خالل هذه املسطرة كلها اآلجال القانونية املقررة  0201يناير  9صل السادس كذلك من ظهير به الف

إلبداء التعرضات وتقديمها، وهذه األخيرة أي" التعرضات" التي تبقى الفاصل الوحيد على انتهاء التحديد اإلداري وترتيب كل 

نونية مهممة تتمحور أساسا حول ما مدى إمكانية أو سلطة لجنة التحديد اإلداري أوال في قبول أثاره، األمر الذي يثير إشكالية قا

 476التعرضات جميعها أو بعضها؟ ثم ثانيا صالحيتها في تسوية الخالف مع املتعرضين وديا؟

  : آثار التحديد اإلداري للعقارات 2

ؤقت الذي يقوم به ممثلو السلطة املعنية من أجل التعرف على معالم تتمثل أول مرحلة للتحديد اإلداري في التحديد امل          

 العقار، هذه الخطوة تكون مبنية فقط على حدس سابق لإلدارة من أجل بدء املسطرة.

وبمجرد صدور مرسوم التحديد الذي يحدد تاريخ ومكان انطالق أشغال التحديد اإلداري ويتم نشره بالجريدة الرسمية         

ت السلطات اإلدارية والقضائية وفق الشكليات املومأ إليها في الفصل الرابع من الظهير املذكور، يمنع تلقي مطالب التحفيظ وبمقرا

لدى املحافظة في شأن العقار موضوع التحديد إال في شكل تعرض على التحديد اإلداري، وذلك حتى يصبح أصحاب الحقوق 

                                                           

 يتعلق بتحديد امللك العام البحري، ويضاف لهؤالء األعضاء مهندس مساح يعمل على وضع أألنصاب وتيهئ خريطة العقار. كما ينضم إليهم ممثل

  473مملوك لجماعة ساللية. عن مصلحة الشؤون القروية بالعمالة ونواب الجماعة الساللية في حالة ما تعلق التحديد بعقار 

أشهر بالنسبة ألراض ي الجموع وثالثة أشهر بالنسبة  1يفيد على أنه بعد مض ي  022فبراير  03ويظهر  0201يناير  9انظر الفصل من الظهير  -  474

ي هائية طبق الشروط املقررة فلألمالك الخاصة للدولة، على نشر تاريخ إيداع امللف بالجريدة الرسمية ال يقبل أي تعرض وتصبح أعمال التحديد ن

 : الفصول اآلتية

هنا فان  السؤال املطروح من طرف بعض املحافظين هو : هل يمكن قبول تعرضات ضد املطلب التأكيدي أو املطالب التأكيدية ومن  - 475

 للتعرضات؟

 ألن هذا ال يتماش ى” يكون من التماس قبول تعرض محافظ ممتاز بمديرية املحافظة العقارية، س:” في رأي املحافظ السيدة أمينة مبزوك مهالوي 

واإلطار املتعلق بالتحديد اإلداري وأن التعرض أصلي وبسيطا في مواجهة املسقط هذا الذي تمت إحاطته بمجموعة من الشروط و الشكليات 

 . املحددة لوضع حد التعرضات االحتمالية والعارضة كل ذلك لحماية إرث وطني أو جماعي

  19.476الخضراوي " خصوصيات املرحلة اإلدارية ملسطرة تحديد امللك الغابوي " الصفحة  ذ. محمد - 
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ه عبء اإلثبات الش يء الذي طرح إشكالية مصير املطالب املودعة قبل اإلعالن عن الشروع املحتملين في مركز املدعي الذي يقع علي

 في عملية التحديد اإلداري واملتواجدة داخل وعاء العقار املراد تحديده؟

بخصوص هذه النقطة نجد بعض الباحثين وفي مقدمتهم األستاذ أحمد العطاري من خالل كتابه "املساطر الخاصة           

لتحفيظ العقاري" تناولها بش يء من التفصيل واعتبر أن املطالب املودعة قبل نشر مرسوم بداية أشغال التحديد، وأن املحافظ ل

على األمالك العقارية الزال لم يتخذ بشأنها بعد أي قرار بالتحفيظ فإنه يتعين عليه أن يضمن بها التعرض املتبادل مع التحديد 

بعده من ظهير التحفيظ العقاري، ويبقى مطلب التحفيظ على حاله، وال يمكن أن يحيله على  وما 92اإلداري طبقا للفصل 

القضاء إال بعد فتح مطلب تحفيظ العقار موضوع التحديد اإلداري واستكمال إجراءات اإلدارية الخاصة به طبقا للفصل الثالث 

 12تحديدها على الطريقة املبينة بالظهير الشريف املؤرخ في  املتعلق بتقييد العقارات املخزنية التي جرى  0299ماي  92من ظهير 

وهو نفس التوجه الذي اعتمده السادة املحافظين على  477الصادر في التنظيم الخصوص ي لتحديد األمالك املخزنية. 0201يناير 

اري وم الشروع في التحديد اإلداألمالك العقارية في الواقع العملي إذ اعتبروا أن مطالب التحفيظ املقيدة في وقت سابق عن مرس

 تشكل تعرضا متبادال مع التحديد اإلداري.

، فنجد أن الوسائل املعتمدة لإلعالن في الجريدة الرسمية والتعليق في األماكن 478وإلى جانب ذلك قد يطرح مشكل اإلعالم         

 لبعد املكاني وايضا صعوبة الولوج إلى أماكن التعليقاملخصصة، ال تتالءم مع  الواقع االجتماعي حيث تفش ي األمية  والجهل وكذا ا

، ونحن في نظرنا ندعو املشرع املغربي الى االنفتاح أكثر على باقي ميكانيزمات التواصل القريبة من املواطن كاستغالل وصالت … 

ية والجهوية وملا ال املحلية كذلك إشهارية وخالل فترات زمنية محددة على مستوى مثال املدياع أو التلفاز.....، أو الجرائد الوطن

 Voie ”وكل وسيلة من شأنها تحقيق اإلعالم واإلشهار الكافي، وتجدر اإلشارة الى أن الوسيلة الوحيدة الناجحة إلى حد ما هي البراح

de criée ألخيرة تبقى هذه ا، غير أن الوسيلة التي تحقق أكبر حجم من اإلشهار هي خروج اللجنة الرسمية للتحديد إلى عين املكان و

هي املكلفة بوضع األنصاب التي قد يتم تغيير مواقعها أو تخريبها األمر الذي يؤدي إلى طرح مشكل العثور على أماكنها املحددة 

 مسبقا..

في املختلفة واملتمثلة  479وباالنتقال للحديث عن التعرضات، يظهر جليا أن املشرع املغربي ومن خالل اآلجال القانونية         

تالث أشهر بالنسبة ألراض ي الدولة الخاصة و ستة أشهر بالنسبة ألراض ي الجموع، املخصصة لتقديم التعرضات ال يتحقق خاللها 

، ي اإلشهار الكافي واإلعالم الذي قد يصل إلى العموم  األمر الذي يفيد أن املشرع أرادا أن يترك االمتياز لإلدارة طالبة التحديد اإلدار 

واقع العملي نالحظ أن هذه اآلجال ال يتم احترامها، ال من طرف املمثل املحلي لإلدارة املعنية وال من طرف املحافظة ولو ان في ال

 : 480على األمالك العقارية بحيث يتم استقبال تعرضات خارجها وذلك راجع لعدة اعتبارات ومنها

 فتح آجال التعرضات.أنه قد تكون هناك سنوات عديدة بين انتهاء عمليات التحديد وبين  -

                                                           

  099.477ذ.أحمد العطاري " املساطر الخاصة للتحفيظ العقاري " الصفحة  - 

 .0292فبراير  03و  0201يناير  2من ظهير  2هذا ما نص عليه الفصل  - 478

 .0292فبراير  03و  0201يناير  2من ظهيري  7انظر الفصل  - 479

 ( بتحديد تعريفه رسوم املحافظة على األمالك العقارية.0222يونيو  21)  0203من صفر  92صادر في  9 – 22 – 273مرسوم رقم   - 480

 املتعلق بالتحفيظ العقاري                   0202غشت  09املوافق  0220رمضان  2الظهير الشريف الصادر في  –

 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

241 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

  أن هناك تغيرات الواقع كوفاة األشخاص املعنيين أو هجرتهم أو حدوث كوارث طبيعية من قبيل الحرائق وانجراف التربة. -

أيضا في بعض األحيان تأخر صدور الجريدة الرسمية مما يقلص من األجل القانوني، غير أن ما يثير الجدل حقا، هو أن  -

بخصوص العقار موضوع التحديد، ال يتوفرون على وثائق رسمية تدعم وتعزز ادعاءاتهم وإنما يؤسسون املطالبين بحقوقهم 

سنوات بل وحتى أجيال متوالية مما يزيح ويضعف كل ادعاء  01حقوقهم على عنصر الحيازة الطويلة والدائمة التي تتجاوز 

تقادم املكسب هذه الحيازة ال يتم احترامها خالل مرحلة صادر من طرف األغيار حسب القانون ويعزز ويقوي مركز الحائز بال

 .التحديد اإلداري أو باألحرى ال يتم االعتداد بها من طرف اإلدارة طالبة التحديد

ومن الناحية القانونية فسكوت النصوص القانونية أدى طرح عدة تساؤالت صادرة عن املحافظين على األمالك العقارية         

 تعلق باملطلب التأكيدي للتعرض، من قبيل خصوصا حول ما ي

يونيو  21هل يتم اعتباره مجرد تعرض عادي أم أنه فعال مطلب للتحفيظ؟ وهل يتم اخضاعه للرسوم العادية حسب مرسوم 

أم للرسوم القضائية في مادة التعرض؟ كما هل يمكن للمحافظ على األمالك العقارية قبول تعرضات موجهة لهذا  0222

 لتأكيدي من طرف األغيار؟املطلب ا

من الواضح أن كل تعرض يجب أن ينصب على التحديد اإلداري وإذا لم يتم  0292و  0201هكذا وارتباطا مع روح ظهيري       

خالل األجل القانوني ال يمكن قبوله، لكن في حالة تعرض الغير أمام املحافظ على األمالك العقارية فعلى املتعرض على 

فإنه من الصعب تلقي ذلك وتعرض الغير هذا يتم رفضه حسب ” أي التعرض على املطلب التأكيدي للتعرض” ري التحديد اإلدا

 . ”qu’opposition sur opposition ne vout ” املبدأ

ضات ر يالحظ أن بعض املحافظين على األمالك العقارية يعتبرون املطالب التأكيدية كمطالب للتحفيظ، ويقبلون بالتالي تع         

كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم  0202،481غشت  09عليها داخل األجل العادي طبقا للمسطرة املنصوص عليها في ظهير 

 482للتحفيظ العقاري وحتى خارج هذا األجل. 02.12

مركز  يويستشف مما سلف، أن إيداع مطلب التحفيظ بهذا الشكل كمطلب تأكيدي للتعرض، من طرف املتعرض يجعله ف       

املدعي، وعليه يقع عبء اإلثبات وهذا استثناء للقاعدة املعروفة التي تضع طالب التحفيظ في موقع املدعي عليه، وكأن املشرع 

 .املغربي أراد اعتبار مسطرة التحديد اإلداري بمثابة مسطرة التحفيظ العقاري واإلدارة طالبة التحديد بمثابة طالب التحفيظ

على توصل اإلدارة املعنية بشهادة من املحافظ تفيد عدم  483ملصادقة على أعمال التحديد يتوقفوهكذا فصدور مرسوم ا

إيداع أي تعرض خالل مدة اإلشهار أو أنه تم إيداع التعرضات مع الحسم فيها سواء خالل املرحلة اإلدارية أو القضائية وفق 

 الحالتين اآلتيتين:

تحديد مشفوعا بشهادة من املحافظة العقارية تثبت عدم إيداع أي تعرض إلى في حالة لم يقع أي تعرض، يرسل محضر ال -1

 . رئاسة الحكومة قصد استصدار مرسوم باملصادقة على عملية التحديد اإلداري وينشر بالجريدة الرسمية

لى ك العقارية إاما في حالة وقوع تعرضات فإن مطالب التحفيظ التي أودعها املتعرضون ترسل من طرف املحافظ على األمال-9

 املحكمة املختصة للنظر فيها، وهنا يجب التمييز بين نقطتين:

                                                           

 .02.12املتعلق بالتحفيظ العقاري املعدل واملتمم بالقانون رقم  0202غشت  09املوافق  0220رمضان  2ادر في الظهير الشريف الص - 481

 0292فبراير  03و  0201يناير  2من الظهيرين  3انظر في هذا اإلطار الفصل  - 482

 0292فبراير  03و  0201يناير  2من الظهيرين  2هذا ما نص عليه الفصل    -   483
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إذا أدانت املحكمة اإلدارة في مطلبها يتم إنجاز محضر ملحق على أساس ما قررته املحكمة وبصدور األحكام النهائية في -أ

ج العقارات العائدة للمتعرضين قبل تزويد املوضوع ضد اإلدارة، يقوم املحافظ بتطبيق األحكام واستئناف املسطرة واستخرا

 اإلدارة املعنية بالتصميم النهائي للتحديد اإلداري.

إذا قضت املحكمة لفائدة الدولة يطلب من السلطة العليا أي رئاسة الحكومة املصادقة على عملية التحديد وذلك بناء  -ب

 .التحديد قد تم رفعها من طرف املحكمة على شهادة عقارية تثبت بأن كل التعرضات املدلى بها على عملية

، تثبت املحتوى املادي للعقار املحدد وحالته القانونية بكيفية ال رجعة فيها وذلك 484وخالصة القول، فإن عملية املصادقة        

 . بالنسبة للغير للملك الخاص لإلدارة على حد السواء، وهي نفس اآلثار التي يرتبها التحفيظ العقاري 

 الثاني : الخصوصيات املميزة ملسطرة تحفيظ األراض ي باملغرب املحور 

 0202غشت  09املوافق ل  0220رمضان  2إن التحفيظ العقاري هو إخضاع العقار للنظام املحدث بمقتض ى ظهير         

ء رسم للملكية ويتم ذلك من خالل انشا 02.12بمثابة التشريع األساس ي للتحفيظ العقاري املعدل واملتمم بالقانون رقم 485

 486بالسجل العقاري قصد تثبيت وضعية العقار وتطهيره من كل حق سابق لم تتم اإلشارة إليه في السجل العقاري.

الشريعة العامة للقوانين املنظمة للتحفيظ  02.12الذي عدل وتمم بالقانون رقم  0202غشت  09ولذلك يعتبر ظهير        

يد اإلداري واحدة من بين أهم املساطر الخاصة للتحفيظ والتي تعرف بعض الخصوصيات العقاري باملغرب، في حين يبقى التحد

املسطرية عند عملية التحفيظ وهي التي سوف نخصص لها هذه الفقرة بالدرس والتحليل على أن يكون تركيزنا منصبا بالخصوص 

والعقارات املستخرجة من امللك العمومي مع  على عملية تحفيظ أمالك الدولة الخاصة )أوال( وكذا تحفيظ األراض ي الساللية

 التركيز كذلك على خصوصية هذه املساطر الخاصة مقارنة مع املساطر العادية للتحفيظ )ثانيا(.

 أوال: تحفيظ األمالك الخاصة للدولة املحددة تحديدا إداريا

قار بصفة نهائية من مجمل التحمالت التي يمكن إن العملية املتعلقة باملصادقة على مسطرة التحديد اإلداري ال تطهر الع      

من ظهير التحفيظ العقاري  19و  9أن ترد عليه، على غرار األثر التطهيري للتحفيظ العقاري املنصوص عليه بموجب الفصلين 

ار املراد تحديده ، وإنما تجمد العقار وتمنع تفويت أية قطعة أرضية متواجدة داخل وعاء العق02.12املعدل واملتمم بالقانون رقم 

وال التبرع بها إال بشرط موافقة صاحبة التحديد افداري، وفي املقابل نجد املشرع لم يتطرق للحالة التي ينجزون فيها األشخاص 

لعقود متبثة للملكية ويزعمون تملكهم لقطع أرضية تدخل ضمن وعاء العقار موضوع التحديد األمر الذي ناقشته محكمة 

خلصت فيه إلى أن املنع املقصود ينحصر في عقود التفويت وعقود اإلستغالل  20/09/9109لصادر بتاريخ النقض في قرارها ا

                                                           

هذه الحالة يسلم وزير الداخلية باعتبار الوص ي وثيقة اإلذن بالترافع بعد إجراء بحث لدى السلطة املحلية، النائب السلطة الجماعية في  -   484

 .0202أبريل  92ظهير  7الذي يتسلمها وذلك وفقا للفصل 

نه : "يرمي التحفيظ إلى جعل العقار   املحفظ خاضعا على أ 02.12ينص الفصل األول من ظهير التحفيظ العقاري املغير واملتمم بالقانون رقم    485

:  تحفیظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطھير یترتب للنظام املقرر في ھذا القانون من غير أن یكون في باإلمكان إخراجه منه فیما بعد ویقصد منه

السالفة غير املضمنة به،   تقیید كل التصرفات و  عنھا تأسیس رسم عقاري و بطالن ما عداه من الرسوم، و تطھير امللك من جمیع الحقوق 

                                                                                                                                                                                                                                             ".                                                                          سس   لهؤ الوقائع الرامیة إلى تأسیس أو نقل أو تغیير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العینیة أو التحمالت املتعلقة بامللك ، في الرسم العقاري امل

 .2ص:  9111ر مرجع االستاذ ادريس الفاخري ، نظام التحفيظ العقاري باملغرب ، انظر في هذا االطا-486
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 0299ماي  92لذلك كانت الحاجة ماسة لظهير 487والتصرف وحدها وال ينصرف إلى إنجاز الرسوم والحجج املتبثة للملكية،

 املتعلق بتحفيظ العقارات السابق تحديدها إداريا.

ن التصفية القانونية لألمالك الخاصة للدولة عن طريق املسطرة العادية للتحفيظ قد تأخذ وقتا طويال خصوصا إذا ثم إ        

تعلق األمر بعقارات شاسعة كالغابات مثال، ما جعل املشرع يقر آلية جديدة لضمانة هذه األمالك وتحصينها من خالل تحديدها 

ثابة النظام الخاص لتحديد ملك الدولة ثم بناء على ذلك إخضاع هذه األمالك لنظام بم 0201يناير  2تحديدا إداريا وفقا لظهير 

املتعلق بتحفيظ األمالك املخزنية املحددة وفق املسطرة املقررة  0299ماي  92التحفيظ العقاري وفقا ملسطرة خاصة أقرها ظهير 

املتعلق بتحفيظ األمالك الخاصة للدولة  0299 ماي 92، حيث تنص املادة الثالثة من ظهير 4880201يناير  2بمقتض ى ظهير 

املحددة تحديدا إداريا مصادقا عليه، على انه يمكن تحفيظ العقارات املخزنية التي صدرت في شأنها قرارات وزارية باملصادقة 

تسجيل  هذا في حالة ما إذا لم يتم تقديم أي مطلب لتحفيظ نفس العقار من طرف الخواص وكذا 489بناء على طلب الدولة.

أية تعرضات على مطلب األمالك املخزنية حيث تتم املصادقة على مطلب األمالك املخزنية كما تتم املصادقة على محضر التحديد 

، وفي الحاالت املخالفة فإن األمر يرفع إلى القضاء املختص للبث في 490اإلداري وبالتالي يحفظ العقار موضوع هذا املحضر

 .         491النزاع

إلقاء نظرة متمعنة على اإلجتهاد القضائي املغربي في مادة تحفيظ أمالك الدولة الخاصة، نالحظ أن قضاء املجلس األعلى وب     

سابقا "محكمة النقض حاليا" مستقر على ترجيح كفة إدارة األمالك املخزنية متى اثبتت أن العقار موضوع التحفيظ يؤول لها 

من نفس الظهير على  23وقد نص الفصل  492امة أو بمصادرته لفائدتها باقتنائه بالتراض ي،إما بنزع ملكيته لفائدة املنفعة الع

أن التحفيظ ال يمكن إجراؤه إال بعد القيام بإشهاره بالجريدة الرسمية ملدة أربعة أشهر إذا كان األمر يتعلق بطلب تحفيظ مقدم 

تحديد االداري أو مقدم من طرف دوي حقوقه بموافقة من طرف شخص تنازلت له الدولة عن قطعة أرضية مشمولة في مدار ال

 االدارة.

                                                           

مشار إليه في مقال تحت عنوان " منازعة  0913/0/3/9109في امللف عدد  7311تحت عدد  20/09/9109قرار محكمة النقض صادر بتاريخ  - 

الندوة الوطنية حول موضوع األمن العقاري  ن دفاتر محكمة النقض عدد التحديد اإلداري والتعرضات عليه " لالستاذ أحمد دحمان كمساهمة في 

  73.487مطبعة األمنية الرباط الصفحة  91

488– Lahbib chourak , les procédures d’inmatriculation , Formation à l’Ecole National d’Agriculture de Meknès année par l’ANCFCC 

du 27/03/2006 au 31/03/2006 centre nationale d’étude et recherche en vulgaisation p :21. 

489-ART , 3 l’immatriculation des terrains domaniaux ayant fait l’objet d’arrêtés vigiriels d’homologation, pourra être prononcée à la 

requête de l’Etat après simple récolement du bornaque et levé du palan foncier de l’immeuble par le service de la conservation 

fonciere. 

 .21، ص :9111خالد مداوي:" مسطرة التحفيظ العقارية" ، الطبعة األولى،  - 490

 .0231محمد أكدر: "اقتناء الدولة لألمالك العقارية بالتراض ي ملك الدولة الخاص"، املدرسة الوطنية لإلدارة العمومية،  -491

يحث أن بعد تقدم أحد الخواص بمطلب من أجل تحفيظ عقار معين تعرض امللك الخاص للدولة على هذا املطلب معزرا تعرضه بمرسوم  - 492

يتعلق بنفس العقار، فكان من الطبيعي والحالة هاته الحكم بصحة تعرض امللك الخاص للدولة، هذا ما جاء في  07/12/0223لنزع امللكية مؤرخ في 

غير منشور كما رجح املجلس األعلى في نازلة أخرى كفه األمالك املخزنية عندما  2222/20ملف مدني عدد  0221/ 19/  02بتاريخ  292عدد  قرار 

ملف مدني عدد  12/11/0222بتاريخ  2273ثبتت أن العقار املتنازع حوله هو ملك ألحد الباشوات وقد تمت مصادرته لفائدة الدولة) قرار عدد 

 غير منشور(. 9917/29
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ويستنتج من ذلك أن العقارات املحددة تحديدا إداريا مصادقا عليه يمكن تحفيظها إما وفق مسطرة خاصة بدون إشهار أو وفق 

 مسطرة خاصة بإشهار.

 : مسطرة التحفيظ بدون إشهار1

تقديم الطلب من طرف مديرية األمالك املخزنية أو من طرف إدارة املياه والغابات  يتم وفقا للمسطرة الخاصة بدون إشهار         

ويتعين تأييد املطلب  0299ماي  92مع اإلشارة إلى أن املطلب قد تم إيداعه في إطار املسطرة الخاصة املنصوص عليها في ظهير 

سوم املصادقة، كما أنه يتعين التحقق من ذكر املذكور بنسخة من محضر التحديد اإلداري والتصميم املؤقت ونسخة من مر 

الحقوق العينية و التحمالت العقارية املعترف بها لفائدة الغير خالل مرحلة التحديد اإلداري ومباشرة بعد تخصيص رقم للمطلب 

ضاء ها وعند االقتاملذكور يتعين إيفاد مهندس مساح لعين املكان للتحقق من حدود العقار والتأكد من تواجد العالمات من مكان

غرس عالمات جديدة إذا كان ذلك ضروريا وذلك بحضور ممثل عن اإلدارة املعنية باألمر وال يستدعى إلى حضور هذه العملية 

أي شخص آخر، كما ال يمكن قبول أي ادعاء كيفما كان نوعه غير أنه يمكن استدعاء إدارة األشغال العمومية عند االقتضاء 

املخزنية واملياه والغابات وذلك لضبط أقسام امللك العمومي املشمولة بالتحديد اإلداري أو التي تخترقه بعد موافقة األمالك 

 .493كالطرقات واملسالك

وبناء على محضر التحديد والتصميم العقاري الذي تنجزه مصلحة املسح، العقاري يعمل املحافظ على تأسيس الرسم       

 لك الخاص، أو امللك الغابوي( وفقا للشكليات العادية املتبعة في تأسيس الرسوم العقارية.العقاري مباشرة في اسم الدولة )امل

 : مسطرة تحفيظ بإشهار: 2

يتعين نشر خالصة خاصة للمطلب يذكر  0299ماي  92من ظهير  2عندما يتعلق األمر بطلب تحفيظ مقدم وفق الفصل           

وتختم في آخرها بعبارة مكتوبة بحروف كبيرة مفادها أن  494أعاله  2قتضيات املادة في بدايتها أن هذا النشر قد تم تطبيقا مل

التي  غير أن التعرضات أجل تقديم التعرضات أو طلبات التقييد سينصرم بعد أربعة أشهر من نشر الخالصة بالجريدة الرسمية،

تحفيظ شخصيا أما التعرضات التي تنصب على يمكن تقديمها في هذا الباب يجب أن تنصب على الحقوق املستمدة من طالب ال

استحقاق امللك فال يمكن قبولها على اعتبار أنه كان يتعين تقديمها داخل اآلجال القانونية خالل مسطرة التحديد اإلدارية، 

 رضات قانونيةوخالل أجل األربعة أشهر املذكورة يتعين إجراء عملية التحقق من الحدود في عين املكان، اللهم إال إذا وردت تع

غشت  09حيث يتم إحالة ملف مطلب التحفيظ على املحكمة املختصة للبث في النزاع وفقا للمسطرة املنصوص عليها في ظهير 

 .02.12495املعدل واملتمم بالقانون رقم  0202

ي ري سابقة تتلخص فويمكن القول في نهاية هذا املطلب أن مسطرة تحفيظ العقارات التي كانت موضوع عملية تحديد إدا       

قيام املحافظ التابع له العقار املحدد إداريا باتخاذ قرار التحفيظ بناء على املرسوم املصادق على عملية التحديد اإلداري املنشور 

                                                           

 أمالك الدولة إما عامة أو خاصة فأمالك الدولة العامة اسند املشرع أمر تسييرها لوزارة األشغال العمومية أما األمالك الخاصة فهي إما - 493

ابات ولى إلدارة املياه والغغابات أو أراض ي مكسوة بالحلفاء أو كثبان رملية أو أراض ي رعوية أو سقوية أو مباني حضرية وقد أسند املشرع أمر تسيير األ 

 أما األراض ي الفالحية والرعوية والقروية فرعاية إدارة أمالك الدولة الخاصة..

494 - ART 4 , "lorsque l’immatricultation d’un terrain compris dans un périnètre ayant fait l’objet d’un arrêté vigiriel d’homologation 

sera requise par un cessionnaire ou sera ayants droit avec l’autorisation de l’administration , l’immatriculation ne pourra être 

prononcée qu’après une publicité de quatre mois au bultin officiel . 

495 - Lahbib chourak  :les procédures d’immatriculation , op cit, p : 23 
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بالجريدة الرسمية، علما أن اتخاذ قرار املصادقة بواسطة املرسوم املذكور قد كان مستندا على شهادة صادرة عن املحافظ 

ا عدم وجود قطع أرضية محفظة أو إيداع مطلب تحفيظ بخصوص قطعة داخلة في إطار املناطق املشمولة بعملية مفاده

 .496التحديد اإلداري 

علما أن املحافظة على األمالك العقارية سبق وأن أحيطت علما بعملية التحديد اإلداري من طرف لجنة التحديد من خالل        

لهذه األخيرة بإيداع بنسخة من تقرير التحديد ونسخة من الرسم البياني امللحق به  0299ماي  92إلزام الفصل األول من ظهير 

 497لدى مصالح املحافظة على األمالك العقارية.

ثم إن قيام املحافظ على األمالك العقارية بالتحقق من وضع عالمات الحدود ورسم الخريطة املتعلقة بالعقار حسب         

املعدل  0202غشت  09الظهير محل الدراسة ال يتعلق بعملية التحديد كما هو منصوص عليها بموجب ظهير الفصل الثالث من 

، وإنما هي مجرد رقابة بعدية لعمل إدارة األمالك املخزنية حتى 92إلى  02وال سيما منه الفصول من  02.12واملتمم بالقانون رقم 

كانية املقارنة بين الوضعية القانونية للعقار املحدد إداريا من خالل محضر تتأتى ملصلحة املحافظة على األمالك العقارية إم

 التحديد اإلداري ووضعيته املادية على أرض الواقع.

وعندما تتضح للمحافظ على األمالك العقارية سالمة إجراءات التحديد اإلداري ومطابقتها ملا هو كائن على أرض الواقع        

العقار وتأسيس الرسم العقاري باسم الدولة في شخص إدارة األمالك املخزنية وهنا يمكن الحديث عن يتخذ قراره بتحفيظ هذا 

 املناعة املطلقة واألثر التطهيري لرسم التحفيظ العقاري.

ولعل أهم ما يالحظ في إطار تحفيظ أمالك الدولة الخاصة املحددة تحديدا إداريا هو محدودية دور املحافظ على االمالك 

قارية إذ يقتصر دوره فقط على املراقبة البعدية ألعمال لجنة التحديد اإلداري معززا بمهندس مساح طبوغرافي تابعا للوكالة الع

 الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية.

 ثانيا: األراض ي الساللية والعقارات املستخرجة من امللك العمومي

 ملحددة تحديدا إداريا: تحفيظ األراض ي الساللية ا 1

تعرف األراض ي الجماعية على أنها مجموعة من األراض ي تعود ملكيتها إلى جماعات و عشائر ودواوير لها عالقات مرتبطة         

لى املتعلق بتنظيم الوصاية اإلدارية ع 0212فبراير  1املعدل بظهير  0202أبريل  92ظهير  فيما بينها يؤطر نظام الوصاية بشأنها

 09الجماعات وضبط تدبير شؤون األمالك الجماعية الذي نص على ضرورة خضوع هذه األراض ي لوصاية الدولة، طبقا للفصل 

الذي بمقتضاه يجتمع املجلس الوصاية باستدعاء من وزير الداخلية للنظر في املشاريع أو الطلبات املدعمة واملعروضة كتابة على 

الوص ي على الجماعات اإلعالن عن تحفيظ أراض ي جماعة مصادق على تحديدها بقرار وزاري الوصاية، كما أنه يمكن بطلب من 

 وذلك يعد كشف جديد لألنصاب ووضع تصميم عقاري لهذه األراض ي تقوم بها مصلحة املحافظة على األمالك العقارية.

ر إلى شساعة مساحتها والتساع رقعة األمالك وتحتل األراض ي الساللية أهمية كبيرة داخل النظام العقاري ببالدنا بالنظ        

الجماعية، وإلى الطبقة االجتماعية التي تستغلها وتعتبر مصدر عيشها، غير أنه مع التفكك االجتماعي اصبحت هذه األراض ي 

                                                           

 0201املخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة املبينة بالظهير الشريف  يتعلق بتقييد العقارات 0299ماي 92ر شريف صادر بتاريخ ظهي -496 

 يناير 2املؤرخ بتاريخ 

497 - Art un exeplaire de chaque procés verbal portant délimination a d’immeubles dominaux et du croquis y annexé devra étre 

déposé a la ANCFCC. 
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مستهدفة من الخواص من أجل االستئثار بالتصرف بها، لكن مع بسط الحماية الفرنسية سيطرتها على املغرب وضعت نصب 

عينيها فكرة تحصين ملكية األراض ي الجماعية لحمايتها ووضعها بيد املستعمر الستغاللها كان البد من التفكير جيدا في إيجاد 

نظام قانوني لهذه األراض ي يعمل على مراعاة خصوصياتها وجعلها وسيلة تساهم في تنمية البالد اقتصاديا واجتماعيا خصوصا 

  498كذا محاولة الحد مما تقرره هذه األراض ي من مشاكل تؤثر سلبا على الجماعات السالليةالنهوض بأوضاع العالم القروي، و 

املتعلق بتحديد االراض ي الجماعية كآلية  0222فبراير  01املعدل بظهير  0292فبراير  03موافق  0229رجب  09فتم صدور ظهير 

 قانونية لحمايتها، وبتحفيظها وإقامة رسم عقاري لها.

ى غرار أمالك الدولة فإن املحافظة على هذه األراض ي وضبطها يتم بواسطة التحديد اإلداري والتحفيظ العقاري، وعل         

يعتبر بمثابة النظام الخاص لتحديد أراض ي الجموع الذي يتضمن في نفس الوقت مسطرة التحديد اإلداري  0292فبراير  03وظهير 

ة للدولة التي شهدت صدور ظهيرين يتعلق أولهما بالتحديد اإلداري ألمالك ومسطرة التحفيظ العقاري خالفا لألمالك الخاص

 الدولة وثانيهما بتحفيظ هذه األمالك كما سبق اإلشارة إلى ذلك.

على أن األراض ي الجماعية املحددة تحديدا إداريا مصادقا عليه بمقتض ى  0292فبراير  03من ظهير  01وقد نص الفصل        

ا بناء على طلب من الوص ي على الجماعات الساللية، وذلك بعد التحقق من حدود امللك وتأسيس تصميم مرسوم يمكن تحفيظه

إذ تنطلق مسطرة التحفيظ بإيداع مطلب التحفيظ من طرف وزير الداخلية الوص ي  نهائي من طرف مصلحة املحافظة العقارية،

 . 499املؤقت على الجماعات الساللية معضدا بمحضر التحديد اإلداري والتصميم

وتتميز هذه املسطرة بكونها ال تخضع ألي شكل من أشكال اإلشهار وال يتم في شأنها إجراء التحديد، بل فقط إيفاد مهندس         

مساح بحضور ممثل عن الجماعة للتحقق من الحدود ووجود األنصاب في مكانها طبقا للتصميم الذي سبق إعداده في إطار 

كما هو الحال بالنسبة لتحفيظ أمالك الدولة املحددة تحديدا إداريا مصادقا عليه، ويالحظ أن تحفيظ مسطرة التحديد اإلداري 

أراض ي الجموع املحددة تحديدا أداريا مصادقا عليه يتم فقط وفق مسطرة بدون إشهار خالفا لتحفيظ أمالك الدولة كما سبق 

في اجل أربعة أشهر إذا تقدم بطلب التحفيظ شخص تنازلت ذكره، حيث أقر املشرع ضرورة نشر خالصة بالجريدة الرسمية 

الدولة عن قطعة أرضية مشمولة في مدار التحديد اإلداري وهذا راجع إلى منع التفويت الذي يطال أراض ي الجموع كما أكد على 

جماعية غير قابلة حيث نص على  أن "األراض ي ال 0212فبراير  1املعدل بظهير  0202أبريل  92ذلك الفصل الرابع من ظهير 

 للتقادم.

 ومن خالل هذا تتجلى خصوصية مسطرة تحفيظ األراض ي الساللية املحددة تحديدا إداريا عن املسطرة العادية للتحفيظ.        

 : تحفيظ األراض ي املستخرجة من امللك العمومي 2

الخاص فإنه يخضع ملسطرة تحفيظ خاصة نص  عندما يتم استخراج عقار من األمالك العامة ويتم ضمه إلى ملك الدولة        

املتعلق بتحفيظ األمالك املتأصلة في امللك العمومي، بحيث نجد أن تحديد ملك الدولة العام  500 0292يونيو  92عليها ظهير 

                                                           

األستاذ أحمد أجعون:" أراض ي الجموع باملغرب ،عرض في مجروءة املكلية العقارية"، محاضرة )ماستر قانون املنازعات(، السنة الجامعية  - 498

 .07ص:  9111-9112

499   – Lahbib chourak , les procédures d’inmatriculation , Formation à l’Ecole National d’Agriculture de Meknès année par l’ANCFCC 

du 27/03/2006 au 31/03/2006 centre nationale d’étude et recherche en vulgaisation ،p :25 

 ص: 91/12/0292بتاريخ  221املتعلق بتحفيظ األمالك املتأصلة في امللك العمومي منشور بالجريدة الرسمية عدد  0292يونيو  97ظهير  -500

0212. 
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ال يعفي هذا العقار من سلوك مسطرة التحفيظ الخاصة عند استخراجه من امللك العمومي  0202وفقا لظهير فاتح يوليوز 

من هذا الظهير املتعلق بامللك العمومي للدولة إذ جاء فيه أنه إذا ثبت  7وضمه إلى ملك الدولة الخاص وهوما تنص عليه املادة 

أن أجزاء من امللك العام قد أصبحت غير قابلة لالستعمال العمومي فيمكن فصلها وإعادتها للملك الخاص للدولة بمقتض ى 

 .غال العموميةمرسوم يتخذ باقتراح من وزير األش

 501وقبل فصل هذه األجزاء البد من التعرض عليها وضبط حدودها ومساحتها ولذلك أكد الفصل السابع من الظهير املذكور        

أن ضبط حدود امللك العمومي يتم عند االقتضاء بمقتض ى مرسوم يتخذ بعد إجراء بحث عمومي باقتراح من وزير األشغال 

هر من تاريخ اتخاذ املرسوم يمكن للعموم تقديم كل املطالبات املبنية على وجود حقوق عينية العمومية وخالل أجل ستة أش

متعلقة بحق امللكية أو استعماله إذا كانت موجودة قبل صدور الظهير املذكور، أو على عدم القبول بحدود امللك العمومي التي 

 وضعتها اإلدارة. 

تم وضعها لتحفيظ األراض ي التابعة لألمالك املخزنية وأراض ي الجموع املحددة تحديدا  وقياسا على املسطرة الخاصة التي         

املتعلق بتحفيظ  0292/  11/  97املذكورين ( فقد صدر ظهير  0292فبراير  03و  0299ماي  92إداريا مصادقا عليه ) ظهيري 

بار أن هذه األمالك قد تمت تصفية وضعيتها املادية األمالك املخزنية املتأصلة من امللك العمومي  تبنى نفس املبادئ، باعت

والقانونية بناء على مسطرة خاصة للتطهير املبينة  في مسطرة التحديد اإلداري، على غرار املسطرة املتبعة لتحفيظ األمالك 

رة لعمومي وفقا للمسطالخاصة للدولة املحددة تحديدا إداريا مصادقا عليه فإن القطع األرضية املخزنية املتأصلة من امللك ا

املذكورة يمكن تحفيظها وتأسيس رسوم عقارية لها بطلب من الدولة طبقا ملسطرة خاصة و وفقا للشروط والشكليات السالفة 

 .502الذكر

 0202وتجدر اإلشارة هنا أن املتعرضين على التحديد اإلداري املنجز طبقا ألحكام الفصل السابع من ظهير فاتح يوليوز          

سوا ملزمين بتأكيد تعرضهم بشكل من األشكال خالفا للتعرضات املنصبة على التحديد اإلداري لألمالك املخزنية أو أراض ي لي

 الجموع والتي ال تتيح أثارها إال بتأكيدها بواسطة إيداع مطلب التحفيظ داخل اآلجال القانونية املذكورة سابقا.

مالك العقارية تبعا إليداع مطلب التحفيظ تقوم بإجراء عملية تحقيق للحدود وعموما فإن مصلحة املحافظة على األ          

دون استدعاء أحد إال ممثل إدارة األمالك املخزنية ثم يتم وضع تصميم عقاري للعقار وال يتم سلوك مسطرة اإلشهار و التعرضات 

 لدولة الخاص.ويتولى املحافظ على األمالك العقارية إقامة رسم عقاري للعقار باسم ملك ا

أما إذا تم تفويت العقار ألحد الخواص فإن عملية التحفيظ تتم بعد نشر خالصة مطلب التحفيظ بالجريدة الرسمية ملدة       

أربعة أشهر ال تقبل خاللها أي تعرضات ماعدا تلك الناتجة عن الحقوق الخاصة الراجعة لطالب التحفيظ حيث يجري خاللها 

                                                           

في هذا الصدد على أن: "تعين حدود األمالك العمومية إذا نقتض ى األمر بقرار وزاري بعد بحث عمومي بناء على طلب املدير  2نص الفصل  - 501

ذا كانت إالعام لإلشغال العمومية وتقبل كل املطالب املسندة على حقوق التملك أو التصرف في خالل ستة أشهر ابتداء من نشر قرار التحديد وذلك 

اإلدارة  تالحقوق سابقة على هذا القرار ومؤيدة بالفصل الثاني املذكور ويتخذ كناش ال تدون فيه إال حقوق التملك أو التصرف املشار لها التي قبل

ومة العدلية فيما بعد الحك صحتها في خالل املهلة املذكورة أعاله تدون فيه أيضا الحقوق التي اعلم بها أربابها في الوقت املناسب والتي اعترفت بها

املشار  يومن ادعى بأن تحديد امللك غير صحيح فيقبل مطلبه في خالل املهلة املذكورة على أن املدير العام لألشغال العمومية يمكنه حيازة األراض 

 بالفقرة األخيرة منه بمقتض ى الظهير الشريف إليها في القرار املتعلق بالتحديد إذ رأي في األمر فائدة وذلك مع مراعاة حقوق الغير ) تمم هذا الفصل

 .0202أكتوبر  92موافق  0223صفر  2املؤرخ في 

502 - Lahbib chourak : les procédures d’immatriculation , op cit, p:26 et 27. 
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الذي بمجرد صدوره يطهر امللك من جميع الحقوق العالقة  503صميم النهائي وإقامة الرسم العقاري تحقيق الحدود ووضع الت

 به.

 املسطرة املتبعة للتحفيظ الجماعي لألمالك القروية: -3

افظ يتبـين أن املحـ 0212504يوليوز  97من ظهير التحفيظ الجماعي لألمالك القروية الصادر بتاريخ  7و بالرجوع الى الفصل        

على األمالك العقارية يقوم افتتاح إجراءات التحديد وذلـك عن طريق تحرير إعالن يتضمن برنامجا لهذه العمليات وبعد تعليقه 

بمقر املحافظة على األمالك العقارية يتم تبليغه لكل من القائـد ورئـيس املحكمة االبتدائية، وذلك قبل شهر واحـد مـن تـاريخ 

يد، كما يجب عليه استدعاء املالكين وجميع األشخاص املتدخلين بصفة قانونية، وعند حلول األجـل افتتاح عمليات التحد

تنطلق عملية التحديد من أجل الوقوف على الوضعية املادية والقانونية للعقارات املعينة، وقد يقوم بالتحديد في غيبـة املالك 

لكن التحديد املنجـز بهـذه الكيفية ال يكون صحيحا إال إذا وافق  505ه العمليةاذا ارتأى أنه يتوفر على العناصر الكافية للقيام بهذ

عليه املالك فيما بعد، وبعد انتهاء عملية التحديد ينشر إعالن بالجريدة الرسمية يتضمن اختتام أشـغال التحديـد املنجزة، ويوجه 

 ب التحفيظ.                                                                                      الى السلطة املحلية واملحكمة بيان يتضمن أسماء الطالبين وأرقام مطل

وحسب الفصل السادس من الظهير املنظم للتحفيظ الجماعي لألمالك القروية تتسم مسطرة التحفيظ الجماعي بمبدأ        

ظ من عدمه إال في حالة واحدة تتجلى في العقارات التي سبق أن االختياريـة حيـث يمكن لصاحب العقار تقديم مطلب التحفي

قدم بشأنها مطلب تحفـيظ أو سـبق تحديدها، كما يمكن للمحـافظ على األمالك العقارية أن يلغـي مطلـب التحفيظ املتعلق بها 

نة يبرهن على بساطة هذه املسطرة مقار اذا لم يوافق املالك على تحديد العقار، ويقوم بإجراء صلح بين األطراف في عين املكان ما 

 باملسطرة العادية للتحفيظ العقاري.                                                                               

 الذي نص على" أن جميع األعمال املتعلقة بمسطرة تحفيظ العقارات 0212يوليوز  97وكذلك الفصل الثالث مـن ظهير       

الداخلـة فـي منطقـة التحفـيظ العقاري الجماعي تنجز دون صائر بشرط أن تكون مطالب التحفيظ مقيدة في أجل سـنة واحدة 

يبتدئ من تاريخ نشر القرار املنصوص عليه في الفصل األول بالجريدة الرسمية" وهو ما تسعى من خالله الوكالة الوطنية 

خرائطية إلى تنفيذ سياسة الدولة في تشجيع تعميم التحفيظ العقاري لألمالك القروية للمحافظة العقارية واملسح العقاري وال

ضمانا لألمن العقاري مرتكزة على مجانية عمليات التحفيظ سواء للمطالب املودعة بعد قرار وزير الفالحة بإعالن التحفيظ 

لة آدائها تبقى كسبا للخزينة، باستثناء حالة وجود تعرضات الجماعي أو التي تم إيداعها قبل القرار على أن رسوم هذه األخيرة في حا

 .                                                                                        506حيث يتعين عليه أن يؤدي الرسوم القضـائية وحقـوق املرافعة أو أن يثبت حصوله على املساعدة القضائية، ماعدا  عنها

كما أننا نجد أيضا أنه من بين مميزات مسطرة التحفيظ الجماعي لألمالك القروية ما تم التنصيص عليه بموجب الفصل        

الذي جاء فيه " يمكن أن يصـدر وزيـر الفالحة واإلصالح الزراعي قرارات تحدث وتحدد بموجبهـا  0212يوليوز  97األول من ظهير 

ناطق تدعى مناطق التحفيظ الجماعي ويتم فيها تحفيظ األمالك طبق الكيفيات والشروط خـارج دائـرة الجماعـات الحضرية م

                                                           

يا، املعمقة شعبة القانون العام ، الحبيب شوراق :" القواعد املنظمة للرسوم العقارية املؤسسة أثر التحفيظ" لنيل دبلوم الدراسات العل 503

 .017ص :  9112-9119جامعة محمد الخامس أكدال السنة الجامعية 

بشأن التحفيظ الجماعي لألمالك القروية  0212يوليز  97املوافق  0232جمادى األولى  01بتاريخ  0.12.022ظهير شريف رقم    -13            -

  504                                          9129، ص :  0212يوليو  92خ مكرر بتاري 9211الجريدة  الرسمية عدد 

  505 12،_ص9113محمد بن أحمد بونبات الحقوق على العقارات ، املطبعة والورقة الوطنیة، مراكش،الطبعة األولى سنة  - 

 506    011ص :  9102،نونبر  97ملغربي العدد لكبير بنتابت، التحفیظ الجماعي: املسطرة واإلشكالیة مقال منشور بمجلة القانون ا -
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" ومن هذا خالل هذا 0202غشت  09املوافق  0220رمضان  2املنصوص عليها في الظهير الشريف املشار اليه أعاله املؤرخ في 

طق املراد إنجاز التحفيظ الجماعي بها، بحيث نستنتج أن إجراءات هذه املسطرة تتم بواسطة وضع تصاميم وخرائط عامة للمنا

                                                           507تجري املساطر املتعلقة بها وتحرر وتوجه االعالنات بكيفية جماعية. 

 املراجع واملصادر 

 ؛0232التشريع املغربي، الجزء األول، طبعة  ، التحفيظ العقاري و الحقوق العينية األصلية و التبعية في ضوءلكزبري مأمون ا -

 .9110" حماية امللكية العقارية و نظام التحفيظ اللعقاري باملغرب " مطبعة املعارف الجديدة ــ الرباط الطبعة  خيري محمد ذ. -

 :ادريوشد.أحمد -

وجيه القضاء لنظر الشرع اإلسالمي عليه" "أصول نظام التحفيظ العقاري بحث في مصادره املادية والرسمية وفي ت -               

 م. 9112هـ /0292منشورات سلسلة املعرفة القانونية، الطبعة 

املنهج السديد في اإلقناع بوجود تعريب رسمي للقانون العقاري الجديد: هدية إلى الحقوقيين بمناسبة االحتفال "  -              

 م، مطبعة أصكوم، منشورات سلسلة املعرفة القانـــونية.9109-هـ0229ى، ، الطبعة األولبمئوية نظام التحفيظ العقاري"

 .9113" الحقوق على العقارات "، املطبعة والورقة الوطنیة، مراكش،الطبعة األولى سنة  بونباتذ.محمد بن أحمد  -

 . 9111" نظام التحفيظ العقاري "  الطبعة   الفاخري االستاذ ادريس  -

 .9111ة التحفيظ العقارية" الطبعة األولى، السنة " مسطر  مداوي ذ.خالد  -

 22.13والقانون  02.12دراسة علمية وفق مستجدات القانون  -" إرشاد الساري إلى أصول التحفيظ العقاري"  نعنانيذ.محمد  -

 طبع األحمدية. 9102الطبعة األولى  -املتعلق بمدونة الحقوق العينية 

جموع  محاولة لدراسة بنيتها السياسية و االجتماعية ودورها في التنمية " مطبعة النجاح "أراض ي ال بالزاغذ. عبد الكريم  -

 .0223الجديدة ، الطبعة األولى 

 .0222" أراض ي الجموع بين التنظيم و الوصاية" املطبعة و الوراقة الوطنية، الطبعة األولى  رافعذ. عبد الوهاب  - 

ات الحضرية والقروية في ضوء امليثاق الجماعي الجديد" مكتبة دار السالم، الرباط، " تدبير أمالك الجماع شوارق ذ. محمود  -

 .9112الطبعة األولى

" املساطر الخاصة للتحفيظ العقاري دراسة في ضوء االجتهاد الفقهي والقضائي واملمارسة العملية" الجزء لعطاري ذ.أحمد ا -

 .9107اسات وأبحاث( مطبعة املعارف الجديدة السنة ) در  01األول، منشورات مجلة القضاء املدني، سلسلة 

 املقاالت ومداخالت:
" مداخلة في الندوة الوطنية حول موضوع -التحفيظ الجماعي نموذجا –: "إستراتيجية تعميم التحفيظ العقاري  الربيعيذ.حميد  -

 مطبعة األمنية الرباط.  91" األمن العقاري " دفاتر محكمة النقض عدد 

" منازعة التحديد اإلداري و التعرضات عليه " مشاركة في الندوة الوطنية في موضوع : " األمن العقاري " دفاتر  دحمانذ.أحمد  -

 ، مطبعة األمنية الرباط.  91محكمة النقض، العدد 

ازعات(، السنة " أراض ي الجموع باملغرب عرض في مجزوءة امللكية العقارية" محاضرة )ماستر قانون املن أجعون األستاذ أحمد  -

 . 9112-9111الجامعية 

                                                           

نة تزنیت یذ. ابراهيم بحماني " التحفيظ الجماعي لألمالك القروية وإشكاالته " مداخلة في أشغال اليوم الدراس ي، املنظم من طرف ملجلس البلدي ملد

تحت عنوان تحت " العقار و التنمیة املجالیة بمدینة  9101ماي 02، و مركز الدراسات القانونیة املدنیة و العقاریة بكلیة الحقوق بمراكش یوم السبت 

  507.                                                                                              11تزنیت،ص 
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ملك الدولة الخاص املساطر و القوانين املنظمة لالستغالل" مقال منشور بكتاب : العقار و االستثمار ، " زين الديننور الدين  - 

 الدراساتبتعاون مع مركز   أشغال اليوم الدراس ي املنظم من طرف عمالة إقليم الحوز و املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي

 .9117، املطبعة و الوراقة الوطنية مراكش، الطبعة األولى  9112يونيو  02القانونية املدنية و العقارية بكلية الحقوق مراكش 

" التحفيظ الجماعي لألمالك القروية وإشكاالته " مداخلة في أشغال اليوم الدراس ي، املنظم من طرف ملجلس  بحمانيذ. ابراهيم  -

تحت عنوان  9101ماي 02تزنیت و مركز الدراسات القانونیة املدنیة و العقاریة بكلیة الحقوق بمراكش یوم السبت  البلدي ملدینة

 تحت " العقار و التنمیة املجالیة بمدینة تزنیت.

 . 9102نونبر  97" التحفیظ الجماعي: املسطرة واإلشكالیة " مقال منشور بمجلة القانون املغربي العدد  بنتابتلكبير ذ.  

 األطروحات والرسائل الجامعية :

: "ملك الدولة الخاص، املقاربة القانونية واملالية " أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة سيدي لخشينذ.حسن ا -

 .9119-9110محمد بن عبدهللا، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، فاس، املوسم الجامعي 

" األمالك الخاصة للدولة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة  الهواري الي البودذ.  -

 .9119ــ  9110، كلية الحقوق اكدال 

   .0231محمد أكدر "اقتناء الدولة لألمالك العقارية بالتراض ي ملك الدولة الخاص"، املدرسة الوطنية لإلدارة العمومية، ذ. -

" القواعد املنظمة للرسوم العقارية املؤسسة أثر التحفيظ " لنيل دبلوم الدراسات العليا، املعمقة شعبة  شوراقالحبيب - 

 .9112-9119القانون العام ، جامعة محمد الخامس أكدال السنة الجامعية 

– Lahbib chourak , les procédures d’inmatriculation ,                   

Formation à l’Ecole National d’Agriculture de Meknès année par l’ANCFCC du 27/03/2006 au 31/03/2006 centre 

nationale d’étude et recherche en vulgarisation       

لك عمق جامعة عبد املا" إشكالية تدبير وحماية األمالك العمومية " رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام امل رابحكمال  -

 .9113السعدي كلية الحقوق طنجة 

 

 الظهائر والقوانين واملراسيم والقرارات الوزارية:

بمثابة النظام الخاص بالتحديد األداري للملك الخاص للدولة منشور بالجريدة  0201يناير  2موافق  0222صفر  91ظهير   -

 .93الصفحة  0201يناير  01بتاريخ  020الرسمية عدد 

القاض ي بإحداث  73.11( بتنفيذ القانون رقم 9119يونيو  02) 0292صادر في فاتح ربيع اآلخر  0.19.097ظهير شريف رقم  -

 الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و املسح العقاري و الخرائطية؛

 01املوافق  0229شعبان  01بتاريخ  19املنشور بالجريدة الرسمية عدد  0202ظهير فاتح يوليوز املتعلق بامللك العام للدولة  -

 ؛0202يوليوز 

 ( املتعلق بتحديد األراض ي الجماعية. 0292فبراير  03) 0229رجب  09ظهير   -

على الطريقة  011يتعلق بتقييد العقارات املخزنية التي جرى تحديدها واملعدل لظهير  0299ماي 92ظهير شريف صادر بتاريخ  -

 .221الصفحة  0299يوليو  12بتاريخ  222منشور بالجريدة الرسمية عدد  0201يناير  2لصادر بتاريخ املبينة بالظهير الشريف ا

 91بتاريخ   221املتعلق بتحفيظ األمالك املتأصلة من امللك العمومي منشور بالجريدة الرسمية عدد  0292يونيو  97ظهير  -

 .                                     0292يوليوز 
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بشأن التحفيظ الجماعي لألمالك القروية  0212يوليوز  97املوافق  0232جمادى األولى  01بتاريخ  0.12.022ظهير شريف رقم    -

                                                                                             9129، ص :    0212يوليو  92مكرر بتاريخ  9211الجريدة  الرسمية عدد 

بشأن املحافظة على الغابات واستغاللها منشور  01/01/0202في تغيير ظهير /  02/12/0272بتاريخ   73.239ظهير شريف رقم. -

            .                                                        0272ـ 0273الصفحة  10/17/0272بتاريخ  9292بالجريدة الرسمية عدد 

دي الحجةاملغير و املتمم بمقتضاه الظھير  97الصادر في  002.00.0الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  02.12لقانون رقم ا-

املتعلق بالتحفیظ العقاري، املنشور بالجریدة الرسمیة عدد  0202غشت  09املوافق  0220رمضان  2الشریف الصادر بتاریخ 

 .                      7727، ص9100نونبر 92ل املوافق 0229ذي الحجة  92بتاریخ  7223

من ذي الحجة  97صادر في  0.00.023املتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  22.13القانون رقم 

  ( كما تم تتميمه:  9100نوفمبر  99)0229

( القاض ي 9102أغسطس  21) 0223ذي الحجة  3بتاريخ  0.02.71الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12.01القانون رقم  -

 0223ذوالحجة  92بتاريخ  1112املتعلق بمدونة الحقوق العينية؛ الجريدة الرسمية عدد  22.13من القانون رقم  2بتتميم املادة 

 ؛7113(، ص 9102سبتمبر  02)

( القاض ي 9102نوفمبر  02) 0227من محرم  07ريخ بتا 0.02.012الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  99.02القانون رقم  - 

 0227محرم  92بتاريخ  1913املتعلق بمدونة الحقوق العينية؛ الجريدة الرسمية عدد  22.13من القانون رقم  022بتتميم املادة 

 .                                                             2293(، ص 9102نوفمبر  93)

) املتعلق بتحديد تعرفة رسوم املحافظة على االمالك 0222يونيو 21( 0203من صفر  92صادر في  9.22.273م مرسوم رق -

 .                                                  0213-0212ص  0222يونيو  21بتاريخ  2227العقارية منشور بالجريدة الرسمية عدد 

فصل أمالك عن النظام   في حالة في تحديد تأليف اللجنة املكلفة بإبداء رأيها  11/11/0272بتاريخ  9.73.0220مرسوم رقم  -

/ 91/11املوافق  0223ذو الحجة  02بتاريخ  9227بالجريدة الرسمية عدد  شؤونهمنشور  الغابوي وفي كيفية تسيير

0272                                                                         .                    

هذا   الغي   /وقد  012الصفحة    0292ماي 2  بتاريخ    273منشور بالجريدة الرسمية عدد  0292مارس  92  قرار وزيري بتاريخ  -

املكلفة بإبداء   بشأن كيفية تركيب وتسيير اللجنة االدارية    11/11/0272  القرار الوزيري بمقتض ى مرسوم 

   .                                                                                 91/11/0272بتاريخ  9227منشور بالجريدة الرسمية عدد   عن النظام الغابوي    ملك  لفصل   الرأي 

 املواقع اإللكترونية:

- ALKANOUNIA 

- MOHAMAH 

-DROITENTREPRISE 

-MAROCDROIT 

 

 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

252 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

عن رشكة املساهمة ودورها يف تحقيق التنميةاألوراق املالية الصادرة   
Money bills issued by a joint stock company and its role in achieving development 

 

 

 

  

 

 امللخص

عد أهم أداة لتحقيق املشاريع الضخمة وإدارة املقاوالت الكبرى واملتوسطة وحتى الصغيرة،  ،
ُ
ال شك في أن شركة املساهمة ت

م الصناعي؛ التجاري والخدماتي في القرنين التاسع عشر والعشرين، وال يمكن فه ي من األعمدة الناجعة التي ُبنَي عليها التقد 

عاني منها الشركات العاملية بداية هذه األلفية، ألفية 
ُ
لإلنسان االستغناء عنها في األلفية الثالثة بالرغم من االنتكاسات التي ت

اعتبارها تملك وسائل التأثير التي تساعدها على تحقيق التنمية واالستثمار عن طريق طرحها لألدوات املالية العوملة والتنافسية ب

مة.                    
 
الة داخل أسواق مالية ُمنظ دخرين عن طريق توفير ميكانيزمات فع 

ُ
غري امل

ُ
ستثمرين وت

ُ
          املختلفة التي تجلب امل

 .ملساهمة؛ السهم؛ السند؛ السوق املالي؛ التنميةشركة اكلمات مفتاحية: 

 

Abstract:  

 There is no doubt that the joint stock company is the most important tool for achieving mega projects and 

managing large, medium and even small enterprises, as it is one of the beneficial pillars on which industrial, 

commercial, and service progress was built in the nineteenth and twentieth centuries, and it is not possible for people 

to dispense with them in the third millennium despite the setbacks that Global companies suffer from it at the 

beginning of this millennium, the millennium of globalization and competitivenss as it has the means of influence 

that help it to achieve development and investors and seduce savers by providing effective mechanisms it is located 

within organized financial markets.   

Keywords: Jointstock company; stocks; bonds; The financial market; development. 
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  مقدمة :

عتبر الوظيفة املالية أهم هذه الوظائف على اإلطالق، املساهمة لشركة 
ُ
عدة وظائف تندرج من خالل تحليل نشاطها، وت

الشركة إلى البحث عن األموال في مصادرها املختلفة والعمل على  فهي مجموعة من املهام والعمليات التي تسعى من خاللها

الة تساهم في تحقيق التنمية االقتصادية التي تعود بالفائدة على مختلف أصحاب املصالح  توظيفها واستثمارها بطريقة فع 

 ه األوراق من مساهمين ودائنين،السيما على الشركة صاحبة املشروع االقتصادي ُمصدرة األوراق املالية، باإلضافة إلى حملة هذ

الباحثين عن تحقيق أكبر عائد بأقل ُمخاطرة وتكلفة ممكنة، دون أن ننس ى تحقيق مصلحة االقتصاد القومي بُرمته وهو ما يهمنا، 

تقاطعة بأفضل كيفية فيه دفع كبير لعجلة التنمية االقتصادية، خاصة أن ألصحاب الفائض 
ُ
تشابكة وامل

ُ
فبلوغ األهداف امل

فرصة االكتتاب في األدوات املالية التي تطرحها شركة املساهمة، مما يعني ضمان مصادر تمويل جديدة للسوق داخل فضاءات 

ل االقتصادي العالمي الذي تخلى عن طريق االشتراكية وانزاح إلى الخوصصة القائمة  استثمارية ناجعة في إطار التماش ي مع التحو 

ليبرالية الُحرة وُم 
 
ل ال

 
ستثمرين في املشروع املالي للشركة عن طريق االستثمار في ظ

ُ
دخرين وامل

ُ
ماتها التي ترتكز على ضمان إدخال امل قو 

لت جزء من رأسمال الشركة كاألسهم أو نصيب  508في األدوات املالية
 
فرزه من فوائد مختلفة، سواء شك

ُ
الصادرة عنها ملا ت

قه من مزايا وعوائد مالية ُمضاعفة لذمته. ملديونيتها كالسندات، ويبقى للُمستثمر حرية اختي لإلحاطة و ار ما يراه مناسًبا له وما ُيحق 

ل أهم األدوات املالية الصادرة عن شركة املساهمة؟ وما هو الدور 
 
بجوانب هذا املوضوع ارتأينا طرح التساؤالت التالية: فيما تتمث

ذه التساؤالت املطروحة تمت باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، واإلجابة على ه الذي تلعبه في تحقيق التنمية االقتصادية؟.

في شكل مبحثين رئيسين؛ بحيث سنتطرق في املبحث األول إلى أدوات االستثمار في السوق املالي، بينما سنخصص املبحث الثاني 

 للحديث عن ديناميكية التعامل باألوراق املالية في ظل ُمتطلبات السوق.

 : أدوات االستثمار في السوق املالياملبحث األول 

لة ملديونيتها 
 
لة لرأسمال الشركة )األسهم(، وأخرى ُممث

 
ع وظائفها، وتنقسم بدورها إلى أدوات ُممث ع األدوات املالية بتنو  تتنو 

 )السندات(.

 األسهماملطلب األول: 

عتبر األسهم من بين القيم املنقولة الصادرة عن شركة املساهمة إن لم تك
ُ
ن أهمها على اإلطالق بغض النظر عن شكلها، ت

صدرة لها 
ُ
س الشركة امل  وال يكون لها رأسمال. -املساهمة-فبدونها ال تتأس 

 الفرع األول: تعريفها

زا كبيرا من اهتمام القانونين واالقتصاديين على حد السواء الذين سارعوا إلى إعطائها تعريفات مختلفة،  نالت األسهم حي 

 زاوية التي ينظر إليها لألسهم.كٌل من حيث ال

 أوال: التعريف التشريعي

                                                           
508 Mohamed Salah, )2001(EDIK , p7  ,  Les Valeurs Mobilières Emises par Les Sociétés Par Actions, Oran,.  
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ر  207نص  املشرع الجزائري على السهم ضمن ُمقتضيات نص املادة   من القانون التجاري على أنه: "سند قابل  21ُمكر 

صدره شركة املساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها "
ُ
ز 509للتداول ت

 
على خاصية  . ما يالحظ على هذا التعريف، أن املشرع رك

د كل  ز بها السهم ولم يتطر ق لباقي الخصائص األخرى وهو ما ُيعاب عليه؛ ألنه كان من األجدر به أن ُيعد  التداول التي يتمي 

ز بها األسهم أو يعزف عن إعطاء تعريف ُمقتضب.  الخصائص التي تتمي 

 ثانيا: التعريف الفقهي 

، 510أى أنها: "صكوك تمنحها شركة املساهمة بمناسبة اإلكتتاب فيها "أما الفقه كان واضحا بشأن تعريفها، فهناك من ر 

ر عنه بصك إلثبات ملكية املساهم عب 
ُ
فها آخرون أنها: "مقدار ما أسهم به في رأسمال الشركة امل ، له قابلية التداول، 511في حين عر 

هم دورين محورين رئيسيين، فمن ناحية بالتالي، يلعب الس 512ذو خاصية األجل الطويل، ويعطي ملالكه حقوقا خاصة أساسية".

ل جزء من رأسمالها
 
مث

ُ
مة من طرف املساهم إلى شركة املساهمة التي ت قد 

ُ
، ومن ناحية ثانية هو عبارة عن صك 513هو الحصة امل

  .514ُيعطى للمساهم إثباًتا لحصته

 الفرع الثاني: خصائصها 

جملها فيما يلي:
ُ
 لألسهم مجموعة من الخصائص ن

 م أموال منقولة أوال: األسه

وازنة         
ُ
رَِّية من الرأسمال الذي تملكه الشركة؛ لذلك يتم قيده في امل

س5
َ
ل الحق الشخص ي للمساهم تجاه الشركة نسبة ك

 
ُيشك

ضمن خصوم الشركة باعتباره ديًنا للدائنين الداخليين أي الشركاء املساهمين على الشركة، وتكون هذه القيم ماال منقوال ماديا  

corporels  رة على الورق، وتكون على العكس من ذلك ماال منقوال مة أي إذا كانت سندات ورقية مكتوبة أو ُمحر  إذا كانت ُمجس 

دت في حساب، لتفقد في هذه الحالة ميزة الحيازة في املنقول سند الحائز، فهي ال تستهلك عن طريق  incorporelsمعنويا  إذا تقي 

 515االستخدام.

 قيم متساويةثانيا: األسهم 

تظهر هذه الخاصية من خالل تقسيم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة؛ ألن التساوي في قيمة السهم يعني 

ب عنه باعتباره مال من نوع خاص، السيما املساواة في األرباح وفائض التصفية بعد حل الشركة، وكذا الحق 
 
املساواة فيما يترت

. وقد ترك املشرع الحرية للشركة في تحديد القيمة االسمية ألسهمها بما يتماش ى مع 516البورصةفي التصويت وتنظيم سعرها في 

                                                           

م.0227سبتمبر سنة  91املوافق لـ  0227رمضان عام  91مؤرخ في  72-27مر رقم أ 509 ل وُمتم  ن القانون التجاري الجزائري، ُمعد   ، يتضم 

 .037، شركات األموال في القانون الجزائري، الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية، ص )9112) نادية فضيل، 510

(، الحقوق 9107على املساهمين تسمية "النسور التي ال تبحث إال على فريستها وهي الربح فقط ". سامية بن غالية، ) يطلق الفقه الفرنس ي 511

األساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة املساهمة، أطروحة دكتوراه، فرع قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .72تلمسان، ص

 لحقوق األساسية هي الحقوق الضرورية التي ال يمكن إضعافها أو الحد منها.املقصود با 512

513 Mansour Mansouri, )2002(, La Bourse Des Valeurs Mobilières D’Alger, Alger, édition Houma, p156.  

ت والعوائق، مجلة الحقوق والحريات، العدد (، االستثمار في بورصة القيم املنقولة بين املحفزا9101عبير مزغيش، ) -محمد عدنان بن الضيف 514

، تم االطالع بتاريخ : biskra.dz/index.php/dlsc/article/view/3216/2885-http://revues.univ. متوفر على الرابط: 900الثالث، ص

17/19/9191. 

 .972(، الوسيط في الشركات واملجموعات ذات النفع االقتصادي شركات املساهمة، الرباط، دار املعرفة، ص 9109احمد شكري السباعي، ) 515

 .921(، شرح القانون التجاري الجزائري، اإلسكندرية، دار املعرفة الجامعية، ص 9103عمار عمورة، ) 516
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د بالنظر إلى الظروف التي نشأت فيها الشركة وقانون العرض والطلب. من جهة  517الحد األدنى القانوني لرأسمالها الذي ُيحد 

فإذا كان هذا  518انونية للمساهمين في الحقوق والواجبات أيضا؛أخرى، فالتساوي في قيمة األسهم يتبعه املساواة في املراكز الق

زة عن حقوق حملة األسهم العادية،  ول ألصحابها حقوقا ُمتمي 
َ
خ

ُ
صدر الشركة أنواًعا ُمغايرة من األسهم ت

ُ
األصل فال مانع من أن ت

ر تبعا لتقلبات السوق؛ لكن بمعنى أن األسهم ذات الصنف الواحد تمنح لحملتها ذات الحقوق، مع اإلشارة أن قيمة ال سهم تتغي 

   519قيمتها االسمية أو قيمة إصدارها تبقى ثابتة.

 ثالثا: األسهم قابلة للتداول 

صدرة 
ُ
زة للسهم باعتباره ورقة مالية وصفة لصيقة بشركة املساهمة امل مي 

ُ
إن القابلية للتداول هي من الصفات الجوهرية امل

كة املساهمة قابل للتداول؛ بحيث يجوز للشريك التنازل عن حصته للغير دون أن يؤثر ذلك له دون باقي الشركات، والسهم في شر 

فالسهم يقبل التداول بالطرق التجارية وفق كيفيات مختلفة؛ فإن كان اسميا يتم قيده في  520على رأسمال الشركة أو بقائها،

لحامله؛ وإذا كانت هذه هي القاعدة العامة، ال يوجد ما  دفاتر الشركة، كما يمكن تظهيره إذا كان سند ألمر أو تسليمه إذا كان

ل االستثناء في هذه الحالة شذوذا عن القاعدة العامة دون أن يخل  
 
يمنع من التنصيص على حاالت ُيمنع فيها من التداول لُيشك

ر ش؛ ألنها تهدف أساًسا إلى حماية املساهمين واالقتصاد الوطني واملضاربة غير املشروعة، في521بها
 
روط حضر التداول إال بعد توف

 هي : 

 _قيد الشركة في السجل التجاري؛

 _في حالة الزيادة في رأسمال الشركة تكون األسهم قابلة للتداول ابتداء من تاريخ التسديد الكامل لهذه الزيادة؛

 _يحضر التداول في الوعود باألسهم.

 رابعا: األسهم غير قابلة للتجزئة

كه أكثر من مساهم واحد، هنا ال يمكنهم ممارسة حقوقهم تجاه الشركة بصفة ال يقبل السهم التجز 
 
ئة؛ فإذا ما تمل

ُمنفردة؛ إنما عليهم تعيين ُممثل عنهم يشرف على عالقتهم بالشركة، وتعود الحكمة في ذلك لعدة أسباب أهمها تبسيط تعامل 

 من عدة أشخاص.
ً
  522الشركة مع شخص واحد بدال

 داتاملطلب الثاني: السن

ال تقتصر األوراق املالية الصادرة عن شركة املساهمة في األسهم فقط؛ إنما تشمل أيضا السندات، فما املقصود 

 بالسندات وما هي خصائصها.

 الفرع األول: تعريفها  

 أوجد املشرع تعريفا للسندات ُيضاف إلى التعريفات الفقهية األخرى. 

 أوال: التعريف التشريعي 

                                                           

 .032نادية فضيل، املرجع السابق، ص 517

 .909عبير مزغيش، املرجع السابق، ص -عدنان بن الضيفمحمد  518

 .2(، الشركات التجارية األحكام العامة والخاصة دراسة مقارنة، األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 9117فوزي محمد سامي، ) 519

 .921عمار عمورة، املرجع السابق، ص 520

 التجاري الجزائري.من القانون  23مكرر  207و  70مكرر  207راجع املواد  521

 .990نادية فضيل، املرجع السابق، ص 522
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ر  207زائري السندات ضمن نص املادة عر ف املشرع الج بنصها: "سندات االستحقاق هي سندات قابلة للتداول،   30ُمكر 

ل بالنسبة لإلصدار الواحد نفس حقوق الدين بالنسبة لنفس القيمة االسمية". وُيعتبر هذا الحكم إضافة جديدة استحدثها  خو 
ُ
ت

ن القانون التجاري لم يكن يسمح لشركات املساهمة إصدار  0227سبتمبر  91املؤرخ في  72.27املشرع، فبموجب األمر  تضم 
ُ
امل

ل  523قيم منقولة باستثناء األسهم؛ حيث كان يحظر إصدار سندات االستحقاق وحصص األرباح وحصص املؤسسين، وهذا تحو 

 منطقي تماشيا مع ُمتطلبات األسواق املالية العاملية.

  ثانيا: التعريف الفقهي

ط الضوء على الناحية الشكلية لهذه األسناد باعتبارها اختلف الفقهاء في إ
 
ن بعضهم ُيسل عطاء تعريف للسندات، كو5

ل عالقة مديونية
 
مث

ُ
نة لها والتي  524صكوك ت كو 

ُ
فونها من زاوية العناصر الجوهرية امل قرض، بينما آخرون ُيعر 

ُ
بين الشركة وامل

ميزها عن غيرها من األوراق املالية األخرى،
ُ
عد  قيما منقولة قابلة فيرى األ  525ت

ُ
ستاذ شكري السباعي أن سندات القرض: "ت

صدرها شركات املساهمة )واملؤسسات العمومية والجماعات( قصد الحصول على قرض جماعي واجب االستحقاق على 
ُ
للتداول ت

ط، مقابل فائدة من أجل تمويل مشاريعها وأنشطتها عن طريق االكتتاب الع توس 
ُ
ام أو الخاص، أي عن طريق األمد الطويل أو امل

 526دعوة الجمهور لالكتتاب أم ال".

 الفرع الثاني: خصائصها

زيادة على الخصائص السابق ذكرها بالنسبة لألسهم والتي تنطبق على السندات باعتبارهما أوراق مالية )ماعدا اعتبار 

 والتي ُيمكننا إجمالها فيما يلي:األسهم جزء من رأسمال الشركة(؛ فإن السندات تنفرد ببعض الخصائص الخاصة بها 

 أوال: السندات أداة دين 

قرض في مديونيتها
ُ
ل نصيب امل

 
مث ل نصيب املساهم في رأسمال الشركة؛ فإن السندات تُ

 
شك

ُ
لذا  527؛بخالف األسهم التي ت

م د دائن لها وبُ د استيفائه لدينه تنيختلف النظام القانوني لحاملها، فهو ال يغدو أن يكون شريكا في الشركة؛ إنما ُمجر  قطع جر 

رة له وفق األشكال  قر 
ُ
فرز عالقة املديونية هذه حق حامل السند استيفاء نصيبه من الفائدة امل صلته بالشركة نهائيا، كما تُ

 املنصوص عليها في عقد اإلصدار.

 ثانيا: السندات قرض جماعي واحد

ل اشتراكا ُمنفردا في رأسمال ال
 
مث

ُ
ب عليه نفس باختالف األسهم التي ت

 
ل قرض جماعي واحد ويترت

 
مث

ُ
شركة؛ فإن السندات ت

عاملة بالنسبة للُمقرضين أصحاب اإلصدار الواحد، بالتالي ال ُيمثل االكتتاب دينا مستقال بذاته؛ لكن جزء من اإلصدار الواحد، 
ُ
امل

                                                           

(، سندات االستحقاق البسيطة والسندات املركبة، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة وهران، ص 9110نوال فنينخ، ) 523

1. 

ل دين جماعي ألمد غير أنها تختلف عن عالقة املديونية الناتجة عن دين عادي، فاألخير يكون فردي أل  524
 
مث

ُ
جل قصير مبدئيا أما سندات القرض ت

ل ُمنظم بقوة القانون. ط أو طويل كما أنها تفرض على حملتها الدخول في تكت   ُمتوس 

ت (، األوراق املالية التي تصدرها شركة املساهمة العامة دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسا9111الشوبكي حاتم خليل سلمان، ) 525

، تم االطالع http://thesis.mandumah.com/Record/294604/Details. متوفر على الرابط: 2الفقهية والقانونية، جامعة آل بيت، األردن، ص 

 .11/19/9191بتاريخ: 

 .21احمد شكري السباعي، املرجع السابق، ص  526

527 Gaston Défossé, )1970(, Les Obligations Convertibles En Actions, Paris, Presses Universitaires de France, 1970, p5 . 
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قرض في عقد القرض، ويكون 
ُ
كتتبين بتلك األسناد الطرف الثاني امل

ُ
ناد مبلغ القرض ُمساويا ملجموع قيم األسويكون مجموع امل

 528املطروحة لالكتتاب التي يتم بيعها أو االكتتاب فيها فعال.

 ثالثا: السندات قابلة لإلطفاء 

صدرة عدة طرق في ذلك كالسداد الجزئي  
ُ
معناه قابليتها لالستهالك بكيفيات عدة ينص عليها نظام إصدارها، وللشركة امل

ف فيه مقدار 
 
تاحة لها، كما يمكن للشركة أن الذي يتوق

ُ
ستقرضة على اإلمكانيات املادية امل

ُ
د من قبل الشركة امل سد 

ُ
الجزء امل

صبح عملية التسديد إلزامية، وفي حال عدم وجود أرباح 
ُ
د قيمة السندات بعد تكوين احتياطي خاص لالستهالك  وهنا ت سد 

ُ
ت

دها عن طريق االقتطا سد 
ُ
 529ع من رأسمالها، وال ضرر في ذلك.احتياطية في الشركة؛ فإنها ت

 املطلب الثالث: تقييم االستثمار في األوراق املالية 

ال يختلف اثنان ممن هم على دراية بالجانب القانوني أو االقتصادي على أن التعامل باألوراق املالية محفوف بكثير من 

ناخ املناسب لها؛ باملقابل تنطوي هذه 
ُ
العملية االستثمارية والتنموية على مجموعة من االيجابيات املخاطر في ظل عدم توفير امل

 واملزايا، وهو ما سوف نلخصه في النقط التالية:

 الفرع األول: مزايا االستثمار في األوراق املالية

_بما أن األوراق املالية تأخذ طابع السلعية؛ فإنه من البديهي جدا أن يكون لها سوق خاص بها يتم بموجبه عرض هذه 

ز هذا السوق ال مي  سمى ببورصة األوراق املالية، وما يُ دخرين يُ
ُ
كتتبين أو امل

ُ
شترين أو بمصطلح أدق امل

ُ
سلعة على الجمهور من امل

ستثمرين 
ُ
أنه ذو درجة عالية من التنظيم بخالف باقي األسواق االستثمارية األخرى، وهو ما يدفع برجال األعمال أو حتى صغار امل

 األسهم والسندات.إلى الولوج في عالم 

_في نفس السياق، بالنسبة للُمستثمرين الُجدد أو ممن لهم نظرة مستقبلية ويرغبون في تكثيف رقم أعمالهم؛ فإنه في 

سمون بـ "الوسطاء املاليين" كُمختصين في هذا  طلب  منهم بذل مجهود خاص نظرا لتواجد من يُ ظل سوق األوراق املالية ال يُ

دخرين وتوجيههم.املجال يعملون على ُمر 
ُ
 افقة امل

 _من ناحية التكلفة، فأغلب الصفقات تتم داخل السوق بالتالي تكلفتها أقل.

ن األوراق املالية من إضافة مصادر تمويل جديدة داخل السوق واملحافظة على السيولة املطلوبة؛ ألن هذه األموال 
 

مك _تُ

ستثمر ال يسحب أمواله إال إذا حل  
ُ
ه ُمستثمر جديد. تبقى داخل السوق وامل

 
  530محل

                                                           

(، حماية املساهم في شركة املساهمة، أطروحة دكتوراه، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2016) أسماء بن ويراد، 528

 .03تلمسان، ص

عكس األســـــهم التي تســـــتهلك عن طريق الخصـــــم من االحتياطي االختياري للشـــــركة؛ بحيث ال يصـــــح  اقتطاع هذه القيمة من االحتياطي اإلجباري.  529

د اعبد الحفيظ  خزان، )دون سنة نشر(، أسواق األوراق املالية )نشأتها،الوظائف االقتصادية، خصائصها، أقسامها(، مجلة االجته –عبد هللا غالم 

، تم االطالع بتاريخ: biskra.dz/index.php/ijdl/article/view/2681-http://revues.univ. متوفر على الرابط:  27القضائي، العدد الحادي عشر، ص 

11/19/9191. 
 .21املرجع نفسه، ص529

 .21، املرجع السابق، صعبد الحفيظ  خزان –غالم  عبد هللا 530
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ها املشرع كاستثناء عن املبدأ العام لحرية تداول األوراق املالية، بهدف منع  _السوق املالي مضبوط بقيود قانونية سن 

 املضاربة والحفاظ على حقوق املساهمين أصحاب األغلبية من جهة، والحفاظ على هيكلة شركة املساهمة من جهة أخرى.

ر األدوات امل
 

ن _توف
 

عد  املكان الخصب الذي ُيمك
ُ

الية االنسجام املطلوب بشأن ُمتطلبات التجارة القائمة على املخاطرة، وت

ما كبرت املخاطرة زادت الفائدة. 
 

ستثمرين الراغبين في عوائد أكبر من تحقيق مطامحهم املالية؛ ألنه كل
ُ
 امل

صة لها من  خص 
ُ
شأنه تقييم األداء االقتصادي للشركة، فانخفاض أسعار _إن تداول األوراق املالية داخل الفضاءات امل

صدرة دليل على أنها في أوضاع اقتصادية غير مستقرة، كما يساهم في دراسة حالة االقتصاد القومي 
ُ
األسهم بالنسبة للشركة امل

تيح فرصة للفاعلين في االقتصاد من القيام بإجراءات تصحيحية على وجه السرعة  .برمته، األمر الذي يُ

_التعامل في األوراق املالية داخل األسواق يتفاعل بشكل كبير مع تكنولوجيا االتصاالت أكثر من غيرها من األسواق األخرى 

بالنظر إلى عدة ظروف السيما مكان تواجد املستثمرين والشركات التجارية الراغبة في طرح أوراقها للتداول، بالتالي تشمل أجزاء 

 عدة من العالم.

 املالية األوراقمساوئ االستثمار في ثاني: الفرع ال

ض بالدرجة األولى ملخاطر السوق الذي يشهد نوعا من الركود في الجزائر ألسباب ما، األمر الذي سيتم  _األوراق املالية تتعر 

 معالجته في الجزء الثاني.

ستثمر الجزائري القائمة على ثقا
ُ
فة االكتناز، فهو يبحث عن استثمارات _قد ال تناسب طبيعة األوراق املالية ذهنية امل

ظم مقارنة أخرى.  ذات طابع ملموس، نظرا لحداثة هذه األوراق واألسواق املعروضة فيها في الجزائر ُمقارنة مع نُ

بات سعر الفائدة التي ترتفع وتنخفض من حين آلخر السيما في حال االستثمار في السندات.
 

 _إن األوراق املالية مرهونة بتقل

 حث الثاني: ديناميكية التعامل باألوراق املالية في ظل ُمتطلبات السوق املب

دة. شترط إتباع سياسات ُمحد  ة، لتجاوزها يُ  يشهد التعامل بهذه األموال ُمعوقات جم 

 التعامل باألوراق املاليةمُعوقات  املطلب األول:

ل والعقبات املختلفة تحول دون قيامها بوظائفها تعترض العملية االستثمارية داخل األسواق املالية مجموعة من العراقي

 على أكمل وجه.

 ُمعوقات قانونيةالفرع األول: 

لقد قام املشرع الجزائري بُمقتض ى القانون التجاري بمنح ُسلطة إصدار األوراق املالية لشركة املساهمة، ووضع جملة 

لزمة خالل جميع مراحل طرحها لالكتتاب الع
ُ
ام، باإلضافة إلى قيود قانونية ترد على تداولها، وفي نفس من نصوص القانونية امل

هة للفاعلين في السوق املالي؛ غير أن عدم  احترام  وج 
ُ
نظم لبورصة القيم املنقولة النشرات القانونية امل

ُ
الوقت سن  القانون امل

ل في فحوى النصوص القانونية مثل قيام أعضاء مجلس إدارة الشركة بأعمال غير مشروعة كاالختال 
 
س أو إساءة االئتمان ُيشك
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مجموعه أعمال تضر  بمصالح الشركة وسمعتها، مما يقض ي على ُمجمل االستثمارات املالية التي تؤثر على تنمية االقتصاد الوطني 

  531بشكل مباشر.

 الفرع الثاني: ُمعوقات اقتصادية

عاني م
ُ
ن اضطرابات مالية عويصة وبطئ في صيرورة مازالت أغلب الشركات التجارية الفاعلة في الجزائر عمومية، ت

اإلجراءات، فأي قرار استثماري يسبقه دراسات عميقة قد ال تتماش ى والسرعة املطلوبة في هذا املجال، كما أن فشل دراسات 

ت
ُ
عد  عامال مباشرا في فشل االستثمارات املالية للشركة في ظل غياب مكاتب الخبرة امل

ُ
صة التي خالجدوى االقتصادية للشركة ت ص 

درة الشركة على املنافسة والنجاح في األسواق 
ُ
عدالت األسعار املطلوبة، األمر الذي يؤدي لعدم ق

ُ
تهتم بوضع دراسات دقيقة مل

 املحلية والدولية. 

 الفرع الثالث: ُمعوقات مالية

 اختالل هياكل تمويل املشروعإن عدم التناسب بين الحاجيات االستثمارية للشركة واألوراق املالية املطروحة يؤدي إلى 

 
ُ
ستثمرين الُجدد ت

ُ
ستثمرين أو امل

ُ
ر عنها بـ "املبالغة في استثمار األصول الثابتة"، كما أن الضرائب املفروضة على صغار امل عب 

ُ
ل شوامل

 
ك

وازي".
ُ
 عقبة كبيرة أمامهم للدخول في هذا املجال، مما يساهم في تنشيط ما يسمى بـ "السوق امل

 ع: ُمعوقات إداريةالفرع الراب

زمة لضمان نموها واستمرارها وهو ما 
 
مثلما سبق قوله، فاتخاذ الشركة قرار إصدار األوراق املالية من أهم  القرارات الال

خذة، فتطول اإلجراءات وتتعقد وتغيب  ت 
ُ
تأخذه إدارتها بعين االعتبار، السيما من حيث دراسة مدى كفاءة القرارات االستثمارية امل

 نة املطلوبة مما يؤدي لعزوف املستثمرين؛ لذا فإن اختيار جهاز إداري ذو كفاءة عالية هو أمر في غاية األهمية. املرو 

 الفرع الخامس: ُمعوقات سياسية

ت به الجزائر مؤخرا سوف ُيلقي بضالله على االقتصاد الوطني السيما  ال يختلف اثنان على أن الوضع السياس ي الذي مر 

ضوء على رجال املال واألعمال البارزين الذين ُعصف بمصداقيتهم، فهناك عالقة طردية بين الوضع السياس ي من حيث تسليط ال

 والوضع االقتصادي، فمتى استقرت السياسة الداخلية والخارجية للبالد سوف يستقر الوضع االقتصادي تبًعا لها والعكس.

 الفرع السادس: ُمعوقات إعالمية

ص له إعالم رياض ي، والقطاع السياس ي الذي يقف خلفه  على غرار باقي القطاعات األخرى كالقطاع الرياض ي الذي ُيخص 

ص ُيسلط الضوء  إعالم خاص وغيرها من القطاعات الفنية والثقافية؛ فإن القطاع االقتصادي يكاد يغيب عنه إعالم ُمتخص 

بهمة بالنسبة
ُ
ستجدات املالية ويزيل الغبار حول املفاهيم  امل

ُ
للُمستثمرين الراغبين في دخول مجال املال واألعمال من  على امل

منطق دراية، في ظل العالقة القائمة بين جودة التقارير املالية ورد فعل السوق وهو ما يحتاجونه؛ بحيث تساعدهم على تقييم 

                                                           

تعثرة، عمادة البحث العلمي، املجلد 9102عبد هللا مكناس يحي جمال الدين، ) 531
ُ
، بدون 22(، ماهية االكتتاب باألسهم الشركة املساهمة العامة امل

 .91/10/9103، تم االطالع بتاريخ:  http://search.mandumah.com/rRecord/829067 . متوفر على الرابط:923عدد، ص
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ستثمر هي امل
ُ
ترجاعية علومة ذات قيم تنبؤية؛ إساإلجراءات املاضية والحاضرة واملستقبلية، باعتبار أن املعلومة التي يحتاجها امل

 532وتوكيدية، ذات مصداقية عالية.

عوقاتاملطلب الثاني: آ
ُ
 ليات تخطي العراقيل وامل

إن العقبات التي تعترض التوظيف السليم لألدوات املالية من املمكن تخطيها عن طريق رصد مجموعة من الحوافز 

دخرين على اإلقبال عل
ُ
ع امل شج 

ُ
 ى االكتتاب فيما تعرضه الشركات من أوراق مالية.واالمتيازات التي ت

 الفرع األول: الحوافز واالمتيازات

_ضرورة منح السلطة جملة من االمتيازات كاإلعفاء الضريبي السيما بالنسبة للُمدخرين الُجدد أو الذين يبلغون رقم 

 استثماري ُمهم.

ستثمرين من خالل استثمار دفعات ُم 
ُ
نتظمة وعلى عدة أجزاء قصد تفادي تقلبات السوق؛ حيث _تيسير اإلجراءات على امل

ستثمر شراء كمية أكبر من األسهم عندما تكون األسعار في أدنى مستوى.
ُ
 533يمكن بنفس املبلغ امل

ستثمرين على ُمعاملة ُمتكافئة وعادلة داخل السوق املالي بما يخدم مصالحهم.
ُ
 _ضمان حصول امل

 يق فضاء استثماري ناجحالفرع الثاني: الحوكمة كأداة لتحق

همة للنهوض باالقتصاد من خالل تطبيق 
ُ
عد  حوكمة شركات القطاع الخاص ُمصدرة األوراق املالية إحدى األسس امل

ُ
_ ت

ع  مبادئها القائمة على اإلفصاح والشفافية من قبل الشركات املدرجة في السوق، مع األخذ بعين االعتبار أن ُمحتوى الحوكمة ُمشب 

م في مسار الشركة، بالسياسة 
 
تعاملين، خاصة أنها نظام للتوجيه والرقابة والتحك

ُ
العادلة لتحقيق الحماية الكاملة للُمستثمرين وامل

ستثمر الجديد.
ُ
 534وهذا عموم ما يبحث عنه امل

لتزمة بقواعد
ُ
فافية الش _ بما أن الجزائر تسعى إلى االندماج في االقتصاد العالمي والدخول في التجمعات اإلقليمية امل

وتعزيز التنافسية التي تفرض خوصصة القطاع العام وإزالة القيود أمام تكوين مؤسسات القطاع الخاص؛ فإنها أمام حتمية 

قارنة وتفعيل مبادئ الحوكمة على وجه الضرورة.
ُ
 مواكبة التيار الجديد للتشريعات امل

فرز جهاز إداري واعي بعيد عن استهداف املنافع الذاتية،  _وألن القرار االستثماري من أهم وأعقد القرارات؛ فإن الحوكمة
ُ
ت

ل من مستوى عدم تماثل املعلومة.
 
 يأخذ ُحزمة من القرارات االستثمارية الناجحة وُيقل

_تستهدف الحوكمة تحسين الصورة الذهنية للشركة عن طريق تحسين عملية صنع القرار وهو ما تحتاجه الشركة داخل 

ق األمر إال بإدخال االعتبارات األخالقية القائمة على الديمقراطية التنافسية الشفافة.السوق املالي، وال ي  535تحق 

                                                           

(، قياس جودة التقارير املالية لشركة املساهمة املصرية وأثرها على قرارات املستثمرين، 9101إبراهيم احمد نبيل، ) -يوسف جمال علي محمد 532

 http://search.mandumah.com/rRecord/772007. متوفر على الرابط: 0139بة و املراجعة، صجامعة عين الشمس، كلية التجارة، قسم املحاس

 .90/10/9103تم اإلطالع بتاريخ: 

 .993ص عبير مزغيش، املرجع السابق،-محمد عدنان بن الضيف 533

(، آليات حوكمة الشركات وأجهزة دعمها لتعزيز األداء االقتصادي في الجزائر، مجلة التنمية 9103بن زيدان، )ياسين  -صادق صفيخ -محمد صافي 534

 ، دون صفحة.12و االقتصاد التطبيقي، العدد 

انين املكملة، (، آليات تحفيز ودعم نشاط الشركة التجارية بموجب القانون التجاري والقو  9102أكتوبر  21-92سميرة محمودي، ) -عزوز سعيدي 535

 .1ف، صيمداخلة للمشاركة في امللتقى الوطني املسمى القانون االقتصادي الجزائري بين املقتضيات االقتصادية واالعتبارات االجتماعية، جامعة سط
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 ُمتطلبات االستثمار في األوراق املاليةاملطلب الثالث: 

نتظر منها السيما تحقيق التنمية الشاملة؛ فإنها تحتاج إلى ُمتطلبات وخلفيات 
ُ
بتغى امل

ُ
من أجل تحقيق األدوات املالية امل

 536قانونية واقتصادية تساهم في إنجاح القرار االستثماري.

الشروط األساسية لتكوين فضاء استثماري ناجح لألوراق التجاريةالفرع األول:   

ر مجموعة من الشروط:
 
 لتكوين سوق مالي خاص باألوراق املالية، يجب توف

 أوال: الشروط القانونية

 والقانوني._ضرورة توفير حد أدنى من االستقرار السياس ي 

ر على نوع من املرونة التي يقتضيها التعامل بهذه األوراق.
 
 _ضرورة سن مجموعة من القوانين االقتصادية تتوف

 _وجود جهاز مصرفي ُمتكامل.

 _ضرورة االستفادة من الخبرات القانونية للدول التي بلغت أشواط  في مجال األسواق املالية.

 لقيم املنقولة"._عوملة األسواق املالية "بورصات ا

 _تنشيط إصدار النشرات للتعريف بُمكونات وشروط السوق.

ن الحكومة من تحقيق التنمية بعدة 
 
زم الذي ُيمك

 
_تعبئة املدخرات املالية نحو املشاريع التنموية وتوفير التمويل الال

 أساليب: 

ط.  قس 
ُ
 عن طريق تسهيل اإلكتتاب امل

 ضمان حد أدنى من األرباح والفوائد.  

 537انيا: شروط اقتصاديةث

 ضرورة تسوية النهج االقتصادي بشكل واضح. 

 إحاطة سوق البورصة بالنشاط اإلعالمي ُمختص بشكل أكبر. 

ستثمر. 
ُ
 ضرورة التنويع في األدوات املالية إلتاحة الخيار أمام امل

ال خاص باألوراق املالية  الفرع الثاني: ميكانيزمات تكوين نظام فع 

ضرورة تبني نظام أوراق مالية ناجح ينظر إليه من زاوية قانونية واقتصادية على حد السواء باعتبار إن املقصود هنا هو 

ب ضرورة:
 
 هذا املوضوع دسم يجمع بين مادة اقتصادية في قالب قانوني، مما يتطل

دخرات وتشجيع عمليات االستث
ُ
طريق  مار وتنميتها عن_زيادة عدد املؤسسات املالية املوجودة؛ ألنها ستساعد على زيادة امل

لعب دور الوسيط بين من يملك املال وال يرغب في االستثمار وبين من ال يملك املال ويرغب في االستثمار، تشجيعا لشركات 

تداولة أسهمها في السوق املالي.
ُ
 املساهمة امل

                                                           

 .923عبد هللا مكناس يحي جمال الدين، املرجع السابق، ص  536

 .992 عبير مزغيش، املرجع السابق، ص-محمد عدنان بن الضيف 537
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افظة التضخم بأدنى مستوى واملح_توفير آلية مناسبة للمحافظة على االستقرار النقدي في البلد عن طريق إبقاء ُمعدالت 

ر عدد كبير من الباعة 
 
على استقرار أسعار الصرف من جهة والحفاظ على خاصية السيولة من جهة ثانية، وهو أمر مرهون بتوف

ر لهم ُحرية الدخول والخروج من وإلى األسواق املالية حتى ال يسود االحتكار.
 
شترين تتوف

ُ
 538وامل

درجة في سوق البورصة قصد تكثيف التنافسية، مما يساهم في إرساء أعلى معدالت _ضرورة زيادة عدد الشركات ا
ُ
مل

تعاملين معها.
ُ
 الفائدة بالنظر إلى السياسات التي تنتهجها كل شركة في استقطاب امل

دخرات من خالل طرح أنواع جديدة من األدوات املالية مما ينعكس على ارتفاع مستوى املعيشة، 
ُ
ن كو5 _ ضرورة تعبئة امل

خز ن للثروة.
ُ
 539األوراق املالية تقوم بدور امل

_سهولة إيجاد قنوات تحويل األدوات املالية بسرعة إلى طابع نقدي ومن ثم حرية االنتقال من استثمار قد يكون غير ُمنتج 

 من وجهة نظر مالك األصل املالي إلى استثمار مالي آخر عن طريق البيع وفقا لقواعد السوق.

 الخاتمة:

خالل هذه الدراسة البسيطة، تم التأكيد على الدور التنموي الذي تلعبه األدوات املالية الصادرة عن شركة املساهمة، من 

حيط بها 
ُ
وال يوجد أي لبس في القول أنها مستقبل التنمية االقتصادية، مما يوجب التمحيص في دراسة مختلف الجوانب التي ت

تخصصين السيما من خالل تسل
ُ
يط الضوء على العوائق التي تعاني منها واملبادرة بُمعالجها عن طريق االستعانة بالنظم من قبل امل

حاق بالركب االقتصادي العالمي، وفي سبيل ذلك ارتأينا 
 
االقتصادية والقانونية املقارنة التي بلغت أشواطا في هذا املجال قصد الل

 تقديم بعض التوصيات أهمها : 

ئري شركة املساهمة بنظام قانوني خاص مستقل عن القانوني التجاري؛ ألنها أهم وحدة _ضرورة إفراد املشرع الجزا

 اقتصادية ُمصدرة لألوراق املالية. 

بهمة.
ُ
بس عن املفاهيم االقتصادية امل

 
ص ُيزيل الل  _اإلسراع بوضع إعالم اقتصادي ُمتخص 

ا بة للوثائق والدالئل االقتصادية الصادرة عنه_تنشيط حركة النشر بالنسبة للهيئات املالية وإنشاء تجميعيات بالنس

 للحصول على املعلومة الشفافة.

 _رصد مجموعة من التحفيزات واالمتيازات للمستثمرين قصد إغرائهم وتمكينهم من توظيف ُمدخراتهم بسهولة وأريحية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .013عبد الحفيظ  خزان، املرجع السابق، ص –عبد هللا غالم  538

(، مدى فعالية سوق األوراق املالية املغاربية في تنفيذ برامج الخصخصة، رسالة ماجستير، فرع إدارة مالية، كلية العلوم 9101رشيد هولي، ) 539

 .02االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة، ص
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 املراجع واملصادر 

 املؤلفات باللغة العربية 

 أوال: القوانين

ل 0227سبتمبر سنة  91املوافق لـ  0227رمضان عام  91مؤرخ في  72-27أمر رقم   ن القانون التجاري الجزائري، ُمعد  ، يتضم 

م.  وُمتم 

 الكتب: ثانيا

 (، شركات األموال في القانون الجزائري، الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية.9112نادية فضيل، ) 

 ام العامة والخاصة دراسة مقارنة، األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع.(، الشركات التجارية األحك9117فوزي محمد سامي، ) 

 (، شرح القانون التجاري الجزائري، اإلسكندرية، دار املعرفة الجامعية.9103عمار عمورة، ) 

 (، الوسيط في الشركات واملجموعات ذات النفع االقتصادي شركات املساهمة، الرباط ، دار 9109احمد شكري السباعي، ) 

 املعرفة.

 أطروحات الدكتوراه: ثالثا

(، الحقوق األساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة املساهمة، أطروحة دكتوراه، فرع 9107سامية بن غالية، )  

 القانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان.

همة، أطروحة دكتوراه، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم (، حماية املساهم في شركة املسا9101. أسماء بن ويراد، )9

 السياسية، جامعة تلمسان. 

 رابعا: مذكرات ماجستير

ركبة، رسالة ماجستير، فرع القانون الخاص، كلية الحقوق، 9110نوال فنينخ، ) 
ُ
(، سندات االستحقاق البسيطة والسندات امل

 جامعة وهران.

(، األوراق املالية التي تصدرها شركة املساهمة العامة دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، 9111الشوبكي حاتم خليل سلمان، ) 

 كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل بيت، األردن.

(، قياس جودة التقارير املالية لشركة املساهمة املصرية وأثرها على 9101إبراهيم احمد نبيل، ) -يوسف جمال علي محمد 

 ستثمرين، جامعة عين الشمس، كلية التجارة، قسم املحاسبة واملراجعة.قرارات امل

(، مدى فعالية سوق األوراق املالية املغاربية في تنفيذ برامج الخصخصة، رسالة ماجستير، فرع إدارة 9101رشيد هولي، ) 

 مالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة.

 املقاالت :خامسا

(، االستثمار في بورصة القيم املنقولة بين املحفزات والعوائق، مجلة الحقوق 9101عبير مزغيش، ) -دنان بن الضيفمحمد ع 

 والحريات، العدد الثالث.

عبد الحفيظ خزان، أسواق األوراق املالية )نشأتها، الوظائف االقتصادية، خصائصها، أقسامها(، مجلة  -عبد هللا غالم 

 دد الحادي عشر.االجتهاد القضائي، الع

(، آليات حوكمة الشركات وأجهزة دعمها لتعزيز األداء االقتصادي في 9103ياسين بن زيدان، ) -صادق صفيخ -محمد صافي 

 الجزائر، مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي.
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، مجلة دراسات علوم (، ماهية االكتتاب باألسهم الشركة املساهمة العامة املتعثرة9102عبد هللا مكناس يحي جمال الدين، ) 

 .22الشريعة والقانون، املجلد 

 سادسا: املداخالت 

(، آليات تحفيز ودعم نشاط الشركة التجارية بموجب القانون التجاري 9102أكتوبر  21-92سميرة محمودي، ) -عزوز سعيدي 

لة، مداخلة للمشاركة في امللتقى الوطني املسمى القانون االقتصادي الج كم 
ُ
ية زائري بين املقتضيات االقتصادوالقوانين امل

 واالعتبارات االجتماعية، جامعة سطيف.

 مؤلفات باللغة االجنبية: 

 Mohamed Salah, ) (9110 , Les Valeurs Mobilières Emises par Les Sociétés Par Actions, Oran, EDIK, 2001. 

 Gaston Défossé, )1970 ( ,Les Obligations Convertibles En Actions, Paris,  Presses Universitaires de France. 

 Mansour Mansouri, ) 2002( , La Bourse Des Valeurs Mobilières D’Alger, Alger, édition Houma. 
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 : ألية قانونية غري كافية ملكافحة انعكاسات تغري املناخ1122اتفاق باريس 

Paris Agreement 2015: Insufficient step to combat the consequences of climate change 

 زيداملال صافية: الدكتورة 

 الجزائر-أستاذة محاضرة قسم" أ "   كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تيزي وزو

 

 ملخص املقال 

فقط على لتحديد أهداف السياسة املناخية الجديدة، ولم يكن النظام الجديد يبحث  اتفاق باريس 09/09/9107اعتمد في 

فاعلية جهود التخفيف، وإنما في إمكانية تكوين إرادة شاملة مستدامة للتخفيف من اآلثار املناخية الخطيرة وإقامة أسس نظام 

 . 9191مناخي دولي جديد مرن لجميع األطراف، يحاول التوفيق بين مصالحهم ومتطلبات تغير املناخ في املستقبل ملا بعد 

الفعلية لالتفاق في مكافحة التغيرات املناخية، فإن األمر سيكون مرتبطا بالجهود التي ستبذلها كل دولة  أما فيما يتعلق باملساهمة

لتحقيق األهداف املحددة في النص، فهو سابقة تاريخية مهمة لكن غير كافية، ألن تطبيقه يتضمن العديد من التحديات فهو 

 ليس في مستوى رهانات تغير املناخ. 

 . الطاقات املتجددة، غازات الدفيئة ،تغير املناخ ،اتفاق باريس حية:الكلمات املفتا

 

 

Abstract of essay: 

On 12/12/2015, the Paris Agreement was adopted to define the objectives of the new climate policy, the new regime 

was not only looking at the effectiveness of mitigation efforts, but also the possibility of forming a comprehensive 

sustainable will to minimize serious climate impacts and establish the foundations of a new flexible international 

climate system for all parties, which reconcile their interests with future climate change requirements beyond 2020. 

As for the actual contribution of the agreement to the fight against climate change, it will be relating to the efforts of 

each country to achieve the objectives set out in the text. It is an important but insufficient historical step, because 

its application contains many défis and is not at the level of climate change bets. 

Keywords: Climate Change, Greenhouse Gases, Renewable Energies, Paris Agreement. 
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 مقدمـة 

الخطوة األولى في مجال تغير املناخ تتميز بالطابع الديناميكي  (540)0229خ تمثل االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة حول تغير املنا

املتطور، فقد حقق املتفاوضون بداية موفقة من حيث إعالم الدول والحكومات عن مخاطر تغير املناخ، وتمكنت الدول في 

منية فاقية بصورة قانونية خالل فترة ز االجتماع الثالث ملؤتمر األطراف في االتفاقية من االتفاق على الصيغة التنفيذية لالت

، وبسبب استمرارية ارتفاع االنبعاثات وانتهاء سريان برتوكول كيوتو في 0222محددة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة في سنة 

ات دون أن يحقق أهدافه، تطلب األمر بذل املزيد من املجهودات لوضع آلية قانونية أخرى كمحاولة للتخفيف من غاز  9109

 الدفيئة بما يحقق مصلحة املجتمع الدولي.

توجه لذلك األطراف في اتفاقية تغير املناخ إلى باريس إلجراء مفاوضات جديدة حول كيفية مواجهة التحديات املناخية ملا بعد 

ولم يكن لتحديد أهداف السياسة املناخية الجديدة،  (541) باعتماد اتفاق باريس 09/09/9107، التي اختتمت في 9191سنة 

النظام الجديد يبحث فقط على فاعلية جهود التخفيف، وإنما في إمكانية تكوين إرادة شاملة مستدامة للتقليل من اآلثار املناخية 

الخطيرة ونظام مناخي جديد مرن لجميع األطراف، يحاول التوفيق بين مصالحهم ومتطلبات تغير املناخ في املستقبل، ويقوم بوضع 

إلى أي مدى يمكن التخفيف من انعكاسات . 9191دولي جديد في مجال مكافحة التغيرات املناخية ملا بعد  أسس نظام قانوني

 تغير املناخ في ظل اتفاق باريس؟

هدف هذه الورقة البحثية دراسة الطبيعة القانونية التي تتعلق بالجانب الشكلي املوضوعي التفاق باريس )أوال(، التداعيات 

 ريس على النظام املناخي )ثانيا(.األساسية التفاق با

 

  .2015اإلطار القانوني التفاق باريس لسنة -أوال                          

يعد اتفاق باريس ثمرة أربعة سنوات من املفاوضات املكثفة، يحدد هذا االتفاق اإلطار القانوني لتنظيم عمل املجتمع الدولي ضد 

ثل اعتماد هذا النص مرحلة مهمة في حوكمة املناخ ويمدد من تعاون الدول الذي قادته األمم ، يم9191التغيرات املناخية ملا بعد 

في مجال تغير املناخ ويفتح مرحلة جديدة لتطور نظام املناخ، من أجل تحديد اإلطار القانوني التفاق باريس  0229املتحدة منذ 

 فاق، ثم تحديد العناصر األساسية ملضمون االتفاق.ينبغي تحديد الجانب الشكلي أي الطبيعة القانونية لالت 9107

 الطبيعة القانونية التفاق باريس:-1

نتناول في هدا الصدد تحديد شكل االتفاق فيما إذا يمكن اعتباره معاهدة أو اتفاق أو برتوكول أو تعديل لالتفاقية االطارية لتغير 

 ة وضع االتفاق حيز التنفيذ.   املناخ ثم مدى ارتباطه باتفاقية تغير املناخ وأخيرا صعوب

 الجانب الشكلي التفاق باريس للمناخ: -أ 

 12/00/9101مادة، ودخل حيز التنفيذ في  92فقرة ونص يضم  01يتكون اتفاق باريس من الناحية الشكلية من ديباجة تضم 

ي والرمزي لهذا النص يتطلب (، املؤكد أن الوزن السياس (COP21 90في أقل من سنة من اعتماده من طرف مؤتمر األطراف 

 ( أو اتفاقية.Traitéتحديد طبيعته باعتباره اتفاق، معاهدة )

لم تتمكن الدول عند افتتاح النقاش حول النظام املناخي من االجماع حول الشكل القانوني لآللية التي يتم اعتمادها من طرف 

حات سعى املتفاوضون إلعداد بروتوكول أو صك قانوني ، من أجل الحفاظ على مجموعة واسعة من االقترا90مؤتمر األطراف 

                                                           
، املتعلق باملصادقة على اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، الجريدة 01/12/0222املؤرخ في 22/22قم املرسوم الرئاس ي ر  )540(

 .   90/12/0222،الصادر بتاريخ  92الرسمية عدد
، 11خ، الجريدة الرسمية عدد. ، املتعلق باملصادقة على اتفاق باريس حول تغير املنا01/9101/ 02املؤرخ في 919/01املرسوم الرئاس ي رقم  )541(

 . 01/9101/ 07الصادر في
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أخر أو نص يقر نتيجة مشتركة ذات  قيمة قانونية، فإن الخيارين األوليين يتخذان شكل املعاهدة بوضوح، لكن الخيار الثالث ٍ 

دي، األوربي والهن نتيجة مشتركة ذات قيمة قانونية مفهوم غامض و تم إدراجه أساسا ليشكل حال وسطا مقبوال بين الجانبين

 مع ذلك لم تتمكن الدول خالل كل فترة املفاوضات من الفصل في املسألة.

، مصاغا في شكل اتفاقية أو معاهدة )ديباجية، أحكام أساسية، 9107في الواقع جاء النص الرسمي الذي اعتمد في فيفري 

أن هذا النص يمثل األعمال الجارية وال يعني ذلك في إجراءات التعديل، مواد النهائية(، كما تضمن هذا االتفاق هامشا يؤكد 

أن اتفاق باريس ال يرقى إلى  9107في نوفمبر  John KERRYش يء القيمة القانونية للوثيقة، مع ذلك صرح األمين العام األمريكي 

تي ال للهيئات األمريكية الاتفاق يتضمن التزامات ملزمة للتحفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، وإذا كانت هذه املالحظة موجهة 

تعتبر أن هذا النص اتفاقية في ظل القانون الدستوري األمريكي، و هوما يتعارض مع موقف فرنسا التي كانت تصر بأن يتم اعتماد 

 .                     (542)اتفاق دولي

مؤتمر األطراف أو تعديل التفاقية  كما طرحت اقتراحات أخرى بالنسبة للشكل، فالبعض يرى بأن هذا العمل يعد بمثابة قرار 

تغير املناخ أو عمل مشترك غير اتفاقي، أي قرار يتخذه مؤتمر األطراف، سواء لتعديل االتفاقية اإلطارية أو عمل تنفيذي متفق 

ثر مالئمة ألكعليه، يعد هذا العمل نص ناتج عن اتفاق مشترك له قيمة قانونية، وباعتبار أن االتفاقية أو املعاهدة تمثل الصورة ا

مة لتحديد األكثر مالئ أن الصك املصطلح للتعبير عن إرادة الدول في القانون الدولي، رغم ذلك يبدو للعديد من الوفود واملراقبين

 (. 543) 9191اإلطار القانوني لحماية املناخ ملا بعد سنة

 ارتباط االتفاق باتفاقية تغير املناخ:-ب 

ق بدال من برتوكول أو اتفاق تنفيذي، كما تنص عليه اتفاقية فيينا فإن عنوان الصك ال يؤثر املثير لالهتمام أن الصك هو اتفا

، على الرغم من اعتبار هذا العمل معاهدة أو اتفاقية دولية أو صكا دوليا فإن اتفاق باريس مرتبط (544) على مركزها القانوني

 :(545) باتفاقية تغير املناخ في عدة جوانب أهمها

 التصديق من جديد على االتفاق،  0229عضاء في اتفاقية تغير املناخ ال يسمح أل  -

ينص على هيكل مؤسس ي مرتبط بما تم انشائه في اتفاقية تغير املناخ، حيث يتصرف مؤتمر األطراف التفاقية تغير املناخ بوصفه  -

ة ذ، ويمكن ألطراف االتفاق االعتماد على أماناجتماع األطراف في اتفاق باريس التخاذ القرارات الالزمة لوضع االتفاق حيز التنفي

 .         (546) اتفاقية تغير املناخ وعلى هيئات االتفاقية مثل: الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ

في  ير املناخ، السيما اإلطار املعتمدتشير العديد من مواد االتفاق إلى برامج وآليات توصل إليها مؤتمر األطراف في اتفاقية تغ -

وخاصة آلية  (547) من اتفاق باريس( 3من اتفاق باريس(، اآللية الدولية وارسو املتعلق بالخسائر واألضرار )املادة 2كانكوك )املادة 

تتلقى هذه البرامج (، على الرغم من أن إنشاء هذه البرامج كان في ظل مؤتمر األطراف وسلطته، مع ذلك س01التكنولوجيا )املادة 

 .   Congrée des Membres de L'accord)واآلليات مستقبال التوجيهات من مؤتمر أطراف االتفاق )

                                                           
) 542( GENIES, "L'accord de Paris sur le climat : quelques éléments de décryptage", revue Québécoise de droit -Gérard DE LASSAUS, ST

international, N°28, 2015, PP (27-51), P 31.     
) 543( ENIES, op citP 31.    G-Gérard DE LASSAUS, ST 
 12رحمون محمد، ""الجوانب القانونية الدولية لحماية املناخ في اتفاق باريس للمناخ" ، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ،املجلد )544(

 993-991، ص 9103، 19العدد

33.-P, 32 op, cit,"L'accord de Paris sur le climat,  GENIES, –Gérard DE Lassus ST ) 545( 

Ibid, P 33.) 546( 

Mécanisme climatique de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques. Déc. ) 547(

Session, Doc NU FCC C/CP/2013/10/Ass 1 (2014).    e2/CP.19   
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 يقوم على أساس اتفاقي فهو أيضا يقوم في جزئه األكبر على صك قانوني مشتق.  9191إذا كان نظام املناخ ملا بعد  -

نى املقصود في اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات هو اتفاق بين الدول في شكل هكذا نستنتج أن اتفاق باريس يشكل معاهدة باملع

، بل جزء من النظام 9191كتابي يحكمه القانون الدولي، وليس اتفاقية إطارية جديدة لتنظيم أسس النظام املناخي ملا بعد 

 .(548)0229القانوني الدولي لحماية املناخ الذي تم انشائه منذ 

 تفاق حيز التنفيذ:صعوبة وضع اال-جـ 

دون تفصيل لكيفية إدارة و تسيير نظام املناخ، فيجب الرجوع إلى مؤتمر األطراف  9191يحدد اتفاق باريس اإلطار القانوني ملا بعد 

يتضمن برنامج عمل  90في اتفاق باريس العتماد قواعد أكثر تفصيال و وضوحا، في هذا السياق فإن القرار األول ملؤتمر األطراف 

 يتمثل في فريق عمل خاص باتفاق باريس ي
ً
 Groupe deكلف فيه األجهزة املعروفة في نظام املناخ، باإلضافة إلى جهاز أنشأ حديثا

travail spécial  مكلف بتحضير واتخاذ قرارات خاصة لتنفيذ اإلنفاق والتي يجب اعتمادها بعد ذلك من طرف مؤتمر أطراف ،

، يبدو 9191ملطروح هل تتمكن الدول من االتفاق على أساليب تطبيق االتفاق ابتداء من سنة االتفاق في اجتماعاته، السؤال ا

 األمر صعب التحقيق وذلك لسببين هما : 

الخ، …تتعلق هذه املفاوضات من جهة بمجموعة واسعة من املواضيع كالتخفيف من االنبعاثات، االمتثال لالتفاق، تمويل -

وعشرين مادة التي يتضمنها االتفاق يجب أن تكون موضوع التخاذ قرارات بشأنها من طرف  بالفعل فإن عشرة مواد من تسعة

فقرة أغلبها تهدف إلى توضيح مضمون ومعنى  021مؤتمر أطراف االتفاق، وأن القرار األول املتخذ في نفس املؤتمر يتكون من 

 أحكام اتفاق باريس. 

ر على املفاوضات، كالتمييز في املعامالت بين الدول املتقدمة والنامية، استعمال تركيز اهتمام الدول على رهانات قابلة للتأثي -

 .(549) وسائل السوق، تأطير العمل الوطني

هناك احتمال كبير لظهور عراقيل وصعوبات مستقبال حول وضع االتفاق حيز التنفيذ، مع ذلك يمكن التعرض للعناصر   

 .9191األساسية لإلطار القانوني ملا بعد 

  العناصر األساسية ملضمون اتفاق باريس:-2

، وتمثل الجزء األساس ي ملحتوى التفاق باريس، 07إلى  9إن العناصر األساسية القانونية التي تضمنها اتفاق باريس في املواد من

 على الرغم من أن االتفاق ال يتضمن أي تقسيم، لكن يمكن تقسيم هذه

 :(550) أجزاء أساسية وهي 7املواد إلى  

  وقف ارتفاع درجة حرارة األرض بالتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة:-أ

منه أن هدف االتفاق يتمثل في: " توطيد االستجابة العاملية للتهديد الذي  2، إذ تنص املادة 2، 2، 9يتعلق هذا العنصر باملواد 

رجة سعى االتفاق إلى اإلبقاء على ارتفاع متوسط ديشكله تغير املناخ في سياق التنمية املستدامة وجهود القضاء على الفقر". في

الحرارة العاملية في حدود أقل بكثير من درجتين مؤيتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية إلى 

مرة توافق سياس ي فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، كان هذا الهدف ث °0,7حصر ارتفاع درجة الحرارة في حد ال يتجاوز 

وال يعكس توافق أو إجماع علمي، ألن حسب بعض التقارير فإن مستوى الدرجتين مرتفع جدا، لكن هذا ما اتفق عليه األطراف 

                                                           
 992لحماية املناخ في اتفاق باريس للمناخ "، مرجع سابق، ص رحمون محمد، " الجوانب القانونية الدولية  )548(

36.-, cit, P, 35"L'accord de Paris sur le climat, opGENIES,  –Gérard DE LASSUS, ST ) 549( 
طقة لبيئة في املنعائشة السريحي وماري لومي، حوكمة تغير املناخ والتعاون حوله في املنطقة العربية، سلسلة الحوكمة الجديدة لقضايا ا )550(

 .2، ص 9102العربية، أكاديمية اإلمارات الديبلوماسية نظرة تحليلية، البحوث والتحليل، جويلية ، 
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، ضف على ذلك فإن هذا النشاط الطوعي تم إضعافه بغياب هدف كمي )رقمي( على املدى (551)9112في اتفاق كوبنهاغن في 

 .(552)البعيد 

سلم الخبراء املختصون في تقريرهم النهائي املبني  9102عية في الحقيقة ما كان مقبوال لدى أغلبية الدول، في عام تمثل هذه املرج

على التقرير الخامس للفريق الدولي الحكومي املعني باملناخ بأن التخفيض لدرجتين، ال يعد مستوى آمن من االحترار العالمي، 

الدول األكثر عرضة لتغير املناخ، ال سيما الدول الجزرية الصغيرة املهددة بارتفاع مرغوب بشدة من ° 0,7وبالنسبة ملستوى 

، سمح ذلك بانضمام الدول األكثر تضررا من أثار التغيرات املناخية، فيجب بذل املزيد من الجهود وتقديم (553)منسوب املياه

 واألكثر تضررا وتأثرا بالتغير املناخي. دعم أكثر للدول الجزرية الصغيرة واألقل نموا واألطراف الضعيفة األخرى 

، التي ركزت على ضرورة العمل على تحقيق وقف 2بناءا على ذلك، جاء اتفاق باريس متشددا  على أعمال التخفيف في املادة 

تفاع ر عالمي الرتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن وفقا ألفضل املعارف العلمية املتاحة، مسلمة بأن وقف ا

االنبعاثات سيتطلب وقتا أطول بالنسبة للدول النامية واالضطالع إلى تخفيضات سريعة بعد ذلك وفقا ألفضل املعارف العلمية 

املتاحة،  من أجل تحقيق توازن بين االنبعاثات البشرية املصدر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع في النصف الثاني من القرن، 

 سياق التنمية املستدامة والجهود الرامية للقضاء على الفقر. على أساس اإلنصاف وفي

اختلفت األطراف حول نسب التخفيض الكمي للكربون، إال أنه ثم االتفاق على جدول زمني تكون فيه االنبعاثات صفر، وذلك 

إلى ذروتها في أسرع وقت  بأسلوب ملتوي غامض، حيث تقض ي بأن يجب أن تصل االنبعاثات 2ما جاء في الفقرة األولى من املادة 

كل طرف أن يعد ويبلغ عن  2من املادة 9من القرن املاض ي، بينما تلزم الفقرة  9ممكن، وإجراء تخفيضات سريعة في النصف 

 املساهمات الوطنية والتعهد بتحقيقها من خالل السعي إلى اتخاذ تدابير التخفيف املحلية.

لعمل على االلتزام باملساهمات الوطنية في مجال عمليات التخفيف من أجل على وجوب ا 2من املادة  2كما أكدت الفقرة 

تلزم الدول املتقدمة  2من املادة  2الوصول إلى أكبر طموح ممكن كل حسب قدراته وظروفه الوطنية املختلفة، أما بالنسبة للفقرة 

ت الوقت على البلدان النامية أن تواصل جهودها بأن تستمر في أخذ زمام املبادرة لخفض االنبعاثات في مجال االقتصاد، وفي ذا

املتعلقة بالتخفيف وأن تحقق العدالة، إن التمييز بين الدول في هذا النص يتصف أنه إيجابي وذلك لتوزيع املسؤوليات حسب 

 .(554) القدرات والظروف الخاصة لكل دولة

مثل هذه األهداف فقط فيما كل طرف يتوقع تمت في إطار منطق تصاعدي، تت 9191إن تحديد أهداف التخفيف ملا بعد 

تحقيقه، في املقابل فإن الدول ملزمة باتخاذ تدابير محلية وطنية للتخفيف، فهو يمثل التزام بتحقيق نتيجة من أجل التخفيف 

 .(555)والتزام بوسيلة في الوقت نفسه  من االنبعاثات

نبعاثات لتحقيق توازن بين االنبعاثات البشرية املنشأ بضرورة االضطالع بتخفيضات سريعة من اال  2/0يقض ي نص املادة 

 référence)وعمليات إزالتها بواسطة البواليع في النصف الثاني من هذا القرن، يعاب على هذا النص غياب مرجعيات رقمية 

chiffrée)  وعدم الدقة في املصطلحات والعبارات املستعملة كذكر عبارة توازنéquilibre)من القرن. ومن أجل  (، النصف الثاني

                                                           

-Sophie LAVALEE et S.MALJEAN   DU BOIS, "L'accord de Paris, fin de la crise multilatéralisme climatique ou évolution en clair) 551(

obscur ? R J E 2016, N° 0, P19 à 22. 
) 552( Marc LAVIEILLE, Hubert DELZANGLES, Catherine LE BRIS, Droit international de l'environnement .4 édition, ellipse, Paris,  -Jean

2018, P929.voir aussi : Gérard De LASSUS, St GENIES, op cit, P 71. 

IS, "L'accord de Paris, fin de, op.cit., P19 à 2Sophie LAVALEE et S.MALJEAN   DU BO )553(2. 
، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، 9107موج فهد علي، قواعد القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ  )554(

 .12-12، ص 9102جامعة الشرق األوسط، 

, "L'accord de Paris, fin de, op cit, p, 28.Sophie LAVALLE et S.MALGEAN DU BOIS) 555( 
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تعزيز وصون بواليع وخزانات غازات الدفيئة بما يشمل الغابات، هذا  7التخفيف من االنبعاثات ينبغي على الدول حسب املادة 

 باإلضافة إلى الحد من استهالك الطاقة واالستثمار في الطاقات الجديدة.

إجراءات التخفيف من الغازات، إحدى هذه اآلليات التعاون  في هذا الصدد بعض آليات التعاون من أجل تدعيم 1تنشأ املادة 

الطوعي لتمكين الدول من تنفيذ مساهمتها املحددة وطنيا إلتاحة مستوى أعلى من الطموح وتعزيز التنمية املستدامة واألمن 

لتي تكون لدولة مضيفة، ا البيئي، كما يمكن للدول تحفيز وتسهيل مشاركة الهيئات العامة والخاصة للتخفيف من غازات الدفيئة

 قد ساهمت في ذلك بمقتض ى مشروع معين ويستخدمه طرف آخر للوفاء بمساهمته املحددة وطنيا.

وبما أن النص ال يشير إلى عبارات التبادل أو السوق كان األجدر تحديد هذه اآلليات بكل دقة، ألن ذلك يفتح الطريق إلعادة  

بون في أماكن أقل تكلفة، ويبدو أن ذلك يقوم على منطق السوق في حين أن املادة تمركز وتوطين عمليات التخفيض من الكر 

" تقر األطراف بأهمية إتاحة سبل وآليات غير السوقية متكاملة وشمولية ومتوازنة لألطراف ملساعدتها في تنفيذ مساهمتها  1/3

 . (556) سق وفعال..."، تسعى املادة لتأكيد هذا التفسيراملحددة وطنيا في سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر عل نحو من

 : التكيف في مواجهة اآلثار الخطيرة للتغير املناخي -ب

يعني اتخاذ التدابير الالزمة للتأقلم مع تغير املناخ وتختلف هذه اإلجراءات من دولة إلى أخرى حسب موقعها الجغرافي، درجة 

دراتها املالية، ومن هذه التدابير بناء دفاعات ضد الفيضانات، إنشاء نظم اإلنذار املبكر تأثرها بالتغيرات السلبية للمناخ وحسب ق

 .(557) لألعاصير والتحول إلى زراعة املحاصيل املقاومة للجفاف.... إلخ

أن املادة ، حيث 3و 2يتضمن اتفاق باريس العمل على التكيف لغرض تعزيز االستجابة العاملية لخطر تغير املناخ وذلك في املادة 

تحدد اإلطار القانوني للتكيف الذي يلزم األطراف باتخاذ تدابير وطنية في هذا املجال بالتعاون فيما بينها، هذا املوضوع الذي  2

من االتفاق على أنه: " تقر  2/9تم تجاهله وإهماله في املفاوضات وأن موضوع التكيف وصف بالتحدي العالمي، إذ تنص املادة 

لتكييف يشكل تحديا عامليا يواجه الجميع..."، تضيف الفقرة أنه عنصر أساس ي لالستجابة العاملية الطويلة األجل األطراف بأن ا

 لتغير املناخ.

من املادة نفسها  9إلى التزامات محددة ومباشرة لألطراف سواء كانت متقدمة أو نامية، مع ذلك فإن الفقرة  2لم تشر املادة 

الدول النامية وخصوصا الدول التي قد تكون معرضة لألثار الضارة للمناخ أكثر من غيرها، وتعد  تأخذ في االعتبار احتياجات

من املادة نفسها من أهم النصوص التي يتضح فيها التمييز بين الدول النامية واملتقدمة، حيث ينبغي  02، 01و 2و 2الفقرات 

يا، ويشمل هذا البالغ أولوياته واحتياجاته في مجال التنفيذ لكل طرف حسب االقتضاء أن يقدم بالغا عن التكيف ويحدثه دور 

 والدعم وخططه واجراءاته دون التسبب في أي عبء إضافي يقع على البلدان النامية.     

وكمتقض ي بتقديم الدعم املتواصل للبلدان النامية لتنفيذ جهود التكيف وعدم الضغط عليها بجهود إضافية فوق مستوى 

ة، لكن لم تحدد بالضبط الدول التي تحتاج للمساعدة، لقد تركت املوضوع مفتوحا حسب الظروف الخاصة قدراتها الوطني

 . (558) واملستجدات الطارئة لكل دولة

 تمويل عملية التخفيف والتكيف وتعويض الخسائر واألضرار املرتبطة بتغير املناخ: -جـ 

فالدول املتقدمة على رأسها الواليات املتحدة، بريطانيا، اليابان، استراليا يعتبر موضوع التمويل األكثر إثارة للجدل في االتفاق، 

اقترحت استراتيجيات تصر كلها على اعتبار قضية التمويل قضية طوعية، فجاءت تفتقر إلى تفاصيل تطبيقها مع تركيز أقل في 

                                                           
) 556( op cit, p 38,39. "L'accord de Paris sur le climat,Gérard DE LASSUS, ST GENIES,    
 .13مرجع سابق ص 9107موج فهد علي، قواعد القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ  )557 (
 .12، مرجع سابق ، ص  9107القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ  موج فهد علي، قواعد )558 (
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قانون التمويل املناخي، الذي يتمثل في مجموعة سنة النطالق 0229، كانت االتفاقية االطارية بشأن تغيير املناخ (559)مسؤوليتها 

من القواعد التي تلزم أقلية من الدول على مساعدة أطراف املرفق الثاني في التصدي ملشاكل تغير املناخ، بينما يقض ي اتفاق 

يف ونقل يف والتخفباريس بوجوب تقديم املساعدة املالية من قبل الدول املتقدمة إلى الدول النامية فيما يتعلق بتدابير التك

التكنولوجيا وبناء القدرات، مع ذلك لم يحدد من هي الدول املتقدمة ولم يبق على التمييز الثنائي الذي استحدثته االتفاقية 

 بين الدول األطراف.0222وبرتوكول كيوتو  0229اإلطارية 

بضرورة دعم البلدان  2يل، فقد اعترفت املادة كان مؤتمر األطراف في كانكون هو املرجع األساس ي لالتفاقية بشأن إقرار التمو 

النامية من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية، ويجب أن يكون الدعم غير مشروط من أجل الوصول إلى أعلى مستوى في الطموح، 

 دون إعفاء الدول التي تحتاج للمساعدة بدورها من تنفيذ التزاماتها بموجب االتفاقية.

حا في التمييز بين الدول فأوجبت تقديم املساعدة املالية للدول النامية لتنفيذ التزاماتها بموجب أكثر وضو  2تعتبر املادة 

، أما الفقرة الثانية من املادة نفسها أتت بالجديد ، حيث يمكن لألطراف غير الدول املتقدمة أن تقدم مساعدات (560)االتفاقية

نظور التمييز بين الدول النامية واملتقدمة، باعتبار أن الدول النامية كانت مالية بشكل طوعي، تعد هذه الفقرة تغييرا جذريا في م

ال تقدم أي دعم مادي أو مساعدة من أي نوع آخر للدول األخرى، على عكس الدول املتقدمة امللزمة بتقديم املساعدات املالية 

" تشجع األطراف األخرى على  9/ 2ي املادة .إذ تقض (561)بموجب االتفاق، حتى تتغلب الدول على ظاهرة  االحتباس الحراري، 

 تقديم أـو مواصلة تقديم هذا الدعم طوعيا ".

 2/ 2إلى صيغة "ينبغي" في املادة 0/ 2واملادة  7/ 2لقد تغيرت صيغته االلتزام بتقديم الدعم املالي من صيغة "يقدم" في املادة 

، مع اإلشارة أن لم تقدم أي (562) الدعم الذي تقدمه للتمويل املناخي الواقع يؤكد هذا االختالف في التزام الدول املقدمة بزيادة

يبقى غامضا فيما يتعلق بمصادر هذه املوارد )القطاع العام،  2تفاصيل بشأن هذه املساعدات لم يحدد مقدراها وإن نص املادة 

 القطاع الخاص...( وطريقة تعبئتها )فروض، ومنح...(.

مليار دوالر أمريكي سنويا  011، وعلى أن يكون مبلغ 9197أن تستمر عملية التعبئة إلى غاية  90اف تقرر في إطار قرار مؤتمر األطر 

، لإلشارة فإن هذا املبلغ يساوي التكلفة العسكرية العاملية 9112وهو الحد األدنى لألموال كما هو محدد في اتفاق كوبنهاغن في 

الي، مرفق البيئة العاملية، الصندوق الخاص بتغيير املناخ، وصندوق البلدان األقل يوما، يمول بهذا املبلغ آلية التعاون امل 97ملدة 

قوته  90، مع ذلك هذا املستوى املالي  التمويلي غير منصوص عليه في اتفاق باريس بل ورد  في قرار مؤتمر األطراف (563) نموا

سيكون موضوع  9197أو حد أدنى آخر لتطبيقه بعد يجب على مؤتمر أطراف االتفاق تحديد هدف جديد  9197غير إلزامية وقبل 

 . (564)جديد للتفاوض مستقبال 

هكذا نجد أن اتفاق باريس ال يحتوي على آلية معيبة لتوزيع العبء املالي على األطراف املتقدمة، بل ترك األمر مفتوحا لكي 

تدعو الدول األخرى غير املتقدمة إلى تقديم  2/9ادة تساهم كل دولة بما يمكنها تقديمه حسب قدراتها وظروفها الوطنية، إال أن امل

 مساعدات مالية طوعية، في حين كانت الدول النامية ال تقدم أي دعم مادي للدول األخرى، ألنها هي أحق بمساعدة نفسها.        

                                                           
، 9102،يناير 0أيت ادير يسيم، " منظمة األمم املتحدة في مواجهة تحدي التغيرات املناخية : قمة باريس"، مجلة السياسة العاملية، العدد  )559 (

 .21، 27جامعة بومرداس، ص
 . 21-13، مرجع سابق ص  9107، قواعد القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ موج فهد علي  )560 (
 . 21-12مرجع نفسه، ص  )561 (
 . 21، 27أيت ادير يسيم، " منظمة األمم املتحدة في مواجهة تحدي التغيرات املناخية : قمة باريس"، مرجع سابق، ص  )562 (
 .29-21مرجع سابق، ص 9107انون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ موج فهد علي، قواعد الق )563 (

op cit, p 233 .voir aussi :  ,Marc LAVIEILLE, Hubert DELZANGLES, Catherine LE BRIS, Droit international de l'environnement -Jean )564(

Adaptation de l’accord de Paris,  21° session, Doc NU FCCC/CP/2015/10/add 2016 p9 Paragraphe  déc. 1/cP21 72 
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ر ناخ تعريف محدد للخسائأما عن تعويض الخسائر واألضرار الناجمة عن تغير املناخ لم تتضمن االتفاقية اإلطارية لتغير امل

واألضرار التي تنجم عن تغير املناخ، فقد ذكرت بعض املصطلحات دون تعريفها مثل تحمض املحيطات، التصحر، ارتفاع مستوى 

سطح البحر، باإلضافة إلى الخسائر غير االقتصادية، مثل فقدان التراث الثقافي، التهجير وغالبا ما تكون الدول الفقيرة عرضة 

، لذلك أقامت (565)خسائر بسبب عدم تمكنها من إصالح األضرار والتغلب عليها، لعدم توفر التمويل واإلمكانيات التقنية لهذه ال

 نظام لتعزيز الفهم واإلجراءات والدعم... فيما يتعلق بالخسائر واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة لتغير املناخ.  3املادة 

يز اآللية الدولية املعروفة وارسو التي يجب أن تتعاون مع هيئات وفرق الخبراء القائمة بموجب كانت واضحة في تعز  3/7أما املادة 

االتفاق وكذلك املنظمات الدولية وهيئات الخبراء ذات الصلة من خارج االتفاق على حد للتخفيف والتكيف مع اآلثار الضارة، 

 يف.ملعالجة التغيرات املناخية املحتملة وقضايا التخفيف والتك

كان الحديث عن موضوع الخسائر واألضرار في املفاوضات بمبادرة من الدول األكثر تضررا من األثار الضارة، التي كانت تأمل في 

، تمكنت الدول املتقدمة التي واجهت الفكرة (566) إنشاء آلية تعويض عند حدوث أضرار سببها الظواهر املناخية االستثنائية

املتحدة األمريكية التي تخش ى الوقوع في مساءلة قضائية بسبب مسؤوليتها التاريخية عن التسبب  بالرفض على رأسهم الواليات

 . (567) التي توضح أن االتفاق ال يمكن أن تستخدم كأساس ألية مسؤولية أو تعويض 3في االحتباس الحراري من إدراج املادة 

األضرار املناخية أين هي العدالة املناخية؟ ويعتبر أمرا إيجابيا  هكذا ترفض الدول املتقدمة االلتزام بتعويض الدول النامية عن

االعتراف للجمعيات البيئية باللجوء إلى املحاكم الوطنية ملتابعة دولة ال تلتزم بمكافحة ارتفاع حرارة األرض، لكن يعاب على 

رة أو التحضير لهذا مستقبال باإلعالن عن االتفاق عدم انشاء محكمة دولية للعدالة املناخية وكان باإلمكان حسب البعض اإلشا

   (568)ذلك في نص خاص في االتفاق فأين هي العدالة املناخية؟ 

 آلية االمتثال:      -د

طبقا للقانون الدولي فإن كل اتفاقية دولية يلزم أطرافها بتنفيذها من أجل تحقيق الهدف الذي أبرمت من أجله السؤال املطروح 

مصطلحين مترادفين؟ يقصد بالتنفيذ: اإلجراءات الكفيلة بضمان إنجاز االلتزامات املقررة بينما االمتثال هل التنفيذ واالمتثال 

فهو عملية مركبة تشمل كل من قصد الدولة في تنفيذ التزاماتها ومقدراتها، فاالمتثال يتوقف على أمرين: األول قصد الدولة الذي 

 هو قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها من النواحي القانونية واإلدارية واملالية والفنية يعبر عنه بتنفيذ املعاهدة بحسن نية، الثاني

(569)    . 

هكذا نخلص إلى أن االمتثال والتنفيذ ليسا مصطلحين مترادفين وإنما لكل نطاقه الخاص به فكل امتثال يشتمل على التنفيذ 

 . (570) وليس العكس

                                                           
 .22، مرجع سابق، ص 9107موج فهد علي ، قواعد القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ  )565 (
التفاق لتمكين الدول النامية األكثر فإن آليات تعويض الخسائر واألضرار وردت في ا   S.MAL JEAN.DUBOISو  LAVALLEEحسب كل من  )566 (

 :  تضررا التي وضعته شرطا لقبولها االنضمام التفاق باريس أنظر في ذلك

                                                                                         Sophie LAVALEE et S.MALJEAN   DU BOIS, "L'accord de Paris, fin 

de…..", op.cit. , P19 à  

op cit, p, p234 ,Marc LAVIEILLE, Hubert DELZANGLES, Catherine LE BRIS, Droit international de l'environnement -Jean )567( 

Ibidem. )568( 
ولى، شورات الحلبي الحقوقية الطبعة األ الهيثمي سهير ابراهيم ساجم، اآلليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، من )569 (

 .213ص  9102
 .20، مرجع سابق، ص 9107موج فهد علي، قواعد القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ  )570 (
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ملراقبة ومتابعة وضع االتفاق حيز التنفيذ في هذا الصدد يقض ي االتفاق الجديد  07و02و 02لقد كرس اتفاق باريس في املادة 

بأنه ".... ينشأ بموجب هذا االتفاق إطار شفافية معزز لإلجراءات والدعم...." لتتبع التقدم املحرز من كل طرف في تنفيذ التزاماته، 

( تتضمن 02/2ر بصفة متواصلة كل فترة السنتين على األقل )املادة هكذا تكون الدول ملزمة بتقديم البالغات الوطنية وتقاري

مجموعة من املعلومات التي تكون موضوع فحص تقني وفني ينطوي استعراض الخبراء، ويحدد االستعراض أيضا املجاالت التي 

راف يتعلق بالخصوص بتنفيذ (، وعلى كل طرف أن يشارك في النظر متعدد األط02/09يجب على الطرف املعني أن يحسنها )املادة 

 مساهمته املحددة وطنيا وتحقيقه لها.  

( وسواء تعلق األمر باملادة 07/0من االتفاق آلية لتيسير تنفيذ أحكام هذا االتفاق وتعزيز االمتثال له )املادة  07تنشأ املادة       

طراف في االتفاق، بما في ذلك آلية ترقية ، فالعديد من هذه اإلجراءات يجب أن تكون محددة من طرف مؤتمر األ 07أو  02

االحترام بما ينسجم مع إطار الشفافية، تتمثل هذه اآللية في لجنة تضم خبراء تعمل بشفافة وتعتبر آلية غير عقابية وتولي اهتماما 

 .(571)خاصا للقدرات الوطنية وظروف كل طرف 

خالص حصيلة تنفيذ هذا االتفاق لتقييم التقدم الجماعي املحرز بأن يضطلع مؤتمر األطراف دوريا بعملية الست 02تقض ي املادة 

( ويضطلع بأول عملية له الستخالص الحصيلة العاملية في عام 02/0نحو تحقيق غرض االتفاق وأهدافه الطويلة األجل )املادة 

ية، إن هدف هذه بعد ذلك كل خمسة سنوات، وأن هذه الحصيلة تتم في نصف كل دورة لبالغات املساهمات الوطن 9192

، لكن وضع حيز التنفيذ هذه املراجعات (572) الطريقة الحديثة في إطار نظام املناخ توضح لألطراف كيفية تحديث مساهماتهم

مرتبط بإرادة الدول وبالتالي يكون األمر بعيدا عن ناقوس الخطر الذي تدقه الفريق الدولي للمناخ، بل كان يجب تحديد مراحل 

امنع التضخم  9171باملئة إلى غاية 21باملئة إلى  21ويجب بالضرورة تخفيف االنبعاثات من   9171إلى  9121 االنتقال مثال من

 . (573)املناخي غير املسيطر عليٍه 

يجعل قدرات األطراف مختلفة من خالل أنواع التمييز بين االلتزامات بموجب االتفاقية،  02كما أن مبدأ الشفافية في املادة 

على الدول املتقدمة التزام باإلبالغ االلزامي فيما يتعلق بتوفير الدعم، أما األطراف األخرى يجب أن تقدم  02و 2فحسب املادة 

فقط تقريرا بذلك، رغم االعتراف باملعاملة التفضيلية لصالح الدول النامية، إال أن االتفاق يخفف من التمييز بين األطراف 

ا كانت الدول النامية ال تتحمل أية مسؤولية أصبحت اآلن تتحمل بعض املسؤوليات مقارنة باالتفاقيات السابقة، فبعدما م

 . (574)حسب قدراتها الوطنية املختلفة 

 

 تداعيات اتفاق باريس على النظام املناخي: -ثانيا             

ت تتمثل في احترام االختياراإن تداعيات اتفاق باريس حول النظام املناخي متعددة ومن أهم التداعيات التي تتطلب التحليل 

( دعم استقرار 9( وضع حد الزدواجية املعاملة في النظام االتفاقي حول تغير املناخ)0الوطنية للدول األطراف في اتفاق باريس )

 (.2ي لالتفاق)اإلطار القانون

 احترام االختيارات الوطنية للدول األطراف في االتفاق: -1

الصها من اتفاق باريس أنه يعطي مجاال واسعا للدول ملكافحة التغيرات املناخية، يمكن لكل الدول النتيجة األولى التي يمكن استخ

حتى الدول النامية اختيار على األقل مستوى جهودها في التخفيف، فاملساهمات الوطنية تمثل رؤية كل دولة عن تحول سياساتها 

                                                           

op, cit, P41. "L'accord de Paris sur le climat,Gérard De LASSUS, S t GENIES )  571( 

Ibidem) 572( 
) 573( Marc LAVIEILLE, Hubert DELZANGLES, Catherine LE BRIS, Droit international de l'environnement. op cit, P, 232. -Jean 

Décision 1/c p21 para, 90.) 574( 
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تحديد أهداف تخفيف االنبعاثات بشكل مستقل عن باقي  االقتصادية نحو كربون منخفض، فهو يعطي فرصة لكل طرف في

الدول، فهي عملية تقديرية لكل طرف تعكس بدقة مدى جدية كل دولة في التصدي لتغير املناخ، على أن تكون هذه املساهمات 

 . (575) انطالقة حقيقية لتحقيق الهدف العالمي بتخفيف درجات الحرارة

من االتفاق يجب على الدول الرفع من مستوى طموح مساهماتها وجهودها  2/2املادة بناء على مبدأ التقدم الذي جاءت به 

الوطنية، وتظهر فعالية املبدأ بالهدف األول الذي يقدم إلى )أمانة االتفاق(، ومدى التقدم الذي يحرز في كل دورة جديدة، مع 

لم أن من الناحية الرسمية الهدف الذي تقدمه غير ذلك إذا كانت الدول ملزمة باتخاذ تدابير محلية وطنية للتخفيف، فهي تع

 .(576) إلزامي قانونا

ال يحدد اتفاق باريس نوع التدابير التي يجب على األطراف اتخاذها على أقاليمها للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، وال حتى 

اخية، على الرغم من أن أصل مشكل املناخ ناتج املجاالت التي يجب أن تهتم بشأنها كقطاعات ذات أولوية ملكافحة التغيرات املن

في الغالبية العظمى عن بعض مجاالت الطاقة األحفورية، فإن االتفاق ال يتضمن مصطلح الطاقات املتجددة رغم أهميتها، ولم 

لصناعات ليشر إلى سياسات الرسوم على الكربون، وال ينص على أي تدابير تشجع على التخفيض التدريجي للمساعدات املقدمة 

 .(577) أ 9/0التي تعتمد على الطاقة األحفورية عكس بعض النصوص السابقة كبرتوكول كيوتو املادة 

املؤكد أن ديباجية االتفاق تعترف بأهمية "أنماط اإلنتاج واالستهالك املستدام" في مكافحة التغيرات املناخية، وينبغي طبقا للمادة 

نمائية لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة طويلة املدى، لكن في الحقيقة يتعلق األمر أن تضع األطراف استراتيجيات إ( 578) 2/2

 بمجرد نداءات متواضعة إلعادة النظر في اختيارات الطاقة التقليدية واالنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

 02ادة التقني الذي أنشأ بمقتض ى امل وال يمكن فرض عقوبات على الدول ملخالفة التزاماتها بمقتض ى آليات الرقابة واالستعراض

من االتفاق، لكن يمكن تسليط الضوء على مجاالت تتطلب التحسين في عمل الدول، السؤال الذي يطرح هنا هل يمكن للخبراء 

تحديد هذه املجاالت فقط أم يمكنهم تقديم توصية بشأن إجراء تغييرات أو تعديالت في السياسات الوطنية؟ ألن ذلك يبدو 

ارضا مع مبدأ احترام سيادة الدول التي تعد أساس الشفافية، في كل األحوال منطق التيسير الذي يقوم عليه االتفاق ال يمكن متع

 اعتباره ميكانزم موجه لفرض تغييرات أو تعديالت في األنظمة الداخلية للدول.

ر الطريقة التي تتبعها ملكافحة التغيرات املناخية، بحرية واسعة للدول لتقري 9191هكذا يعترف اإلطار القانوني للمناخ ملا بعد 

وبالتالي يمكن لكل دولة في هذا املجال أن تستفيد من مرونة االجراءات لضبط أعمالها ونشاطاتها حسب ظروفها الوطنية ملواجهة 

بون، منع اإلعانات أو خطورة األزمة املناخية، بل كان باإلمكان التوحيد في السياسات املناخية )سوق الكربون، رسوم الكر 

تخفيضها( التي يتم تكييفها بكل سهولة حسب الظروف الوطنية. في هذا املعنى، فالتمييز الذي يقوم عليه اتفاق باريس بشأن 

 .(579)االختيارات الوطنية لألطراف ال يمثل ابتكارا في نظام املناخ، لكن تم تطويره بمقتض ى هذا االتفاق 

اماتها من الصعب تبريره، باعتبار أن اتفاق باريس يضع على عاتق األطراف سلسلة من االلتزامات إن تخلف الدول عن أداء التز 

بتحقيق نتيجة التي تعتبر في الغالب التزامات إجرائية، كإعداد وتبليغ املساهمات املحددة على املستوى الوطني، تحيين هذه 

                                                           
 . 11، مرجع سابق ص9107موج فهد علي، قواعد القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ  )575 (
) 576( op, cit, P 45."L'accord de Paris sur le climat, De LASSAUS, St GENIES,  Gérard 
املتعلق باملصادقة على برتوكول كيوتو امللحق باالتفاقية االطارية لتغير املناخ  93/12/9112املؤرخ في  12/022من الرسوم رقم 9/0أنظر املادة  )577 (

 12/17/9112الصادر بتاريخ ، 92،الجريدة الرسمية عدد 90/09/0222املبرم في 
 ، املتعلق باتفاق باريس01/  919من املرسوم الرئاس ي رقم 2/0أنظر املادة  )578 (
) 579( op, cit, P 4, ""L'accord de Paris sur le climat… Gérard De LASSUS, St GENIES,1. 
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ذ تدابير التخفيف وإبالغ املعلومات املعتمدة باستمرار، املساهمات كل خمسة سنوات والرفع من مستوى الطموحات، اتخا

 استخالص حصيلة العمل الجماعي كل خمس سنوات.

الذي يقض ي  02/09لذلك يمكن القول أن هذه االلتزامات تمنح هامش من الحرية  بالنسبة للدول و ذلك ما يؤكده نص املادة 

عم املقدم من الطرف حسب الحال، و تنفيذه و تحقيقه ملساهمته املحددة بأن: " ينطوي استعراض الخبراء التقنيين بالنظر في الد

وطنيا و ُيحدد االستعراض أيضا مجاالت على الطرف أن يحسنها، و يشتمل على استعراض التساق  املعلومات مع الطرائق و 

من  9رونة املمنوحة للطرف بموجب الفقرة من هذه املادة مع مراعاة امل 02اإلجراءات و املبادئ التوجيهية املشار إليها في الفقرة 

 هذه املادة و يولى االستعراض أهمية خاصة للقدرات الوطنية و الظروف الخاصة بكل بلد من البلدان النامية األطراف".

أن تتضمن املساهمات معلومات حول نطاق تطبيق تدابير التخفيف ومدى تطبيقها، ويمكن  90يمكن حسب قرار مؤتمر األطراف 

ؤتمر أطراف االتفاق تقديم توجيهات حول املعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير وطبيعة املعلومات التي يعلن عنها في مساهمتها مل

 واألهمية التي تمنحها الدول لذكرها في التقرير.

اخية، فحة التغيرات املنبناء على ذلك، فإن هدف اتفاق باريس ليس تحديد الوسائل التي يجب على الدول اعتمادها و كيفية مكا

فعلى مؤتمر األطراف أن يبحث في كيفية تقييم ممارسة االختيارات الوطنية و وضع آليات صارمة للرقابة دون توقيع عقوبات، 

أن رقابة املالئمة تتمثل من جهة في قدرات الدول و حجم انبعاثاتها، و من جهة أخرى مستوى الطموحات و طبيعة هذه التدابير 

التي يمكن أن تكون سبيال مهما للتخفيف، وأن احترام سيادة  الدول هو يدفع الدول لالنضمام إلى االتفاق، ووضع  الوطنية

استراتيجيات وطنية مع اتساع مجال املرونة و هو ما جاء به االتفاق، حيث تم التخلي عن النظام الثنائي و تشجيع التمييز في 

 املعاملة مما يساعد على تحقيق التوافق.

 االنتقال من نظام االزدواجية في املعاملة إلى التعددية: -2

يقوم نظام املناخ إلى غاية صدور اتفاق باريس على التمييز في املعاملة بين األطراف املتقدمة والنامية، تظهر أهمية هذا التمييز 

مبدأ املسؤولية املشتركة واملتباينة حسب ( في ظل 0229منذ اعتماد النص األساس ي املؤسس لنظام املناخ )اتفاقية تغير املناخ 

 قدرات الدول املعنية.

، حيث تلتزم الدول (580) (2/0تعترف اتفاقية تغير املناخ على أن تكون الدول املتقدمة في طليعة الدول ملكافحة تغيير املناخ )املادة 

وضاع باإلضافة إلى نقل املوارد املالية و املتقدمة بتحمل التزامات صارمة فيما يتعلق بالتخفيف من التغيرات و متابعة األ 

التكنولوجيا إلى الدول النامية، كما تجدر اإلشارة أن هذه االزدواجية في املعايير تم تدعيمها في برتوكول كيويو الذي يضع التزامات 

دمة في الدول النامية و املتق التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة إال على الدول املتقدمة، في حين أن التباين في املعاملة بين

 :(581)ال يظهر بوضوح وبدقة وعناصر أساسية في اتفاق باريس تؤكد ذلك  90مؤتمر األطراف 

من االتفاق ينبغي على الدول املتقدمة أن تواصل أداء دورها الريادي عن طريق اعتماد أهداف مطلقة لتخفيف  2/2حسب املادة 

في مجال التخفيف والتمويل ونقل التكنولوجيا في حين أن االلتزام بأن تكون في الصفوف االنبعاثات، وأن هذا االلتزام يكون 

 2/0األولى لتحقيق أهداف محددة بدقة وكان يطبق على كل التدابير املنصوص عليها في اتفاقية تغيير املناخ، بينما بقيت املادة 

الدول النامية فيما يتعلق بتخفيف االنبعاثات بعد الوصول إلى ساكتة حول امكانية التباين في املعاملة بين الدول املتقدمة و 

من أجل تحقيق هدف درجة الحرارة الطويل األجل املحدد في املادة  2/0أعلى مستوى عالمي من االنبعاثات، حيث تنص املادة 

 ي كل الدول ولم تميز بينتهدف األطراف إلى تحقيق وقف عالمي الرتفاع انبعاثات غازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن، يعن 9

 الدول .

                                                           
 ، املتعلق باتفاق باريس919/01من املرسوم الرئاس ي رقم 2/0أنظر املادة  )580 (
) 581( op.cit., P46. ""L'accord de Paris sur le climat… Gérard De LASSUS, St GENIES, 
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أن هذا التخفيف يكون على أساس اإلنصاف، "... من أجل تحقيق توازن بين االنبعاثات البشرية املنشأ  2/0كما يشير نص املادة 

عكس بال من املصادر وعمليات إزالتها...على أساس اإلنصاف..."، هذا ال يعني أن الدول النامية تكون موضوع معاملة متباينة، بل

َجع5 هذه الدول على التحول مع مرور الزمن صوب أهداف التخفيف )املادة 
َ

ش
ُ
، بمعنى آخر أن االتفاق اعتمد (582) (2/2يجب أن ت

أهداف التخفيف نفسها مع تلك التي تلتزم بها الدول املتقدمة، هكذا يلزم اتفاق باريس الدول املتقدمة بتوفير موارد للدول 

النامية للمساهمة في نقل هذه املوارد، يتعلق األمر هنا بمجرد دعوة للمساهمة على أساس طوعي )املادة النامية ويدعو الدول 

 ، بينما نجد أن الدول املتقدمة تخضع لاللتزام.(583) (2/9

الرقابة و  أن الدول املتقدمة ال تكون ملزمة لوحدها ففي الوقت نفسه تشجع الدول النامية على اتخاذ تدابير التخفيف، واملتابعة

 (، لم تتخل الدول عن املعاملة املتباينة ولكنها أقل صرامة.02/9على تنفيذ االتفاق فإن املعاملة تبقى متباينة نسبيا )املادة 

هكذا فإن اتفاق باريس أكد على تراجع مفهوم االزدواجية في املعاملة، وأن الدعوة املوجهة للدول النامية العتماد أهداف 

مة في نقل املوارد يؤكد أن هذا التراجع حقق خطوات جديدة في نظام املناخ، أن التقسيم الثنائي بين الدول التخفيف واملساه

املتقدمة والنامية الذي كان معموال به في السابق وأكثر ترسيخا في تنظيم العمل الجماعي يبدو أنه فقد هذه األهمية في هذه 

 االتفاق.

راجها في امللحق األول كما هو الحال في اتفاقية تغيير املناخ وبرتوكول كيوتو، يعني أن الفصل عدم تمييز االتفاق بين األطراف واد

بين الدول املتقدمة والنامية غير محدد قانونا وبصفة نهائية، ثم أن اتفاق باريس في بعض األحيان يعتمد على التقسيم الثالثي 

(، النتيجة أن 2/1امية من جهة ومن جهة أخرى الدول املتقدمة )املادة للدول، الدول األقل نموا والدول الجزرية الصغيرة الن

 تقسيم األطراف في االتفاق ال يقوم على أساس مزدوج وإنما ثالثي.

ميز اتفاق باريس بين أطرافه ليس فقط على أساس انتمائهم ألحدى الفئتين الدول التقدمة أو النامية ولكن أيضا على أساس 

ولة، حيث أشار االتفاق في العديد من املرات إلى مبدأ املسؤولية املشتركة واملتباينة في ضوء الظروف الظروف الخاصة بكل د

(. على هذا األساس فإن تنفيذ االتفاق يكون ليس فقط على أساس املسؤوليات، وإنما 2/9واملادة  9/9الوطنية املختلفة )املادة 

ا ال نكون أمام مجموعتين من الدول وإنما أمام الدول التي يسعى نظام على أساس املسؤوليات وقدرات وظروف كل دولة، هكذ

 . (584) املناخ الجديد إلى البحث عن معاملة متباينة بينها

هكذا يمكن القول أن االتفاق جاء بنهج مغاير ملسار برتوكول كيوتو قصد وضع حد ملبدأ التقسيم الثنائي لألطراف في املعاملة 

نظام املناخ، فاعتمد نهج يميز بين جميع األطراف حسب قدراتها وظروفها املادية الفنية والتكنولوجية،  الذي كرس في البداية في

 :(585) واملؤكد أن هذه الطريقة املتبعة في تقسيم عبء االلتزامات بين الدول ليست خالية من االنتقادات

ار أن هذا االتفاق يشجع الدول النامية على املساهمة املؤكد أن هذه الطريقة أفضل من تلك املحددة في بروتوكول كيوتو باعتب

في التحفيف وإن كان ليس بالدرجة نفسها التي تلتزم بها الدول املقدمة وال تلتزم بنفس االلتزامات، هذا ال يعني أن املساهمة تكون 

 أكثر انصافا من السابق وال تؤدي حتما إلى فعالية أكثر للنظام املناخي.

االنفرادي لطموحات كل دولة فالدول التي لديها امكانيات مالية تضمن طموحات أكثر، وإذا كان اتفاق باريس يعود ذلك الطابع 

يطلب من الدول األطراف بأن يكون مستوى طموحاتها على أعلى درجة ممكنة، حيث يعكس هذا املستوى ظروفها الوطنية، فإن 

 .(Supranationalدول ويخرج عن نطاق كل رقابة فوق الوطنية )هذا التقييم يدخل في إطار تطبيق مبدأ التمييز بين ال

                                                           
 ، املتعلق باتفاق باريس919/01من املرسوم الرئاس ي رقم  2/2أنظر املادة  )582 (
 ، املتعلق باتفاق باريس919/01من املرسوم الرئاس ي رقم  2/9أنظر املادة  )583 (
 . 11، مرجع سابق ص9107انون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ موج فهد علي، قواعد الق )584 (
) 585( op, cit, P47., ""L'accord de Paris sur le climat…. Gérard De LASSUS, St GENIES, 
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يعتمد اتفاق باريس في هذه املسألة املعقدة على املساهمة االنفرادية لكل دولة مع األمل أن تكفي مجموع مساهمات الدول 

م مجموع الدول لتقو  الحترام مستوى الدرجتين، وأفضل طريقة بدون شك هو توزيع كمية الكربون التي تهدد اإلنسانية على

بالتخفيف منها، في هذه الحالة ستظهر صعوبات بالنسبة لألطراف للتوافق مع هذه املقاربة، فالنموذج املتبع ذفي اتفاق باريس 

ليس مثالي: على األقل فيما يتعلق بالسماح لكل طرف تقدير الطابع املنصف والطموح ألعماله من جهة، واالكتفاء بالدعوة إلى 

 ودها مع مرور الوقت من جهة أخرى. تحسين جه

باإلضافة إلى ذلك يمكن القول أن اتفاق باريس يمنع على األقل لفترة من الزمن الدول من إعادة التفاوض حول قواعد جديدة 

نذ مكتوزيع حصيلة الكربون في السنوات املقبلة، من هنا فإن االتفاق الجديد يبدو أنه سيساهم في استقرار نظام املناخ الذي 

 اعتماد اتفاقية تغير املناخ لم يتوقف عن التغير و التطور. 

 دعم استقرار اإلطار القانوني لالتفاق: -3

 :(586)يمكن القول إن الوصول إلى اتفاق باريس يمثل نجاح تارييي ألسباب عدة أهمها 

حقيقية لدى املدافعين عن البيئة ولدى الذي ترك صدمة  9112األول تقني: يتمثل في منع تكرار فشل مؤتمر كوبنهاغن في ديسمبر 

 مؤتمر األطراف.

رئيس دولة وحكومة للتفاوض حول موضوع معقد كهذا، قبل فسح املجال ملجموعة  071الثاني سياس ي: يتمثل في حضور حوالي 

السنوات  ء املفاوضات فيعمل تقنية إلعداد االتفاق الذي يعتبر انجازا في مجال تغير املناخ، في إطار األمم املتحدة، خاصة مع بطي

 األخيرة.

دولة مختلفة املصالح واملستوى والقيم، ويعد ثمرة محاولة تحقيق التوازن بين  021الثالث قانوني: يتمثل في اعتماد اتفاق بين 

املواقف املتباينة واملتضاربة، حيث تساهم كل الدول في تخفيف غازات الدفيئة بضغط من املجتمعات املدنية والخبراء 

 املتخصصين في تحليل الكارثة االيكولوجية القادمة.

الرابع تارييي: يتمثل في اعتماد ديناميكية ايجابية في املفاوضات كنموذج لتحمل عبء االهتمامات املشتركة للوصول إلى اتفاق    

 عالمي يسمح بتعديل بعض التدابير واعتماد أخرى جديدة.

ات من املفاوضات فإن اعتماده يمثل في الحقيقة جهد عشرة سنوات من النقاشات إذا كان اتفاق باريس يمثل ثمرة أربع سنو 

، أما عن األعمال حول الفترة الثانية لنظام املناخ كانت بعد بروتوكول كيوتو 9117حول مستقبل نظام املناخ التي انطلقت منذ 

تو واألخرى أعلنت رغبتها في إيجاد إطار قانوني ، على الرغم من أن بعض الدول أعلنت تمديد العمل ببرتوكول كيو 9109أي بعد 

 جديد أكثر شمولية وأقل صرامة في التمييز بين الدول.

تعقدت وتعمقت املفاوضات حول مستقبل النظام املناخي بسبب صعوبة التوصل إلى رؤية مشتركة موحدة للعمل بها على املدى 

ذه النقاشات واتفقت على مواصلة التعاون كنموذج لتنظيم العمل الطويل، وباعتماد اتفاق باريس تكون الدول قد نجحت في ه

ووضع قواعد جديدة تمثل التوافق في بناء إطار قانوني يوفر نوع  0222، والتخلي نهائيا عن برتوكول كيوتو 9191الجماعي ملا بعد 

 : (587) اريس تؤكد هذا االستنتاجمن االستقرار لنظام املناخ الذي كان في تطور مستمر منذ نشأته، إن بعض عناصر اتفاق ب

(، فإن النص ال يحدد تاريخا 2/0يلزم االتفاق أطرافه للقيام بجهود التخفيف إلى غاية النصف الثاني من هذا القرن )املادة 

سنة باملقارنة مع إطار  27،   بينما يحدد اتفاق باريس مسار على أفق زمني يقدر ب 9171معينا فهو يحيل إلى فترة ما بعد 

، في هذه الحالة األمر 9109سنة بتحديد سريانه إلى غاية  07، فإن الدول التزمت به على أفق زمني يقدر ب0222بروتوكول كيوتو 

                                                           
) 586(  : voir aussionnement, op.cit. P55.Marc LAVIEILLE, Hubert DELZANGLES, Catherine LE BRIS, Droit international de l'envir -Jean

Gérard De LASSUS, St GENIES, "L'accord de Paris sur le climat…", op cit, P 71. 
) 587( Op.cit. P4 ,""L'accord de Paris sur le climat … Gérard De LASSAUS, St GENIES,3. 
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من اتفاق باريس هدف  2/0يتعلق بالتزامات محددة خاصة بكل دولة ومعينة بدقة )األرقام(، في حين أن الهدف املحدد في املادة 

دقيقة  )وقف ارتفاع  االنبعاثات  وسيتطلب وقتا أطول من البلدان األطراف ...، هذا التمديد في جماعي غير محدد بالتزامات 

 الوقت الذي تلتزم فيه الدول ملكافحة التغيرات املناخية يعني أن هذا االتفاق يمكن على األقل أن يطبق خالل عشريات متعددة.

عي حول العناصر التي قد تفتح املجال لتطورات وإعادة النظر في اإلطار ال يشير اتفاق باريس بأي حال إلى إعادة التفاوض الجما

( أو تحديد املستوى 2/9القانوني وال يحدد أي موعد إلعادة النظر في بعض قواعده، كما هو الحال في اتفاقية تغير املناخ )املادة 

 . (588) (2/2)املادة  املتعدد األطراف والتزامات جديدة للتخفيف، كما هو الحال في برتوكول كيوتو 

، حيث تكون الدول ملزمة باملراجعة (589)02املؤكد أن اإلجراء املتعلق باستخالص الحصيلة الدورية املنصوص عليها في املادة 

وبالفحص واالستعراض املنتظم للمساهمات املنجزة عند تنفيذ اتفاق باريس، أما على املستوى الوطني يمكن للدول تعديل 

ية ويجب عليها أن تستخلص نتائج من هذه الحصيلة، وال تهتم بإعادة النظر في قواعد متفق عليها جماعيا. بسبب سياساتها املناخ

 صعوبة إيجاد توافق في مجال املناخ، يبدو وأنه من األفضل عدم الرجوع للتشاور املتعدد األطراف في العديد من العناصر.

عه أكثر أهمية من اآلليات القانونية السابقة التي تتغير حسب الظروف يبدو أن النظام الذي وضعه اتفاق باريس في مجمو 

السياسية، االقتصادية، العلمية وجعل تغير وتطور املواقف الوطنية حول موضوع تغير املناخ ال تؤدي إلى إجراء مفاوضات حول 

 يمكن أن يكون ذلك في املستقبل.  (590) النظام املوجود

سنوات من االضطرابات في املفاوضات حول املناخ،  01سعى لتحقيق االستقرار لنظام املناخ بعد يمكن القول أن اتفاق باريس ي

واستقرار اإلطار املعياري لنظام املناخ تظهر كعامل أساس ي لهذا النظام االتفاقي، وأن املساس بهذا االستقرار مرتبط بمضمون 

ا الصدد يمكن اإلشارة إلى سلوك الواليات املتحدة التي صرحت القواعد وبسلوك الدول اتجاه هذه القواعد وتفعيلها، في هذ

 :                    (591) جاء اتفاق باريس ساكتا عن بعض املواضيع ذات أهمية بالغة نذكر منها بانسحابها من االتفاق، مع ذلك

في حين أن باملوازاة مع انعقاد مؤتمر  عدم األخذ في االعتبار غازات االحتباس الحراري التي يكون مصدرها النشاطات العسكرية،-

 باريس انعقد ملتقى باريس حول السالح، الحرب، البيئة والذي تعرض للموضوع. 

عدم اإلشارة إلى الطاقات املتجددة وذكرها في ديباجة القرار بالنسبة للدول النامية وعدم اإلشارة أيضا للطاقات النووية التي -

 ن بعض الدول وبعض الفاعلين كاملنظمات غير الحكومية.  تثير خالفات كبيرة، ال سيما بي

عدم اإلشارة لوقف املساعدات التي تقدم للمستثمرين في مجال الطاقات األحفورية أو التقليدية وعدم اإلشارة لتسعير الكربون، -

 وللعالقة بين الضرائب على معامالت الصرف األجنبي وموارد التكيف.

من التجارة الدولية متوافقة مع الشروط الصحية والبيئية وعدم التركيز على حماية األنواع  عدم تكريس مبدأ جديد يجعل-

املختلفة لألحياء حتى ولو تمت اإلشارة إلى التنوع البيولوجي في ديباجة االتفاق، إذ كان املفروض التصريح بأن تغير املناخ يؤثر 

 خطر. على التنوع البيولوجي ويضع اإلنسانية وكل االحياء في

كان معبئا بما فيه الكفاية ولم يسمح ذلك بمعالجة هذه املسائل وتفادي هذا  90يمكن القول مع ذلك أن جدول أعمال املؤتمر 

الصمت أو على األقل معالجتها مستقبال، مع ذلك في الحقيقة هذا السكوت دليل على وجود خالف عميق بين األطراف واالتجاه 

ل ودليل على عدم القدرة على الترفع عن املصلحة املشتركة لإلنسانية. املفروض أن تكون الجرأة لدى غير املجدي إلحالتها للمستق

                                                           
 لق باتفاق باريس،املتع01/ 919من املرسوم الرئاس ي رقم  2/2أنظر املادة  )588 (
 ، املتعلق باتفاق باريس01/ 919من املرسوم الرئاس ي رقم 02أنظر املادة  )589 (
) 590( op, cit, P4"L'accord de Paris sur le climat,  Gérard De LASSUS, St GENIES,2. 

235-op cit, p, p234 ,l'environnement Marc LAVIEILLE, Hubert DELZANGLES, Catherine LE BRIS, Droit international de -Jean )591( 
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األطراف ملعالجة هذه املسائل وتحديد مؤتمرات خاصة للتقدم بمعالجة هذه املشاكل ال سيما مشكل اللجوء البيئي، فاألمر متأخر 

 ملواضيع.  جدا لكن مازال الوقت إلظهار اإلرادة ملعالجة هذه ا

 

 الخاتمة: 

مرحلة مهمة في تاريخ نظام املناخ، إذ يضع حدا لعشرية من املفاوضات حول مستقبل النظام االتفاقي  9107يمثل اتفاق باريس 

لتغير املناخ، ويكمل التطورات األولى التي عرفها النظام  القانوني للمناخ منذ العديد من السنوات والتخلي عن بروتوكول كيوتو، 

ي الوقت نفسه فإن اتفاقية تغير املناخ تبقى ميثاق دستوري لنظام املناخ، وتسعى األطراف في اتفاق باريس إلى تحقيق أهداف ف

، وال يمكن 0229اتفاقية تغير املناخ في إطار مبادئها، في الواقع يقيم االتفاق الجديد التعاون على أساس مختلف عن اتفاقية 

هذا التعاون، فهو تاريخ النطالق مرحلة جديدة لتطور نظام املناخ، و أن نجاح مؤتمر األطراف  اعتباره نقطة الوصول لتحقيق

 الواحد والعشرين في الوصول إلى اتفاق باريس يمثل نجاحا تاريخيا. 

دول بتنفيذ لأما فيما يتعلق باملساهمة الفعلية لالتفاق في مكافحة التغيرات املناخية فإن األمر يتعلق بالطريقة التي ستقوم ا

االتفاق، ألن فعاليته ستكون مرتبطة بتوفر اإلرادة الحقيقية وبالجهود التي ستبذلها كل دولة لتحقيق األهداف املحددة في النص، 

فهو سابقة تاريخية غير كافية، ألن تطبيق هذا االتفاق يتضمن العديد من التأويالت وال يزال الجدل حول قضايا عديدة مثل 

يا، تمويل االتفاق واملسؤولية التاريخية فهو ليس في مستوى تحديات تغير املناخ، وأن مقياس النجاح الحقيقي نقل التكنولوج

كما يقول في هذا الصدد حبيب املعلوف: "هو في مدى اقتناع الدول بضرورة تغيير النظم االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

ر أكثر صعوبة من أي توقع، بعد أن انتقلنا من مسألة الشك في قضية تغير املناخ، املسؤولة عن التغيرات املناخية، يبدو أن األم

 .(592)انتقلنا إلى الشك في إمكانية إنقاذ الكوكب من الدمار"

 

  املراجع واملصادر 

 الكتب:-1

 .9101ولى، لبنان حبيب معلوف، قضية تغير املناخ العالمي بين إخفاقات كيوتو وتوقعات باريس، دار الفارابي، الطبعة األ  -

الهيثمي سهير ابراهيم ساجم، اآلليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، منشورات الحلبي الحقوقية، -

 9102الطبعة األولى، 
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 .9102كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، السعودية، 
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 .9103، 19، العدد،12السياسية، املجلد 

                                                           
 ، ص9101حبيب معلوف، قضية تغير املناخ العالمي بين إخفاقات كيوتو وتوقعات باريس، دار الفارابي، الطبعة األولى، لبنان ( 592)
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  النصوص القانونية:-2

، املتعلق باملصادقة على اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، 0222أفريل 01مؤرخ في  2-22مرسوم رئاس ي رقم  -

 .0222أفريل 90، صادر بتاريخ 92الجريدة الرسمية عدد
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 الرتاخي يف إمتام مسطرة التحفيظ العقاري
The title : the slackness in completing the real estate memorization procedure 

  طيفة الينبعيالباحثة : ل

 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه مختبر القانون الخاص و رهانات التنمية

 بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا كلية بفاس املغرب

 

 الدراسة  ملخص

يؤدي نظام التحفيظ العقاري دورا مهما في إرساء دعائم قانونية صلبة للملكية العقارية، كما يساهم في تجاوز كل املشاكل التي 

يعرفها العقار غير املحفظ، لذلك نجد العديد من الفقهاء ينادون بفرض إلزامية هذا النظام وبالتالي تعميمه، إال أن عوامل عدة 

ون الوصول إلى هذا املبتغى مما يؤدي ذلك إلى تعميق أزمة االزدواجية. ويعتبر التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري تحول د

من األسباب التي تساهم في تكريس هذا الوضع السلبي خاصة عندما يتم إلغاء أو رفض مطالب التحفيظ أو التعرضات.و قد 

تقييم جهود الدولة الرامية الى الحد منه و  ط الضوء على مصطلح التراخي, بيان أسبابه,ارتئينا في هده الدراسة املتواضعة تسلي

 اقتراح حلول و بدائل لتخطيه أو الوقاية منه.

 

abstract 

The real estate preservation system plays an important role in laying solid legal foundations for real estate 

ownership, and also contributes to overcoming all the problems known to the unprotected real estate, so we find 

many jurists calling for the imposition of this system and thus its generalization, but several factors prevent access 

to this goal. Which leads to a deepening crisis of duplication. The laxity in completing the real estate memorization 

procedure is one of the reasons that contribute to perpetuating this negative situation, especially when the 

memorization demands and exposures are canceled or rejected. And suggest solutions and alternatives to bypass it 

or prevent it.  
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 :مقدمـــــة

يلعب العقار دورا حيويا في تحقيق التنمية املستدامة في شتى تجلياتها، باعتباره األرضية األساسية التي تنبني عليها 

ية والثقافية والبيئية، وذلك من خالل توفير الوعاء السياسات العمومية للدولة في مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماع

العقاري الالزم إلنجاز البنيات التحتية األساسية واملرافق العمومية، وتوفير السكن املتنوع الذي يستجيب لحاجيات مختلف 

خدمات ة والسياحية والالفئات االجتماعية واملرافق العمومية، فضال عن دعم االستثمار في مختلف املجاالت الفالحية والصناعي

 .593وغيرها

الذي غير وتمم  0202غشت 09العقار أهمها ظهير  و قد عمل املشرع املغربي على وضع مجموعة من القوانين التي تنظم

 02.12.594بمقتض ى القانون رقم 

نوع في  ته و متا األخير الذي يشكل اليوم إحدى الركائز األساسية لتثبيت امللكية العقارية وهو نظام مزدوج في هيكلذه

وهناك نظام آخر خاص بالعقارات املحفظة يجد أساسه في نظام  596يوجد نظام خاص بالعقارات غير املحفظة  ذا 595طبيعته 

ا مجموعة من اإلجراءات التي يقطعه على الشهر العيني املستمد من نظام تورانوس االسترالي، وينبني نظام التحفيظ العقاري 

يكون الهدف من ورائها تأسيس الرسم العقاري الخاص بالعقار، وهو أيضا مجموعة من اإلجراءات  العقار الغير محفظ، والتي

سنقتصر على إخالل طالب ا الصدد ذهالتي يكون الهدف من ورائها تقييد الحقوق بعد تأسيس الرسم العقاري. و نحن في 

 ي تليها .التحفيظ و املتعرض باإلجراءات القبلية لتأسيس الرسم العقاري دون الت

وجدير بالذكر أن مسطرة التحفيظ تتميز بكونها مسطرة إدارية يمكن أن تتخللها مرحلة قضائية ابتدءا من إحالة امللف 

من طرف  املحافظ على األمالك العقارية  على كتابة ضبط املحكمة االبتدائية في حالة وجود تعرضات. غير أنه  بالرغم من كونها 

رف على إجراءاتها املحافظ على األمالك العقارية والذي يعود له القول والفصل فيها، إال أن دور طالب مسطرة إدارية أساسا، يش

إتباع العديد من اإلجراءات التقنية والقانونية، التحفيظ فيها أو املتعرض ال يخلو من أهمية بحيث يتعين على من تدخل فيها 

إرساء قواعد األمن العقاري الذي يعد الوعاء األساس ي ملمارسة النشاطات  بغية الحصول على أرضية قانونية و هندسية تمكن من

ع جراءات القانونية حددها املشر لى جملة من اإل إا ما اختار تحفيظ عقاره يكون ملزما باالحتكام ذفطالب التحفيظ إاالقتصادية. 

 .02.12الذي غير وتمم بمقتض ى القانون رقم  0202غشت 09ظهير املغربي في 

قيل عن طالب التحفيظ يقال أيضا عن املتعرض كطرف قد يتدخل في املسطرة إذا ما تراءت له بوادر حقه  في وما 

جل الحيلولة دون إتمام اإلجراءات إلى حين اقتضاء حقه، هذه املكنة القانونية التي لم يتركها أاملطلب املزمع تحفيظه و ذلك من 

 ط على املتعرض االحتكام إليها إن هو أراد استرجاع حقه موضوع طلب التحفيظ.املشرع على عواهنها وإنما طوقها بآجال وشرو 

هذه اإلجراءات أعاله كثيرا ما تكون عرضة للتخلي أو التراخي في استكمالها سواء من طرف طالب التحفيظ  أو املتعرض 

في واقتصادي باإلضافة إلى أسباب أخرى األمر الذي يرجع باألساس إلى عدة عوامل متداخلة منها ما هو قانوني و اجتماعي وثقا

                                                           

أهم  ي حول واقع قطاع العقار باملغرباملناظرة الوطنية حول "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية تقرير تركيب 593

 2ص، 9107عناصر التشخيص دجنبر 

الصادر  02.12املتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره و تتميه بالقانون رقم  0202أغسطس  09(0220رمضان 2الظهير الشريف الصادر في  594

 .7727، ص.(9100نونبر 92( 0229من ي الحجة  97في  0.00.022بتنفيذ الظهير الشريف 

 .9-0، ص. 9112ادريس الفاخوري، "نظام التحفيظ العقاري باملغرب"، دار النشر الجسور وجدة، الطبعة الثانية  595

 .0، ص. 9102"، مطبعة املعارف الجديدة الرباط، الطباعة االولى 12_02ادريس الفاخوري، "نظام التحفيظ العقاري وفق القانون رقم 596
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الذي غير وتمم بمقتض ى القانون  0202غشت 09ظهير  تعود إلى معيقات سياسة التشريع العقاري باملغرب وقد أورد املشرع في

له ك فصوال تشير إلى حاالت التراخي ،كيفية تداركها والجزاءات املترتبة عن فوات اآلجال املحددة والغاية من ذلك 02.12رقم 

الحفاظ على قيمة هذه اإلجراءات من املؤثرات التي قد تعرقل سيرها العادي األمر الذي سينعكس بالسلب على األمن العقاري 

 واستقرار املعامالت العقارية. 

شرنا إليه تظهر لنا أهمية البحث حول موضوع التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ ذلك  أنه  موضوع يتعلق أمن خالل ما 

التراخي ليأس العديد من املواطنين في إيجاد حلول ملطالبهم  مسألة واقع املعاش داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وتعودبال

تارة وامتناع آخرين عن التردد تارة أخرى على املحافظات بعدما رفضت أو ألغيت مطالبهم فمحاولتنا للكشف عن األسباب 

لتعميم نظام التحفيظ العقاري أو باألحرى التشجيع عليه  باملغرب ذلك أن معرفة خلفيات أي  الحقيقية للتراخي تعتبر مفتاحا

مشكلة هو الطريق إلى الحل حيث سيمكن ذلك من تحقيق معالجة ناجعة وفعالة تصيب الخلل بشكل مباشر ، لذلك حاولنا أن 

ركة عملية التحفيظ على أن نجتهد في طرح بعض الخلفيات التي تعيق عملية التحفيظ بشكل أو بآخر فتشل ح هذهنقف على 

 في تخطي إشكالية التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري. املقترحات التي قد تكون قد تساعد

الدراسة املتواضعة هو نذرة الدراسات امليدانية السوسيولوجة  في ميدان التحفيظ العقاري  هذهو ما يزيد من أهمية 

لدراسات تقتصر على ما هو نظري وقانوني دون الغوص في الواقع العملي الذي يكشف لنا العديد من بشكل عام، إذ أن جل ا

 597598ختالالتاإل 

ا فضال عن األهمية االقتصادية و التنموية و حتى االجتماعية بالنسبة للعقار الذي أصبح يعتبر معيارا مهما لتحديد ذه

 الثروة إلى جانب املعايير األخرى.

لم يكن وليد الصدفة و إنما هناك دوافع ذاتية و ) هذا املوضوع  )التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري إن انتقاءنا ل

 موضوعية  دفعتنا إلى اختياره.

فتتجلى في امليول الشخص ي إلى املواضيع املتعلقة بمعيقات مسطرة التحفيظ والرغبة في إيجاد الحلول وسبل   أما األولى

في إثراء املكتبة ببحث جديد متعلق بمسألة التراخي وعدم الحزم في استكمال مسطرة التحفيظ العقاري التصدي لها ,الرغبة 

باإلضافة إلى فترة تدريب متواضعة أجريتها داخل املحافظة العقارية و التي سمحت لنا باالحتكاك ومعاينة وضعية الزبناء في قسم 

واطنين املقبلين على التحفيظ العقاري الذين ينتظرون املشورة املفصلة العموم حيث أبانت عن غضب واستنكار مجموعة من امل

واإلجراء املناسب واملرن باإلضافة إلى أن أغلب الطلبات املتراخي أصحابها إنما تعود إلى أراض ي توجد بالعالم القروي األمر الذي 

إذا ما قورن بالعالم الحضري، هذا فضال عن ولد في نفس ي الرغبة في معرفة األسباب والعوامل التي أحدثت التباين خاصة 

تجربة موازية  داخل مكتب موثق حيث عاينا فيها صعوبات مسطرة التحفيظ العقاري والتي يصعب على املواطن العادي اإلملام 

 بها جميعها .

                                                           

دراسته دراسة واقعية في أساسه وتطور قواعده، تم دراسته أثناء تطبيقه في  انونية واالجتماعية للقانون من خاللتأتي أهمية الدراسة الق 597

 .الواقع العملي ، والبحث في العوامل التي تؤثر فيه و مدى تأثيره في سائر النظم االجتماعية األخرى 
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فيظ لتحأما الثانية فتتمثل في الرغبة في تسليط الضوء على ما هو قانوني بخصوص مسألة عدم استكمال مسطرة ا

العقاري في عالقته بالواقع للكشف عن األسباب والعوامل قصد تطويق ذلك بمجموعة من الحلول املمكن بفضلها تخطي هذا 

اإلشكال باإلضافة الى تداعيات التراخي في استكمال مسطرة التحفيظ العقاري على األمن العقاري وتهديده الستقرار املعامالت 

 العقارية .

ن لكل عمل تحدياته و عقباته و نحن بدورنا واجهتنا بعض منها  كضيق مجال البحث الذي يتناول و كما هو معلوم أ

جزئية مستنبطة بمفهوم املخالفة من روح التشريع األمر الذي ال يدع مجاال للتأويالت أو لالنفتاح أكثر وإنما يحتاج إلى الكثير من 

وميداني أمر جيد إال  أنه من الصعوبات التي واجهتنا خصوصا عملية  الدقة .كما أنه و إن كان اإلنفتاح على ما هو واقعي

استجواب املواطنين فيما يفيد مأل االستمارات إحجامهم عن مدنا باإلجابات الشافية تارة لوجود جهل بهذه اإلجراءات و تارة 

 . أخرى لوجود تخوف من استغالل معطياتهم خصوصا مع تنامي ظاهرة االستيالء على العقارات

   : هذه األهمية التي يكتسيها موضوعنا قيد الدرس و التحليل  هي من دفعتنا إلى طرح اإلشكالية اآلتية

إلى أي حد استطاع املشرع املغربي ومن خالل قانون التحفيظ العقاري التصدي لحاالت التراخي في استكمال مسطرة 

 التحفيظ العقاري ؟

 عنها بعض األسئلة الفرعية يمكن عرضها على الشكل التالي:هذه اإلشكالية الرئيسية يمكن أن تتفرع 

ومن بينها ، 599سنعتمد مقاربة قائمة على تعدد املناهجولإلحاطة بموضوع التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري 

 . املنهج الوصفي والتحليلي والنقدي، وذلك في محاولة لرصد مختلف الجوانب املتعلقة به

 : اد خطة التقسيم الثنائي، حيث سنقسم املوضوع إلى فصلين، وذلك على النحو التاليوعليه سنحاول اعتم

 اإلطار املفاهيمي والقانوني لظاهرة التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري  :املبحث األول 

 حفيظ العقاري مسطرة الت املعتمدة ملعالجة إشكالية التراخي في إتمام املبحث الثاني : تقييم اآلليات القانونية 

 

 

 

 

 

                                                           

 : للمزيد من التفاصيل حول مناهج العلوم القانونية يراجع 599

"مدخل لدراسة العلوم القانونية و االجتماعية"، محاضرات أعدت لطلبة السداسية األولى حقوق فوج ا، كلية العلوم  القانونية  عبد القادر قرموش،

 واالقتصادية واالجتماعية.
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 اإلطار املفاهيمي والقانوني لظاهرة التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري  :املبحث األول 

اختار املشرع املغربي أن تبدأ مسطرة التحفيظ العقاري إدارية وتنتهي إدارية، وأعطى للمحافظ العقاري سلطة وصالحيات 

ظ على عواهنها وإنما سن فيها من اإلجراءات املقيدة بمجموعة من اآلجاالت امللزمة كبيرة. لم يترك املشرع املغربي مسطرة التحفي

سواء للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أو من قبل املتدخلين في هذه اإلجراءات وسنقوم في هذا املبحث بتخصيص )املطلب 

ك بعد أن نعرج على اإلطار مفاهيمي لنوضح معنى الثاني( للحديث عن اسباب التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري، وذل

 عبارة التراخي )املطلب األول( 

 مفهوم التراخي وانواعه :املطلب األول 

 تعريف التراخي لغة واصطالحا: اوال

 600تعريف التراخي لغة:أ

 الهش من كل ش يء والرخو، والرخو: من مادة )ر.خ.و(، والرخو كلمة مثلثة الراء، أي تأتي بفتح الراء ء كسرها وضمها،

والتراخي: مصدر تراخى، وهو التقاعد عن الش يء، والتقاعس عنه، واإلبطاء والتأخير فيه، والتمهل وامتداد الزمان، والتأهل 

 وترك االستعجال واملبادرة. 

 601تعريف التراخي اصطالحا:: ب

األمر والرخصة ومعنى ثم باب معاني  وهي:لم يذكر األصوليون ن تعريفا محددا للتراخي لكنهم تحدثوا عنه في ثالثة مواضيع 

 الحروف. 

_وذلك إما ألن التعريف االصطالحي  لم يفرد الفقهاء القدامى التراخي كمصطلح _بتعرف محدد في كتبهم في حدود علمي

 ال يخرج عن املعنى اللغوي، أو لوضوح املعنى عندهم، فيكون توضيح الواضح مشكل كما يقال، وقد عرفه من جاء بعدهم

 بتعريف لم يخرج عن املعنى اللغوي السابق كثيرا، فقد عرف بأنه:

 '' جواز تأخير الفعل عن وقته األول إلى ظن الفوت".

فكلمة جواز تفيد حكما شرعيا، والشائع في التعريفات أال تتحذق عن حكم شرعي، إال إذا كان هناك سقف زمني وهذا 

 يصدق غالبا على العبادات. 

                                                           

ريعة تير في الفقه املقارن بكلية الشزينب جبارة احمد االسطل، "التراخي في العقود املالية وتطبيقاته املعاصرة"، بحث استكمال درجة املاجس  600

ة الدراسة ، السنوالقانون في الجامعة اإلسالمية بغزة ،الجامعة اإلسالمية، غزة عمادة الدراسات العليا كلية الشريعة والقانون، ماجستير الفقه املقارن 

 .0، ص. 9102
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 يشمل التراخي والتأخير أيضا على حد سواء.  قته األول:وتأخير الفعل عن و 

 وإلى ظن الفوت : ال إلى تحققه، فيخرج التأخير. 

 والواضح أن هذا التعريف بحاجة لش يء من التعديل ليصبح جامعا مانعا، فيصبح:

 تأخير الفعل عن وقته األول إلى ظن الفوت.

النصوص القانونية وذلك عند تعذر القيام بالواجب وااللتزام فإلزام  أما في املعنى القانوني فيمكن أن نستشفها من سياق

املشرع املغربي لطالب التحفيظ أو املتعرض بالقيام بمجموعة من االلتزامات والوثائق في آجال محددة يفيد بمفهوم املخالفة أنه 

على ذلك إذا لم يقدم طالب التحفيظ ما يتبث إذا تعذر القيام بها لسبب أو آلخر فإننا سنكون بصدد الحديث عن التراخي ومثال 

تملكه الفعلي وجاد للعقار من وثائق ورسوم أو إذا لم يحضر عملية التحديد إلى غيرها من االلتزامات والتراخي نوعان منها ما 

 يمكن إدراجه في خانة حسن النية ومنها ما يعزى إلى سوء النية

 ثانيا: تقسيم التراخي باعتبار اإلرادة

لجأ طالب التحفيظ أو املتعرض للتراخي دائما عن قصد وإرادة وإنما قد يكون وراء تراخيهم دوافع وأسباب تجعلهم ال ي

يتقاعسون عن إتمام مسطرة التحفيظ العقاري لذلك سنقوم بالتمييز بين التراخي اإلرادي أو االختياري )أ( على أن نميزه بعد ذلك 

 عن التراخي اإلجباري )ب( 

 ختياري:التراخي اال  

وهو التراخي الخالي من املؤثرات الخارجية، العائد باألساس إلى اختيار ورغبة طالب التحفيظ أو املتعرض بحيث يكونان 

على معرفة ودراية تامة باإلجراءات الالزمة من احترام اآلجال وتقديم للوثائق وتجسيد للحضور في بعض محطات التحفيظ 

ذلك، والغالب في هذه الحالة أن يكون السبب راجع لسوء نية املتراخي طالب تحفيظ كان أو العقاري إال أنهما يتقاعسان عن 

وبعد مباشرة اإلجراءات قد يظهر املالك الحقيقي بمؤيدات أقوى فال يجدان حينها حال آخر غير التراخي خوفا  ومتعرض حيث أنهما

 من الجزاء. 

 

 التراخي اإلجباري: 

خارجة عن إرادة املتدخلين في مسطرة التحفيظ، بحيث وإن كان سواء طالب التحفيظ أو  وهو، التراخي العائد ملؤثرات

ثيرة منها ، واملؤثرات كغايتهاملتعرض يرغب فعليا في إتمام إجراءاته إلى أنه قد يواجه أثناء ذلك ما يقف حائال بينه وبين تحقق 

ألسباب أخرى سنعرض لها في املبحث الثاني من هذا الفصل بش يء  ما هو قانوني ومنها ما هو واقعي باإلضافة إلى مؤثرات قد تعود

من الشرح من التفصيل. والبد من اإلشارة هنا إلى أنه في هذه الحالة غالبا ما يكون الشخص املتراخي حسن النية بخالف الحالة 

 األولى. 

 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

287 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 إتمام مسطرة التحفيظ العقاري األسباب القانونية والواقعية لظاهرة التراخي في  : املطلب الثاني         

 

إذا كان التوجه التشريعي الجديد في املغرب  يهدف إلى تعميم نظام التحفيظ العقاري، فإنه من األهمية بمكان معرفة 

االختالالت والصعوبات التي تعترض طريق تحقق ذلك، حتى نستطيع الوقوف عند مكامن الخلل ملعالجتها و تخطيها وإذا كان 

ضح لتحقق سياسة تعميم نظام التحفيظ العقاري هو إقبال عدد كبير من املواطنين على املحافظات العقارية قصد الدليل الوا

تحفيظ عقاراتهم فإنه وبمفهوم املخالفة  فان عزوفهم وتراخيهم عن إتمام مسطرة التحفيظ العقاري يفيد هدم ما تسعى إلى 

سياستها وهدفها املنشود أن نقف وراء األسباب والدوافع التي تحرك املتدخلين تكريسه الدولة ولذلك ارتأينا قصد النهوض ودعما ل

في مسطرة التحفيظ العقاري من طالب التحفيظ واملتعرضين فتحول بينهم وبين رغبتهم في تحفيظ عقاراتهم، ألن من شأن 

 ام التحفيظ العقاري. معرفتها وتقصيها التوصل إلى حلول وآليات جديدة تساعد على تكريس ما يسمى بتعميم نظ

هذه الدوافع ال يمكن معرفتها نظريا وإنما عمليا، من خالل دراسة ميدانية، اعتمدنا فيها على أسلوب املقابلة أوال من 

خالل تسليط الضوء على فئات مختلفة من املجتمع املغربي داخل املحافظات، واستنطاقهم بمجموعة من األسئلة املفتوحة 

لنظري وحده املعتمد وأسلوب االستبيان حاولنا من خالله استطالع الرأي العام و تطويقهم بسلسلة من حتى ال يكون الشق ا

 األسئلة املحددة التي ستفيدنا في هذا املضمار، لكي نستطيع تقريب القارئ أكثر مما هو واقعي .

 

 

 

 

ذلك باعتمادنا على أسلوبي املقابلة شخصا و  071قصد الوصول إلى معطيات املبيان أعاله، قمنا بتحليل عينة تعادل

آخرون لهم عالقة بمن قاموا بتحفيظ عقاراتهم  % 23شخص باشروا عملية التحفيظ العقاري ومنهم  %79واالستبيان منهم 

65%
49% االسباب الواقعية 

االسباب القانونية 

ء تفشي ظاهرة التراخي رسم بياني يوضح األسباب الحقيقية ورا

التحفيظ العقاري مسطرة في إتمام  
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 حتى تكون النتائج املتوصل إليها حصرية من أفراد العائلة أو وكالء عنهم أو موظفين داخل الوكالة الوطنية للمحافظ العقارية،

ودقيقة، ذلك أن موضوع التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري وما يقف خلف ذلك من أسباب ال يمكن الوصول  إليها إال 

من األشخاص الذين واجهتهم  %27من خالل استفتاء من لهم عالقة مباشرة أو غير مباشرة باملوضوع، كما توصلنا إلى نسبة 

فحاولنا عرضها وفهمها ثم ربطها بموضوعنا قيد الدرس و التحليل ذلك أن عمومية  مشاكل أثناء مباشرتهم لعملية التحفيظ

املشاكل التي قد تواجه املواطن أثناء مباشرتهم لعملية التحفيظ هي من ستسعفنا لجرد خصوصيتها املؤدية تحديدا إلى تحقق 

في %17ن املدرج، نجد أن األسباب الواقعية نسبتها إشكالية التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري، وكما هو واضع في املبيا

 وهذا ما يفيد أن الخلل يعود باألساس إلى ما هو مرتبط بالواقع املعاش أكثر مما يعود إلى ما هو قانوني. %22حين أن القانونية 

 حفيظ العقاري مسطرة الت املعتمدة ملعالجة إشكالية التراخي في إتمام املبحث الثاني: تقييم اآلليات القانونية

إن وعي املشرع املغربي بخطورة اآلثار التي تترتب عن التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري جعلته يحيط مسطرة 

التحفيظ العقاري بإجراءات إشهار واسعة عن طريق النشر في الجريدة الرسمية والتعليق لدى السلطات القضائية واإلدارية 

حفيظه لعملية التحديد و إلزام املتعرضين بتقديم تعرضاتهم وفق قواعد إدارية معينة و منح وكذا إخضاع العقار املطلوب ت

أن نبين   بحثفي هذا امل املحافظ حق مباشرة مجموعة من اإلجراءات اإلدارية بشأنها قبل إحالة امللف على القضاء وسنحاول 

إلدارية الخاصة قاصرة في تخطي إشكالية التراخي في إتمام إلى أي حد كانت قواعد اإلشهار من نشر وتعليق وتحديد والقواعد ا

 مسطرة التحفيظ العقاري باإلضافة الى اقتراح حلول و بدائل مستنبطة من انظمة مقارنة 

 مدى قصور االليات القانونية للحيلولة دون تراخي طالب التحفيظ املطلب األول:

بي في التصدي لظاهرة التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري ارتئينا لتحليل هته النقطة املتعلقة بمدى قصور املشرع املغر 

 االعتماد على النتائج املستخلصة من البحث امليداني وتوضيحه
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كما هو واضح من خالل املبيان املدرج أن اآلليات التي اعتمدها املشرع املغربي قصد التصدي لظاهرة التراخي في إتمام 

ي، وقائية كانت أم عالجية لم تلقى استحسان وقبول نسبة كبيرة من العينية التي قمنا باستدراجها مسطرة التحفيظ العقار 

واستطالع رأيها، ولعل ذلك راجع ألسباب ومبررات أوردوها في تعليل اختياراتهم وكمحاولة منا لبسط وجرد ذلك نجد أن نسبة 

منهم ال يجدون فيها إال ما  %21.3في حين أن  %92.9بتهم تقدر ب األشخاص الذين يرون في هذه اآلليات النجاعة والفعالية نس

يجعلهم غير مقتنعين بها، فيقترحون حلوال وبدائل. ألنها في نظرهم ليست بتلك الدقة املرجوة وقد أبانت نتائج التحليل أن خلفية 

إلى العلل اآلتية : إذا كان بالفعل املشرع  عدم التوافق الكلي مع روح اآلليات املعتمدة من طرف املشرع املغربي راجع في مجمله

يسعى إلى تكريس ما يسمى بتعميم نظام التحفيظ العقاري فمن املفترض أن تكون هناك آليات تحفيزية، تشجيعية، تجعل 

كل ااملواطنين يسارعون إلى عملية التحفيظ ،مطمئني البال، مؤمنين جيدا بنجاعة خطوتهم إلى املحافظات العقارية في خلق هي

عقارية خاضعة لنظام التحفيظ العقاري وبالتالي بلد مثمر من جوانب عدة نظرا ملا للعقار من أهمية قصوى في تحقيق ذلك. 

فخلق ما يسمى بالتشجيع يجد أساسه في التسهيالت والتخفيضات التي يجب أن يحصلها املواطن الراغب في التحفيظ إذا ما 

لة مسطرة التحفيظ العقاري، باإلضافة إلى املجانية سيما في العالم القروي الذي يضم أتم إجراءاته دونما مطل أو تراخي طي

فئات كبيرة ترغب في تحصين أمالكها لكن ظروفها املادية آلت دون ذلك، التعرض االستثنائي إذا قاربنا قيمة قبول تعرض بعد 

سبيل املثال عدم وصول امللف إلى املحكمة سوف لن فوات األجل وتخطينا تلك الحدود التي خطها املشرع املغربي منها على 

تضاهي قيمة رسم عقاري صدر في اسم شخص س يء النية أو شخص غير مالك فعلي وبالتالي فروح التشريع تكمن أساسا في خلق 

 رة مننوع من التوازن أمام املصالح وتحقيق النجاعة والفعالية وما قيل سلفا يمكن أن يقال أيضا عن بعض الدعوى املحض

الطعون في قرارات  املحافظ على األمالك العقارية  والتي يجب إعادة النظر فيها ملا تنطوي عليه من أضرار ببعض مصالح 

املتدخلين في مسطرة التحفيظ من طالب أو معرضين، فال تكاد جزاءات الرفض واإللغاء وحدها تنفر أكثر مما تحفز، وحتى ال 

لى وجوب الحزم والتصدي من جهة أخرى أمام كل تراخي منطوي عن سوء نية أو تعسف عن نكون ذاتيين في التحليل ننوه إ

طريق وإقرار جزاءات أخرى حازمة تجعل من يرغب في التعسف والتراخي عن سوء نية يفكر مرارا في ذلك، نظرا ملا في األمر  من 

 ام الثقة خصوصا أمام تفش ي ظاهرة االستيالء علىأثر بليغ على نفوس من يرغبون فعليا في التحفيظ عن حسن نية، فبات انعد

عقارات الغير يردع البعض من تقديم مطلبه خوفا من التعرضات الكيدية التي قد يحكم بصحته لسبب أو آلخر ولهذا وجب 

 تكريس أمن قانون وقائي، عالجي ومشجع أيضا. 

 التراخي للحد من إشكالية املطلب الثاني: الحلول والبدائل املقترحة في بعد األنظمة املقارنة

 اإلشكالية االنفتاح على التجربة التونسية لالستفادة من حلولها الناجحة لتخطي هذه 

يمتاز مشرع التحفيظ العقاري التونس ي عن نظيره املغربي في تنصيصه على إعالم العموم بواسطة الجريدة الرسمية 

  602ى األقل. بالتاريخ املعين للتحديد و يتم ذلك قبل عشرين يوما عل

أضف إلى ذلك أن التشريع التونس ي العقاري  يدرج في خالصة مطلب التحفيظ املنشورة بالجريدة الرسمية بيان ينص 

على تاريخ إشهار هذا اإلعالن اي اإلعالن الخاص بإشهار خالصة مطلب التحفيظ بالجريدة الرسمية وإلى انتهاء، أجل قدره شهرين 

                                                           

 من مجلة الحقوق العينية التونسية.292راجع الفقرة السادسة من الفصل  602
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لق بختم عمليات التحديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فإن التعرضات تقدم للمحكمة من تاريخ نشر اإلعالن املتع

 مصحوبة باملؤيدات. 

وأجد أن إشهار هذا البيان ضمن خالصات مطالب التحفيظ  له أهمية حمائية ولكن لألسف ال نجد نظير لهذا البيان في 

املغربية، باعتبار أن املشرع املغربي نص في ظهير التحفيظ العقاري على خالصات مطالب التحفيظ املنشورة في الجريدة الرسمية 

أن نشر التعرضات على مطالب التحفيظ املقدمة إلى الجهات املختصة يتم خالل أجل شهرين ابتداء من تاريخ  نشر اإلعالن عن 

 من ظهير التحفيظ العقاري(. 92انتهاء التحديد املؤقت في الجريدة الرسمية )الفصل 

وفي هذا الصدد يقول األستاذ محمد خيري بأن مطالب التحفيظ التي يتم نشرها بالجريدة الرسمية غالبا ما تكون مذيلة 

بتنبيه نصه كاآلتي إن تواريخ التحديد تعلن للعموم في الوقت الالزم بواسطة إعالنات تعلق بمصلحة املحافظة العقاري واملحكمة 

اإلشهار بأسواق الناحية، كما ترسل استدعاء آت خصوصية للمجاورين املبينة أسماؤهم في  االبتدائية وبمكتب القائد وبواسطة

مطلب التحفيظ أما األشخاص الذين يريدون معرفة اليوم املعين إلجراء التحديد فلهم أن يطلبوا ذلك من مصلحة املحافظة 

جريدة الرسمية لم نجد فيه هذا التنبيه، واعتقد  غير أنه باطالعنا على خالصات مطالب التحفيظ املنشورة بال 603العقارية. 

أنه  نادرا ما يتم اإلشارة إليه في خالصة مطلب التحفيظ، وعليه نأمل أن يتم على األقل شهر هذه الخالصة بهذه الجريدة 

 مصحوبة بالتنبيه أعاله.

غربي، ي نص عليه نظيراه التونس ي واملاملالحظ أن املشرع العقاري اللبناني اعتمد على نفس الجهات املكلفة بالتعليق الت

كما يالحظ بأن إجراءات التعليق في التشريع العقاري اللبناني هي األكثر توافقا مع إجراءات التعليق في التشريع املغربي، ولكن 

 املغربي نظيرههذا ال يمنع من إننا فد ملسنا اختالفات طفيفة بين إجراءات التعليق املعتمدة لدى املشرع العقاري اللبناني و 

 من جانب الوسائل املعتمدة في توجيه االستدعاءات 

نجد املشرع العقاري التونس ي على خالف مشرعنا املغربي لم يقيد عملية استدعاء طالب التحفيظ لحضور عملية التحديد 

أن  الستدعاء العادية وإنمابوسيلة معينة أي ان ال يتوقف ديوان فيس األراض ي باعتباره الجهة املكلفة بهذه املهمة على طرق ا

 .604يقوم بجميع وسائل التبليغ، والحضور إلى محل طالب التحفيظ األصلي أو املختار بنفسه إن اقتض ى الحال 

وبالتالي املشرع التونس ي تفوق على مشروعنا املغربي الذي قيد املحافظ بطرق استدعاء تضل في حد ذاتها قاصرة عن 

 بلوغ الهدف املتوخى منها. 

تعميم التحفيظ توصية سال عليها مداد الكثير من الفقهاء، لكن تحقيق هذا املبتغى في الظرف الراهن ليس باألمر إن 

 نذكر منها: الهين لعدة أسباب

ضعف الوسائل املادية والبشرية التي تتوافر عليها حاليا املحافظة العقارية من أجل فحص طلبات التحفيظ بشكل    –

 605ضع لو كان التحفيظ إجباريا؛عاجل، فكيف سيكون الو 

                                                           

 .019محمد خيري، "قضايا التحفيظ العقاري.."، مرجع سابق، ص.  603

امللكية العقارية في التسجيل العقاري، دار محمد علي التشريع وآليات التطبيق"، الجزء الثاني،   :منير الفرشيش ي، "في القانون العقاري التونس ي 604

 .021، ص. 9101الحامي للنشر، سنة 

605 Khalid lyazidi, « le régime de livre foncière après 31 ans d’expérience ; collègue organise  par la direction général des onservation ; 

foncière.92_97  novembre Rabat 0222،, p.79 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

291 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

سير في تي -ال محالة–تعقد املسطرة وطول مراحلها. ولذلك فإننا نقترح في هذا الصدد بعض النقط التي قد تساهم  –

 606العقاري كما يلي: التدخل العمومي في هذا الشأن، إن تم توظيفها في نظام التحفيظ

املسح العقاري وترقيم كل املعطيات في أفق إدماج هذه األنظمة االستفادة من التقدم املعلومياتي في تطوير أنظمة  

 دون تمييز بين السجالت العقارية والعمليات املساحية؛  S.I.Gضمن نظم املعلومات الجغرافية 

الرفع من عدد املحافظات العقارية لتقريبها من املواطنين حتى ال يكون البعد وتكاليف السفر حاجزا أمام املالك في  

عقاراتهم، وكذا الزيادة في عدد األطر الكفاءة من تقنيين ومهندسين وموثقين ومن عدد القضاة املختصين في امليدان  تحفيظ

العقاري، وزيادة البرامج التكوينية لفائدة العاملين باملصالح املكلفة بتطبيق نظام التحفيظ العقاري محافظات كانت أو مصالح 

 607البرامج األمر الذي يؤدي تجميد إمكانياتهم ومؤهالتهم النظرية والعلمية.هندسية، خاصة وإننا نعرف ثلة هذه 

وذلك باالستفادة من التقنيات املستجدة في هذا املجال  التأكيد على ضرورة إنجاز عملية التحديد واملسح في وقت وجيز 

 ؛G.P.Sخاصة نظام التموضع الشمولي

 حافظة العقارية؛حسن استقبال املواطنين داخل الوكالة الوطنية للم 

السعي إلى تبسيط مسطرة التحفيظ العقاري وجعلها أكثر مرونة تتالءم ومتطلبات املقبلين على عملية التحفيظ  

 العقاري؛

 إقرار آليات أخرى تحفز على التحفيظ كمنح تخفيضات ملن يقوم بإتمام إجراءاته دون تماطل  أو تراخي؛ 

جية النظام العقاري سعيا إلى التشجيع على التحفيظ العقاري بجعله وضع استراتيجية لالنتهاء من معضلة ازدوا  

 إلزاميا تدريجيا على مستوى البلديات واملناطق املحيطة بها كمرحلة أولى؛

إدراج تخصصات تجمع بين العقار والتعمير على مستوى كليات الحقوق واملعهد القضائي للوصول إلى تأهيل أطر عليا  

 ر؛في شؤون التعمير والعقا

 اإلسراع بالبث النهائي في ملفات مطالب التحفيظ العقاري داخل أجل محدد؛  

 تشجيع التحفيظ الجماعي ملزاياه املتعددة؛  

وذلك بأخذ رأي الوكالة الحضرية   التي ساء استعمالها إما جهال للقانون أو تجاهال به 608تقنين الشهادة اإلدارية   

عمير املعروض على أنظار األمانة العامة للحكومة؛ إن العالقة الوطيدة بين التعمير مشروع مدونة الت كما ذهب إلى ذلك609فيها 

والعقار حين تصطدم بحرص اإلدارة على تفادي املسؤولية املحتملة التي يمكن أن تترتب عن تسليمها لرخص وأذون تكرس أو 

تسبب في منازعات يستوجب األمر انتظار نتائجها تعطي الشرعية للتطاول على ملكية األفراد أو حق من حقوقهم العقارية، قد ت

ملقتضيات معمول بها في ميدان التعمير، األمر  للبت في ملفات التدبير العمراني هذه النتائج التي تكون في بعض األحيان مخالفة

 الذي ينهض سببا ينضاف إلى األسباب التي تعرقل التدخل العمومي بهذا الخصوص.

 

                                                           

"استمارة بحث نظر امللحق الحلول انطالقا من اقتراحات املواطنين بعد  إجابتهم عن السؤال األخير من االستمارة ا هذهثم استخراج بعض   606

 .123 ص ميداني"

 .202محمد الحاج السالمي، مرجع سابق، ص.   607

 السالف الذكر. 21-97من قانون  10و 27املنصوص عليها في الفصلين   608

 .23أحمد مالكي وعبد الواحد اإلدريس ي، "العقار غير املحفظ وآثاره على تنفيذ وثائق التعمير"، مرجع سابق، ص.   609
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 : خاتمـــــة

دراستنا املتواضعة ملوضوع التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري، حاولنا قدر اإلمكان الوقوف على حاالت من خالل 

التراخي، أسبابها، نتائجها كما حاولنا تقييم جهود الدولة الرامية إلى تخطي هذه اإلشكالية أو باألحرى تفاديها ونحن في طريقنا 

ات النظرية املجردة وحدها لإلجابة عن مجموعة من التساؤالت األمر الذي أفض ى بنا إلى لتحليل هذا املوضوع لم تسعفنا املعطي

الخروج للميدان واالحتكاك باملواطنين قصد استطالع أراءاهم  كطرف مرسل من جهة ثم االنفتاح على الوكالة الوطنية للمحافظة 

يتسنى لنا الخروج ببعض االستنتاجات وحتى نكون العقارية كطرف مستقبل ومشرف على عملية التحفيظ من جهة أخرى حتى 

 موضوعيين أكثر في تحليلنا لهذا املوضوع.

وقد توصلنا ومن وجهة نظرنا املتواضعة إلى أن التشريع العقاري املغربي لم يستطع بعد آن يخفف من حدة اإلجراءات 

ام املطلوب سيتحقق معها وبالتبعية تعميم نظ التي تثقل كاهل املتدخلين في املسطرة هذه األخيرة التي لو تحققت بالشكل

التحفيظ العقاري، اللهم بعض املستجدات التي ال يمكن إنكار نجاعتها حقيقة غير أنها تتصادم مع إكراهات واقعية عديدة، 

تمثل في اآلتي ها توبذلك نقول أن نجاعتها رهينة بتوفير اإلمكانيات الالزمة للعمل بها، ولعل أهم بعض الحلول التي يمكن آن نقترح

 ذكره:

توفير مكتب خاص داخل املحافظات العقارية يتكلف بإرشاد املقبلين على عمليات التحفيظ واإلجابة عن استفساراتهم  

 .باإلضافة إلى تشجيعهم وتوعيتهم بأهمية خضوع عقاراتهم لنظام التحفيظ العقاري 

لى التحفيظ، ومنح تخفيضات وتحفيزات لكل من أتم إقرار مجانية التحفيظ للفئات املعوزة كمحاولة لتشجيعهم ع 

 إجراءاته على أتم وجه دونما تقاعس أو تراخي.

في إطار سياسة القرب، تقريب اإلدارة من املواطن القروي املستهدف باألساس بسياسة التحفيظ كمحاولة لتسهيل  

 ات الالزمة.عملية التنقل إلى وسط املدينة من اجل تقديم طلب التحفيظ وإتمام االجراء

من القانون العقاري بالتنصيص صراحة على أن القضاء اإلداري  71و 92رفع اللبس والغموض عن مقتضيات املادتين  

 هو املختص برقابة قرار املحافظ على األمالك العقارية بإلغاء مطلب التحفيظ في جميع الحاالت 

على أن قرار املحافظ برفض التعرض االستثنائي  من القانون العقاري بحذف الفقرة التي تنص 92تعديل املادة  

 محصن من أي طعن وذلك بفتح املجال للطعن في جميع القرارات التي يتخذها املحافظ في هذا الشأن أمام القضاء اإلداري.

من القانون العقاري بوضع و تحديد الجزاء القانوني الذي يجب توقيعه على املحافظ على  29و 21تعديل املادتين  

 ألمالك العقارية في حال عدم التزامه باآلجال املحددة بهذه املواد من اجل ضمان السرعة و الفعالية ملسطرة التحفيظ.ا

تحديد طبيعة اإلغفاالت واملخالفات واألخطاء التي يمكن  0207يونيو2من القرار الوزيري املؤرخ في  92تعديل املادة  

 للمحافظ تداركها .

ب ا  ثبت له أن قراره مشو ذبب تجاوز السلطة، بالسماح للقاض ي بتوجيه األوامر للمحافظ اتنظيم أحكام اإللغاء بس 

لك من اجل ضمان الفعالية و النجاعة لرقابة القضاء وتجاوز قاعدة أن )القاض ي اإلداري يقض ي وال ذبأحد عيوب املشروعية، و 

 يدير(.

 .صالتسريع بتعميم نظام التحفيظ العقاري وخلق قضاء عقاري متخص 

ق والنيابات العامة، لفحص وتدقي خلق آليات وخاليا للتنسيق بين جميع املحافظات العقارية واإلدارة لألمن الوطني، 

وثائق الهوية وباقي الوثائق املرتبطة بها املقدمة إلى  املحافظ على األمالك العقارية ، ملجابهة ظاهرة وجريمة السطو على ممتلكات 

 .لكذين خارج التراب الوطني مع توفير كل اإلمكانات املادية والفنية واللوجيستيكية لاألجانب واملغاربة املقيم
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ة ذفتح قنوات للتواصل بين املحافظين العقاريين والسادة القضاة واالنفتاح على كل الباحثين واملهتمين من اسات 

 جامعيين وخبراء ومراكز األبحاث وغيرهم .

  املراجع واملصادر 

 

  لعربيةباللغة ا ال:و ا

 

 الكتب

 

أحمد مالكي وعبد الواحد اإلدريس ي، "العقار غير املحفظ وآثاره على تنفيذ وثائق التعمير"، مركز الدراسات  

 .9112القانونية ملدنية والقارية بكلية الحقوق بمراكش; الطبعة األولى املطبعة الوراقة الوطنية مراكش 

 .9112ب"، دار النشر الجسور وجدة، الطبعة الثانية ادريس الفاخوري، "نظام التحفيظ العقاري باملغر  

 

"، مطبعة املعارف الجديدة الرباط، الطباعة االولى 12_02ادريس الفاخوري، "نظام التحفيظ العقاري وفق القانون رقم  

9102. 

 

يالت و دمحمد خيري، "قضايا التحفيظ العقاري.."، في التشريع املغربي املساطر اإلدارية و القضائية وفق التع 

املستجدات الواردة في مشروع مراجعة قانون التحفيظ العقاري مطبعة املعارف الجديدة الرباط الطبعة الخامسة 

9112. 

امللكية العقارية في وآليات التطبيق"، الجزء الثاني،  التشريع :منير الفرشيش ي، "في القانون العقاري التونس ي 

 .9101نشر، سنة التسجيل العقاري، دار محمد علي الحامي لل

 

سياسة التحفيظ العقاري بين اإلشهار العقاري والتخطيط االجتماعي واالقتصادي  محمد الحاج السالمي 

 .9119منشورات عكاظ;الرباط الطبعة الثانية 

   

 الرسائل

لطيفة الينبعي التراخي في إتمام مسطرة التحفيظ العقاري رسالة لنيل شهادة املاستر كلية الحقوق فاس  

2020_2021 

زينب جبارة احمد االسطل، "التراخي في العقود املالية وتطبيقاته املعاصرة"، بحث استكمال درجة املاجستير  

في الفقه املقارن بكلية الشريعة والقانون في الجامعة اإلسالمية بغزة ،الجامعة اإلسالمية، غزة عمادة الدراسات العليا 

 ،9102ملقارن، السنة الدراسة كلية الشريعة والقانون، ماجستير الفقه ا

 الندوات
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املناظرة الوطنية حول "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية تقرير تركيبي حول واقع قطاع العقار 

 9107باملغرب أهم عناصر التشخيص دجنبر 

 

 نصوص قانونية

املتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره و تتميه بالقانون رقم  0202أغسطس  09(0220رمضان 2الظهير الشريف الصادر في  

 (، 9100نونبر 92( 0229من ي الحجة  97في  0.00.022الصادر بتنفيذ الظهير الشريف  02.12

 

  باللغة الفرنسية: ثانيا

 Khalid lyazidi, « le régime de livre foncière après 31 ans d’expérience ; collègue organise  par la 

direction général des onservation ; foncière.92_97  novembre Rabat 0222،,. 
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 إشكالية تنفيذ املقررات القضائية الصادرة بشأن صندوق التكافل العائيل
The Problem Of Implementation of Judicial Decisions Issued Regarding The Family Solidarity Fund 

 بد املالك باللةالباحث ع

 املغرب - جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس  طالب باحث بسلك الدكتوراه

     

 

 ملخص

تتطور املجتمعات وتتطور املشاكل الزوجية، وتستفحل إلى حد يجعل استمرار العالقة الزوجية مستحيال، وعندما يلجأ أحد    

لزوجية بصفة رسمية، غير أن الزوجة املعوزة وأبنائها في حالة قيام العالقة الزوجية الطرفين إلى القضاء بغرض إنهاء الرابطة ا

أو انفصالها ال تنتهي معاناتهما عند هذا الحد بل إنهما غالبا ما يجدان نفسهما في مواجهة مشكلة أخرى تتجلى أساسا في صعوبة 

في أداء املستحقات أو حتى تهربه منها في معظم األحيان.  تحصيل مبالغ النفقة املحكوم بها على الزوج بسبب ججزه أو تماطله

وتعتبر مشكلة تنفيذ األحكام الصادرة في قضايا النفقة من بين اإلشكاالت التي تؤرق بال الجميع، إذ أن تعنت املحكوم عليهم من 

طفال من حصولهم على مستحقاتهم أداء النفقة إما المتناعهم أو لعوزهم املادي، أفرز ضرورة البحث عن آلية تمكن الزوجة واأل 

 خصوصا عندما يكون الزوج معسرا، وهو ما توج بإحداث صندوق التكافل العائلي الذي يعد مشروعا اجتماعيا متميزا.

 

A Summary 

   Societies evolve and marital problems develop, and escalate to such an extent that the continuation of the marital 

relationship is impossible, and when one of the parties resorts to the judiciary for the purpose of officially ending the 

marital bond, however, the needy wife and her children in the event of the marital relationship or its separation do 

not end their suffering at this point, but rather they often They find themselves facing another problem, which is 

mainly reflected in the difficulty of collecting the amounts of alimony imposed on the husband due to his inability 

or procrastination in paying dues, or even evading them in most cases. The problem of implementing the judgments 

issued in alimony cases is among the problems that trouble everyone, as the intransigence of the convicts from 

performing alimony either due to their refusal or financial insufficiency, has resulted in the need to search for a 

mechanism that enables the wife and children to obtain their dues, especially when the husband is insolvent, which 

is what It was crowned by the creation of the Family Solidarity Fund, which is a distinct social project. 
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 مقدمة

تعتبر مشكلة تنفيذ األحكام الصادرة في قضايا النفقة من بين اإلشكاالت التي تؤرق بال الجميع، إذ أن تعنت املحكوم عليهم من    

 أداء النفقة إما المتناعهم أو لعوزهم املادي، أفرز ضرورة البحث عن آلية تمكن الزوجة واألطفال من حصولهم على مستحقاتهم

خصوصا عندما يكون الزوج معسرا، وهو ما توج بإحداث صندوق التكافل العائلي الذي يعد مشروعا اجتماعيا متميزا، يهدف 

إلى تحقيق مجموعة من املرتكزات األساسية، التي تهدف إلى تحقيق االستقرار االجتماعي عن طريق حل العراقيل املادية 

لألسر املعوزة، ومن جملة هذه املشاكل، مسألة نفقة الزوجة املعوزة وأبنائها، والتي واالجتماعية، التي تعترض الحياة اليومية 

استفحلت بشأنها القضايا املعروضة أمام القضاء، مما جعل منها ظاهرة مستحيلة العالج، لم تنفع معها الحلول التشريعية التي 

 .9112610جاءت بها مدونة األسرة لسنة 

كافل العائلي جاء كتكريس لقيم التآزر العائلي والتكافل االجتماعي والحفاظ على التماسك األسري ويمكن القول بأن صندوق الت   

ومعالجة االختالالت االجتماعية الناتجة عن تعاظم ظاهرة الطالق والهدف من إقراره هو بناء مجتمع املساواة والتضامن والعدالة 

 التشرد واالنحراف الخلقي. االجتماعية للحد من أثار الطالق وإنقاذ األبناء من

لكن وعلى الرغم من إسهامات صندوق التكافل العائلي في مجال دعم الفئات املعوزة، وتخفيف الضرر الناتج عن إشكالية    

تأخر تنفيذ األحكام القضائية املحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر املحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، فإن مرور أكثر 

من خمس سنوات على صدور القانون املنظم لهذا الصندوق جعل الحاجة ماسة للقيام بتقييم شامل لعمله ومستوى أدائه 

وجودة خدماته، وذلك من أجل تدارك بعض النواقص التي كشفت عنها املمارسة العملية، السيما وأن أصواتا كثيرة ظلت تنتقد 

التسبيقات املالية وطول اإلجراءات الخاصة باالستفادة منها وتعقد مساطرها في  إقصاء فئات اجتماعية كثيرة من االستفادة من

 .611الكثير من األحيان

، وتماشيا مع التطور الذي عرفته املنظومة 613من الدستور املغربي 29612ومن هذا املنطلق واعتبارا ملقتضيات الفصل    

نزيال لإلجراءات االستعجالية التي تضمنها البرنامج الحكومي املصادق الحقوقية والقانونية واالجتماعية خالل السنوات األخيرة، وت

عليه من طرف البرملان في املجال االجتماعي، والتي التزمت من خاللها الحكومة بتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وإدماج 

ي اء تقييم شامل لعمل صندوق التكافل العائلاألمهات املهمالت وتوسيع دائرة املستفيدين منه، فقد انكبت وزارة العدل على إجر 

 .614ورصد الثغرات والنواقص التي تعتري منظومته والتي تحول دون تحقيق النتائج املرجوة

 32.02وبتنسيق تام مع وزارة املالية التي تعد شريكا أساسيا في هذا املشروع االجتماعي املتميز، تم إعداد مشروع قانون رقم    

، وتضمن عددا من املستجدات املهمة فيما يتعلق 9103مارس  09والذي ابتدأ العمل به بتاريخ  20.01نون رقم يقض ي بتغيير القا

بتوسيع دائرة املستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي، وتعزيز ولوج األطفال للعدالة القتضاء حقوقهم، وتبسيط 

                                                           

بمثابة مدونة األسرة، الجريدة الرسمية  21.12بتنفيذ القانون رقم  )9112فبراير  2( 0292من ذي الحجة  09صادر في  0.12.99ير شريف رقم ظه -610

 .203، ص:)9112فبراير  7( 0292من ذي الحجة  02بتاريخ  7032عدد 

 .07طبعة، بدون سنة، ص:  دليل االستفادة من صندوق التكافل العائلي، من إعداد وزارة العدل، بدون  -611

على أنه: "تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، واالعتبار االجتماعي  9100من الدستور املغربي لسنة  29نص  الفقرة الثالثة من الفصل ت -612

 واملعنوي لجميع األطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية ".

، بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد )9100يوليوز  92( 0229شعبان  90صادر في  0.00.20لشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير ا -613

 .2111، ص: )9100يوليوز  21( 0229شعبان  93مكرر الصادرة بتاريخ  7212

 .01دليل االستفادة من صندوق التكافل العائلي، مرجع سابق، ص:  -614
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صندوق، وتعزيز آليات حماية الصندوق من أي تحايل أو غش، وموازاة اإلجراءات الخاصة باالستفادة من التسبيقات املالية لل

، والذي تضمن بدوره عددا من املستجدات تهم أساسا الوثائق 32.02مع ذلك تم إعداد مشروع مرسوم لتطبيق القانون رقم 

ى حيز ي دخل بدوره إلاملطلوبة لالستفادة من تسبيقات صندوق التكافل العائلي وسقف االستفادة من هذه التسبيقات والذ

 .9103يوليوز  01التنفيذ بتاريخ 

من املعلوم أن تنفيذ األحكام القضائية يعتبر الهدف الرئيس ي املتوخى من اللجوء إلى القضاء، وبذلك فهو يعتبر أسمى تعبير    

ضررا جسيما باملحكوم له، واعتراف بحقوق املواطن وسمة من سمات دولة الحق والقانون، وعدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق 

استحضر جيدا تنفيذ املقررات الصادرة بشأن  32.02615ويفقد األحكام القضائية مكانتها، واملشرع عند سنه للقانون رقم 

صندوق التكافل العائلي، وفكر مليا في الجهة التي سيعهد بها لتنفيذ هذه املقررات، وفي هذا الصدد وانطالقا من القناعات 

من املرسوم  0617واملادة  32.02من القانون رقم  0616بنيت عليها فكرة إحداث الصندوق وتفعيال ملقتضيات املادة واألسس التي 

تم إبرام اتفاقية بين الدولة املغربية املمثلة من قبل وزير العدل والوزير املكلف باملالية وبين صندوق اإليداع  618التطبيقي له

 .619ذا األخير بضمان التدبير اإلداري واملالي واملحاسباتي لعمليات صندوق التكافل العائليوالتدبير وجاء في أبرز مضامينها تعهد ه

فيما يتعلق بتنفيذ املقررات القضائية الصادرة بشأن صندوق التكافل  32.02فما هي املستجدات التي أتى بها القانون رقم    

 العائلي؟.

 ضائية الصادرة بشأن االستفادة من الصندوق؟وما هي اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ املقررات الق   

ومتى يتم سقوط الحق في االستفادة من التسبيقات املالية للصندوق؟ وما هي الجزاءات التي أقرها املشرع للتحايل من أجل    

 االستفادة من هذه التسبيقات؟.

دية املالية للصندوق تختلف عن املساطر العا يمكن القول بأن مسطرة تحصيل املبالغ املحكوم بها لالستفادة من التسبيقات   

 للتنفيذ، إذ تتميز بنوع من السالسة والفورية وكل هذا يتم انسجاما مع القيم واألهداف التي جاء بها هذا القانون.

إلى سقوط  ، ثم)املبحث األول ( ولذلك سنتطرق إلى اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ املقررات الصادرة بشأن االستفادة من الصندوق    

 .)املبحث الثاني(الحق في االستفادة من التسبيقات املالية للصندوق وجزاءات التحايل من أجل االستفادة منها 

                                                           

املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي، الصادر بتنفيذه  20.01يير القانون رقم القاض ي بتغ 32.02القانون رقم  -615

 09) 0222جمادى اآلخرة  92بتاريخ  1177(، الجريدة الرسمية عدد 9103فبراير  99) 0222جمادى اآلخرة  5بتاريخ  1.18.20الظهير الشريف رقم 

 .0271(، ص 9103مارس 

تنص على أنه :" يعهد بتدبير عمليات الصندوق لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، يصادق عليها التي  -616

 بنص تنظيمي، ويشار إليها بعده باسم الهيئة املختصة".

افل تبارها الجهة املعهود إليها بتدبير عمليات صندوق التكالتي تنص على أنه :" يصادق على االتفاقية املبرمة بين الدولة والهيئة املختصة، باع -617

 العائلي، بقرار مشترك لوزير العدل والوزير املكلف باملالية".

 1120، الجريدة الرسمية عدد 32.02(، بتطبيق أحكام القانون رقم 9103ماي  92) 0222رمضان  02صادر بتاريخ  9.03.922مرسوم رقم  -618

شثنبر  1) 0229شوال  2الصادر بتاريخ  9.00.027. يقض ي بتغيير املرسوم رقم 2292(، ص: 9103يوليوز  01)  0222قعدة ذو ال 9الصادرة بتاريخ 

 .2727(، ص: 9100شثنبر  07) 0229شوال  01الصادرة بتاريخ  7223، الجريدة الرسمية عدد 20.01(، بتطبيق أحكام القانون رقم 9100

( باملصادقة على االتفاقية 9109فبراير  92) 0222صادر في فاتح ربيع اآلخر  379.09ات والوزير املكلف باملالية رقم قرار مشترك لوزير العدل والحري -619

جمادى األخيرة  3بتاريخ  1122املتعلقة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي املبرمة بين الدولة وصندوق اإليداع والتدبير، الجريدة الرسمية عدد 

 .9221، ص: )9109ريل أب 21( 0222
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 املبحث األول: اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ املقررات الصادرة بشأن االستفادة من الصندوق 

ابة الضبط داخل أجل ثالثة أيام من تاريخ صدور األمر ، يتعين على كت32.02من القانون رقم  2620طبقا ملقتضيات املادة    

من نفس القانون أن تقوم بتوجيهه مباشرة إلى الهيئة املختصة من أجل صرف التسبيق املالي طبقا  2املنصوص عليه في املادة 

 ملا هو محدد في األمر.

وكذا اإلجراءات املتبعة لتنفيذ هذه  )مطلب أول (من خالل هذه املادة سنتطرق إلى الهيئة املختصة بصرف التسبيق املالي في    

 .)مطلب ثاني(املقررات في 

 املطلب األول: الهيئة املختصة بصرف التسبيق املالي

أسند املشرع تدبير شؤون صندوق التكافل العائلي وتنفيذ املقررات الصادرة بشأنه لصندوق اإليداع والتدبير وذلك لكونه    

، كما راكم تجربة عتيدة في تدبير األموال والصناديق 621بشرية ورقابية لسالمة التسيير والتدبيرمؤسسة تضم مؤهالت تقنية و 

 واملصالح الخصوصية التي عهد له بتسييرها.

وقد تم توقيع االتفاقية السابق اإلشارة إليها بين وزير العدل ووزير االقتصاد واملالية والكاتب العام لصندوق اإليداع والتدبير    

والحرص على تحقيق غايات ومقاصد إنشائه، علما بأن هذا الصندوق ال  يد سبل تمويل وتدبير صندوق التكافل العائليلتحد

، وإنما هو آلية لصرف مستحقات عبر هيئة مختصة وفق شروط 622يتمتع بالشخصية املعنوية املقررة في القانون العام

 .623رد وصرف نفقاتهوإجراءات خاصة، ويعتبر وزير العدل هو اآلمر بقبض موا

كما تقوم كتابة الضبط بموافاة مديرية امليزانية واملراقبة بوزارة العدل ببيانات شهرية مفصلة باملقررات القضائية الصادرة    

عن رؤساء املحاكم االبتدائية املحددة للتسبيقات املالية املمنوحة للمستفيدين، حتى تتمكن املديرية املذكورة من تتبع وضعية 

سابات ومقارنتها باإلشعارات املتوصل بها بهذا الخصوص من صندوق اإليداع والتدبير، واملتضمنة للمبالغ التي تم صرفها الح

 .624ملستحقيها وكذا املبالغ املسترجعة من املحكوم عليهم بالنفقة

 التدبير أو وكالة تابعة له بصرفوهكذا جاء في منطوق أمر صادر عن رئيس املحكمة االبتدائية بكلميم، نأمر صندوق اإليداع و    

إلى حين سقوط  9109فبراير  91درهم شهريا من تاريخ  271لفائدة الطالبة تسبيقا ماليا شهريا لفائدة ابنها محمد محدد في مبلغ 

                                                           

أعاله، بتوجيهه مباشرة إلى  2تقوم كتابة الضبط داخل أجل ثالثة أيام من تاريخ صدور األمر املنصوص عليه في املادة التي تنص على أنه:" -620

 الهيئة املختصة من أجل صرف التسبيق املالي طبقا ملا هو محدد في هذا األمر.

 الة تابعة للهيئة املختصة أو بأية وسيلة من اختيار املستفيد التي يحددها عند تقديم الطلب". ويؤدى التسبيق املالي املذكور بأي وك

 91) 0223رمضان  01بتاريخ  9290املنشور بالجريدة الرسمية عدد  0.72.122أحدث صندوق اإليداع والتدبير بمقتض ى الظهير الشريف رقم  -621

 .202(، ص:0272مارس 

بشأن إحداث صندوق اإليداع والتدبير على أنه:" تحدث تحت إسم "صندوق اإليداع  0.27.122ظهير الشريف رقم ينص الفصل األول من ال -622

 .والتدبير" مؤسسة عمومية تتوفر على الشخصية املدنية واالستقالل املالي ويكون مركزها األساس ي بالرباط"

 .112، ص: 9101الرباط، سنة  -نازعات األسرية، مطبعة املعارف الجديدةعادل حاميدي، الدليل الفقهي والقضائي للقاض ي واملحامي في امل -623

لوزير العدل والحريات والخازن العام للملكة حول تدبير العمليات املالية واملحاسبية  9109مايو  93بتاريخ  07/9109التعليمية املشتركة رقم  -624

 لصندوق التكافل العائلي.
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تحميل و الفرض شرعا أو حدوث ما يعدل هذا الحكم قانونا، أو ثبوت تنفيذ الحكم األصلي من لدن املنفذ عليه مع النفاذ املعجل 

 .625الخزينة العامة الصائر، مع الرجوع إلينا في حالة وجود أي صعوبة تنفيذية

 املطلب الثاني: اإلجراءات املتبعة لتنفيذ مقررات االستفادة من التسبيق املالي

د مستوف ده سنتجدر اإلشارة إلى أن التنفيذ عملية تجريها السلطة العامة تحت إشراف القضاء ورقابته بناء على طلب دائن بي   

، لذلك فإنه بمجرد صدور األمر باالستفادة من 626لشروط خاصة بقصد استيفاء حقه الثابت في السند من املدين جبرا عنه

 -التسبيقات املالية للصندوق، تقوم كتابة ضبط املحكمة املختصة بصفة تلقائية وداخل أجل ثالثة أيام من صدور هذا األمر

بتوجيه نسخة طبق األصل من هذا األمر مباشرة إلى صندوق اإليداع  -يد طلب صرف التسبيق املاليودون حاجة إلى تقديم املستف

 والتدبير مرفقا بالوثائق التالية:

 نسخة طبق األصل من األمر املحدد للتسبيقات املالية. -

 نسخة من طلب االستفادة من التسبيقات املالية لصندوق التكافل العائلي.

 د بمطابقتها لألصل من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة باملستفيدصورة شمسية مشهو  -

شهادة بنكية تحمل رقم التعريف البنكي في حالة ما إذا كان املستفيد متوفر على حساب بنكي واختار هذه الوسيلة في  -

 أداء التسبيقات.

األصل  ى غرار باقي القضايا، وإنما ينجز الكل بامللفوتتميز هاته املسطرة بالفورية والسرعة لكونها ال يفتح لها ملف تنفيذي عل   

 وال يؤدى على طلب التنفيذ أي رسم قضائي، فاملسطرة مجانية من بدايتها إلى نهايتها.

وبعد توصل املصالح املختصة لدى صندوق اإليداع والتدبير بامللف املوجه إليها من طرف كتابة الضبط، تقوم باملعالجة املالية    

اتية للبيانات املتعلقة باملستفيد وقيمة التسبيقات املالية املأمور بصرفها، كما تتأكد من عدم وجود أي صعوبة قانونية واملعلوم

أو تقنية في تنفيذ األمر، وتوجه للمستفيد إشعارا بريديا بصرف أول دفعة من التسبيقات املالية ومن هنا وجب الحرص على 

تقديم طلب االستفادة من التسبيقات املالية، وبعد أول أداء تستمر األداءات التالية  تضمين العنوان الصحيح للمستفيد عند

بصفة دورية أخر كل شهر حسب املبلغ املحدد في األمر، هذا ويمكن للمستفيد الذي تسلم التسبيق املالي من أي وكالة تابعة 

 . 627ر عنه في طلبه الذي قدم لرئيس املحكمة املختصةملؤسسة البريد بنك أو عبر تحويل ملؤسسته البنكية حسب اختياره املعب

وتجدر اإلشارة إلى أن صندوق اإليداع والتدبير كجهة تنفيذ يقوم بإرجاع مجموعة من املقررات ويمتنع عن تنفيذها بدعوى أن    

نت الذي تجاوز سن الطلب يقدم من طرف األم عن أبنائها البالغين، بعلة أن الطلب كان يجب تقديمه من طرف االبن أو الب

                                                           

 .9109فبراير  91بتاريخ   9109/ 909دائية بكلميم في امللف عدد أمر صادر عن رئيس املحكمة االبت -625

 .120أشار إليه عادل حاميدي، مرجع سابق، ص:  -

 .009، ص: 9102صندوق التكافل العائلي، مقال منشور بمجلة الفقه والقانون، العدد الثالث، يناير محمد لشقار،  -626

 .21و  27ع سابق، ص: دليل االستفادة من صندوق التكافل العائلي، مرج -627
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الرشد مباشرة، وأن األمر يقتض ي منح األم توكيل عن ذلك، وأن هذا اإلجراء يتسم بنوع من الشطط ألن دور الصندوق يتجلى 

 .628في صرف التسبيق املالي ألنه مشمول بالنفاذ املعجل وإذا تبين له وجود صعوبة يثيرها أمام الجهة املصدرة للمقرر 

ل مجموعة املراسالت الواردة عن صندوق اإليداع والتدبير أن هاته الهيئة ال تطبق مقتضيات املادة وقد تبين لنا من خال   

املذكورة تطبيقا سليما، وكنموذج على املقررات املرجعة نذكر على سبيل املثال مراسلة واردة في قطب تدبير االدخار بصندوق 

سن االبن محمد جناح يتجاوز سن الرشد، وأنه بناء على املادة الرابعة اإليداع والتدبير، حيث تم إرجاع امللف بعد مالحظة أن 

املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي يتوجب على الراشد  83.17من الباب الثاني من القانون 

ة رئيس املحكمة قصد النظر فيها وموافا من األبناء تقديم الطلب، وأنه بناء عليه تمت إحالة نسخة من امللف السالف الذكر على

 .629الجهة املرسلة بالتعديالت الالزمة

ففي بداية العمل بالصندوق كان صندوق اإليداع والتدبير يصرف التسبيقات املالية دون إرجاع لهاته املقررات أو امتناع عن    

األهداف النبيلة إلحداث الصندوق وكذا إثقال كاهل التنفيذ، وفي نظرنا فإن األمر ال يعدوا أن يكون مجرد عرقلة وانسياق عن 

هاته الفئات بجمع وثائق أخرى وتقديم طلبات جديدة وخلق ملفات أخرى تثقل كاهل القضاء، إضافة ملا يترتب عن ذلك من 

بالتالي و  تعطيل وتأخير االستفادة ألشهر عديدة، خاصة وأن هناك من يضطر لالستسالم واليأس والتخلي عن مواصلة اإلجراءات

 حرمان الفئات املستفيدة من تسبيق مالي كان سيوفر عليهم بعض العناء والتهميش.

 املبحث الثاني: سقوط الحق في االستفادة من التسبيق املالي وجزاءات التحايل من أجل االستفادة منه

قط متى سقط الفرض شرعا عن إن االستفادة من التسبيقات املالية للصندوق ال تستمر بشكل دائم وإنما تتوقف وتس   

كما أنه أيضا كلما  )املطلب األول (استحقاق النفقة، فكلما سقطت النفقة سقط حق املستفيد في االستفادة من هذا الصندوق 

سقط الحق في االستفادة من التسبيقات املالية يجب على املستفيد موافاة رئيس املحكمة به وإال أعتبر األمر تحايل على مقتضيات 

 . )املطلب الثاني(والذي بموجبه يصبح تطبيق الجزاءات مشروعا  32.02قانون رقم ال

 املطلب األول: سقوط الحق في االستفادة من التسبيقات املالية للصندوق 

إن االستفادة من التسبيقات املالية لصندوق التكافل العائلي ليست مطلقة كما أنها ليست دائمة، فهي بدورها تعرف التوقف    

سقوط الحق في االستفادة منها على غرار النفقة، وحق االستفادة من التسبيقات املالية للصندوق يسقط بسقوط الحق في و 

 .32.02من القانون رقم  01من املادة  630النفقة أو بتنفيذ الحكم بالنفقة حسب مقتضيات الفقرة الثانية

، كما 631ندوق بزوال حالة العوز في حالة قيام العالقة الزوجيةيسقط حق الزوجة في االستفادة من التسبيقات املالية للص   

يسقط حق البنت في االستفادة إذا كانت لها مال تنفق منه على نفسها أو توفرت على مال تكسب منه نفقتها أو أصبحت نفقتها 

 لعائلي، أما بالنسبة لألبناءواجبة على زوجها، حيث في هذه الحالة األخيرة تجب نفقاتها على زوجها ال على صندوق التكافل ا

فيسقط حقهم في االستفادة من التسبيقات املالية للصندوق ببلوغهم سن الرشد القانوني، أو بإتمامهم الخامسة والعشرين 

                                                           

على أنه :" تواصل الهيئة املختصة صرف التسبيق املالي للمستفيدين منه إلى حين  32.02من القانون رقم  01تنص الفقرة الثانية من املادة  -628

 سقوط حق املحكوم له في النفقة، أو إلى حين ثبوت تنفيذها لدن املحكوم عليه". 

 .صادر عن رئيس قسم الخدمات البنكية بصندوق اإليداع والتدبير 9101يونيو  01 بتاريخ 1917221مراسلة تحت عدد  -629

وت بالتي تنص على أنه :" تواصل الهيئة املختصة صرف التسبيق املالي للمستفيدين منه إلى حين سقوط حق املحكوم له في النفقة، أو إلى حين ث -630

 تنفيذها من لدن املحكوم عليه".

 .009ابق، ص: محمد لشقار، مرجع س -631
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سنة إذا كانوا الزالوا يتابعون دراستهم، وبالنسبة لألبناء املصابين بإعاقة أو ججز عن الكسب، فإن نفقتهم تستمر بغض النظر 

، كما يسقط حق كل من الزوجة وأبنائها والحاضن من 632سنهم أو إلى حين تنفيذ الحكم بالنفقة على املحكوم عليهعن 

التسبيقات املالية للصندوق بقيام املحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر عن املحكمة بالنفقة طواعية أو جبرا عليه من قبل 

 املحكمة.

قة غالبا ما يبادر إلى التنفيذ العيني بلجوئه ألداء ما بذمته، فإنه في حالة امتناعه عن وإذا كان الزوج املحكوم عليه بالنف   

التنفيذ العيني، تبقى للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد الوسائل الكفيلة بتنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكن على أموال 

يع واألجر الذي يتقاضاه املحكوم عليه بالنفقة، كما يمكنها سلوك املحكوم عليه، ويمكنها أن تأمر باقتطاع النفقة من منبع الر 

مسطرة التنفيذ الجبري على أموال املحكوم عليه الستخالص مبالغ النفقة، أما في حالة عدم وجود ما ينفذ عليه من أموال 

العيني  املنفذ عليه على التنفيذاملحكوم عليه، فللمحكمة وبناء على طلب املستفيد اللجوء إلى مسطرة اإلكراه البدني إلجبار 

 .633للحكم الصادر ضده بالنفقة

وعليه، فإنه وبتنفيذ الحكم الصادر عن املحكمة بالنفقة طواعية من قبل املحكوم عليه، أو جبرا عليه من قبل املحكمة    

قات ل في االستفادة من التسبيبالوسائل التي أتاحها لها القانون، يسقط حق كل من الزوجة وأبنائها والحاضن غير األب والكفي

 املالية للصندوق.

وفي جميع األحوال، فإنه يلقى على عاتق املستفيد من التسبيقات املالية لصندوق التكافل العائلي، التزام بالغ األهمية، أال وهو    

ستفادة دي إلى سقوط حقه في اال ضرورة إشعار رئيس املحكمة املصدر لألمر باالستفادة، أو صندوق اإليداع والتدبير بكل تغيير يؤ 

، واملقصود بذلك أن يبادر املستفيد بتوجيه إشعار كتابي إلى إحدى الجهتين املذكورتين بأي واقعة من 634من التسبيقات املالية

و أ شأنها أن تؤثر على استفادته من هذه التسبيقات، والسيما الوقائع املتعلقة بسقوط الحق في النفقة، كوفاة الطفل املستفيد

وفاة امللزم بالنفقة أو انتهاء العالقة الزوجية للزوجة املعوزة املستفيدة، وتشمل هذه الوقائع أيضا الحالة التي يتم فيها تنفيذ 

املقرر القضائي املحدد للنفقة الذي على أساسه صدر األمر باالستفادة من التسبيقات، ومن بين الوقائع املؤثرة التي يمكن أن 

كتغيير  32.02الحق في االستفادة من التسبيقات املالية، انتفاء أحد الشروط املنصوص عليها في القانون رقم تؤدي إلى سقوط 

 .635حالة العوز إلى حالة مالءة الذمة مثال

 

                                                           

من مدونة األسرة على أنه :" تستمر نفقة األب على أوالده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة  023تنص املادة  -632

 ملن يتابع دراسته.

 وفي كل األحول ال تسقط نفقة البنت إال بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها.

 األب على أوالده املصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب". ويستمر إنفاق

 .009محمد لشقار، مرجع سابق، ص:  -633

على أنه :" يتعين على كل مستفيد من التسبيقات املالية للصندوق إشعار رئيس املحكمة  32.02من القانون رقم  02تنص الفقرة األولى من املادة  -634

كل تغيير يؤدي إلى سقوط حقه في االستفادة من الصندوق ألي سبب من األسباب والسيما في الحالتين املنصوص املصدرة لألمر أو الهيئة املختصة، ب

 من نفس القانون.  01عليهما في الفقرة الثانية من املادة 

ورا إلى سبيقات املالية يوجه فمن ينوب عنه، بعد إشعاره من طرف املستفيد أو الهيئة املختصة أمرا بإيقاف صرف التبحيث يصدر رئيس املحكمة أو 

 ".هذه الهيئة

 .22دليل االستفادة من صندوق التكافل العائلي، مرجع سابق، ص:  -635
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 املطلب الثاني: جزاءات التحايل على مقتضيات صندوق التكافل العائلي

شار إليه أعاله بتغيير في وضعيته إزاء صندوق التكافل العائلي واستمراره إذا تقاعس املستفيد ولم يبادر إلى توجيه اإلشعار امل   

في االستفادة من التسبيقات املالية لهذا الصندوق، تطبق عليه جزاءات مدنية وأخرى جنائية حسب ما إذا كانت لديه حسن 

 .)الفقرة الثانية(، أو سوء النية )الفقرة األولى(النية 

 توفر حسن نية املستفيد الفقرة األولى: في حالة 

يلزم املستفيد في هذه الحالة بإرجاع جميع املبالغ املالية التي تلقاها من الصندوق بعد حصول الواقعة املؤدية إلى سقوط    

الحق في االستفادة، بحيث يأمر رئيس املحكمة االبتدائية أو من ينوب عنه، مع األخذ بعين االعتبار وضعية القاصر املنصوص 

السابق اإلشارة إليها، كل من تسلم تسبيقات مالية غير مستحقة بإرجاعه إلى صندوق  32.02من القانون رقم  2ا في املادة عليه

 املحكمة داخل أجل يحدده.

 الفقرة الثانية: في حالة ثبوت سوء نية املستفيد 

الصندوق بعد حصول الواقعة املؤدية إلى سقوط في هذه الحالة يلزم املستفيد بإرجاع جميع املبالغ املالية التي تلقاها من    

الحق في االستفادة، وبأداء غرامة مالية قيمتها ضعف املبالغ التي تلقاها من الصندوق بعد حصول الواقعة املؤدية إلى سقوط 

التكوينية  العناصر الحق في االستفادة، إضافة إلى ذلك يمكن أن يكون فعله محال للمتابعة من طرف النيابة العامة في حالة توفر 

 .636لجريمة منصوص عليها في التشريع الجنائي

وتتولى كتابة الضبط تنفيذ أمر رئيس املحكمة أو من ينوب عنه بإرجاع املستفيد  التسبيقات املالية التي توصل بها بدون وجه    

اة للمستفيدين من امللزم بالنفقة ، كما أنها تتولى استرجاع التسبيقات املؤذ637حق والغرامات املفروضة عليه عند االقتضاء

وتقوم بدفعها للمحاسب العمومي املكلف وفق نفس اإلجراءات ، 638بنفس املسطرة املتبعة في مدونة تحصيل الديون العمومية

 السابق اإلشارة إليها. 02املبينة في الفقرة األخيرة من املادة 

إذا تعلق األمر بموظف أو أجير أو متقاعد، حيث يتم اللجوء إلى فإذا كانت مسطرة تحصيل ديون الصندوق ال تثير أي إشكال    

االقتطاع من الراتب الشهري وفاءا لدين بذمة املعني لصالح الصندوق، فإن األمر قد يكون مستحيال كلما تعلق األمر ببعض 

داء، كما أن هناك أزواجا على األزواج اللذين لديهم القدرة على التهرب من األداء، أو هم في حالة عسر يصعب عليهم معا األ 

 .639استعداد لالعتقال لعدم قدرتهم على الوفاء أو قصد اإلضرار بالزوجة املعوزة وأبنائها بعد انحالل ميثاق الزوجية

 خاتمة

                                                           

على أنه:" ... في حالة ثبوت سوء نية املتسلم يأمر رئيس املحكمة أو من ينوب عنه إضافة  32.02من القانون رقم  02من املادة  2تنص الفقرة  -636

 املالية بغرامة تحدد في ضعف مبلغ التسبيقات املالية املذكورة وذلك بصرف النظر عن املتابعات الجنائية".إلى إرجاع التسبيقات 

على أنه :" تقوم كتابة الضبط بتحصيل هذه التسبيقات التي صدر األمر باسترجاعها  32.02من القانون رقم  02تنص الفقرة األخيرة من املادة  -637

القتضاء، ودفعها للمحاسب العمومي املكلف، من أجل إدراجها ضمن مداخل الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى مع الغرامات املفروضة عند ا

 صندوق التكافل العائلي ويتم إشعار الهيئة املختصة بذلك".

، )9111ماي ( 0290محرم  93يخ بتار  0.11.027بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  22.07القانون رقم  -638

 .0971، ص: )9111فاتح يونيو ( 0290صفر  93بتاريخ  2311الجريدة الرسمية عدد 

 .001محمد لشقار، مرجع سابق، ص:  -639

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

303 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

رغم النجاح الذي عرفه الصندوق مع بداية العمل به والتطبيق السليم للقانون املنظم لهذا الصندوق، فإنه قد حان الوقت    

قفة تأملية من طرف وزارة العدل وكذا املسؤولين القضائيين وصندوق اإليداع والتدبير واملنظمات النسائية من أجل الوقوف لو 

على الثغرات وإيجاد الحلول للنقاط العالقة من هذا القانون، وتوسيع الفئات املستفيدة من هذا الصندوق والبحث عن جهات 

واالستفادة من التجارب التي سبقتنا واألخذ من حسناتها وهو ما تم األخذ به بالفعل من  أخرى لتمويل هذا الصندوق والدفع به

 .32.02خالل القانون رقم 

ويمكن القول من خالل ما سبق بأن صندوق التكافل العائلي نجح في أولى أهدافه واملتمثلة في الحد من تشرد النساء واألبناء    

ت الهشة في تكريس تام ملا تفرضه القيم اإلسالمية واملواثيق الدولية عامة وحقوق الطفل والنهوض بالجانب املادي لبعض الفئا

 خاصة من توفير الحماية القانونية واالجتماعية وضرورة تقديم الدعم واملساعدة الالزمة  لهاته الفئة من املجتمع.

  املراجع واملصادر 

 املراجع العامة 

 .9101 الرباط، سنة -ائي للقاض ي واملحامي في املنازعات األسرية، مطبعة املعارف الجديدةعادل حاميدي، الدليل الفقهي والقض -

 املراجع الخاصة 

 دليل االستفادة من صندوق التكافل العائلي، من إعداد وزارة العدل، بدون طبعة، بدون سنة. -

 املقاالت 

 .9102قانون، العدد الثالث، يناير صندوق التكافل العائلي، مقال منشور بمجلة الفقه والمحمد لشقار،  -

 القوانين 

املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي،  20.01القاض ي بتغيير القانون رقم  32.02القانون رقم  -

 1177ية عدد (، الجريدة الرسم9103فبراير  99) 0222جمادى اآلخرة  5بتاريخ  1.18.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (.9103مارس  09) 0222جمادى اآلخرة  92بتاريخ 

بمثابة مدونة األسرة،  21.12بتنفيذ القانون رقم  )9112فبراير  2( 0292من ذي الحجة  09صادر في  0.12.99ظهير شريف رقم  -

 .)9112فبراير  7( 0292من ذي الحجة  02بتاريخ  7032الجريدة الرسمية عدد 

 7212، بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد )9100يوليوز  92( 0229شعبان  90صادر في  0.00.20ظهير شريف رقم  -

 .)9100يوليوز  21( 0229شعبان  93مكرر الصادرة بتاريخ 

رمضان  01بتاريخ  9290بشأن إحداث صندوق اإليداع والتدبير منشور بالجريدة الرسمية عدد  0.72.122ظهير شريف رقم  -

 (.0272مارس  91) 0223

محرم  93بتاريخ  0.11.027بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  22.07القانون رقم  -

 .0971، ص: )9111فاتح يونيو ( 0290صفر  93بتاريخ  2311، الجريدة الرسمية عدد )9111ماي ( 0290

 املراسيم 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

304 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

، الجريدة الرسمية 32.02(، بتطبيق أحكام القانون رقم 9103ماي  92) 0222رمضان  02خ صادر بتاري 9.03.922مرسوم رقم  -

الصادر  9.00.027. يقض ي بتغيير املرسوم رقم 2292(، ص: 9103يوليوز  01)  0222ذو القعدة  9الصادرة بتاريخ  1120عدد 

 01الصادرة بتاريخ  7223لجريدة الرسمية عدد ، ا20.01(، بتطبيق أحكام القانون رقم 9100شثنبر  1) 0229شوال  2بتاريخ 

 (.9100شثنبر  07) 0229شوال 

 األوامر القضائية 

 .9109فبراير  91بتاريخ   9109/ 909أمر صادر عن رئيس املحكمة االبتدائية بكلميم في امللف عدد  -

 التعليميات والقرارات اإلدارية واملراسالت 

لوزير العدل والحريات والخازن العام للملكة حول تدبير العمليات  9109مايو  93يخ بتار  07/9109التعليمية املشتركة رقم  -

 املالية واملحاسبية لصندوق التكافل العائلي.

( 9109فبراير  92) 0222صادر في فاتح ربيع اآلخر  379.09قرار مشترك لوزير العدل والحريات والوزير املكلف باملالية رقم  -

ية املتعلقة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي املبرمة بين الدولة وصندوق اإليداع والتدبير، الجريدة باملصادقة على االتفاق

 .)9109أبريل  21( 0222جمادى األخيرة  3بتاريخ  1122الرسمية عدد 

 روالتدبيصادر عن رئيس قسم الخدمات البنكية بصندوق اإليداع  9101يونيو  01بتاريخ  1917221مراسلة تحت عدد  -
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 خصوصية العقوبة األصلية  يف جرائم األعامل
The specificity of the original punishment in business crimes 

 لهام سربوتيالباحثة : إ

 بسطات -جامعة الحسن االول -كلية الحقوق -  باحثة بسلك الدكتوراه-

                                                                                    

  ملخص:

إن الهدف من الدراسة هو تسليط الضوء على جل العقوبات، التي أقرها املشرع املغربي لجرائم األعمال. وتتبعها بالتحليل و   

 .التفسير من أجل الكشف عن التوجه الذي يتبعه املشرع لردع جرائم ذوي الياقات البيضاء

ر إلى نتائج واقتراحات انتقيت من هذا املسار التحليلي. وذلك لصياغة مفهوم جديد للعقاب يحترم األصول لنخلص في األخي

 .واألسس التي بنيت عليها العقوبة، ويحقق الردع بمفهوميه العام والخاص ملجرمين من نوع خاص

 

Abstract: 

The aim of the study is to shed light on the most of the penalties approved by the Moroccan legislator for business 

crimes. We will analyse and interpret these penalties in order to reveal the direction taken by the legislator to deter 

white collar crimes.  

Finally, we will draw conclusions and suggestions selected from this analytical path, as an attempt to formulate a 

new concept of punishment that will respect the origins and foundations on which the punishment is based, and 

that will achieve deterrence in its general and specific concepts for criminals of a special kind. 

 تقديم:

تعرف العقوبة على أنها الجزاء الذي ينفذه القضاء باسم املجتمع على كل شخص ارتكب فعال أو تركا مخالفا بذلك القانون 

، بغرض تحقيق العدالة من خالل إنزال العقوبة بحق الجاني مما يكفل إرضاء شعور املجني عليه، واستئصال نوازع 640الجنائي

وتحقيق الردع العام من خالل التهديد بالعقاب الذي يتضمن إنذارا لكافة املكلفين باحترام  .الشعور العام االنتقام لديه، وإرضاء

القانون مما يضمن استئصال الدوافع الكامنة نحو اإلجرام وبالتالي عدم تولد الجريمة. وكما تهدف إلى تحقيق الردع الخاص، 

عادته لحظيرة املجتمع قادرا على التفاعل مع عناصر املجتمع، وبالتالي ال يعود من خالل إعادة تأهيل املجرم وإصالحه تمهيدا إل 

 إلى تكرار مقارفة اإلجرام.

ولقد  استفاض املشرع بالحديث عن األحكام العامة للعقوبة في مجموعة  القانون الجنائي املغربي، اال أن هذه األخيرة، تنفرد  

القانون البنكي، مدونة التجارة، قانون الشركات، قانون حرية األسعار بخصوصيات ضمن املقتضيات الزجرية الخاصة) 

                                                           

 211ص  9101-0222عبد الواحد العلمي .شرح القانون الجنائي املغربي. الطبعة السابعة  -640

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

306 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

واملنافسة، قانون حماية املستهلك، قانون امللكية الصناعية والتجارية، قانون االستثمار، مدونة الضرائب، مدونة الجمارك.....(، 

شرع املغربي  لنهج سياسة عقابية في جرائم التي يتشكل منها القانون الجنائي لألعمال، هذه الخصوصية  هي التي دفعت امل

،على اعتبار أن املشرع ال يضع سياسة موحدة وواضحة تشمل جميع الجرائم التي تدخل في 641األعمال والتي تتسم بعدم الوحدة

 هذا املجال، بل إنه ينص على  عقوبات مستقلة بكل جريمة على حدى. 

جنائية كما هو الشأن في جريمة  إصدار الشيك بدون مؤونة و التي تصل  فيها وهكذا نجده يتشدد أحيانا في تقرير العقوبات ال

، وباملقابل 642العقوبة الحبسية إلى خمس سنوات والعقوبة املالية  إلى مليون درهم على أال تقل عن ربع قيمة الشيك أو الخصاص

 .643نجده يقتصر على الغرامات املالية في قوانين أخرى 

ستنا في هذا املقال، هو العقوبات األصلية املنصوص عليها في جرائم األعمال مقتصرين في ذلك على ومن تم فإن موضوع درا  

، قانون الزجر 09/012، قانون حرية االسعار واملنافسة27/02بعض القوانين الخاصة، وهي قانون الشركات)شركة املساهمة( 

 ،القانون الجمركي والضريبي.  02.32 عن الغش في البضائع

بعها بالتحليل و التفسير بشكل عرضاني ،للكشف عن خصوصيتها و مدى فعالية هذه العقوبة لردع جرائم ذوي الياقات وتت 

( والعقوبات الجنحية في مجال املطلب األول وذلك سيتم عبر مطلبين العقوبات الجنائية في مجال األعمال ) .644البيضاء

 (. املطلب  الثانياألعمال)

 ت الجنائية  في مجال األعمالاملطلب األول: العقوبا

على العقوبات الجنائية األصلية، وعرفها بأنها تلك العقوبات التي يسوغ الحكم  645من القانون الجنائي املغربي 01نص الفصل 

بها وحدها دون أن تضاف إليها عقوبات أخرى. وباستقرائنا للمقتضيات الزجرية الخاصة بالقوانين نطاق الدراسة، وجدنا أن 

(، الفقرة األولى، ونخص بالذكر عقوبة اإلعدام )02.32في مجال األعمال، إال في القانون  وبات الجنائية األصلية ال وجود لهاالعق

 الفقرة الثانية(وعقوبة السجن)

 عقوبة اإلعدام  الفقرة األولى:

هذا اإلطار تناولت الفقرة الثانية من  أقساها، وفي يعد اإلعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها القواعد القانونية الجنائية و

 92عقوبة اإلعدام من خالل إحالتها على الفصل األول من ظهير 646 02.32الفصل الثاني من قانون الزجر عن الغش في البضائع

                                                           

 .72، سلسلة الندوات واملؤتمرات، عدد -مراكش  -ية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةمحمد كرام، دراسات جنائية، منشورات كل - 641

 من مدونة التجارة. 201املادة  -642

 مثال القانون الجبائي املغربي -643

م مال وأصحاب النفوذ. في علجرائم ذوي الياقات البيضاء مصطلح يطلق على الجرائم غير العنيفة واملرتكبة لدوافع مالية من قبل رجال األع - 644

" جريمة يرتكبها فرد من ذوي الطبقات االجتماعية بأنه 0222الجريمة عر ف املتخصص بعلم االجتماع إدوين سذرالند املصطلح ألول مرة في عام 

فة بحجمها يد مما يجعلها غير معرو العليا وله مكانة مرموقة في نطاق مهنته". وتتميز هذه الجرائم بالذكاء الشديد ملرتكبيها و املصحوب بتكتم شد

، 9102"الوراقة الوطنية" الحقيقي، حيث يكون الرقم االسود فيها مرتفعا.  ادريس ا لنوازلي، اإلثبات الجنائي لجرائم االعمال بالوسائل الحديثة

 01ص: 

 سنة االقامة الجبرية التجريد من الحقوق الوطنية 21 سنوات الى 7وهي املقررة للجنايات و هي التالية االعدام السجن املؤبد السجن املؤقت من  -645

 املتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.  02.32( بتنفيذ القانون رقم 0232أكتوبر  7) 0217محرم  2صادر في  0.32.013ظهير شريف رقم  - 646
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ن ا عاألشخاص الذين قامو  –يعاقب باإلعدام ” املتعلق بزجر الجرائم املرتكبة ضد صحة األمة والذي نص على أنه: 0272أكتوبر 

تبصر قصد االتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها 

 ”.أو عرضها للبيع أو بيعها

ولعل هاجس الحفاظ على الصحة العامة لألفراد وخطورة هذه الجريمة هو العامل الذي جعل املشرع يتشدد في توقيع العقاب 

 إلى إقرار عقوبة اإلعدام. ليصل

 الفقرة الثانية: عقوبة السجن

تدخل هذه العقوبة، ضمن طائفة العقوبات األصلية التي تفرض في الجنايات، ويتم تطبيقها  في مجال األعمال، على جرائم الغش 

فيما يلي كلتا  في البضائع، وتتراوح مدد السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة ، ومن خمس إلى عشر سنوات. سنناقش

 العقوبتين على حدى:

 أوال: السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة

وهي عقوبة وجزاء لكل من ارتكب عمدا فعل مما نصت عليه الفقرة األولى من الفصل الثاني من قانون الزجر عن الغش ونتج 

 كالتالي بيانه:عن ابتالع املواد املذكورة املوت دون نية إحداثه مما يجعل العقاب يتطلب شروط 

: أن يتعلق األمر بخداع أو تزييف أو تدليس ارتكب بواسطة منتوجات أو معالجات فيها خطر على صحة اإلنسان الشرط األول    

أو الحيوان. أن يتعلق األمر بالبيع أو العرض للبيع للحوم أو احيوانات يعلم أنها ماتت بأمراض أتبت الفحص أنها معدية أو أمراض 

 تقل إلى االنسان أو أنها ذبحت إلصابتها باألمراض املذكورة .طفيلية تن

 : أن تكون نتيجة ابتالع املواد املذكورة املوت الشرط الثاني 

 : أن ال يذهب الركن املعنوي إلى نية وقصد إحداث املوت من األفعال السابق ذكرها.الشرط الثالث 

 ثانيا: السجن من خمس سنوات إلى عشر 

نجده يحدد هذا الجزاء لكل من  ارتكب عمدا فعال من ما جاء في الفقرة األولى من  02.32الفصل الثاني من قانون بالرجوع  إلى  

الفصل املذكورة، ونتج عن ابتالع املواد املحدد فيه إصابة الغير بمرض يظهر أنه عضال أو فقدان استعمال عضو ما أو بعاهة 

 .647مستديمة

 ائية، تستوقفنا املالحظات التالية:من خالل مامر معنا من عقوبات جن

 تميز وتفرد هذا القانون بعقوبات جنائية. -

خرق مبدأ مهم من مبادئ القانون الجنائي؛ عدم رجعية القوانين فال يؤاخذ أحد على لم يكن يعتبر جريمة بمقتض ى القانون  -

 الذي كان ساريا وقت ارتكابه. 

  648املطلب الثاني: العقوبات الجنحية

                                                           

  911ص. 9112صوماديل  سنة -جرائم الغش في البضائع-جواد الغماري  -647

 قانون الجنائي.من ال 02الفصل  - 648
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(، كجزاء اعتمده املشرع الجنائي في مجال األعمال ، وذلك الفقرة األولىمقدمة هذه العقوبات  العقوبة السالبة للحرية) نجد في

من أجل ردع كل مرتكب ملخالفات تمس مصالح املجتمع وتضر بها، و كذلك الغرامة املالية التي وظفها  املشرع لتحقيق نفس 

 (.الفقرة الثانيةالغاية) 

 ولى: العقوبة السالبة للحريةالفقرة األ 

ال تخرج العقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي لألعمال عما هي عليه في القواعد العامة للقانون الجنائي كأصل، لكن مع 

ذلك فهي تتميز عنها ببعض الخصوصية على أساس  أن العقوبات السالبة للحرية املطبقة على جرائم األعمال تتميز بعقوبات 

للمشرع والتي جعلت من معظم الجرائم املرتكبة في هذا اإلطار عبارة عن جنح 650،وذلك راجع للسياسة الجنائية 649قصيرة املدة

أو مخالفات، وهذا ما سنتواله بالتحليل واملناقشة في هذه الفقرة، بحيث نناقش خصوصية العقوبة السالبة للحرية التي تؤكد 

 هذا التوجه نذكر ما يلي: 

 13.23ي القانون أوال: ف

يعاقب على جريمة الغش في البضائع بعقوبة حبسية في  مجموعة من الحاالت املنصوص عليها في قانون الزجر عن الغش في 

 البضائع والتي نذكر منها مايلي:

ي ها أو فحالة خداع املتعاقد، أو محاولة خداعه في ماهية البضاعة ،أو خصائصها الجوهرية وفي نوعها أو منشئها وفي كميت 

هويتها .ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف ومائتي درهم إلى أربعة وعشرين ألف درهم أو 

بإحدى هاتين العقوبتين فقط , ويمكن األمر بنشر الحكم بالعقوبة في جريدة أو عدة جرائد وبتعليقه في باب املؤسسة وفقا ألحكام 

نائي املتعلقة بنشر األحكام القضائية وتعليقها. نورد هنا حكم للمحكمة التجارية بالدار البيضاء: " حيث مجموعة القانون الج

إنه بالرجوع إلى قنينة زيت عافية موضوع النزاع يثبت أنها تضمنت صورة رسم نبات الذرة باإلضافة إلى نبات الصويا، غير أن 

ة على الغالف الخارجي للزيت املذكور وهو ما من شأنه جعل املستهلك العادي الرسم األول يطغى بصورة أكثر وضوحا وأكبر مساح

يعتقد أن زيت عافية مصنوعة أساسا من الذرة أو على األقل بنسبة جد عالية منها خاصة أن القنينة لم تتضمن أية إشارة إلى 

، ذا الخصوص وغير املنازع في صحة ما تضمناهنسب هذه املكونات في الزيت املذكورة وحيث إن تقريري الخبرتين املدلى بهما به

أكد على أن الذرة ال تشكل سوى نسبة ضئيلة في تركيبة زيت عافية وهو عكس ما يظهر من صورة التلفيف موضوع الدعوى ... 

فية ذي الهذه األسباب حكمت املحكمة ... بالتوقف فورا عن استعمال امللصق املتضمن لرسم الذرة في تسويق منتوجــــها زيت ع

 .651سعة لتر واحد"

 تزييف املواد الغذائية وغيرها التي يستهلكها اإلنسان أو الحيوان أو مواد مستعملة للمداواة. 

                                                           

 ما عدا بعض الجرائم كجريمة غسيل األموال املتربطة مثال باملخدرات...  - 649

أحمد فتحي  والتي تعرف بأنها "مجموعة من املبادئ العلمية التي يتحدد على أساسها توجيه نشاط الدولة في مجاالت التجريم والعقاب" - 650

 .27ص  0229ة سرور، أصول السياسة الجنائية دار النهضة العربي

 

بين شركة لوسيور كريسطال  ش.م ضد شركة صافوال املغرب ش.م ، حكم  9203/01/9112في امللف رقم  91/2/9111بتاريخ  2220حكم رقم  -651

 منشور..
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استيراد أو محاولة استيراد املواد الغذائية أو غيرها املعدة الستهالك اإلنسان أو الحيوان أو القيام بصنعها أو عرضها للبيع  

 مع العلم بأنها مزيفة.

راد أو محاولة استيراد مواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة أو انتهى أجل صالحيتها أو القيام بمنعها أو توزيعها أو استي 

 عرضها للبيع.

هو اعتبار أفعال الغش في أصلها جنحا،  32.02نالحظ إذن، أن أهم مميزات العقوبة في قانون الزجر عن الغش في البضائع  

درهم أو إحداهما إضافة إلى أن العقوبة  92111إلى  0911ة أشهر وخمس سنوات حبسا وغرامة ما بين عقوبتها تتراوح بين ست

حبسا. ورغم تضاعف في حالة التشديد مع االحتفاظ بوصف الجريمة جنحة، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى عشر سنوات 

لم يعد مواكبا للمخاطر الجديدة   02.32القانون  ذلك تبقى عقوبات هزيلة ال تتناسب مع الضرر الذي تسببه، كما نسجل أن 

على صحة وسالمة املستهلك، مما يعني بالضرورة إعادة النظر في مقتضياته ليستوعب  حتى زجر استعمال وبيع املواد املعدلة 

 وراثيا.

  حنا ذلك في املبيان أسفله:، سواء السالبة للحرية أو املالية؛  ووض32.02قمنا بإحصاء وتعداد العقوبات الواردة في القانون 

 

فالحظنا أن نسبة ورود الغرامة في القانون املذكور لوحدها، تشكل ثالث وأربعين باملئة، أما ذكرها مجتمعة مع العقوبة السالبة 

للحرية فورد بنسبة سبع وخمسين باملئة ، ولم يرد نهائيا التنصيص على العقوبة الحبسية لوحدها. مما يكشف  عن توجه 

 أن، الذي أعطى أهمية قصوى، للعقوبة املالية على حساب العقوبة السالبة للحرية. أضف إلى ذلك 32.02شرع في القانون امل

السيما في شقها املالي لم تعد مواكبة لتطور الجريمة اإلقتصادية ومايحصل عليه  02.32العقوبات املنصوص عليها في قانون 

57%

43%

0%

83.13القانون 

الغرامة والحبس معا غرامة دون حبس حبس دون غرامة
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اح طائلة قد تستغرق بكثير ما قد تحكم به املحاكم من غرامات تعد هزيلة هذا طبعا في التجار والصناعيون غير النزهاء من أرب

 حالة ضبط املخالفة وإحالتها على القضاء.

 :652ثانيا: املخالفة الجمركية

من مدونة الجمارك، املخالفة الجمركية أو الجنحة بكونها كل "عمل أو امتناع مخالف  912عرف املشرع املغربي في الفصل 

قوانين واألنظمة الجمركية"، واملالحظ أن املشرع الجمركي أعطى للمخالفة الجمركية نفس مفهوم الجريمة في القانون الجنائي لل

 .653املغربي، والذي يعرفها بكونها "عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه"

                                                           

- 

 جرائم مرتبطة بالبضاعة:  - 652 

باهتمام كبير صدور أحكام تعتبر املخدرات بضاعة. ومبادرة املشرع في توضيح مفهوم البضاعة قد أعطت سندا قانونيا للقضاء حيث سجلت اإلدارة 

 من املدونة( 902ولكن مع ذلك، الزال القضاء متذبذبا فيما يخص الحكم بأداء مبلغ يعادل قيمة املخدرات )إشكالية الفصل 

 . 9112/12/91املؤرخ في  0113/3ـ قرار املجلس األعلى عدد 

  م صحة أحد البيانات الواجب تضمينها في التصريحاتجرائم مرتبطة بالشكليات الجمركية: إغفال أو عد

  عدم التصريح أو عدم صحة  البيان املفصل ،

 من املدونة930جريمة التهريب )الفصل 
 91املتعلق باملصادقة على مجموعة ق.ج، بتاريخ  0.72.202من القانون الجنائي املغربي الصادر بمقتض ى الظهير الشريف رقم  001انظر الفصل  -653

. ولحقته عدة تعديالت وتتميمات كان آخرها الظهير الشــــريف 0972، ص0212يونيو 7مكرر، في  9121. املنشــــور بالجريدة الرســــمية، عدد 0219نبر نو 

، 2921، ص9100شــــــــــتنبر  7، بتاريخ 7227، املنشــــــــــور بالجريدة الرســــــــــمية عدد 9100غشــــــــــت  02، بتاريخ 01.00، بتنفيذ القانون رقم 0.00.079رقم 

القاضـــــــــــ ي بتغيير وتتميم مجموعة ق.ج والقانون  027.09، املتعلق بتنفيذ القانون رقم 9102ماي  9، الصـــــــــــادر بتاريخ 0.02.72الشـــــــــــريف رقم  والظهير 

 .2102، ص 9102ماي  9، في 1023املتعلق بمكافحة غسل األموال، املنشور بالجريدة الرسمية عدد  22.17
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ط دون الجنايات، حيث صنفت الجنح في القسم األول من الباب واملخالفة في القانون الجمركي عبارة عن جنح ومخالفات فق

، وجنح جمركية من 655جنح جمركية من الطبقة األولىإلى طبقتين ،  654الثالث من مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

 .656الطبقة الثانية

                                                           

( 0222أكتوبر  2) 0222شوال  97بتاريخ   0.22.222ملصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم ا مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة - 654

 كما وقع تغييرها وتتميمها  على الخصوص.

 ( 9111يونيو  7) 0290ربيع األول  9بتاريخ  999-11-0رقم  املصادق عليه بالظهبر 22.19بمقتض ى القانون رقم 

باستيراد أو تصدير املخدرات  بدون تصريح أو بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق، أو عن طريق حيازتها بشكل غير تعتبر األفعال املتعلقة  - 655

املكرر مرتين. واملالحظ بهذا الخصوص أن املشرع املغربي في مدونة الجمارك والضرائب  922حسب مقتضيات الفصل  مبرر جنحا من الطبقة األولى .

خدرات بضاعة ككل البضائع تستوجب الحصول على رخصة مقابل استيرادها أو تصديرها بشرط استعمالها ألغراض مشروعة، غير املباشرة اعتبر امل

 نالش يء الذي أضفى عليها طابع املشروعية بعدما كانت محطة نقاش فقهي، يتعلق بمدى مشروعية تدخل إدارة الجمارك في قضايا املخدرات ، وكا

بتنظيم تشريعي صريح في مدونة  -أي مبدأ املشروعية -، حيث حظي هذا املبدأ9111يونيو  7عرفته مدونة الجمارك في  ذلك قبل صدور التعديل الذي

ما م الجمارك والضرائب غير املباشرة ، حيث تم إدراج مصطلح املخدرات ضمن التعريف الذي جاء به املشرع ملفهوم البضاعة في القانون الجمركي.

وعية عند استعمالها في أغراض مشروعة. املعطي الجبوجي، مكافحة املخدرات في التشريع املغربي بين النص والتطبيق، الطبعة يضفي عليها طابع املشر 

 وما بعدها. 72، ص 9101األولى، أبريل 

ما سبق، فإن كال من ومن خالل . وتارة أخرى يستعمل مصطلح البضاعة غير املشروعة املمنوعة لهذا، نجد املشرع تارة يستعمل مصطلح البضاعة

ه من جالبضاعتين، سواء املمنوعة أو غير املشروعة تعتبر بضاعة محظورة، وهي إذن جميع البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها ممنوعا بأي و 

انوني كالرخصة أو اإلذن أو األوجه، أو خاضعا لقيود أو لضوابط الجودة أو التكييف أو إلجراءات خاصة، ويرفع هذا الحظر إذا تم اإلدالء بسند ق

و التكييف أالشهادة التي تسمح باالستيراد أو التصدير، أو األخذ بعين االعتبار الضوابط التي تفرض قيودا على االستيراد أو التصدير بشأن الجودة 

واستيراد املخدرات بدون تصريح، أشغال املتعلق بالقيام بإجراءات خاصة . الطاهر السميرس، حول مطالب إدارة الجمارك في قضايا محاولة تصدير 

 وما بعدها. 11، ص9110نونبر  02اليوم الدراس ي حول موضوع التشريعات والتقنيات الجمركية، الرباط، 

من مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة، حيث تم في  930لقد نص املشرع الجمركي على الجنح الجمركية من الطبقة الثانية في الفصل  -656

  :يقصد بها) ع هذا الفصل  ورد التنصيص على أهم جنحة من الطبقة الثانية، وهي جنحة التهريبمطل

ئ ناالستيراد أو التصدير خارج مكاتب الجمرك وبوجه خاص الشحن والتفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى أو من طائرة إلى أخرى خارج نطاق املوا-0

 من هذه املدونة( ؛ 9-11و 0-73و 79ل واملطارات حيث تتواجد مكاتب الجمرك )الفصو 

 كل خرق ألحكام هذه املدونة املتعلقة بحركة أو حيازة البضائع داخل املنطقتين البرية والبحرية إلدارة الجمارك ؛-9

ا على سبيل اإلثبات أعاله عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون املستندات املدلى به 030حيازة البضائع الخاضعة ألحكام الفصل -2

 مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة؛

إخفائها باالستيراد أو التصدير بدون تصريح عندما تكون البضائع املارة من مكتب جمركي قد وقع التستر عنها عند إجراء املعاينة من طرف اإلدارة  --2

 .ي هذه البضائعفي مخابئ أعدت خصيصا لذلك أو بأماكن غير معدة عادة لتلق

أعاله حائزو وناقلو البضائع الخاضعة إلثبات األصل إذا كانوا يعرفون أن من سلمهم  931يستحق العقوبات املنصوص عليها في الفصل  - 932الفصل 

ها أو عهد بها أو عاوضهم عنالشهادات املثبت بها أصل البضائع لم يكن في استطاعته تسليمها بصفة قانونية أو أن من باع لهم البضائع أو فوتها لهم 

ملتعلقة ا إليهم لم يكن قادرا على إثبات حيازتها بصفة قانونية.، ونجد كذلك بعض األفعال األخرى، التي تشكل جنح جمركية من الطبقة الثانية، وهي

خرة أو البضائع في البيان التجاري للبا بخرق املقتضيات القانونية املنظمة لألنظمة االقتصادية الخاصة بالجمرك، ومنها ما يخص حالة عدم تسجيل

 البيان العام لحمولتها، أو عدم تقييد البضاعة املنقولة بالبضاعة في بيان البضائع.
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ث عاقب هذا الفصل على خرق ، حي658من مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة 657مكرر  922تم التنصيص عليها في الفصل 

من نفس املدونة، ينص على  931الجنح الجمركية من الطبقة األولى، بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات، وكذلك نجد الفصل 

هذه العقوبة حيث يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة فيما يخص الجنح من الطبقة الثانية. غير أنه ال تطبق العقوبات الحبسية 

إال في حالة صدور  992و 999من مدونة الجمارك على األشخاص املشار إليهم في الفصلين  991660و 999659ن بمقتض ى الفصلي

  من مدونة الجمارك. 993املشار إليهم في الفصل  خطأ متعمد كما أنها ال تطبق في حق املجانين والقاصرين

ن الجنائي والتي جعلت أدنى مدة الحبس شهر ويتبين مما سبق أن عقوبة الحبس، جاءت منسجمة مع القواعد العامة للقانو 

وأقصاها خمس سنوات بالنسبة للجنح. لكن اإلشكال الذي يثار في هذا الصدد يتمثل في مدى مالئمة وانسجام العقوبة الحبسية 

 للجريمة الجمركية كجريمة اقتصادية.

                                                           
 مكرر بأنه: 922ينص الفصل  -657 

 " يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة األولى :

 بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات ؛...".

ائب غير املباشرة، قانونا خاصا، ينضاف إلى ترسانة القوانين الخاصة والعامة للمغرب، وهو ينظم عمليات االستيراد تعتبر مدونة الجمارك والضر  -658-

ملنشأ اوالتصدير وكذا حركة البضائع داخل التراب الوطني، ويتميز هذا القانون بالطبيعة التقنية لإلجراءات واملساطر، كتحديد الصنف والقيمة و 

ستخالص الجمركي، وهو حديث العهد نسبيا، مرن ذو طبيعة اقتصادية وجبائية، يتطور بتطور متغيرات االقتصاد الوطني واملحيط واملصدر وعمليات اال 

 ة لكل سنة.املالي الدولي بتحرير التجارة العاملية ورفع الحواجز الجمركية إلى آخره، وهذا ما يفسر مراجعة هذا القانون بانتظام واستمرار في إطار قانون 

 خديجة الشامي، القانون الجمركي وأهم النصوص املتخذة لتطبيقه، أشغال اليوم الدراس ي حول موضوع التشريعات والتقنيات الجمركية، املنظم

 .3، الرباط، ص9110نونبر  02باملعهد الوطني للدراسات القضائية، في 
 من مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة بأنه: 999ينص الفصل  -659 

 ملسؤولون جنائيا هم :"ا

 أ ( موقعو التصريحات فيما يخص اإلغفاالت والبيانات غير الصحيحة والجنح أو املخالفات الجمركية األخرى املالحظة في تصريحاتهم؛

 ب( املؤتمنون عن عمل مستخدميهم فيما يخص العمليات الجمركية املنجزة بتعليمات منهم ؛

 لتزامات املوقعة من طرفهم.ت( املتعهدون في حالة عدم تنفيذ اال

غير أنه ال تطبق عقوبة الحبس املنصــــــوص عليها في هذه املدونة على موقعي التصــــــريحات واملؤتمنين إال في حالة ارتكاب خطأ شــــــخ ــــــ ي ومتعمد 

ســـــبب  بأن ليس لهم أيكما أنها ال تطبق على املعشـــــرين عندما يتبين بأنهم اقتصـــــروا على نقل املعلومات التي حصـــــلوا عليها من طرف موكليهم و 

 معقول من شأنه التشكك في صدق وصحة هذه املعلومات."

 من مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة بأنه: 991ينص الفصل  -660 

 أعاله إال في حالة صدور خطأ متعمد." 992" ال تطبق عقوبات الحبس املنصوص عليها في هذه املدونة على األشخاص املبينين في الفصل 
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، 662ومنها من اكتفى بالغرامة لوحدها 661ةوقد انقسمت التشريعات الدولية في هذا الصدد، فمنها من أخذ بالحبس والغرام

 ومن أهم التشريعات التي أخذت بالحبس والغرامة نجد املشرع املغربي .

 ووضحنا في املبيان أسفله نسبة توزيع كل منهما )الحبس والغرامة( في مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة؛

 

                                                           

 : من القانون املصري بأنه 099نص املادة ت -661

" مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسمائة 

 وال تجاوز عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامن
 
ركية ين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمجنيها

 ملثلى قيمتها أو مثلى ا
 
ضرائب لاملستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من األصناف املمنوعة أواملحظور استيرادها كان التعويض معادال

حكم بمصادرة ال يحكم بما يعادل قيمتها .ويجوز  املستحقة أيهما أكثر . وفى جميع األحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط

 لهذا الغرض 
 
 .وسائل النقل واألدوات واملواد التي استعملت في التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعال

قوبة والتعويض إذا ارتكبت الجريمة قبل مض ي ، من هذا القانون بمثلي الع123، 121، 12ويجوز الحكم في الجرائم املنصوص عليها في املواد 

 خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات باإلدانة أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح . وتنظر قضايا

 التهريب عند أحالتها إلى املحاكم على وجه االستعجال." 

 بين الحبس والغرامة: وهناك كذلك التشريع الفرنس ي الذي زاوج

 ARTICLE414:, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des d'un emprisonnement de trois ansSont passibles  

moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont 

comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout  d'une amendele produit direct ou indirect de l'infraction et 

fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à 

des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens du présent code ou aux produits du tabac 

art. 22 -918 du 29 décembre 2016 1-Modifié par LOI n°2016manufacturé… 

 

من قانون الجمارك السوري والذي يعاقب  912التشريع السوري في املادة  أما بالنسبة للتشريعات التي استخدمت عقوبة الغرامة فقط فنجد: -662

 على الجرائم الجمركية بالغرامة فقط دون الحبس،

عشرة  01111انين واألنظمة الجمركية الخاصة باملناطق الحرة واألسواق الحرة غرامة من "تفرض عن مخالفات اإلخالل بالنصوص الواردة في القو 

 عشرين ألف ليرة سورية". 91111آالف ليرة سورية إلى 

 من قانون الجمارك اللبناني، والذي نص على الغرامة كتعويض مدني فقط دون عقوبة الحبس. 211وكذلك التشريع اللبناني في املادة  

40%

60%

0%

مدونة الجمارك

الغرامة والحبس معا غرامة دون حبس حبس دون غرامة
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ا مجتمعة مع العقوبة الحبسية في مدونة الجمارك، وهو نفس نالحظ أن الغرامة وردت لوحدها، بنسبة فاقت نسبة وروده

التوجه الذي سار عليه املشرع فيما أسلفنا. ويرى  بعض الباحثين أن املشرع املغربي قد أحسن صنعا بإضافة عقوبة الحبس إلى 

هذا الطرح الذي يعاقب  العقوبات املالية، وذلك كاتجاه وسط ملعاقبة الجنح الجمركية دون املخالفات، ونحن بدورنا نزكي

بالحبس على الجنح دون املخالفات، وذلك نظرا لخطورة الجنح التي عاقب عليها املشرع بالحبس، و ملا لها من خطورة وتأثير على 

 الحياة االقتصادية واالجتماعية للبالد. 

  ثالثا: في قانون شركة املساهمة

ساهمة تهدف إلى التصدي ملختلف األفعال التي جرمها املشرع في هذا في قانون شركة امل 663نجد أن العقوبة السالبة للحرية

القانون، و كما تعتبر الجزاء األنسب لتحقيق الهدف الذي تقوم عليه العقوبة وهو الردع، إضافة إلى أنها تحتل مكانة متميزة في 

قوبات في مجال األعمال تكتس ي طابعا جنحيا؛ النظام العقابي، فهي آلية محورية للجزاء الجنائي. وكما أسلفنا أعاله، فأغلب الع

  أي أن العقوبة السالبة للحرية فيها التتجاوز خمس سنوات، ودليلنا في ذلك معطيات الجدول أسفله:

أصناف العقوبات 

 الحبسية

 تصنيف املخالفات املواد

 

 املخالفات املتعلقة بالتأسيس 664230 من شهر الى ثالثة اشهر

 رمن شهر الى ثالثة اشه

 من شهر الى ثالثة اشهر

 املخالفات املتعلقة بالتأسيس 239665

 املخالفات املتعلقة بالتصفية 666290

                                                           

 ةلعقوبة السالبة للحرية يتم تنفيذها و قضاؤها في السجون املختلفة باعتبارها األماكن املخصصة لالعتقال و الحرمان من الحرية و املانعإن ا - 663

سن حهشام أزكاغ في أطروحة دكتوراه" خصوصيات الطابع الزجري في شركات املساهمة" جامعة ال من التمتع بالحقوق املتوفرة لكل املواطنين األحرار.

 012.ص.9107االول 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من مؤسس ي  21.111إلى  1.111: يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة من 230املادة  - 664

 : وأعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة وكذا مالكي أو حاملي األسهم الذين تداولوا عن قصد

( : ج. ر. 9113ماي  92) 0292جمادى األولى  02بتاريخ  0-13-03الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  91-17سخ باملادة الرابعة من القانون رقم ن -0

 (( ؛9113يونيو  01) 0292جمادى اآلخرة  09بتاريخ  7122عدد 

 أسهما نقدية لم يبق على إسميتها إلى حين اكتمال تحريرها ؛ -9

( : ج. ر. 9113ماي  92) 0292جمادى األولى  02بتاريخ  0-13-03الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  91-17ادة الرابعة من القانون رقم نسخ بامل -2

 (( ؛9113يونيو  01) 0292جمادى اآلخرة  09بتاريخ  7122عدد 

 أسهما نقدية لم يتم دفع ربعها ؛ -2

 .أ بمناسبة الزيادة في رأسمال شركة مقيدة أسهمها القديمة في بورصة القيموعودا بأسهم ، ما عدا الوعود بأسهم ستنش -7

كل من قام ، عن قصد ، إما باملشاركة في تداول األسهم أو حدد أو نشر قيمة  230: يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها في املادة 239املادة  - 665

 .األسهم أو الوعود بالسهم املشار إليها في املادة املذكورة

درهم مصفي الشركة الذي لم يقم داخل أجل ثالثين يوما من تعيينه ، بنشر قرار تعيينه  97.111إلى  7.111يعاقب بغرامة من  .: 290املادة  - 666

ارات ر مصفيا في صحيفة مخول لها نشر اإلعالنات القانونية وفي الجريدة الرسمية كذلك إن كانت الشركة قد دعت الجمهور لالكتتاب ، وبإيداع الق

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

315 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 667299 

 

 

 

 

 من شهر الى ستة أشهر

 

 املخالفات املتعلقة بالتأسيس 232668

 املخالفات املتعلقة باإلدارة والتسيير 384669

 املخالفات املتعلقة بمراقبة الشركة 212670

 بمراقبة الشركة املتعلقة اتاملخالف 212671

 

                                                           

، إذا  ر القاضية بالحل في كتابة ضبط املحكمة وتقييدها في السجل التجاري.يمكن ، باإلضافة إلى ذلك ، الحكم بالحبس ملدة من شهر إلى ثالثة أشه

ائه من وإعفلم يقم مصفي الشركة بدعوة املساهمين عند انتهاء التصفية ، للبت في الحساب النهائي وإبراء ذمته من التسيير الذي أشرف عليه 

بإيداع حساباته بكتابة ضبط املحكمة وال تقدم بطلب إلى القضاء  212مأموريته وإثبات قفل التصفية ، وأو لم يقم في الحالة املنصوص عليها في املادة 

  .ألجل املصادقة عليها

ماي  92) 0292جمادى األولى  02بتاريخ  0-13-03ف رقم الصادر بتنفيذه الظهير الشري 91-17: غيرت باملادة األولى من القانون رقم  299املادة  - 667

املصفي  290من املادة  9(( :يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها في الفقرة 9113يونيو  01) 0292جمادى اآلخرة  09بتاريخ  7122( : ج. ر. عدد 9113

أغسطس  09) 0220رمضان  2الظهير الشريف الصادر بتاريخ  من 0120إلى  0112الذي أخل ، عن قصد ، بااللتزامات التي تفرضها عليه الفصول من 

همين سا( بمثابة قانون االلتزامات والعقود وأحكام هذا القانون ، فيما يتعلق بالجرد وإعداد القوائم التركيبية وانعقاد الجمعيات وإخبار امل0202

 وحفظ أموال ووثائق الشركة.

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من وافق  21.111إلى  3.111إلى ستة أشهر وبغرامة من : يعاقب بعقوبة الحبس من شهر 232املادة  - 668

 ، عن قصد ، على القيام بمهام مراقبي الحصص أو استمر في مزاولتها على الرغم من حاالت التنافي واملنع املنصوص عليها قانونا

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،  0.111.111إلى  011.111هر وبغرامة من يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أش : 232املادة  - 669

 : أعضاء أجهزه  اإلدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة

 الذين وزعوا ، عن قصد ، على املساهمين أرباحا وهمية في غياب أي جرد أو باالعتماد على جرود تدليسية ؛ -1

ولو في حالة عدم توزيع أرباح وبغية إخفاء وضع الشركة الحقيقي ، بنشر أو تقديم قوائم تركيبية سنوية للمساهمين ال الذين قاموا ، عن قصد ،  -2

 تعطي صورة صادقة للنتائج املحققة برسم كل سنة مالية والوضعية املالية للشركة وذمتها املالية عند انتهاء تلك الفترة؛ 

الشركة أو اعتماداتها استعماال يعلمون تعارضه مع املصالح االقتصادية لهذه األخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض الذين استعملوا بسوء نية ، أموال  -3

 شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة ؛

أو هما معا بحكم منصبهم استعماال يعلمون تعارضه مع الذين استعملوا بسوء نية ، السلط املخولة لهم أو األصوات التي يملكونها في الشركة  -2

 املصالح االقتصادية لهذه األخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.

 

ماي  92) 0292 األولى جمادى 02بتاريخ  0-13-03الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير  91-17رقم  القانون  غيرت باملادة األولى من : 212 املادة - 670

 71.111إلى  01.111ستة أشهر وبغرامة من  إلى بالحبس من شهر يعاقب: ((2008 يونيو 01) 0292جمادى اآلخرة  09بتاريخ  7122( : ج. ر. عدد 9113

حسابات الشركة.  مراقبي التسيير بشركة مساهمة الذين لم يعملوا على تعيينأجهزة اإلدارة أو التدبير أو  أعضاء درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،

الشركة ، لحضور جمعيات املساهمين  حسابات عليها في الفقرة السابقة نفس األشخاص الذين لم يوجهوا الدعوة ملراقبي املنصوص بالغرامة يعاقب

 .طرفهم التي تتطلب تقديم تقرير من

درهم كل من قبل أو مارس أو احتفظ ، عن قصد ، بمهام  21.111إلى  3.111لحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من : يعاقب با 212املادة  - 671

 مراقب للحسابات على الرغم من حاالت التنافي القانونية ، سواء باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة ملراقبة الحسابات.
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 املخالفات املتعلقة بحل الشركة 407672

414673 

292674 

292675 

 املخالفات املتعلقة بسندات القرض

 

 املخالفات املتعلقة بالتصفية

 

 

 

 من شهر الى سنة

 

 املخالفات املتعلقة بتغيير رأسمال الشركة 222676

 .ةاملخالفات املتعلقة بتغيير رأسمال الشرك 223677

                                                           

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء أجهزة اإلدارة  91.111إلى  2.111تة أشهر وبغرامة من : يعاقب بالحبس من شهر إلى س 212املادة  - 672

ي القوائم ف أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد ، حينما تقل الوضعية الصافية للشركة عن ربع رأس املال إثر خسائر مثبتة

املوالية للموافقة على الحسابات التي أفرزت تلك الخسائر ، بدعوة الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد حتى تقرر ما  التركيبية خالل األشهر الثالثة

 إذا كان األمر يستدعي حل الشركة قبل األوان.

, مع استعمال الغش 202إلى  207من واملواد  202: عند ارتكاب إحدى املخالفات املنصوص عليها في البند األول والثاني من املادة  203املادة  - 673

درهم كما  091.111قصد حرمان حاملي سندات القرض أو بعض منهم من حصة من الحقوق املرتبطة بسندات دينهم، يمكن أن ترفع الغرامة إلى 

 يمكن ، باإلضافة إلى ذلك ، الحكم بالحبس ملدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، املصفي الذي قام  21.111إلى  3.111من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من : يعاقب بالحبس  292املادة  - 674

 : عن سوء نية

ض اباستعمال أموال أو اعتمادات الشركة الجارية تصفيتها استعماال يعلم تعارضه مع املصالح االقتصادية لهذه األخيرة وذلك بغية تحقيق أغر   -0

 فضيل شركة أو مقاولة أخرى له بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ؛شخصية أو لت

 .211و 217ببيع بعض أو كل أصول الشركة الجارية تصفيتها خرقا ألحكام املادتين  -9

صف قام درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل م 91.111إلى  2.111: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من  292املادة  - 675

 بتوزيع أصول الشركة بين املساهمين قبل تصفية الخصوم أو قبل تكوين احتياطي كاف لضمان تسديدها أو لم يقم ، ما لم ينص النظام األساس ي

 .على خالف ذلك ، بقسمة رؤوس األموال الذاتية املتبقية بعد دفع قيم األسهم اإلسمية بين املساهمين بنفس نسبة مشاركتهم في رأس املال

املخالفات  ارتكب درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من 271.111إلى  27.111سنة وبغرامة من  إلى بالحبس من شهر يعاقب : 222 املادة - 676

ط من أو حاملي سندات القرض القابلة للتحويل أو بعض منهم ، من قس منهم قصد حرمان إما كل املساهمين أو بعض 221املنصوص عليها في املادة 

 املالية للشركة. الذمة حقوقهم في

اإلدارة أو  أجهزة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء 091.111إلى  09.111سنة وبغرامة من  إلى بالحبس من شهر يعاقب  : 223 املادة - 677

 ء أو تأكيد بيانات مخالفة للحقيقة في التقارير املعروضةقاموا عن قصد ، بإعطا الذين التدبير أو التسيير لشركة مساهمة أو مراقب أو مراقبو حساباتها

 .االكتتاب الجمعية العامة املدعوة التخاذ قرار إلغاء حق املساهمين في أفضلية على
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 من ستة أشهر الى سنتين

 

 املخالفات املتعلقة بمراقبة الشركة 217678

 

ومن خالل استقراءنا ملعطيات الجدول أعاله، ومن خالل التوجه العام للقضاء املغربي، اتضحت لنا مجموعة من االشكاليات  

 نذكر من بينها:

إن جريمة سوء استعمال أموال الشركة تستوجب توفر إشكالية تحقق املصلحة من أجل توقيع العقاب،  322تطرح املادة     

عنصرين: القصد العام والقصد الخاص. لكن مجرد اإلهمال ال يدخل في باب سوء النية، وبالتالي ال يؤدي الى قيام الجريمة 

لحة الشركة لفة ملصمبدئيا. لكن بعض الفقه أقر ان بمجرد علم أجهزة االدارة أو التدبير أو التسيير للشركة تكون تصرفاتهم مخا

يتحقق لديهم عنصر سوء النية. ألزم املشرع املغربي للعقاب على جنحة سوء استعمال أموال الشركة، باإلضافة الى القصد 

 ملرتكبيه. 679العام قصدا خاصا، وهو تحقيق مصلح شخصية

سديد ديونه الشخصية من أموال كما أن هذه املصلحة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة. وتكون املصلحة شخصية مباشرة: كت 

الشركة أو في حالة تأدية ملصاريف تنقالت استفاد منها املسير، بصفة شخصية بمناسبة رحلة سياحية، ال عالقة لها بالشركة. 

وهذا ما قضت به محكمة "مونبولي" حينما قضت في حكم ادانة مسير شركة، نتيجة استعمال أموال الشركة لتحقيق أغراض 

 011111على حساب أموال الشركة، حيث تمت ادانة املتهم بستة أشهر كعقوبة حبسية، وغرامة مالية حددت في  شخصية وذلك

 اورو.

و التسيير لشركة املساهمة في جنحة  سوء استعمال اموال الشركة  وقد تكون املصلحة غير مباشرة ألجهزة االدارة أو التدبير

قاولة بها مصلحة مباشرة، أو غير مباشرة، كالتخلي عن مزايدة بغية تفضيل شركة عندما يهدف االستعمال الى تفضيل شركة أو م

 منافسة له بها مصلحة شخصية.

اإلشكال الذي يطرح هنا، هو إثبات مدى توفر املصلحة املباشرة أو غير املباشرة من عدمه. و هذا العنصر يضيق من نطاق تطبيق 

 .680أعضاء أجهزة االدارة أو التدبير أو التسيير من العقابالنص القانوني، ويؤدي الى افالت العديد من 

                                                           

قب درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل مرا 011.111إلى  01.111: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من  217املادة  - 678

م دللحسابات قدم أو أكد ، عن قصد ، إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة ملراقبة الحسابات ، معلومات كاذبة بشأن وضع الشركة وكذا ع

 221الفصل  يطبقإعالمه ألجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير بكل األفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه وبدا له أنها تكتس ي صبغة جرمية. 

 من القانون الجنائي على مراقبي الحسابات.

ان مفهوم املصلحة الشخصية ألعضاء أجهزة التسيير يظل مفهوما واسعا، يصعب تحديده وبالتالي فهي مسألة تخضع لتقدير الفضاء، ورغم -679

اء هذا الجهاز، سواء تعلق االمر بمصلحة مادية أو ذلك يمكن تعريف املصلحة الشخصية ألعضاء التسيير "بأنها تحقيق ملصلحة ذاتية لدى أعض

 معنوية.

 120أورده هشام ازكاغ في أطروحته.م.س .ص- 680
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، على حساب العقوبة 02.27في نصوص  القانون  77نفس املالحظة نسجلها بخصوص ارتفاع نسبة توزيع الغرامة بمعدل %  

عطاء مكنة التخيير ، إال أن إ681السالبة للحرية التي ينعدم وجودها لوحدها، ووجودها مع الغرامة يشكل خمس واربعين باملئة

بينهما للقاض ي، تجعل هذا األخير في الغالب األعم يحكم بالعقوبة املالية حتى ال يضيق الخناق على رجال األعمال املخالفين 

للمقتضيات الزجرية، وحتى يكون هذا التوجه صائبا كان من األجدر باملشرع أن ينص على عقوبات مالية مرتفعة، لتحقق العقوبة 

 نفع معا. الردع وال

 .   68210-12رابعا: في قانون حرية االسعار واملنافسة

تدخل املشرع املغربي في الفصل الثاني من الباب الثامن من قانون حماية األسعار واملنافسة املغربي، بفرض عقوبات أصلية: وهي 

 الحبس والغرامة أو هما معا.

                                                           

 مادة. 91....يبلغ عددها 233-231-237-223املواد  -681

مان واسطة قانون شير بادرت العديد من الدول إلى وضع قوانين تنظمها، فكانت الواليات املتحدة األمريكية أول الدول التي نظمت املنافسة ب -682

، وبعد ذلك تبعتها مجموعة من الدول في تكريس مبدأ املنافسة االقتصادية واملغرب من هذه الدول، الذي أصبح 0321املتعلق بمحاربة االحتكار لسنة 

تاح االقتصادي باملغرب، أمال في ، و يعتبر هذا القانون لبنة أساسية في مسار االنف11.22يتوفر على قانون مستقل ينظم املنافسة، وذلك في قانون 

دي إلى تحسين امكانياته في ا ختيار بين ال بعث ثقافة اقتصادية، قوامها حرية املقاوالت واملنافسة الشريفة  التي تكون في مصلحة املستهلك، ألنها تِّ

ة دة والثمن املناسب.  في االنشطة االقتصادياملنتوجات، فيختار أجود البضائع املعروضة بأفضل االثمان، أي تكفل للمستهلك خدمة من حيث الجو 

نه عوالتجارية، اال أنه لم يلبث ان كشف عن قصوره ألسباب متعددة ومتشابكة، األمر الذي أدى للمطالبة بإصالح عميق في نصوصه، وهو ما أسفر 

املنافسة. الذي جاء بأهم اصالح وهو أن نقل دوره  املتعلق بمجلس 91.02املتعلق بحرية االسعار واملنافسة ومشروع قانون رقم  012.09قانون رقم 

، فهما يهدفان الى توفير الحماية الالزمة لحسن سير الجو التنافس ي باملغرب. 012.09أو  11.22من استشاري الى دور  تقريري. وسواء تعلق االمر بالقانون 

 .9102. السنة 9ملزيد من التفاصيل انظر مجلة العلوم الجنائية. العدد 

45%

55%

0%

17.95القانون 

الغرامة والحبس معا غرامة دون حبس حبس دون غرامة

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

319 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

إلى  10.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من : "على 012.09من القانون  27نص املشرع املغربي في املادة  

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص ذاتي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية و  50000

 . أعاله أو تنظيمها أو تنفيذها أو مراقبتها" 1684و683 6حاسمة في تخطيط املمارسات املشار إليها في املادتين 

ستلزم املشرع املغربي لتوقيع العقوبة ضرورة توفر الركن املادي والركن املعنوي، فاألول يتحقق باتفاقيات محظورة أو االستغالل ا

، ويتم ذلك باملشاركة الشخصية في التخطيط او التنظيم أو املراقبة. أما 686أو التبعية االقتصادية685التعسفي للوضع املهيمن

 نستنتج: 27الل إتيانها عن سابق علم أو باستعمال وسائل احتيالية، ومن املادة الركن املعنوي فيتجسد من خ

 *أن املشرع تشدد  وحظر مجرد االتفاق الذي يمكن أن يترتب عنه الفعل املشار اليه أعاله، واعتبره ضمن الحظر.

عكس توجه املشرع  2و ، 1املادتين *إن العقوبة الحبسية التي وضعها املشرع ال تتناسب مع خطورة االفعال املسطرة بمقتض ى 

 يورو.  27111، حيث عاقب بالحبس أربع سنوات وغرامة مالية 6687-420الفرنس ي في  املادة 

                                                           

تحظر األعمال املدبرة أو االتفاقيات أو االتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون  1املادة  - 683

 : الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة املنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، والسيما عندما تهدف إلى

  دخول السوق أو من املمارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ ـ الحد من1

 ـ عرقلة تكوين األسعار عن طريق اآلليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛2

  حصر أو مراقبة اإلنتاج أو املنافذ أو االستثمارات أو التقدم التقني؛ -2

 تقسيم األسواق أو مصادر التموين. -2

  :: يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت باالستغالل التعسفي2دة املا - 684

  لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء مهم من هذه السوق؛ -1

   .لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه حل مواز -2

  .منها أو تحريف سيرهاوذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة املنافسة أو الحد 

شريك ليمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط بيع تمييزية وكذا في قطع عالقات تجارية ثابتة ملجرد أن ا

أو  لسعر إعادة بيع منتوجيرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة، ويمكن أن يتجلى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدنى 

 سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاري.

يعرفا الستغالل التعسفي لوضع مهيمن أنه استغالل موقع قوة اقتصادية داخل قطاع أو سوق معين او جزء  مهم منه ، والعمل على تغييب  - 685  

 وزيع. أشرف برادة. مجلة العلوم الجنائية .م.س.أي منافسة فعلية، من أجل التحكم في األسعار أو في االنتاج أو في الت

العالقة التي يوجد فيها طرف قوي مع طرف ضعيف، بحيث ال يمكنه الحصول على سلعة أو خدمة من مصدر آخر؛ وبالتالي تنعدم حرية  - 686 

 طرف الضعيف.االختيار للطرف الضعيف أمام الطرف القوي في العالقة مما يسمح لهذا األخير أن يفرض شروطه على ال

6-Article L420  - 687 

rt. 2a -649 du 26 mai 2021 -Modifié par Ordonnance n°2021 

Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de 

prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de 

.2-2-2 et L. 420-1, L. 420-L. 420es aux articles pratiques visé 

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais 

du condamné. 

Les actes interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence en application du troisième alinéa de l'article L. 

462-7 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique. 
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درهم أو بإحدى هاتين  711111إلى  01111بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 012.09من القانون  21عاقبت املادة 

تعال رفع او تخفيض سعر سلع او خدمات او سندات عامة أو خاصة او عروض العقوبتين فقط، كل من افتعل او حاول اف

مزايدة على االسعار التي طلبها الباعة او باستخدام اية وسيلة أخرى من وسائل التدليس. كما ترفع عقوبة الحبس من سنة غلى 

حول املواد الغذائية أو الحبوب أو درهم عندما ينصب الرفع او التخفيض املفتعل لألسعار  311111سنوات والغرامة إلى  2

الدقيق أو املواد الطحينية أو العقاقير الطبية او الوقود أو السماد التجاري، تصل مدة الحبس إلى خمس سنوات الى مليون درهم 

 .688إذا تعلقت املضاربة باملواد الغذائية أو ببضائع تدخل في املمارسات االعتيادية ملهنة املخالف

، بحيث ترفع العقوبة 689شرع قد تشدد بشان العقوبات املطبقة على املمارسات التي تمس بأخالقيات املنافسةواملالحظ أن امل 

 كلما ازدادت خطورة املمارسة املحظورة على السوق الوطنية، وعلى املستهلك.

ه مؤقتا، وذلك بغرامة من ق.ح.أ.م.م. كل شخص يكون مسؤوال عن إخفاء بضاعة أو منتوج صدر أمر بحجز  22كما عاقبت املادة 

إلى  011111يمكن أن تصل إلى عشر مرات من قيمة البضاعة أو املنتوج الذي تم إخفاؤه، وعاقبت نفس املادة بغرامة من

 .77درهم، وبالحبس من شهرين إلى سنتين على املمارسات املحظورة املتعلقة باالدخار السري املنصوص عليه في املادة  711111

، نورد املبيان أسفله ليوضح أكثر التوجه العقابي  للمشرع في 012.09كثر على العقوبات األصلية في القانون ولتسليط الضوء أ

 هذا املجال.

                                                           

.ورد 002ص  9113عبد العزيز الصقلي، قانون املنافسة املغربي، سلسلة قانون االعمال والقانون االقتصادي، مطبعة سجلماسة، مكناس طبعة  -688

 في مجلة العلوم الجنائية.م.س

ؤدي  الى إلغاء املنافسة ككيان من خالل عرقلة سير يمكن تعريف الجرائم املنافية للمنافسة بأنها مجموعة من   - -689 األفعال غير املشروعة التي تِّ

  ةمنطق العرض والطلب وتوقيف دوره في تحقيق التوازن بين االنتاج واالستهالك. وهي تكون على شكلين: أفعال في شكل تحالفات مخلة باملنافس

ة االستغالل التعسفي وجريمة التركيز االقتصادي: البد من االشارة الى أن ليست كل جريموأفعال  في شكل جرائم االحتكار.وهذه األخيرة تجمع 

سيطر تعمليات التركيز االقتصادي تعتبر جريمة، وإنما تعتبر كذلك حينما يكون هدفها هو إلغاء املنافسة، لتصبح مجموعة من املؤسسات املندمجة 

: ينتج التركيز حسب 00من ق.ح.أ.م.م. في القسم الرابع املادة  012.09لها. عرف القانون  بشكل مطلق على السوق. فتصبح هذه األخيرة بال منافس

ا همدلول هذا الباب عن كل عقد كيفما كان شكله إذا كان يقض ي بتحويل امللكية أو االنتفاع فيما يتعلق بمجموع أو بعض ممتلكات منشأة وحقوق

عليه تمكين منشأة أو مجموعة منشآت من ممارسة نفوذ حاسم على واحدة أو أكثر من املنشآت والتزاماتها أو عندما يكون الغرض منه أو يترتب 

 األخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة
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وما يستنتج ،  هو أن الغرامة املالية فاقت العقوبة الحبسية بثالث أرباع، وحتى  الربع املخصص للعقوبة السالبة للحرية، منح 

ض ي للتخيير بينهما، كما يفعل دائما مع جرائم األعمال.  وهذا التخيير تستثنى منه عقوبة االدخار فيه السلطة التقديرية للقا

أعاله.وفي رأينا يكون املشرع  حسنا فعل لتحقيق الردع العام والخاص؛ االمر الذي ربما يحد من هذه  22السري الواردة في  املادة 

 اصة. بصفة خ 690الجريمة ملا لها من أضرار على املستهلك

 كخالصة لهذه الفقرة نورد املبيان أسفله، يشمل العقوبات األصلية الواردة في املقتضيات الزجرية للقوانين نطاق الدراسة:

 

                                                           

ا مدة هيعتبر االدخار السري سببا رئيسيا للزيادة في االثمان، حيث يقوم التجار عند علمهم بزيادة مرتقبة في االسعار، إلى شراء بضاعة واخفاء - 690

 ة حتى يستفيد من الفرق املالي بين ثمن شراء البضاعة باألثمان  القديمة والثمن الجديد.معين

75%

25%

0%

104.12القانون 

الغرامة والحبس معا غرامة دون حبس حبس دون غرامة

أشهر 6

شهر شهر شهران
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العقوبة الحبسية
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فنستنتج أن؛ العقوبة السالبة للحرية حاضرة في كل القوانين باعتبارها عقوبة أصلية، في انسجام تام مع القواعد العامة للقانون 

 .02.32هذه العقوبات كلها قصيرة املدة، أدناها شهر واحد واعالها خمس سنوات في القانون الجنائي. كما أن 

ونالحظ أن املشرع منح في جل مواد قانون األعمال للقاض ي مكنة  التخيير بين الغرامة والعقوبة السالبة للحرية، هذه األخيرة 

 ناقشه في الفقرة املوالية.التي قد تفرغ من محتواها لصالح العقوبة املالية، وهذا ما سن

 691الفقرة الثانية: الغرامة

من القانون الجنائي بأنها؛ إلزام املحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا  27الفصل  عرفها املشرع املغربي في

 الخاصة.من النقود، بالعملة املتداولة باململكة.  سنكشف عن خصوصياتها في بعض املقتضيات الزجرية 

 692أوال: جرائم الغش الضريبي

جزاءات جبائية وأخرى جنائية، إال أن مايهم موضوع 693 يتضمن قانون تجريم الغش الضريبي في إطار املدونة العامة للضرائب

م كل دره 71.111درهم و  7111مقالنا هو الشق الجنائي.و تحديدا العقوبة األصلية التي  تتمثل  في غرامة مالية تتراوح ما بين 

 . 694شخص تبث في حقه ارتكاب أفعال قصد التملص من واجبه الضريبي

                                                           

ي كان ذبالرجوع الى التأصيل التارييي لعقوبة الغرامة، نجد أنها قديمة العهد في التشريعات الجنائية، وهي تعود في أصلها الى نظام الديات ال - 691

نه يختلط فيه العقاب بالتعويض، وملا تطور التشريع وحل السلطان محل املجني عليه في استيفاء الدية املحكوم شائعا منذ القدم ويمتاز هذا االخير بكو 

ذت خبها بهدف التعويض ، وبقي هذا االخير على نحو ما في مقابل ما تكبده صاحب السلطان من نفقات في سبيل اقامة الدعوى والفصل فيها، ثم ات

 شريعات بوصفها عقوبة خالصة مجردة من كل معاني التعويض. أخيرا مظهرها الحالي في الت

.أورده هشام أزكاغ في أطروحة دكتوراه، خصوصيات 9112املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة "التعويضات الجنائية"ـ ايهاب عبد املطلب، 

 .012،ص9107الطابع الزجري في شركات املساهمة، جامعة الحسن االول 

 تجريم الغش الضريبي واألفعال التي ترمي إلى التحايل على اإلدارة الضريبية قصد اإلفالت من أداء املستحقات الضريبية باملغرب، املالذـ شكل  692

 األخير للمشرع قصد محاربة هذه اآلفة االقتصادية واملالية التي تلقي بانعكاساتها السلبية على مشروع التنمية بالبالد

ذي  01بتاريخ  0.11.929الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  9112للسنة املالية  22.11من قانون املالية رقم  7ملادة املحدثة بموجب ا - 693

 (9111ديسمبر  20)0292الحجة 

 من املدونة العامة للضرائب. 029املادة  -694
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وفي حالة العود قبل مض ي خمس سنوات، على الحكم بالغرامة املذكورة الذي اكتسب قوة الش يء املقض ي به يعاقب مرتكب  

ملشرع الفرنس ي في املجال وهذا عكس توجه ا .املخالفة بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر زيادة على الغرامة املقررة أعاله

 . 697تبعية  ، إضافة إلى عقوبات إضافية696يورو 711.111، حيث  تصل العقوبة إلى خمس سنوات وغرامة 695الجبائي

وبصفة عامة، فإن العقوبات التي تضمنها قانون تجريم الغش الضريبي، تبقى دون املستوى املطلوب، ذلك أنها خفيفة الوقع وأن 

 .تلفه العراقيل املسطرية، مما يشجع املكلفين على التمادي في هذا الفعل الجرمي مجالها محدود وتطبيقها

.لقد اعتمد املشرع في مواجهة  هذه الجرائم على مبدأ شخصية العقوبة، لكن ما يثير االنتباه هنا هو أنه ال يتم  اللجوء للعقوبات 

حيث تحدد حينها ما بين شهر إلى ثالثة أشهر حبسا، وذلك بشرط السالبة للحرية إال كظرف تشديد ) في حالة العود إلى الجريمة( 

 7111عدم مرور خمس سنوات على الحكم الحائز لقوة الش يء املقض ي به، وتم االقتصار فقط على الغرامات التي تتراوح ما بين 

 درهم. 71.111و 

اسب كخاصية جوهرية في العقوبة ذلك أن واملالحظ هو خلو الجزاء الزجري من طابع الردع وذلك نتيجة إلهدار عنصر التن 

درهم كحد أقص ى يفرغ العقوبة الجنائية  من محتواها وينزع عنها صفة الصرامة، ألنها لن تؤثر في ذمة امللزم  71.111تحديد 

زاجراحقيقيا  وحتى العقوبة الحبسية ال تمثل جزاء 698املالية، والتي يكون قد نجم عنها ضياع الخزينة ملبالغ تقدر بماليين الدراهم

 تجاه ممارس ي الغش الضريبي، لكونها ال تطبق إال في حالة العود وشريطة أن يتم هذا العود قبل مض ي خمس سنوات. 

 11.15ثانيا: في القانون :

 ييتخذ مفهوم العقاب أشكاال عديدة، ومن بين أشكاله نجد  الغرامة التي تعد من الجزاءات الزجرية التي جاء بها املشرع املغرب

في املخالفات املضمنة بالقسم الرابع عشر من قانون شركة املساهمة، وهي الغالبة في مختلف مراحل حياة الشركة بدءا من 

االنسب في مواجهة  وقد تم تكريسها من جانب املشرع استنادا الى كونها الجزاء التأسيس ووصوال الى مرحلة التصفية والحل.

تتميز بعدة خصوصيات،  السيما وأنها تخاطب  02-27جعل من العقوبة املالية في قانون مرتكبي مخالفات الشركة، وهذا كله 

 أشخاصا يصنفون من ذوي الياقات البيضاء في حالة ارتكابهم للفعل الجرمي.

                                                           

 من املدونة العامة للضرائب 0220املادة  -695

696-Article 1741: Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est 

frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des 

impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, 

soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis 

obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est 

d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, 

nfraction, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'i€.. 

art. 1 -898 du 23 octobre 2018 -Modifié par LOI n°20181 

art. 23 -898 du 23 octobre 2018 -OI n°2018Modifié par L 

 

وأخرى .كاملنع من املشاركة واالنخراط في بعض اللجن والتسجيل في اللوائح االنتخابية ملدة تختلف باختالف وحسب العقوبة األصلية املحكوم بها  -697 

 ذا في الجانب الخارجي للمنشأة املهنية للمعني باألمر.مكملة أو تكميلية،وهي التي يقررها القاض ي املتمثلة في نشر الحكم في الجرائد وك

 013.ص:9103-9102سنة -طنجة–أطروحة دكتوراه جامعة عبد املالك السعدي –إشكالية العقاب في قانون األعمال  -إكرام الغازي  - 698
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ن العقوبة بيوال يفوتنا االشارة هنا الى أن املشرع املغربي، أخذ في العديد من النصوص الزجرية في قانون األعمال باملزاوجة تارة 

 .،700و ترك السلطة التقديرية للقاض ي في الحكم بإحداها  699السالبة للحرية والغرامة ونأخذ مثاال من قانون شركة املساهمة

وتأسيسا عليه، تستشف خصوصية العقوبة في قانون شركة املساهمة، وهي تركيز املشرع  بالدرجة االولى على الغرامة، ملا لها 

ى الشركة، كما انه من خالل هذه الغرامة يمكن ايجاد الرأسمال الضروري لتعويض الضحايا، فإذا كان من تأثيرات مباشرة عل

التهديد الخطير للشخص هو فقدانه للحرية فان التهديد األخطر للشركة هو فقدانها لرأسمالها، ألن هذه الخسارة تضرب في العمق 

السالبة للحرية، وهذا عكس توجهه في املقتضيات العامة. مما سيدفع الهدف الرئيس ي للشركة. أكثر من تركيزه على العقوبة 

الشركة للقيام بموازنة مالية بين املخالفة وقيمة الغرامة، وكلما كانت الغرامة كبيرة اال وازداد وقعها على الشركة، لكن في نفس 

كة ين. لهذا كان لزاما على املسؤولين داخل الشر الوقت ممكن ان يكون لها تأثير سلبي على العمال واملوظفين واملوزعين واملقترض

 أخذ الحيطة والحذر عند قيامهم  بعملهم لكي ال ينتج عنه مساءلة جنائية.

إذا كانت الجزاءات الحبسية ال تثير أي إشكال بشأن طبيعتها القانونية، حيث تعتبر عقوبات جنائية بحتة، وتخضع للمبادئ 

، فإن الطبيعة القانونية للغرامات الجمركية هي التي كانت مثار مجموعة 701القانون الجنائي العامة للعقوبة الواردة في مجموعة

 .وهذا ما سنناقشه في النقطة املوالية.702من النقاشات

 ثالثا: الغرامة في املجال الجمركي

يق عد القانونية الواجبة التطبيعتبر تحديد الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية أمر بغاية األهمية، وذلك من أجل معرفة القوا 

 .703في حالة خلو مدونة الجمارك من التنصيص عليها

من مدونة الجمارك  902وقد حسم املشرع الجمركي املغربي في مسألة الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية، حيث نص في املادة 

الجبائية املنصوص عليها في هذه املدونة صبغة املكرر بعده، تغلب على الغرامات  972على أنه: " مع مراعاة أحكام الفصل 

تعويضات مدنية، غير أنها تصدر عن املحاكم الزجرية ويجب الحكم بها في جميع الحاالت ولو لم تلحق األفعال املرتكبة أي ضرر 

 ة مدنية".مادي بالدولة.إذا كانت القضية معروضة أمام املحكمة العسكرية جاز لإلدارة أن تقدم طلب التعويض إلى محكم

وهكذا يتبين بأن للغرامة الجمركية طبيعة مزدوجة لكن مع تغليب الطابع املدني التعويض ي على الطابع الجنائي، وقد تم تجسيد 

هذا الطابع املزدوج على املستوى التشريعي باقتباس مدونة الجمارك ملجموعة من املقتضيات التي تجد سندها أحيانا في وظيفة 

. واملشرع املغربي بهذا التحديد، يكون قد تفادى تضارب اآلراء حول هذه الطبيعة 704خرى في وظيفة الزجرالتعويض وأحيانا أ

                                                           

 مادة. 90.....يبلغ عددها 232-239-230-222املواد  - 699

 حدد املشرع فيها العقوبة سلفا. الوحيدة التي 212مع استثناء املادة - 700
 من مدونة الجمارك.املغربية 912الفصل  .يطبق الحبس املنصوص عليه في هذه املدونة وتقض ى مدته طبق شروط الحق العام-  -701
 .وذلك راجع الرتفاع قيمتها والستفرادها بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن عقوبة الغرامة الواردة في املبادئ العامة -702

 .22محمد الشلي، مرجع سابق، ص -703 
 هناك عدة مقتضيات مقتبسة من القانون املدني تجد طبيقتها في مجال الغرامة الجمركية، ويتجلى أهمها فيما يلي: -704

صل ث ينص الفأقر املشرع الجمركي مبدأ التضامن، ولهذه املبدأ وجهان فهو يكون عند النطق بالحكم، ويكون عند استخالص مبلغ الغرامات، حي -

، امن مدونة الجمارك، على أن كل جريمة جمركية ال يترتب عليها سوى الحكم بغرامة واحدة مهما كان عدد املساهمين أو املشاركين في ارتكابه 901

 وكما هو معلوم فهذا املبدأ مؤسسة مدنية بحتة.

من ق.ل.ع املغربي، باإلضافة إلى بعض املقتضيات  37ص عليها في الفصل تخضع الغرامة الجمركية للمقتضيات املتعلقة باملسؤولية املدنية املنصو  -

 من مدونة الجمارك املغربية(. 992الخاصة باملادة الجمركية )الفصل 
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والذي عرفته كل من فرنسا ومصر والتي اتخذ التشريع فيها منهجا مغايرا للمنهج الذي اتبعه املشرع املغربي واملؤكد للطبيعة 

 .705املختلطة للجزاءات الجمركية

، بينما ال تقوم العقوبات الحبسية سوى بدور ثانوي، والفقه في 707بدور مهم في الزجر الجمركي 706ركيةتقوم الغرامات الجم

مجمله يحبذ اللجوء في املادة الجمركية إلى الجزاءات املالية دون الجزاءات الحبسية، وذلك حتى يكون الجزاء متوافقا مع طبيعة 

ة في الحصول على الضريبة الجمركية دون أن يصل األمر إلى حد العصف املصلحة املعتدى عليها، وهي مصلحة الدولة املتمثل

بحريات األشخاص وإيداعهم بالسجون ملدد طويلة، وما يترتب على ذلك من تعرضهم للعار واإلفالس وتعطيل أعمالهم وتجارتهم 

                                                           

ما يدل  افي حالة الوفاة بعد صدور حكم نهائي أو بعد إبرام املصالحة تتم متابعة الورثة بالرغم من أن الوفاة سبب من أسباب انقضاء العقوبة وهذ-

 الطابع املدني لهذه الغرامة.

 *كما أن هناك عدة مقتضيات زجرية تجد تطبيقاتها في مجال الغرامة الجمركية، ويتجلى أهمها فيما يلي:

 تختص املحاكم الزجرية وحدها بالنطق بالغرامات الجمركية الواردة في مدونة الجمارك. -

ضيات الواردة في التشريع الجنائي ذلك أنه يتعين إثباتها عن طريق وسائل اإلثبات دون غيرها )قرار يخضع إثبات الغرامات في املادة الجبائية للمقت -

منشور في "مجموعة قرارات املجلس  72101في امللف الجنائي عدد  0231يوليوز  09بتاريخ  397رقم  -محكمة النقض حاليا-املجلس األعلى املغربي

 (.720، ص0232دار املعرفة الرباط، 0231-0211األعلى، املادة الجبائية 

 إمكانية اللجوء إلى مسطرة اإلكراه البدني لتحصيل الغرامات الجمركية.

 للمزيد من التوسع حول هذه النقاط يراجع: -

 .22محمد الشلي، مرجع سابق، ص -

 .29و 20و 21محمد الحنيتي، مرجع سابق، ص -

 .21و 32عبد اللطيف بوعصاب، مرجع سابق، ص -

 أجل اإلطالع على اآلراء الفقهية والقضائية املقارنة لكل من فرنسا ومصر بخصوص طبيعة الغرامات الجمركية، يراجع:من  -705 

 .23إلى ص 22محمد الشلي، مرجع سابق، من ص -

 .911، ص0211محمد عوض، جرائم املخدرات والتهريب الجمركي والنقدي، املكتب املصري الحديث للطباعة والنشر، اإلسكندرية، سنة  -

نشر باملركز لزهير الزبيدي، التعريف بجرائم التهريب في الوطن العربي، أبحاث الندوة العلمية السادسة حول "جرائم التهريب في الوطن العربي"، دار ا -

 .22هجرية، ص 0213العربي للدراسات األمنية والتدريب بالرياض، سنة 

ين القواعد العامة ومدونة الجمارك، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، جامعة القاض ي حسن الطاهري، اإلجراءات الجنائية الجمركية ب -

 وما بعدها. 12، ص9109-9100عياض، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 
املشرع ينص على صنف جديد من الجزاءات املالية أطلق عليه تسمية من مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة بأن  913يتبين من الفصل  -706

ب ة بنس"الغرامات الجبائية"، والغرامة الجبائية أو الضريبية هي نوع خاص من الغرامات نصت عليها التشريعات املالية، وتحدد هذه الغرامات عاد

 معينة، مما لم يؤدى من الضرائب.

 .070، ص0233عقاب في قانون الضريبة على اإلستهالك، مطبعة املكتب العربي الحديث، سنة عبد الحميد الشواربي، التجريم وال-
حيث أن الغرامة الجبائية أو الغرامة الجمركية يدالن على معنى واحد، وبالتالي  –وقد اعتبر املشرع الجمركي الغرامة الجبائية أو الغرامة الجمركية  -707

مة التي تقابل الغرا –بة أصلية، وهذا على عكس ما ذهب إليه املشرع املصري الذي اعتبر الغرامة التعويضية عقو  -ال فرق بينهما من حيث الداللة 

عقوبة تكميلية وجوبية يتعين الحكم بها إلى جانب الحبس والغرامة في جميع األحوال، وفي حالة عدم الحكم بها يكون الحكم  -الجمركية باملغرب 

 معيبا وقابال للطعن.

 922، ص0222دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  لوقبباو، الجرائم الجمركية،نبيل -
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لى اعتبارات أخرى متعددة، منها باإلضافة إ ،708إلى ما ذلك، مما قد يكون له من أثر سيئ على حركة النشاط االقتصادي عموما

 .709كونها جرائم اصطناعية، ومعاملة املجرم بنقيض قصده، وضرب القدرة املالية للظنين، وكذا إغناء خزينة الدولة باملوارد املالية

 يظهر بصفة عامة أن الغرض األساس ي للمشرع الجمركي من وراء خروجه عن املبادئ الزجرية العامة، هو ضمان الحصول على

املوارد املالية للخزينة، ومن هنا سعى إلى سن مقتضيات موضوعية ومسطرية تمكن من إسناد الجريمة للظنين، كما ركز على 

الجزاءات املالية بدل العقوبات الحبسية، واعتمد في تحديد هذه الغرامات على طريقة مغايرة عن تلك املعتمدة في املبادئ 

 .710العامة

ينص على عقوبة الغرامة ويحدد مبلغها بين الحدين األقص ى واألدنى، فإن املشرع الجمركي اعتمد على  فإذا كان القانون الجنائي

تقنيات أخرى تشكل األصل بالنسبة إليه في تحديد مبلغ الغرامة، وبالرجوع إلى مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة نجد أن 

 املشرع اعتمد طريقتين:

عمل املشرع على تحديد مبلغ الغرامات في بعض الحاالت على نفس طريقة املشرع الجنائي، وهي  فبالنسبة للطريقة األولى فقد

، وهي جزاءات محددة بطريقة مسبقة من طرف املشرع، وبالتالي 711حاالت ضيقة حصرها املشرع مقارنة مع باقي الحاالت األخرى 

 فإنه ال يوجد أي إشكال فيما يتعلق بتطبيقها من طرف القضاء.

بالنسبة للطريقة الثانية فهي تتعلق بنوع جديد من العقوبات املالية أطلق عليه اسم "الغرامة النسبية"، وهي غرامة لم يعمل أما 

املشرع على تحديد مبلغها بين حد أدنى وحد أقص ى، وإنما تحسب على أساس البضائع محل الغش أو على أساس قيمة الرسوم 

نها، وهذا ما يجعلها تبتعد عن فكرة الزجر بمعناه الضيق وال تأخذ بعين االعتبار شخصية واملكوس املتهرب منها أو املتجانف ع

الجاني وال ظروف الجريمة، فهي تعتمد على مقدار ودرجة الضرر الذي أصاب أو كان من املمكن أن يصيب خزينة الدولة من 

 .712جراء الجريمة

إلشكاليات وذلك بالنظر ملبلغها املرتفع ولعدم تناسبها في الغالب مع ويثير هذا النوع من الغرامات مجموعة من االنتقادات وا

طبيعة الجريمة وال مع ظروف املخالف والذي غالبا ال يكون مجرما باملعنى الحقيقي والدقيق للكلمة، فهذه الغرامات تتسم 

                                                           
 .712، ص0229محمد نجيب السيد، جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء، مطبعة اإلشعاع الفنية، املعمورة مصر، سنة  -708
، 9113أبريل -، يناير22-23ل منشور باملجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد مزدوج محمد الشلي، الجزاءات املالية في املادة الجمركية، مقا -709

 .29ص
 .23محمد الشلي، مرجع سابق، ص -710 

 من مدونة الجمارك: 922ومن أمثلتها ما نص عليه الفصل  -711 

 " يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة الثانية :

 ملكوس ؛بغرامة تعادل ضعف الرسوم وا -

 بعده. 922من الفصل  2و  3و  1و 7درهم فيما يخص املخالفات املشار إليها في  21.111و 2111بغرامة تتراوح بين  -

 بعده. 922من الفصل  2درهم فيما يخص املخالفة املشار إليها في  11.111و 21.111بغرامة تتراوح بين  -

 بعده. 922من الفصل  01ص املخالفة املشار إليها في درهم فيما يخ 011.111و 31.111بغرامة تتراوح بين  -

شار ملبغرامة تتراوح بين ثلث قيمة البضائع موضوع املخالفة و نصف قيمة هذه البضائع فيما يخص املخالفة املتعلقة بتصدير البضائع املحظورة ا -

 بعده." 922مكرر من الفصل  1إليها في 

 جمارك:من مدونة ال 923وكذلك ما نص عليه الفصل 

 درهم." 9711و 711" يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة الرابعة بغرامة تتراوح بين 

 .22محمد الشلي، مرجع سابق، ص -712 
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 وهذه القسوة املتمثلة في املبلغبطابعها املرهق والباهض ما دامت تعتمد كمقياس لتحديدها على قيمة البضائع محل الغش. 

املرتفع للغرامة الجمركية، وطبيعتها املختلطة، هي التي دفعت باملشرع إلى إعطاء اإلدارة السلطة التقديرية في إبرام املصالحة مع 

 .713الضنين بمبلغ يقل بكثير عن مبلغ الغرامة الجمركية

ارات واملفاهيم تفتح الباب واسعا أمام اإلدارة، وكذلك القضاء للمس باإلضافة إلى أن تلك املرونة والعمومية في اختيار العب 

بمبدأ مهم مرتبط بمبدأ الشرعية، وهو مبدأ عدم جواز التوسع في النص القانوني الزجري وكذا عدم جواز استعمال القياس 

ادنى وأقص ى، ومن جهة أخرى  عليه . أنه أعطى للقاض ي سلطة تقديرية واسعة فيما يرجع لتطبيقها، من خالل حصرها في حدين

فاملشرع لم يترك للقاض ي مجاال إلعمال سلطته من حيث الجزاء الواجب التطبيق فهو ملزم بتطبيق العقوبات السالبة للحرية 

  من  مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة( 922-931إلى جانب الغرامات واملصادرة ) الفصل 

 23.13رابعا: الغرامة في القانون 

على كل من قام بإعالن مهما  02.32من القانون رقم  01درهم وتطبق بموجب الفصل 2911و  911راوح قيمة هذه الغرامة بين تت

كان شكله يشتمل على ادعاء أو بيان أو عرض كاذب أو من شأنه أن يوقع الغلط بشأن أحد العناصر املنصوص عليها في نفس 

من قانون  7من حرض على استعمال املنتوجات أو املواد املذكورة في الفصل  الفصل. كما تطبق أيضا هذه الغرامة على كل

درهم، وتطبق  92111إلى  9211الزجر عن الغش في البضائع، بواسطة مناشير أو إعالنات أو أية طرق أخرى أو تكون الغرامة بين 

توفرها في دقيقي القمح الطري والصلب.إن في حالة مخالفة القرارات املتعلقة بتحديد املميزات التي يجب  02بموجب الفصل 

السيما في شقها املالي لم تعد مواكبة لتطور الجريمة االقتصادية، وما يحصل عليه  02.32العقوبات املنصوص عليها في قانون 

 التجار والصناعيون غير النزهاء من أرباح طائلة قد تستغرق بكثير ما قد تحكم به املحاكم.

 يان توضيحي شامل لكل القوانين نطاق الدراسة:و نختم هذه الفقرة بمب

 

                                                           
ويرى أحد الباحثين أن التغليظ في العقوبة، يجد أســـــــاســـــــه في عدة اعتبارات متداخلة منها نوع الجريمة وخطورتها على االقتصـــــــاد وعلى الصـــــــحة  -713

ملادة ا وكذلك اســــتنزاف موارد الدولة، وال نجد أي غرابة إذا وجدنا هذه العقوبات تتشــــابه مع كثير من القوانين املقارنة ومنها على ســــبيل املثال العامة

 من القانون الجمركي الجزائري والتي تنص على أنه: 292

بها مجموعة مكونة من ثالثة أفراد فأكثر ســـواء حملوا كلهم البضـــائع " أعمال التهريب التي تتعلق ببضـــائع محظورة أو خاضـــعة لرســـم مرتفع والتي ترتك

 محل الغش أم ال ، ويعاقب على هذه املخالفات بـما يلي :

 مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش. -

 ( مرات قيمة البضائع املصادرة.12غرامة مالية تساوي ثالثة )-

 ( شهرا."92أربعة وعشرين ) ( شهرا إلى09الحبس من إثني عشر )-
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نسجل من خالل هذا املبيان مالحظتين أوالهما بشكل أفقي، تتجلى في كون أن الغرامة كعقوبة أصلية في الجنح حاضرة في كل 

 . 02.27والقانون  02.32هذه القوانين إال أنها قيمتها تختلف من قانون آلخر، فال مجال للمقارنة بين قيمتها مثال في القانون 

أما إذا الحظنا بشكل عمودي فهناك هوة شاسعة بين الحد األدنى والحد األعلى، التي تطرح إشكالية لدى القاض ي في تفريد 

 العقاب من جريمة ألخرى ومن مجرم آلخر.

 

ألخالق ائع ذات تأثير على األمن أو اوال تفوتنا اإلشارة هنا إلى أن الغرامات أعاله، تتضاعف عندما تتعلق املخالفات املرتكبة ببض

أو الصحة العامة أو البيئة أو عندما تكون تلك املخالفات مقترنة بظروف تشديد خاصة إخفاء البضائع في أماكن معدة لهذا 

دية ل ماالغرض أو استعمال العنف أو اإليذاء أو استعمال السالح أو العربات أو التجهيزات املعدة لهذا "الخصوص أو ارتكاب أفعا

 .714تتعلق بالتهريب من طرف ثالثة أشخاص على األقل

 خاتمة:

ونخلص مما سبق أن توجه املشرع في أغلب جرائم األعمال يركز على العقوبات املالية بدل العقوبات السالبة للحرية، مؤسسة 

الحصول على األموال والربح  توجهه هذا على معاملة رجل األعمال بنقيض قصده، على اعتبار أنه يصبو من وراء جرائمه إلى

الفاحش على حساب شركائه أو على حساب الدائنين أو على حساب الدولة، وبالتالي فإن الجزاء املناسب لزجر نيته اإلجرامية هي 

تكب ر أن االقتصار على العقوبات املالية لن يحقق غاية العقوبة املتمثلة في الردع، ألن رجل األعمال املإال  الغرامات املالية.

                                                           

 من مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة. 931الفصل  -714
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للجريمة سيكون من السهل عليه أداء الغرامة املقررة، وحتى بمقارنة هذه األخيرة مع حجم املبالغ املالية التي استطاع الحصول 

عليها، األمر الذي يكون معه هدف الردع مفقودا في الغرامة، بل إنما قد تشجع رجل األعمال على العودة إلى الجريمة طاملا يعرف 

 جد بسيط وال ينال من حريته.مسبقا أن الجزاء 

وفي رأينا املتواضع أن هذا التوجه)الغرامات املالية( وإن كان صائبا في عدد من الجرائم التي ال تحدث ضررا أو يكون الضرر   

الناجم عنها محددا بسيطا، فإنه يبقى غير سليم في عدد آخر من الجرائم التي تحدث اضطرابات وخسائر مالية كبيرة تضرب في 

الصميم االقتصاد الوطني. مما نرى معه أنه يتعين على املشرع أن يتعامل بنوع من الصرامة والشدة في مثل هذا الجرائم والرفع 

من العقوبات الحبسية ،أو اعتماد عقوبات أكثر نجاعة)تفعيل العقوبات اإلضافية التي  يطغى عليها طابع الجوازية(، لتطال كل 

أموال غيره وبأموال الدولة، وأكيد أنه لن يقع تحت طائلة هذه النصوص إال رجال األعمال سيئوا من سولت له نفسه التالعب ب

 النية دون الشرفاء منهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

330 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 املراجع واملصادر

  9101-0222عبد الواحد العلمي .شرح القانون الجنائي املغربي. الطبعة السابعة  -

، سلسلة الندوات -مراكش  -رات كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةمحمد كرام، دراسات جنائية، منشو  -

 .72واملؤتمرات، عدد 

 .9102ادريس ا لنوازلي، اإلثبات الجنائي لجرائم االعمال بالوسائل الحديثة "الوراقة الوطنية" -

  . 9112صوماديل  سنة  -جرائم الغش في البضائع-جواد الغماري  -
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دراس ي م الالطاهر السميرس، حول مطالب إدارة الجمارك في قضايا محاولة تصدير واستيراد املخدرات بدون تصريح، أشغال اليو  -
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9113. 
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 .9103-9102سنة -طنجة–أطروحة دكتوراه جامعة عبد املالك السعدي –إشكالية العقاب في قانون األعمال  -إكرام الغازي  -

، 0211رية، سنة محمد عوض، جرائم املخدرات والتهريب الجمركي والنقدي، املكتب املصري الحديث للطباعة والنشر، اإلسكند -

 .911ص

زهير الزبيدي، التعريف بجرائم التهريب في الوطن العربي، أبحاث الندوة العلمية السادسة حول "جرائم التهريب في الوطن  -

 هجرية. 0213العربي"، دار النشر باملركز العربي للدراسات األمنية والتدريب بالرياض، سنة 

مركية بين القواعد العامة ومدونة الجمارك، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون حسن الطاهري، اإلجراءات الجنائية الج -

 9109-9100الخاص، جامعة القاض ي عياض، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 

 .0233ة املكتب العربي الحديث، سنة عبد الحميد الشواربي، التجريم والعقاب في قانون الضريبة على اإلستهالك، مطبع-

 .0222دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  نبيل لوقبباو، الجرائم الجمركية، -
 .0229محمد نجيب السيد، جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء، مطبعة اإلشعاع الفنية، املعمورة مصر، سنة  -1
-23ملالية في املادة الجمركية، مقال منشور باملجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد مزدوج محمد الشلي، الجزاءات ا -1

 .9113أبريل -، يناير22
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 حدود سلطات اإلدارة الرضيبية أثناء املراقبة

Limitations of tax administration powers during supervision 

 بد الحميد بنيحيىالباحث ع

 املغرب -  الدكتوراه باحث بسلك

 

 : ملخص املقال

من املسلم به أن املشرع املغربي قد خول لإلدارة الضريبية عدة سلطات حتى تتمكن من أداء وظيفتها املتمثلة اساسا 

في فرض الضرائب وتتبع املكلفين بها وتوقيع الجزاء على املتقاعسين عن اداءها، لكون الضريبة أهم مصدر لتغذية 

ولة، وبالتالي تمويل التكاليف العامة.  ولكن هذا ال يعني أن املشرع قد أطلق يد اإلدارة الضريبة، بل رسم لها خزينة الد

حدودا قانونية وإجرائية تحد من تلك السلطات حماية للمكلف وضمانة لحقوقه. من خالل هذا املقال سنسلط الضوء 

 طات اإلدارة الضريبية في كل مراحل فرض الضريبة على املكلفينعلى الحدود والقيود التي فرضها املشرع املغربي على سل

 بها.  

 

Article summary:  

It is recognized that the Moroccan legislator has empowered the tax administration with several 

powers so that it can perform its function of imposing taxes, tracking those charged with it, and 

imposing a penalty on those who fail to perform it, because the tax is the most important and a 

source of feeding the state treasury, and thus financing public costs. But this does not mean that the 

legislator has released the tax administration's hand, but rather set legal and procedural limits for it 

that limit those powers to protect the taxpayer and guarantee his rights. Through this article, we will 

shed light on the limits and restrictions imposed by the Moroccan legislator on the tax 

administration authorities at all stages of imposing tax on those charged with it. 
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 املقدمة

يعتمد النظام الجبائي املغربي، على نظام اإلقرار. وبناء عليه فإن امللزمين بالضريبة هم الذين يقومون بتعبئة اإلقرارات 

دفع الضريبة على مسؤوليتهم الخاصة. فرغم اإليجابيات التي جاء بها  الضريبية الخاصة بهم، ويشرعون في تصفية و 

هذا النظام، فإنه ال يخلو من مخاطر الوقوع في الخطأ أو السهو، مما يزيد من احتمال تفاقم الغش واالحتيال، فكان 

، وذلك لي بها امللزمون هذا التخوف كافيا لجعل املشرع يمنح حق اإلدارة الضريبية حق التحكم في كل البيانات التي يد

بتتبع صحتها والتأكد من مصداقيتها، فال سبيل إلى ذلك إذن، إال باملراقبة كمقابل منطقي وموضوعي لنظام اإلقرار. 

من الضروري أن تتوفر اإلدارة الضريبية على سلطات أخرى لتتمكن من فرض احترام القواعد ومن جهة أخرى، ف

ني أن ، وهذا ال يعا، وخاصة التصدي بفعالية لكل محاوالت الغش والتهرب الضريبيالجبائية في حالة إخالل امللزم به

تمارس اإلدارة الضريبية هذه السلطات بشكل مطلق تحت مبرر محاربة الغش واالحتيال، كما ال يمكن إطالق يد 

تعمال بالشطط في اس موظفيها خالل املراقبة والتفتيش دون قيود قانونية وأحيانا قضائية ، وإال سقطت فيما يسمى

السلطة في حق امللزمين. ونظرا ملكانة امللزم في املعادلة الضريبية ودوره  الحاسم في نجاح أو فشل جهود اإلدارة الضريبية 

سواء على مستوى الوعاء أم على مستوى التحصيل، سطر املشرع مجموعة من اإلجراءات واملساطر الواجب تطبيقها 

ية كل حسب دوره، فالخاضع للضريبة ملزم باحترام واجباته الجبائية بما فيها اإلقرار بجميع على طرفي العالقة الضريب

دخوله داخل اآلجال املحددة، واإلدارة من جهتها ملزمة بمراقبة صدق تلك اإلقرارات والكشف عن الخلل فيها، وهما 

 لألخر، تلك النظرة املتسمة بالحذر وعدم معا يلتقيان في خدمة الصالح العام، ولكن يختلفان في نظرة كل طرف منهما

فامللزم يعتقد أن اإلدارة الضريبية سيف مسلط على رقبته، كل غايتها االقتطاع من أمواله ونسف كل جهوده،  الثقة،

مما يجعله دائم الشك في نواياها وأهدافها. واإلدارة الضريبية من جهتها تفترض قبل أي مراقبة سوء نية امللزم وعدم 

قيته وميله إلى التملص من أداء واجباته الجبائية، إلى أن يثبت لديها عكس ذلك. ووعيا من املشرع بطبيعة هذه مصدا

العالقة املريبة بين امللزم واإلدارة، بادر إلى التخفيف من حدتها، وذلك بوضع ضمانات لفائدة الخاضع للضريبة تحميه 

طعن في نتائجها إذا تبين له أنها مجانبة للصواب، وفي هذا الصدد قيد تسلط اإلدارة طيلة أطوار املراقبة، إلى غاية ال

يد اإلدارة بمجموعة من اإلجراءات القانونية، كبحا لسلطاتها التي ما فتئت تتسع على حساب تلك الضمانات، وفي هذا 

 ى ذات صفة خاصة. االتجاه، تجد اإلدارة الضريبية نفسها أمام التزامين أساسين، التزامات ذات طابع عام، وأخر 

لذا نجد أنفسنا أمام السؤال التالي: كيف تمكن املشرع من تنظيم العالقة بين امللزم بالضريبة واإلدارة الضريبية، في 

ظل التوتر والريبة التي ترسم هذه العالقة؟ و ماهي الحدود التي رسمها لهذه األخيرة للحد من السلطات التي تضطلع بها 

 ؟خصوصا خالل املراقبة

 األول : الحدود القانونية لسلطات اإلدارة الضريبيةاملطلب 

في إطار النظام التصريحي، تضطلع اإلدارة الضريبية بسلطتين  للوقوف على حقيقة احترام امللزم اللتزاماته الجبائية،

ي مجموعة من ف أساسيتين: سلطة التحقيق، وسلطة الفحص. فاألهمية التي أحاط بها املشرع هاتين السلطتين املتمثلة

القواعد املوضوعية واإلجرائية، أفرزت عالقة غير متوازنة بين هذه اإلدارة وامللزم، فإرفاق ممارسة سلطات اإلدارة 

ء خضوع امللزم لفحص  الضريبية باملراقبة الضريبية، أمر حتمي، كما أن مراقبة املشرع ملمارسات اإلدارة الضريبية أثناِّ
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املحاسبية،)الفقرة األولى(، بعد انتهاء مراقبته )الفقرة الثانية(، أمر يكرس الضمانات التي  اختالالته محاسبته وتصحيح

 حصن بها املشرع نشاط الخاضع للضريبية من تسلط هذه اإلدارة. 

فهل توفق املشرع في تقييد تلك السلطات من خالل املساطر الجبائية؟ وإلى أي حد تشكل الضمانات املمنوحة للملزم 

 حد من تمديد سلطات اإلدارة الضريبية أثناء املراقبة؟ قيودا ت

 الفقرة األولى: الحدود القانونية أثناء املراقبة

إذا كان من حق اإلدارة الضريبة ممارسة املراقبة وإخضاع محاسبة املقاولة للفحص والتدقيق، فإنه ال يحق لها أن 

املساطر املعتمدة لتصحيح أسس الضريبة واملنصوص عليها تخضع أي ملزم بالضريبة للممارسة الضريبية، إال في إطار 

، كما ال يسمح بممارسة هذه املراقبة إال لنوع من املوظفين التابعين إلدارة الضرائب، 715في املدونة العامة للضرائب

ؤهلون الذين يشترط توفرهم على األقل على درجة مفتش مساعد والذين تعتمدهم  إلدارة اوهم املأمورون  املحلفون املِّ

 للقيام بمراقبة الضرائب. 

وتلجأ اإلدارة الضريبية إلى اختيار امللزم الذي سوف يخضع لفحص ضريبي، وفق معايير خاصة وجدول زمني منظم، 

حيث تضع برامج سنوية، الهدف منها تنسيق العمل بين املصالح املختصة باملراقبة، وكذا ضمان توزيع عادل لهذه 

ب الوطني، مع التأكيد، على أن اإلدارة الضريبية ال تملك حق مراقبة أو فحص محاسبة أي ملزم العملية على كافة الترا

دون التقيد بإجراءات قانونية شكلية منظمة لهذه العملية، سواء تعلق األمر بوسائل التحقيق، أو بفحص املحاسبة و 

 تصحيح األساس الضريبي .

الحدود املرتبطة بوسائل التحقيق -أوال   

بق ذكره، يعتبر حق االطالع من الوسائل التي تستعملها اإلدارة في التحقيق وجمع املعطيات املتعلقة بنشاط كما س

امللزم، والتي من شأنها أن تساعد املفتش على ربط وومراقبة الضريبة، وذلك عن طريق االطالع على أصول الوثائق 

،كما تعتبر املعاينة أخطر سلطة تضطلع بها 716وعلى ورق،املتضمنة لجميع املعلومات، أو تسلم النسخ املغناطيسية، أ

اإلدارة الضريبية للتدخل السريع واملفاجئ للكشف عن حقيقة نشاط امللزم، وقد أثارت إشكالية ما يعتبره امللزم سرا 

لتالي: ا غالبا ما يشهره بعض امللزمين في وجه مفتش ي الضرائب، األمر الذي فرض علينا طرح السؤال مهنيا نقاشا جديا،

ماهي حدود اإلدارة الضريبية أثنا ممارستها لحق االطالع، و حق املعاينة؟ و كيف عالج املشرع الخالف حول كتمان السر 

 املنهي؟ 

 

                                                           

  9107"ميثاق امللزم في مجال املراقبة الضريبية" املديرية العامة للضرائب، طبعة  0-

 انون العام، جامعة محمد الخامس، كليةفتيحة ملعاش ي :" وضعية املكلف في التشريع الضريبي و عالقته باإلدارة "أطروحة لنيل الدكتوراه في الق -

  910716،ص،9111/9110أكدال، السنة الجامعية –الحقوق القانونية واالقتصادية و االجتماعية، الرباط 
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 إجراءات حق االطالع و حدوده القانونية -أ

ن أساسيتين: خالل سلطتيكما أسلفنا، تضطلع اإلدارة الضريبية بامتياز حق املراقبة في إطار النظام التصريحي، وذلك من 

سلطة التحقيق، وسلطة الفحص. حيث تتيح سلطة التحقيق لإلدارة الضريبية فرصة االطالع على عينة من الوثائق 

التي بحوزة الغير، و املرتبطة بنشاط امللزم الخاضع للمراقبة، كما يمكنها استغالل املعلومات املستخرجة منها في مواجهته  

 تحت شروط معينة.

هذا اإلطار، يمكن أن نستنتج أن حق االطالع أصبح يظهر شيئا فشيئا كسالح عام تعتمد عليه اإلدارة الضريبية في وفي 

ممارسة سلطاتها أثناء املراقبة. فمجاله أوسع حيث يستعمل في مراقبة الضرائب اإلقرارية كالضريبة على أرباح الشركات، 

ملكلفين شخاص الذاتيين واملعنويين اإلزام املشرع الخاضعين للضريبة واألوعلى الضريبة على القيمة املضافة. يؤكد هذا، 

، وتمكين اإلدارة الضريبية 717بحجز الضريبة في املنبع، باالحتفاظ ملدة عشر سنوات بكل الوثائق املحاسبية والسجالت

 هذا ال يهم فقط الوثائقمن االطالع على هذه السجالت والوثائق، التي من شأنها  تحديد دخوله الخاضعة للضريبة. و 

 املحاسبية، بل يمتد إلى  كل السجالت  الوثائق الضرورية التي تحدد مبلغ الدخول الخاضعة للضريبة.

من املدونة العامة للضرائب، لتنظيم مجال هذا  902وللحد من سلطة االطالع، تدخل املشرع الضريبي من خالل املادة 

ن أو املمارسين له، أو الوثائق  واملعلومات التي تكون موضوعه، أم على الحق، سواء على مستوى األشخاص الخاضعي

 مستوى الزمان واملكان املمارس فيه.

تمارس إذن اإلدارة الضريبية حقها في االطالع بأماكن املقر االجتماعي أو املؤسسة الرئيسية لألشخاص الطبيعيين أو 

. 718مات كتابة أو سلموا الوثائق مقابل إيصال ملأموري إدارة الضرائباملعنويين، ما عدا إذا قدم املعنيون باألمر املعلو 

االطالع يمارس كما هو الشأن كباقي مساطر املراقبة الضريبية باملقر االجتماعي أو باملؤسسة الرئيسية للخاضع،   فحق

اول بها ى األماكن التي يز بحيث يجب على اإلدارة الضريبية أن تقدم إلى املطالب باالطالع  طلبا كتابيا قبل التوجه إل

نشاطه، إال أن املالحظ من خالل النصوص التشريعية املنظمة  لهذا الحق هو عدم تنظيم شكليات وإجراءات الطلب 

الكتابي واقتصر املشرع فقط على املبدأ العام وهو الطلب الكتابي، وبالتالي تبقى الوسيلة القانونية للتبليغ واملدة املحددة 

رد على الطلب غير محددة على وجه الدقة حتى يتم التلطيف من حدة اآلثار املترتبة على هذه املسطرة للملزم قصد ال

 تجاه امللزم. 

وهكذا، فحق االطالع وتبادل املعلومات شأنه شأن باقي مساطر املراقبة الضريبية تقيده عدة قيود وضوابط تؤطر وتوجه 

حيث أن الطلب الكتابي الذي تعبر فيه اإلدارة  الضريبية عن رغبتها في عمل اإلدارة الضريبية وتحمي حقوق امللزمين. ب

االطالع، يجب أن يبلغ للملزم بالعنوان املحدد في إقراراته إما برسالة مع اإلشعار بالتسلم، أو بالتسليم إليه بواسطة 

منا بكون بالطرق اإلدارية، وإذا ما سلاملأمورين املحلفين التابعين لها، أو أعوان كتابة الضبط أو املفوضين القضائيين أو 

يوما املوالي لتاريخ  21قاعدة عامة إلجراءات حق االطالع، فإن أجل الرد على رسالة اإلدارة هو  902مقتضيات املادة 

تسلم الطلب في حالة ما عبر امللزم عن رغبته في عدم إجراء االطالع بمؤسسته الرئيسية أو مقره االجتماعي، أما إذا لم 

                                                           

  717من املدونة العامة للضرائب 900املادة  -

  718من املدونة العامة للضرائب  902الفقرة السابعة من البند األول من املادة  -
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يوما املوالية النتهاء أجل الرد  21انع امللزم في زيارة املفتش ملقر مؤسسته ، فإن مدة إجراء االطالع ال يمكن أن تتجاوز يم

، كما أن عملية االطالع 719على طلب اإلدارة، ألن املشرع لم يحدد مدة لالطالع كما هو الشأن بالنسبة للفحص واملعاينة

، فهذا األجل 720ة للوثائق املطالب بها، وإنما هي عملية لجمع املعلومات فقطلدى امللزمين، ليست عملية فحص دقيق

إذن كاف بالنسبة لإلدارة الضريبية وال يمكنها تجاوزه في جمع املعلومات. ويعتبر هذا األجل من جهة أخرى رادعا للملزمين 

م يام  بزيارة مفاجئة ملقراتهم مع سقوط حقهاملتأخرين في الرد على الطلبات املوجهة إليهم، ومبررا للجوء اإلدارة إلى الق

 في تقديم الوثائق كتابة، وهكذا يصبح هذا األجل مقيدا لكل من اإلدارة و امللزمين على السواء .  

حين تعدادنا للوثائق الخاضعة الطالع اإلدارة الضريبية، نجدها كثيرة ومتنوعة، من شأنها محاصرة امللزم والتحكم في 

يجعل من حق االطالع تهديدا ليس فقط لنشاط امللزم بل حتى ملسار حياته الشخصية، في حالة سوء كل أنشطته، مما 

استعمال اإلدارة الضريبية لهذا الحق، كأن يتم تسريب بعض املعلومات الحساسة املتعلقة بنشاط امللزم أو بوضعيته 

 املالية إلى عمالئه أو خصومه، مما يشكل خطورة عليه. 

رع الضريبي قد أطلق يد اإلدارة الضريبية في االطالع على كل املعلومات والوثائق التي بحوزة اإلدارات فإذا كان املش

العمومية والجماعات الترابية وكل األجهزة الخاضعة ملراقبة الدولة، فإنه قد غلها وحد من تمديد الحق في اطالعها على 

عض الخدمات ذات الطبيعة القانونية  أو الجبائية أو املحاسبية ملفات الزبائن بالنسبة لبعض املهن الحرة التي تقدم ب

والتي تتطلب الحفاظ على السر املنهي، كاملهن املتعلقة باملحاماة، الترجمة، التوثيق، العدول، الهندسة املعمارية، املفوض 

على ملفات املرض ى التي في كما منع على اإلدارة الضريبية االطالع  721القضائي، املحاسبين، واملستشارين القانونيين،

حوزة الطبيب املعالج. ولإلشارة، فالسر املنهي في هذه الحالة وجد لحماية الزبون من الخاضع للضريبة، وليس الستغالله 

 من طرف الطبيب من أجل تملصه من الضريبة.

بائية، على أن:" حق بوضوح  في فقرتها الخامسة  من كتاب املساطر الج 902وهذا ما نصت عليه مقتضيات  املادة 

االطالع ال يمكن أن يشمل مجموع امللف فيما يتعلق باملهن الحرة التي تستلزم مزاولتها بتقديم خدمات ذات طابع قانوني 

أو محاسبي." فاإلدارة الضريبية حين تبدي رغبتها في ممارسة حقها في االطالع تجاه هذه الفئات، تجد نفسها محاصرة 

ذكر وبين القوانين املنظمة للمهن التي تمارسها من جهة ومن جهة أخرى بين مقتضيات الفصل بين املادة السالفة ال

 من القانون الجنائي القاض ي بإلزامية هذه الفئات باحترام السر املنهي. 221

ذلك من القانون الجنائي املغربي على أن " األطباء والجراحين ومالحظي الصحة وك 221ففي هذا االتجاه، نصت املادة 

الصيادلة واملولدات وكل شخص يعتبر من األمناء على األسرار بحكم مهنته، أو وظيفته الدائمة أو املؤقتة، إذا أفش ى سر 

أودع إليه، وذلك في غير األحوال التي يجيز له فيها القانون، أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى 

 .722ين إلى عشرين ألف درهم"ستة أشهر  وغرامة من ألف ومائت

                                                           

  719من املدونة العامة للضرائب 002ابعة من املادة الفقرة الر  -

720 - « le droit de la communication reconnu à l’administration fiscale par les articles L81 à 196 de LPF, www.legifrance,gouv.fr 

  721 902،ص 9100ر الجبائية" أبريل املتعلقة باملدونة العامة للضرائب الكتاب الثاني" املساط 202الدورية املصلحية رقم  -

  722، باملصادقة على مجموعة القانون  0219نونبر  91املوافق ل:  0239جمادي الثانية  93صادر في  0.72.202الظهير الشريف رقم:  -

 .0972، ص:  0212يونيو  7املوافق ل:  0232محرم  09مكرر بتاريخ  9121الجنائي ، الجريدة الرسمية عدد 
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 .725، والعدول 724تواجهها اإلدارة الضريبية بمناسبة ممارسة حقها في االطالع لدى املوثقين 723ونفس القيود

من املدونة العامة للضرائب، ال يمكنها أم تطلع على مجموع الوثائق  902وبناء عليه فإن اإلدارة الضريبية وتطبيقا للمادة 

يفهم منه، أن حق االطالع تمارسه اإلدارة الضريبية لدى هذه املهن في إطار  ضيق ومحدود  التي يتضمنها امللف، مما

 جدا. 

من جهة أخرى، ال نجد في املدونة العامة للضرائب، تحديدا ملدة ممارسة هذا الحق، داخل األماكن التي يزاولون فيها  

أموري الضرائب لنفس الغرض، وهذا ما يعتبر نقصا الخاضعون نشاطهم، أو أي أجل لالحتفاظ  بهذه الوثائق املسلمة مل

كبيرا من شانه أن يسبب إزعاجا بالنسبة للخاضعين ملسطرة االطالع، سواء أثناء استقبال الهيئات املكلفة باالطالع من 

 كفاستغالل تلك الوثائق ملدة طويلة، من شأنه حرمان املؤسسة الخاضعة لالطالع من استغالل تلك الوثائق طوال تل

املدة. كما أن املشرع لم يحدد عدد املرات التي يخضع فيها امللزم لالطالع، وترك ذلك لتقدير اإلدارة الضريبية. وهذا 

 . 726نقص فادح أيضا في تنظيم حق االطالع يجب تداركه لتوفير حماية أكبر للملزمين

من  902الحظ، أن املشرع ومن خالل املادة فبالرغم من الشكليات التي قد تقيد حق اإلدارة الضريبية في االطالع،  فامل

املدونة العامة للضرائب، خول لهذه اإلدارة سلطة استعمال املعطيات التي حصلت عليها  بجميع الوسائل املمكنة طاملا 

 ستساعدها في مهامها في مجال املنازعة و املراقبة والتحصيل.   

 كان ثانيا :الحدود القانونية لحق املعاينة في عين امل 

، على أن تجري بالصدفة عمليات تدخل في إطار 'الحقيبة'"اإلدارة الضريبية تحلم دائما بضبط يد امللزم في 

. وإذا كان من حق مفتش ي اإلدارة الضريبية إجراء معاينة في مقرات امللزم للوقوف على طبيعة  وأهمية 727الفحص..".

ديم الفاتورات ،والدفاتر  والسجالت، والوثائق املهنية، نشاطه ،وأن يطلبون بمقتضاها من الخاضعين للضريبة تق

املتعلقة بعمليات نتج عنها أو من املفروض أن ينتج عنها تحرير فواتير، والتأكد من نوع  وكمية السلع والبضائع التي 

زامات اللتوأن يقوموا باملعاينة الفعلية للعناصر املجسدة لالستغالل، وذلك للكشف عن حاالت اإلخالل بابحوزته، 

، فإن السؤال الذي يجب أن يطرح هو: هل املشرع ترك الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بھا العمل

هذا الحق دون تقييده بشروط مسطرية، الهدف منها احترام القانون أوال، ثم االعتراف بالضمانات التي خولها املشرع 

 ابط ألزم من شأنها تقييد سلطة املفتشين املذكورين .للملزم ثانيا؟، أم أنه أحاطه بشروط وضو 

                                                           

  723من القانون الجنائي 221املوثقين ملزمون أيضا بكتمان السر املنهي تحت طائلة الجزاء املنصوص عليه في الفصل العدول و -

  29724-12، بتنفيذ القانون رقم  9100نوفمبر  99املوافق ل:  0229من ذي الحجة 97صادر في  0.00.022من الظهير الشريف رقم  92املادة  -

 7102.ص، 9100نوفمبر  92بتاريخ  7223الجريدة الرسمية  املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق،

املتعلق بمهنة  12.01بتنفيذ القانون رقم  9111فبراير 02املوافق ل:  0292محرم  07صادر في  0.11.71من الظهير الشريف رقم  19املادة  -

 725العدالة،

  712، ص، 9111مارس  19بتاريخ  7211الجريدة الرسمية، 

 

727-LAMBERT, «  Effet de surprise et contrôle fiscal : le contrôle inopiné », BF, N° 10, 2003,     p. 671 
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 من املدونة العامة للضرائب، حاولنا استنباط الشروط  التالية: 901فمن خالل تفحصنا لنص املادة 

ال يجوز ممارسة حق املعاينة املعترف به لإلدارة الضريبية، إال من طرف أعوانها املحلفين إلنجاز هذه املهمة، واملرتبين  

 ’األقل في درجة مفتش مساعد، واملعتمدين للقيام بمراقبة الضرائب على

ال يجوز ألعوان اإلدارة  املذكورين مباشرة عملية املعاينة، إال بعد التسليم الفعلي إشعارا بها في عين املكان إما  

 للملزم بصفة شخصية، أو ملستخدميه أو لكل شخص يشتغل منه،

الكاملة لألعوان املذكورين، وطبيعة مهمتهم، وتاريخ البدء في عملية املعاينة،  يجب أن يتضمن اإلشعار، األسماء   

 وكذا هوية امللزم املعني وتعريفه الجبائي، مع ضرورة إخباره بحق اإلدارة الضريبية ممارسة هذا الحق،

ألوقات الرسمية بالرغم من الطبيعة الفجائية للمعاينة، فإن املشرع قيد أعوان اإلدارة بعدم التدخل إال في ا 

 اإلدارية، وخالل مزاولة النشاط املنهي الخاص باملقاولة املعنية باملعاينة ،

ال يجوز ألعوان اإلدارة مباشرة عملية املعاينة قبل الساعة الثامنة والنصف صباحا، وبعد الساعة الرابعة والنصف  

 لنشاط املنهي للمقاولة، خالل نفس املدة،بعد ظهر نفس اليوم، وهي األوقات الرسمية لإلدارة، وساعات مزاولة ا

حدد املشرع فترة تدخل أعوان اإلدارة الضريبية ملباشرة عملية املعاينة، في ثمانية أيام مفتوحة كحد أقص ى، ال  

 يمكن لهم تجاوزه، تبتدئ من تاريخ تسليم اإلشعار باملعاينة للملزم املعني،

ھایة عملیة املعاینة يوقعه الطرفان مع التأكيد على حق امللزم في استالم بن ألزم املشرع أعوان اإلدارة ، بتحرير إشعار  

 نسخة منه ،

أكد املشرع على ضرورة تحرير محضر  بكل اإلخالالت التي الحظها أعوان اإلدارة في عين املكان، وذلك  

ة منه ورين بتسليم نسخخالل الثالثين یوما املوالیة النصرام أجل ثمانية أيام السابقة، كما ألزم األعوان املذك

إلى الخاضع للضريبة الذي خوله املشرع الحق في إبداء مالحظاته حول ما ورد بمحضر املعاينة، وذلك داخل 

 أجل ثمانية أيام املوالية للتاريخ الذي تسلم فيه املحضر،

بي يال يمكن أن تفض ي املعاينة إلى تصحيح ضريبي، فاملشرع فصل بين حق املعاينة وحق الفحص الضر  

 من املدونة العامة للضرائب.  909الذي نظمته املادة 

وهنا نتساءل، ما فائدة هذا اإلشعار الذي يأتي واملعاينة في وقت واحد، بالنسبة للملزم، فاملشرع هنا، وبهذا اإلجراء، ال 

مال هذا ر بالشطط في استعيتوخى سوى حماية اإلدارة الضريبية من  هذا امللزم املعني باملعاينة حتى ال يتهمها هذا األخي

الحق. وأما املبرر، فيتلخص حسب هذه اإلدارة، أن مباغتة امللزم تمنعه من إخفاء ما يريد أن يخفيه من ووثائق 

وحسابات يعلم أنها ليست في صالحه إذا ما وقعت في أيدي املعاينين. فالحقيقة، ال يمكن أن ننكر وجود هذه العينة 

، ولكن مفتش ي اإلدارة لهم من الكفاءة والتجربة ما يكفي للكشف عن هذه العينة من امللزمين، من امللزمين السيئين النية

واإلدارة الضريبية لها من الصالحيات ما يجعلها توقيع الجزاء املناسب على من ثبتت سوء نيته. وتأكيدا ملا سبق، 

أية وسيلة إلقامة الحجة على امللزم،  وهكذا وبخصوص تبليغ اإلشعار، يتضح أن كل هم املشرع هو تسليم هذا اإلشعار ب

أفرغ هذا االلتزام بتبليغ  اإلشعار من أهدافه، حينما أجاز تسليمه حتى ملستخدمي الخاضع للضريبة املعني  يكون قد

باملعاينة، بل أقر مشروعية املعاينة حتى في حالة تسلم اإلشعار من طرف أي شخص يشتغل معه، وهذا من شأنه أن 

تى من قيمة اإلشعار كونه أحد اإلجراءات املسطرية املنظمة للمعاينة، كما أنه يشكل تناقضا واضحا وخرقا ينتقص ح

 خطيرا لضمانات امللزم في هذا اإلطار.
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ومقارنة مع فرنسا فيما يخص املعاينة، نجد املشرع ال يسمح لإلدارة الضريبية بالقيام بمعاينة مقرات نشاط الخاضع 

حصولها على تصريح من القاض ي املختص، الذي له وحده  صالحية ذلك، وبناء على طلب اإلدارة للضريبة، إال بعد 

الذي يجب أ ن يضم كل العناصر واملعلومات التي في حوزتها، وعناوين األماكن املفروض إجراء املعاينة بها، واسم 

ما منح للملزم حق استدعاء مستشار من وعنوان املفتش الذي طلب التصريح باملعاينة، ودوافع املعاينة وتعليلها، ك

اختياره لحضور أدوار املعاينة. فكل مراحل إجراء املعاينة وحجز الوثائق تمارس تحت سلطة ومراقبة القاض ي الذي 

رخص لهده املهمة، وخاللها يصدر تعليماته لألعوان املشاركين فيها. وفي إطار اختصاصه، يمكن للقاض ي املعني، االنتقال 

ن املعاينة إذا رأى ضرورة لذلك، كما له حق تعليق أو وقف إجراءات املعاينة في أي مرحلة من مراحلها. ولضمان إلى أماك

سير عادي وقانوني ألطوار املعاينة، يقوم القاض ي بتعيين ضابط قضائي، يحضر إجباريا بأماكن املعاينة، ويقتصر دوره 

 . 728على نقل سير عمليات املعاينة إلى القضاء

ل  هذه اإلجراءات، تجعل امللزم مطمئن لعمل املفتشين، ألنه يعلم أن هناك من يراقب أعمالهم و من يضمن له إن مث

 جميع حقوقه في مواجهة أي انحراف على املساطر املتبعة من طرف اإلدارة الضريبية . 

يان طابع في عين املكان، طغ وفي التشريع املغربي ، يمكن أن نالحظ أيضا بخصوص التنظيم القانوني ملسطرة املعاينة

العمومية بحيث لم يميز بين اإلجراءات التقنية اإلدارية التي تتصل بهذه املسطرة، كاملعاينة املادية وحق الزيارة والتفتيش 

كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الفرنس ي ، والتونس ي، والجزائري، وكذلك لم يبين الحاالت التي يمكن لإلدارة بموجبها 

رس هذه املسطرة، وترك النص فضفاضا مقررا حق املعاينة في جميع الحاالت التي تقررها اإلدارة الضريبية أن تما

 للكشف عن حاالت اإلخالل بااللتزامات الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تعتبر  الجزائية أو الزجرية، بحيث فالتشريعات املقارنة السالفة الذكر، ميزت بين املعاينة املادية البسيطة، واملعاينة

األولى من صميم و ظيفة اإلدارة الجبائية للتأكد من العناصر املصرح بها بمعاينة بسيطة وليست نقدية للمحاسبة 

باعتبارها آلية استثنائية ، بينما الثانية تنطلق من دوافع ومبررات محددة قانونا كمزاولة بعض األنشطة الخاضعة 

ملعاينة وفي هذا اإلطار ميز املشرع الفرنس ي بين ا ،يم تصريح بذلك ، أو استعمال وسائل للتحايل الجبائيللضريبة دون تقد

 . 732والجزائري  731والتونس ي 730.نفس الش يء بالنسبة للمشرع البلجيكي729املادية، وحق الزيارة و التفتيش

ة الفضفاض وأهدافه غير املحددة بدق أما بالنسبة للتشريع املغربي، فحق املعاينة يمارس في عين املكان بمضمونه

مباشرة بعد تسليم اإلشعار بها من طرف مأموري إدارة الضرائب، أي أنه يمنع على اإلدارة الضريبية أن تأخذ املبادرة 

دون إشعار كتابي للملزم، وهو نفس الطابع الذي يميز هذه املسطرة في التشريعات املقارنة  والخاصة باملعاينة املادية 

سيطة، بحيث تعتبر مباغتة للملزم عكس املعاينات التي تتم في إطار الزيارات والتفتيش للمسكن الجبائي والتي يجب والب

                                                           

728 -III bis de l'article L16 B du LPF 

729 -thierry lambert, contrôle fiscale , Droit et pratique PUF 1991 P : 53-54 

 -730من كتاب الضريبة على الدخل البلجيكية 202املادة  -

  731من القانون الضريبي التونس ي ، مجلة اإلجراءات الجبائية 3املادة  -

  732من كتاب املساطر الضريبية الجزائرية 273املادة  -
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فيها على اإلدارة أن تحصل على أمر من رئيس املحكمة بناء على طلب معزز ومستند على قرائن قوية للمعاينة امليدانية 

 دية وصحة القرائن الداعمة لصدوره.، ويخضع هذا األمر للرقابة القضائية من حيث ج

أن يتضمن اإلشعار باملعاينة األسماء الشخصية والعائلية ملأموري إدارة الضرائب املكلفين  -كما سبق ذكره–ويجب 

بإنجاز املعاينة، و أن يكونوا متوفرين على رتبة مفتش أو مفتش مساعد كما هو الشأن بالنسبة لباقي مساطر املراقبة 

تقديم اإلشعار ببداية املعاينة، مقابل وصل يسلم إلى األشخاص الطبيعيين أو ممثلي األشخاص املعنويين الضريبية ، و 

 املحددين قانونا، كما تسلم نسخة من اإلشعار في نهاية العملية للخاضع للضريبة.

دتها بحيث عاينة ومأما بالنسبة للضوابط املوضوعية التي تتضمنها مسطرة املعاينة في عين املكان، فتشمل مكان امل

تنصب على املحالت املخصصة لغرض منهي فقط ، وال يمكن أن تنصب على األماكن التي ال تدخل في إطار الغرض املنهي، 

كالسكن الشخص ي املحاذي ملحالته أو أماكن عمله ، فإن املعاينة ال يمكن أن تمتد إلى السكن الشخص ي للملزم، وهذا 

من كتاب الضريبة على  202حة في مجال الضريبة على الدخل، حيث نص في الفصل ما قرره املشرع البلجيكي صرا

الدخل، على أن املعاينات املقرر إجراؤها في محالت السكن يجب الحصول بشأنها على إذن من رئيس املحكمة االبتدائية 

 بح من حق أعوان، في حين ترك املشرع التونس ي النص فضفاضا "املحالت املضنون فيها" وبذلك يص733املختصة

املصالح الجبائية الدخول إلى محالت السكن إذا كانت القرائن تدل على ممارسة نشاط خاضع للضريبة غير مصرح بها 

 .734مع احترام الشكليات والضوابط الجزائية

وقات أ وقد أحاط أيضا املشرع املعاينة بعين املكان بضوابط زمنية تخص أوقات إجراء املعاينة، بحيث يجب أن تتم في

العمل القانونية و خالل ساعات مزاولة النشاط املنهي، فاملشرع املغربي بتحديده ألوقات إجراء املعاينة، يكون قد وضع 

، وهذا التحديد يكتس ي أهمية بالغة ، 735شرطين مترادفين، أوقات العمل القانونية ، وساعات مزاولة النشاط املنهي

ت الرسمية الخاصة باإلدارات العمومية ،  فامللزم له الحرية التامة في االشتغال بحيث يجب أن تتم املعاينة داخل األوقا

سواء بالنهار أم خالل الساعات اإلضافية بالليل وفق الضوابط القانونية، وهذا يفسر لصالح امللزم ملا في ذلك من 

، غير ساعات العمل السالفة الذكر تخفيف من حدة الخاصية املباغتة لهذه املسطرة، وكذلك ال يمكن إجراء املعاينة في

وال خالل أيام العطل كيفما كانت، أو عندما يكون النشاط املنهي متوقف ، فهذين الشرطين املترادفين غايتهما التشريعية 

 حماية امللزم من خطورة هاته املسطرة والحد من صفتها املباغتة.   

 الفقرة الثانية:  الفحص الضريبي وحدوده القانونية

طلع اإلدارة الضريبية كما مر معنا، بسلطة فحص املحاسبة، و يجدر التذكير، أن املشرع املغربي لم يعرف فحص تض

. وهذا ما 736املحاسبة، و إنما اكتفى بتوضيح كيفية ممارسته وحدد نوعية الوثائق الخاضعة إجباريا لهذه العملية

، بأنها مجموعة من العمليات القصد منها 737حاسبةجعلنا نتحرى تعريفها لدى املشرع الفرنس ي الذي عرف فحص امل

                                                           

733 - Lamy fiscale , contrôle et contentieux ,Edition fiscale lamy, 1990 

  22734كمال العياري، م س ص:  -

  735املدونة العامة للضرائب  –من كتاب املساطر الجبائية  901الفقرة الثامنة من املادة  -

  736من املدونة العامة للضرائب 909املادة  -

737-art. L13 du LPF 
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شخاص القانون العام أشكل شركة أو شخصية اعتبارية من  على فحص محاسبة  املقاولة في عين املكان، )فردية، أو

(، ثم مقارنتها مع معطيات واقعية أو مادية، 739، أو للضريبة على القيمة املضافة738خاضعة للضريبة على الشركات

ة التصاريح املكتوبة و القيام باإلصالحات املحتملة الضرورية لها، سواء تعلق األمر بجميع أنواع الدخول بهدف مراقب

 الخاضعة للضريبة، أو بالضريبة على الشركات أو برقم األعمال أو برسوم التسجيل. 

حدد حقوق وواجبات كل من  ، نالحظ أن املشرع909وبالرجوع إلى املدونة العامة للضرائب املغربية، و بالضبط املادة 

امللزم و اإلدارة الضريبية، أثناء عمليات الفحص، فإذا كان هذا األخير يكون فعليا سلطة ال يجدر بامللزم أن يستهين بها، 

فإن مفتش ي اإلدارة الضريبية املكلفين بهذه العملية، يجدون أنفسهم أيضا محاطين بمجموعة من القواعد القانونية 

وعية التي تقيد حريتهم في التصرف، إال وفقا لهذه القواعد، التي الهدف منها تطعيم امللزم بشحنة من الشكلية واملوض

الثقة، بأن عمليات فحص محاسبته ستجرى وفقا لإلجراءات التي حددها املشرع في هذا اإلطار، وأن أي إخالل بها، من 

حظ أن أول رهان يواجهه مفتشو الضرائب، هو إشعار شأنه أن يبطل تلك العمليات برمتها. ومن خالل نفس املادة، نال 

امللزم بفحص محاسبته مع احترام آجال الشروع في العملية. كما يعتبر إعالم امللزم بمثابة ضمانة أساسية لحقوق 

ها حقد شكل هذا اإلجراء، دوما، شرطا مسبقا للتطبيق الفعلي للضمانات األخرى التي منالدفاع التي خولها له القانون، و 

القانون للخاضع للضريبة. وتتجلى أهمية اإلشعار، في جعل املشرع، اإلدارة الضريبية تتحمل عبء إثبات أن امللزم قد 

 .740توصل فعال به

ولتوضيح هذا األمر، ال بد من رصد الحدود اإلجرائية ملمارستها  .لذلك حدد املشرع حدودا و ضوابط لسلطة الفحص

من كتاب املساطر الجبائية في فقرتها األولى، نجدها تنص على أنه" إذا قررت اإلدارة  909من خالل الرجوع إلى املادة 

القيام بفحص محاسبة تتعلق بضريبة أو رسم معين، وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الخاضع للضريبة وفقا لإلجراءات 

 ( يوما على األقل".07بخمسة عشرة)أدناه قبل التاريخ املحدد للشروع في عملية الفحص  902املنصوص عليها في املادة 

وهكذا فمسطرة الفحص توجب على املفتش الفاحص، أن يبلغ إشعار إلى امللزم قبل التاريخ املحدد للشروع في عملية 

الفحص بخمسة عشرة يوما على األقل ، بحيث أن عدم احترام املفتش لهذا األجل، الذي يجب أن يفصل بين تاريخ 

فيه، فيه خرق لحقوق الدفاع و بالتالي يؤدي إلى بطالن اإلجراءات املسطرية.  ويالحظ من  التوصل و تاريخ التحقيق

خالل هذه املقتضيات أن املشرع قوى من فعالية اإلشعار، بحيث لم يعد يستلزم توجيه اإلشعار فقط  كما كان معموال 

، يجب أن يتضمن اإلشعار مجموعة من . إضافة إلى ذلك741به في السابق، بل استلزم التوجيه الصحيح النافذ للملزم

الشكليات الواجب على املفتش احترامها تحت طائلة بطالن املسطرة ،كالتحديد الدقيق للسنوات املعنية بالفحص، و 

اإلسم الكامل للمرسل إليه و توقيعه، ورتبته، و كذا تحديد تاريخ الشروع في التحقيق، ملا لهذا التاريخ من أهمية في 

                                                           

738 -art.206 du CGI 

739 -art. 256 B et260 A du CGI 

740 - khalil HALOUI , Thése pour obtenir le grade de docteur’ spécialité droit privé’ sous thème : « les garanties du contribuable dans le 

cadre du contrôle fiscal en droit marocain » université de Grenoble année 2006  

من القانون املنظم للضريبة على القيمة املضافة و  29من القانون املنظم للضريبة العامة على الدخل و املادة  017كما نصت على ذلك املادة  -

  741  22املادة 

 على الشركات قبل توحيد املساطر الجبائية.   من القانون املنظم للضريبة

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006309298&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=19940902
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006309298&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=19940902
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006304259&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=19960512&oldAction=rechCodeArticle


                                                                                                                    

341 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

الذي يبتدئ منه احتساب مدة الستة أشهر التي ال ينبغي  تجاوزها في تحقيق املحاسبة، تم يجب أن يتضمن  تعيين اليوم

 أيضا وجوبا نوع الضريبة أو الضرائب الخاضعة للفحص مع تحديد السنوات املعنية باملراقبة .

القول بأن" اآلجال الفاصلة بين ، ذهبت إلى قرار للغرفة اإلدارية باملجلس األعلى سابقا، محكمة النقض حالياوفي 

تاريخ التوصل باإلشعار للتوصل باإلشعار إلجراء التفتيش وتاريخ حضور املفتش املحقق أمام السرعة املعنية بفحص 

( يوما، و أن العبرة في ذلك بتاريخ التوصل باإلشعار، وليس بتاريخ اإلرسال 07املستندات يجب أال يقل عن خمسة عشرة)

. كما أكدت في نفس املنحى أن العبرة في تبليغ اإلشعار 742ضمانات لفائدة امللزم ليتمكن من تيهئ دفاعهملا في ذلك من 

، بل ذهبت أكثر من ذلك  واعتبرت تغيير اإلدارة لتاريخ موعد إجراء 743األول و احترام أجله و ليس بواقعة التوجيه

،  ويستلزم إعادة املسطرة بتبليغ جديد و احترام التفتيش، وإسم املفتش املحقق، بمثابة تنازل عن اإلشعار األول 

 .744أجله

وبما أن عملية الفحص في عين املكان تجرى وجوبا باملقر االجتماعي للملزم أو في مؤسسته الرئيسية، فإنه يمنع على 

إلدارة ا املفتش املحقق أن يطالب الخاضع للضريبة بإحضار الوثائق املحاسبية أو مقتطفات من املحاسبة لفحصها بمقر 

الضريبية ، كما يمنع عليه أن يأخذ معه السجالت والوثائق املحاسبية األصلية التي سلمها له الخاضع للضريبة أثنا 

تواجده بمكان الفحص، إال بموافقة هذا األخير الصريحة ، ومقابل إيصال يتضمن بالتفصيل نوع وعدد الوثائق و 

 السجالت التي تسلمها.  

من املدونة  909ة التي يجب أن يستغرقها الفحص في عين املكان ، فقد حددها املشرع من خالل املادة أما املدة القانوني

العامة للضرائب، إذ استهلها بعبارة "ال يمكن بأي حال من األحوال" وهذا يفيد اإللزام والتقييد لعمل مفتش ي الضرائب 

ثة أشهر بالنسبة للمنشآت التي يعادل أو يقل مبلغ رقم املكلفين بالفحص، فال يمكن إذن أ ن تتجاوز مدة الفحص  ثال

( 71معامالتها املصرح به في حساب الحاصالت والتكاليف برسم السنوات املحاسبية الخاضعة للفحص عن خمسين )

مليون، وقد تتجاوز ستة أشهر بالنسبة  للمنشآت التي يفوق مبلغ رقم معامالتها املصرح بها في حساب الحاصالت 

( مليون درهم. وهكذا فأي تجاوز لهذه 71ليف برسم إحدى السنوات املحاسبية الخاضعة للفحص، خمسين )والتكا

 املدد، يعرض العملية برمتها للبطالن . 

 املطلب الثاني: الحدود القانونية بعد املراقبة 

وصلت حسب النتيجة التي تبعد قيام اإلدارة الضريبية بفحص محاسبة امللزم ، فإنها تحدد موقفها تجاه هذا األخير 

إليها ، ففي الحالة التي يكشف فيها الفحص عن صحة اإلقرار والبيانات املحاسبية، وعدم وجود إخالالت جسيمة 

صرح بها ، فإن اإلدارة تشعر امللزم بنتيجة الفحص الواقع على بياناته املحاسبية بواسطة أو نقصان في األرقام امل

                                                           

  742 بين وزير االقتصاد و املالية ضد شركة سود طراك 9112يناير  92بتاريخ  9119 311.2.9قرار الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى عدد  -

ازعة الجبائية املتعلقة بربط و تحصيل الضريبة أورده محمد قصري " املن 91/10/9112بتاريخ  91/12/9112بتاريخ  722قرار الغرفة اإلدارية عدد  -

  743أمام

 22،ص،9117الطبعة األولى ، 19القضاء اإلداري ، سلسلة و مؤلفات و أعمال جامعية ، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية و التنمية العدد 

  22744قصري م،س، ص:. أورده محمد  10/9112/ 92بتاريخ  9119-9-2 311قرار الغرفة اإلدارية عدد  -
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من املدونة العامة للضرائب، وبالتالي يقع عليها واجب اإلثبات إذا  902في املدة  وسائل التبليغ املنصوص عليها

 رغبت في إعادة تقدير رقم أعماله. 

أما في الحالة التي يكشف فيها الفحص في عين املكان عن وجود تلك اإلخالالت أو النقصان في األرقام املصرح بها، 

إما املسطرة العادية للتصحيح، وإما املسطرة السريعة. وفي هذا   -حسب الحالة  -فإن اإلدارة ملزمة بتطبيق 

االتجاه، فتغيير األساس الضريبي ال تنفرد به اإلدارة الضريبية كما هو الشأن عند انعدام التصريح ، بل قيدها 

لزم املشرع . كما أالقانون بضرورة إتباع إجراءات املسطرة التواجهية )الفقرة األولى( التي تنبني على الحوار مع امللزم

اإلدارة الضريبية بتبليغ امللزم، إذ يلعب التبليغ دورا جوهريا في تكريس الطبيعة التواجهية ملسطرة التصحيح، 

لكونه املحور الذي تدور حوله أطوار املسطرة، و تترتب عنه آثارا قانونية على مستوى تعديل األساس الضريبي. كما 

 )الفقرة الثانية( من القيود التي يجب أن تلتزم بها اإلدارة الضريبية.تعتبر إجراءات التبليغ و آجاله 

 

 الفقرة األولى:: املسطرة التواجهية و تبادل املراسالت

نظم املشرع طبيعة العالقة بين اإلدارة الضريبية و امللزم في إطار مسطرة التصحيح، حيث حدد حق اإلدارة في 

ساواة في تحمل األعباء العامة وجعل الضريبة أداة لخلق منافسة شريفة تصحيح األساس الضريبي لتكريس مبدأ امل

على املستوى التجاري واالقتصادي، ثم حدد حقوق امللزم وعدم تعرضه لتعسف اإلدارة أثناء استعمال سلطاتها. 

سس هذه املعادلة الصعبة جعلت املشرع ينص على ضرورة احترام قاعدة التواجه في حالة مساس اإلدارة باأل 

الضريبية التي تضمنها إقرارات الخاضع للضريبة عن طريق التصحيح، تدعيما لقاعدة التواجه والحوار التي تقوم 

 عليها املسطرة حتى ال يتم تجريد تبادل املراسالت من محتواها.

هذا  لوإذا كانت السلطة اإلدارية تتمتع باختصاص تقديري واسع في تحديد القرار اإلداري املناسب، فإن مقاب

االعتراف التقديري اعتراف للخاضعين للضريبة أيضا بضمانات سابقة على اتخاذ هذا القرار من خالل تمكينهم من 

 مناقشة جميع األسباب واإلثباتات املدلى بها ضدهم ، وهذا من شأنه خلق نوع من التوازن  والثقة بين الطرفين.

اسيان يتمثل األول في اإلدارة الضريبية التي ترمي إلى إن مسطرة تصحيح األساس الضريبي يتجاذبها طرفان أس

الحفاظ على موارد الخزينة ، والطرف الثاني يمثله امللزم التي تجب حماية حقوقه املالية باعتبارها مصدر هذه 

 991املوارد، وهو ما جعل املشرع املغربي يضفي على هذه املسطرة طابعا تواجهيا بين الطرفين حيث قررت املادة 

من املدونة العامة للضرائب حق اإلدارة الضريبية أن تدعو إلى تصحيح أساس فرض الضريبة أو املبالغ املحجوزة 

برسم الدخول املكونة لألجور أو األثمان التقديرية املعبر عنها في االتفاقيات والعقود، وباملقابل ألزمها عندما تعتزم 

 . 745ذه املسطرة بمحتوى ما تعتزم القيام به في الشأنممارسة هذا الحق بتبليغ امللزمين الخاضعين له

فمن خالل هذه املقتضيات ذات الطابع الخاص، يتضح أن اإلدارة الضريبية ملزمة بأن تحيط امللزم علما بقرار 

التصحيح و بما تنوي اتخاذه في مواجهته بقصد تدارك املوقف وتصحيح وضعه بما من شأنه إزالة األسباب املرتكز 

                                                           

  745من املدونة العامة للضرائب ، كتاب املساطر الجبائية. 991املادة  -
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لقرار، كما أن تبليغ امللزم بأسباب التصحيح وطبيعته وتفاصيل مبلغه أو األساس الجديد الواجب اعتماده، عليها ا

 يعتبر من أهم تجليات الطبيعة التواجهية ملسطرة التصحيح ، لكونها تضمن للملزم حق الدفاع .

 992و  999و  990و  991اد وإن كل إخالل من طرف اإلدارة الضريبية بمسطرة التصحيح املنصوص عليها في املو 

من املدونة العامة للضرائب، يؤدي إلى بطالنها، نظرا الرتباطها بضمانات أساسية و حقيقية للملزم ، وملا لها أيضا 

من عالقة وثيقة بحقوق الدفاع املخولة له في إطار املسطرة التواجهية الحضورية التي تهدف إلى إشراكه في عملية 

 تصحيح الوعاء .

ص مسطرة تصحيح األساس الضريبي في كل من الرسالة األولى لتصحيح األساس الضريبي، ثم الرسالة الثانية وتتلخ

لتصحيح األساس الضريبي، حيث يعرض كل طرف، اإلدارة من جهة، وامللزم من جهة أخرى موقفه و مالحظاته 

 . . وذلك بسلك عدد من اإلجراءات746بغية التوصل إلى اتفاق حول األساس الجديد

لذلك يعتبر تبليغ امللزم املعني بمسطرة التصحيح من قبل اإلدارة الضريبية، وتمكينه من االطالع على أسباب 

ومضمون القرار اإلداري بواسطة رسالة تبليغية أولى، من اإلجراءات األساسية التي خولها املشرع للخاضع للضريبة 

ت هو تمكين هذا األخير من اإلدالء بوسائل الدفاع داخل ، في إطار قاعدة حق الدفاع، والهدف من هذه اإلجراءا

أجل ثالثين يوما املوالية لتاريخ تسلم التبليغ، ويعتبر هذا اإلجراء من حيث األصل امتدادا للضمانات اإلجرائية في 

ة كلما اممجال القرارات اإلدارية التي عمل القضاء على اإلداري املغربي مند زمن طويل على تطبيقها بنوع من الصر 

كان من شأن القرار أن يمس املخاطبين بأحكامه بجزاءات عقابية أو جزائية واشترط لصحة هذا القرار تحديد 

املخالفات املنسوبة لصاحب الشأن تحديدا دقيقا نافيا للجهالة وأن يترك للمعني باألمر مهلة كافية لتحضير دفاعه 

 .747وتقديم مالحظاته حول الوقائع املعلنة

ل عملية تبادل املراسالت بين اإلدارة الضريبية  وامللزم ، تتشكل قنوات الحوار والتواجه بين الطرفين، فمن خال 

وهذه الطبيعة التواجهية التي تقيد مسطرة التصحيح الضريبي، دعمها املشرع املغربي بطابع اإللزام لضمان 

حة ومنضبطة للشكليات املقررة في املادة احترامها عمليا، بحيث يجب أن تكون مراسالت اإلدارة الضريبية واض

من حيث مضمونها تحت طائلة بطالن مسطرة التصحيح برمتها ، كما أن عدم جواب امللزم على الرسالة األولى  991

يؤدي إلى فرض الضريبة بصورة تلقائية، وكذا اعتبار عدم الطعن في األسس املضمنة في الرسالة الثانية أمام 

 . 748 ضمنيا لألسس املعتمدة من طرف اإلدارةاللجنة املحلية قبوال 

                                                           

070، ص، 9119عبد الغني خالد " املسطرة في القانون الضريبي املغربي"، مطبعة دار النشر املغربية، الدار البيضاء،  - 746  

رية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق ، القانون العام، كلية العلوم محمد لعرج: فاعلية قواعد اإلجراءات و الشكل في القرارات اإلدا -

  747القانونية  

020، ص،  9119-9110و االقتصادية و االجتماعية، جامعة محمد الخامس،   

سة الوطنية لإلدارة العمومية فتحي إبراهيم: طبيعة لجان التحكيم العامة و انعكاساتها على تدعيم ضمانات املكلف " دبلوم السلك العالي، املدر  -

748  

02،ص 0229 – 0220الرياط ،   
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فجوهر املسطرة التواجهية ومضمونها، هوتخويل الخاضع للضريبة حق الدفاع في مواجهة سلطات اإلدارة الضريبية 

واختصاصاتها في املراقبة والفحص واتخاذ قرارات التصحيح الضريبي، وهو ما يؤكد أن الطبيعة التواجهية في هذا 

بذاتها تمتد من مرحلة ما قبل إقرار التصحيح أثناء إجراءات الفحص إلى غاية اتخاذ موقف لتصحيح املجال قائمة 

حينما اعتبر  991األساس الضريبي والشروع في تبادل املراسالت ، وهو ما أكده املشرع في الفقرة األخيرة من املادة 

( يوما 07خمسة عشرة )–جل القانوني مسطرة التصحيح الغية في حالة عدم توجيه اإلشعار بالفحص داخل األ 

 لتأكيد الطبيعة التواجهية ملسطرة التصحيح الضريبي. -قبل الشروع مسطرة الفحص

فاإلدارة الضريبية تكون ملزمة بإعالم امللزم ألول مرة بواسطة رسالة تكون بمثابة إعالن ببدء املسطرة التواجهية، 

حتى  749هذه الرسالة األسباب الداعية للتصحيح وطبيعتهوهي تحمل رغبتها في التصحيح، ويجب أن تتضمن 

يتمكن امللزم من تقييم مالحظاته واالستعداد للمواجهة، ويتعين على اإلدارة الضريبية أن تعلل قيامها بهذا 

التصحيح وذلك بتوضيح األسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها في تغيير األساس الضريبي، وال يجدر باملفتش 

كلف بالتصحيح رفض محاسبة امللزم أو حتى جزء منها دون تضمين الرسالة األولى للتبليغ أسباب هذا الرفض، امل

، وخرقا للمقتضيات القانونية مما ينتج عنه حرمان امللزم  750فعدم تعليل التصحيح الضريبي يعتبر خطأ جوهريا

دته اإلدارة نفسها عندما ألزمت املفتش وهذا ما أك من اتخاذ موقف مناسب من اقتراحات اإلدارة الضريبية،

املصحح باعتماد طريقة دقيقة لترجمة األرقام والعناصر التي لها تأثير على طبيعة الوضعية الضريبية والتقيد 

 .751باملقتضيات القانونية الرامية إلى تبرير التصحيح

صحيح التبليغية األولى طبيعة هذا التوباإلضافة إلى أسباب التصحيح يجب على اإلدارة الضريبية أن تضمن الرسالة 

الذي قامت به وذلك من خالل نوع الضريبة التي انصب عليها التصحيح، والنقطة املحددة ملوضوع التصحيح 

والسنة املستحقة عنها الضريبة ولو تعددت السنوات التي لحقها التصحيح وكل ذلك في خانة بالنموذج املعد للتبليغ 

وتفاصيل مبلغ التصحيحات املزمع القيام بها" ويرفقها املفتش بتقرير وافي من عدة  تحت عنوان" طبيعة أسباب

صفحات يحتوي على جرد لجميع الخانات الحسابية التي تحتويها املحاسبة، كما يحتوي هذا التقرير على مالحظات 

كأساس  حديد املقترحاملفتش خالل تفحصه للفواتير والسجالت فيذكر املبلغ القديم املصرح به، ثم املبلغ ال

 .  752الستنتاج اإللزام الضريبي

 الفقرة الثانية: التزام اإلدارة الضريبية بإجراءات التبليغ وبآجاله

                                                           

من كتاب املساطر الجبائية من املدونة العامة للضرائب 991املادة  - 749  

750 - Arrêté du conseil d’état : CE 22.janvier 1982 i, 21775, 1982, 3, comm 287-278 thierry Lambert, op Cit.p : 81  

751 - « chaque chef de redressement doit être mentionné de manière distincte avec sa traduction chiffrée .ces éléments sont 

en effet de nature a permettre au redevable de prendre utilement position .IL s’ensuite donc en application des dispositions 

de l’article 43 de la loi d’une notification et considérée comme étant entachée d’irrégularité dés lors qu’elle ne pas le motif de 

redressement que le montant  détaillé par chef de rappel et par année » 

- L’instruction générale de la T.V.A (circulaire n° 305/T.V.A 24 mars 1986, p : 253    

  012752عبد الغني خالد، مرجع سابق، ص،  -
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لم تكن اإلدارة الضريبية ملزمة بتبليغ امللزم فيل اإلصالح الجبائي الذي عرفه املغرب، حيث كانت تعمد إلى فرض 

 . 753سطرةالضريبة بشكل تلقائي دون االعتداد بأية م

وحقق املشرع قفزة نوعية بعد أن جعل اإلخبار يتم عن طريق رسالة موص ى بها مع إشعار بالتسليم، ونظرا 

 .754لإلشكاليات التي أثيرت على املستوى العملي حيث كثيرا ما كان  يتعمد املكلف عدم بسلم رسالة اإلشعار

تحت ضغط التقادم، ليطور مفهوم التبليغ و  ،0227وأمام هذا الوضع، تدخل املشرع من جديد بقانون املالية 

الذي أصبح يباشر عن طريق املأمورين التابعين إلدارة الضرائب، أو أعوان كتابة الضبط أو األعوان القضائيين أو 

 . 755بالطرقة اإلدارية

اإلجراءات  من املدونة العامة للضرائب، يتضح أن اإلدارة الضريبية تقوم في إطار  991فمن خالل مقتضيات املادة 

بحيث أنه  املتعلقة بتصحيح األساس الضريبي بتبليغ رسالتين للملزم قصد ضمان التطبيق السليم لهذه املسطرة،

ذا الحظ مفتش الضرائب ما يستوجب القيام بتصحيح الضرائب املفروضة على امللزم وجب عليه أن يبلغ هذا 

م ع القيام به و طبيعته  وتفاصيل مبلغه، كما يجب أن يتاألخير رسالة تبليغية أولى تتضمن أسباب التصحيح املزم

توقيع رسالة التصحيح من طرف مأموري الضرائب املحلف ، والذي يتوفر على األقل غلى رتبة مفتش مساعد و 

من املدونة للضرائب. كما يجب أن تحمل هذه الرسالة  901معتمد للقيام بمراقبة الضرائب، كما تنص املادة 

 .756رقة التحقيق التي ينتمي إليها املفتشتوقيع رئيس ف

وتكمن الضمانة الجوهرية هنا لصالح امللزم في أن التوقيع يكون عن طريق الكتابة من طرف الشخص املسؤول 

عن مراقبة الضرائب، ذلك بالتعريف عن هوته، فاإلشعار بالتصحيح يجب أن يكون ذو طبيعة قانونية ، فيكون 

 .  757مينه اسم الشخص املعتمد الذي له الصالحية في تنفيذ إجراء عملية التصحيحغير قانونيا في حالة عدم تض

فالسؤال املطروح في هذه املرحلة ، ما هو األجل القانوني الذي يلزم اإلدارة أن تبلغ فيه امللزم بمضمون الرسالة  

 التبليغية األولى؟

                                                           

753- ZAZA Fatima ALAMI – le contribuable marocain op.cit.p. 72  

حيث اعتبرت إدارية الرباط في نازلة الطيبي الوزاني، ضد وزير املالية، أن رجوع اإلعالم الضريبي مصحوب بعبارة غير مطلوب ، ال - 754  

، منشور املجلة املغربية لإلدارة املحلية و التنمية، 01/12/0221بتاريخ  022استالم اإلعالم، حكم عدد ينهض حجة ضد امللزم في رفضه   

032، ص، 0222، لسنة 03عدد   

ان له مك و قد أصبح التبليغ يتم في العنوان الذي حدده الخاضع للضريبة في إقراراته أو عقوده أو مراسالته املدلى بها إلى مفتش الضرائب التابع -

  755فرض 

أو أعوان  الضريبة عليه، إما برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بالتسليم إليه بواسطة املأمورين املحلفين التابعين لإلدارة الضرائب ،

   7-11كما تم تغييره بقانون املالية رقم  009كتابة الضبط أو األعوان القضائيين ، أو بالطريقة اإلدارية ، الفصل 

. 2،ص،9100زيزة هنداز: "املساطر الضريبية بين القانون و التطبيق"، مطبعة دار أبي رقراق ، الرباط، الطبعة األولى،ع - 756  

757 - Khalil HALOUI : OP,cit,p : 80 
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تجاوز ما هو محدد قانونا،  كما أن هذا  الفراغ إن عدم تحديد هذا األجل من شأنه أن يؤثر على مدة الفحص بأن ت

القانوني من شأنه أن يؤثر على النتائج التي من املمكن أن تترتب عن الفحص. فتحديد أجل لتبليغ نتائج الفحص، 

 يحصين ضمانة اإلشعار بالفحص من حيث تحديد السنوات املعنية بهذه العملية، وكذلك ضمانة مدة الفحص. 

م على الرسالة األولى، فإن اإلدارة الضريبية تبلغ امللزم برسالة ثانية تتضمن أسباب رفضها الكلي وبعد جواب امللز 

. 758يوما تبتدئ من تاريخ تسلمها للمالحظات املذكورة 11أو الجزئي ملالحظات امللزم و ذلك خالل أخل ال يتجاوز 

األجل الذي يتم فيه تبليغ الرسالة الثانية، ويالحظ أن املشرع خالفا لتبليغ الرسالة األولى، قد نص صراحة على 

التي جاء في فقرتها ما قبل األخيرة "تكون مسطرة التصحيح الغية في حالة  991كما رتب جزاء قانونيا بنص املادة 

عدم تبليغ املفتش على مالحظات الخاضعين للضريبة داخل األجل املنصوص عليه في البند الثاني أعاله"، وهذا 

 دارة الضريبية التعامل بنوع من السرعة مع مسطرة التصحيح .يفرض على اإل 

، يتضح أن الرسالة التبليغية األولى 759من املدونة العامة للضرائب 929ومن خالل الفقرة الخامسة من املادة 

ية لينتج عنها قطع التقادم لفائدة اإلدارة الضريبية حيث يمكنها تصحيح أوجه النقصان واألخطاء  واإلغفاالت الك

أو الجزئية املالحظة في تحديد أساس فرض الضريبة أو حسابها، وذلك ما يفيد على أن هذا األجل الجديد الذي 

يوما املوالية  21عكس األجل املخول للملزم قصد اإلدالء بمالحظاته خالل  760ترتبه الرسالة األولى هو أجل التقادم

إلى سقوط حق امللزم في االستفادة من باقي أطوار املسطرة لتاريخ تسلم الرسالة التبليغية األولى والذي يؤدي 

 التواجهية في حالة عدم احترامه.

ويبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ توصل أو تسلم امللزم للرسالة األولى بصورة صحيحة حيث تشمل املدة الجديدة  

املحاسبية املعينة( وهو ما يجعل التقادم دجنبر من السنة الرابعة الختتام السنة  20أربع سنوات كاملة) إلى غاية 

يحتسب بالسنوات املحاسبية وليس باأليام كما هو الشأن بالنسبة للقواعد العامة التي يحتسب فيها األجل الكامل من 

. وبذلك يكون املشرع قد حصر تدخل اإلدارة 761تاريخ املطالبة القضائية )االستدعاءات( أو غير القضائية )اإلنذارات(

 بية في املدة القانونية املذكورة للتقادم. الضري

أما الرسالة الثانية للتبليغ، فأهم ما تشتمل عليه، دعوة امللزم إلى تقديم طعنا في أسباب رفض اإلدارة الجزئي أو الكلي، 

ملعني ا إلى اللجنة املحلية لتقدير الضريبة، وإال أصبحت األسس املقترحة قانونية ونهائية، حيث ألزم املشرع املفتش

                                                           

من املدونة  العامة للضرائب 991الفقرة األولى من املادة  - 758  

ألف ة في املادة -999و في املادة  0-990و في املادة  0-991يغ املنصوص عليه في املادة "ينقطع التقادم بالتبل 929الفقرة الخامسة من املادة  -

992759 

) الفقرة األولى( أعاله.992و في املادة  0-993و في املادة    

.13، ص، 9119دار القلم الطبعة األولى ، ماي  –دراسة مقارنة  -سفيان الدريوش، و رشيدة الصابري: تصحيح األساس الضريبي - 760  

و تنتهي األربع  10/10/0229فإن بداية التقادم يحتسب من بداية  0220و حيث إنه اعتبارا إلى كون السنة املفروضة عليها الضريبة هي سنة " -

  761 سنوات

توقفه. ....و حيث ال دليل بامللف يفيد قطع التقادم غير ما ذكر أعاله أو  10/10/0221بحلول  02/23من قانون 02املذكورة في الفصل   

 و حيث أنه بتمام مدة األربع سنوات التالية للسنة التي تم اكتشاف الدخل خاللها تكون املطالبة بالضريبة قد طالها التقادم..."_

. غير منشور. 731/0222في امللف رقم 90/10/0223بتاريخ  12/23_ حكم إدارية وجدة عدد   
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يوما من تاريخ تسلم الجواب بتبليغهم،  11تبليغه بهذه األسباب كذا أساس فرض الضريبة املعتمد، وذلك خالل أجل 

يوما لفائدة امللزم للطعن أمام اللجنة املعنية ويبدأ من  21لذلك فإن تبليغ الرسالة الثانية يترتب عنه بدء سريان أجل 

 الثانية تسلما صحيحا. اليوم املوالي لتاريخ تسلم الرسالة

إذا فاألسس الضريبية املضمنة في الرسالة الثانية، تعتبر بمثابة خالصة لقناعة اإلدارة الضريبية من خالل املسطرة 

التواجهية إذ تنتهي هذه املرحلة، وال يعني هذا أن اإلدارة الضريبية من خالل ممارسة سلطتها في التصحيح واعتمادها 

أنهت األمر،بل هذه السلطة تخضع بدورها للرقابة اإلدارية املتمثلة في اللجان الضريبية لألساس الضريبي، قد 

 والقضائية،

 خاتمة 

من خالل ما سبق يمكن أن نستنتج أن العالقة بين امللزم واإلدارة الضريبية، رغم الجهود املبذولة، ال زال يكتنفها 

ص وتحصيل الضرائب التي تكون أهم مورد للدولة، وذلك بعض الشك املتبادل، فاإلدارة الضريبية مدعوة الستخال 

باستعمال السلطات املخولة لها، كاملراقبة بأنواعها، وتوقيع الجزاء على املخالفين للقانون. وامللزم من جهته، وفي 

ك شظل غموض نصوص القانون الجبائي وتعقد املساطر الجبائية، واستئثار اإلدارة بتفسيرها، ولد عنده نوع من ال

في أن إدارة الضرائب همها االستيالء على جزء من مداخيله، مما يدفع البعض إلى اإلبداع في االحتيال والتهرب من 

أداء الضريبة، أو تقديم إقرارات غير صحيحة أو ناقصة، األمر الذي يجعل إدارة الضرائب تتدخل ملراقبة وتصحيح 

ال انون الجبائي حماية للمناسب على املخالفين ملقتضيات القتلك القرارات، وقد تذهب إلى حد توقيع الجزاء امل

 العام.

 املراجع واملصادر 

 الكتب 

 .9119عبد الغني خالد " املسطرة في القانون الضريبي املغربي"، مطبعة دار النشر املغربية، الدار البيضاء،  

 9100رقراق ، الرباط، الطبعة األولى،عزيزة هنداز: "املساطر الضريبية بين القانون و التطبيق"، مطبعة دار أبي  

دار القلم الطبعة األولى ،  –دراسة مقارنة  -سفيان الدريوش، و رشيدة الصابري: تصحيح األساس الضريبي 

 9119ماي 

 القوانين 

 كتاب الضريبة على الدخل البلجيكية 

 القانون الضريبي التونس ي مجلة اإلجراءات الجبائية 

 ئريةكتاب املساطر الضريبية الجزا 

 املدونة العامة للضرائب 

 ميثاق امللزم في مجال املراقبة الضريبية 

 ظهائر ومراسيم 

باملصادقة على   0219نونبر  91املوافق ل:  0239جمادي الثانية  93صادر في  0.72.202الظهير الشريف رقم:  

 مجموعة القانون الجنائي.
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، بتنفيذ القانون  9100نوفمبر  99املوافق ل:  0229من ذي الحجة 97صادر في  0.00.022الظهير الشريف رقم  

 املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. 29-12رقم 

 12.01بتنفيذ القانون رقم  9111فبراير 02املوافق ل:  0292محرم  07صادر في  0.11.71الظهير الشريف رقم  

 املتعلق بمهنة العدالة.

 دوريات ومناشير 

 ميثاق امللزم  

 الرسائل واألطروحات 

ملعاش ي :" وضعية املكلف في التشريع الضريبي و عالقته باإلدارة "أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون  فتيحة 

أكدال، السنة الجامعية –العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق القانونية واالقتصادية و االجتماعية، الرباط 

9111/9110 

قرارات اإلدارية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق محمد لعرج: فاعلية قواعد اإلجراءات و الشكل في ال 

 .9119-9110، القانون العام، كلية العلوم القانونية  و االقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس، 

فتحي إبراهيم: طبيعة لجان التحكيم العامة و انعكاساتها على تدعيم ضمانات املكلف " دبلوم السلك العالي،  

 0229 – 0220الوطنية لإلدارة العمومية الرياط ،  املدرسة

 

 األحكام والقرارات القضائية 

بين وزير االقتصاد و املالية  9112يناير  92بتاريخ  9119 311.2.9قرار الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى عدد  

 ضد شركة سود طراك

 91/10/9112بتاريخ  91/12/9112بتاريخ  722قرار الغرفة اإلدارية عدد  

 القضاء اإلداري ، سلسلة و مؤلفات و أعمال جامعية ، منشورات املجلة املغربية لإلدارة 

 .10/9112/ 92بتاريخ  9119-9-2 311قرار الغرفة اإلدارية عدد  

 . غير منشور. 731/0222في امللف رقم 90/10/0223بتاريخ  12/23حكم إدارية وجدة عدد  

 املراجع  باللغة الفرنسية 

 LAMBERT, «  Effet de surprise et contrôle fiscal : le contrôle inopiné », BF, N° 10, 2003 

 Arrêté du conseil d’état : CE 22.janvier 1982 i, 21775, 1982, 3, comm 287-278 thierry Lambert 

 Thèses 

 khalil HALOUI , Thése pour obtenir le grade de docteur’ spécialité droit privé’ sous thème : « les 

garanties du contribuable dans le cadre du contrôle fiscal en droit marocain » université de Grenoble année 

2006 

 املواقع اإللكترونية 

 www.legifrance,gouv.fr 

 Lamy fiscale , contrôle et contentieux ,Edition fiscale lamy, 1990.www.wkf.fr 
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) دراسة مقارنة( بيع األعضاء البرشية بني ضوابط الرشيعة االسالمية وحدود القانون  
Sale of human organs between the controls of Islamic law and the limits of the law -Comparative study 

 شيخ محمد زكرياء:  الدكتور 

 املركز الجامعي بمغنية/ الجزائر كلية الحقوق والعلوم السياسية أستاذ محاضر

 

 

 امللخص:

ة لربح املال، وبالرغم من تجريم الظاهرة في معظم دول العالم، لقد أصبحت تجارة األعضاء البشرية تشكل إحدى الطرق الرائج

إال أن تزايد بؤر النزاعات املسلحة، والرغبة في السيطرة على الحياة، وتفاوت املستوى املعيش ي بين األفراد، وارتفاع معدالت 

 .الفقر، ساهم بشكل كبير في توجه الكثيرين للتعامل مع هذه التجارة

جب التساؤل عن موقف كل من الفقه والقانون في مسألة االتجار باألعضاء البشرية، وعن مبدأ مجانية ومن هذا املنطلق و 

 التعامل والحدود الشرعية والقانونية الواردة عليه.

 : بيع األعضاء البشرية، موقف القوانين الوضعية، موقف الشريعة االسالمية، مبدأ املجانية.الكلمات املفتاحية

 

ABSTRACT 

Human organ trafficking has become one of the most popular ways of making money. Despite the criminalization 

of the phenomenon in most countries of the world, the rise in the focus of armed conflicts, the desire to control life, 

the disparity in living standards among individuals, and the rise in poverty have greatly contributed to the tendency 

of many to deal with this trade. 

Accordingly, the position of jurisprudence and law on trafficking in human organs, the principle of free treatment 

and the legal limits contained therein, should be questioned 

Keywords: Selling human organs , Opinion of the law, Opinion of islamic law, Free principle 

 

 مقدمة:

تعد ظاهرة بيع األعضاء البشرية من الجرائم الحديثة مقارنة مع بعض الظواهر اإلجرامية،   ٍاذ لم تظهر فصولها األولى 

حينما ثم ٍانشاء أول سوق رسمي لألعضاء البشرية في الواليات  ي منتصف الثمانينات وبداية التسعينات من القرن املاض ي،اال ف

، أين كان يسمح حينها بعمليات بيع األعضاء البشرية. غير أنه Barry Jacobsمن طرف الدكتور  0232 ةاملتحدة األمريكية سن

دة األمريكية بحظر االتجار باألعضاء البشرية نظرا ملا كانت ترتبه هذه األعمال من مظاهر وبعد مدة قصيرة قامت الواليات املتح

 سلبية تمس بكرامة الشخص االدمي وسالمته الجسدية.

ولقد ذهبت أغلب التشريعات والقوانين الوضعية الى حظر جميع التعامالت الخاصة ببيع وشراء األعضاء البشرية، 

 ع ونقل األعضاء من شخص ألخر بناء على شروط محددة في القانون من أهمها مبدأ املجانية.وسمحت استثناء بعمليات زر 
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 اشكالية البحث: 

انطالقا مما سبق تنحصر اشكالية الدراسة مجال البحث في التساؤل عن مدى مشروعية التصرف في األعضاء البشرية 

ائري والتشريعات املقارنة بخصوص هذه املسألة؟ وهل يجوز وابراز موقف كل من الشريعة االسالمية والتشريع الوضعي الجز 

التعامل باألعضاء البشرية والتصرف فيها في حاالت استثنائية من منظور الشريعة االسالمية والقانون أم أن حظر التعامل 

 باألعضاء البشرية جاء مطلقا ومجرما بصفة كلية؟.

تمدا في ذلك على املنهج التحليلي واملقارن بحيث أتطرق في املبحث ان هذه التساؤالت وغيرها سأحاول اإلجابة عنها مع

األول ملفهوم بيع األعضاء البشرية أما املبحث الثاني فأخصصه لدراسة الحماية القانونية ملبدأ املجانية في التعامل باألعضاء 

 البشرية.

 اهداف البحث:

يع الجزائري  والتشريعات املقارنة، واظهار موقف الشريعة دراسة مدى مشروعية التصرف في األعضاء البشرية في التشر  -

 االسالمية بخصوص هذه املسألة.

وضع القواعد القانونية التي تسمح بالتصرف في األعضاء البشرية، والتأكيد على الحماية القانونية التي يحيطها املشرع الجزائري  -

 بمبدأ املجانية في التعامل باألعضاء البشرية.

د على تجريم جميع مظاهر االتجار باألعضاء البشرية في التشريع الوضعي الجزائري والتشريعات املقارنة مع ابراز أهم التأكي -

 العقوبات املقررة لهاته الجرائم.

 

 ترجع أهمية البحث لالعتبارات التالية:أهمية البحث: 

تعرض فيه اإلنسان إلى انتهاكات عديدة في جسمه تسليط الضوء على موضوع االتجار باألعضاء البشرية والذي غالبا ما ي -

 وأعضائه مما يجعله ضحية لسماسرة االتجار باألعضاء البشرية.

ابراز أهم الضوابط املقررة من طرف الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية بخصوص جريمة االتجار باألعضاء البشرية، سيما  -

 ا في املجتمعات في اآلونة األخيرة على الرغم من حداثته.وأن هذا النوع من الجرائم عرف انتشارا رهيب

تحول عمليات نقل األعضاء وزراعتها، من أعمال انسانية تبرعيه لصالح املرض ى، إلى تجارة غير قانونية لها بواعثها وأصولها  -

 وممارساتها القائمة على ربح املال وانتهاك أعضاء البشر بطريقة غير قانونية.

    

 ول: ماهية بيع األعضاء البشريةاملبحث األ 

حتى يتسنى لي التطرق ملاهية بيع األعضاء البشرية على نحو دقيق، فانه يلزم بداءة الوقوف على مفهوم األعضاء البشرية 

 )املطلب األول( ثم لحكم بيعها في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية )املطلب الثاني(.

 بشريةاملطلب األول: مفهوم األعضاء ال

لقد وجد الفقه صعوبة كبيرة في تحديد املقصود بالعضو البشري، وعليه سنحاول عرض أهم التعريفات الفقهية 

والتشريعية التي قيلت فيه، ذلك أن ايجاد تعريف دقيق لألعضاء البشرية من شأنه أن يساعد رجال القانون في تكييف املسؤولية 

 ى هاته األعضاء.الجنائية عن أفعال االعتداء التي تقع عل

 

 الفرع األول: التعريف الفقهي لألعضاء البشرية
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لقد اختلف الفقه في تعريف العضو البشري فالبعض يعرفه تعريفا موسعا بالنظر الى الجانب الطبي البيولوجي، في حين 

 أن البعض االخر يعرفه تعريفا ضيقا باالعتماد على املعيار الوظيفي     للعضو البشري.

كن تعريف العضو من الناحية الطبية البيولوجية على أنه مجموعة من األنسجة تعمل مع بعضها البعض وعليه يم

، وبعبارة أخرى هو مجموعه من العناصر الخلوية املختلفة واملتشابكة والقادرة على أداء وظيفة معينة، 762لتؤدي وظيفة معينة

 .763لتي يفرزها العضو البشري فهو ال يتحدد بمساحة معينة بل يمتد ليشمل جميع املواد ا

أما مجمع الفقه االسالمي فقد عرف العضو البشري بأنه أي جزء من االنسان من أنسجة وخاليا ودماء ونحوها كقرنية 

 .764العين سواء أكان متصال به أو منفصال عنه

م مكونات الجس يظهر من التعاريف السابقة أنها أوردت تعريفا موسعا للعضو البشري حينما اعتبرته يشمل جميع

البشري من دماء وأنسجة وخاليا وسواء أكانت متصلة به أو منفصله عنه،      بل واالكثر من ذلك اعتبرت أن كل جزء من أجزاء 

 الجسد ظاهريا كان أو باطنيا، سائال أو جامدا، متجددا أو غير قابل للتجديد، بمثابة عضو من األعضاء البشرية.

لذكر للعضو البشري لم تكن دقيقة نظرا لعدم تفرقتها ما بين العضو البشري وما يعتبر ان جميع التعريفات سالفة ا

 من منتجات الجسم ومشتقاته، لذا كان لزاما على الفقه أن يجتهد أكثر إلعطاء تعريف دقيق للعضو البشري.

يؤدي وظيفة محددة مثل  فعرفه جانب من الفقه انطالقا من الوظيفة األساسية التي يؤديها على أنه جزء من الجسم 

 القلب والرئة والكبد...، وبمفهوم اخر هو كل جزء من الجسم يؤدي وظيفة أساسية في حياة الشخص.

يظهر من هذه التعاريف أنها جاءت ضيقة، ذلك أنها أخرجت بعد األعضاء من دائرة األعضاء البشرية كاألنسجة، على 

ل اعتبرت أن العضو البشري يكون كذلك متى أدى وظيفة أساسية في حياة الرغم من عدم امكانيه العيش بدونها، وباملقاب

الشخص وهذا األمر غير صحيح، فاإلنسان قد يفقد عضوا هاما من أعضائه البشرية دون أن يكون لذلك تأثير على حياته، كأن 

 أنه يمكن للشخص أن يعيش بدونها.يفقد االنسان عينا أو يدا  أو رجال، فجميع هذه العناصر تعتبر بمثابة أعضاء بشرية غير 

يتبين مما سبق أن هناك اختالفا ظاهريا في تعريف العضو البشري عند الفقهاء، األمر الذي يضطرنا الى البحث عن 

 تعريف دقيق للعضو البشري في التشريعات الغربية والوطنية.

 الفرع الثاني: التعريف القانوني لألعضاء البشرية

القوانين الغربية والعربية الى تحديد املفهوم االصطالحي لألعضاء البشرية، وعليه سأتطرق الى لقد اتجهت العديد من 

 أهم التشريعات املقارنة التي عرفت األعضاء البشرية في قوانينها الداخلية )أوال( ثم إلى تعريف املشرع الجزائري )ثانيا(.

 أوال: تعريف األعضاء البشرية في التشريعات املقارنة

املشرع االنجليزي العضو البشري على أنه كل جزء من الجسم يتكون من مجموعة مركبة ومتناغمة من األنسجة  عرف

 .765والذي ال يمكن للجسم استبداله بشكل تلقائي اذا ما تم استئصاله بالكامل

                                                           

بشرية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر حسن عوده زعال، التصرف غير املشروع باألعضاء ال  762

 .71، ص 9112والتوزيع، األردن، 

 .021أليكسين كاريل، االنسان ذلك املجهول، كتاب مترجم للغة العربية من طرف شفيق أسعد فريد، مؤسسة املعارف، بيروت، لبنان، ص   763

، املتعلق بانتفاع 0233فبراير  00( املنعقد بجدة، اململكة العربية السعودية، في التاريخ من سته الى 0/2) 91المي رقم قرار مجمع الفقه االس  764

 االنسان بأعضاء جسم انسان اخر حي أو ميت.

 .92/12/0232املادة السابعة من القانون االنجليزي املتعلق بزراعة األعضاء البشرية الصادر بتاريخ    765
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اء البشرية باستثنوعرفه املشرع املغربي على أنه كل جزء من جسم االنسان سواء أكان قابال للخلفة أم ال واألنسجة 

 .766تلك املتصلة بالتوالد

في حين عرفه املشرع الفلسطيني على أنه يشمل جميع االعضاء البشرية الكاملة أو جزء منها أو األنسجة والخاليا باستثناء 

 .767الدم ومشتقاته

ل جزء من على أنه كواملالحظ من التعاريف السابقة أن املشرعين الفلسطيني واملغربي أصابا حين عرفا العضو البشري 

أجزاء الجسم وجميع األنسجة املكونة له والخاليا املرافقة له، غير أنهما أخرجا تواليا الدم ومشتقاته واألعضاء املتصلة بالتوالد 

من دائرة األعضاء البشرية، على خالف املشرع االنجليزي الذي توخى الدقة في تعريفه العضو البشري حين استبعد األعضاء 

دة التي يمكن للجسم استبدالها تلقائيا أو تلك التي يمكن تجديدها، وبهذا يكون املشرع االنجليزي قد اعتبر الدم وباقي املتجد

 مشتقات الجسم من األعضاء كذلك.

 ثانيا: تعريف األعضاء البشرية في التشريع الجزائري 

وكذا املرسوم التنفيذي  768املتعلق بالصحة 03/00بالرجوع الى القوانين الجزائرية املتعلقة بالصحة سيما القانون رقم 

يتبين أن املشرع الجزائري لم يعط تعريفا محددا للعضو البشري غير أن  769املتعلق بمدونة أخالقيات مهنة الطب 29/921رقم 

الصحة  من قانون  277هذا األمر لم يمنعه من استعمال بعض املصطلحات املرادفة له ومن أمثله ذلك ما نص عليه في املادة 

ال يجوز نزع األعضاء واألنسجة والخاليا البشرية وزرعها اال ألغراض عالجيه أو تشخيصية والتي جاءت على النحو التالي: "

 وضمن الشروط املنصوص عليها في القانون".

رية يا البش"ال يمكن أن يكون نزع األعضاء واألنسجة والخال من نفس القانون والتي جاء نصها كاالتي:  273وكذا املادة 

 ".وزرعها محل صفقه مالية

ونفس االمر سار عليه املشرع الجزائري في قانون العقوبات اذ لم يتضمن هذا األخير تعريفا للعضو البشري على الرغم 

من النص عليه في الجرائم املتعلقة بالضرب والجرح وما قد يترتب عليه من مسؤولية جزائية حال االعتداء عليه، فقد نصت 

اذا ترتب على أعمال العنف املوضحة أعاله، فقد أو بتر احدى األعضاء أو  "يعاقب بالحبس.....منه على ما يلي:  912/9دة املا

 الحرمان من استعماله".

يتبين من املواد السابقة أن املشرع الجزائري لم يفرق ما بين األعضاء البشرية ومشتقاتها من أنسجه وخاليا، واعتبرها 

د تطبيق أحكام املواد املتعلقة بتنظيم عملية نقل وزرع األعضاء البشرية، كما قرر نفس العقوبات على كافة شيئا واحدا عن

 أفعال االعتداء التي يكون محلها جسم اإلنسان بكل مكوناته وبغض النظر ان كان من األعضاء البشرية أو مشتقاتها.

 

 

 املطلب الثاني: حكم بيع األعضاء البشرية

                                                           

املتعلق بالتبرع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها  17/91املعدل واملتمم بالقانون رقم  23/01ع املادة الثانية من القانون املغربي رقم تراج  766

 وزرعها. 

 9102لسنة  11والذي ثم إلغاؤه بموجب القرار بقانون رقم  9112لسنة  19يراجع مشروع قانون نقل وزراعة األعضاء البشرية الفلسطيني رقم   767

إلى أن  هاملتعلق بتنظيم نقل وزراعة األعضاء البشرية، أين لم يشر هذا األخير إلى تعريف العضو البشري على خالف القانون امللغى، ويجدر التنوي

 ن الجغرافيتين.نطقتيالقانون األخير يسري تطبيقه في الضفة الغربية لفلسطين فقط دون قطاع غزة نظرا الختالف التشريعات القانونية ما بين امل

 (.9103يونيو  92، الصادرة بتاريخ 21املتعلق بالصحة، )ج.ر.ج.ج، العدد  9103يوليو   19املؤرخ في  03/00القانون رقم   768

 (.13/12/0229، الصادرة في 79،)ج.ر.ج.ج، العدد 0229جويلية  11املؤرخ في  29/921املرسوم التنفيذي رقم   769
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ن النجاح الذي أحرزته عمليات نقل وزرع االعضاء البشرية اال أنها بقيت محدودة نظرا النعدام األعضاء على الرغم م

السليمة املراد زرعها في املريض وعدم توافرها بالكميات املناسبة، لذا لجا كثير من املرض ى ال سيما األغنياء منهم الى استغالل 

بب الحاجة والفقر وتقديم عروض مالية لهم مقابل الحصول على أعضائهم الظروف القاسية التي يعيشها بعض األشخاص بس

 وزرعها في أجسامهم للنجاة بأنفسهم من املرض أو املوت.

ومن ثم فان عملهم هذا يكون قد أخذ الصورة البيع وهو ما سأحاول اإلجابة عليه في هذا املطلب من خالل التطرق الى 

 وضعي من عملية بيع االنسان ألعضائه البشرية.موقف الشريعة اإلسالمية والقانون ال

 الفرع األول: حكم بيع األعضاء البشرية في الشريعة االسالمية

لقد اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية في حكم بيع األعضاء البشرية بين محرم ومجيز لها، ومن تم يمكن حصر االختالفات 

ة في حالة الضرورة املبيحة للعالج بها )أوال( واتجاه ثاني يحرم مطلقا تداولها في اتجاهين، اتجاه أول يجيز تداول األعضاء البشري

 والتعامل بها )ثانيا(، وهو اتجاه تبنته غالبيه املجامع الفقهية والباحثين.

 أوال: االتجاه القائل بجواز بيع األعضاء البشرية في حالة الضرورة املبيحة للعالج

، 770عضاء البشرية حرام متى كان لغرض الربح والتجارة والحصول على كسب مادييرى أصحاب هذا االتجاه أن بيع األ 

ألن األمر يتعارض مع مبدأ الكرامة اإلنسانية من جهة، وألن استعمال العضو لغير الوظيفة التي خلق من أجلها يعتبر حراما من 

ا، بنفس الوظيفة التي وظفها هللا فيها عند خلقه جهة ثانية، أما اذا بيعت األعضاء البشرية لكي توضع في موضع تقوم من خالله

 فال تعارض هنا مع كرامة ابن ادم وليس في ذلك احتقار وال اذالل، حتى وان أخذ صاحب العضو املنقول مقابال ماديا.

ذ خويستدل أصحاب هذا االتجاه في رأيهم بالقياس من وجوه عدة كالدية مثال، فهم يعتبرون أنه كما جاز لإلنسان أن يأ

 الدية عن عضوه، جاز له بيعه وأخذ ثمنه وال حرمة في ذلك.

غير أن هذا الرأي تعرض للنقد، ذلك أن الدية شرعها هللا سبحانه وتعالى لئال تهدر النفس مجانا، ومن ثم فال مماثلة 

 .771بين االدمي املالك املبتذل وبين املالك اململوك املتبذل

جمهور الفقهاء بيع لبن املرأة اذا حلب، وعليه فهم يعتبرون أنه متى جاز بيع لبن كما يستدلون في رأيهم هذا على اجازة 

 األدمية وهو جزء منها فانه قياسا عليه يجوز بيع بقية أجزاء جسم االنسان على اعتبار أن كال منهما يعد من األجزاء االدمية.

رج ومنفصل عنها بذاته، كما أن أخذه ال ينقص غير أنه يؤخذ على هذا الرأي بأنه تعرض النقد كذلك، فلبن املرأة خا

من وظائف الجسم شيئا وال يتسبب في تعطيلها، على خالف األعضاء البشرية فكل نقص فيها من شأنه أن يتسبب في االخالل 

 بوظائف الجسم البشري أو تعطيله.

 ثانيا: االتجاه القائل بتجريم بيع األعضاء البشرية

 يحرم بيع األعضاء البشرية، ودليلهم على ذلك من الكتاب والسنة واملعقول. أنه 772يرى أصحاب هذا االتجاه

اذ جاء في القران الكريم قوله تعالى: "ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر"، وعليه فان هللا سبحانه وتعالى من 

ة، عليه كل بيع لألعضاء البشرية فيه امتهان على بني ادم  بأن كرمهم على غيرهم من املخلوقات وذلك بأن خلقهم في صورة جيد

 وابتذال لهذه الكرامة وقلب للحقيقة اإللهية التي حبته بكل هذه الصفات.

                                                           

، 020، ص 0227هواني في كتابه املشاكل القانونية التي تثيرها عملية زرع األعضاء البشرية، مطبعة عين شمس، القاهرة، أنظر: حسام الدين األ   770

 .022، ص 0231وأحمد محمد سعد في كتابه زرع األعضاء بين الحظر واالباحة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .211، ص 0233خر حيا أو ميتا، مجلة مجمع الفقه االسالمي، الجزء األول، العدد الرابع، أنظر امليس ي، انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم انسان ا  771

من أهم أنصار هذا االتجاه الفقيه جاد الحق علي جاد الحق، يوسف القرضاوي، عطية صقر، محمد سيد طنطاوي، علي جمعة، محمد نعيم   772

 رة إليه.ياسين وآخرون، ومعهم مجمع الفقه االسالمي الذي سبق االشا
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كما روي عن أبي هريره عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" قال هللا، ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى 

 استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره". بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل

 ومؤدى هذا الحديث حرمة بيع الحر وبطالنه وحرمة أكل ثمنه، ومن ثم فال يجوز لإلنسان بيع أعضائه واال كان اثما.

 أما من املعقول فقد استدل أصحاب هذا االتجاه على حرمة بيع أعضاء االنسان من وجوه عدة نجملها فيما يلي: 

 .النسان ليس بمال والبيع ال يصح اال على األموال ومن تم فان كل بيع أو شراء لألعضاء البشرية يكون باطالأن بدن ا -

أن عمليه بيع وشراء األعضاء من شأنها تشجيع العصابات على عمليات القتل والسرقة واملتاجرة باألعضاء البشرية وتحقيق  -

 الربح.

در اإلشارة الى أن الرأي الراجح في الشريعة اإلسالمية هو الرأي القائل بعدم جواز انطالقا من اآلراء الفقهية السابقة، يج

بيع االعضاء البشرية، ولعل السبب في ذلك يرجع لقوة األدلة التي استند عليها أصحاب هذا الراي في كون أن الجسم البشري 

أن يتصرف فيه بأن يبيع اعضاءه واال كان خائنا ألمانته هو ملك هلل وحده وما االنسان اال أمين عليه، ومن ثم فال يمكن لألخير 

 ومغضبا لربه مالك جسده وروحه.

 الفرع الثاني: حكم بيع األعضاء البشرية في القانون الوضعي

لم تتفق التشريعات الوضعية على موقف موحد في مسألة التصرف في األعضاء واألنسجة البشرية عن طريق البيع، 

انون الوضعي الى قسمين، األول يمنع بيع األعضاء البشرية والثاني يجيزها، وهذا ما سأتناوله تباعا، مبرزا ومن ثم فقد انقسم الق

 في األخير موقف املشرع الجزائري من عملية بيع األعضاء البشرية.

 

 أوال: القوانين الوضعية التي تمنع بيع األعضاء البشرية

واالتجار بها يخالف القيم األخالقية السائدة في املجتمع وال يمكن ترى بعض التشريعات أن بيع األعضاء البشرية 

 لألعضاء البشرية أن تعامل كقطع غيار السيارات أو تخضع للمعامالت املالية.

ولقد سارت أغلب القوانين الوضعية في هذا االتجاه، فنجد أن املشرع الفرنس ي منع التعامل باألعضاء البشرية عن 

 .773ا ومنع أي اتفاق يتضمن بيع عضو من أعضاء الجسم البشري طريق بيعها أو شرائه

كما ان املشرع االنجليزي منع هو االخر التعامل باألعضاء البشرية بمقابل مالي عن طريق بيعها او شرائها واعتبر ان تلقي 

ثابه جنحه يعاقب او دفع اي مقابل مالي مقابل الحصول على عضو بشري أو السعي الى ذلك من شخص حي أو ميت يعتبر بم

 .774عليها القانون 

وتماشيا مع التشريعات العربية سالفة الذكر اتفقت غالبية القوانين العربية على تجريم بيع األعضاء البشرية واشترطت 

 و في نقلها بين األفراد أن يكون ذلك بدافع الحب والتضامن والتكافل االجتماعي وبشروط محددة مسبقا في قوانينها الداخلية، وه

ما ذهب اليه املشرع الفلسطيني عندما حظر اجراء أي عمليات تمويل أو بيع او شراء من أعضاء جسم االنسان بمقابل مادي 

 .775سواء داخل البالد او خارجها

                                                           

من قانون الصحة العام الفرنس ي والتي نصت على مجانية عملية زرع ونقل األعضاء البشرية وعدم اخضاعها  0900/2وهو ما أكده في املادة   773

 ألي مقابل مالي.

 القانون االنجليزي املتعلق بزراعة األعضاء البشرية سالف ذكره.املادة األولى من   774

 املتعلق بتنظيم نقل وزرع األعضاء البشرية. 9102لسنة  11نون الفلسطيني رقم املادة الثالثة من القا  775
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وهو ما سار عليه كذلك املشرع املصري عندما حظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم االنسان         أو جزء منه 

 . 776على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل وأيا كان طبيعته أو أحد أنسجته

 ثانيا: القوانين الوضعية التي تجيز بيع األعضاء البشرية

ترى بعض التشريعات األخرى أن التصرفات القانونية سواء التبرعات أو املعاوضات تعد كلها تصرفات مشروعة طاملا 

هو بمثابه تعويض عما يتعرض اليه املتبرع من أضرار نتيجة لعملية االستقطاع  كان املحل مشروعا، ويعتبرون أن املقابل املادي

 التي ال تحقق له أي فائدة مباشرة، وانما تهدف الى تحقيق املصلحة االجتماعية بالحفاظ على صحة األفراد.

ة الى الفلبين وكولومبيا باإلضاف 777ولقد سارت تشريعات قليلة جدا في هذا املنهج، ومن أهمها النظام القانوني االيراني

وبوليفيا، فجميع هذه الدول تبيح بيع وشراء األعضاء البشرية وال تدخل هذه األعمال في نطاق التجريم غير أنها تشترط أال يكون 

الهدف من عملية البيع الربح والتجارة، بل أن يهدف البيع لالنتفاع بهذه األعضاء على الوجه الذي خلق من أجله، وأن يكون 

لبائع قد دفع خطرا أعظم من ضرر فقدانه لعضوه، باإلضافة الى اشتراط أن يتم البيع تحت اشراف مؤسسات حكومية ا

 متخصصة.

ويجدر التنويه الى ان املشرع االيراني يكفل للمتبرع تغطيه طبية ملدة سنة، باإلضافة ملنحه مبلغا ماليا مقابل التبرع 

 ر بتقديم مكافاة للمتبرع تعبيرا عن امتثاله وشكره له.بعضوه، كما أن املستفيد يلتزم هو االخ

 ثالثا: موقف املشرع الجزائري 

لم يختلف موقف املشرع الجزائري في مسألة بيع األعضاء البشرية عن موقف غالبية القوانين والتشريعات الوضعية 

انون الصحة حينما نص على أنه ال يجوز نزع من ق 277التي حظرت التعامل باألعضاء البشرية، فأكد على هذا املوقف في املادة 

 األعضاء واألنسجة والخاليا البشرية وزرعها إال ألغراض عالجية أو تشخيصية وضمن الشروط املنصوص عليها في القانون.

من نفس القانون نص على أنه ال يمكن أن يكون نزع األعضاء واألنسجة والخاليا البشرية وزراعتها محل  273وفي املادة 

 .صفقة مالية

كما لم يكتف املشرع الجزائري بحظر عمليات بيع وشراء األعضاء البشرية واألنسجة والخاليا فقط، بل تعداه ليشمل 

، باإلضافة إلى تجريمه لجميع األفعال 778مشتقاته أيضا، فمنع كل نشاط مربح يتعلق بالدم البشري أو البالزما    أو مشتقاتها

ألعضاء وبيعها    بمقابل مادي ما بين األفراد، وسيأتي التفصيل في هذه العقوبات في املبحث الثاني والتصرفات التي تقض ي بنقل ا

 من هذه الدراسة.

باستقراء جميع النصوص القانونية السابقة الغربية منها والعربية، نجد أن غالبيتها يحظر عمليات بيع وشراء األعضاء 

رية والخاليا واألنسجة وجب أن يتم بشكل قانوني وعلى سبيل التبرع ال غير، حتى ال البشرية، ذلك أن التنازل عن األعضاء البش

 تنحرف عمليات نقل األعضاء عن أهدافها النبيلة وحتى ال تكون ذريعة لإلتجار باألعضاء البشرية.

 

 املبحث الثاني: الحماية القانونية ملبدأ املجانية في التعامل باألعضاء البشرية

مبدأ مجانية التعامل باألعضاء البشرية واالبتعاد عن املتاجرة يستوجب توفير مجموعة من الشروط  ان ضمان تطبيق

القانونية الالزمة لتوفير الحماية املناسبة )املطلب األول( باإلضافة الى وضع نصوص قانونية دولية ووطنية تجرم الخروج عن 

 ملطلب الثاني(.مبدأ املجانية في مجال نقل وزراعة األعضاء البشرية )ا

                                                           

 املتعلق بتنظيم زرع األعضاء البشرية. 9101لسنة  17املادة السادسة من القانون املصري رقم   776

777 https://www.lebanon24.com/docs/620922 

 من قانون الصحة الجزائري. 912املادة   778
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 املطلب األول: القواعد العامة الضامنة ملبدأ املجانية 

ان الخوف من تحول عمليات زرع األعضاء البشرية الى تجارة غير شرعية يمتهنها البعض، دفع أغلب التشريعات الوضعية 

ة األعضاء البشرية في عمليات مشبوهالى تبني مجموعة من القواعد التي تعمل على ضمان نزاهة التبرع، من أجل تفادي استغالل 

 وغير شرعية.

 03/00وبالرجوع الى القانون الجزائري، نجد أن هذا األخير نص على مجموعة من الشروط والقواعد العامة في القانون 

 لفروع االتية.ااملتعلق بالصحة سالف ذكره، تهدف الى حماية مبدأ مجانية التعامل في األعضاء البشرية وهو ما سأتناوله تباعا في 

 

 

 الفرع األول: أن يهدف التعامل لتحقيق مصلحة عالجية للغير

يعد هذا الشرط من أهم الشروط املتطلبة لتفعيل مبدأ املجانية في التعامل باألعضاء البشرية، ومفاده أن يكون نقل العضو 

 البشري من انسان حي آلخر هو السبيل الوحيد إلنقاذ حياة املريض.      

يه فان كان باإلمكان انقاذ املريض بوسيلة أخرى، فان هذا األمر ينفي عن هذه العملية صفة االضطرار كما لو وجد وعل  

ما يقوم مقام العضو البشري من عضو اصطناعي أو كان باإلمكان الحصول على العضو البشري من جثة امليت، وهو ما أكدته 

ى أنه ال يمكن القيام بزرع األعضاء أو األنسجة أو الخاليا البشرية اال اذا كان من قانون الصحة الجزائري  بنصها عل 212املادة 

 ذلك يمثل الوسيلة الوحيدة للحفاظ على حياة املتلقي وسالمته الجسدية.

وهو نفس االمر الراجح في الشريعة اإلسالمية  وذلك طبقا للقاعدة الفقهية التي تقض ي بأنه      "يختار أهون 

يجوز مثال نقل عضو من انسان حي متى أمكن الحصول على عضو صناعي بديل أو الحصول عليه من انسان  ، فال 779الشرين"

 ميت، ذلك أن الضرر الذي يمكن حصوله في حالة نقل عضو من انسان حي ال يتصور حدوثه في حالة النقل من انسان ميت.

 باملتبرع وهذا ما أكده املشرع الجزائري في املادة كما تقتض ي املصلحة العالجية أال يكون في نقل العضو البشري اضرار 

من قانون الصحة الجزائري حينما نص على أنه ال يجوز ممارسة نزع األعضاء واألنسجة أو الخاليا على الشخص الحي   211/0

مثله لضرر ال يزال بلغرض الزرع اذا عرض حياه املتبرع الى الخطر، وهو ما يتماش ى وأحكام الشريعة اإلسالمية التي تقض ي بأن ا

أو بما هو أكثر منه، فمتى كان ضرر االقتطاع أعظم من ضرر النقل أو مثله، فان نقل العضو البشري في هذه الحالة يعد غير 

 جائز.

 الفرع الثاني: أال يكون التعامل باألعضاء مخالفا للنظام العام واآلداب العامة 

بصفة مجانية  مرتبط بمبدأ أساس ي يتمثل في عدم مخالفه النظام ان جواز القيام بعمليات نقل االعضاء البشرية 

 العام واآلداب العامة.

وعليه يمنع نقل األعضاء واألنسجة والخاليا التناسلية التي تحمل الصفات الوراثية في الرجل أو املرأة، ويرجع السبب 

اثية من جهة، فضال عن مخالفة هذه التصرفات في ذلك الى منع اختالط األنساب نظرا ملا تحمله هذه األعضاء من صفات ور 

 . 780لتعاليم األديان السماوية والقيم األخالقية واآلداب العامة من جهة ثانية

                                                           

 مجلة األحكام العدلية والتي تعتبر تقنينا للمذهب الحنفي.من  92املادة   779

وهوما أكده أغلب فقهاء الدين من بينهم يوسف القرضاوي في كتابه زراعة األعضاء في ضوء الشريعة االسالمية حينما أشار الى ان جمهور   780

مخزن املني الذي ينقل الخصائص الوراثية للرجل وأسرته العلماء أجمع على أن نقل الخصيه ال يجوز شرعا، فالعلماء املختصون يقررون أنها 
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هذا ويالحظ ان املشرع الجزائري  وعلى خالف بعض التشريعات املقارنة سكت عن مسألة نقل االعضاء التناسلية مما 

 نصوص قانونية. يستوجب اعادة النظر في هذه املسألة بموجب

كما تعتبر مخالفة للنظام العام واآلداب العامة، جميع االتفاقيات املتعلقة باإلنجاب والحمل لفائدة الغير أو ما يعرف 

بتأجير األرحام وهذا ما أكدته بعض القوانين الوضعية من بينها القانون الفرنس ي حينما اعتبر أن كل اتفاق يتعلق باإلنجاب أو 

 .781لغير يعتبر باطالالحمل لصالح ا

 الفرع الثالث: تحديد مكان إجراء عمليات نقل وزرع االعضاء

ترى غالبيه التشريعات التي تنظم عملية نقل وزرع األعضاء ومن بينها الجزائر، ضرورة احاطتها بمجموعة من الضمانات 

ة ، حتى تتفادى االتجار باألعضاء البشريإلنجاحها، من أهمها وجوب اجراء هذه العمليات في مستشفيات تابعة للدولة ومتخصصة

من  211من جهة، وحتى ال يتم تعريض حياة األشخاص وسالمتهم للخطر من جهة أخرى. وهو ما أكده املشرع الجزائري في املادة 

سسات ى املؤ قانون الصحة التي نصت على أنه ال يمكن القيام بنزع أو زرع األعضاء أو األنسجة أو الخاليا البشرية اال على مستو 

االستشفائية العمومية املرخص لها من طرف الوزير املكلف بالصحة، بعد رأي الوكالة الوطنية لزرع األعضاء، ويجب أن تتوفر 

 املؤسسات االستشفائية على تنظيم طبي تقني وتنسيق استشفائي كي تحصل على ترخيص للقيام بعملية نزع األعضاء واألنسجة

. 

ن عمليات استئصال األعضاء البشرية واألنسجة ال تتم اال على مستوى املؤسسات العمومية يتضح من هذه  املادة أ

املتخصصة، ومن ثم فقد استبعد املشرع الجزائري العيادات الخاصة، وهو بذلك يكون قد أغلق الباب أمامها حتى ال يكون الربح 

مع انخفاض الوازع الديني وطغيان الجانب املادي على القيم املالي دافعا لها إلجراء مثل هذه العمليات بطريقه مشبوهة، خاصه 

 اإلنسانية واالخالق في وقتنا الراهن.

يحدد أسماء املستشفيات العمومية التي يخول لها القيام بعمليات نقل  782وزير الصحة بإصدار قرار وزاري وقد قام 

ال يمكن لغير هذه املؤسسات االستشفائية مباشرة  األعضاء البشرية وزرعها، وقد جاء هذا التحديد على سبيل الحصر بحيث

 . 783عمليات استئصال العضو واعاده زرعه لدى شخص اخر

لم يحدد مدة صالحية الترخيص املمنوح لهذه  784واملالحظ أن املشرع الجزائري وعلى خالف التشريعات املقارنة

يستدعي العمل على سد هذه الثغرة واستدراك الوضع  املؤسسات من أجل القيام بعمليات استئصال وزرع االعضاء البشرية، مما

 بنصوص قانونية تنظم هذه املسألة.

 

 

                                                           

اب الذي سوفصيلته، وأنها تستمر في حمل وافراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق جديد، وهذا يعد لونا من ألوان اختالط األن

 .9101منعته الشريعة اإلسالمية بكل الوسائل، دار الشروق للنشر والتوزيع، مصر، 

 من القانون الفرنس ي املتعلق بالصحة العامة سالف ذكره. 01/2املادة   781

واملتضمن أسماء املستشفيات املرخص لها قانونا إجراء  19/01/9119امللغى بموجب القرار املؤرخ في  92/12/0220القرار الوزاري املؤرخ في   782

 عمليات نقل األعضاء وزرعها.

املركز االستشفائي الجامعي مصطفى باشا بالجزائر، واملركز االستشفائي بني مسوس بالجزائر، واملؤسسة ومن أهم هذه املؤسسات نجد   783

 االستشفائية املتخصصة في طب العيون بوهران، الى جانب العديد من املؤسسات االخرى املحددة بموجب املرسوم سالف الذكر.

من قانون الصحة العامة الفرنس ي، واملشرع  0929/0قابلة للتجديد في نص املادة سنوات  7كالتشريع الفرنس ي الذي حدد مدة الترخيص ب   784

لسنة  17من القانون  09املصري اين حددها بمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لثالث سنوات متى التزمت املؤسسة باملعايير املحددة قانونا، انظر املادة 

 سالف ذكره. 9101
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 الفرع الرابع: توافر السرية اثناء التبرع

تعتبر السرية شرطا جوهريا من شأنه أن يساعد على بقاء الجسم البشري خارج نطاق الصفقات، ذلك أن الصفقة ال 

بائع واملشتري، ومن تم نجد أن أغلب القوانين ومن بينها القانون الجزائري أقرت بمبدأ تنعقد اال متى تم التعرف على هوية ال

 السرية في مجال نقل األعضاء البشرية.

من قانون الصحة  211واملالحظ ان هذا املبدأ ال يمكن اثارته متى كان املتبرع من أحد اقارب املذكورين في املادة 

 سابقة يكون املتلقي واملتبرع قريبين ولن تثار في هذه الحالة مشكلة املقابل املادي.الجزائري، ألنه في جميع الحاالت ال

غير أن االشكال يقع متى كان املتبرع شخصا أجنبيا عن املتلقي ففي هذه الحالة اشترطت القوانين الوضعية توافر شرط 

ية وأخالقيا من جهة، ولتفادي االتجار باألعضاء البشر السرية في مجال نقل األعضاء البشرية، حتى يظل التصرف أو التبرع انسانيا 

 . 785والتعامالت املالية واالبتزازات من جهة أخرى 

 

 املطلب الثاني: تجريم الخروج عن مبدأ املجانية

اذا كانت التشريعات الوضعية قد أجازت عملية نقل وزرع األعضاء البشرية مجانا وبناء على شروط محددة في القانون، فٍان 

-الى فعل االتجار به  -باعتباره جائزا قانونا وشرعا -روج عن هذا املبدأ من شأنه أن يحول فعل االنتفاع بالعضو البشري الخ

ومن تم يتحول فعل التبرع بالعضو البشري القائم على أساس التكافل والتضامن االجتماعي  -باعتباره فعال مجرما شرعا وقانونا

 .الى جريمة يعاقب عليها القانون 

وٍانطالقا من ما سبق سأتطرق في هذا املطلب بإيجاز الى مفهوم االتجار باألعضاء البشرية )الفرع األول( ثم الى العقوبات 

 املقررة لفعل االتجار في الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية     )الفرع الثاني(.

 الفرع األول: مفهوم جريمة االتجار باألعضاء البشرية

آلراء الفقهية في تعريف جريمة االتجار باألعضاء البشرية فهناك من عرفها على أنها كل عملية بيع وشراء لقد تعددت ا

 .786لألنسجة أو عضو أو أكثر من األعضاء البشرية

في حين عرفها البعض االخر على أنها كل فعل يؤدي الى استغالل أحد أعضاء االنسان بدون رضاه عن طريق وسائل  

 .787ه املادي أو املعنوي، أو عن طريق الخداع والحيلة بغية استغالله كسلعة والربح من ورائهاقسرية، كاإلكرا

أما في التشريعات الدولية نجد أن بروتوكول األمم املتحدة ملنع وقمع معاقبة االتجار باألشخاص لم يتعرض بصفة 

االتجار بالبشر فعرفها على أنها تجنيد أشخاص أو نقلهم خاصة لجريمة االتجار باألعضاء البشرية، وانما جاء تعريفه عاما لجريمة 

أو ترحيلهم او ايواءهم أو استقبالهم بواسطه التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال 

لية أو مزايا لنقل موافقة شخص أو الخداع أو اساءه استعمال السلطة أو استغالل حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ ما

 .788له سيطرة على شخص اخر لغرض االستغالل

 الفرع الثاني: العقوبات املقررة لجريمة االتجار باألعضاء البشرية

                                                           

من قانون الصحة الجزائري والتي نصت على أنه يمنع كشف هوية املتبرع املتوفى للمتلقي،  212هذا املبدأ في املادة  لقد أكد املشرع الجزائري على  785

 وهوية املتلقي ألسرة املتبرع.

عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، االثار االقتصادية واالجتماعية لظاهرة االتجار باألشخاص، بحث ضمن كتاب مكافحة االتجار   786

 .22، ص 9117باألشخاص، جامعة نايف العربية، الرياض، 

 .90، ص9100رامي متولي القاض ي، مكافحة االتجار باألعضاء البشرية في التشريع املصري واملقارن، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، مصر،   787

تجار باألشخاص، وهو نفس التعريف الذي جاءت به االتفاقية االوروبية املادة الثالثة الفقرة أ من بروتوكول االمم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة اال  788

 للعمل ضد االتجار بالبشر وذلك في املادة الرابعة الفقرة أ منها.

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

359 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

سأتطرق في هذا الفرع الى العقوبات املقررة ملرتكبي جريمة االتجار باألعضاء البشرية في الشريعة اإلسالمية )أوال( ثم في 

 ائري )ثانيا(.القانون الجز 

 أوال: عقوبة االتجار باألعضاء البشرية في الشريعة االسالمية

ال يمكن الحديث عن العقوبة املقررة ملرتكبي جرائم االتجار باألعضاء البشرية في الشريعة اإلسالمية قبل التتبع الدقيق 

 ف على جميع األشخاص املشاركين فيها.لكيفية الحصول على هذه األعضاء والبحث في األسباب الدافعة لشرائها مع التعر 

فاذا اقتصر االتجار باألعضاء البشرية على بيع العضو من شخص معين لشخص اخر دون تعريض حياه البائع للخطر، 

فتكون عقوبة مرتكبي الفعل أي املتلقي والبائع من العقوبات التعزيرية التي يتم تحديدها من طرف والة األمر وذلك بالنظر 

 لجاني والظروف الدافعة الرتكاب الجريمة.لشخصية ا

واذا كان االتجار باألعضاء البشرية ماسا بحياة األفراد وسالمتهم الجسدية، كأن تتداخل جرائم االختطاف والقتل 

والضرب لسلب أعضاء األشخاص، فتكون عقوبة مرتكبي الفعل من قبيل جرائم القصاص ملا يترتب عن ارتكابها من مفاسد 

 .789جسيمة

ي حين اذا كان االتجار باألعضاء البشرية يشمل اختطاف األشخاص وانتزاع أعضائهم بعمليات جراحيه دون تعريضهم ف

للقتل، فان هذا األمر يعتبر من الجرائم الحديه في الشريعة اإلسالمية، باإلضافة الى عقوبة القصاص الخاصة بإتالف أعضاء 

 املجنى عليه وتعريضه لجروح بليغة.

 قوبة االتجار باألعضاء البشرية في القانون الجزائري ثانيا: ع

لقد نظم املشرع الجزائري العقوبات املسلطة على مرتكبي جرائم االتجار باألعضاء البشرية متى كانوا أشخاصا طبيعيين، وذلك 

مرتكبو الجريمة من األشخاص  من قانون العقوبات الجزائري، أما اذا كان 91مكرر  212الى غاية املادة  01مكرر  212في املواد من 

 من قانون العقوبات. 91مكرر  212املعنوية فتطبق عليهم أحكام املادة 

 العقوبات املقررة للشخص الطبيعي في االتجار باألعضاء البشرية  

كل من يحصل من شخص على  790ألف الى مليون دينار جزائري  211يعاقب بالحبس من ثالث الى عشر سنوات و بغرامة من 

 من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أي منفعة أخرى مهما كان طبيعتها. عضو 

ألف الى مليون دينار جزائري كل من ينتزع عضوا من شخص على  711ويعاقب بالحبس من خمس الى عشر سنوات وبغرامة من 

 قيد الحياة دون الحصول على املوافقة، وفقا للشروط املنصوص عليها في التشريع الساري.

ألف دينار جزائري كل من قام بانتزاع أنسجة أو خاليا أو  711ألف الى  011سنوات وبغرامة من  7بالحبس من سنة الى  ويعاقب

 قام بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.

                                                           

فمن يختطف أو يقتل شخصا بغرض انتزاع أعضائه واالستفادة من بيعها ال يمكن أن يعاقب فقط على فعل االتجار، لكنه يعاقب كذلك على  789

تل والذي تكون عقوبته القصاص، ونفس الحكم الشرعي ينطبق على متلقي العضو البشري باعتباره شريكا متى كان عاملا بجريمة القتل. أما فعل الق

ة شرعا قمن يقوم ببيع األعضاء البشرية عن طريق سرقتها من بنوك األعضاء او األماكن التي تحفظ فيها األعضاء املتبرع بها، فيعاقب عن فعل السر 

 مع امكانيه التشديد في العقوبة الرتباطها بفعل االتجار بأشياء محظورة شرعا.

   790يورو. 1911دوالر أمريكي، و  2731وهو ما يعادل تقريبا  
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وضحة أعاله لطائفة من األشخاص الذين تتوافر فيهم هذا ويجدر التنويه الى أن املشرع الجزائري شدد في العقوبات األصلية امل

من قانون العقوبات الجزائري، على عقوبات تتراوح بالحبس من خمس سنوات  91مكرر  212الشروط املنصوص عليها في املادة 

 .791املشددة ألف دينار متى ارتكبت الجريمة بتوافر ظرف من الظروف 711ألف دينار الى مليون و 711سنة وبغرامة من  07الى 

 العقوبات املقررة للشخص املعنوي املتاجر باألعضاء البشرية 

لم يستثن املشرع الجزائري الشخص املعنوي من املساءلة الجزائية عن جرائم االتجار باألعضاء البشرية فأخضعه لنفس 

ليها، وبذلك يكون الشخص املعنوي من قانون العقوبات  والتي سبق االشارة ا 03مكرر  212العقوبات املنصوص عليها في املادة 

مسؤوال جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك، باإلضافة 

 لذلك قد توقع على الشخص االعتباري احدى العقوبات التكميلية املنصوص عليها في أحكام قانون العقوبات الجزائري.

 

 خاتمة:

لقد أسفرت دراستي هذه التي خصصتها ملوضوع بيع األعضاء البشرية بين ضوابط الشريعة اإلسالمية وحدود القانون الى  

 مجموعة من النتائج والتوصيات أجملها في ما يلي:

 

 النتائج:

 اتفاق أغلب التشريعات الوضعية الغربية منها والعربية على تجريم ظاهرة بيع األعضاء البشرية. -

تفاق أغلب التشريعات الوضعية على جواز زرع ونقل األعضاء البشرية، متى تم ذلك وفقا للشروط املحددة بموجب القوانين ا -

 الداخلية، ومتى كان التبرع منصبا على مبدأ املجانية.

باألعضاء  تعاملتضمين مختلف التشريعات الوضعية في قوانينها الداخلية نصوصا قانونية تقر بضمان مبدأ املجانية في ال -

 البشرية، وكل خروج عن هذا املبدأ من شأنه أن يحول فعل التبرع الى فعل االتجار، ويصبح بذلك الفعل مجرما شرعا وقانونا.

على الرغم من حداثه جريمة االتجار بالبشر غير أن الشريعة اإلسالمية قامت بتطويق الظاهرة وتجريمها، وهو االتجاه الذي  -

 سالمي الحديث في العديد من فتاواه.سانده الفقه اال 

 التوصيات:

 يتعين على التشريعات الدولية واإلقليمية وضع اليات جادة تعمل على الحد من ظاهرة االتجار باألعضاء البشرية. -

التجار االعمل على القضاء على بؤر الفقر والبؤس وعدم االستقرار السياس ي باعتبارها األسباب الرئيسية التي تنمي ظاهرة  -

 باألعضاء البشرية.

ضرورة التعاون الدولي من أجل القضاء على الهجرة غير الشرعية أو على االقل الحد منها، وتحمل الدول ملسؤولياتها في هذا  -

 املجال من أجل إيجاد حل لهذه الظاهرة التي غالبا ما تتحول الى جريمة اتجار بالبشر.

كافحة االتجار باألعضاء البشرية ووضعها موضع التنفيذ،   من خالل تعزيز القدرات الدعوة الى وضع استراتيجية شاملة مل -

 الوطنية ومواءمة استخدام وتطبيق معايير األمم املتحدة في منع الجريمة وتحقيق العدالة االجتماعية.

 

 

                                                           

ن اذا ارتكبت الجريمة م اذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة، أو  كأن تكون الضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنيه، أو  791

، أو اذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة اجرامية منظمة او ذات طابع  اذا ارتكبت الجريمة مع حمل السالح أو التهديد به طرف أكثر من شخص، أو

 عابر للحدود الوطنية.
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 املراجع واملصادر

 املراجع العامة:

 .0231باحة، دار النهضة العربية، القاهرة، أحمد محمد سعد في كتابه زرع األعضاء بين الحظر واال  -

أليكسين كاريل، االنسان ذلك املجهول، كتاب مترجم للغة العربية من طرف شفيق أسعد فريد، مؤسسة املعارف، بيروت،  -

 لبنان.

 .0227هرة، س، القاحسام الدين األهواني في كتابه املشاكل القانونية التي تثيرها عملية زرع األعضاء البشرية، مطبعة عين شم -

حسن عوده زعال، التصرف غير املشروع باألعضاء البشرية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، الدار العلمية الدولية ودار  -

 .9112الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 

ة، مصر، ة األولى، دار النهضة العربيرامي متولي القاض ي، مكافحة االتجار باألعضاء البشرية في التشريع املصري واملقارن، الطبع -

9100. 

عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، االثار االقتصادية واالجتماعية لظاهرة االتجار باألشخاص، بحث ضمن كتاب مكافحة  -

 .9117االتجار باألشخاص، جامعة نايف العربية، الرياض، 

 القوانين:

 .92/12/0232البشرية الصادر بتاريخ  القانون االنجليزي املتعلق بزراعة األعضاء -

 املتعلق بالتبرع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها. 17/91املعدل واملتمم بالقانون رقم  23/01القانون املغربي رقم  -

 املتعلق بتنظيم زرع األعضاء البشرية. 9101لسنة  17القانون املصري رقم  -

 املتعلق بتنظيم نقل وزرع األعضاء البشرية. 9102لسنة  11القانون الفلسطيني رقم  -

 (.9103يونيو  92، الصادرة بتاريخ 21املتعلق بالصحة، )ج.ر.ج.ج، العدد  9103يوليو   19املؤرخ في  03/00القانون رقم  -

، 79، العدد ، املتعلق بمدونة أخالقيات مهنة الطب )ج.ر.ج.ج0229جويلية  11املؤرخ في  29/921املرسوم التنفيذي رقم  -

 (.13/12/0229الصادرة في 

واملتضمن أسماء املستشفيات املرخص  19/01/9119امللغى بموجب القرار املؤرخ في  92/12/0220القرار الوزاري املؤرخ في  -

 لها قانونا إجراء عمليات نقل األعضاء وزرعها.
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 أنواع الودائع املرصفية
Types of bank deposits 

 ار الشاذليالدكتور : زيب

 املركز الجامعي س ي الحواس بريكة / الجزائر  معهد الحقوق و العلوم االقتصادية -أ–دكتور محاضر قسم 

 

 امللخص: 

تعتبر البنوك من  أهم  املؤسسات املالية ،   بما تضطلع به من وظائف  وما تمارسه من نشاطات  تساهم وتسعى  لتحقيق       

د الوطني ، ومع تطور النشاط البنكي  تعددت وتنوعت الوظائف والعمليات  التي تقوم بها البنوك التنمية والنهوض  باالقتصا

وتعطي  والتي تعطي لهذه األخيرة طابعها الخاص واملتميز  عن سائر املؤسسات املالية  األخرى ، السيما تلقي األموال من الجمهور  

 ة األولية  واألساسية التي تمكن البنك من ممارسة نشاطه .في شكل ودائع ، حيث تمثل الودائع املصرفية العملي

ويكتس ي موضوع أنواع الودائع املصرفية أهمية كبيرة من الناحية االقتصادية واالجتماعية   فمن الناحية االقتصادية  تساهم     

ا يعد دعما لالقتصاد الوطني . ومن هذه الودائع  في انجاز املشروعات عن طريق االستثمار املالي  في الداخل والخارج  وهذا م

 الناحية االجتماعية  تشجيع الوعي االدخاري لدى األفراد حتى يستثمروا مدخراتهم  .

 الكلمات املفتاحية: 

 –املودع لديه -العميل   -لبنوك  ا -املصرفية   -الودائع  

Abstract: 

Banks are considered one of the most important financial institutions, with their functions and activities that 

contribute to and seek to achieve development and the advancement of the national economy, and with the 

development of banking activity, the number and diversity of jobs and operations carried out by banks are given and 

given and that give to the latter its special and distinct nature from other financial institutions, Especially receiving 

money from the public in the form of deposits, as bank deposits represent the primary and basic process that enables 

the bank to carry out its activities. 

    The issue of the types of bank deposits is very important economically and socially. On the economic side, these 

deposits contribute to the accomplishment of projects through financial investment at home and abroad, and this is 

considered to support the national economy. From a social standpoint, it encourages savings awareness among 

individuals to invest their savings. 

key words:  

Deposits - banking - banks - the customer - deposited with him- 
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 مقدمة : 

يعتبر نشاط البنوك النواة األولى لنمو القطاع وبالتالي تطور عملياته، حيث بدأت عمليات اإليداع بوضع األموال في أكياس  

 
 

وخزائن يتولى الصيرفي حفظها على سبيل األمانة، أي الوديعة العادية التي اعتبرت في ظل القانون الروماني عقدا عينيا ال يتم إال

 بالتسليم.

تسعى البنوك من خالل هذه اآللية )الودائع النقدية( إلى استقطاب مختلف الودائع من الجمهور واستغاللها والعمل و 

 على استقرارها لديها لوقت طويل. إذ ال يمكن للبنك أن يعتمد في موارده الخاصة فقط في القيام بوظائفه.

ملقدمة من قبل البنك لزبونه، وهي عبارة عن نسبة مئوية تحسب ومن بين اآلثار املرتبطة بعقد الوديعة املصرفية الفائدة ا

على أساس املبلغ املودع وتدفع بصفة سنوية مع خضوعها لقانون العرض والطلب. وهو ما ذهب إليه املشرع الجزائري من خالل 

كملة له قد أولى عناية خاصة املعدل واملتمم وكذا األنظمة امل 9112أوت  91املتعلق بالنقد والقرض املؤرخ في  00-12القانون 

 لضمان حقوق املودعين من خالل مجموعة من القواعد ذات البعد الوقائي.

عبارة عن عالقة بين العميل املودع والبنك املودع لديه، والتي يتم تكوينها عن طريق إبرام وتعرف الوديعة على أنها: " 

نصوص عليها في القانون املدني، وفي نفس الوقت يقوم البنك عقد اإليداع بين الطرفين، وذلك وفق األركان والشروط امل

 ".بفتح ما يسمى بحساب الوديعة املصرفية وذلك بإتباع مجموعة من اإلجراءات

ولقد تعددت املعايير الفقهية بشأن أنواع الوديعة النقدية، وهو ما ذهب إليه املشرع الجزائري في تصنيفه للودائع 

جملة من املعايير، والتي سأعتمدها كأسس إلبراز الفروق بين مختلف أنواع الودائع من الناحية املصرفية، حيث اعتمد على 

 القانونية والعملية.

وتكتس ي دراستنا ملوضوع أنواع الودائع أهمية بالغة تستمد من أهمية الودائع ودورها في استقرار عمل البنوك واملصارف، 

ر كل نوع من أنواع الودائع على حدة. وتضمن حقوق املودعين من جهة وتحقق وذلك من أجل إيجاد بيئة قانونية تنظم وتس ي 

بل البنوك باعتبارها مؤسسة تجارية.  األهداف املسطرة من قِّ

م املشرع الجزائري الوديعة؟ وما هي األسس التي اعتمدها في  وعلى هذا األساس يمكن صياغة إشكالية البحث كاآلتي: كيف قس 

 التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية التي تشكل في مجموعها أجزاء املوضوع. ذلك؟ ويندرج تحت هذا

 ويهدف بحثنا هذا إلى تحقيق مجموعة من األهداف نبينها فيما يلي:

إزالة اللبس الذي يكتنف املوضوع بالنسبة  

 للعديد من طلبة القانون وخاصة على باحثي القانون االقتصادي الخاص .

مل للموضوع من مختلف وضع إطار قانوني شا 

 جوانبه من خالل محاولة اإلملام بمختلف التشريعات و القوانين التي لها عالقة باملوضوع .

 وقد اعتمدت في إعداد هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي ألنه األنسب لدراسة املواضيع ذات الطبيعة القانونية

ة أقسم بحثي إلى مبحثين رئيسيين هما: املبحث األول تحت عنوان: الودائع ولدراسة املوضوع واإلجابة عن اإلشكالية املطروح

املصرفية النقدية، والذي يتفرع عنه عدة مطالب وفروع، أما املبحث الثاني فأخصصه لدراسة الودائع املصرفية الخاصة، والذي 

 ينقسم بدوره إلى عدة مطالب وفروع. لنخلص في األخير إلى خاتمة املوضوع.

 األول: الودائع النقدية املبحث
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تمثل الودائع باختالف أنواعها أهمية كبيرة بالنسبة للمصارف، لذا سأتطرق من خالل هذا املبحث إلى إبراز أهم هذه األنواع من 

 خالل املطالب التالية: 

 املطلب األول : أنواع الودائع املصرفية النقدية من حيث حرية الزبون في استردادها.

، وذلك حسب حق صاحب الوديعة في 792بالنظر إلى معيار حرية املودع في استرداد الوديعة إلى عدة أنواع تنقسم الودائع

 ، وهو ما سأوضحه فيما يلي: 793استردادها

 الفرع األول : الودائع تحت الطلب "الودائع الجارية "

أهمها، حيث تمثل الجزء األكبر من موارد تعتبر الوديعة لدى الطلب أو الوديعة الجارية من أكثر الودائع املصرفية شيوعا و 

عر ف على أنها ، وهي 794البنك
ُ
بين البنك والعميل يودع بموجبه هذا األخير مبلغا من النقود لدى البنك على أن يكون له الحق ت

ي أي ا فودون إخطار سابق، وتتضمن هذه الودائع التزاما فوري في سحبه دفعة واحدة، أو على دفعات عند الطلب وبحسب رغبته

 795لحظة على املصرف بالدفع مما يتعين عليه أن يكون على استعداد دائم ملقابلة السحب منها.

ويتم هذا النوع من الودائع عادة بتسليم البنك للعميل دفتر شيكات، وال يتحصل العميل عن هذا النوع من الودائع أية 

يعة كأداة لتسوية التزاماته عن طريق الشيكات أو أوامر التحويل فوائد وان منحت تكون ضئيلة. ويقصد املودع هنا استخدام الود

  796 املصرفي.

غير أنه يمكن أن تنجر عن هذا النوع مخاطر اإلفالس للبنوك إذا انهالت عليها طلبات استرداد الودائع، خاصة في أوقات 

دائع دفعة واحدة،إال أن املشرع الجزائري األزمات االقتصادية والسياسية، مثلما حدث مؤخرا في الجزائر، تزاحم على سحب الو 

قد ألزم البنوك بأن تشارك في  12/12من النظام  19املتعلق بالنقد والقرض واملادة  12/00من القانون  003وبموجب املادة 

ند على األكثر من مبلغ الودائع، وتستعمل املبالغ املحصلة كضمان ع % 10تمويل صندوق ضمان الودائع املصرفية، بنسبة 

 .797توقف البنك عن الدفع مهما كان نوع الوديعة سواء لدى الطلب أو نوع آخر 

 . الفرع الثاني : الودائع بشرط األخطار املسبق

وتعتبر صورة من صور ودائع النقود، ويصطلح عليها أيضا اسم الوديعة بإنذار أو تحت إشعار، وهي تتمثل في مبالغ تودع 

 798 للمودع سحبها بعد توجيه إخطار إلى املصرف مدته ُيتفق عليها عند اإليداع.لدى املصرف ملدة غير محددة يحق 

                                                           

  . 02792ص  ،9113بالل حامد إبراهيم بالل، التكييف الفقهي ألرباح الوديعة االستثمارية، دراسة مقارنة، جامعة األزهر ، -792

لسياسية، ا مناري عياشة، النظام القانوني للوديعة املصرفية النقدية، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في قانون األعمال، كلية الحقوق والعلوم -0 

 .13، ص 9102/9102جامعة سطيف، 

واملقارن وتشريعات البالد العربية، املكتبة القانونية،  علي جمال الدين َعوض، عمليات البنوك من الجهة القانونية، دراسة للقضاء املصري  -794

 27، ص0222مصر، طبعة مكبرة، 

ق، و فرحي محمد،  أحكام عقد الوديعة النقدية في النظام املصرفي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستير قانون األعمال املقارن، كلية الحق - 795

 .22، 9102جامعة وهران، 

هين، رأفت علي األعوج، تأثير إنشاء نظام ضمان الودائع على استقرار الجهاز املصرفي الفلسطيني، دراسة تحليلية ميدانية، علي عبد هللا شا - 796

 .09فلسطين، ص

 .92،92مناري عياشة، املرجع السابق، ص  - 1

 22علي جمال الدين َعوض، املرجع السابق، ص -798
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وقد جري العمل املصرفي على أن يتم االتفاق بتحديد مدة معينة بعد اإلشعار يجب على املصرف خاللها أو بانتهائها أن 

منية د بشرط إشعار املصرف املودع لديه بفترة ز ُيسلم املبلغ املطالب به من قبل املودع، وهكذا يكون حق املودع في االسترداد مقي

والهدف من اشتراط األخطار املسبق هو تمكين البنك من استثمار األموال املودعة لديه، ومنحه فرصة  799معينة يتفق عليها.

منح عن هذا التي تلتوفير السيولة الالزمة لطلب املودعين، دون أن يضطر إلى االحتفاظ بمبالغ كبيرة في خزائنه، كما أن الودائع 

 800 النوع من الودائع يكون سعرها حسب طول املدة املمنوحة للبنك بموجب األخطار املسبق .

 الودائع ألجل ) الحسابات املؤجلة ( .:  الفرع الثالث

 بعد أجل معين 
 

ع، أشهر أو سنة. وهي اتفاق بين املصرف واملود 11يقصد بها الودائع التي يتفق على عدم استرجاعها إال

حيث يتم إيداع مبلغ محدد لدى املصرف وال يجوز له سحبه قبل تاريخ معين، كما ويعطي البنك لزبونه وثيقة باملبلغ املودع على 

أن يقدمها الزبون في نهاية املدة إلى البنك ليستلم املبلغ املدون فيها مضاف إليه الفائدة للمدة املذكورة. كما يحصل املودع على 

ة أو بصورة كاملة عند نهاية مدة اإليداع؛ إذ كل ما زاد املبلغ أو كلما طالت فترة اإليداع كلما يحصل املودع فائدة بصفة دوري

 801 على معدل فائدة أعلى.

ويعد هذا النوع األفضل للبنوك، نظرا للحرية الكبيرة في استخدامها طوال الفترة املتفق عليها دون أي تهديد ولهذا يكون 

، وهنا بعضا من البنوك تيسر على عمالئها، فيمكن لهم استرداد وديعتهم قبل حلول أجل االسترداد، شرط سعر الفائدة مرتفعا

 802 تقديم مبرر كما سيؤثر على قيمة الفائدة املستحقة .

ع ئوتنقسم الودائع النقدية وفقا لهذا املعيار إلى ودااملطلب الثاني: الودائع النقدية من حيث حرية البنك في استعمالها: 

 (الفرع الثالث( وحساب التوفير )الفرع الثاني( وودائع مخصص لغرض )الفرع األول عادية)

 الفرع األول : الوديعة العادية

الوديعة عقد يلتزم بمقتضاه شخص على أن يستلم شيئا من الشخص من القانون املدني على أن: "721تنص املادة 

، وهي الوديعة التي ال يرد على ملكية البنك لها أي شرط أو قيد 803"عينااآلخر على أن يتول حفظ هذا الش يء وعلى أن يرده 

يحد من تصرفه أو استخدامه لتلك الودائع حيث يمتلك مبلغها ويكون من حقه أن يستثمرها في مختلف العمليات واألنشطة 

، ي يستعملها في عمليات اإلقراضالتي يقوم بها على أن يردها للمودع حسب الشروط املتفق عليها فهي التي تكون األموال الت

  804 وتكون مستحقة الوفاء إما بمجرد الطلب أو بعد أجل معين أو بشرط األخطار املسبق.

 الفرع الثاني: الوديعة النقدية املخصصة لغرض معين

                                                           

 .27،  ص9100النقدي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،فائق محمد الشماع، اإليداع املصرفي: اإليداع  -799

 .22فرحي محمد، املرجع السابق، ص  -2

ستير، جرأفت علي األعرج، مدى أهمية نظام ضمان الودائع في تدعيم شبكة األمان املالي، دراسة ميدانة على الجهاز املصرفي الفلسطيني، رسالة ما -7

 .99،ص9112الجامعة االسالمية، غزة، 

 .223،ص9102صادق راشد الشمري، إدارة العمليات املصرفية، مداخل وتطبيقات، دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -802

 02 بتاريخ: 20الجريدة الرسمية عدد 17-12م، املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم بالقانون 0227سبتمبر  91املؤرخ في  73 -27األمر رقم  -803

 .9112ماي 

 . 91مناري عياشة، املرجع السابق، ص - 804
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قد يتحصل البنك على مبلغ ما من طرف مودع لتخصيصه لغرض معين دون غيره، فال يحق للمصرف أن يتصرف فيه 

وبهذا تكون هذه الوديعة من الودائع الناقصة التي  805الغرض املخصص له، أو يمتلكه كما ال يستعمله لنشاطه الخاص. خارج

 806يلتزم فيها العمالء بتسليم أموالهم إلى البنك، مع تخصيص هذه األموال لتنفيذ عمل معين  أو تحقيق غرض معين .

عة طاملا لم يتحقق الغرض الذي تم  اإليداع من أجله، وفي هذه وفي هذا النوع يجوز للعميل أن يطلب استرداد الودي

 807 الحالة ال نكون أمام وديعة باملعنى الدقيق بقدر ما نكون أمام وكالة للبنك في تنفيذ العقد.

واألصل في الوديعة املخصصة لغرض معين هي أنها واحدة وتقوم على مبدأ عدم جواز التصرف في الوديعة املخصصة 

  أنه يمكن أن نقسم الوديعة املصرفية املخصصة لغرض معين إلى: لغرض، إال 

 

وتشمل الوديعة الصادرة من العميل إلى البنك، والوديعة الصادرة من الغير إلى البنك، ويمكن توضيح وفقا ملصدر اإليداع:   

  808 ذلك على النحو التالي:

بإيداعها لدى البنك وتكون مقصودة بذاتها وهي التي يقوم العميل الوديعة الصادرة من العميل إلى البنك:  

لتحقيق غرض معين أراد العميل تنفيذه عن طريق إيداعه النقود لدى البنك مثال : قيام العميل بإيداع النقود بغرض 

 تخصيصه لضمان قرض اقترضه هذا العميل.

يل ا في البنك في حساب العم: وهي الوديعة التي يقوم فيها الغير بإيداعهالوديعة الصادرة من الغير إلى البنك 

 وتكون مؤقتة أو عابرة ويكون الغرض منها تحصيل هذه النقود وتخصيصها ملصلحة العميل. 

: وتشمل الوديعة املخصصة ملصلحة العميل، الوديعة املخصصة ملصلحة البنك والوديعة وفقا لتخصيص اإليداع 

  809 املخصصة ملصلحة الغير، وسنبين ذلك كما يلي:

: يكون فيها التخصيص مقررا ملصلحة العميل وفي هذه الحالة يقوم ملخصصة ملصلحة العميلالوديعة ا 

 البنك بتحصيل هذه الودائع بصفته وكيال عن العميل.

: يكون فيها تخصيص الوديعة ملصلحة البنك وعندئذ توصف بأنها وديعة الوديعة املخصصة ملصلحة البنك 

 بقصد الضمان.

كون التخصيص ملصلحة الغير وعندئذ توصف بأنها وديعة بقصد الوفاء كما هو : يالوديعة املخصصة للغير 

 الحال في مقابل الوفاء بشيك معتمد.

وتشمل حسابات تأمينات العمالء مقابل التزامات متنوعة، حسابات تأمينات أخرى وحساب أصحاب وفقا لقيد اإليداع:  

 810 الضمانات العينية، وهو ما سأبرزه كاآلتي:

                                                           

 .21مالك نسيمة، املرجع السابق، ص -805

بوشرة لحسن عدالني، الوديعة املصرفية املخصصة لغرض معين طبقا لقانون املعامالت التجارية اإلماراتي، مذكرة ماجستير في القانون  - 806

 .12، ص 9102املتحدة، الخاص، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية 

ة، يعبد الرحمن السيد قرمان، العقود التجارية وعمليات البنوك طبقا لألنظمة القانونية باململكة العربية السعودية، مكتبة الشقري، السعود - 807

9101 ،920. 

 . 937، ص 0222، 9مي واملطابع، السعودية، طمحمد حسن الجبر، العقود التجارية وعمليات البنوك في اململكة العربية السعودية، النشر العل -  808

 . وما بعدها 03بوشرة لحسن عدالني، املرجع السابق، ص -  809

 . 937محمد حسن الجبر، املرجع السابق، ص  -  810

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

367 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

حيث أن هذه الودائع لدى البنوك يتم تجميعها من مينات العمالء مقابل التزامات متنوعة: حسابات تأ 

 حسابات العمالء في حساب، وتسمى تأمينات العمالء مقابل التزامات معينة.

: هي الودائع النقدية املخصصة لغرض معين، ويفتح لها حساب يسمى الودائع املجمدة حساب تأمينات أخرى  

تجزة، حيث يتم تجميع هذه الودائع لدى البنوك من حسابات العمالء في حساب يسمى حساب تأمينات والودائع املح

 أخرى مثل حسابات تأمينات االعتمادات املستندية.

ويتم تجميع هذه الودائع لدى البنوك من حسابات العمالء في حساب حساب أصحاب الضمانات العينية:  

قيد 
ُ
 811فيه قيمة العقارات أو البضائع املرهونةيسمى حساب الضمانات العينية، ت

 

 الفرع الثالث: حساب التوفير

هي الودائع التي ُيسلم فيها العميل النقود إلى البنك، والهدف من هذا النوع هو تشجيع صغار املدخرين على إيداع مدخراتهم 

إذ يعتبر أصدق تمثيل لالدخار الشعبي في لالستفادة من مزايا هذا النوع من الحسابات، والذي تغلب عليه الصفة االدخارية، 

 املجتمع.

ويقوم البنك في هذا النوع بإصدار دفتر توفير يذكر فيه اسم من صدر لصالحه ويدون فيه املدفوعات واملسحوبات، وتكون 

ر الدفتر ن صدالبيانات الواردة بالدفتر املوقع عليها من موظف البنك حجة في إثبات تلك البيانات في العالقة بين البنك وم

لصالحه، ويجوز إصدار دفتر توفير باسم القاصر ويكون للقاصر ولكل شخص آخر حق اإليداع في هذا الدفتر، وال يكون للقاصر 

 812 حق السحب منه وفقا لألحكام العامة في القانون من حيث األهلية وسلطة الولي والوص ي.

ق إبراز دفتر التوفير أو االدخار إلى املصرف الذي أصدره، إذ ال يمكن وال يجوز إيداع املبالغ النقدية وال سحبها إال عن طري

استعمال الشيك في سحب هذا النوع من الودائع، ويجب على صاحب الحساب أن يتأكد من صحة التسجيالت التي تتم فيه 

 تحمل مسؤولية إهمال هذا الواجب.
 

  813 قبل مغادرة البنك وإال

ية املخصصة لغرض معين تختلف اختالفا كبيرا عن الوديعة العادية، لكون هذه األخيرة بأن الوديعة النقد ويمكن القول:

تهدف إلى  حفظ األموال، في حين أن األولى مخصصة لتنفيذ عمل آخر  يكون لصالح العميل؛ مثل: تخصيص مبلغ وإيداعه 

همات كاألسهم وسندات االستثمار وحصص للوفاء بأرباح األسهم أو فوائد السندات، أو من أجل توظيف تلك الوديعة في مسا

من قانون النقد والقرض، كما يمكن أن تكون هذه الودائع  12فهي ال تعتبر ودائع بمفهوم املادة  814 الشركات واملوصين وغيرها.

ات يمكن أن تكون الحساباملتعلق بالنقد والقرض التي جاء فيها: "  00-12من األمر  091ضمان لحساب آخر حسب نص املادة 

 815.ويمكن تخصيصها كضمان لفائدة البنك" املفتوحة لدى البنوك ...،

 

 12/00من األمر  091بالرجوع إلى نص املادة املطلب الثالث: الودائع املصرفية من حيث عدد األشخاص املالكين لها: 

 وهي فردية ومشتركة.املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم نجد أن املشرع ميز بين نوعين من الودائع املصرفية 

                                                           

 . وما بعدها 03بوشرة لحسن عدالني، املرجع السابق، ص -  811

  .021، األردن، ص 0ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طرضا صاحب أبو أحمد، إدارة املصارف مدخل تحليلي كمي معاصر، د - 812

  .72فرحي محمد، املرجع السابق، ص  - 813

 . 920عبد الرحمن السيد قرمان، املرجع السابق، ص  -  814

 . 93،ص املرجع السابقمناري عياشة،  -  815

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

368 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 )حساب الشيكات( الفرع األول: الوديعة املصرفية كحساب فردي

وهو عبارة عن تصرف قانوني ثنائي وفق شروط معينة تفض ي إلى حساب مصرفي يحمل رقما معينا ُيمنح للزبون سواء  

نه من إجراء عمليات السحب من
 
مع مراعاة أحكام  816الحساب، كان شخصا طبيعيا أو معنويا، مع تزويده بدفتر شيكات يمك

 817 املتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها. 10-13من النظام رقم  12املادة 

 أن البنوك 
 

وتجدر اإلشارة أن البنوك تسمح للعميل الواحد سواء بفتح أكثر من حساب لدى بنك واحد أو لدى فروعه، إال

 818 الرتباط بين جميع الحسابات حيث تعتبر بمثابة حساب واحد في عالقة البنك بالعميل.تقوم عادة بإدراج شرط يقيم ا

 الفرع الثاني: الوديعة كحساب مشترك

يعر ف هذا النوع بأنه حساب إيداع دائم من حيث املبدأ يفتحه شخصان فأكثر، وتكون الوديعة النقدية في هذه الحالة 

واحد، كأن يكونوا ورثة أو شركاء في مال شائع. وَيشترط البنك عند فتحه لهذا ملك لعدة أشخاص ال يجمعهم كيان قانوني 

 الحساب مجموعة من الشروط هي:

 أن ُيقد الطلب من قبل جميع األطراف. 

 أن يحضر جميع األطراف عند فتح الحساب للحصول على نموذج توقيعهم.  

 اقد.أن يكون جميع املودعين متمتعين جميعا باألهلية الالزمة للتع  

 

 819 كما ُينظم هذا النوع من الودائع بأحكام خاصة، مثل:

 

تحديد نصيب كل مودع من املودعين تفاديا للحجز على حساب أحدهم أو وفاته. أما إذا لم يتم هذا التحديد  

عدا هذا الحساب شائعا والحصص فيه متساوية بينهم، ما لم يقم دليل على خالف ذلك وهذا ما يفهم من نص املادة 

 من القانون املدني.  202

في حال الخالف بين أصحاب الحساب املشترك، يجب على البنك أن يقوم بتجميد الحساب من تاريخ تبليغه  

بالخالف إلى غاية الفصل فيه بحكم قابل للتنفيذ، وال يحق له إجراء املقاصة بين الحسابات الخاصة ألحد أصحاب 

يع الشركاء وهو نفس الشرط الذي يجب توفره لرفع السرية املصرفية عنه الحساب املشترك إال باملوافقة الخطية لجم

. 

يجب التمييز بين الحساب املشترك دون تضامن والحساب املشترك املتضامن حيث يتميز األول بأن تشغيله  

قال انت يتم من قبل أي من أصحاب الحساب بمفرده بما في ذلك سحب املبالغ منه، كما أن وفاة أحد أصحابه يؤدي إلى

ملكية هذا الحساب حكما إلى الشريك املتبقي دون املرور بقواعد حصر اإلرث، أما الحساب املشترك املتضامن يتميز بأن 

تحريكه يتم بتوقيع جميع أصحاب الحساب متحدين وذلك ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك، فعادة ما يتم االتفاق 

ن أصحابه يكون له حق السحب منه ويعتبر في مواجهة البنك كأنه املالك في عقد فتح حساب على تعين واحد أو أكثر م

                                                           

  .70فرحي محمد، املرجع السابق، ص  -816

 22، الجريدة الرسمية عدد9113جانفي  91ية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها، املؤرخ في املتعلق بترتيبات الوقا 10-13النظام  -817

  .9113جويلية  99الصادرة بتاريخ: 

 . 23مناري عياشة، املرجع نفسه ص  - 818

 وما بعدها.  23مناري عياشة، املرجع نفسه ص  -  819
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الوحيد للحساب مع االتفاق على حق كل واحد منه من الحساب كأنه حسابه الشخص ي، ويعرف هذا الشرط بالتزام 

  أصحاب الحساب ضامنين متضامنين .

  املطلب الرابع: الودائع املصرفية النقدية من حيث إمكانية تداولها

  (الفرع الثاني( وشهادات االستثمار )الفرع األول تنقسم الودائع وفق معيار إمكانية تداولها إلى: شهادات اإليداع )

 الفرع األول:شهادات اإليداع 

: تعريف شهادات اإليداع: 
 

ثم انتشرت  0210أول ظهور لهذا النوع من الودائع كان في الواليات املتحدة األمريكية سنة أوال

عر ف على أنها:" 820 ية دول العالم.في بق
ُ
 وهذا، صك باسم شخص معين أو ألمره أو للحامل، يتلقاها العميل من قبل البنكوت

وتعتبر شهادات اإليداع نوعا آخرا من الودائع ألجل؛ لكنها  821.في عملية إصدار هذه الشهادات ليشتريها الجمهور من البنك"

الودائع ألجل يقوم العميل بإيداع املبلغ في حساب باسمه حيث يقوم البنك بحساب  تختلف عنها من النواحي الشكلية فقط، ففي

 822الفائدة على ذلك املبلغ وتسجيلها في نفس الحساب أو تحويلها في الحساب الجاري للعميل.

رف صتعد شهادات اإليداع وثيقة استثمار قابلة للتداول كونها تصدر للحامل أو متضمنة شرط اإلذن إذ تصدر عن امل

بحيث يشهد فيه هذا األخير بأن مبلغا من املال قد أودع لديه ويتعهد أن يرده مع فوائده في موعد استحقاق معين في الوثيقة، 

ويمكن القول بأنها إيصال اإليداع  مندمجا فيه تعهد املصرف برد املبلغ، وتعد شهادة اإليداع قرضا لصاحبها على املصرف تماما 

 823 ما صورتان للودائع املصرفية .كشهادة االستثمار فه

 824 تمتاز شهادات اإليداع بجملة من املميزات والخصائص،ـ نذكرها على النحو التالي:ثانيا: خصائص شهادات اإليداع: 

شهادات اإليداع تصدر للحامل أو ألمر وتقبل التداول بالطرق التجارية، إال أنها تختلف عن الودائع النقدية  

 ن دائما اسمية وتستحق عادة لدى الطلب، عكس شهادة اإليداع فهي مستحقة ألجل.كون هذه األخيرة تكو 

ال يمكن اعتبار شهادة اإليداع ورقة تجارية رغم أنها قابلة للتداول إذا كانت لحاملها، ألن قيمتها غير معروفة   

 األوراق التجارية.  وهذا بسبب ارتباط قيمتها وسعر فائدتها بسعر السوق، لهذا ال يمكن إدخالها ضمن دائرة

هذا النوع من الشهادات يحقق فائدة مرتفعة للعميل الذي أودع مبالغ نقدية مقابل شهادات اإليداع، فالبنك  

من معدل الفائدة على هذا النوع من اإليداعات وهذا بعد مض ي ثالث سنوات من تاريخ  % 97املصري األهلي مثال يمنح 

 شرائه.

لة، فيمكن للعميل صاحب الشهادة استرداد قيمتها في أي وقت، لكن هناك تتمتع هذه الشهادات بالسيو   

حاالت ال يمكنه املطالبة بقيمة الشهادة إال يوم استحقاقها، في هذه الحالة يمكن لصاحب الشهادة بيعها في السوق 

 د.املالية )البورصة( أو رهنها لدى املصارف للحصول على قروض، فهي شهادة يمكن تحويلها إلى نقو 

 الفرع الثاني: شهادات االستثمار 

                                                           

 . 022علي جمال الدين عوض، املرجع نفسه ص  -  820

 . 22يل سهام، الودائع املصرفية، مذكرة ماجستير في الحقوق فرع قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، دون سنة، صنب -  821

 .02محروس حسن، إدارة املنشآت املالية، البنوك التجارية، كلية التجارة ـ جامعة عين الشمس، ص  -  822

 . 022علي جمال الدين عوض، املرجع نفسه ص  -  823

 .21نبيل سهام، املرجع السابق، ص  -  824
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عتبر شهادات االستثمار أو الشهادات االدخارية صورة من صور الودائع املصرفية أوال: تعريف شهادات االستثمار: 
ُ
ت

النقدية، وُيقصد بها ورقة تثبت الحق في املبلغ املودع لدى البنك؛ وهي وديعة خاضعة لنظام القرض، أو هي صكوك يصدرها 

 نيابة عن الدولة لتكون حجة ملن حررت له على أنه أودع لديه مبلغا من ماله بقصد تنميته واستثماره. البنك 

لذا فهي خاضعة لنظام القرض والنظم التي تقررها القوانين الخاصة بها، ولها أهمية بالغة إذ تعتبر مضمونة االسترداد 

الفوائد، وتجنب صحابها إجراءات الحجز، إلى جانب أنها معفاة بعد مض ي مدة على شرائها، وتمكن صاحبها من االستفادة من 

  825 من الضرائب والرسوم، وهي على عدة أنواع .

 وتنقسم شهادات االستثمار إلى عدة أنواع وهي:

 : ثانيا: أنواع شهادات االستثمار

د ه املطالبة بها إال بع:  هي أن يقوم املدخر بشراء شهادة استثمار، وال يحق لودائع استثمار ذات قيمة متزايدة 

أشهر وتضاف فوائد الشهادة إلى أصل الشهادة على أن يتسلمها في ميعاد استحقاق الشهادة. وقد تصل مدة  11مرور 

 826 سنوات، وبذلك تزيد قيمتها كلما زادت املدة. 01الشهادة إلى 

د ال يجد أحدهم أي إغراء : يهدف هذا النوع إلى تشجيع صغار املدخرين الذين قشهادات استثمار ذات جوائز 

في سعر الفائدة مهما ارتفع بسبب ضآلة مدخراتهم، وال يجوز للمدخر في هذا النوع أن يطلب الفائدة إال بعد مرور ربع 

 827سنة على جملة رصيد املدخرات، وتجرى القرعة على أرقام الشهادات ثم يصرف للفائزين جوائز معتبرة .

أشهر  11هذا النوع من الشهادات يحق للمدخر أن يقبض الفائدة كل  : فيودائع استثمار ذات عائد جار   

عكس الشهادات ذات القيمة املتزايدة، وتبقى قيمة الوديعة ثابتة دون أي زيادة عند نهاية املدة، غير أنه يدفع للعميل 

 828 كل ستة أشهر فوائد الوديعة، ولذلك تسمى بذات العائد الجاري.

 

 

 

 

 ع املصرفية غير النقدية املبحث الثاني: الودائ

بعد أن تطرقت في املبحث األول إلى تعداد أنواع الودائع النقدية، أبين من خالل هذا املبحث الودائع املصرفية ذات الطبيعة       

ع االخاصة، على اعتبار أن البنوك تلجأ إلى مثل هذه الودائع ملا توفره من ضمان وقلة مخاطر، وتشمل هذه الودائع عقد اإليد

 (، وذلك على النحو التالي:املطلب الثاني(، وديعة األوراق املالية )املطلب األول بالخزائن الحديدية )

 املطلب األول: عقد اإليداع بالخزائن الحديدية )تأجير الخزائن( 

 .الثاني نتناول من خالل هذا املطلب مفهوم عقد اإليداع بالخزائن الحديدية كفرع أول وخصائص هذا العقد في الفرع

                                                           

  .27نبيل سهام، املرجع السابق، ص -  825

  .27، املرجع السابق، ص نبيل سهام -  826

 .  22مناري عياشة، املرجع السابق،  ص -  827

  .122علي جمال الدين عوض، املرجع السابق، ص -  828
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 الفرع األول: مفهوم عقد اإليداع بالخزائن الحديدية )تأجير الخزائن(

عقد يتعهد بمقتضاه البنك مقابل أجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف املستأجر ُيعرف تأجير الخزائن على أنه: "

 ".لالنتفاع بها مدة محدد

ال يقتصر على تسليم العميل للخزانة محل اإليجار يستعملها وقد اختلف الرأي في طبيعة عقد تأجير الخزائن على اعتبار أنه 

كيفما شاء، ولكنه يرتب على البنك التزاما باملحافظة على هذه الخزانة كأصل عام وما تحتويه بالتبعية، ألن االلتزام بحفظ ما 

من األمان والسرية. وعلى هذا  تحتويه الخزانة هو الدافع وراء تأجير الخزائن الحديدية. حيث يحفظ العميل متعلقاته في جو 

 ، ومنهم من-وال اعتبار اللتزام البنك بحفظ ما تحويه الخزانة– عقد إيجاراألساس يرى جانب من الفقه أن طبيعة العقد هي 

فه على أساس  وهو عقد يجمع بين خصائص العقدين السالفين  العقود غير املسماة،. ومنهم من يرى بأنه من عقد الوديعةيكي 

   829 .للذكر

أما التشريع الجزائري فإنه لم يفصل بموقف معين حول طبيعة عقد تأجير الخزائن، وكثيرا ما يرجع القضاء لتطبيق 

من القانون املدني الجزائري الذي أشار في هذه املواد إلى أصحاب  111و  722القواعد العامة في حالة نزاع، والعمل بأحكام املواد 

 830.الفنادق والنزل وما يماثلهم

 الفرع الثاني : خصائص عقد اإليجار بالخزائن الحديدية:

 831 يتصف عقد اإليداع بالخزائن الحديدية بجملة من الخصائص تميزه عن العقود األخرى:

 هو من العقود الرضائية، ومن ثم ينعقد بمجرد تبادل الطرفين لإليجاب والقبول مع تحديد محل العقد. 

 يرتب التزامات متبادلة بين العميل والبنك.هو من عقود املعاوضة، ألن العقد  

يعتبر هذا العقد تجاريا بالنسبة للبنك على اعتبار أن البنك شركة تجارية )شركة مساهمة(، أما املودع أو   

 العميل فال يعتبر عقد تجاريا بالطبيعة، بل قد يكون تجاريا بالتبعية إذا كان العميل تاجرا.

في مواجهة يجوز إثبات عقد إيجار الخزانة  

البنك بكافة طرق اإلثبات، ألن العقد كما أسلفت ذكره هو ذو طبيعة تجارية، ومن ثم  يسري عليه مبدأ اإلثبات الحر 

 الخاص باملواد التجارية.

 

 الفرع الثالث: آثار عقد تأجير الخزائن الحديدية

 832رزها في النقاط التالية:يرتب هذا العقد آثارا بالنسبة للعميل املستأجر وآثارا بالنسبة للبنك، نب

 أوال: آثار العقد بالنسبة للعميل املستأجر

يلتزم العميل مستأجر الخزانة بدفع األجرة املحددة في العقد وبالطريقة املتفق عليها، والتي قد تكون مقدما أو  

 خصما من حساب خاص بالعميل مفتوح على مستوى البنك.

                                                           

  .312عبد الرحمن السيد قرمان، املرجع السابق، ص - 829

، ص 9112جامعة بومرداس،  ،كلية الحقوق  ودي مناد، النظام القانوني لضمان الودائع املصرفية، مذكرة ماجستير قانون األعمال،نايت ج - 830

22. 

 .073نبيل سهام، املرجع السابق، ص  - 831

 .202، 300عبد الرحمن السيد قرمان، املرجع السابق، ص ص - 832
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الواردة في عقد التأجير، سواء ما تعلق منهـــا: * بمواعيد الدخول إلى االلتزام باستعمال الخزانة طبقا للشروط  

 بعد إخطار البنك أو موافقته ويكون 
 

املكان املخصص للخزائن، * عدم تفويض الغير في استعمال الخزانة بدال منه إال

 د.ذلك بمقتض ى توكيل خاص. * استعمال الخزانة للغرض املخصص لها طبقا ملا ورد في شروط العق

االلتزام بتسليم الخزانة إلى البنك بعد انتهاء عقد التأجير، ويتم ذلك بإفراغها من املحتويات ورد املفتاح إلى  

 البنك.

 ثانيا: آثار العقد بالنسبة للبنك

االلتزام بتمكين املستأجر من االنتفاع بالخزانة بالكيفية املتفق عليها، وذلك بتسليمه مفتاح الخزانة، وأن ال  

 لغير املستأجر أو وكيله الخاص من استعمال الخزانة.يأذن 

 االلتزام باملحافظة على الخزانة ومحتوياتها، وهو التزاما بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية. 

 املطلب الثاني: وديعة األوراق املالية 

 ستندات املالية. وأصبحأدى التطور االقتصادي الذي حدث في الدول املتقدمة إلى ظهور ودائع الصكوك أو ما يسمى بامل

التعامل بهذه الصكوك أمرا مألوفا وطبيعيا وقد ازداد التعامل بهذه األوراق املالية بعد التطور الصناعي عندما كثر إصدار هذه 

 األوراق واستثمار رؤوس األموال في املجاالت الصناعية والتجارية.

(، نيالفرع الثا(، خصائص عقد وديعة األوراق املالية )لفرع األول اونتناول في هذا املطلب، مفهوم وديعة األوراق املالية )

 (الفرع الثالثوأنواع ودائع األوراق املالية )

 الفرع األول: مفهوم وديعة األوراق املالية 

عرف وديعة األوراق املالية على أنها:" 
ُ
عقد يودع بمقتضاه العميل صكوكه لدى املصرف، مقابل التزام املصرف ت

عليها، وإدارتها ملصلحة العميل، في مقابل أجر يتقاضاه من العميل، كما يلتزم بردها عينا عند الطلب وذلك وفق بالحفاظ 

 ".الشروط املتفق عليها

العقد الذي يتم بين العميل واملصرف، والذي يتعهد بمقتضاه املصرف باملحافظة على وتعرف أيضا على أنها:" 

لقيام بكافة األعمال املتعلقة بها؛ "كتحصيل العوائد واألرباح"، أو الالزمة املحافظة الصكوك املودعة لديه من العميل، وا

 833."عليها كتقديمها لالستبدال أو إضافة فسائم أرباح جديدة لها، وذلك مقابل أجرا أو عمولة يلتزم بها العميل قبل املصرف

 834الفرع الثاني: خصائص وديعة األوراق املالية

وجبه البنك بحفظ األوراق املالية التي يتسلمها من العميل املودع مقابل األجر أو العمولة عقد معاوضة يلتزم بم 

 التي يتلقاها من العميل جراء املحافظة على األوراق وإدارتها.

 هو عقد عيني سواء كان الهدف من الوديعة الحفظ فقط أو الحفظ مع اإلدارة لهذه الوديعة. 

 للبنك والعميل على حد سواء.العقد ذو طبيعة تجارية بالنسبة  

                                                           

 .073نبيل سهام، املرجع السابق، ص  - 833

فة سعيد بني صالح، التزام البنك بتبصير العميل بصفته مستهلكا في وديعة األوراق املالية، مقال منشور في موقع مجموعة حذيفة بني حذي - 834

على  12/17/9191بتاريخ:       tePage.aspx?lang=ar&NID=29http://hbslawyer.com/Siصالح ومشاركوه للمحاماة، تم االطالع على املوقع: 

 . 01:02الساعة 
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عقد قائم على االعتبار الشخص ي ملا تتعلق به هذه العملية من مخاطر، وذلك من خالل فتح تحقيق حول  

  هوية وسمعة وعنوان العميل.

 عقد زمني مرتبط بمدة محددة متفق عليها. 

 

 835الفرع الثالث : أنواع ودائع األوراق املالية 

متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان، أو منافع، أو خدمات أو في وهي صكوك أوال:وديعة الصكوك:

موجودات أو مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمتها، وتعرف هذه الصكوك بالصكوك 

 االستثمارية تمييزا لها عن األسهم والسندات.

يثبت للمساهم في شركة األموال حقه القابل للتداول، ويأخذ تعرف األسهم بأنها الصك الذي ثانيا: وديعة األسهم: 

 التعامل بها عدة أوجه:

إذ يقوم أصحاب األسهم بإيداع أسهمهم لدى املصرف بهدف الحفاظ عليها من السرقة إما إيداع األوراق املالية )األسهم(:  

 له التصرف بها وردها ألصحابها عند طلبها.أو الضياع ويتقاض ى املصرف مقابل ذلك أجرا على أساس أنها وديعة وال يجوز 

(: إذ يمكن للبنك شراء األسهم لصالح عمالئه كوكيل عن عمالئه املتعاملين .وتكون العالقة  شراء األوراق املالية )األسهم 

 بين املصرف والعميل عالقة تعاقدية ويتخذ املصرف صفة األجير.

 أن يقوم ببيع هذه األسهم باعتباره وكيال على عمالئه .إذ يمكن للمصرف األسهم(: ) بيع األوراق املالية 

إذ يمكن للبنوك أن تقوم بعملية االكتتاب في أسهم الشركات، ويراعى في ذلك نشاط اكتتاب األوراق املالية)األسهم(:  

رف ياسة املصالشركة وإذا لم يتم تعيين الشركة من طرف العميل فإن املصرف يختار بعناية فائقة الشركات املوافقة مع س

 ويستحق أجرا لقاء ذلك .

وهي عبارة عن صك قابل للتداول تصدره الشركة ويمثل قرضا طويل األجل، ويعقد عادة عن طريق ثالثا: السندات: 

 االكتتاب العام.

 الخاتمة 

تي نذكرها المن خالل دراستنا ملوضوع أنواع الودائع املصرفية على النحو السابق، فإنه يمكننا استخالص بعض النتائج 

 كاآلتي:

تعتبر الودائع املصرفية أهم املصادر لتمويل البنوك التجارية، وهي املحور األساس ي لتحقيق التنمية  

االقتصادية، لذلك تعمل البنوك على تقديم أفضل الخدمات لتشجيع املودعين إليداع أموالهم لديها ونشر الوعي 

 االدخاري في نفوسهم، ومحاولة كسب ثقتهم.

يعة املصرفية بنوعيها سواء كانت نقدية أو غير نقدية هي عقد يبرم بين البنك والعميل  على أن يلتزم البنك الود 

 باملحافظة عليها وبردها على عكس الودائع املدنية.

ال يستوجب على املودع سحب أمواله من البنك في حال حدوث تعثرات مصرفية في البنوك األخرى وهذا   

 دائع، وذلك بارتفاع درجة ثقة املودعين في البنوك الجزائرية.بفضل نظام ضمان الو 

                                                           

، 9101بندر بن سلطان نصيب، الحماية الجنائية للودائع املصرفية في البنوك السعودية، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في العدالة الجنائية،  - 835

 .92ص
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على املصارف توجيه ودائعها إلى تمويل مشاريع مختلفة ومثمرة، وهذا ضمان لرد الودائع ألصحابها على اختالف  

 أنواعها.

ى حرية مد ،مدة بقاءها في البنك، الغرض منهاُيعتمد في تقسيم الودائع على جملة من املعايير تتباين بين:  

 .البنك في التصرف فيها

 املراجع واملصادر

 القوانين :

الجريدة الرسمية  17-12م، املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم بالقانون 0227سبتمبر  91املؤرخ في  73 -27األمر رقم  

 .9112ماي  02بتاريخ:  20عدد

 يتعلق بالنقد والقرض  9112أوت  91املوافق  0292جمادى الثانية عام  92مؤرخ في  00-12األمر  

، الجريدة 9113جانفي  91املتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها، املؤرخ في  10-13النظام  

 .9113جويلية  99الصادرة بتاريخ:  22الرسمية عدد

 الكتب

  .9113، دراسة مقارنة، جامعة األزهر ،بالل حامد إبراهيم بالل، التكييف الفقهي ألرباح الوديعة االستثمارية 

 ، األردن.0رضا صاحب أبو أحمد، إدارة املصارف مدخل تحليلي كمي معاصر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 

صادق راشد الشمري، إدارة العمليات املصرفية، مداخل وتطبيقات، دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  

9102. 

عبد الرحمن السيد قرمان، العقود التجارية وعمليات البنوك طبقا لألنظمة القانونية باململكة العربية السعودية، مكتبة  

 .9101الشقري، السعودية، 

علي جمال الدين َعوض، عمليات البنوك من الجهة القانونية، دراسة للقضاء املصري واملقارن وتشريعات البالد العربية،  

 .0222انونية، مصر، طبعة مكبرة، املكتبة الق

 .9100فائق محمد الشماع، اإليداع املصرفي: اإليداع النقدي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 

 محروس حسن، إدارة املنشآت املالية، البنوك التجارية، كلية التجارة ـ جامعة عين الشمس. 

اململكة العربية السعودية، النشر العلمي واملطابع، السعودية، محمد حسن الجبر، العقود التجارية وعمليات البنوك في  

 .0222، 9ط

 الرسائل الجامعية

بندر بن سلطان نصيب، الحماية الجنائية للودائع املصرفية في البنوك السعودية، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في العدالة  

 .9101الجنائية، 

ة لغرض معين طبقا لقانون املعامالت التجارية اإلماراتي، مذكرة ماجستير بوشرة لحسن عدالني، الوديعة املصرفية املخصص 

 .9102في القانون الخاص، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 

حذيفة سعيد بني صالح، التزام البنك بتبصير العميل بصفته مستهلكا في وديعة األوراق املالية، مقال منشور في موقع  

 ة بني صالح ومشاركوه للمحاماة، تم االطالع على املوقع:مجموعة حذيف

 http://hbslawyer.com/SitePage.aspx?lang=ar&NID=29 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
http://hbslawyer.com/SitePage.aspx?lang=ar&NID=29


                                                                                                                    

375 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

على الجهاز املصرفي  رأفت علي األعرج، مدى أهمية نظام ضمان الودائع في تدعيم شبكة األمان املالي، دراسة ميدانة 

 .9112الفلسطيني، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية، غزة، 

علي عبد هللا شاهين، رأفت علي األعوج، تأثير إنشاء نظام ضمان الودائع على استقرار الجهاز املصرفي الفلسطيني، دراسة  

 تحليلية ميدانية، فلسطين.

ظام املصرفي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستير قانون األعمال فرحي محمد،  أحكام عقد الوديعة النقدية في الن 

 .9102املقارن، كلية الحقوق، جامعة وهران، 

مناري عياشة، النظام القانوني للوديعة املصرفية النقدية، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في قانون األعمال، كلية  

 .9102/9102الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف، 

جامعة  ،كلية الحقوق  نايت جودي مناد، النظام القانوني لضمان الودائع املصرفية، مذكرة ماجستير قانون األعمال، 

 .9112بومرداس، 

 نبيل سهام، الودائع املصرفية، مذكرة ماجستير في الحقوق فرع قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، دون سنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األرسة املغربية يف األنظمة القضائية األوربية وضعية مدونة  

The status of the Moroccan family code in the European judiciary  

 وسف العطالتيالباحث : ي

 جامعة سيدي مجمد بن عبد هللا فاس باحث بسلك الدكتوراه

  

 :ملخص
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رفوع أمامه النزاع يحل تنازع القوانين وفقا لقواعد اإلسناد املضمنة من املبادئ املسلم بها في القانون الدولي الخاص أن القاض ي امل

في قانون البلد الذي يحكم باسمه، مما يعني أن القاض ي األجنبي ال يطبق قانون األسرة املغربي متطوعا، وإنما يفعل ذلك إذعانا 

اإلسناد هاته  إما أن تكون وطنية ينفرد املشرع ألمر مشرعه الوطني بموجب قواعد اإلسناد املضمنة في قانونه الداخلي، وقواعد 

الوطني بتحديدها طبقا لتوجهاته وتصوراته في معالجة ظاهرة الهجرة، وإما أن تكون موضوع اتفاق بين دولتين أو أكثر في إطار 

 اتفاقية تجمع بينهما.

 

Summary 

One of the recognized principles in private international law is that the judge before whom the dispute is brought 

resolves the conflict of laws according to the rules of attribution contained in the law of the country in whose name 

he rules; This means that the foreign judge does not apply Moroccan family law voluntarily, but rather does so in 

compliance with the order of his national legislator under the rules of attribution contained in his internal law. 

These rules of attribution are either national, and the national legislator is unique in defining them according to his 

orientations and perceptions in dealing with the phenomenon of migration; Either it is the subject of an agreement 

between two or more countries within the framework of an agreement that brings them together. 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

لعالم خالل العشريات األربع للقرن املاض ي والتي تلت الحرب العاملية الثانية إلى بروز طاقة هائلة لقد أدت التحوالت التي شهدها ا

للهجرة الدولية اتسمت بأحادية التوجه من البلدان الفقيرة إلى الدول املتقدمة؛ وبمنظر جغرافي من دول الجنوب إلى دول الشمال، 

ثلت أساسا في األزمات االقتصادية واالجتماعية التي كان يعيشها الفرد داخل ولم تكن هذه الهجرة سوى نتيجة لعوامل كثيرة تم

 836مجتمعه، األمر الذي دفعه إلى التفكير في مغادرة وطنه بحثا عن ظروف عيش أفضل، وبديل مرض ي للوضع الذي كان يعيشه.

                                                           

 .21ص  9119السنة  21ته؛ مجلة املحاكم املغربية العدد إبراهيم زعيم: الزواج املختلط، ضوابطه وإشكاليا  836
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وبداية االستقالل، وهي هجرة تنامت  ويعد املغرب من الدول التي عرفت هجرة مهمة نحو األقطار األوربية منذ عهد الحماية

بشكل كبير في الفترات األخيرة، حيث تشكل الجالية املغربية اليوم في أوربا أهم رابط اجتماعي ما بين االتحاد األوربي واملغرب على 

والثقافي،  قتصادياملستوى البشري، وال يقتصر األمر على املستوى البشري بل إن هذه الجالية تلعب دورا مهما على املستوى اال

فاقتصاديا تقوم بدعم الدخل القومي للمغرب واستثماره وذلك بتحويل العملة الصعبة األجنبية سنويا، أما على املستوى الثقافي 

فتعد جسرا مهما في هذا املجال، ومحورا رئيسيا على املستوى السياس ي في اتفاقية الشراكة التي وقعها املغرب ودول االتحاد 

 .837  0227ي نونبر األوربي ف

أما بالنسبة للجانب األوربي املستقبل للهجرة، فيمكن القول بأن الهجرة وحتى السرية منها لعبت دورا مهما في بناء وتطوير  

االقتصاد األوربي, ليس فقط في القطاعات التي يعزف األوربيون عن االشتغال فيها بالنظر ملا تتطلبه من جهد جسدي, وإنما 

 االت التقنية املتخصصة بفعل تغير السمة املميزة للهجرة من هجرة غير مؤهلة إلى ما أصبح يعرف بهجرة األدمغة.أيضا في املج

عموما إذا كانت ظاهرة الهجرة كظاهرة إنسانية وطبيعية قد استطاعت إلى حد ما تحقيق نوع من الرفاهية واالستقرار االقتصادي 

إنها باملقابل ساهمت إلى حد كبير في احتدام النزاعات بشأن تطبيق قوانين األحوال للمهاجرين املغاربة في بلدان إقامتهم، ف

الشخصية، ويكمن أساس هذا االختالف والتنازع بين القوانين في كون مسائل األحوال الشخصية تعتبر خزانا لخصوصيات كل 

لسياسات التشريعية للدول، حيث رفضت شعب، وميدانا خصبا يكشف عن تنازع الحضارات والثقافات وكذا االختالفات في ا

بلدان االستقبال الكثير من املؤسسات القانونية اإلسالمية واعتبرتها متعارضة مع نظامها العام، كما أن البلدان اإلسالمية ومنها 

من  بدورها املغرب ترفض بدورها االعتراف بأي حق اكتسب بناءا على قواعد تلك البلدان من قبل رعاياها نظرا ملا ترى فيها

 .تعارض مع نظامها العام

ولعل السبب في ذلك راجع بالدرجة األولى إلى الرهان الدائر بين رغبة البلدان اإلسالمية في ضمان احترام هوية وثقافة رعاياها 

تنصهر بسهولة  هااملستمدة في أغلبها من قواعد الفقه اإلسالمي، ورغبة البلدان األوربية املستقبلة في استيعاب هذه الجالية وجعل

 .838  في جسمها وحضارتها

لذلك وأمام هذا الوضع، فقد راهن املغرب لعقود طوال من أجل ضمان تطبيق القانون املغربي لألحوال الشخصية من قبل 

 839الجالية املغربية، والحفاظ من تم على وحدة النظام القانوني الذي يحكم األسرة املغربية باملهجر على قواعد اإلسناد

نصوص عليها في األنظمة القانونية لبعض بلدان أوربا الغربية والتي تسند االختصاص في مجال األحوال الشخصية للقانون امل

 .الوطني للشخص انطالقا من املبدأ املعمول به دوليا في هذا الصدد، وهو مبدأ شخصية القوانين

                                                           

 099، ص 9110السنة  922هند هاني: الحماية الدولية للمهاجرين العرب؛ حالة املهاجرين املغاربة نموذجا، مجلة املستقبل العربي العدد   837

راسة في إطار القانون الدولي الخاص املغاربي رسالة لنيل خالد برجاوي: نظام األحوال الشخصية للجالية املغربية في دول املغرب العربي؛ د  838

 1ص 0222/  0222دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص؛ جامعة محمد الخامس؛ كلية الحقوق أكدال الرباط، 

طبيق على العالقات القانونية يمكن تعريف قواعد اإلسناد: بأنها مجموعة من القواعد القانونية التي ترشد القاض ي إلى القانون الواجب الت  839

ونية  نذات العنصر األجنبي، كما يمكن تحديدها بأنها القواعد التي توضح لنا القانون األصلح حسب ما يراه املشرع الوطني لتنظيم املراكز القا

 لألفراد إذا ما اشتملت على عنصر أجنبي.

أحكام القانون  د خ في التشريع املغربي تنازع القوانين (الجزء الثاني، دار توبقال  للمزيد من التفاصيل حول قاعدة اإلسناد راجع: أحمد زوكاغي ) -

 .0229للنشر الطبعة األولى 
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اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول املستقبلة للجالية املغربية كما عمل املغرب من أجل بلوغ هذه األهداف إلى السعي نحو إبرام 

كوسيلة ناجعة للتقليص من حجم النزاعات املثارة بشأن تطبيق القوانين الشخصية كما هو الشأن بالنسبة لالتفاقية املغربية 

 0230.840غشت  01الفرنسية بشأن حالة األشخاص واألسرة والتعاون القضائي ل 

لك، فإن صعوبة التوفيق بين مدونة األسرة املغربية والقوانين األسرية األوربية جعلت من القضاء األوربي غير أنه بالرغم من ذ

حين يصل التصادم مدى ال يمكن معه التعايش أو استقبال بعض املؤسسات يستبعد القانون املغربي لألحوال الشخصية، إذ 

يخص تفعيل مقتضيات مدونة األسرة املغربية بين االستبعاد الكلي  يتراوح عموما موقف االجتهادات القضائية األجنبية فيما

 841والجزئي لها، األمر الذي يوحي بأن قاعدة التنازع التي توص ي بتطبيق القانون الوطني توجد في مأزق.

لم  0222 مع ما أدخل عليها من تعديالت سنة 1151مدونة األحوال الشخصية السابقة لسنة من هذا املنطلق، واعتبارا لكون 

تكن قادرة على ضمان حماية كافية ومالئمة ملعالجة مختلف االشكاالت القانونية األسرية للجالية املغربية املقيمة باملهجر، حيث 

كانت النتيجة هي وجود حاالت وأوضاع شاذة تعيشها األسرة املغربية املهاجرة، من ذلك زواج قانوني معترف به في بلد اإلقامة 

في بلد األصل، وطالق قانوني في موطن الهجرة ولكن ال أثر له في موطن األصل.... وهناك نساء تم طالقهن طبقا  وغير معترف به

لقانون بلد اإلقامة لحصولهن على الجنسية، أو طبقا لضابط اإلرادة أو املوطن وتزوجن من جديد برجل آخر، لكن ملا دخلن إلى 

جية من طرف الزوج األول ألنهن حسب قانون بلد األصل الزلن في عصمته، ناهيك املغرب تمت مطالبتهن بالرجوع إلى بيت الزو 

 . 842عن مشاكل النسب والنفقة والحضانة وحق الزيارة

وكذا اعتبارا ملصادقة اململكة املغربية خالل العقود األخيرة على مجموعة من االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، وخصوصا 

 845.ممن جهة أخرى  844من جهة واتفاقية حقوق الطفل 843شكال التمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء على جميع أ

اعتبارا لكل ذلك كان من املنتظر أن تواكب هذه التطورات تحوالت تهم التشريعات املنظمة لألحوال الشخصية وشؤون األسرة 

والتسامح،  ة تحافظ وتزاوج بين روح االنفتاحيرتها املتسارعة في ظل مقاربة ثنائيتلتكون في مستوى التطلعات وقادرة على مواكبة و 

وبين التأكيد على التشبث بجذور األصالة املستمدة روافدها من اإلسالم كمكون حضاري ومصدر تشريعي أساس ي ال محيد عنه، 

 . 846الذي يهم تنظيم قانون األسرة باملغرب 21 – 12ويتعلق األمر بصدور القانون رقم 

                                                           

من  اخليإدريس بلماحي: " مكانة االتفاقيات الدولية من زاوية القانون الدولي"؛ مداخلة في ندوة علمية حول " االتفاقيات الدولية والقانون الد 840

؛ من منشورات مركز التوثيق 9119اكتوبر  90 – 91 – 02القضائية"، نظمت بالرباط من طرف وزارة حقوق اإلنسان بتاريخ  خالل االجتهادات

 .07، ص 9119واإلعالم والتكوين في مجال حقوق اإلنسان، ؛ مطبعة فضالة املحمدية، الطبعة األولى، دجنبر 

ية باألراض ي املنخفضة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة جميلة أحيدة: نظام األحوال الشخصية للجالية املغرب  841

 12 – 13ص  0227/  0222محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال الرباط 

: طارق بن زياد: مدونة منشورات ملفات   9112يناير  93زهور الحر: مدونة األسرة وقضايا الجالية املغربية املهاجرة، االتحاد االشتراكي، األربعاء  842

 .9112األسرة، ضمان حقوق املرأة" الرباط 

 .911، ص 9110يناير  03بتاريخ  2311، ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 0222يونيو  90صادق عليها املغرب بتاريخ   843

 .9322، ص 0221جنبر د 02بتاريخ  2221، ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 0222يونيو  90صادق عليها املغرب كذلك بتاريخ   844

ات يالحسن الوزاني الشاهدي:" االتفاقيات الدولية والقانون الداخلي املغربي في مجال حقوق اإلنسان"؛ مداخلة في ندوة علمية حول " االتفاق  845

أكتوبر  90 – 91 – 02بتاريخ الدولية والقانون الداخلي من خالل االجتهادات القضائية"، نظمت بالرباط من طرف الوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان 

 .013ص  9119، من منشورات مركز التوثيق واإلعالم والتكوين في مجال حقوق اإلنسان، ، مطبعة فضالة املحمدية، الطبعة األولى، دجنبر 9119

 21 – 12نفيذ القانون رقم بت 9112فبراير  2، املوافق 0292ذي الحجة  09الصادر بتاريخ  0.  12.  99تم ذلك بموجب الظهير الشريف رقم   846

 .203، ص 9112فبراير  7بتاريخ  7032بمثابة مدونة األسرة، واملنشور بالجريدة الرسمية عدد 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

379 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

الله املشرع املغربي تنظيم وضعية األسرة املغربية ليس فقط داخل أرض الوطن، بل حتى تلك هذا القانون الذي حاول من خ

املقيمة بالخارج، حيث تم التنصيص وألول مرة على أحكام جديدة تهم هذه الشريحة من املواطنين التي لم تكن النصوص 

ال تسايرها، وقد همت هذه التعديالت بصفة أساسية املعمول بها في ظل مدونة األحوال الشخصية السابقة تتالئم مع أوضاعها و 

ما يتعلق بإبرام عقد الزواج وانحالله من خالل السماح لهم بإبرام عقد زواجهم طبقا لإلجراءات اإلدارية املحلية لبلد اإلقامة 

يذ ثم ما يتعلق بتنفوتكريس مبدأ اإلرادة في إنهاء العالقة الزوجية فضال عن توسيع أسباب طلب التطليق من طرف الزوجة، 

األحكام األجنبية من خالل إدخال نوع من املرونة على النظام العام املغربي عند النظر في طلبات منح الصيغة التنفيذية لألحكام 

الصادرة في حق الجالية املغربية بالخارج، وهي تعديالت من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لقانون األسرة املغربي عند نظره في 

 النزاعات األسرية التي تهم الجالية املغربية، فهل فعال األمر كذلك؟

من هذا املنطلق جاء اختيار هذا املوضوع، وهو اختيار لم يكن من قبيل الصدفة وإنما جاء نتيجة لتظافر عدة اعتبارات منها ما 

 :هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي

 ية التي يكتسيها هذا املوضوع والتي تتجلى في:فبخصوص االعتبارات املوضوعية فإنها تنبع من األهم

ارتفاع نسبة األسر املغربية املتواجدة بالخارج مما يستوجب إثارة االنتباه إلى واقع هذه األسر سيما في ظل  

 .التحوالت العميقة التي عرفها القانون املغربي املنظم لشؤون األسرة

مع القانون الوطني املنظم للروابط العائلية للجالية  رصد تطور العمل القضائي األوربي في كيفية تعامله 

املغربية ومحاولة توجيهه نحو التفاعل اإليجابي معه بما يخدم مصالح املهاجر املغربي ويمكن من تسوية وضعيته 

 .االجتماعية والقانونية

  أما بالنسبة لالعتبارات الذاتية فهي تتجلى في:

املغربية من حيث نظام أحوالها الشخصية، ومن تم وضع اليد على  الرغبة في الوقوف على أحوال الجالية 

املعاناة التي تواجهها بسبب التمفصل بين قوانين متنافرة يعتمد بعضها مرجعية دينية في مجال الروابط العائلية، 

 .وأخرى قائمة على الفكر العلماني الذي ال يؤمن إال بثقافة الحرية واملساواة التامة بين الجنسين

الرغبة في املساهمة في البحث عن خيارات مناسبة لتدعيم مكانة قانون األسرة املغربي في حكم األحوال  

 .الشخصية للجالية املغربية باملهجر

إذا ثبت ذلك، وفي إطار احترام الضابط الزماني واملكاني الذي يفرضه مجال البحث العلمي نشير إلى أن هذه الدراسة ستقتصر 

على بعض  وسنركز  وضعية مدونة األسرة املغربية في األنظمة القضائية األوربيةاقع األسرة املغربية من خالل فقط على تناول و 

 النماذج القضائية لبعض الدول األوربية التي تستقطب نسبة مهمة من الجالية املغربية.

 :وضوع بحثها على الشكل التاليمن هذا املنطلق واعتمادا على ما مر بنا يمكن صياغة اإلشكالية التي يروم هذا امل

ما مدى إمكانية تطبيق مدونة األسرة املغربية من طرف القضاء األوربي على الروابط األسرية للجالية املغربية سيما في ظل 

 التحوالت التي تعرفها األنظمة القانونية األسرية الغربية، والتطور الحاصل لديها على مستوى ضوابط اإلسناد؟

إلشكالية ال بد من البحث في مكانة ووضعية مدونة األسرة املغربية أمام القضاء األوربي من خالل الوقوف على لتحليل هذه ا

 كيفية تعامل هذا األخير مع م أ م سواء على مستوى محاكم املوضوع أو محاكم النقض. 
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 وضعية مدونة األسرة املغربية في األنظمة القضائية األوروبية

يقتض ي من جهة، البحث في األساس القانوني املعتمد  847ضعية قانون االسرة املغربي أمام القضاء االوروبيإن التصدي ملعرفة و 

الذي  بإعمال املنهج التنازعيمن طرف هذا القضاء في تطبيق قانون األسرة املغربي والقانون األجنبي عامة، ويتعلق األمر أساسا 

 أ –تشكل قواعد اإلسناد أحد مكوناته األساسية 
َ
 -وال

فإن أشارت هذه القواعد إلى تطبيق مدونة األسرة على الجالية املغربية باملهجر، فال شك أن هذا القانون يعتبر أجنبيا عن 

القاض ي األجنبي املعروض عليه النزاع وال تنطبق بشأنه قاعدة: " يجب على القاض ي العلم بالقانون"، األمر الذي يستدعي من 

  –لطة التي يتمتع بها هذا القاض ي في الكشف عن مضمون قانون  األسرة املغربي جهة ثانية التساؤل عن الس
َ
  -ثانيا

: أساس تطبيق مدونة األسرة املغربية من طرف القضاء األوربي
َ
 .أوال

اد املضمنة نمن املبادئ املسلم بها في القانون الدولي الخاص أن القاض ي املرفوع أمامه النزاع يحل تنازع القوانين وفقا لقواعد اإلس

، مما يعني أن القاض ي األجنبي ال يطبق مدونة األسرة املغربية متطوعا، وإنما يفعل ذلك 848في قانون البلد الذي يحكم باسمه

  .إذعانا ألمر مشرعه الوطني بموجب قواعد اإلسناد املضمنة في قانونه الداخلي

بتحديدها طبقا لتوجهاته وتصوراته في معالجة ظاهرة الهجرة،  وقواعد اإلسناد هاته  إما أن تكون وطنية ينفرد املشرع الوطني

 .وإما أن تكون موضوع اتفاق بين دولتين أو أكثر في إطار اتفاقية تجمع بينهما

غير أنه في جميع األحوال، فإن القانون املغربي ال يمكنه أن يتدخل لحكم األحوال الشخصية للجالية املغربية بالخارج إال إذا 

ضابط الجنسية كعنصر ارتباط في مجال األحوال  الشخصية، األمر الذي  -الوطنية أو االتفاقية –عد اإلسناد هاته تضمنت قوا

  -أ –يدفعنا إلى التساؤل عن موقع قانون الجنسية ضمن ضوابط اإلسناد الوطنية 

 تطبيق القانون املغربي لألحوالثم هل استطاعت قواعد اإلسناد املضمنة في االتفاقيات الثنائية أن تضمن احترام أفضل ل

  –ب –الشخصية على األوضاع األسرية للجالية املغربية باملهجر 

 الوضع في قواعد اإلسناد الوطنية 

إن إسناد األحوال الشخصية لقانون الجنسية، أي للقانون الوطني للطرفين يعتبر من أبرز الحقوق ذات السبق التارييي في 

 . الدولي أو القانون الوضعي التطبيق سواء من خالل العرف

                                                           

 نقصد بالقضاء، قضاء املوضوع أي  محاكم الدرجتين األولى والثانية على اختالف تسمياتهما  847

 01ص ، 0229املسعودي العياش ي: محاظرات في القانون الدولي الخاص،   848
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نظريته  وذلك من خالل  849أول من كان له الفضل في وضع أدوات التحليل التنازعي Mancini الفقيه اإليطالي ويعد

التي  له األحوال الشخصية هو قانون الدولة، حيث أكد على أن القانون الذي يجب أن تخضع 850الشخصانية القانونية

  851مهما كان املكان الذي يتواجد فيه هذا الشخص أو الش يء محل العالقات القانونية ينتمي إليها الشخص بجنسيته

 :ومن جهة أخرى فإن إسناد األحوال الشخصية للقانون الوطني للطرفين يجد تبريره في أكثر من موضع

صة االتفاقية الدولية فإضافة إلى أن ذلك من شانه أن يراعي حقا من حقوق اإلنسان الذي تضمنته االتفاقيات الدولية وخا

، ويتعلق األمر أساسا بالحفاظ على الهوية والخصوصية 20852لحماية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم في فصلها 

، فإن اعتماد الجنسية 853الوطنية، هذه الخصوصية تتمثل في الشعور القومي والرابطة الروحية التي تربط الفرد بدولته

من شأنه أن يأخذ في االعتبار إمكانية العودة املحتملة للمهاجرين لوطنهم  ال الشخصيةكضابط إسناد في مجال األحو 

 .855 ، باعتباره القانون األكثر ثباتا واستقرارا واألقل عرضة للتبديل والتغيير مقارنة مع غيره من ضوابط اإلسناد854األصلي

للدول املستقبلة للجالية املغربية وذلك ملعرفة موقع قانون  إذا ثبت ذلك نعود إلى قواعد اإلسناد املضمنة في األنظمة القانونية

 .الجنسية ضمنها

وفي هذا اإلطار نشير إلى أن معظم الدول األوربية باستثناء الدول األنجلو أمريكية تأخذ بمبدأ شخصية القوانين في مجال األحوال 

 :الشخصية، ومن ذلك على سبيل املثال

 نون املدني البلجيكي في فصلهما الثالث، والذي يقض ي بإخضاع الحالة الشخصية للقانون الوطنيالقانون املدني الفرنس ي والقا -

856. 

                                                           

بل إن قاعدة شخصية القوانين في مجال األحوال الشخصية ترجع إلى ما أوثر عن الرسول صلى هللا عليه وسلم من إخضاع األجانب في   849

ذلك أن األصل في الشريعة اإلسالمية هو ترك نكاح الذميين  : " دعهم وما يدينون"،أحوالهم الشخصية لقانونهم الشخص ي تبعا لقوله املأثور 

ص  0221، السنة 7ئعهم، راجع في هذا اإلطار: الحسين والقيد والعبدوني أحمد: الزواج املختلط في دول املغرب العربي، مجلة امليادين العدد لشرا

012. 

 .الجنسية هي أساس القانون الدولي الخاص Mancini هذا اإلطار يقول الفقيه اإليطالي  850

ير مبدأ الخضوع للقانون الوطني في مجال األحوال الشخصية هو سياس ي، وينحدر من القانون لتقر  Mancini إذن األساس الذي انطلق منه  851

هم لالدولي العام املتمثل في كون كل تجمع لألشخاص موحدين في أصلهم العرقي ولهم لغة واحدة ودين واحد، ويشكلون أمة واحدة، يلزم أن تكون 

ؤدي إلى اإلستبداد في الحالة التي تتوافق فيها جنسية الرعايا مع جنسية تلك الدولة، انظر في هذا دولة واحدة مستقلة، فسيادة الدولة ال يمكن أن ت

 02ص  9110الصدد: محمد ناصر متيوي مشكوري، مبادئ في القانون الدولي الخاص مكتبة املعارف الجامعية 

: على التزام الدول األطراف بأن تضمن احترام الهوية الثقافية 0الفقرة  20في مادتها  0221دجنبر  03تنص هذه االتفاقية الصادرة بتاريخ  852

  للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وال تمنعهم من االحتفاظ بوشائجهم الثقافية مع دولة منشئهم

شكل لشخص الوطني يوالشك أن إسناد األحوال الشخصية لقانون الجنسية بشكل أهم رابط بين املهاجرين املغاربة ووطنهم األصلي، فقانون ا  853

 جزءا من هويته

ة في قهشام أصنيب، ضابط اإلرادة في األحوال الشخصية وآثاره على الجالية املغربية بأوربا الغربية، رسالة لنيلدبلوم الدراسات العليا املعم  854

 22ص  9112 – 9119القانون الخاص، كلية الحقوق فاس 

 .ية التي بدورها يحتاج تنظيمها إلى ش يء من الثبات والدوام واالستقراراألمر الذي يتالئم مع مؤسسة األحوال الشخص  855

856 Jean Yves carlier : « Autonomie de la volanté et statut personnel », cahier des droits maghrebins vol N° 1 janvier ; juin 1995 p 8. 
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بشأن تنازع القوانين في مادة انحالل الزواج واالنفصال الجسماني 0230ماي  97القانون املدني الهولندي الصادر بتاريخ  -

   .857واالعتراف بهما

والقاض ي بإخضاع الفصل والطالق للقانون الوطني املشترك للزوجين وقت تقديم  012القانون املدني اإلسباني في فصله  -

 ....الخ 858الطلب

، مع ما يعنيه ذلك على 859إجماال يمكن القول بأنه إذا كان ضابط الجنسية الزال يجد مكانه في جل األنظمة القانونية األوربية

تواجدة خارج أرض الوطن لقانونها الوطني، فإنه على مستوى التطبيق األقل من الناحية النظرية من إخضاع الجالية املغربية امل

العملي يالحظ أن مبدأ شخصية القوانين أصبح مبدأ منكوبا ال يحض بنفس االهتمام الذي كان يتمتع به، وذلك نتيجة للسياسة 

دماج، ة، والتي تمحورت في سياسة اإل التي انتهجتها أغلب الدول الغربية تجاه الجالية املسلمة بصفة عامة واملغربية بصفة خاص

ومنح املغاربة املقيمين بالخارج صفة مواطن، هذا فضال عن إستراتيجية تغيير ضوابط اإلسناد التي أصبحت تعتمد من طرف 

تبارى تالدول املستقبلة للهجرة كرد فعل طبيعي عن ججز أنظمتها القضائية عن مسايرة زخم القوانين األجنبية الواردة عليها والتي 

، حيث صار التفكير أمام استحالة استرضاء خاطر مختلف هذه القوانين منصبا 860في حلبة املنافسة لالستحواذ على االختصاص

في اتجاه اقتطاع بعضا من مجاالت الجنسية لفائدة ضوابط أخرى كما سيتضح في القسم الثاني من هذه الدراسة، األمر الذي 

افر والتناقض بين القواعد الوطنية املتعلقة بالروابط الدولية الخاصة نتيجة لتمسك كل دولة من شانه أن يؤدي إلى تكريس التن

 .بقانونها باعتباره مظهرا من مظاهر سيادتها

لذلك وأمام هذا املسار الذي انتهجته اغلب الدول الغربية في تعاملها مع القوانين األصلية للمهاجرين الوافدين عليها، وما كشفه 

ت التوفيق بين أنظمة قانونية متنافرة، لجأت الدول املصدرة للهجرة ومن ضمنها املغرب إلى التفكير في صياغة قواعد من صعوبا

 .وضوابط إسناد أكثر مرونة من تلك التي تتضمنها القوانين الوطنية وذلك من خالل نهج أسلوب االتفاقيات الثنائية

ل هذه االتفاقيات أن تضمن احترام أفضل لتطبيق قانون األسرة املغربي على فهل فعال استطاعت ضوابط اإلسناد املقررة في مث

 الروابط األسرية للجالية املغربية؟

 .: الوضع في قواعد اإلسناد االتفاقية 

                                                           

ق واالنفصال ينبغي اإلسناد إلى القانون الوطني املشترك في حالة ما إذا كان والذي ينص في فصله األول: ألجل التعرف على أسباب الطال   857

 للزوجين جنسية مشتركة

 يعبد املنعم فلوس: أحكام األسرة للجالية املغربية بإسبانيا. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص كلية الحقوق السويس   858

 .022ص  0221/  0227الرباط 

 يقتصر األمر على األنظمة األوربية، بل إن ضابط الجنسية يشكل ضابط اإلسناد الرئيس ي في جل األنظمة العربية ومنها:وال   859

والذي نص في فصله الثامن على إخضاع الحق في إبرام الزواج للقانون  0202غشت  09ظهير الوضعية املدنية للفرنسيين واألجانب باملغرب ل -

 التي تنص على إخضاع الفرنسيين واألجانب لقانونهم الوطني في مجال الحالة واألهلية. 2وكذا املادة الوطني لكل من الزوجين 

على أن الشروط الخاصة بصحة الزواج يطبق عليها القانون الوطني لكل من  00والذي ينص في فصله  0222القانون املدني الجزائري لسنة  -

 الزوجين.

على أنه يرجع في الشروط املوضوعية للزواج إلى قانون كل من الزوجين ... إلى غير  09والذي ينص في فصله  0272القانون املدني الليبي لسنة  -

وربي، د األ ذلك، راجع في هذا اإلطار: عبد الكريم الطالب، دور اتفاقيات األحوال الشخصية في تنمية التعاون بين دول اتحاد املغرب العربي واالتحا

 وما بعدها.  32ص  9119 – 21ا، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية العدد الزواج والطالق نموذج

، مطبعة النجاح الجديدة 9112شتنبر  2موحى ولحسن ميموني: وضعية األسرة املغربية في ضوء تطورات ضوابط اإلسناد، مجلة امللف العدد   860

 012ص 
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لقد عمل املغرب منذ مدة طويلة في محاولة منه لضمان وحدة النظام القانوني لألسرة املغربية باملهجر. ونفاذ األحكام الشرعية 

على إبرام العديد من االتفاقيات الثنائية مع بعض الدول األوربية التي تستقطب  861لألحوال الشخصية على جميع املغاربة

 .نسبة مهمة من الجالية املغربية

من أهم  0230862غشت  01وتعد االتفاقية املغربية الفرنسية بشأن حالة األشخاص واألسرة والتعاون القضائي املؤرخة في 

 .ت التي تم الجنوح إليها لتحقيق هذه الغايةاالتفاقيا

نفس الحلول املعتمدة في باقي االتفاقيات الثنائية التي وقعها املغرب  لذلك هنا سيتم دراسة هذه االتفاقية مادامت أنها تتضمن

رف غربي من ط، وذلك ملعرفة مدى قدرة قواعد اإلسناد املضمنة فيها في ضمان التطبيق السليم للقانون امل863مع دول اخرى 

 .القضاء األجنبي

، فإن أول مالحظة يمكن 864إذ ثبت ذلك وبغض النظر عن املبررات التي دفعت الطرفين املغربي والفرنس ي إلبرام هذه االتفاقية

تسجيلها هي تأكيد هذه االتفاقية على احد املبادئ األساسية املتعارف عليها في القانون الدولي الخاص، أال وهو مبدأ شخصية 

                                                           

املغربي لألحوال الشخصية والقوانين األوربية، وتالفي اآلثار السلبية املترتبة عن اختالف وكذا من أجل تقليص التضارب القائم بين القانون   861

 .القواعد اإلجرائية في مجال االختصاص القضائي واالعتراف وتنفيذ األحكام األجنبية

بينما لم تنشر في املغرب إال بتاريخ  0232 – 11 – 0ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ  0239 – 11 – 01صادق عليها الجانب الفرنس ي بتاريخ   862

 .220، ص 0232اكتوبر  09/  2201وذلك بالجريدة الرسمية عدد  0232 – 12 – 09

 ومن هذه االتفاقيات نذكر:  863

 والد.حول االعتراف وتنفيذ األحكام القضائية بشأن الحضانة وزيارة األ  0220أبريل  21االتفاقية املغربية البلجيكية بتاريخ  -         

ل ااالتفاقية املغربية اإلسبانية بشأن التعاون القضائي واالعتراف وتنفيذ املقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع األطف -         

 .0222ماي  21بتاريخ 

 في مجال األحوال الشخصية. 0232مشروع اتفاقية مع هولندا بتاريخ  -          

ل: راجع عبد الرزاق موالي رشيد : " العالقات األسرية الدولية والقانون املغربي"، مداخلة في لقاء دراس ي نظم بالبيضاء بتاريخ للمزيد من التفاصي

تحت عنوان: " مشاكل املرأة املغربية مع القانون" ، منشورات الجمعية املغربية للدفاع عن حقوق النساء، سلسلة لنكسر  9111 – 01 – 02

 وما بعدها. 002ص  9110/  2الصمت ع 

 

 بخصوص الطرف املغربي فإن مبررات إبرام هذه االتفاقية يمكن إجمالها فيما يلي:  864

والتي تنص على إخضاع الطالق والفصل  0227يوليوز  00من القانون املدني الفرنس ي بتاريخ  201التعديل الذي أدخل على الفصل  -      

 الجسماني لقانون املوطن.

 املغرب للمرجعية الدينية بخصوص األحوال الشخصية التي تعد صمام األمان للهوية كما جاء في ديباجة هذه االتفاقية..الخ.وفاء  -    

ل كان بأما بالنسبة للطرف الفرنس ي فيمكن القول بأن استجابته إلبرام هذه االتفاقية لم تنبع من روح تنمية التعاون في مجال الروابط األسرية 

 عدة مؤثرات منها:مدفوعا بفعل 

 اآلثار الخطيرة التي خلفها اختطاف األطفال الناتجين عن زواج مختلط. – 

 ةالتخوف من أن يعمد الطرف املغربي على إعمال مبدأ املعاملة باملثل ويخضع الفرنسيين فيما يخص الطالق للقانون املغربي لألحوال الشخصي -

دونة األحوال الشخصية على كل األجانب فوق التراب الوطني، أنظر في هذا الصدد: جان بييري: جانب خاصة أمام تنامي النداءات املطالبة بتطبيق م

 27ص  0229السنة  022غير منتظر من التبادل غير املتكافئ في ق د خ، عالقة األحوال الشخصية بين اإلسالم وأوربا؛ مجلة القضاء والقانون العدد 

 وما بعدها.
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لقوانين مع ما يعنيه ذلك من إخضاع الجالية املغربية املقيمة بفرنسا فيما يتعلق بأحوالها الشخصية لقانونها الوطني والذي ا

 .تمثله مدونة األسرة

حيث نصت املادة الخامسة من هذه االتفاقية على أن يطبق على كل من الزوجين قانون إحدى الدولتين التي ينتمي إليها فيما 

ط الجوهرية للزواج، في حين أخضعت اإلجراءات الشكلية للزواج لقانون الدولة التي يبرم فيها، فإذا تم اإلبرام وفقا يخص الشرو 

، 865للقانون الفرنس ي فإنه يجب أن يسجل إلضفاء الشرعية عليه اتجاه القانون املغربي من طرف املوظفين القنصليين املختصين

تطبيق قانون الدولتين معا على اعتبار أن الغرض من التسجيل هو التأكد من احترام وهو ما يعني بمفهوم املخالفة إمكانية 

 .الشروط الجوهرية للزواج كما هي واردة في قانون الدولتين

أما فيما يخص القانون املطبق على اآلثار الشخصية للزواج، فإن االتفاقية وإيمانا منها بتفصيل الرعايا لقانون دولتهم سمحت 

، بصرف النظر عن مكان 866وج عن القاعدة التي تقض ي بتطبيق قانون املوطن املشترك والرجوع إلى قانون الجنسيةلهم بالخر 

 867. وجود موطنهما

فمن خالل هذه القواعد يتضح أن االتفاقية املغربية الفرنسية قد تبنت قواعد إسناد مرنة من شأنها أن تعزز من مكانة مدونة 

 الفرنس ي.  األسرة املغربية أمام القضاء

 لكن هل فعال التطبيق القضائي لالتفاقية يسير في هذا االتجاه؟

من خالل تتبع شروط تطبيق هذه االتفاقية عمليا سيما من طرف القضاء الفرنس ي يمكن القول أن هذا القضاء لم يستقر على 

، 868اعد اإلسناد الواردة في االتفاقيةموقف موحد، فتارة يقض ي بتطبيق القانون املغربي لألحوال الشخصية ) م أ ( طبقا لقو 

 .وتارة أخرى يتجاهل وجود االتفاقية وينتصر لنزعته الوطنية من خالل تطبيق قانونه الوطني

                                                           

 .ية املغربية الفرنسيةمن االتفاق 1املادة   865

 حيث أعطت هذه االتفاقية األولوية للجنسية املشتركة على املوطن املشترك وذلك بإخضاع انحالل الزواج لقانون إحدى الدولتين التي ينتمي  866

ي يوجد فوق ترابها املوطن إليها الزوجان يوم تقييد الطلب، فإن اختلفت جنسية الزوجين فإن انحالل الزواج يعلن عنه وفقا لقانون الدولة الت

 من االتفاقية املغربية الفرنسية 2املشترك إذ وجد أوآخر موطن مشترك لهما، انظر املادة 

وهذا ال ريب عامل سيساعد على احترام املبادئ األساسية التي يقوم عليها ق د خ سيما مبدأ شخصية القوانين، كما أنه تشجيعا لتوحيد   867

، لم تتوانى االتفاقية املغربية الفرنسية في االعتراف بعقود انحالل العالقة الزوجية املقامة وفقا ملقتضيات القانون املغربي الرؤى بين قانون البلدين

راجع في هذا  مغربي وفرنسية، –بين مغربيين او مغربي وفرنسية بشرط أن تكون انتهائية وبطلب من الزوجة وفقا لشروط التطليق في للحالة الثانية 

يخ ر ار: محمد ملرابط : تقييم االتفاقية الثنائية املغربية الفرنسية، الجانب القانوني والقضائي، مداخلة في لقاء دراس ي نظم بالبيضاء بتااإلط

 تحت عنوان : " مشاكل املرأة املغربية مع القانون" منشورات الجمعية املغربية للدفاع عن حقوق االنسان، سلسلة لنكسر الصمت ع 9111.01.02

 . 027ص 9110/  2

 كما هو الشأن بالنسبة للقرارات التالية:  868

- Cass civ 16 juillet 1992, RCDIP N°2/1993 p 262. 

- Cour d’appel de paris 22 Avril 1992 Ibid p473. 

- cour d’appel de verssay 30 septembre 1988 ibid p 58…. Ext. 
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ولعل السبب في ذلك راجع باإلضافة إلى تأثير فكرة النظام العام الفرنس ي واألوربي القائمين على مفاهيم وقيم إنسانية وحقوقية 

، إلى نصوص االتفاقية ذاتها حيث يطبعها نوع من الغموض 869الحديثة في مجال حماية حقوق اإلنسان مغايرة تهم التوجهات

. يضاف إلى ذلك عدم قدرة هذه االتفاقية في 870واللبس يجعالن مقتضياتها عرضة لعدة تأويالت قد تعصف بالدور املنوط بها

، 871م تحدد كما ذهب إلى ذلك بعض الفقه الفرنس يحل مختلف اإلشكاالت التي تطرحها مؤسسة األحوال الشخصية، فهي ل

ما املقصود باآلثار الشخصية للزواج وكذا املقصود بحالة األشخاص؟ فضال على أنها لم تتطرق ملشكل النسب وألي قانون 

ذه العوامل هسيخضع ؟ نفس الش يء بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على األموال املشتركة كأثر من اآلثار املالية للزواج، فكل 

ستفتح بدون شك املجال أمام القضاء الفرنس ي لتطبيق قانون املوطن باعتباره القانون الواجب التطبيق، وبالتالي استبعاد 

 .القانون املغربي من حلبة املنافسة مادام أن قواعد اإلسناد التي تشكل أساس تطبيقه من طرف القضاء األجنبي ال تشير إليه

أن وجود هذه االتفاقية لم ييسر ويسهل كما كان متوقعا استقبال وتقبل القضاء الفرنس ي للقانون  من خالل ما سبق يتضح

املغربي لألحوال الشخصية ) م أ ( مادام أن املحاكم الفرنسية ظلت في الغالب األعم من األحوال تتعامل مع هذه االتفاقية وكأنها 

س ي لتطبيق ضوابط اإلسناد املقررة في هذه االتفاقية، والتي على فرض غير موجودة، بل وحتى على فرض انصياع القضاء الفرن

أنها تشير إلى تطبيق قانون مدونة األسرة، فإن صعوبة الكشف عن مضمون هذا القانون قد تقف عقبة أمام تطبيقه، األمر 

  ون قانون األسرة املغربي؟الذي يطرح التساؤل حيال السلطة التي يتمتع بها القاض ي املعروض عليه النزاع في تحديد مضم

: سلطة القاض ي األجنبي في تحديد مضمون قانون األسرة املغربي
َ
 .ثانيا

متى سلمنا بالتزام القاض ي األجنبي بإعمال قاعدة اإلسناد الوطنية وتطبيق القانون الذي تشير باختصاصه، والذي على فرض أنه 

د م لهذا القانون على الروابط األسرية للجالية املغربية لن يتأتى إال بتحديالقانون املغربي لألحوال الشخصية، فإن التطبيق السلي

مضمون هذا القانون، األمر الذي يدفع إلى التساؤل عن الجهة املكلفة بالبحث عن مضمون قانون  األسرة املغربي، وبصفة 

 -أ –ون خاصة الدور الذي يمكن أن يلعبه القاض ي املعروض عليه النزاع في تحديد هذا املضم

  -ب –ثم الوقوف على الصعوبات والعراقيل التي قد تحد من سلطته في هذا الشأن والتي قد تؤدي إلى تطبيق قانونه الوطني  

 .: دور القاض ي األجنبي في الكشف عن مضمون قانون األسرة املغربي 

القاض ي املعروض عليه النزاع، تعد من  إن تحديد مضمون القانون املغربي املختص بمقتض ى قاعدة اإلسناد املقررة في قانون 

املسائل التي لم يستقر عليها فقه القانون الدولي الخاص على رأي، والتي ال تزال تطرح العديد من اإلشكاليات املرتبطة أساسا 

                                                           

بال القوانين املغربية في الخارج في حالة املنازعات القضائية األسرية"، مداخلة في لقاء دراس ي نظم عبد الوهاب املريني: " كيف يتم استق  869

تحت عنوان : " مشاكل املرأة املغربية مع القانون" منشورات الجمعية املغربية للدفاع عن حقوق النساء، سلسلة  9111.01.02بالبيضاء بتاريخ 

 ا بعدهاوم 017، ص  9110/  2لنكسر الصمت ع 

من هذه االتفاقية التي تحيل على قانون آخر موطن مشترك في حالة عدم وجود موطن مشترك للزوجين، األمر الذي قد يثير  3ومن ذلك املادة  870

مر الذي أل بعض الغموض واإلبهام خاصة في الحالة التي يكون فيها آخر موطن مشترك خارج إحدى الدولتين التي ينتمي إليها الزوجين بجنسيتهما، ا

حاكم مقد يجعلنا أمام تنازع بين عدة قوانين وليس بين قانونين فقط؛ كذلك فإن هذه املادة لم توضح نوع الزواج املقصود األمر الذي قد تتخذه 

لجنسية نفس اإحدى الدولتين وخاصة املحاكم الفرنسية ذريعة لتطبيق قانون املوطن املشترك أواخر موطن مشترك حتى ولو كان الطرفان يحمالن 

 .....الخ

871 -Françoise Monger : La convention franco- marocaine 10 – 09 – 1981 RCDIP 1989, pp 33 – 36. 

  - Paul Decroux : La convention Fronco- marocaine. JDI N°4/1985. 
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طرف البتحديد الجهة امللقى عليها عبء إثبات مضمون قانون األسرة املغربي، هل على الطرف الذي طالب بتطبيقه، أم على 

 .اآلخر، أم على القاض ي؟

لذلك ولتحديد الدور الذي يمكن أن يقوم به القاض ي األجنبي املعروض عليه النزاع في تحديد هذا املضمون، فإن األمر يستدعي 

 :التمييز بين إتجاهين أساسين

 اتق القاض ي املعروض عليه النزاع،اتجاه أول يرى أن عبء إثبات مضمون قانون األسرة املغربي والقانون األجنبي عامة يقع على ع

وبلجيكا   873والنمسا، وبعض البلدان األخرى مثل إيطاليا  872السائد لدى القضاء والفقه في كل من أملانيا وهذا هو االتجاه

 وسويسرا حسب السائد فيها فقها واملأخوذ به عند القضاء في جزء من أحكامه واللذان يقران بأن على القاض ي أن يطبق القانون 

، بل ويمكن له 874األجنبي وفي موضوعنا قانون األسرة املغربي من تلقاء نفسه، ومن واجبه أن يسعى إلى التعرف على أحكامه

إذا تعذر عليه ذلك أن يطلب معاونة الخصوم له ملا لهم في ذلك من مصلحة أوال، وملا سيعمل على مساعدة القضاء على إظهار 

فعل ذلك إنما يبحث عن الحقيقة املوضوعية ال عن الحقيقة القضائية كما يعرضها الحق وتحقيق العدالة، والقاض ي إذ ي

 875. الخصوم

أما االتجاه الثاني، فعلى نقيض االتجاه األول يذهب إلى أن القاض ي املعروض عليه النزاع ليس ملزما بالبحث عن مضمون 

، وفي هذا اإلطار تنص الفقرة 876ا الدليل على أحكامهالقانون املغربي بل يجب على األطراف الذين طالبوا بتطبيقه أن يقيمو 

من القانون املدني اإلسباني على أنه: " يجب على الشخص الذي يثير قانونا أجنبيا إثبات مضمونه   09السادسة من الفصل 

 ."وسريانه بوسائل اإلثبات املقبولة في القانون اإلسباني

انون األسرة املغربي مسألة واقع، واعتباره كذلك يعني أن تطبيقه يبقى متوقفا فمن خالل هذا يبدو أن املشرع اإلسباني اعتبر ق

ليس فقط على مطالبة األطراف الذين لهم مصلحة في تطبيقه وإثبات مضمونه، بل وإثبات كونه الزال ساري املفعول أمام 

 .877 القاض ي اإلسباني

                                                           

املغربي لألحوال الشخصية ملزم بالبحث والكشف عن  الذي يجهل مضمون القانون األجنبي وفي موضوعنا القانون  إن القاض ي األملانيبل   872

جراءات، اإل   مضمونه مع مساعدة الخصوم له في تلك املهمة، وباذال كل الجهد لبلوغ هذا الهدف، وإال تعرض حكمه للنقض بسبب العيب في تطبيق

بما  –القانون األجنبي  –ة في تحديد مضمون هذا القانون من قانون املرافعات األملاني: " بأن املحكمة غير مقيد 922وفي هذا اإلطار تنص املادة 

لقاء ت يقدمه الخصوم من إثبات، ولها أن تستخدم أية مصادر أخرى للعلم بهذا القانون"، مما يعني أن القاض ي األملاني يطبق القانون املغربي من

 و يطبقه بوصفه قانونا اجنبيا وليس بوصفه واقعة.نفسه إذا كان ال يجهل مضمونه انصياعا لقاعدة اإلسناد في قانونه الوطني، وه

إلى احتفاظ القانون املغربي بطابعه القانوني في إيطاليا مع ما يستتبعه ذلك من إلزام القاض ي اإليطالي بالبحث  الفقه اإليطالييذهب أغلبية   873

 عن مضمونه وتطبيقه من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به الخصوم.

  932، 931ص  0229إبراهيم أحمد إبراهيم: القانون الدولي الخاص: مركز األجانب وتنازع القوانين  -ف: راجع في هذا املوق  874

 721ص  0212عز الدين عبد هللا: القانون الدولي الخاص في تنازع القوانين الجزء الثاني دار النهضة العربية، الطبعة السادسة -

ص  9119دولي الخاص املغربي، دراسة مقارنة، املطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة األولى محمد موساوي: قاعدة اإلسناد في القانون ال  875

220. 

ولعل سبب االختالف بين االتجاهين يكمن في اختالف نظرتهم لطبيعة وصفة القانون املغربي أمام القضاء األجنبي؛ فمن قال باحتفاظ هذا   876

جنبي ألزم القاض ي بالبحث عن مضمونه؛ ومن قال بالعكس أي أنه مجرد واقع، قال بإلزام من يتمسك القانون بكيانه القانوني أمام القضاء األ 

 022ص  9111بتطبيقه بإثبات مضمونه، راجع: هشام علي صادق: دروس في القانون الدولي الخاص، دار املطبوعات الجامعية 

إلى أنه البد لتطبيق القانون األجنبي من إثارته وإثباته أمام  0229أكتوبر  92بتاريخ  وفي هذا اإلطار ذهبت املحكمة العليا اإلسبانية في قرار لها  877

 22القضاء من طرف األطراف وأن قيام القاض ي بتطبيقه من تلقاء نفسه يبقى شيئا مستبعدا القرار أورده: عبد املنعم الفلوس، مرجع سابق. ص 
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لى أن القانون األجنبي ومنه قانون األسرة املغربي يشبه من وفي نفس السياق كان القضاء الفرنس ي يسير في اتجاه التأكيد ع

الوجهة اإلجرائية بوقائع الدعوى وبما أن األطراف هم املكلفون بتجميع عناصر الوقائع وإقامة األدلة عليها فإن هذا يستتبع أن 

 قد أثار واقعة معينة فيتحمل عبء إثبات مضمون القانون املغربي يقع على عاتق الخصم املتمسك بأحكامه، ألنه يكون بذلك

 .878 هو عبء إثبات مضمونها

غير أنه بالرجوع إلى املبررات التي يستند إليها أنصار هذا الرأي الذي ينفي عن قانون األسرة املغربي صفته القانونية، ومن تم 

 .يلقي عبئ إثبات مضمونه على عاتق الخصم املتمسك بأحكامه، نجد أنها ال تستند إلى أساس سليم

، هو قول مردود 879فالقول بعدم افتراض علم القاض ي األجنبي بالقانون املغربي استنادا إلى قرينة النشر في الجريدة الرسمية

عليه، ألن عدم علم القاض ي األجنبي بالقانون املغربي ال ينفي عنه التزامه القانوني بالبحث عن مضمون هذا القانون سيما وأن 

القواعد العامة في قانون املرافعات، تلك القواعد التي تقض ي بأن يطبق القاض ي قواعد القانون على  التزامه هذا يندرج في إطار 

. هذا فضال على أن نفي الصفة القانونية 880وقائع الدعوى دون حاجة إلى تمسك الخصم بأحكامه أو الكشف عن مضمونه

قواعد اإلسناد الوطنية التي عينته من جهة، وإنكار لطبيعتها عن القانون املغربي ال يمكن قبوله، على اعتبار أن في ذلك تجاهل ل

 881. القانونية من جهة ثانية

ولعل هاته االنتقادات هي التي دفعت بمحكمة النقض الفرنسية إلى التلطيف من موقفها السابق بشأن إلقاء عبء إثبات أحكام 

لغالب لدى القضاء والفقه الفرنس ي الحديث، إلى أن القاض ي القانون املغربي على عاتق الخصم املتمسك به، حيث يميل االتجاه ا

الفرنس ي لم يعد فقط ملزم بتطبيق قانون األسرة املغربي املعين بمقتض ى قاعدة اإلسناد، وإنما أيضا بالبحث عن داللة هذا 

لذي نقض القرار الصادر وا 0222يوليوز  0القانون، ولعل ما يؤكد ذلك هو القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

من االتفاقية املغربية الفرنسية ل  2التي رفضت تطبيق القانون املغربي املختص طبقا للفصل  NIMES  عن محكمة االستئناف

 .882 بعلة أن املدعى عليه لم يوضح هذا القانون ولم يبلغه للمحكمة 0230غشت  01

                                                           

 223ص 0230ب، مادة التنازع، مؤسسة الثقافة الجامعية، الطبعة الثانية،  فهمي محمد كمال: الجنسية، املوطن، مركز األجان  878

 هحيث يستند أنصار هذا الرأي في تأكيد الصفة الواقعية للقانون األجنبي بأنه ما دام أن القاض ي األجنبي ال يفترض فيه العلم إال بقانون  879

إلى قرينة النشر في الجريدة الرسمية بدولة القاض ي، والحالة هاته أن القانون ، واستنادا –وجوب  علم القاض ي بالقانون  -الوطني عمال بقاعدة

نون املغربي، ااألجنبي ال ينشر في الجرائد الرسمية للدول األجنبية باستثناء دولة القاض ي، فإن القاعدة ال تنطبق بالنسبة للقانون األجنبي ومنه الق

 .291ن األجنبية: راجع في هذا اإلطار محمد موساوي، مرجع سابق ص هذا فضال عن استحالة علم القاض ي بجميع القواني

 220محمد موساوي: نفس املرجع ص   880

 وكلنا يعلم بأن القاض ي األجنبي ال يطبق قانون األسرة املغربي من تلقاء نفسه وإنما يفعل ذلك إذعانا ألمر مشرعه بموجب قواعد اإلسناد  881

لقانون املغربي بمثابة واقع من شانه أن يؤدي إلى القول بأن القاض ي يطبق واقعة على وقائع وهو قول ال معنى الوطنية، هذا فضال على أن اعتبار ا

أن يعتبر  هله. وعليه فالقاض ي املعروض عليه النزاع إذا أمرته قاعدة االسناد املظمنة في قانونه الوطني بتطبيق أحكام القانون املغربي، وجب  علي

النسبة إلى القضية التي يطبق فيها هذه األحكام جزءا من قانونه الداخلي، فعليه أن يبحث من تلقاء نفسه عن أحكام القانون احكام هذا القانون ب

تناعه عد اماملغربي الواجب التطبيق في هذه القضية،  بل وال يجوز له أن يمتنع عن تطبيق أحكام هذا القانون بعلة عدم إمكان االهتداء إليها وإال 

 730عن أداء العدالة راجع في هذا اإلطار: عز الدين عبد هللا القانون الدولي الخاص في تنازع القوانين الجزء الثاني:  ص نكوال 

طبقت القانون الفرنس ي  NIMESوكانت القضية تتعلق بدعوى طالق بين زوجين مغربيين طبقا للقانون املغربي، لكن محكمة االستئناف   882

 ة، مما جعل محكمة النقض تنقض الحكم وتلزم قاض ي املوضوع بالبحث عن مضمون القانون املغربي، القرار وارد ب:استناد للمبررات السالف

72-:RCDI.P N°1. 1998pp 60 juillet 1997 erCass. Civ 1 
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محكمة النقض الهولندية وغالبية الفقه الهولندي الحديث إلى نفس الش يء نجده لدى القضاء الهولندي حيث استقر موقف 

أنه وعلى الرغم من عدم إلزام القاض ي الهولندي بإثارة قاعدة التنازع من تلقاء نفسه، فإنه ليس للقاض ي الهولندي أن يفرض 

البحث عن مضمون هذا  على أحد األطراف عبء إثبات مضمون قانون األسرة املغربي، بل يجب عليه أن يتصدى بنفسه ملسألة

 .883 القانون 

سيما فيما يتعلق بالجهة املكلفة بإثبات مضمون قانون األسرة املغربي،  884إذن ومن خالل استقراء موقف االتجاهين السابقين

يتضح أن االتجاهين معا يكمل بعضهما البعض، فالقاض ي بما له من سلطة واطالع واسع على أحكام القانون املغربي خاصة في 

ناطق التي تتواجد بها نسبة مهمة من الجالية املغربية، حيث اعتاد تطبيق هذا القانون، واألطراف بما يقدمونه من وسائل امل

اإلثبات، فقط يمكن الوصول إلى املعنى الصحيح للقانون املغربي، وبالتالي احترام قاعدة اإلسناد والحفاظ على طبيعتها القانونية 

 .انون الدولي الخاصودورها الفعال في إطار الق

لذلك فإن املنطق السليم يقتض ي من حيث املبدأ إلزام القاض ي املعروض عليه النزاع بالبحث عن مضمون قانون األسرة املغربي، 

على اعتبار أن ذلك يدخل في نطاق واجبه املعهود فيه، غير أنه في حالة العجز عن تحديد هذا املضمون، فإن األمر يستدعي 

بمساعدة القاض ي في تحديد مضمون هذا القانون والقول  885ام األطراف الذين لهم مصلحة وخاصة الطرف املغربياحتياطيا إلز 

بعكس ذلك قد يؤدي إلى تهاون القاض ي األجنبي في استقصاء البحث وعدم االكتراث بالتغلب على الصعوبة بطريقة جدية، ثم 

 .نون املراد تطبيقهالجري وراء الحلول السهلة ولو كانت مخالفة لروح القا

 .: محدودية سلطة القاض ي األجنبي في الكشف عن مضمون قانون األسرة املغربي 

عندما نقول بأن على القاض ي األجنبي املعروض عليه النزاع أن يطبق القانون املغربي لألحوال الشخصية املحدد بقاعدة اإلسناد، 

إن القانون هنا يؤخذ بمفهومه الشمولي، بحيث تندرج ضمنه باإلضافة إلى  فإن األمر هنا ال يتعلق بالقانون باملفهوم الضيق، بل

 .886  القواعد املادية الواردة في مدونة األسرة، االجتهاد القضائي املغربي في مادة األحوال الشخصية

شأنه قاعدة: زاع، وال تنطبق بوملا كان األمر كذلك، واعتبارا لكون قانون األسرة املغربي يعتبر أجنبيا عن القاض ي املعروض عليه الن

 ." يجب على القاض ي العلم بالقانون"، فإن تحديد مضمون هذا القانون قد تقف أمامه العديد من الصعوبات

بحيث أنه إذا كان القضاء األجنبي قد اعتاد التعامل مع مدونة األحوال الشخصية السابقة من خالل التطبيق املتكرر ألحكامها،   

لتي تستقطب نسبة مهمة من الجالية املغربية كما هو الشأن بالنسبة للقضاء الفرنس ي لدرجة يمكن القول معها سيما في الدول ا

بأن القاض ي الفرنس ي أصبح على اطالع واسع بأحكام القانون املغربي لألحوال الشخصية، فإن التعديالت التي أدخلت على هذا 

ن غياب ترجمة رسمية ملدونة األسرة قد يحول دون فهم الطرف اآلخر وخاصة القانون، قد تجعل هذا القضاء في حيرة من أمره.أل 

                                                           

 ..20جميلة أحيدة: نظام األحوال الشخصية للجالية املغربية باألراض ي املنخفضة، مرجع سابق، ص   883

اه الذي يلقي عبء إثبات مضمون القانون املغربي على عاتق الخصم املتمسك به استنادا للصفة الواقعية لهذا القانون أمام القضاء أي االتج  884

 .األجنبي، واالتجاه الذي يلزم القاض ي املعروض عليه النزاع بالبحث عن مضمون القانون املغربي من تلقاء نفسه

 .دقيقة بأحكام ومضمون قانون األسرة املغربيوذلك ملاله من اطالع واسع ومعرفة   885

 مما يعني أن القاض ي األجنبي يجب أن يطبق القانون املغربي املعين بمقتض ى قاعدة اإلسناد وفق مفهومه في إطار النظام القانوني املغربي  886

ارت نكار الصبغة القانونية التي يكتسيها القانون الذي أشمعتدا في ذلك باملصادر القانونية املعروفة في هذا النظام وليس بغيرها، وذلك حتى ال يتم إ

 قاعدة اإلسناد باختصاصه.
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الطرف األوربي ملقتضياتها، األمر الذي قد يجعل القاض ي األجنبي ينطلق عند إعماله للقانون املغربي من مقتضيات مخالفة ملا 

 .887  هو وارد في هذه املدونة، وهو ما ينعكس على التطبيق السليم لبنودها

فس السياق وحتى في ظل مدونة األحوال الشخصية، فقد عبر الوفد الرسمي األملاني أثناء إجراءه لسلسة من االتصاالت وفي ن

املتبادلة مع نظيره املغربي سواء في الرباط أو بون حول إبرام عقود الزواج في أملانيا من طرف مواطنين مغاربة أنهم ال يعرفون أن 

لزواج أمام القنصل املغربي بأملانيا وطالبوا بتزويدهم بالئحة مدققة لكل األشخاص املخولين من القانون املغربي يفرض إبرام ا

وهو ما يوضح بما ال يدع مجاال للشك أن الطرف األوربي يجهل مقتضيات   888طرف الحكومة املغربية إبرام عقود الزواج

 .ي األجنبي في الكشف عن مضمونهالقانون املغربي مما ينعكس سلبا على تطبيقه، ويعقد من مهمة القاض 

عموما وإذا كانت وزارة العدل قد عملت في محاولة منها للحد من هذه الصعوبات إلى إصدار نسخة رسمية ملدونة األسرة باللغة 

، فإنه بقدر أهمية هذه الخطوة لكونها فتح املجال أمام التعريف بمدونة األسرة بالخارج، بل وجعلها في متناول 889الفرنسية

القضاء األوربي، فإن اقتصار هذه الترجمة على اللغة الفرنسية قد ال يحل املشكل بالنسبة لألنظمة غير الناطقة بهذه اللغة والتي 

تحتضن نسبة ال يستهان بها من الجالية املغربية. لذلك نأمل أن يتجه عمل وزارة العدل في الخطوة املقبلة إلى ترجمة مدونة 

، وذلك حتى يتم سد املجال أمام القاض ي األجنبي املعروض عليه النزاع 890عض اللغات األساسية األخرى األسرة على األقل إلى ب

 .في التذرع بعدم معرفة مضمون قانون األسرة املغربي كلما عرض عليه نزاع يظم طرفا مغربيا

نه لشخصية في القانون املغربي عيضاف إلى هذه الصعوبة املتعلقة بالترجمة، صعوبة أخرى مرتبطة باختالف مفهوم األحوال ا

في األنظمة االئكية، حيث أنه إذا كانت العقيدة الدينية تقوم بدور أساس ي عندما يتعلق األمر بمسائل األحوال الشخصية بالنسبة 

لجنسين اللقانون املغربي، فإن القوانين االئكية على العكس من ذلك تقيم املؤسسات األسرية على مبادئ الحرية واملساواة بين 

. وهو ما من شأنه أن يعقد من مهمة القاض ي األجنبي عند تحديده ملضمون القانون املغربي، 891وال تعير اهتماما الختالف الديانة

: " أن الطابع اإلسالمي للقانون األسري املغربي صعب إلى القول    Buskens    وفي هذا اإلطار ذهب أحد األساتذة الهولنديين

هاء الهولنديين املكونين في ظل نظام رومانو جرماني: لذلك فإن القانون املغربي يكون تطبيقه نادرا من الفهم من طرف الفق

 892. "طرف القاض ي الهولندي الذي يقوم بتطبيق قانونه

 ةبقي أن نشير إلى أن اعتماد القضاء األجنبي على بعض الوسائل في إثبات مضمون قانون األسرة املغربي كما هو الشأن بالنسب

 .والشهادات العرفية قد يطرح العديد من الصعوبات 893لالجتهادات القضائية

                                                           

 – 97اريخبت :" مدونة األسرة في املهجر إشكالية الفهم والتطبيق"،وهو ما أكده أحد املتدخلون في الندوة التي نظمتها وزارة العدل تحت عنوان  887

سرة من طرف القضاء األوربي يعود إلى غياب ترجمة رسمية لهذا القانون مما حول دون فهم اآلخر بقوله: إن عدم احترام مدونة األ  9112فبراير  91

 ملقتضياته،  نظمت هذه الندوة بكلية الحقوق أكدال الرباط وهي غير منشورة.

 002عبد الرزاق موالي رشيد: " العالقات األسرية الدولية والقانون املغربي"، مرجع سابق ص   888

 قع وزارة العدل على شبكة األنترنيتأنظر مو   889

ات غوخاصة األملانية واإلنجليزية واإلسبانية وذلك حتى تكون في متناول القاض ي األجنبي: أو على األقل القيام بإصدار دليل عملي بهذه  الل  890

 يتناول بالشرح والتحليل مختلف التعديالت التي جاءت بها مدونة األسرة

891 -Kessmat – el gedawy : relation entre systèmes confessionnel et laïque en droit international privé la librairie Dalloz 1991 p41 

 29جميلة أحيدة : مرجع سابق ، ص   892

غربي ون امليعد االجتهاد القضائي من األصناف األساسية التي يعتمدها القاض ي في البحث عن مضمون القانون األجنبي وفي موضوعنا القان  893

 يلألحوال ش؛ وفي هذا اإلطار فقد دأبت محكمة النقض ومحاكم املوضوع بفرنسا على قبول هذا النوع من وسائل اإلثبات إن على املستوى الضمن
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فبالنسبة لالجتهادات القضائية، فزيادة على عدم نشر مختلف االجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض حتى يتسنى 

 ة األسرة قد ال تسعف القاض ي األجنبيللقاض ي األجنبي اإلطالع عليها، فإن ندرة األحكام القضائية الصادرة خاصة في ظل مدون

في استقصاء املوقف الحقيقي ملحكمة النقض، حيث قد يجد نفسه أمام اجتهادات غير قارة، األمر الذي  قد يؤدي به إلى عدم 

 . لذلك ولتجاوز هذا اإلشكال يبقى الحل األنجع كما ذهب894األخذ بها والتذرع من تم بصعوبة تحديد مضمون القانون املغربي

إلى ذلك بعض الفقه يتمثل في استبعاد االجتهادات القضائية من ضمن وسائل اإلثبات واالعتماد على االتفاقيات الدولية املتعلقة 

 . 896، والتي ال يمكن للقاض ي األجنبي التذرع بعدم معرفتها895باملساعدات القضائية

ة واملساواة بين األطراف على اعتبار أن محررها غالبا ما أما بالنسبة للشهادات العرفية، فإضافة إلى أنها قد ال تضمن العدال

، فإنها تتطلب الكثير من املصاريف التي قد ترهق كاهل الطرف املغربي وتدفع به بالتالي 897يحاول تأييد وجهة نظر طالب الشهادة

تبارا لى هذه الوسيلة، لذلك واعإلى أن يفضل تطبيق القانون األجنبي عليه، على أن يبحث عن مضمون القانون املغربي استنادا إ

، فإنه يجب على 898لكون القاض ي األجنبي املعروض عليه النزاع غير مقيد بإتباع وسيلة معينة إلثبات مضمون القانون املغربي

األقل إلزامه بأن تكون وسيلة اإلثبات املعتمدة من طرفه في إثبات مضمون هذا القانون سهلة ومجانية بالنسبة لألطراف وإال 

 .899تعرض حكمه للنقض

إذا ثبت ما سبق نتساءل عن الحل املتبع من طرف القاض ي األجنبي في حالة تعذر الكشف عن مضمون القانون املغربي لألحوال 

 .الشخصية؟

، لكن االتجاه الغالب لدى الفقه والقضاء في معظم دول 900لقد تعددت االتجاهات الفقهية والقضائية في بحث هذا املوضوع

يل إلى القول بتطبيق قانون القاض ي وذلك حمال على ما لهذا القانون من خاصية االحتياطية بالنسبة للعالقات الخاصة العالم يم

                                                           

أو ألي  (،حينما يعلن القضاة على أن مضمون القانون األجنبي يجب أن يثبت بتقديم الخصوم لشهادات اإلثبات عن طريق فقيهين ) محاميين عادة

في  راجعوسيلة أخرى من وسائل اإلثبات، أو صراحة عندما يرجع القضاة إلى موقف االجتهاد األجنبي خصوصا االجتهاد القار الذي يتناول عدة نوازل 

 .222هذا اإلطار محمد موساوي: مرجع سابق ص

بات قد يكون قرارا منعزال وال يمث إلى االجتهاد القضائي هذا فضال على أن القرار القضائي الذي قد يقدم من لدن األطراف كوسيلة لإلث  894

 الحقيقي بصلة. 

بالنسبة لدول االتحاد األوربي راجع في هذا اإلطار :  0213كما هو الشأن مثال في النظام املعمول به في إطار االتفاقيات األوربية بلندن سنة    895

 222محمد موساوي نفس املرجع ص 

محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها  إلى أنه إذا تعلق األمر بقانون إحدى الدول األعضاء في اتفاقية مجلس أوربا  وفي هذا اإلطار ذهبت  896

 juillet 1997 op cit pp 60  erCass civ. 1- 72فإنه ال يمكن ملحكمة املوضوع الدفع بعدم معرفة القانون األجنبي أنظر: 

 012بق ص محمد ناصر متيوي مشكوري: مرجع سا  897

 بل له اإللتجاء إلى كافة وسائل العلم بالقانون األجنبي فهو غير مقيد بقواعد اإلثبات القضائي التي نظمها املشرع إلثبات الوقائع   898

ن طرفه املعتمدة م والذي ألزم قاض ي املوضوع بأن تكون وسيلة اإلثبات 0222يوليوز  0كما هو الشأن بالنسبة لقرار محكمة النقض بتاريخ    899

 JUILLET1997 OP. CIT P 25 ERCASS . CIV 1سهلة ومجانية  

في هذا الصدد تذهب بعض االتجاهات الفقهية إلى القول بتطبيق القانون األقرب إلى القانون الذي تعذر الكشف عن مضمونه، أي تطبيق   900

ونه، فإذا كان القانون الواجب التطبيق مثال هو القانون األمريكي القانون الذي ينتمي لنفس العائلة القانونية للقانون الذي تعذر الكشف عن مضم

جليزي نوتعذر على القاض ي الفرنس ي مثال البحث والوقوف على حقيقة مضمونه، فله في هذه الحالة في رأي هذا االتجاه الفقهي أن يطبق القانون اإل 

 .222ني: راجع في هذا اإلطار محمد موساوي، مرجع سابق ص الذي ينتمي لنفس العائلة القانونية أي إلى القانون األنجلو ساكسو 
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الدولية، بحيث يعود إليه القاض ي املعروض عليه النزاع ويطبقه كلما تعذر عليه التعرف على أحكام القانون الواجب التطبيق 

 .  901بمقتض ى قاعدة اإلسناد

ذا الحل سيكون على حساب تطبيق القانون املغربي الذي عينته قاعدة التنازع فيما يخص الروابط األسرية للجالية وال شك أن ه

املغربية، بل وقد يتخذه القاض ي األجنبي كوسيلة لتحقيق نزعته الوطنية في الروابط العائلية املختلطة من خالل فرض قانونه 

 902.  لقانون املغربيالداخلي كلما تعذر عليه الكشف عن مضمون ا

لذلك ولسد املجال أمام القضاء األجنبي في تحقيق هذه الغاية، ومن أجل ضمان التطبيق السليم لقانون األسرة املغربي على 

الروابط األسرية للجالية املغربية باملهجر، فإن األمر يستدعي من جهة خلق جسور التواصل مع العالم األوربي خصوصا من 

ر إعالمي توضيحي للنقاط املهمة في املدونة بمختلف اللغات األجنبية يستهدف القاض ي األوربي من جهة والجالية خالل القيام بدو 

املغربية املقيمة بالخارج من جهة أخرى، ومن جهة ثانية توسيع نطاق التعاون في امليدان القضائي مع الدول املستقبلة للجالية 

سية خاصة بقضاة البلدين وبتبادل منظم للمعلومات القانونية بين املغرب وهذه املغربية، وعلى الخصوص تنظيم حلقات درا

الدول، وملا ال خلق جمعيات تعنى بتقديم استشارات قانونية مجانية تكون في خدمة الجالية املغربية بالخارج. فبهذه اإلجراءات 

 بي.وغيرها يمكن التخفيف من حدة الدفع بتعذر الكشف عن مضمون القانون املغر 

 خاتــــــــــــــمـــــــــــــــــة

لقد اتضح جليا من خالل هذه الدراسة أن وضعية القانون الوطني املنظم للروابط األسرية للجالية املغربية بأوربا والذي تمثله 

قانونية ساس الوضعية المدونة األسرة ال تبعث على االرتياح، فرغم التعديالت املهمة التي جاءت بها هاته األخيرة، والتي همت باأل 

األسرية للجالية املغربية بالخارج سواء على مستوى إبرام عقد الزواج أو انحالله، أو على مستوى تنفيذ األحكام األجنبية، وهي 

 تعديالت طاملا نادى بها أصحاب الشأن الفقهي والقضائي ببالدنا، فإنها تبقى غير كافية الكتساب اعتراف القضاء األجنبي بسبب

عدم استقرار هذا األخير على توجه موحد، إذ كلما حاول املغرب االقتراب من النظام القانوني األوربي إال وابتعد عنه هذا األخير 

بابتكار تقنيات جديدة تسير معظمها في اتجاه واحد، هو استبعاد قانون األسرة املغربي من حلبة املنافسة واإلجهاز على حقه في 

ة للجالية املغربية باملهجر، األمر الذي يجعلنا نستنتج معه أن التغيير الفاعل ال يرتبط فقط بتغيير حكم األحوال الشخصي

القوانين بل كذلك بتغيير العقليات في اتجاه مالئمتها مع إكراهات العوملة والتي تضع املغرب أمام رهان فتح قنوات التواصل 

قامة عالقة متداخلة تقوم على تبادل املصالح املشتركة وتفهم اآلخر وتقبله والحوار مع أوربا من أجل إيجاد جو من التفاهم وإ

 .كما هو

وفي انتظار ذلك ومن أجل ضمان التطبيق السليم ملقتضيات مدونة األسرة على األقل في الحاالت املحدودة التي تسند فيها قواعد 

 :اإلسناد األوربية االختصاص لها فإن األمر يستدعي ما يلي

                                                           

والذي طبق قانون القاض ي اإلسباني  0229شتنبر  92وهو ما يمكن التدليل عليه من خالل الحكم الصادر عن محكمة مدريد اإلسبانية بتاريخ   901

 .70مرجع سابق: ص بعدما استحال عليه إثبات مضمون القانون املغربي، الحكم أورده عبد املنعم فلوس: 

بحيث أنه إذا كان غياب اإلثبات يمنح االختصاص لقانون القاض ي، فإن دل هذا على ش يء فإنما يدل على توجه املشرع األجنبي إلى فرض   902

 ا.بية إلى تحقيقهقانونه ما أمكن في مجال العالقات الخاصة الدولية، وذلك تحقيقا لغاية محددة أال وهي غاية اإلدماج التي تسعى السلطات األجن
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ستيعاب القضاء األوربي للمضامين الفلسفية ملدونة األسرة املغربية وأخذه باالعتبار املجهودات التي ضرورة ا 

قامت بها اململكة املغربية لتعديل هذا القانون من أجل تقليص وتقريب التباعد بين النظام القانوني األوربي والقانون 

 .املغربي في مجال الروابط الدولية الخاصة

ختالف في األسس املرجعية لقوانين األسرة، وتجسيد ذلك على مستوى الحلول املقررة للروابط اإليمان باال  

الدولية الخاصة من خالل إدخال نوع من املرونة على النظام العام في الحالة التي يتطلب فيها االعتراف بمؤسسة يجهلها 

 .قانون القاض ي الناظر في الدعوى 

 :العمل على ما يليومن جهته يجب على الطرف املغربي 

مواصلة مسيرة تكوين القضاة وتأهيلهم تأهيال مجتمعيا، إذ البد من وجود قضاة متسمون بتفتح املدارك،  

ومعرفة خبايا املجتمع األوربي ونمط تفكيره وتوجهاته وتطلعاته سيما عن طريق استحداث وظائف جديدة بالسفارات 

تتظافر جهودها مع الجهات القضائية من  -اعيات، أطباء نفسانيون ...مساعدات اجتم –والقنصليات املغربية بالخارج 

 أجل الدفع باألطراف إلى التمسك بتطبيق قانونهم الوطني.

غير أن هذه املقترحات وبقدر أهميتها فإنها قد ال تصمد أمام التطورات التي تعرفها قوانين األسرة األوربية، والتي تفرز لنا كل يوم 

ات القانونية التي يستحيل قبولها من طرف النظام العام املغربي كالزواج املثلي، واملساكنة الحرة، وتغيير مجموعة من املؤسس

الجنس...الخ، حيث أن قبول املحكمة األوربية لحقوق اإلنسان لهذه املؤسسات ومناصرتها في العديد من املناسبات، ثم تبنيها 

ون شك منعطف الخالف والتنافر بين القوانين اإلسالمية عموما والقانون من طرف قوانين معظم الدول األوربية سيعيد بد

 املغربي  على وجه الخصوص مع القوانين الغربية.

وهكذا فإذا ما تشبثت القوانين األوربية بهذه املؤسسات، فإنه يحق لنا التساؤل عما إذا كان املقنن املغربي قادرا حينئذ على 

ملبادئ املساواة والحرية والحياة الخاصة حتى ولو كان ذلك على حساب خصوصية وهوية وثقافة مسايرة هذه الدول في تأويلها 

 مجتمعه، وبالتالي التفكير في تعديل جديد ملدونة األسرة، أم ماذا؟.    

 

 

 

 

 

 

 

 املراجع واملصادر
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الجزء الثاني، دار توبقال  أحمد زوكاغي: أحكام القانون الدولي الخاص في التشريع املغربي، تنازع القوانين، 

 .0229للنشر، الطبعة األولى 

 .9110محمد ناصر متيوي مشكوري: مبادئ في القانون الدولي الخاص، مكتبة املعارف الجامعية  

محمد موساوي: قاعدة اإلسناد في القانون الدولي الخاص املغربي، دراسة مقارنة، املطبعة والوراقة الوطنية  

 9119 مراكش، الطبعة األولى

فهمي محمد كمال: الجنسية، املوطن، مركز األجانب، مادة التنازع، مؤسسة الثقافة الجامعية، الطبعة الثانية،   

0230 

 0229إبراهيم أحمد إبراهيم: القانون الدولي الخاص: مركز األجانب وتنازع القوانين  

 .0229املسعودي العياش ي : محاظرات في القانون الدولي الخاص  

 9111صادق: دروس في القانون الدولي الخاص، دار املطبوعات الجامعية  هشام علي 

 مقاالت:

عبد الكريم الطالب: دور اتفاقيات األحوال الشخصية في تنمية التعاون بين دول اتحاد املغرب العربي واالتحاد  

 .9119، السنة 21املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية العدد -الزواج والطالق نموذجا -األوربي 

 9119السنة  21إبراهيم زعيم: الزواج املختلط، ضوابطه وإشكالياته؛ مجلة املحاكم املغربية العدد  

هند هاني: الحماية الدولية للمهاجرين العرب؛ حالة املهاجرين املغاربة نموذجا، مجلة املستقبل العربي العدد  

 9110السنة  922

، شتنبر 2غربية في ضوء تطورات ضوابط اإلسناد، مجلة امللف العددموحى ولحسن ميموني: وضعية األسرة امل 

9112 

 .0221الحسين والقيد والعبدوني أحمد: الزواج املختلط في دول املغربي العربي، مجلة امليادين، العدد الخامس  

ية الشخص جان بييري: جانب غير منتظر من التبادل غير املتكافئ في القانون الدولي الخاص، عالقة األحوال 

 .0229السنة  022بين اإلسالم وأوربا، مجلة القضاء والقانون العدد 

  9112يناير  93زهور الحر: مدونة األسرة وقضايا الجالية املغربية املهاجرة، االتحاد االشتراكي، األربعاء  

 9112منشورات ملفات : طارق بن زياد: مدونة األسرة، ضمان حقوق املرأة" الرباط 

 Jean yves carlier : Autonomie de la volanté et statut personnel, cahiers des droits Maghrébins vol 

N°1 Janvier, Juin 1995. 

 Fronçoise Moneger : la convention franco Marocaine 10.09.1981 : RCDIP 1989. 

 رسائل وأطروحات:

في دول املغرب العربي، دراسة في إطار القانون الدولي الخاص املغاربي  خالد برجاوي: نظام األحوال الشخصية للجالية املغربية 

 0222/  0222رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال الرباط، 

ات لغربية، رسالة لنيل دبلوم الدراسهشام أصنيب : ضابط اإلرادة في األحوال الشخصية وآثاره على الجالية املغربية بأوربا ا 

 9112 – 9119العليا املعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق بفاس 
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عبد املنعم فلوس: أحكام األسرة للجالية املغربية بإسبانيا رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية  

 .0221 – 0227الحقوق السويس ي الرباط، 

نظام األحوال الشخصية للجالية املغربية باألراض ي املنخفضة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون  جميلة أحيدة: 

 0227/  0222الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال الرباط 

 لقاءات دراسية:

ي لقاء دراس ي نظم بالبيضاء بتاريخ عبد الرزاق موالي رشيد: " العالقات األسرية الدولية والقانون املغربي" مداخلة ف 

تحت عنوان: " مشاكل املرأة املغربية مع القانون"، من منشورات الجمعية املغربية للدفاع عن حقوق النساء،  9111.01.02

 .9110السنة  2سلسلة لنكسر الصمت العدد 

حقوق اإلنسان"؛ مداخلة في ندوة علمية  الحسن الوزاني الشاهدي:" االتفاقيات الدولية والقانون الداخلي املغربي في مجال 

حول " االتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خالل االجتهادات القضائية"، نظمت بالرباط من طرف الوزارة املكلفة بحقوق 

، مطبعة ، من منشورات مركز التوثيق واإلعالم والتكوين في مجال حقوق اإلنسان، 9119أكتوبر  90 – 91 – 02اإلنسان بتاريخ 

 9119فضالة املحمدية، الطبعة األولى، دجنبر 

محمد ملرابط: " تقييم االتفاقية، الثنائية املغربية الفرنسية، الجانب القانوني والقضائي" مداخلة في لقاء دراس ي نظم  

ملغربية للدفاع عن تحت عنوان: " مشاكل املرأة املغربية مع القانون"، من منشورات الجمعية ا 9111.01.02بالبيضاء بتاريخ 

 .9110السنة  2حقوق اإلنسان، سلسلة لنكسر الصمت العدد 

عبد الوهاب ملريني: " كيف يتم استقبال القوانين املغربية بالخارج في حالة املنازعات القضائية األسرية"، مداخلة في لقاء  

مع القانون"، من منشورات الجمعية املغربية  تحت عنوان: " مشاكل املرأة املغربية 9111.01.02دراس ي نظم بالبيضاء بتاريخ 

 .9110السنة  2للدفاع عن حقوق اإلنسان، سلسلة لنكسر الصمت العدد 

إدريس بلماحي: " مكانة االتفاقيات الدولية من زاوية القانون الدولي"؛ مداخلة في ندوة علمية حول " االتفاقيات 

 02ضائية"، نظمت بالرباط من طرف وزارة حقوق اإلنسان بتاريخ الدولية والقانون الداخلي من خالل االجتهادات الق

؛ من منشورات مركز التوثيق واإلعالم والتكوين في مجال حقوق اإلنسان، ؛ مطبعة فضالة 9119اكتوبر  90 – 91 –

9119املحمدية، الطبعة األولى، دجنبر  . 

 

 

 

 

 

لوطنيةأحكام املحكمة الجنائية الدولية وجدلية الرشعية والسيادة ا  
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The rulings of the International Criminal Court and the dialectic of legitimacy and national sovereignty  

 وصفي السرحان الباحث : 

 باحث بصف الدكتوراه بكلية العلوم القانونية و السياسية بسطات

 ملخص البحت في اللغة العربية

 يضطلع بتعزيز العدالة واالنصاف وتطبيق من منطلق أن املحكمة ا        
ً
 دوليا

ً
 قضائيا

ً
لجنائية الدولية تعتبر جهازا

نه تثور إشكالية رئيسية حول مدى فعالية أحكام املحكمة الجنائية املسؤولية الجنائية الفردية على مرتكبي الجرائم الدولية، فإ

السيادة ومدى تأثير تلك املسائل على شرعية إجراءات املحكمة الدولية، فهناك مسائل تتعلق بسير االجراءات والدعوى ومسألة 

أنه مقابل التزام الدول بالتعاون، هناك نوع من املسؤولية التي قد تترتب عند وفعالية أحكامها. فتبين معنا من خالل الدراسة 

 األمن أو على نطاق املحكمة الجنائية عدم الوفاء به، وهذه املسؤولية تحددها األجهزة املعنية سواء على املستوى الدولي كمجلس

أنه يترتب على عدم التعاون عدم تطبيق القانون الدولي على من يخالف أحكامه وعدم الدولية كجمعية الدول األطراف. كما 

ية ئحث الدول على بذل املزيد من التعاون مع املحكمة الجناتنفيذ العقاب الالزم عند الحكم به. وانتهت الدراسة إلى ضرورة 

الدولية في جميع القضايا التي تنظرها وعدم التذرع بأن بعض القضايا تقع خارج نطاق اختصاصها، ألن هذه الجرائم التي تختص 

ي العمل على تعديل النظام األساس بها املحكمة تؤثر على اإلنسانية والبشرية برمتها وتهز جذور املجتمع الدولي. كذلك ضرورة 

شهرا ألن هذا يعيق املحكمة ويمنعها من أداء وظائفها بالشكل  09ن بطلب وقف البدء بالتحقيق ملدة بإلغاء صالحية مجلس األم

 الذي يحقق العدالة الجنائية الدولية. 

Summary of research in the English language 

In view of the fact that the International Criminal Court is an international judicial body that undertakes the promotion of 

justice and equity and the application of individual criminal responsibility to the perpetrators of international crimes, a major problem 

arises about the effectiveness of the provisions of the International Criminal Court. Court and the effectiveness of its rulings. Through 

the study, it became clear to us that in return for the commitment of states to cooperate, there is a kind of responsibility that may result 

when it is not fulfilled, and this responsibility is determined by the concerned bodies, whether at the international level such as the 

Security Council or at the scope of the International Criminal Court such as the Assembly of States Parties. The non-cooperation also 

results in the failure to apply international law to those who violate its provisions and the failure to implement the necessary punishment 

when sentenced. The study concluded with the necessity of urging states to exert more cooperation with the International Criminal 

Court in all the cases it considers and not to invoke the fact that some cases fall outside its jurisdiction, because these crimes that fall 

within the jurisdiction of the Court affect humanity and humanity as a whole and shake the roots of the international community. It is 

also necessary to work on amending the Statute by abolishing the authority of the Security Council to request a 12-month moratorium 

on the initiation of the investigation, because this obstructs the Court and prevents it from performing its functions in a manner that 

achieves international criminal justice. 

 

 

 مقدمة:
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 من اختالط القانون الدولي 
ً
جاء نظام روما األساس ي بعد جدل طويل مع املبادئ واألفكار والتوجهات السياسية، وهروبا

بي ئمة ملقاضاة مرتكبالسياسة وتحكمها به في أحوال كثيرة، ليكرس وجود جهة قضائية جنائية دولية دائمة تمثل الجهة الدا

 الجرائم الدولية.

وقد نظم امليثاق الوالية القضائية املوضوعية واالجرائية للمحكمة ونطاق سريانها من حيث الزمان واملكان، فاضحت 

، ةاملحكمة تتمتع بوالية على الجرائم الدولية الخطيرة التى تقع في أقاليم دول العالم خاصة اثناء النزاعات والتوترات املسلح

وتطبق مبدأ املسؤولية الجزائية الفردية عنها، وتستطيع الدول األطراف فيها ومجلس األمن الدولي واملدعي العام تحريك الدعوى 

الجنائية تجاه مرتكبي تلك الجرائم، كما يمكن للدول الغير اطراف ذلك بعد قبول والية املحكمة، وهي بذلك تساهم في تطبيق 

مالحقة املجرمين الخطرين وعدم افالتهم من العقاب، وهي بذلك تحتاج الى تعاون الدول معها في هذا مبدأ العدالة واالنصاف و 

 في تعزيز تعاون الدول مع املحكمة ملا يمتلكه من صالحيات مخولة له بموجب ميثاق 
ً
 كبيرا

ً
الصدد، ويلعب مجلس األمن دورا

 األمم فى حفظ السلم واألمن الدوليين .

ة الدولية التي أنشئت كمنظمة حكومية دولية، مصممة خصيصا للتعامل مع الجرائم الدولية التي فاملحكمة الجنائي

يعتقد أنها أشد خطورة. فقد لوحظ عموما أن ارتكاب تلك الجرائم قد مر دون عقاب، مما جعل إفالت مرتكبيها من العقاب 

لة بأن هناك حاجة ماسة إلى محكمة جنائية دولية دائمة، ممارسة معتادة وعادية في العالقات الدولية. ورغم أن الفكرة القائ

وبالتالي ينبغي إنشاؤها، ظلت قائمة لفترة طويلة جدا، فإن تحقيق هذه الفكرة أصبح ضرورة ملحة في اآلونة األخيرة. ، فالجهات 

ال. لتصدي لهذه األنواع من األعمالفاعلة الرئيسية والرئيسية في النظام الدولي، كانت عموما متساهلة، إن لم تكن مترددة، في ا

وبما أن  .0223يترددون ملناقشة هذه املسألة حتى عام  وعلى وجه الخصوص، املخاوف بشأن الحقوق السيادية للدول جعلتهم

السيادة كانت املبدأ األساس ي في تشغيل النظام الدولي الذي يعتقد عموما أن الدول القومية ذات السيادة تبنيه، فقد امتنعت 

لدول لفترة طويلة عن التعامل مع القضايا ذات الصلة حتى بأخطر الجرائم من أجل إظهار إشادتها بمبدأ عدم التدخل. ونتيجة ا

في الجرائم العامة والدولية التي تشكل أخطر انتهاكات  903لذلك، وبصرف النظر عن بعض األمثلة، فإن قضايا حقوق اإلنسان

 .الجها النظام الدولي القائم على الدولة معالجة كافيةحقوق اإلنسان على وجه الخصوص، لم يع

 اشكالية البحث:

 يضطلع بتعزيز العدالة واالنصاف 
ً
 دوليا

ً
 قضائيا

ً
نظرا للدور الهام الذي تلعبه املحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جهازا

ئل تتعلق بسير االجراءات والدعوى ومسألة ن هناك مساوتطبيق املسؤولية الجنائية الفردية على مرتكبى الجرائم الدولية، فإ

السيادة ومدى تأثير تلك املسائل على شرعية إجراءات املحكمة وغيرها، وهي مسائل أثيرت بصدد قضايا دولية أحيلت الى املحكمة 

 وغيره. 0299مثل قضية دارفور وليبيا، والقرارات األممية، وفي مقدمتها القرار رقم 

 

 

 أهمية البحث:

                                                           

903 Cenap Çakmak A Brief History of International Criminal Law and International Criminal Court.2017.p205.  
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لدراسة جانب هام من عالقة املحكمة بالدول سواء من خالل مبدأ التعاون أم غيره من املبادئ الذي هو وليد تتناول ا

 إلى مبدأ األثر النسبي للمعاهدات الدولية، إال أنه ال يخلو في الوقت ذاته 
ً
معاهدة جماعية ال تلزم إال الدول األطراف فيها استنادا

 فيه لتحقيق التعاون، كما تتطرق الى عالقة املحكمة باألمم املتحدة. من آلية قد تطول الدول غير األطراف

 منهجية الدراسة:

تعتمد الدراسة املنهج الوصفي الذي يوصف التطور الحاصل عبر مراحل القضاء الدولي الجنائي، ومدى معالجة نظام 

 روما ملسائل التعاون في التقديم والضبط وغيرها، وعالقة املحكمة بمجلس األمن.

 خطة البحث:

 وسوف نتنناول هذا البحث من خالل مبحثين رئيسيين كاألتي:

 املبحث االول: املحكمه الجناية الدولية ومسألة شرعية األحكام

 املبحث الثاني: املحكمة الجنائية الدولية ومسألة السيادة الوطنية

 

 املبحث األول: املحكمه الجناية الدولية ومسألة شرعية األحكام

مسألة الصالحيات التي يمتلكها مجلس األمن في عالقاته باملحكمة الجنائية الدولية ومدى تأثير تلك  أثارت   

( من النظام االساس ي للمحكمة وبخاصة سلطة االحالة وسلطة االرجاء وما أثير  01، 02الصالحيات التى تقررت له وفق املواد )

جنائي الدولي، خاصة ان هناك تعامل مزدوج من قبل مجلس األمن تجاه حولها من التأثير السياس ي للمجلس على عمل القضاء ال

الجرائم التى ترتكب فى مناطق النزاع والذى يعتبرها البعض من التأثيرات السلبية لتداخل املجلس فى عمل املحكمة الجنائية 

 الدولية. 

يين جابية أو سلبية من خالل مطلبين رئيسويسعى هذا املبحث الى مناقشة تأثيرات عالقة املجلس باملحكمة سواء كانت اي

 كاالتى: 

 التدخل االيجابي املطلب االول:

أثارت مسألة تحديد طبيعة العالقة بين املحكمة الجنائية الدولية واألمم املتحدة جدل كبير خاصة فيما يتعلق      

ولى واللجنة التحضيرية أثناء دراسة مشروع بعالقاتها بمجلس األمن الدولى، وخيم هذا الجدل على مناقشات لجنة القانون الد

،حيث أقترحت الواليات املتحدة األمريكية إنشاء املحكمة الجنائية 904النظام االساس ي وإعداد التقرير النهائي بشأن أحكامه 

جرائم ة الالدولية كجهاز تابع ملجلس األمن مع امكانية ممارسة اختصاصها القضائي بناء على قرارات تصدر منه خاصة فى إحال

اليها وقد استندت فى ذلك الى كون مجلس االمن صاحب االختصاص الوحيد فى حفظ السلم واألمن الدوليين ،خاصة أنه ثبت 

فعالية انشاء املحاكم الجنائية املؤقته كمحكمة يوغسالفيا ورواندا السابقتين، لكن رغم ان املقترح وجد مؤيديه فهو أيضا وجد 

لدول املشاركة فى املؤتمر التحضيري الذين طالبوا بإنشاء املحكمة بموجب معاهدة دولية للمحافظة معارضة من معظم ممثلى ا

                                                           

 .092علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي فى عالم متغير، بترال للطباعة والنشر، بيروت، بدون سنه، ص   904
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على استقالليتها واالبقاء على موضوعيتها وحيادها حتى ال تكون تحت رحمة الدول الكبرى تستعملها كآلية للضغط السياس ي 

 905والتدخل في الشؤون الداخلية للدول .

يدور حول أثر تلك الصالحيات للمجلس على فعالية املحكمة وهو ما يسعى املطلب الى  لكن يبقى التساؤل     

 مناقشته على النحو األتى:

 الفرع األول: دعم مجلس االمن للدور القضائي للمحكمة

يختص مجلس االمن فى إطار حفظ السلم واألمن الدوليين بالحل السلمي للنزاعات الدولية وفقا ًملا نص عليه      

لفصل السادس من امليثاق، واللجوء الى الفصل السابع من امليثاق حيث يمكن ان تصل الى استخدام القوة فى حال شكل ا

الوضع تهديد للسلم واألمن أو عمل من أعمال العدوان ، كما ان له اختصاصات متعلقة بالعضوية وأخرى بنشاط بعض اجهزة 

قته باملحكمة الجنائية الدولية الى نصوص ميثاق األمم املتحدة والنظام ، ويستند املجلس فى ممارسة عال906األمم املتحدة 

 مليثاق األمم 
ً
األساس ي للمحكمة ، حيث اشارت نصوص نظام روما الى أن املجلس يمارس صالحياته فى مواجهة املحكمة وفقا

وفى ذات الوقت تشكل جريمة دولية ، 907املتحدة وبخاصة الفصل السابع متى تعلق األمر بوجود تهديد للسلم واألمن الدوليين

تدخل ضمن أختصاص املحكمة ،ومن هنا يمكن أن يسهم املجلس فى مساندة العمل القضائي للمحكمة ،وذلك من خالل 

الصالحيات املمنوحة له بموجب النظام االساس ي للمحكمة وهي سلطة االحالة، وسلطة املحكمة فيما يتعلق بتعاون الدول 

 908. بخصوص موضوع اإلحالة

 لنص املادة )    
ً
/ب( يمكن ملجلس األمن احالة موضوع الى املحكمة بقولها: إذا أحال مجلس األمن 02فوفقا

متصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة حالة الى املدعي العام يبدو فيها ان جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد 

 الة فيما يلي:ونتحدث عن منح املجلس سلطة اإلح 909أرتكبت.

: دوافع منح املجلس سلطة اإلحالة:
 
 أوال

 فى مجال الحفاظ على حقوق  -0
ً
 هاما

ً
 لدورة كجهاز يحافظ على حقوق االنسان:  حيث يلعب املجلس دورا

ً
إضطالعا

ة حماياالنسان فالى جانب الجمعية العامة ومجلس حقوق االنسان واملجلس االقتصادي واالجتماعي يعد املجلس املسؤول عن 

حقوق االنسان وحفظ السلم واألمن الدوليين وقمع أعمال العدوان ، فيمارس الصالحيات املمنوحه له وفقا للفصل السادس 

والسابع فى حالة االنتهاك الصارخ لحقوق االنسان وقد تمكن فى هذا الصدد من إصدار العديد من القرارات امللزمة ومنها قرار 

( بتاريخ 133والخاص بمشكلة أكراد العراق مع السلطة العراقية ، والقرار رقم ) 0220/ 2/ 7 ( بتاريخ233مجلس االمن رقم )

بخصوص العراق وقد عبر فيه عن استئائيه الشديد بحالة قمع املواطنين العراقيين التي أدت الى حركة كثيفه  0220/ 2/2

 القرار الصادر بتار 
ً
الخص بحالة الوضع فى هاييتي  وطلب خالله  0222/ 1/ 01يخ لالجئين تجاه الحدود العراقية الدولية، وايضا

                                                           

ة الجنائية الدولية فى ضوء العالقة بينها وبين هيئة األمم املتحدة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي هبهوب فوزية، فعالية املحكم 905

 .013، ص 9100مختار، عنابة، 

906 Kara Naima Mostefa : " institutions internationales "، office des publications universitaires، Alger، 1985، pp .128-131. 

 .010، ص9117أحمد عبد هللا أبو العال، تطور دور مجلس األمن فى حفظ السلم واألمن الدوليين، دار الكتب القانونية، القاهرة،  907 

 .000هبهوب فوزية، فعالية املحكمة الجنائية الدولية فى ضوء العالقة بينها وبين هيئة األمم املتحدة، مرجع سابق، ص  908

 ملحكمة الجنائية الدولية الدائمة .( من نظام ا02نص املادة )  909
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ضرب حصار تجاري وجوى على الدولة لوصف الوضع بأنه تهديد للسلم واألمن الدوليين وعقب ذلك انتهى املجلس الى وجوب 

 910استخدام القوة املسلحة.

جلس مسألة هامة تتعلق بالحفاظ على دوره في قمع انتهاكات القانون الدولي االنساني :  لقد ألقى على عاتق امل -9 

،ومن  0222والبروتوكوالن االضافيان لعام  0222قواعد واحكام القانون الدولي االنساني املتعلقة باتفاقيات جينيف االربع لعام 

ب ضد قوانين كثم فهو يدين كل االفعال التى تصيب املدنيين واالسري أو تخريب للممتلكات بمختلف انوعها أو املخالفات التى ترت

 على بعض الدول 
ً
 اقتصاديا

ً
الحرب وأعرافها، وقد أصدر املجلس قرارات فى إطار متابعة املسؤولين عن تلك الجرائم تتضمن حظرا

ملحاكمة  0220ومنها العراق والسودان وهاييتي ، وما اضطلع به خالل االحداث التى ارتكبت فى يوغسالفيا السابقة منذ عام 

 خالل األزمة الرواندية حيث عمل  0222مام محكمة دولية انشات لهذا الغرض عام مرتكبى الجرائم أ
ً
، كما دوره كان واضحا

 911. 0222/ 00/ 3( فى 277على انشاء محكمة أخرى هي املحكمة الجنائية لرواندا بقرار رقم )

ة فى بداية التسعينات بعد يتجلى دور املجلس فى مجال العدالة الدولي. دور املجلس في انشاء املحاكم الخاصة : 3

محكمتى نورمبورغ وطوكيو املنشئتين من قبل املنتصرين في الحرب العاملية الثانية التي أخذ عليها إصدار احكام قبل سن القوانين 

دا الوجوب تحديد الجريمة والعقوبة قبل اقتراف الفعل الجرمي وليس بعد املحاكمة، لذا فقد تبنى املجلس بعد هذه املرحلة استن

( املنش ىء للمحكمة 313الى الفصل السابع مهمة انشاء املحاكم الجنائية الخاصة من خالل جملة من القرارات منها القرار رقم )

( املنش ىء للمحكمة 277الجنائية الدولية الخاصة بمحاكمة مرتكبى الجرائم الدولية فى اقليم يوغسالفيا السابقة والقرار رقم )

مد الى انشاء محاكم تعرف باملحاكم املختلطة مثل املحكمة املختلطة فى تيمور الشرقية التى انشأت بقرار الخاصة برواندا ، بل ع

الذى وضع تيمور تحت إدارة انتقالية تابعة لألمم املتحدة بهدف محاكمة   0222/ 00/ 97( بتاريخ 0929مجلس األمن الدولى رقم )

،  912(0207، كما انشأ املجلس محكمة سيراليون بموجب القرار رقم ) 2270املسؤولين عن الجرائم ضد االنسانية منذ عام 

 محكمة كمبوديا الخاصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم املنسوبة الى الخمير الحمر إبان الحرب األهلية الكمبودية بين األعوام 
ً
وايضا

وافقة على االتفاق املوقع بينها وبين الحكومة الذى يتضمن امل 9112/ 7/ 02بموجب القرار األممى الصادر بتاريخ  0222إلى  0227

   913الكمبودية على شكل املحكمة واجراءتها.

: أيجابيات سلطة االحالة : 
 
رغم االنتقادات التى وجهت الى سلطة االحالة من قبل مجلس األمن اال أن لها دور ثانيا

اكمة رئيس دولة عن الجرائم التى ارتكبها واملعاقب عليها ايجابى فى كونها تمثل الطريق الوحيد الذى يسمح من خاللة ملالحقة ومح

فى النظام االساس ي للمحكمة ،ذلك ألن عائق السيادة يظهر فى التزام قبول اختصاص املحكمة بواسطة الدول املعنية خاصة إثر 

جرائم الحرب والجرائم عدم التعاون مع املحكمة ومن ثم تبرز سلطات املجلس خاصة فى الجرائم الجسيمة مثل أبادة الجنس و 

 . 914ضد االنسانية التى ترتبط بتهديد السلم واألمن الدوليين، ومن هنا فهو يقوم بدور في محاربة ظاهرة االفالت من العقاب

                                                           

 . 219، 22، ص ص 0229عبد هللا سليمان، املقدمات االساسية فى القانون الدولى الجنائي، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  910

 املنشأ للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 0222نوفمبر  3فى  277نص القرار   911

 .S/Res/1315(2000): 9111/ 3/ 02كمة سيراليون بتراسخ املتلعق بمح 0207نص القرار  912

913 BENSOUDA Jihane : " la justice internationale ،Sierra Leone، Cambodge ، Les  

juridictions hybrides . " sur le cite :http://www .suite 101 . fr / content/ la justice 

internationale au liban ;3 a 5949 ? template = article . print . cfm. 

 971، ص 9113زاوي سامية، دور مجلس االمن فى تطبيق القانون الدولى االنساني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة،  914

 وما بعدها .
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: دور املجلس فى تنفيذ احكام املحكمة الجنائية الدولية: 
 
لعل من أوجه التعاون االيجابى بين املحكمة ومجلس ثالثا

سلطة املجلس فى تنفيذ احكام وقرارات املحكمة خاصة وان هذه املحكمة تفتقر الى جهاز تنفيذي يشرف على األمن يتمثل فى 

تنفيذ ما تصدره من أحكام وقرارات وأوامر ، فاملحكمة تعتمد فى ذلك على تعاون الدول االطراف فى نظامها االساس ي وان ما يدعم 

 وانما هى  أمتداد ألجهزة القضاء الوطني للدول هذا التعاون هو نظام االختصاص التكميلى كونها 
ً
 اجنبيا

ً
 قانونيا

ً
ليست جهازا

 
ً
االطراف حيث يتم تنفيذ قراراتها من خالل األجهزة القانونية الوطنية للدول االطراف وبالتعاون بينها وبين املحكمة واحيانا

لنظام االساس ي على وجوب تعاون الدول االطراف تعاون ( من ا31بالتعاون مع دولة ثالثة ترغب في التعاون ،، فقد نصت املادة )

( من ذات النظام اشكال التعاون االخرى مع الدول االطراف وهى تتعلق بمجاالت أربعة 22، وقد ذكرت املادة )915تام مع املحكمة

لى الدول ن ، وهذا ينطبق عكالتحقيق واملالحقة والتقديم إلى املحكمة وتنفيذ القرارات والقاء القبض على املحكوم عليهم الفاري

االطراف ،لكن بالنسبة للدول غير األطراف التى تكون غير ملزمة بالتعاون مع املحكمة وأن التعاون وتقديم املساعدة للمحكمة 

( من النظام االساس ي، لكن قد تمتنع 32/7من طرفها يتم بناء على ترتيب أو اتفاق خاص مع املحكمة وفق ما جاء فى نص املادة )

لدول غير األطراف أو االطراف عن تقديم العون للمحكمة مما يمثل عقبة أمامها، وهنا يبرز دور مجلس األمن في أن يدفع الدول ا

الى التعاون مع املحكمة الجنائية الدولية خاصة فى حالة رفضها تقديم املساعدة لها بحجة الحفاظ على سيادتها وعدم املساس 

 كمؤسسة دولية من مساعدة قضائية. بها خاصة ملا تحتاجة املحكمة

 الفرع الثاني: النزاعات التي أثر عليها مجلس االمن بااليجاب

 هناك حاالت تعاون فيها مجلس األمن مع املحكمة من أهمها:

: احالة مجلس االمن الوضع في دارفور للمحكمة: 
 
لعل من اهم القضايا ذات البحث التي حظيت باهتمام مجلس أوال

ه الى احالتها الى املحكمة الجنائية الدولية هي الوضع فى دارفور السودان، فاألزمة االنسانية فى دارفور تعد أول حالة األمن ودفعت

 بأحكام الفصل السابع من  9117مارس  20فى  0722يتدخل فيها املجلس باحالة الوضع الى املدعى العام بموجب القرار 
ً
عمال

 فيهميثاق األمم رغم ان السودان لم يصا
ً
 916دق على النظام االساس ي للمحكمة الجنائية وليس طرفا

ً
،وقد واجهت املحكمة تحديا

 فى النظام االساس ي للمحكمة.
ً
 ناتج عن االخطار الفريد من مجلس األمن باعتباره االول ، وأن دولة محل النزاع ليست طرفا

 فإنه إزاء ارتفاع 
ً
حدة الصراع قام الرئيس السوداني "عمر وبصرف النظر عن تطورات الصراع التى نوقشت مسبقا

بتكوين لجنة لتقص ي الحقائق واتهمت كافة اطراف النزاع باملشاركة فى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق  9112البشير" فى مايو 

ه ال يشكل ناالنسان والقانون الدولى االنساني، لكنها فى تقريرها املقدم الى الرئيس أكدت أن ماحدث فى دارفور رغم خطورته اال أ

جريمة االبادة الجماعية لعدم توافر شروطها لكنها اشارت الى ارتكاب انتهاكات للقانون الدولى االنساني وجرائم ضد االنسانية 

،واوصت الى ضرورة االسراع فى تشكيل لجان للتحقيق القضائي لكن حدث تجاهل من قبل الحكومة لتوصياتها ،الى أن بادر 

وأوصت  بتشكيل لجنة دولية للوقوف على حقيقة الوضع فى دارفور . 0712باصدار قرار رقم  9112بر سبتم 03مجلس األمن فى 

 . 9117مارس  20فى  0722اللجنة فى النهاية باحالة الوضع الى املحكمة الجنائية على وجه السرعه وهو ما تم بالقرار رقم 

                                                           

 ( من النظام االساس ي للمحكمة الجنائية الدولية .31نص املادة ) 915

، 9111، يونيو  293يات القانونية الفالت قوات االحتالل من تبعات جرائم التعذيب، مجلة املستقبل العربى، العدد باسل يوسف بجك، اآلل  916

 . 097ص 
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دولية واالقليمية التى بذلت لوضع حد لالنتهاكات فى على أثر الجهود العلى اختصاص املحكمة:  1513. اثر القرار 2

بناء على تقاير بشأن انتهاكات حقوق االنسان  0722دارفور ووقف أطالق النار  أصدر املجلس عدة قرارات اخرها القرار رقم 

خرى ر حتى على الدول اال والقانون الدولى االنساني فى دارفور،كما جاء القرار بفرض التعاون الدولى مع املحكمة فى مسألة دارفو 

غير االطراف فى النظام معتمدا على الفصل السابع من امليثاق ،لكن قرار املجلس ال يكون سارى املفعول بالنسبة لحكومة 

( من النظام االساس ي 02السودان اال بعد اثبات اختصاص املحكمة ومن بين اختصاصها هى مسألة املقبولية فوفق املادة )

لسودان بعد صدور قرار االحالة الى املحكمة اعلنت أنها ال تسمح بمحاكمة مواطنيها أمام املحكمة وامتنعت خاصة أن حكومة ا

 ، فرغم أن للمجلس دور 
ً
 صعبا

ً
عن التعاون معها وهو األمر الذى يجعل تطبيق أمر االحالة أمام املحكمة واقرار اختصاصها أمرا

ت لها لكن ال تخلو املسألة من االعتبارات السياسية وتعتمد على سياسة العدالة فى دفع نشاط املحكمة الى االفضل باحالة حاال 

 االنتقائية .

: احالة الوضع في ليبيا الى املحكمة الجنائية الدولية: 
 
 عقب اشتداد النزاع فى ليبيا بين النظام الحاكم والثوار  الىثانيا

لعزل من االطفال والنساء والشيوخ وسقوط عد كبير من الضحايا درجة وصلت الى ارتكاب جرائم دولية بشعه بحق املدنيين ا

من قوات الجيش والشرطة فقد تصدى مجلس االمن لألزمة بعد ان كيف األوضاع فى ليبيا على أنها تهديد للسلم واألمن الدوليين 

م الليبى بموجب القرارين عمال ً باحكام الفصل السابع من امليثاق ومن ثم فرض مجلس األمن باالجماع عقوبات على النظا

(0221 ،0222 . )917 

عبر املجلس خالل القرارين عن ارتكاب جرائم ضد االنسانية فى ليبيا وضرورة محاسبة ومتابعة املسؤولين عن       

عقوبات على الرئيس الليبى وافراد اسرته كحظر السفر هو وافراد اسرته وعشرة من  0221ارتكابها ،حيث فرض القرار رقم 

عدية وتجميد ارصدتهم كما تضمنت العقوبات حظر بيع االسلحة والذخائر الى ليبيا ، واحالة الوضع الى املدعى العام مسا

( من قرار املدعى العام الى إفادة مجلس األمن باالجراءات املتخذة عمال بهذا 2، فقد دعت الفقرة )918للمحكمة الجنائية الدولية 

مرة كل سته أشهر بعد ذلك ويعرض هذا التقرير موجز لألنشطة التى اضطلع بها مكتب القرار فى غضون شهرين من اتخاذه و 

الى ارتكاب  9100مارس  2، وقد خلص املدعي العام خالل دراسة أولية فى ليبيا فى  0221املدعى العام فى سبيل تنفيذ القرار 

ألدلة التى تم جمعها تمكن املكتب من تحديد جرائم دولية فى ليبيا تندرج ضمن أختصاص املحكمة الجنائية، وعلى أساس ا

االشخاص الذين يتحملون القسط األكبر من املسؤولية الجنائية ومنها أن القذافي اعتمد على الدائرة القريبة املحيطة به من 

م األمر كأجل تنفيذ سياسة منهجية تقوم على الغاء أى تحد لسلطته ،ثاني ابنائه "سيف االسالم" يتصرف كرئيس للوزراء بح

 919الواقع، أما عبد السنوس ي صهره فهو ذراعه اليمنى ورئيس  املخابرات العسكرية .

 

 املطلب الثاني: التدخل السلبي

مثلما ملنح مجلس االمن سلطة فى احالة القضايا من ايجابيات وبخاصة فيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب على أقليم      

 فى نظام املحكمة ا
ً
لجنائية الدولية، فإن هناك سلبيات ناتجة عن تلك السلطة التى منحت له فى االحالة وكذلك دولة ليست طرفا

                                                           

مارس  02فى  1223حلسة  0222والقرار رقم .S/RES/1970(2011)وثيقة رقم :  9100فبراير  91فى  1220جلسة  0221قرار مجلس االمن رقم   917

 .S/RES/1973(2011)وثيقة رقم :  9100

 

 . 9100مايو  01املؤتمر الصحفى ملدعى عام املحكمة الجنائية بشان ليبيا فى  919
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الحال فيما يتعلق بسلطة األرجاء للتحقيقات واملحاكمة امام دوائر املحكمة، ويسعى املطلب الى مناقشة تلك السلبيات من خالل 

 اآلتى:

 ية الدولية وانعكاساته السلبية.الفرع األول: تدخل مجلس االمن في عمل املحكمه الجنائ

: سلبيات سلطة االحالة املمنوحة للمجلس : 
 
 على سلطة االحالة املمنوحة أوال

ً
رغم االيجابيات التى ذكرت سلفا

للمجلس لكن هناك انتقادات وجهت اليها ، وفى مقدمتها مساسها بمبدأ االختصاص التكميلي ، فسلب القضاء الوطني اختصاصه 

بتلك الجرائم ،فمبدأ التكامل يجد نفسه منعدما امام املتهمين والقضايا املحالة الى املحكمة من طرف مجلس االصيل للنظر 

األمن دون تدخل العدالة الوطنية في ذلك، ومن هنا كان االفضل تقييد سلطة احالة املجلس عن طريق تدخل الجمعية العامة 

الحالة املعنية باالحالة أو التبليغ. وإن اعطاء املجلس مثل هذه الصالحية  أو جمعية الدول االطراف التى بامكانها تقرير وجود

يقوض الثقة فى حياد واستقاللية املحكمة ومن ثم ينقص من مصداقيتها، حيث يمكن لالعضاء الدائمين للمحكمة من جعل 

ى حدة االمريكية وسائر االعضاء الدائمين فاملحكمة أداة ملمارسة الضغط على البلدان الصغيرة والنامية، لهذا رحبت الواليات املت

املجلس بفكرة اإلدعاء الدولي أمام املحكمة وهو دليل على تسييس املوقف ومحاولة عرقلة املحكمة ، لكن فى نهاية املطاف  تمكن 

ي ريك الدعو النظام االساس ي للمحكمة أن يقف بوجه ما طرحه الوفد االمريكي اال أنه لم يتمكن من انكار حق املجلس فى تح

 الى جنب مع الدول األطراف واملدعي العام .
ً
 920أمام املحكمة جنبا

 أما أهم االنعكاسات السلبية لالحالة على عمل املحكمة وفعاليتها تتمثل في :

التخوف من سلطة املجلس في االحالة: حيث يشير الواقع الدولى واملمارسات الدولية خاصة وان صدور قرار احالة  -0

تكبة من قبل مواطني دولة غير طرف فى النظام االساس ي البد من موافقة االعضاء الخمس الدائمين وعدم استخدام جريمة مر 

 بمنأى عن تطبيق هذه الوسيلة الحالة 
ً
حق الفيتو، مما يعنى ان الدول ذات العضوية الدائمة والتى تمتلك حق الفيتو تكون دائما

 ف
ً
ى النظام االساس ي ومن ثم فلن تستطيع املحكمة التعامل مع الجرائم املرتكبة من قبل جرائمها الى املحكمة إذا لم تكن طرفا

 ، ومن ذلك أنحراف املجلس فى الكثير من القضايا عن اإلطار املرسوم له وفق امليثاق 
ً
دول تابعة للدول الكبرى أو هي شخصيا

 مل
ً
 للضغط املمارس من قبل الدول الكبرى ، ويرى البعض انه نظرا

ً
ساوء هذه االحالة البد من تغيير آلية اتخاذ املجلس نظرا

من األعضاء دون اشتراط  07لقراراه فى احالة الجرائم الى املحكمة ، ومنها ان تكون االحالة بقرار يصدر باغلبية تسعة من أصل 

حقيق املنشاة من طرفه السيما لجنة الت 0223أن يكون ضمنهم الخمس الدائمين، فطريقة معالجة مجلس األمن لقضية الكونغو 

التى توصلت الى أن هناك جرائم ضد االنسانية واوصت باخضاعها الى محكمة خاصة غير أن املجلس سكت عن هذا ولم ينش ىء 

 921محكمة خاصة.

سياسة العدالة االنتقائية: يرى الباحث في هذا املوضوع انه قد اثبت الواقع العملي تكريس السياسة االنتقائية  -9

كيالين خاصة بعد سيطرة الدول الدائمة العضوية باستعمالها لحق الفيتو على نشاط مجلس األمن مما ادى الى عرقلة والكيل بم

نشاط املحكمة والتأثير على قرارها وحيادها، وضمان ذلك بوضع قيود على حدود ممارسة املجلس لهذه الصالحية ومن أبسط 

                                                           

 2 -2حازم محمد عتلم، نظم االدعاء أمام املحكمة الجنائية الدولية، بحث مقدم لندوة املحكمة الجنائية الدولية "تحدي الحصانة" دمشق،   920

 . 012، ص 9110أكتوبر 

 . 932، ص 9113، دار دجلة ، عمان، 0و سلطان، دور القانون الدولى الجنائي فى حماية حقوق االنسان، طعبد هللا على عب  921
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غزة بفلسطين من قبل سلطة االحتالل االسرائيلى ووقوع جرائم ضد االنسانية االمثلة على ذلك االنتهاكات الواقعة على قطاع 

 وجرائم حرب ، وكذلك الوضع فى العراق وافغانستان، ولم يحرك ساكن فيها .

: سلبيات سلطة االرجاء : 
 
( من النظام االساس ي للمحكمة فرصة غير مسبوقة للمجلس للتدخل 01أعطت املادة )ثانيا

ئية يفترض أن تتمتع باالستقاللية والحياد ،بتخويلها للمجلس سلطة أمكانية وقف او عرقلة عمل املحكمة فى شؤون هيئة قضا

شهر قابلة للتجديد وذلك بناء على قرار يصدره استنادا الى السلطات  09فيما يتعلق ببدء التحقيق أو املحاكمة أو املض ى فيه ملدة 

: " ال يجوز البدء أو املض ى فى تحقيق أو مقاضاة بموجب  922حيث نصت املادة علىاملخولة له بموجب الفصل السابع من امليثاق 

شهر بناء على طلب من مجلس األمن الى املحكمة بهذا املعني يتضمنه قرار يصدر عن املجلس  09هذا النظام االساس ي ملدة 

روط ذاتها وينطبق هذا االجراء مهما بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالش

 كان مصدر االحالة للمحكمة سواء من قبل الدولة او املدعي العام .

 الفرع الثاني: النزاعات التي أثر عليها مجلس االمن بالسلب.

( من النظام االساس ي العديد من الصعوبات واملشاكل 01أفرزت ممارسة مجلس األمن فى إطار إعمال املادة )      

( 0299لقانونية التى تظهر الرهانات التى ستواجهها املحكمة الجنائية الدولية بهذا الصدد، وهنا يثار الحديث حول القرار رقم )ا

 923وتبني مجلس األمن له والتطورات الالحقه عليه. 9119لسنة 

تحديد التعليق ملا لها  لقد سعت الدول املجتمعة فى روما الى الحد من سلطة مجلس األمن فى:  1222/2002القرار  -1

من أثار وخيمة اال أن محاوالت تلك الدول لم تصل الى نتيجة ايجابية فتقررت سلطة مجلس األمن املشار اليها  من غير حد زمني 

 0299الجراء تجديد التعليق أو االرجاء دون تحديد لعدد مرات ذلك، وكان أبرزها من األمثلة التطبيقية هو قرار مجلس األمن رقم 

الخاص بمنح مواطنى الواليات املتحدة حصانة دائمة ضد العدالة الدولية والذى تم اعتماده باالجماع وتضمن ثالث  9119لسنة 

فقرات عامة مسبوقة بثمان فقرات فى الديباجة ،حيث جاءت فى الفقرة الثامنية من الديباجة أن مجلس األمن يتصرف بموجب 

  924الفصل السابع من امليثاق.

سعت الواليات املتحدة االمريكية الى بذل مجهودات حثيثة للضغط على مجلس األمن الستصدار ية القرار:  خلف -أ

قرارات من أجل حماية القوات األمريكية املشاركة فى عمليات حفظ السلم من االختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية، 

روما الذى فتح الباب لدخوله حيز النفاذ برزت أول محاولة للواليات  وبعد مدة من أيداع الوثيقة الستين للتصديق على نظام

 9119مايو  07املتحدة بهدف الحصول على حماية جنائية الفراد قواتها املشاركة فى البعثات األممية فى تيمور الشرقية بتاريخ 

لدولية بسبب اعمال نسبت اليهم توصف وسعت االدارة االمريكية من خالل ذلك ان تضمن حصانة هؤالء من املحكمة الجنائية ا

على أنها جرائم أبادة جماعية أو جرائم ضد االنسانية أو جرائم حرب ،ولتضمن لهم االفالت من العقاب أمام محاكم تيمور 

ر 
 
الشرقية ، غير أن الواليات املتحدة واجهت معارضة شديدة من طرف االعضاء االخرين من مجلس األمن ونتيجة لذلك حذ

وب االمريكي لدى األمم املتحدة "جون نيغربونت" مجلس األمن من أن الواليات املتحدة يمكن ان تنسحب من البعثة األممية املند

                                                           

 ( من النظام االساس ي للمحكمة .01نص املادة ) 922

امعة اسية، جخلوي خالد، تأثير مجلس االمن على ممارسة املحكمة الجنائية الدولية الختصاصها، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السي  923

 . 019، ص 9100تيزي وزو، -مولود معمري 

عربية لعاتقة عوض عبد العزيز الكثيري، تأثير مجلس األمن فى عمل املحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة االمارات ا 924

 . 012، ص 9102املتحدة، 
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والتى انشأ بموجبها بعثة األمم فى  9119مايو  02بتاريخ  9119/ 0201فى تيمور الشرقية ، ولقد أصدر مجلس األمن الالئحة رقم 

 2729دون االستجابة من ذلك للمقترح االمريكي،وبعد ذلك اعتمد املجلس فى الجلسة رقم  شهر لكن 09تيمور الشرقية ملدة 

 925وهو أصل املشروع االمريكي . 9119/ 0299مشروع القرار رقم  9119يوليو  09بتاريخ 

ن م رغم اختالف التسميات التي اطلقت على القرار لكنه هدف الى تحصين جنود الواليات املتحدةمضمون القرار:  -ب

/ 1/ 09بتاريخ  0232، بالقرار رقم 9112/ 2/ 0متابعة املحكمة والتى يمكن تجديدها وبنفس الشروط وهو ما حدث بالفعل فى 

دولة وامتناع ثالث دول عن التصويت وهى فرنسا وسوريا واملانيا ، وتضمن القرار ثالث  09بالتصويت عليه من طرف  9112

اجة حيث جاء فى الفقرة الثامنة من الديباجة بأن مجلس األمن يتصرف بموجب الفصل فقرات مسبوقة بثمان فقرات فى الديب

 السابع من امليثاق:

 مع أحكام املادة ) -0
ً
 ابتداء من  09( من نظام روما أن تمتنع املحكمة الجنائية ملدة 01يطلب اتساقا

ً
 9119يوليو  0شهرا

ى حالة اثارة أية قضية تشمل مسؤولين أو موظفين حاليين أو سابقين عن بدء ومباشرة أية اجراءات بالتحقيق أو املقاضاة ف

تابعين لدولة ليست طرفا فى ذات النظام فيما يتصل بأية عمل او أعمال يتعلق بالعمليات التى تنشئها األمم املتحدة أو تأذن بها 

 (926اال إذا قرر مجلس األمن ما يخالف ذلك .)

يوليو من كل سنة ملدة  0اعاله بالشروط نفسها وذلك فى   0املبين فى الفقرة  يعرب املجلس اعتزامه تمديد الطلب -9

 ( 927شهر جديدة طاملا استمرت الحالة الى ذلك .)  09

 928والتزاماتها الدولية . 0يقرر أنه على الدول االعضاء اال تتخذ اجراءات تتناقض مع الفقرة  -2

لدراسة الحالة فى ليبريا بناء  9112فى عام  2312جلسة رقم حيث عقد مجلس األمن ال :2003/ 1211القرار رقم  -2

واسفرت عن اعتماد مشروع قرار تقدمت به الواليات املتحدة بوصفة القرار رقم  9112يوليو  92على رسالة من االمين العام فى 

 حصري وبخاصة البند السابع منه 0222
ً
 بشأن الجرائم التي ير الذى يمنح الدولة التي ليست طرفا فى نظام روما اختصاصا

ً
تكبها ا

أفراد قواتها املشاركة فى القوة متعددة الجنسيات أو قوة تحقيق االستقرار األممية فى ليبريا ما لم تتنازل هذه الدول عن اختصاصها 

، وهو ما اثار الشكوك حوله، حيث عبر مندوب املانيا عن قلقه بشأنه بالقول بانه: يجب الق
ً
 واضحا

ً
فدي ول أن و الحصري تنازال

لسنة  0232ال يمكنه أن يوافق على الفقرة السابعة من مشروع القرار حيث تتجاوز بكثير ما قرره مجلس األمن فى القرار رقم 

 929الذى امتنعنا عن التصويت عليه. 9112

 املبحث الثاني: املحكمة الجنائية الدولية ومسألة السيادة الوطنية

                                                           

 s/.pv/2729الصادرة بالوثيقة رقم  2729جلسة مجلس األمن رقم   925

 . 9119الفيدرالية الدولية لحقوق االنسان، ال لالستثناء االمريكي، الحملة االمريكية ضد املحكمة الجنائية الدولية، آب   926

927 AFSANI Bassir : " L’ONU adopte un compromis entre les états unis et les partisans de la justice internationale "، le monde، 14 juillet، 

2002، P3 . 

928 FIDH: «Nom A l’exception Américaine sous convert de la lutte contre le terrorisme، l’offensive Américaine contre la cour pénale 

internationale» Rapport n° 345. Novembre، 2002،p7. 

 (. S/PV. 2312الوثيقة رقم ) 2312محضر جلسة مجلس األمن رقم   929
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 لحداثة فكرة الجزاء الد     
ً
 لن يخلو من إثارة التساؤالت واالشكاليات مثل نظرا

ً
 فإن نظامها القانوني قطعا

ً
ولى الجنائي نسبيا

 عن أنها تصطدم بجملة من املعيقات والتحديات النابعة من عناد الواقع الدولى 
ً
التى تتعلق بمشروعية أو نطاق سريانه فضال

 أخرى، وبما أنه ال يمكن االحاطة وصالبته واختالف القيم الناظمة الفراد املجتمع الدولى وتش
ً
 وتعرضها احيانا

ً
ابك مصالحه احيانا

 كبيرة لتكريس املسؤولية الدولية 
ً
بكل االشكاليات التى تثيرها فكرة الجزاء الدولى الجنائي، فرغم ان املجتمع الدولى قطع أشواطا

ثير من مرتكبى تلك الجرائم من االفالت من العقاب، الجنائية عن الجرائم الدولية لكن الشك أن  العوائق السياسية قد مكنت الك

 كما ان هناك قصور يتعلق بنطاق الجرائم أو االختصاص املوضوعي للمحكمة.

ويسعى هذا املبحث الى مناقشة أوجه القصور التى تعتري النظام الجزائي للمحكمة الجنائية الدولية من خالل مطلبين  

 كاألتى: 

 ائي للمحكمة الجنائية الدوليةاملطلب األول: النظام الجز 

يواجه النظام الجزائي للمحكمة الجنائية الدولية عدة اشكاليات من شانها التأثير السلبى على تحقيق مبادىء    

العدالة واالنصاف، وتكريس املساواة واإلنجاز، وصون حقوق املتهمين وفى نفس الوقت الحرص على تطبيق العدالة وايقاع 

ملناسب واملتناسب لنوع الجرم املرتكب، ومن هنا يسعى املطلب الى مناقشة ما يعتري مباديء العدالة واالنصاف العقاب والجزاء ا

 فى إجراءات املحكمة من قصور من خالل اآلتى:

 الفرع األول: مدى فعالية الجزاء والعقاب

على الوزن السياس ي واالقتصادي  حيث تعتمد الوسائل املباشرة لتنفيذ االحكام الدولية سلمية كانت او عسكرية    

والعسكري للدولة املحكوم لها فى املجتمع الدولى فنجاحها مرهون بتلك العناصر ومن جانب اخر فإن انصياع الدول املحكوم 

 أضافة الى ارادة الدولة ورغبتها فى تنفيذ الحكم الصادر ضدها .
َ
 930ضدها لتنفيذ الحكم رهن بتلك العناصر ايضا

ائل التنفيذ املباشرة على االرادة: وبخاصة ارادة االطراف إذ يلجأ الطرف املحكوم له الى تحديد الوسيلة فتعتمد وس    

املناسبة لتنفيذ الحكم أخذا فى االعتبار الظروف السياسية واالقتصادية وغيرها ويعتمد تنفيذ الحكم الدولى بحق املحكوم ضده 

وبالقدر املسموح به لهذا التنازل دون املساس بالحقوق السيادية للدولة ،لذا  على تنازله االختياري عن سيادته فى سبيل ذلك

 ( 931تلجأ العديد من الدول الى اشتراط موافقة السلطات القضائية الداخلية عند تنفيذ االحكام الدولية .)

جنائي والجريمة الدولية وهنا نتحدث عن التناسب أو مدى توافر قدر من املالءمة واملعقولية بين الجزاء الدولى ال    
،وهو احد معايير تحقيق الردع العام والخاص وتحقيق العدالة ، وفى حال غيابة يفقد الجزاء الدولى جوهره وغايته ،لذا وجدنا 932

                                                           

 022، ص 9103ناصر سعد الغزاوي، تنفيذ احكام القضاء الدولى:دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة األزهر ، غزة،   930

. 

بعدها وما  21، ص 9112ميس فايز أحمد صبيح، سلطات املدعي العام لدي املحكمة الجنائية الدولية : دراسة مقارنة، جامعة الشرق االوسط،   931

. 

 . 939،ص 9111الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق،مؤسسة الثقافة الجامعية، االسكندرية، ’ السيد أبو عيطة  932
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ى املقدم للجمعية العامة لألمم ف 0222لجنة القانون الدولى فى مشروعها حول مدونة الجرائم املخلة بسلم االنسانية وأمنها لعام 

 ، حيث نصت على أنه:933( على ضرورة وجود تناسب بين الجزاء والجريمة 21نصت فى املادة ) 21دورتها 

فى حالة اإلدانة تعقد الدائرة االبتدائية جلسة اضافية للنظر فى أى دليل ذى صلة بالعقوبة والتاحة الفرصة للمدعي -0 

 بة التى يتعين توقيعها.العام وللدفاع لتقديم مرافعاتهم للنظر في العقوبة املناس

ينبغى للدائرة االبتدائية لدى توقيع العقوبة أن تأخذ فى االعتبار عوامل مثل جسامة الجريمة والظروف الفردية -9

 للشخص املدان.

 الفرع الثاني: شرعية املسؤولية والعقاب.

: شرعية أساس املسؤولية : 
 
ألعلى وأخر عليه واجب الطاعة وهو إذا كان فى الدولة من يملك السلطة وهو الرئيس اأوال

 بتنفيذ املرؤوسين ألوامر رئيسهم فإن األنظمة 
ً
املرؤوس وحدث أن خطط األول لجريمة دولية ما ثم أصبحت واقعاص عمليا

ى لاالساسية للمحاكم الدولية الجنائية ال تأخذ بما استقر عليه الحال فى االنظمة الجزائية الوطنية من اعتبار أمر الرئيس األع

 النتفاء املسؤولية الجنائية 
ً
،مع تمتع املحاكم الدولية الجنائية بسلطة تقديرية فى قياس مدى حرية االختيار التى يتمتع 934سببا

بها الشخص عند تنفيذ االمر املكون للجريمة الدولية ،لألخذ به كسبب مخفف للعقوبة وال شك فى أن حرية االختيار تختلف من 

فة واملركز ومدى سلطة رئيسه عليه، وهو ما تجلى فى الحكم الصادر عن محكمة نورمبورغ ضد "فيلهيلم مرؤوس الى أخر وفق وظي

، أما  0221كايتل" رئيس راكان حرب الجيش االملاني، والحكم الصادر  عن محكمة يوغسالفيا ضد "درازان اردوموفيتش" لسنة 

بق وأخذ بهذا املبدأ فى نطاق جرام الحرب والعدوان فقط عند النظام االساس ي للمحكمة الجنائية الدولية فقد خالفت ما س

 توافر الشروط التالية مجتمعة :

 أن يكون على منفذ األمر موجب قانوني بطاعة أمر الرئيس أو الحكومة .-

 أن ال يكون الشخص على علم بأن األمر غير مشروع.-

- .
ً
 أن ال يكون عدم الشرعية ظاهرا

انية وجرائم االبادة ألن عدم املشروعية فيها أمر ظاهر ومن ثم كان الدفع بطاعة أمر الرئيس واستثنت الجرائم ضد االنس

.
ً
 األعلى فيها مرفوضا

: شرعية العقوبات: 
 
مع إقرار املحاكم الدولية الجنائية بالزامية مبدأ شرعية العقوبات للحفاظ على حقوق املتهم ثانيا

 ما تجاهلته ، وم
ً
ع ذلك أن أنظمتها االساسية وقواعد االجراءات واالثبات الخاصة بها ال تتوفر على تحديد وحرياته اال أنها كثيرا

 
ً
عقوبة لكل جرم على حدة بل تكتفى بايراد نص عام يحدد أنواع العقوبات التى يمكن للمحكمة اصدارها، تاركة املجال مفتوحا

                                                           

، 2لد جعبد الرحمن بلعالم، العوائق والتحديات السياسية الحائلة دون فاعلية الجزاء الدولى الجنائي، مجلة الدراسات القانونية املقارنة، امل  933

 .092، ص  9103، 0العدد 

من نظام محكمة  1من نظام محكمة يوغسالفيا واملادة  2من الئحة طوكيو، واملادة  1من الئحة نورمبورغ ،واملادة  3كما هو الحال فى املادة   934

 رواندا .
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ستئناس بسلم العقوبات املعمول به فى القانون الوطني على مصراعية للسلطة التقديرية للقضاة ويدعو بعضها القضاة الى اال 

 935ملنطقة النزاع .

 فنتج عن ذلك تعدد املعايير الخاصة بالعقوبات 
ً
وقد اخذت املحكمة الجنائية الدولية بعقوبة السجن املؤبد واملؤقت معا

بادة الجماعية مثال يمكن سنة كحد أقص ى عن جريمة اال  97ففى الوقت الذى تحكم فيه محكمة تيمور الشرقية بالسجن 

ملحكمة أخرى أن تحكم فيها باملؤبد ، كما أن اختيارية اللجوء الى سلم العقوبات فى املحاكم الوطنية التي قد ياخذ بعضها بعقوبة 

 بين أحكام املحاكم بل وبين احكام املحكمة ا
ً
 كبيرا

ً
واحدة لاالعدام وبعضها بالسجن املؤبد وبعضها بالسجن املؤقت تحدث تفاوتا

فى القضايا ذات الظروف نفسها وهو تمييز غير مقبول على صعيد الجزاء الدولى الجنائي النه سيطال حقوق وحريات املتهمين ال 

 هو احترام مبدأ شرعيتها فلماذا اصدرت 
ً
محالة ،وإذا ما قبل بأن الهدف من احالة القضاة الى سلم العقوبات املعتمد وطنيا

 وهو محكمة يوغسالفيا احكام 
ً
 91بالسجن تفوق الحد االقص ى للعقوبات التي تصدرها محاكم دول االتحاد اليوغسالفيى سابقا

سنة ، وملاذا اكتفت محكمة رواندا باملعاقبة بالسجن املؤبد أو املؤقت فى حين املحاكم الوطنية لرواندا طبقت ما هو أشد من 

سلم العقوبات الدولية الجنائية عدم اعتماد ترتيبات معينة لخطورة ذلك بكثير وهو عقوبة االعدام ، ويضاف الى كل ذلك غياب 

 936الجرائم الدولية

 املطلب الثاني: ارتباط سير عمل املحكمة الجنائية الدولية بفكرة السيادة

مثلت أولى املخاوف والحجج الدولية من االنضمام للمحكمة امكانية محاكمة املتهمين عن الجرائم الداخلة فى     

ص املحكمة الدولية واسناد ذلك للقضاء الداخلى للدولة على اعتباره مظهر من مظاهر سيادة الدولة ،ووجود محكمة اختصا

دولية جنائية يعني االنتقاص من هذه السيادة ،لكن من أبرز الخصائص املستخدمة فى النظام االساس ي للمحكمة الجنائية 

 عن املادة )الدولية هو مبدأ التكامل بين قضاء املحكمة والق
ً
(  02، 0ضاء الوطني بموجب نصوص النظام االساس ي فضال

، لكن هناك أراء كثيرة من جانب الفقه ترى أن هناك تجاوز للسيادة الوطنية فى بعض املواقف التى 937املتعلقان بمبدأ التكامل 

 عن خضوع العديد من االحاالت الى التسييس من قبل الدول ا
َ
 لكبرى.تتعلق بمبدأ التكامل فضال

 الفرع األول: تأثير فكرة السيادة في تحريك الدعوى العمومية أمام املحكمة الجنائية الدولية

: التغير فى مفهوم السيادة املطلقة ومظاهرها: 
 
من أكثر املسائل إثارة للجدل فيما يتعلق باملحكمة الجنائية الدولية أوال

على مبدأ السيادة الوطنية. ومن األهمية بمكان أيضا أن تتمكن املحكمة من  ما إذا كانت تشكل تهديدا كبيرا للنظام الدولي يقوم

النجاح في تنفيذ واليتها، نظرا ألن الدول ستسعى بقوة إلى االحتفاظ بسلطتها السيادية. ولذلك، وكما يقول أحد املراقبين بوضوح، 

( في هذا الصدد، يطرح السؤال 938تأثيرها على السيادة". )"ربما تكون القضية املركزية التي تواجه املحكمة الجنائية الدولية هي 

 الذي يجب أن "يضحى به للمحكمة الدولية" هي السيادة الوطنية؟

                                                           

 من نظام محكمة رواندا . 92من النظام االساس ي ملحكمة يوغسالفيا واملادة  92نص املادة  935

 .22، ص 9113نصار،مفهوم الجرائم ضد االنسانية فى القانون الدولى ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  وليم نجيب جورج 936

 ( من النظام االساس ي للمحكمة .02، 0نصوص املواد ) 937

938 1David A. Nill، “National Sovereignty: Must It Be Sacrificed to the International Criminal Court?” BYU Journal of Public Law، Vol. 

14، Issue 1، 1999، p. 127 
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: التحول من السيادة املطلقة الى النسبية: 
 
أحدث املتغيرات الحديثة التى شهدها النظام الدولى تغيرات على ثانيا

 الى السيادة النسبية ومن أهم تلك العوامل :مفهوم السيادة وتحوله من السيادة املطلقة 

ظهور التنظيمات الحديثة: مثل التكتالت كاملجموعة االوروبية وجامعة الدول العربية وغيرها وتخضع عملية  -0

 939االنضمام اليها أو الى األمم املتحدة اجراءات تعد تنازل عن فكرة السيادة املطلقة للدولة.

عرفت الشعوب واألمم ظاهرة التضامن وهى من االعراف السائدة التى عاش معها  مبدأ التضمان الدولى: حيث -9

االنسان منذ القدم فى مساعدة االخرين والوقوف الى جانبة فى االزمات  ومع تطور االهتمامات البشرية تطور مضمون ذلك املبدأ 

أثر على  شتركة واملنافع املتبادلة، وهو بطبيعة الحالبمفهومة الحديث ليثير الكثير من املشاكل حول مفهوم التضامن واملصالح امل

السيادة حيث ال تستطيع الدول العيش بمعزل عن بعضها وتفسير السيادة تفسير ايجابي يعنى التفاعل وعالقات التضامن بغية 

 940تحقيق املصالح املشتركة بما يكفل استبعاد املفهوم السلبي للسيادة .

افرزتها العومللة على كيانات التنظيم الدولى جعلت من مفهوم السيادة املطلقة يتالش ى مع العوملة :فالتداعيات التى  -2

 941التدفق السريع واملتشابك واملتنوع ملختلف مجاالت العوملة سواء اقتصادية أو ثقافية أو سياسية أو حضارية. 

: مبدأ التكامل وفكرة أولوية انعقاد االختصاص الجنائي الوطني :
 
 ثالثا

إن النظام االساس للمحكمة الجنائية الدولية قد منحها كرة أولوية انعقاد االختصاص الجنائي الوطني: ف -1

اختصاص النظر فى عدد من الجرائم الدولية على اساس ثانوني مقابل منح االولوية للقضاء الجنائي الوطني وهو ما تم تكريسه 

 ( التى نصت على أن تكو 0بصورة واضحة فى املادة رقم )
ً
ن املحكمة الجنائية الدولية مكملة للواليات القضائية الوطنية وتكريسا

لهذه القاعدة منحت االولوية فى التحقيق واملقاضاة بشأن الجرائم التى تختص بها املحكمة للقضاء الجنائي الوطني ،ثم بعد ذلك 

ى االضطالع بوظيفتها فى إدارة العدالة الجنائية أو ف املحكمة الجنائية الدولية فى حالة وجود تقصير لدى الدولة املعنية أو رفضها

حال إنهيار النظام القضائي الوطني ، وهو ما دفع البعض الى القول بأن مبدأ التكامل يقوم على حل توفيقي بين احترام سيادة 

ا على الوطني اختصاصه الدول واحترام مبدأ االختصاص التكاملى للمحكمة الجنائية الدولية فاألصل أن تباشر سلطات القضاء

تلك الجرائم التى تدخل فى نطاق اختصاص املحكمة وهو األمر الذى يمنح لهذه الدول الحق فى مباشرة تلك الوالية متى انعقد 

لها االختصاص وإذا لم ينعقد لالسباب السالفة وتنازلت الدولة عن جزء من سيادتها للمحكمة الجنائية الدولية فلها ان تباشر 

 
ً
 942على ذلك التنازل اختصاصها فى التحقيق واملقاضاة.  تأسيسا

ولعل السماح للقضاء الجنائي الوطني باجراء املحاكمة فى ضوء االختصاص املمنوح له بموجب التشريع الوطني هو     

د ك الجرائم االشما حدا بالدول عقب الحرب العاملية الثانية الى مؤاءمة تشريعاتها الوطنية وتطوير قواعدها بما يتواءم مع تل

                                                           

د.حمدانى عبد السالم،االختصاص التكاملى للمحكمة الجنائية الدولية: دراسة تحليلية،رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب،  939

 . 22. ص  9112البليدة، 

 . 927، ص 0237ولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ممدوح شوقى مصطفى كامل، األمن القومي واألمن الجماعي الد 940

 . 912، ص 0232محمد زكي شافعي، مقدمة فى العالقات االقتصادية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  941

 .920، ص 9111محمد لطفى ،آليات املالحقة فى نطاق القانون الدولى الجنائي االنساني، دار الفكر والقانون، املنصورة،  942
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كما ان النظام االساس ي بتبنيه تلك القاعدة إنما يشجع الدول على  943خطورة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية  ،

 االنضمام الى معاهدة املحكمة دون تردد .

 فى قرارات الدو   
ً
تصديق ل بالومبدأ التكامل منح االولوية في املقاضاة للقضاء الوطني بما يشكل محورا اساسيا

على معاهدة روما وحافز للدول االطراف لتعديل قوانينها حتى تتوافق مع النظام االساس ي فيصبح لها الوالية التلقائية ملالحقة 

 الجرائم الدولية .

 وهنا نتحدث عن ارتباط ذلك األمر بمبدأ التكامل، فالنيابة العموميةأثار أولوية انعقاد االختصاص الجنائي الوطني:  -2

حينما تباشر سلطاتها فى التحقيق تكون أمام خيارين يتمثل أولها فى أن تحيل الدعوى الى قضاء الحكم من أجل الفصل فيها وهى 

الحالة الطبيعية ، أو مباشرة سلطاتها فى وقف السير فى اجراءات التحقيق لتنهي بذلك الدعوى بصدور قرارها بأن ال وجه القامة 

تالى فإذا جاء قرار النيابة فى الصورة االولى واصدار القضاء الوطني حكمه سواء باالدانة أو البراءة كن الدعوى أو بحفظها ، وبال

حكما فاصال فى الدعوى الجنائية متى كانت املحاكمة جدية وعادلة ، ومباشرة الدعوى قرار قضائي ينتج بعد اجراء التحقيقات 

سب حجية األمر املقض ي، غير أن األمر بحفظ أوراق الدعوي ال يحوز حجية فى الدعوي وبصدوره ينهي اجراءت السير فيها ويكت

 على ما تقدم فإن 
ً
األمر املقض ي به مما يبيح للمضرور اللجوء الى املحكمة الجنائية الدولية العادة النظر فى الدعوي وتأسيسا

بان ال وجه القامة الدعوى ويؤكد ذلك نص املحكمة الجنائية الدولية ال يمكنها أن تعيد محاكمة ذات الشخص متى صدر قرار 

( من نظام املحكمة التى اقرت فى مجموعها أن الدعوى تكون غير مقبولة أمام املحكمة الجنائية الدولية إذا كانت يجري 02املادة )

ني أو اة الشخص املعالتحقيق أو املقاضاة فيها من دولة لها والية، ما لم تكن الدولة غير راغبة فى االضطالع بالتحقيق أو مقاض

  944غير قادرة على ذلك .

ومن هنا فنصوص النظام االساس ي قد اقرت بمبدأ التكامل  وتركت مسؤولية التحقيق واملقاضاة بشان الجرائم      

، وهو من شأنه تفادي مسألة تنازع االختصاص التى ظلت دون حل الى حين نشأن املحكمة 
ً
الواقعه فى اختصاصها للدول أوال

 ،حيث جعل مبدأ التكامل دورها يحتل املقام الثاني مقارنة باالختصاص الوطني املمنوح للدول االعضاء . 945ائية الدولية الجن

رغم ان النظام االساس ي للمحكمة قد حدد بوضوح طبيعة العالقة بين املحكمة التعارض مع سيادة الدول :  -3

ل احقية املحكمة بالنظر ببعض الدعاوي ورغم تاكيد حرية الدولة الواسعه والقضاء الوطني اال ان ذلك ال ينفى الجدل القائم حو 

فى قبول قضاء املحكمة فإنها فى الواقع وبمقتض ى نظامها االساس ي تمتلك سلطة على القضاء الوطني الجنائي وتثير اشكالية تنازع 

 سلطة عليا فوق الدول وهو ما يت
ً
 عارض مع سيادة الدول .االختصاص من حين الخروهو امر يجعلها احيانا

 

 

                                                           

943 BAKKER Christine A.E. ، "Le principe de complémentarité et les « auto-saisines » : unregard critique sur la pratique de la Cour Pénale 

Internationale"،Revue Générale de DroitInternational Public، 2008، pp.361_376. 

944 Paul tavernier: comment surmonterles obstacles constitutionnels à la ratification du statutde romede la cour pénale internationale. 

Rev. trim. dr. h. (2002) pp:546-561. 

945 TAXIL B. "La Cour pénale internationale et la Constitution française". - Actualité etDroit International، février 1999 

(http://www.ridi.org/adi). 
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 سمو النظام االساس ي على القوانين الجنائية الوطنية: وهو ما يرتب عدة نتائج هامة منها : -أ

أن الدول التي تصادق على نظام املحكمة كمعاهدة دولية يجب أن تتخذ االجراءات الالزمة لجعل دستورها وقوانينها   -0

دة فيه، وهذه االجراءات ضرورية إذ أنه نتيجة منطقية لطبيعة ومضمون وغرض املعاهدة الداخلية متالئمة معه واالجراءات الوار 

 على تطبيق املعاهدات الدولية الدبلوماسية والتجارية والسياسية والعسكرية..، إذ 
ً
 جذريا

ً
الجنائية ألن تطبيقها يختلف اختالفا

ن االجراءات التي قد تمس بعض املسائل والتى تعد ان خاصة النظام االساس ي يتضمن فى طيات فصوله وبعض مواده عدد م

من قبيل سيادة الدول تسعى كل الدول الى املحافظة عليها ، ومن هنا يجب على كل دولة تقوم بالتوقيع واملصادقة على املعاهدة 

لتزامات الواردة فى ان تتخذ جميع الخطوات االدارية والتشريعية الالزمة من أجل ازالة التعارض بين مقتضيات السيادة واال

 .946النظام االساس ي 

( التى نصت على أنه يمكن للجمهورية أن تعترف 72/9ولتالفى ذلك تم اضافة نص جديد للدستور تمثل فى املادة )

  947. 0223بسلطة املحكمة الجنائية الدولية فى إطار الشرط املدرج فى االتفاقية املوقعه عام 

لناتجة عن انضمامها للمحكمة الجنائية أولوية فى التطبيق على تعهداتهم الناشئة عن أنه على الدول منح التزاماتها ا -9

القانون الجنائي الوطني ،فلو اعتبر النظام االساس ي للمحكمة فعال ما يشكل جريمة فى حين ال يعتبرها القانون الجنائي الداخلى 

إن معاقبة القوانين الوطنية على الفعل الذى يشكل جريمة كذلك فهنا على الفرد عدم اقتراف الفعل واال تعرض للعقاب ،لذا ف

 للقانون الجنائي الدولى وال يمكن التخلص من هذه املسؤولية 
ً
فى النظام االساس ي للمحكمة ال يعفى مقترفه من املسؤولية وفقا

سبق أن تمت محاكمته  بحجة التمسك بالتشريع الوطني ،واعطاء املحكمة الجنائية صالحية القيام باعادة محاكمة شخص ما

أمام القضاء الوطني عن نفس الجريمة إذا تبين للمحكمة ان اجراءات املحكمة الوطنية لم تتم بنزاهة وحيادية او كان الغرض 

 ( 948)  منها إفالت املجرم من املسؤولية الجنائية عما أقترفه من جرم .

دة االولى من نظام املحكمة قد نصت صراحة على كونها رغم أن املارقابة املحكمة الجنائية على القضاء الوطني :  -ب

امتداد للمحاكم الوطنية وان االختصاص الحقيقي فى الجرائم التى تقع على اقليم الدولة تخضع ملحاكمها الوطنية غير ان ما 

قبة املحاكم ورد به من استثناءات جعل للمحكمة سلطة أعلى من املحاكم الوطنية لعدة اسباب منها ان للمحكمة حق مرا

الوطنية ولها حق انتزاع االختصاص منها والقيام باجراءات املقاضاة بشكل مباشر، فهي تراقب املحاكم الوطنية في التحقيق 

واملحاكمة مما يعنيه من تدخل فى العمل القضائي الوطني خاصة اذا كان العمل يستند الى قوانين صدرت من الدولة تطبقها 

ذا تأخرت املحاكم الوطنية بحسم القضية املعروضة عليها أو أن اجراءاتها كانت بطيئة أو غير قادرة على املحاكم الوطنية ، أو إ

  949السير فى االجراءات القضائية وهو أكثر حاالت تدخل املحكمة .

                                                           

946 Spyridon Aktypis; L adaptation du droit penal francais au statut de la cour penale 

internationale;Etat des lieux، Droits fondamentaux، n°7، janvier 2008– 

décembre 2009 www.droits fondamentaux.org. 

 ساس ي للمحكمة .( من النظام اال 001نص املادة )  947

 . 11، 72خالد بن عبد هللا الشافي وأخر، املحكمة الجنائية الدولية وسيادة الدول، جامعة جندوب ،تونس،بدون سنة، ص   948

 ال يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها املحكمة.  949
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ة فى الكي يثبت عدم رغبة الدولة فى االضطالع بالتحقيق واملقاضاثبات عدم رغبة الدولة فى التحقيق واملقاضاة:  -ج

 الدعوى املعروضة فإن عليها ان تنظر فى مدى توافر واحدة من األمور التالية :

إذ وجد االضطالع بالتدابير أو جرى اتخاذ قرارات وطنية بغرض حماية الشخص املعني من  املسؤولية الجنائية عن  -0

 (.7جرائم داخلة فى اختصاص املحكمة على النحو املشار اليه فى املادة )

 حدث تأخير ال مبرر له فى التدابير بما يتعارض فى هذا الظرف مع نية تقديم الشخص املعني للعدالة . إذ -9

إذ لم تباشر االجراءات أو ال تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو ال يتفق فى  -2

 950هذا الظرف مع نية تقديم الشخص للعدالة .

( على " لتحديد عدم القدرة فى دعوى 9/ 02نصت املادة )قدرة الدولة على التحقيق واملقاضاة:  تحديد عدم  -د

معينة تنظر املحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة بسبب انهيار كلى أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره، 

قادرة لسبب أخر على االضطالع بإجراءاتها " ، فانعدام القدرة ال يتوقف  على احضار املتهم أو األدلة والشهادة الضرورية أو غير 

على سوء نية الدولة وانما مرد ذلك ججزها عن القيام بدورها السباب مختلفة كأن يتعرض نظامها القضائي النهيار كلى أو جزئي 

 الصول املحاكمات نتيجة لعوامل مختلفة كحرب اهلية أو دولية أو بسبب عدم احترام الشروط التي تض
ً
من محاكمة عادلة وفقا

 للقانون الدولى أو بسبب قلة اإلمكانيات التى تسمح باحضار املتهم وحسن سير التحقيق كجمع االدلة والشهود الضرورية 
ً
بها طبقا

 951الدانة املتهم .

 للمادة ) -ه
ً
والذى يجب ان يكون  (011ويضاف الى ذلك صالحيات اخرى منها خضوع تنفيذ حكم السجن الشرافها وفقا

 مع املعايير التى تنظم معاملة السجناء واملقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع باالضافة الى أن املحكمة الجنائية 
ً
متفقا

( حق تقليل مدة العقوبة ،كما انه ال يجوز لدولة التنفيذ ان تطلق سراح الشخص 001الدولية تملك وحدها بمقتض ى نص املادة )

  952ل انقضاء املدة التى قررتها املحكمة .قب

 الفرع الثاني: تأثير فكرة السيادة على سير إجراءات التحقيق واملحاكمة وما بعدها أمام املحكمة.

: إشكالية التعاون والسيادة الوطنية: 
 
 أوال

على إطالقها بيد ان مقتضيات حماية األمن القومي: إن طلبات التعاون الصادرة عن املحكمة الجنائية ال تجري  -0

 الى تلك الحاالت رفض طلبات التعاون 
ً
هناك حاالت تحد فيها قدرة املدعي العام فى طلب تعاون الدول أى يجوز للدول استنادا

الصادرة من املحكمة وفى مقدمتها ما يتعلق بحماية األمن القومي للدولة ، فال يجيز نظام املحكمة الطرف أن ترفض طلب 

 أ
ً
 اال إذا كان الطلب يتعلق بتقديم أية وثائق أو كشف أية أدلة تتصل بأمنها الوطني وفقا ملا ورد بنص املادة مساعدة كليا

ً
و جزئيا

(  ومن هنا فنظام املحكمة يؤكد على حق الدول التدخل من أجل تسوية مسألة الكشف عن أدلة تتعلق باملساس 2/ 22، 29)

                                                           

، 01مبدأ السيادة وحماية حقوق االنسان، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة تبسة، املجلد حياة عوني، املحكمة الجنائية لدولية بين   950

 .0132، ص 9102، سبتمبر 9العدد 

 ( من النظام االساس ي للمحكمة .9/ 02نص املادة )  951

دما يكون الشخص قد قض ى ثلثي مدة العقوبة حيث يكون للمحكمة أن تعيد النظر فى حكم العقوبة لتقرير ما اذا كان ينبغى تخفيفه وذلك عن  952

 وعشرون سنة فى حالة السجن املؤبد ويجب اال تعيد املحكمة النظر فى الحكم قبل انقضاء املدد املذكورة ....  .
ً
 أو خمسا
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ذلك دون االخالل باالشتراطات السرية الواجبة التطبيق فى نظام املحكمة أو ورفض التعاون استنادا الى  953باالمن الوطني

 بمعلومات أو وثائق الطرف الثالث فى حاالت هى : 

 فى حالة أن يؤدي الكشف عن معلومات أو وثائق تابعة للدولة الى املساس بمصالح األمن الوطني لها . -أ

 جراءات ويكون الكشف فيها عن تلك املعلومات محل نظر.الحاالت التى تنشأ فى أية مرحلة أخرى من اال  -ب

فى حالة أن يكون قد طلب فيها من شخص تقديم معلومات أو ادلة ولكن هذا الشخص قد رفض القيام بذلك أو  -ج

ا هاحال املسألة الى دولة على اساس أن الكشف عنها من شأنه أن يمس مصالح األمن الوطني للدولة واكدت الدولة املعنية ان

ترى أن هذا الكشف من شانه املساس بمصالح امنها الوطني ودون االخالل باشتراطات السرية أو بمعلومات أو وثائق الطرف 

 الثالث .

اذا علمت دولة ما انه يجري أو من املحتمل أن يجري الكشف عن معلومات أو وثائق تتعلق بها فى اية مرحلة من  -د

 ان هذا الكشف املساس بمصالح أمنها الوطني .مراحل االجراءات واذا رات ان من ش

لذا سعى املدعي ىالعام أو الدائرة التمهيدية وفق الحالة الى حل املسالة بطرق تعاونية وتشمل خطوات نصت عليها 

ما منها ب( منها: تعديل الطلب أو توضيحه، قرار من املحكمة بشان مدى صلة املعلومات أو االدلة املطلوبة أو قرار 7/ 29املادة )

اذا  كانت االدلة رغم صلتها يمكن أو امكن فعال الحصول عليها من مصدر أخر غير الدولة املطلوب منها تقديمها ، أمكانية الحصول 

 954على املعلومات أو االدلة من مصدر أخر أو فى شكل أخر، أو االتفاق على الشروط التى يمكن فى ظلها تقديم املساعدة ...  .

الوارد فى القانون الوطني : لغايات تيسير اعمال التحقيق واملقاضاة املتعلقة بالجرائم التى تدخل فى  حظر التعاون  -9

اختصاص املحكمة يموجب نظام روما على الدولة املوجه اليها طلب املساعدة فى أمر ال يحظرة قانونها أن تنظر قبل رفض الطلب 

محددة أو تقديمها فى تاريخ الحق أو باسلوب بديل على أن تلتزم املحكمة  فيما إذا كان من املمكن تقديم املساعدة وفق شروط

   955أو يلتزم املدعي العام بهذه الشروط اذا قبلت بها املحكمة .

من املهم أيضا مالحظة أن املدعي العام ال يعتمد فقط على املعلومات الواردة من السلطات العامة مثل الحكومات 

مية الدولية. كما أن الكيانات الخاصة مثل املنظمات غير الحكومية هي أيضا مصادر معلومات الوطنية أو املنظمات الحكو 

مشروعة للمدعي العام. وباإلضافة إلى ذلك، تؤخذ في االعتبار أيضا املعلومات الواردة عن الدول غير األطراف في النظام األساس ي. 

علومات عن الدول غير األطراف ساهمت بشكل كبير في جمع املعلومات وهذا أمر هام جدا في الواقع؛ حيث أصبح من الواضح أن امل

                                                           

راحل االجراءات عن اية على :ه: أن يوافق على عدم الكشف فى اية مرحلة من م 72تنص الفقرتان الفرعيتان من الفقرة الثالثة من املادة   953

 و مستندات أو معلومات يحصل عليها بشرط املحافظة على سريتها ولغرض واحد هو استقاء ادلة جديدة ما لم يوافق مقدم املعلومات على كشفها أ

 ...،و: أن يتخذ أو يطلب اتخاذ التدابير الالزمة لكفالة سرية املعلومات أو لحماية أى شخص أو للحفاظ على األدلة .

 ( من النظام االساس ي.7/ 29نص املادة )  954

 ( من النظام االساس ي.22/7نص املادة ) 955
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بلدا. وكانت  11بالغ من  711، تلقى مكتب املدعي العام حوالي 9112يوليه  9119من قبل املدعي العام. وفي الفترة بين يوليه 

 (.956)في املائة من هذه املعلومات ذات صلة بالدول غير األطراف في النظام األساس ي 92نسبة 

والزالت فكرة السيادة تمثل اشكالية فيما يتعلق بمسألة التعاون مع املحكمة  سواء اخذ األمر جانب اختصاص القضاء 

 للسيادة .
ً
 957الوطني الذي يعد أحد معالم السيادة ، بل يرى جانب من الفقه أن تسليم أحد رعايا الدولة يمثل انتهاكا

: تنازع االختصاص فى قضية سيف اال 
 
أصدرت الدائرة التمهيدية  9100فى عام سالم القذافى وعبد هللا السنوس ي : ثانيا

األولى للمحكمة الجنائية الدولية ثالثة أوامر بالقبض شملت معمر القذافى وسيف االسالم القذافي وعبد هللا السنوس ي بتهمة 

 لقرار مجلس االمن رقم 
ً
الى  9100فبراير  07لة الوضع فى ليبيا منذ والقاض ى باحا 0221ارتكاب جرائم ضد االنسانية تطبيقا

 القضية  9100مارس  2املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن تم فتح التحقيق فى 
ً
،ثم انهت الدائرة التمهيدية رسميا

يا التى اعلنت تمسكها تم اعتقال املتهم الثاني فى ليب 9100نوفمبر  02،وفى  9100اكتوبر  91ضد املتهم االول بسبب وفاته بتاريخ 

اعتقلت موريتانيا عبد هللا السنوس ي وقامت بتسليمه إثر  9100مارس  02باختصاص قضائها فى التحقيق معه ومقاضاته وفى 

 ذلك الى ليبيا وهى دولة الجنسية ومحل ووقع الجريمة .

ية وبين بين املحكمة الجنائية الدول وتم اعتقال سيف االسالم القذافى فى ليبيا فاثيرت حينها مسألة تنازع االختصاص   

القضاء الجنائي الوطني الليبى بخصوص الجرائم املنسوبة اليهما، فكل منهما يدعي أنه صاحب االختصاص فى التحقيق وبرز هناك 

انيد واساتجاهان، االتجاه االول: يؤكد على أن االختصاص ينعقد للقضاء الجنائي الليبي من جهة، اتجاه يؤكد على وجود وقائع 

قانونية تجعل االختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، فاالتجاه االول يرى فى القضاء الليبى صالحية مباشرة التحقيق واملقاضاة 

 فى تلك الجرائم لعدة أسباب منها: 

ة فى بسبب شرعي يتمثل فى أن احكام الشريعة االسالمية الغراء تمنح القضاء الليبى االختصاص على الجرائم املرتك-

 الحكام الشريعة االسالمية ألن القضاة فى املحكمة الجنائية 
ً
ليبيا دون غيره ملحاكمة املتهمين فى أى جريمة يتهم بارتكابها وفقا

الدولية الذين يتولون اجراءات املحاكمة ليسوا مسلمين وقد اتفق علماء املسلمين على أنه ال يجوز أن يتولى الغير مسلم والية 

  958الخصومات واملنازعات سواء بين املسلمين وبعضهم أو بين املسلمين وغيرهم،القضاء وفصل 

قرارت مجلس األمن وااللتزام بالتعاون مع املحكمة: فوالية القضاء الوطني ال تعني استبعاد التعاون مع املحكمة  -

 فيه وإنما يس
ً
تند الى قرارت مجلس األمن فى إطار الجنائية، فالتعاون هنا ليس مفروض من النظام حيث أن ليبيا ليست طرفا

املنفعة املتبادلة وال ينطوي على التزام بتسليم املتهمين الى املحكمة او املساس بالوالية القضائية الوطنية، ذلك أن املشرع الليبى 

جراءات جنائية ( مكرر ا222اشترط ضمن ما يشترط لجواز التسليم اال يتعلق طلب التسليم بليبي وفق الفقرة )ج( من املادة )

  959ليبي.

                                                           

956 Annalisa Ciampi، “The International Criminal Court،” The Law and Practice of International Courts and Tribunals، Vol. 3، Issue 3، 

2004، p. 147. 

واقع تعاون الدول مع املحكمة الجنائية الدولية واثره فى فعاليتها، رسالة دكتوراة، كلية القانون، جامعة عمان محمد شلبى عبد املجيد العتوم،  957

 . 22، ص 9100العربية، 

 ( .70(، وسورة املائدة اآلية )020سورة النساء األية )  958

 ( مكرر من قانون االجراءات الليبي.222نص املادة )  959
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 أما االتجاه الثاني: يؤكد على أن تسليم املتهمين الى املحكمة الختصاصها وله عدة مبررات منها: 

يرى ذلك االتجاه أن اختصاص املحكمة الجنائية فى ليبيا تجسيد لقاعدة االختصاص العالمي املمنوح  

به من قبل املجتمع الدولى تقدم بطلب الى مجلس األمن من أجل ألة  للمحكمة إذ أن املجلس االنتقالى بمجرد تشكيله واالعتراف

االنتهاكات التى وقعت فى ليبيا الى املحكمة الجنائية للتحقيق مع املتهمين كوسيلة قانونية من أجل ممارسة ضغوط دبلوماسية 

ة باجراءات التحقيق فى القضية وجمع والتسريع بمحاكمتهما ،وتم إحالة ملف القضية الى املحكمة وقام املدعي العام باملحكم

، 7االدلة واصدار اوامر القبض ضد املشتبه بهم وهذا ما يمنح املحكمة االختصاص فى املحاكمة فى الجرائم املوجودة فى املواد )

جلس امل ( من النظام دون التقيد بمبدأ االختصاص التكميلي للمحكمة سواء املكاني أو الزماني أو الشخص ي ، وأن مطالبة2، 1

 صريح من الحكومة الليبية عن االختصاص فى إجراء املحاكمة .)
ً
 ( 960االنتقالى احالة امللف الى املحكمة يعد تنازال

 ان املحكمة لم تقم باجراء التحقيقات فى الجرائم الواقعه فى ليبيا اال بناء على قرار صادر من مجلس األمن  

كامل للنظام القضائي  باعتباره أحد سلطات الدولة التى الزالت  أن تغيير النظام فى ليبيا ترتب عليه انهيار  

تواجه صعوبات فى ممارسة سلطاتها القضائية على كامل االراض ى الليبية وهو ما يمنح االختصاص للمحكمة وفق نص املادة 

(02 /2 .)961 

 الخاتمة

ختلف عن التعاون بين الدول في مجال تبين لنا من خالل الدراسة أن التعاون مع القضاء الجنائي الدولي يتميز وي

 بذاته في إطار العالقات الدولية في مجال مكافحة اإلجرام، ويقوم هذا النوع 
ً
 ومستقال

ً
 قائما

ً
مكافحة الجرائم، الذي يعد نظاما

ون والتحقيق لتعامن التعاون على اتفاقيات ثنائية بين الدول أو اتفاقيات إقليمية بين مجموعة من الدول لتحقيق وتعزيز مجاالت ا

في بعض أنواع من الجرائم ذات األهمية البالغة كجرائم غسيل االموال وجرائم املخدرات ومكافحتها. أما بالنسبة للتعاون مع 

القضاء الجنائي الدولي فإنه يتعلق بتعاون الدول مع جهاز قضائي يتسم بالصفة الدولية وليست الوطنية لدولة من الدول، وهذا 

كون محكمة جنائية دولية بغض النظر عن طريقة وفلسفة إنشائها، فقد تكون محكمة منشأة بموجب قرار من الجهاز قد ي

مجلس األمن وقد تكون بموجب معاهدة بين الدول وقد تكون اتفاقا بين دولة ما واألمم املتحدة، وفي مجال دراستنا نبحث 

 ظام روما لتمثل جهة القضاء الجنائي الدولي الدائم.التعاون مع املحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت بموجب ن

 وفيما يلي أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

بينت الدراسة أنه إضافة إلى سلطة املجلس في اإلحالة إلى املحكمة ضمن عالقته بها، هناك ما يكمل هذه  

شهرا بقرار يصدر عنه  09تحقيق واملقاضاة ملدة عدم جواز البدء بالالعالقة بين املحكمة ومجلس األمن، فللمجلس حق طلب 

 .بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، ويجوز تجديد هذه املدة

عملت الدراسة على تقييم عالقة املحكمة باملجلس، وتبين أن الصالحية الواسعة التي منحت للمجلس لم تأت  

بإرادتها إلى النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية وصادقت عليه.  من فراغ، بل منحت له بإرادة أغلبية الدول التي انضمت

 وهي ليست مطلقة، إذ أن هناك مجموعة من القيود والضوابط مفروضة على مجلس األمن تقيد عمله.

                                                           

 . 20فى، ونجيب بن عمر عوينات، املحكمة الجنائية الدولية وسيادة الدول، جامعة جندوبة، تونس، بدون سنة، ص خالد بن عبد هللا الشا  960

 ( من النظام االساس ي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ 02نص املادة )  961
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بينت الدراسة أنه مقابل التزام الدول بالتعاون، هناك نوع من املسؤولية التي قد تترتب عند عدم الوفاء به،  

ذه املسؤولية تحددها األجهزة املعنية سواء على املستوى الدولي كمجلس األمن أو على نطاق املحكمة الجنائية الدولية كجمعية وه

 في سبيل ذلك إحالة مسائل مثل عدم التعاون إلى مجلس األمن.
ً
  الدول األطراف التي لها أيضا

التطبيقي للتعاون مع املحكمة في ضوء القضايا قام الباحث من خالل الدراسة بالوقوف على الواقع الدولي و  

التي تنظرها املحكمة أو التي نظرتها إلى غاية اآلن، والتي بلغ عددها خمسة قضايا، وظهر من خالل الدراسةعدم تعاون الدول مع 

 املحكمة على الغالب.

من يخالف أحكامه وعدم تبين من خالل الدراسة أنه يترتب على عدم التعاون عدم تطبيق القانون الدولي على  

تنفيذ العقاب الالزم عند الحكم به، بالتالي القضاء على األثر الوقائي الرادع لتجريم أفعال الجرائم الدولية، وعدم تحقيق الردع 

ولى الخاص والعام بمواجهة ارتكاب أعتى وأخطر الجرائم، وأنه يؤثر على فاعلية املحكمة املنتظرة واملتوقعة منها في سنواتها األ 

 وقدرتها على فرض االحترام الواجب لإلنسان وحقوقه وحرياته األساسية بالنسبة للدول كافة.

 

 املراجع واملصادر

: املراجع باللغة العربية
 
 أوال

 علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي فى عالم متغير، بترال للطباعة والنشر، بيروت، بدون سنه. 

مة الجنائية الدولية فى ضوء العالقة بينها وبين هيئة األمم املتحدة، رسالة هبهوب فوزية، فعالية املحك 

 .9100ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

أحمد عبد هللا أبو العال، تطور دور مجلس األمن فى حفظ السلم واألمن الدوليين، دار الكتب القانونية،   

 .9117القاهرة، 

 .0229قدمات االساسية فى القانون الدولى الجنائي، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، عبد هللا سليمان، امل 

زاوي سامية، دور مجلس االمن فى تطبيق القانون الدولى االنساني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  

 .9113باجي مختار، عنابة، 

ل من تبعات جرائم التعذيب، مجلة املستقبل باسل يوسف بجك، اآلليات القانونية الفالت قوات االحتال 

 .9111، يونيو  293العربى، العدد 

حازم محمد عتلم، نظم االدعاء أمام املحكمة الجنائية الدولية، بحث مقدم لندوة املحكمة الجنائية الدولية  

 .9110أكتوبر  2 -2"تحدي الحصانة" دمشق، 

، دار دجلة ، عمان، 0نائي فى حماية حقوق االنسان، طعبد هللا على عبو سلطان، دور القانون الدولى الج 

9113. 

خلوي خالد، تأثير مجلس االمن على ممارسة املحكمة الجنائية الدولية الختصاصها، رسالة ماجستير، كلية  

 .9100تيزي وزو، -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

فى عمل املحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، كلية عاتقة عوض عبد العزيز الكثيري، تأثير مجلس األمن  

 .9102القانون، جامعة االمارات العربية املتحدة، 

الفيدرالية الدولية لحقوق االنسان، ال لالستثناء االمريكي، الحملة االمريكية ضد املحكمة الجنائية الدولية،  

 . 9119آب 
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:دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، ناصر سعد الغزاوي، تنفيذ احكام القضاء الدولى 

 .9103جامعة األزهر ، غزة، 

ميس فايز أحمد صبيح، سلطات املدعي العام لدي املحكمة الجنائية الدولية : دراسة مقارنة، جامعة الشرق  

 .9112االوسط، 

 .9111لجامعية، االسكندرية، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق،مؤسسة الثقافة ا’ السيد أبو عيطة 

عبد الرحمن بلعالم، العوائق والتحديات السياسية الحائلة دون فاعلية الجزاء الدولى الجنائي، مجلة  

 .9103، 0، العدد 2الدراسات القانونية املقارنة، املجلد 

حدة العربية، وليم نجيب جورج نصار،مفهوم الجرائم ضد االنسانية فى القانون الدولى ، مركز دراسات الو  

 .9113بيروت، 

د.حمدانى عبد السالم، االختصاص التكاملى للمحكمة الجنائية الدولية: دراسة تحليلية،رسالة ماجستير،  

 . 9112كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

 .0237ممدوح شوقى مصطفى كامل، األمن القومي واألمن الجماعي الدولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  

 .0232حمد زكي شافعي، مقدمة فى العالقات االقتصادية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، م 

 .9111حمد لطفى ،آليات املالحقة فى نطاق القانون الدولى الجنائي االنساني، دار الفكر والقانون، املنصورة، م 

: املراجع باللغة الفرنسية.
 
 ثانيا

 BAKKER Christine A.E. ، "Le principe de complémentarité et les « auto-saisines » : unregard 

critique sur la pratique de la Cour Pénale Internationale"،Revue Générale de DroitInternational Public، 

2008. 

 Paul tavernier: comment surmonterles obstacles constitutionnels à la ratification du 

statutde romede la cour pénale internationale. Rev. trim. dr. h. (2002). 

 TAXIL B. "La Cour pénale internationale et la Constitution française". - Actualité etDroit 

International،)dihttp://www.ridi.org/afévrier 1999 (  

 Spyridon Aktypis; L adaptation du droit penal francais au statut de la cour penale 

internationale;Etat des lieux، Droits fondamentaux، n°7، janvier 2008– décembre 2009 www.droits 

fondamentaux.org. 

 Kara Naima Mostefa : " institutions internationales "، office des publications 

universitaires، Alger، 1985. 

 BENSOUDA Jihane : " la justice internationale ،Sierra Leone، Cambodge ، Les juridictions 

hybrides . " sur le cite :http://www .suite 101 . fr / content/ la justice internationale au liban ;3 a 5949 ? 

template = article . print . cfm. 

 AFSANI Bassir : " L’ONU adopte un compromis entre les états unis et les partisans de la 

justice internationale "، le monde، 14 juillet، 2002. 

 FIDH: «Nom A l’exception Américaine sous convert de la lutte contre le terrorisme، l’offensive 

Américaine contre la cour pénale internationale» Rapport n° 345. Novembre، 2002. 
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: املراجع باللغة اإلنجليزية
 
 ثالثا

 David A. Nill، “National Sovereignty: Must It Be Sacrificed to the International Criminal Court?” 

BYU Journal of Public Law، Vol. 14، Issue 1، 1999. 

 Annalisa Ciampi، “The International Criminal Court،” The Law and Practice of International Courts 

and Tribunals، Vol. 3، Issue 3، 2004. 

 Cenap Çakmak A Brief History of International Criminal Law and International Criminal 

Court.2017.  
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"دراسة تحليلية مقارنة يف  التقييد القانوين لحرية املستأجر التاجر بنقل حق اإليجار 
 الترشيع األردين واملغريب"

Legal restriction on the freedom of the tenant-merchant to transfer the right of rent 
"A comparative analytical study in Jordanian and Moroccan legislation" 

  علي إبراهيم أحمد عبد العزيزالباحث : 

 سطات –مختبر قانون األعمال بجامعة الحسن األول  دكتور القانون الخاص.

  عمر موس ى الشبول الباحث : 

 سطات –باحث في سلك الدكتوراة. مختبر قانون األعمال بجامعة الحسن األول 

 امللخص

ام املتعلقة باملتجر، وبينت في خضم هذا التنظيم مجموعة العناصر املعنوية واملادية نظمت التشريعات التجارية كافة األحك

املكونة له وأكدت بشكل قانوني على أن عقد اإليجار يعد من عناصر املتجر،  وبالرغم من وجود هذا التنظيم إال أن أحكامه 

 ولم تفي بالغرض، والس
ً
تكمال النقص الذي اعترى هذا الجانب أحيلت الخاصة بالتنازل عن حق اإليجار قد جاء منتقصا

املسألة للتشريعات املختصة بتنظيم عقود اإليجار، وباعتبارها ال تعنى بالعمليات التجارية بقدر عنايتها بمصالح املؤجر 

،  حيث ل
ً
بعض  م تفرق واملستأجر فقد أثارت مسألة انتقال حق اإليجار في حالة فراغ املستأجر التاجر عن املتجر إشكاال كبيرا

التشريعات بين اإليجار لغايات االستغالل التجاري واإليجار لغايات السكنى وقيدت حرية املستأجر بتفويت األصل التجاري 

والفراغ عن عقد اإليجار بموافقة املالك كما هو الحال في التشريع األردني فيما فرقت بعض التشريعات بين نوعي اإليجار 

التجار وأقرت بحرية التاجر في بيع املتجر بكافة عناصره ومن ضمنها املتجر دون الحصول على إذن  السابقين ومنحت للمستأجر 

 املؤجر كما هو الحال في التشريع املغربي.

 الكلمات املفتاحية: املتجر، عقد اإليجار، التنازل عن حق اإليجار. 

Abstract 

Commercial legislation regulated all the provisions related to the store, and indicated in the midst of this regulation 

the set of moral and material elements that compose it, and legally confirmed that the rent  contract is one of the 

elements of the store, and despite the existence of this regulation, its provisions for waiving the right of rent were 

incomplete and did not fulfill the purpose.  In order to complete the shortfall in this aspect, the issue was referred 

to the legislations concerned with regulating rent contracts, and as it is not concerned with commercial operations 

as much as it is concerned with the interests of the lessor and the tenant, the issue of transferring the right of rent in 

the event of the merchant’s vacancy from the store has raised a major problem, as some legislations did not 

differentiate between rent for the purposes of exploitation.  Commercial and renting for residential purposes, and 

the freedom of the tenant was restricted to forfeit the commercial asset and void the rent contract with the consent 

of the owner, as is the case in Jordanian legislation. This is the case in Moroccan legislation.  

 Keywords: store rent contract, assignment of rent right. 
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 املقدمة 

 على 962تقع عقود اإليجار بأليتها القائمة على تمليك املؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من املأجور ملدة معينة لقاء عوض معلوم

درجة بالغة من األهمية، وتنبع هذه األهمية من تعلق هذه الطائفة من العقود بالنظام االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات 

 املحلية، حيث تعتبر الرابط بين األفراد واملؤجرين وكذلك حلقة الوصل بين التجار ومالك املحال التجارية القطانين فيها.

ت التشريعية إلى إقرار جميع األحكام الناظمة لعقد اإليجار، وأخضعتها ابتداَء إلى أحكام وتحت ظل هذه األهمية ذهبت الجها

النظرية العامة للعقد واملنظمة في القانون املدني األردني، ومن بعدها أحكام عقد اإليجار الواردة في ذات القانون، ولم تكتفي 

ار ويضبط جوانبها التي خرجت من سيطرة القانون املدني األردني بذلك بل ذهبت إلى إقرار تشريع خاص ينظم أحكام عقد اإليج

 ويطلق عليه قانون املالكين واملستأجرين األردني.

وبالرغم من اإلحاطة التشريعية بأحكام القانون، التي تباينت بين النصوص العامة والخاصة واألكثر خصوصية، إال أن عقد 

 للنقد، بما سببه من مشاكل ونزاعات  اإليجار أو باألحرى التنظيم القانوني لعقد
ً
اإليجار في األردن كان مثار جدل واسع، ومحطا

بين املستأجرين من جهة واملؤجرين من جهة أخرى وليس أدل على ذلك من جملة التعديالت التي لحقت بهذا القانون، والتي لم 

 .963تؤتي أوكلها إلى الوقت الراهن

لعقد اإليجار في األردن يتضح لنا أن مواطن الضعف فيه ال تولد مشكلة واحدة بل العديد وبالنظر إلى مكنون التنظيم القانوني 

، ومن بعده عملية تنظيم حق املستأجر 964من املشاكل والنزاعات كما هو الحال في عملية تنظيم االمتداد القانوني لعقد اإليجار

، حيث وقف فيها بجانب املؤجر بشكل 965ثماره بطريقة الضمانالتاجر في التنازل عن عقد اإليجار في حال أراد بيعه أو حتى است

، وعلى النقيض من ذلك وقف املشرع 966صريح وواضح دون أن يعير االهتمام ملا أقرت به التشريعات التجارية في هذا الشأن

هذه  ه للغير، وتعمداملغربي إلى جانب املستأجر التاجر وكفل له الحماية القانونية التي تمكنه من استغالل حقه والفراغ عن

الدراسة بيان كافة التفاصيل املتعلقة بانتقال حق اإليجار من حيث املفهوم العام وكذلك الحكم في التشريع والقضاء األردني 

 واملغربي.

 أهمية الدراسة

التي جه الخصوص، و تنبع أهمية دراستنا من مالمستها الواقع التشريعي لعقود اإليجار بوجه العموم وعقود اإليجار التجارية بو 

 ملالك 
ً
 قانونيا

ً
 في بقائها واستمرارها، وهذا ما يوجب اعتبارها حقا

ً
 في خط سير املنشآت التجارية، وكذلك عامال

ً
 مهما

ً
تعتبر عامال

 ااملحل التجاري يتاح له التصرف فيه من أجل استمرارية حياة النشأة التجارية، في التشريعات الناظمة ألحكام عقود اإليجار كم

 هي بموجب التشريعات التجارية أو املتجر.

 إشكالية الدراسة

تتمحور إشكالية دراستنا حول التوافق التشريعي التجاري واإليجاري في مسألة حماية املستأجر التاجر من تغول مالك العقار في 

 التجاري، أو تقرير بعض الحقوق  حقه بإخالء املأجور في حالة قيام املستأجر بالفراغ عن حقه لشخص آخر في حالة ببيع املحل

                                                           

 من القانون املدني  األردني. 173املادة  - 962

، 29د اإليجار في التشريع األردني دراسة تحليلية ناقدة، مجلة قانون األعمال الدولية، العدد علي عبد العزيز، أحكام االمتداد القانوني لعق - 963

 .033 -029، ص 9191

( لسنة 00، عمد إلى إصدار قانون املالكين واملستأجرين رقم )0279( لسنة 19بعد أن أصدر املشرع األردني قانون املالكين واملستأجرين رقم ) - 964

 .9100( لسنة 99العديد من التعديالت، إلى أن وصل به الحال إلى إصدار رقم )، والذي لحقه 0222

 .   13 -2(، ص 9(، عدد )9محمد ياسين إسماعيل، فكرة ارتباط إيجار املكان باملتجر، مجلة جامعة مؤته للبحوث والدراسات، مجلد ) - 965

للشركة املندمجة، املجلة األردنية في القانون والعلوم، السياسية، املجلد  جمال طالل النعيمي، أثر االندماج على استمرارية عنصر اإلجارة - 966

 .921 -970م. ص9191( 9( العدد )09)
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العينية عليه بهدف تحسين القدرة املالية للمنشأة كما هو الحال في رهن املحل التجاري جملة واحدة بما يحتويه من عناصر ومن 

 ضمنها عقد اإليجار، وبدورها تثير هذه اإلشكالية العامة العديد من التساؤالت التي يعتبر أهمها: 

 عقد اإليجار باملتجر؟ ما هي طبيعة عالقة  

 هل نصت التشريعات التجارية على حق املستأجر التاجر بالتنازل عن حق اإليجار؟  

 هل نصت التشريعات الناظمة ألحكام عقد اإليجار على حق التاجر بالتنازل عن عقد اإليجار؟  

 ما هو موقف القضاء األردني من تنازل املستأجر التاجر عن عقد اإليجار؟  

 ملشرع األردني حق املستأجر التاجر أم أبقاه رهين إرادة املؤجر؟هل كفل ا 

 أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس ي مناطه بيان املوقف التشريعي من تقرير انتقال حق اإليجار في عقود اإليجار التجارية 

س ي البد لنا من تحقيق جملة من األهداف الفرعي التي ومدى تكريسها للملكية التجارية للمتجر، وللوصول إلى هذا الهدف الرئي

 يمكن إجمالها بما يلي: 

 بيان طبيعة عالقة عقد اإليجار باملتجر.  

 تحديد العناصر املادية واملعنوية للمتجر املقررة بموجب أحكام القانون.  

 تحديد املدلول القانوني حق اإليجار.  

 نتقال حق اإليجار.بيان موقف املشرع األردني واملغربي من ا   

 بيان موقف القضاء األردني واملغربي من انتقال حق اإليجار.  

 منهجية الدراسة

تتبع هذه الدراسة املنهج الوصفي والتحليلي كأساس منهجي للمعالجة املوضوعية فيها؛ ومن خالله ستعمد هذه الدراسة تحليل 

اختالف مواطنها، وكل ذلك بهدف الوصول إلى الوصف القانوني  النصوص القانونية التي تناولت التنازل عن حق اإليجار على

 لتوجه املشرع األردني من ومدى تكريسه للملكية التجارية للمتجر.

 تقسيم الدراسة

 يجمل بنا وفي سبيل اإلحاطة بكافة تفاصيل املوضوع السير وفق التقسيم املنهجي اآلتي: 

 املبحث األول: ماهية انتقال حق اإليجار

 الثاني: أحكام انتقال حق اإليجار في التشريع األردني واملغربي املبحث

 املبحث األول 

 ماهية انتقال حق اإليجار 

أحاط املشرع األردني وكذلك املغربي مستأجري العقارات بقصد التجارة بالعديد من النصوص التي تكفل حقوقهم في البقاء 

ادة املؤجر وملدة غير معلومة، وذلك تحت مسمى االمتداد القانوني لعقد شاغلين للمأجور بعد انتهاء عقد اإليجار رغما عن إر 

 في 967اإليجار والذي حرم املؤجر من حق طلب إخالء املأجور، إال بتوافر أحد أسباب اإلخالء
ً
، إال أن هذه الحماية وتحديدا

ة بيان اإلطار النظري لهذا الحق وهذا ما التشريع األردني لم تظهر في موطن انتقال حق اإليجار، وتعمد هذه الجزئية من الدراس

يتطلب تقسيمها إلى مطلبين  يحدد األول منهما طبيعة العالقة بين عقد اإليجار واملتجر تحت مسمى عقد اإليجار كعنصر من 

 عناصر املتجر )املطلب األول(، أما ثانيهما فيحدد املفهوم العام لحق اإليجار )املطلب الثاني(.

                                                           

 .039علي عبد العزيز، مرجع سابق، ص  - 967
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 املطلب األول 

 اإليجار كعنصر من عناصر املتجر عقد

ينطوي املتجر على العديد من العناصر املادية واملعنوية التي تشكل مجتمعة الكيان العام له، والحقوق الشخصية ملالكة، لكن 

بيان ماهية حق اإليجار بشكل موسع يقتض ي منا ابتداًء تحديد مفهوم املتجر، وعليه سنعمد تقسيم هذا املطلب من الدراسة 

إلى جزئين يعنى األول منهما بالتعريف باملتجر )الفرع األول(، ويختص ثانيهما ببيان عناصر املتجر )الفرع الثاني(، ومن بينها عنصر 

 عقد اإليجار.

 الفرع األول 

 تعريف وخصائص املتجر 

يه غرب العربي فيما يسمتتفاوت تسمية املتجر من بلد إلى آخر حيث يطلق عليه البعض األصل التجاري كما هو الحال في امل

 البعض اآلخر باملحل التجاري كما هو الحال في املشرق العربي، وال إشكال في تغير التسمية طاملا أن املدلول واحد.

ومن حيث مدلول املتجر فعرفه جانب من الفقه القانوني بأنه: مجموعة من األموال املنقولة املخصصة ملمارسة النشاط التجاري، 

 لخبرة التاجر، أو ألي سبب آخر مرتبط بأحد وهو يسمح أس
ً
 لجودة املنتوجات املعروضة للبيع أو نظرا

ً
 باجتذاب الزبائن نظرا

ً
اسا

 .968عناصره

وعرفه جانب آخر بأنه: مجموعة من األموال املنقولة املخصصة   ملمارسة تجارة أو صناعة معينة والتي تتضمن نوعين من يتحدد 

 . 969ثانيها فيتمثل بالعناصر املعنوية أولها بالعناصر املادية أما

فيما عرفه البعض بأنه: كتلة من األموال املنقولة تخصص ملمارسة مهنة تجارية، وتتضمن بصفة أصلية بعض مقومات معنوية، 

 .970وقد تشتمل على مقومات أخرى مادية

ها: قانون العالمات التجارية األردني والتي جاء فيومن جانب تشريعي اكتفى املشرع األردني ببيان إطاره العام في املادة الثانية من 

 . 971" املحل التجاري: املؤسسة الفردية أو الشركة"

 من محل التاجر  – 0والتي نصت على: "  23أما قانون التجارة األردني فقام بتحديد عناصره وذلك في املادة 
ً
يتكون املتجر قانونا

 يشتمل املتجر عل – 9ومن الحقوق املتصلة به. 
ً
 -ى مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب األحوال وهي خصوصا

الزبائن واالسم والشعار وحق اإليجار والعالمات الفارقة والبراءات واإلجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية واألثاث التجاري 

 والبضائع".

من مدونة التجارة املغربية والتي نصت على:  22في املادة ومن جانبه عرف املشرع املغربي املتجر تحت مسمى األصل التجاري 

 "األصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع األموال املنقولة املخصصة ملمارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية".

بية حيث جاء فيها: "يشتمل من مدونة التجارة املغر  31وباإلضافة إلى تعريفه للمتجر حدد املشرع املغربي عناصر املتجر في املادة 

األصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية ويشمل أيضا كل األموال األخرى الضرورية الستغالل األصل كاالسم التجاري 

                                                           

 .00، ص9102ناصر بوزيد، التسيير الحر في التشريع التجاري، رسالة ماجستير )غير منشورة،(، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر،  - 968

 .7، ص9111سميحة القليوبي، املحل التجاري، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  - 969

صادية، تعمر العطين، مدى انتقال حق اإلجارة إلى مشتري املحل التجاري في القانون األردني واملقارن، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالق - 970

 72 -97، ص 9102العدد الثاني عشر، 

بأنه: مجموعة أموال مادية ومعنوية تخصص ملزاولة  02عرفه قانون املعامالت التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة في املادة  - 971

 أعمال تجارية".
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والشعار والحق في الكراء واألثاث التجاري والبضائع واملعدات واألدوات وبراءات االختراع والرخص وعالمات الصنع والتجارة 

 ة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق امللكية الصناعية أو األدبية أو الفنية امللحقة باألصل".والخدم

وبالنظر إلى جملة التعريفات السابقة نرى بأن املتجر ينطوي على العديد من الخصائص ومنها أن املتجر مال منقول حيث يتكون 

عنوية التي يمكن نقلها من شخص آلخر من حيث امللكية ومن مكان آلخر من حيث املتجر من مجموعة من العناصر املادية وامل

، وأن املتجر أو املحل التجاري بأنه مال منقول معنوي وليس مال منقول مادي، حيث تعتبر العناصر املعنوية هي 972املكان

 .973العناصر األهم في تكوينه، ولذلك ال تسري عليه أحكام املنقول املادي

املتجر أو املحل التجاري مال تجاري ولذلك يشترط لكسب املحل الصفة التجارية أن يكون الغرض من إنشائه القيام  كما ويعتبر 

 أن يكون النشاط التجاري مشروعا أي غير مخالف للنظام العام
ً
 .974بأعمال تجارية، وهذا يشترط أيضا

 الفرع الثاني

 عناصر املتجر

 من تعريفه وذلك في املادة  اعتمد املشرع األردني آلية بيان عناصر 
ً
من القانون التجاري األردني والتي حددت هذه  23املتجر بدال

 من محل التاجر ومن الحقوق املتصلة به.  – 0العناصر على النحو التالي: " 
ً
يشتمل املتجر على مجموعة  – 9يتكون املتجر قانونا

 
ً
الزبائن واالسم والشعار وحق اإليجار والعالمات الفارقة والبراءات  -عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب األحوال وهي خصوصا

واإلجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية واألثاث التجاري والبضائع"، وع ذات النهج سار املشرع املغربي  الذي حدد املتجر 

وجوبا على زبناء وسمعة تجارية ويشمل أيضا كل  من مدونة التجارة املغربية حين جاء فيها: "يشتمل األصل التجاري  31في املادة 

األموال األخرى الضرورية الستغالل األصل كاالسم التجاري والشعار والحق في الكراء واألثاث التجاري والبضائع واملعدات واألدوات 

كل حقوق امللكية  وبراءات االختراع والرخص وعالمات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة

الصناعية أو األدبية أو الفنية امللحقة باألصل"، وسنعمد في هذا املقام تفصيل أحكام هذه املادة من خالل بيان العناصر املادية 

 للمتجر )أوال(، وكذلك العناصر املعنوية للمتجر )ثانيا(.

 أوال: العناصر املعنوية للمتجر 

 وية وهي:يضم املتجر العديد من العناصر املعن

ع به عقوده، ويتكون  االسم؛ 
 
أو العنوان التجاري؛ يعبر عن االسم الذي يستخدمه التاجر إلظهار تجارته إلى الجمهور ويوق

 975العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه.

ذلك وهم مجموع األشخاص الذين يتعاملون مع املتجر من أجل الحصول على الحاجات أو الخدمات سواء كان  الزبائن؛ 

 . 976بصفة اعتيادية أم بصفة عابرة

الشعار عنصر من العناصر املعنوية للمتجر، ويعبر عن رمز أو صورة أو عالمة يضعها التاجر على واجهة محله أو  الشعار؛ 

اعية نعلى لوحته بقصد تمييز محله عن غيره، كما وتعتبر العالمات التجارية والصناعية، وبراءات االختراع والرسوم والنماذج الص

 .977من العناصر املعنوية للمتجر

                                                           

 .02ناصر بوزيد، مرجع سابق، ص - 972

 .09، ص0223قاهرة، مصر، محمد خلف، إيجار وبيع املحل التجاري، دار الكتاب القانونية، ال - 973

 .030. ص 9112، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 0فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، ج - - 974

 .221سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  - 975

 021فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص  - 976

 .221سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  - 977
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ويقصد بالعالمة الفارقة التجارية أو الصناعية التسميات والرموز واألختام والطوابع  العالمات التجارية والصناعية؛ 

والحروف والنقوش، وبصورة عامة هي كل إشارة تستعمل لتمييز طبيعة بضاعة أو منتج صناعي أو تجاري أو زراعي أو معدني 

 ه.ومنشئ

 واالختراع هو ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم. براءات االختراع؛  

ويقصد بها املنسوجات ذات الرسمات املطبوعة أو املنسوجة، والورق امللون املستعمل  الرسوم والنماذج الصناعية؛  

 والقبعات وأغطية الرأس. لتغطية الجدران، والنماذج الجديدة للمعاطف

؛ يضم املتجر من حيث عناصره املعنوية على محل إشكالية دراستنا واملتمثل بحق اإليجار، وهو العقد املبرم عقد اإليجار 

بين مالك العقار ومالك املحل التجاري، حيث تعتمد أغلب املتاجر واملحال التجارية على اتخاذ مواطن عملها في أماكن ذات ارتياد 

، وبذلك 978م من قبل األفراد مما يجعل مالكيها يعمدون إبرام عقود اإليجار مع أصحاب العقارات التي تقع في هذه األماكندائ

 للمكان الذي يزاول فيه تجارته وهو الوضع الغالب
ً
 .979يوجد الحق في اإلجارة في جميع الحاالت التي يكون فيها التاجر مستأجرا

: العناصر املادية للمتجر
 
 ثانيا

 تشمل العناصر املادية للمتجر كال من: 

كاآلالت التي يستخدمها التاجر في صنع املنتجات، وسيارات النقل وأدوات الكيل  العدد الصناعية غير املعّدة للبيع؛ 

 .980واألوزان

هز بها املتجر، واملقاعد والخزائن والحواسب وغيرها.  األثاث التجاري؛   كاملكاتب واملفروشات التي ُيجَّ

ة للبيع سواء كانت مصنوعة أم مواد ضائع أو املنقوالت املادية املعّدة للبيعالب  ؛ وتعتبر البضائع أو املنقوالت املادية املعد 

 .981أولية معدة للصنع. من العناصر املادية للمتجر

 الفرع الثالث

 من عناصر املتجر 
ً
 شروط اعتبار حق اإليجار عنصرا

ملتجر، وتخويل املستأجر التاجر بعض الحقوق العينية عليه توجب التشريعات توافر للحكم بعقد اإلجار كعنصر من عناصر ا

 العديد من الشروط ويمكن إجمال هذه الشروط باآلتي: 

 أوال: أن يكون اإليجار لغايات تجارية

 من عناصر املتجر املعنوية البد من قيام العقد على أصل تجاري أي أن يتم ا
ً
 ستئجار العقار لغاياتالعتبار عقد اإليجار عنصرا

االستثمار التجاري وبالتالي ال يثبت للمستأجر إال إذا كان االتفاق الكتابي أو الشفوي املبرم بينه وبين املؤجر صاحب العقار املعني 

يعطي املستأجر الحق في مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي بهذا العقار أن الحق في الكراء، كعنصر من عناصر األصل 

 982لتجاري.ا

                                                           

 .029، مرجع سابق، ص فوزي محمد سامي - 978

مة كأكد القضاء املغربي على حكم اعتبار عقد اإليجار من عناصر املتجر إال أنه وضع هذه العقود في قائمة العناصر املادية وذلك في قرار مح - 979

عقود لة، وعقد الكراء يعتبر من الاالستئناف التجارية بفاس والذي قضت فيه: " الحق في الكراء يعد من بين العناصر املادية لألصل التجاري للمقاو 

، 02/19/9113، الصادر بتاريخ   22/12، ملف عدد 02الجارية التنفيذ: . قرار محكمة االستئناف التجارية بفاس، رقم: 

ar/2103.htmhttps://adala.justice.gov.ma/production/html/ ،0/09/9190، تاريخ الزيارة. 

 .221سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص  - 980

 021فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص  - 981

 .011، ص. 0222املغرب، -، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 0محمد الفروجي، التاجر وقانون التجارة باملغرب، ط  - 982

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/2103.htm


                                                                                                                    

424 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 من عناصر املتجر إذا قام في أصله على أساس االستغالل ألجل 
ً
ويترتب على الشرط السابق عدم اعتبار عقد اإليجار عنصرا

السكنى وكذلك االستغالل املنهي، ومن ثم ال يمكن للمستأجر التمتع بالحقوق املقررة ملستأجر العقار بقصد االستغالل التجاري 

 .983كتفويت حق اإليجار

من القانون التجاري األردني الخاصة بتقييد التجار في السجل التجاري بما يتضمنه هذا  99يفهم هذا الشرط من مكنون املادة و 

. 0التسجيل من عنوان تجاري، وما يترتب عليه من آثار تجاه الغير يكتسبها التاجر بمجرد التسجيل حيث جاء في هذه املادة: " 

. وهو أيضا 9الحصول على املعلومات الوافية عن كل التجار واملؤسسات التجارية في اململكة.  سجل التجارة يمكن الجمهور من

 أداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانون صريح بهذا املعنى".

من مدونة  72ل التجاري في املادة ونص املشرع املغربي على تجريد التاجر من أي امتيازات في حال تخلفه عن التقييد في السج

التجارة املغربية والتي نصا على: "ال يجوز لألشخاص الذاتيين أو االعتباريين امللزمين بالتسجيل في السجل التجاري والذين لم 

لتزامات االيقوموا بهذا اإلجراء أن يحتجوا تجاه الغير، إلى غاية تسجيلهم، بصفتهم التجارية، إال أنهم يخضعون مع ذلك لجميع 

 املترتبة عن هذه الصفة".

 ثانيا: أن تزيد مدة اإليجار عن عامين

 على استئجار العقار لغايات تجارية يتطلب العتبار عقد اإليجار عنصرا من عناصر األصل التجاري، أن تمض ي مدة معينة 
ً
فضال

 .984ملتجرعلى سريان هذا العقد، وقبل مرور هذه املدة ال يكتس ي عقد اإليجار وصف عنصر ا

 في املادة 
ً
 0277ماي  92من الظهير الشريف املؤرخ في  7ومن جهة التشريع فقد نص املشرع املغربي على هذا الشرط حصرا

املتعلق بالكراء املحالت املعدة الستغالل صناعي أو تجاري أو حرفي. والتي نصت على: "ال يحق ألي فرد أن يطالب بتجديد العقدة 

لي لهم عن عقدة الكراء أو ذوي حقوقهم ممن يأتون هم أو موروثهم بما يثبت به أما حق انتفاع ملدة سنتين ماعدا املكترين واملتخ

متتابعتين حصلوا عليه بمقتض ى عقدة أو عدة عقود خطية متوالية و إما ما لهم من انتفاع مسترسـل مـدة أربـع سنوات عمال 

 متوالية مكتوبة كانت أو شفوية". بعقدة أو بعدة عقود شفوية متتابعة أو بمقتض ى عقود 

ويؤكد النص السابق على أن حق املستأجر التاجر في املطالبة بتجديد الكراء ال يقوم إال بعد مرور عامين من تاريخ إبرام عقد 

 الكراء الذي يربطه باملؤجر إذا كان هذا العقد كتابيا أو أربع سنوات في الحالة التي يكون فيها عقد الكراء شفويا.

 املطلب الثاني

 انتقال حق اإليجارمفهوم 

 من عناصر املتجر، وتقتض ي قواعد املنطق والعدالة أن يتاح للمستأجر التجار 
ً
بتوافر الشروط القانونية يعتبر عقد اإليجار عنصرا

 من عناصره وتعمد هذه الجزئية من الدراسة بيا
ً
قال ن مفهوم انتنقل حق اإليجار للغير عند بيع املتجر وذلك باعتباره عنصرا

 حق اإليجار )الفرع األول( وإيجابيات انتقال حق اإليجار )الفرع الثاني(.

 الفرع األول 

 تعريف انتقال حق اإليجار

 التجار الذي يمارس تجارته في عقار مأجور، 
ً
يعبر املفهوم العام لحق اإليجار عن ذلك الحق الذي يمنحه القانون للتاجر وتحديدا

في هذا العقار ملمارسته تجارته، ويلزم املكري بتعويض املكتري التاجر في حالة رفضه تجديد عقد اإليجار في  والذي يخوله البقاء

 . 985حياة نهاية املدة املحددة، وهو ذات الحق الذي يجوز للمستأجر التنازل عنه للغير في حالة بيع املتجر أو بأي أوجه التصرف

                                                           

 .71، ص0223لكراء عنصر في األصل التجاري/ مطبعة النجاح الوطنية، الدار البيضاء، املغرب، محمد الكشبور، الحق في ا  - 983

 .011محمد الفروجي، مرجع سابق ص  - 984

 .013محمد الفروجي، مرجع سابق، ص.   - 985
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التاجر إلى الغير فتقوم على منح مالك املتجر الحق بالتنازل عن عقد اإليجار املبرم بينه  أما فكرة انتقال حق اإليجار من املستأجر 

 للمتجر بموجب عقد بيع يبرمه مع مالك املتجر
ً
 جديدا

ً
، أو مالكا

ً
 .986وبين املؤجر، إلى شخص آخر قد يكون مستثمرا

 من عناصر املتجر الذي يملكه التاجر، كما وتستند هذه الفكرة من حيث الحكم بصحتها إلى اعتبار عقد اإليجار عنصرا 
ً
معنويا

 يحق للمالك، أي مالك املتجر نقله للغير بشكل مؤقت أو كلي
ً
 .987وتقوم على اعتبار حق اإليجار منقوال

ويرى البعض أن تحقيق هذه الفكرة وتجسيدها على أرض الواقع هو التعبير الحقيقي عن ملكية املالك للمتجر، وذلك من خالل 

 . 988ها ملالك املتجر من أغالل أو قيود موافقة املالك األصلي على بيع ملك يخصه هو أي مالك املتجرتخليص

وكأصل عام أحال املشرع األردني حكم انتقال عناصر املحل التجاري إلى القوانين الخاصة املتعلقة بها الناظمة ألحكام كل عنصر 

ألردني والتي نصت على: "أن حقوق مستثمر املتجر فيما يختص بالعناصر من قانون التجارة ا22على حدة وكان ذلك في املادة 

املختلفة املبينة في املادة السابقة تعين بمقتض ى القوانين الخاصة املتعلقة بها أو بمقتض ى املبادئ العامة في الحقوق". ويتحدد 

ي والذي سنعمد بيان توجهه في مقام الحق، وحق القانون الخاص املشار إليه في هذا النص بقانون املالكين واملستأجرين األردن

مالك املحل التجاري بنقل حق االستغالل بوجه العموم ونقل عنصر حق اإليجار بوجه الخصوص على إجازة املؤجر واعتبار أن 

 .989تفويت حق اإليجار للغير من األسباب املوجبة إلخالء املأجور 

حالة الحكم للتشريعات الناظمة لقواعد عقود اإليجار واكتفى بالتأكيد على أما املشرع املغربي فلم يصرح بشكل مباشر على إ

تضمين عقد بيع األصل التجاري لبيانات عقد اإليجار ومنها تاريخ عقد اإليجار ومدته والقيمة املالية لعقد اإليجار باإلضافة إلى 

نصا على أنه: "يتم بيع األصل التجاري أو تفويته وكذا  من مدونة التجارة املغربية والتي 30إسم وعنوان املؤجر وذلك في املادة 

تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو باملزاد، بعقد رسمي أو عرفي. ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا لالحتفاظ 

 عنوان املكري".وعند االقتضاء، الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم و   2بالودائع. ينص العقد على: 

 الفرع الثاني 

 إيجابيات انتقال حق اإليجار

تنطوي فكرة انتقال حق اإليجار على العديد من اإليجابيات التي تصب في مصلحة املتجر بصورة عادية تارة، والشركات الكبرى 

 لك تسهيل اندماج الشركات )ثالثا(.تارة أخرى، ومن أبرز هذه امليزات تقوية ائتمان التاجر )أوال(، وتركيز األموال )ثانيا(، وكذ

 أوال: تقوية ائتمان التاجر

ترى هذه امليزة من جهة ما تعطيه حرية التصرف بعقد اإليجار للتاجر من حقوق ائتمانية كحق رهن املتجر، حيث يستطيع التاجر 

 .990ؤجرمن خاللها رهن املتجر الخاص به والحصول على األموال أو البضائع التجارية دون موافقة امل

 ثانيا: تركيز األموال

تلمس هذه امليزة من جهة التوسع في املشاريع التجارية، حيث تتيح فكرة انتقال حق اإليجار للمؤجر الحرية التامة في تركيز رؤوس 

ت ااألموال في املشروعات التجارية الكبرى فيعمد جميع التجار صحاب املتاجر الصغيرة إلى تقديم متاجرهم كحصص في املشروع

 .991الكبرى بحرية تامة ودون تأثر بإرادة الغير أي املؤجر

                                                           

 .01محمد ياسين إسماعيل، مرجع سابق، ص - 986

 .22عمر العطين، مرجع سابق، ص  - 987

 .01رجع سابق، صمحمد ياسين إسماعيل، م - 988

 .02محمد ياسين إسماعيل، مرجع سابق، ص - 989

 .03محمد ياسين إسماعيل، مرجع سابق، ص - 990

 نفس املرجع. - 991
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 ثالثا: تسهيل اندماج الشركات 

ال تقتصر ميزات انتقال حق اإليجار على ما يعود على املتاجر بل يشمل كذلك فوائد عديدة للشركات التي تنوي إحداث عملية 

 في عالم  الدمج، والتي تقوم من حيث فكرتها على دمج شركتين قائمتين بشكل
ً
يعد كالهما أو إحداهما لتصحبا كيان واحدا

 األعمال.

 وانتقاله إلى الشركة 
ً
ويحتاج هذا الدمج كما هو الحال في انتقال حق استغالل أو ملكية املتجر إلى بقاء عقد اإليجار قائما

 . 992املستحدثة أو الدامجة لتمارس مهامها في عالم األعمال

 املبحث الثاني

 ق اإليجار في التشريع األردني واملغربيأحكام انتقال ح

ينطوي املوقع الجغرافي للمتجر على درجة بالغة من األهمية، حيث تعتمد أغلب املتاجر على موقعها الجغرافي الذي يمكنها من 

ي حال حة فجذب الزبائن وبناء العالقات مع جمهور العمالء، وبالتالي قد تقع املتاجر تحت تهديد الزوال بسبب الخسائر الفاد

 بموقعه الجغرافي عنصر والتي 
ً
إبعاده عن موقعها الجغرافي وهذا بطبيعة الحال ما جعل التشريعات تسير نحو اعتبار املتجر ممثال

ال يمكن فصلها عنه، إال أن التساؤل الكبير يثور عن مدى إحاطة التشريعات لهذا العنصر الذي تمكن من خالله مالكه من 

املوقع الجغرافي عنه، وتعمد هذه الجزئية من الدراسة بيان الجانب التطبيق لحكم تجسد حماية املشرع التصرف فيه دون فصل 

مللكية املستأجر التاجر للمتجر وتحديد موقف التشريع األردني من انتقال حق اإليجار )املطلب األول(، وموقف املشرع املغربي من  

 من انتقال حق اإليجار )املطلب الثاني(.

 ب الثانياملطل

 موقف املشرع األردني من انتقال حق اإليجار

لقيت عقود اإليجار العناية البالغة من املشرع األردني حيث نظم أحكامها العامة في القانون املدني األردني، وأفردها بتفاصيل 

نوع ار وهذا ما يتطلب وفق التخاص في قانون املالكين واملستأجرين، وتعمد هذه الجزئية من الدراسة بيان حكم انتقال حق اإليج

 التنظيمي بيان موقف القانون املدني األردني )الفرع األول(، موقف قانون املالكين واملستأجرين األردني )الفرع الثاني(.

 الفرع األول 

 موقف القانون املدني األردني

 املستأجر صاحب املتجر في تم
ً
 كين الغير من استغالل املتجر، أي التنازل بين املشرع األردني موقفه من حق املستأجر وتحديدا

 أو بيعا في املادة 
ً
من القانون املدني األردني والتي نصت على: " ال يجوز للمستأجر أن يجر املأجور كله أو بعضة  212عنه ضمانا

 .993من شخص آخر إال بإذن املؤجر أو إجازته"

                                                           

 .970جمال طالل النعيمي، مرجع سابق، ص  - 992

: " للمستأجر حق التنازل عن من القانون املدني املصري والتي جاء فيها 722أجاز املشرع املصري التنازل عن اإليجار بشكل كلي في املادة  - 993

جار يقع اإليجار أو اإليجار من الباطن وذلك عن آل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض االتفاق بغير ذلك"، والواضح من هذا النص أن انتقال حق اإلي

 في جميع األحوال إال في حال النص صراحة في العقد على عدم صحة هذا التنازل، ويختلف الحكم في ح
ً
الة وجود الشرط املانع بين اإليجار صحيحا

والتي نصت على: منع املستأجر من أن يؤجر من الباطن  722ألغراض السكنى حيث منع املشرع تفويت املنفعة للغير في الفقرة األولى من املادة 

 يقتض ي منعه من التنازل عن اإليجار 

 وكذلك العكس.

يجار من الباطن فيه في الفقرة الثانية من املادة السابقة حين نصت على: "ومع ذلك إذا كان األمر أما اإليجار التجاري فقد أجاز املشرع املصري اإل 

ملانع اخاصا بإيجار عقار أنش ئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع املستأجر هذا املصنع أو املتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط 

 شتري ضمانا كافيا ولم يلحق املؤجر من ذلك ضرر محقق.أن تقض ى بإبقاء اإليجار إذا قدم امل
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حل التجاري بنقل حق االستغالل بوجه العموم ونقل عنصر والواضح من هذا النص أن املشرع األردني قد أوقف حق مالك امل

حق اإليجار بوجه الخصوص على إجازة املؤجر، وبذلك ال يكون لصاحب املتجر أن يفوت االستغالل لشخص أخر مهما كانت 

 .994صيغة النقل دون الحصول على رضا صاحب امللك

 إال أنه يقف على إجازة وأشار القضاء األردني في العديد من أحكامه إلى حق مالك امل
ً
 إياه صحيا

ً
تجر في التنازل عن عقد معتبرا

مالك العقار، وهذا ما جاء في قرار محكمة التمييز األردنية والذي جاء فيه " ليس ثمة نص في قانون املالكين واملستأجرين يمنع 

 . 995لغير البائع فينعقد البيع موقوفا على إجازته"بيع املتجر مع التنازل عن حق اإليجار للمشتري، غير انه عندما يكون حق اإليجار 

 الفرع الثاني

 موقف قانون املالكين واملستأجرين األردني 

 بحق املؤجر بإخالء 
ً
 عليه ومقرا

ً
 عن موقف القانون املدني بل كان مؤكدا

ً
لم يكن موقف قانون املالكين واملستأجرين األردني بعيدا

، آخر وكان ذلك في الفقرة )ج( من 996ملؤجر مهما كانت صفته بتفويت االستغالل لشخصاملأجور في الحالة التي يقوم فيها ا

اذا سمح املستأجر لشريك أو شركة  -2املادة الرابعة منه والتي جاء فيها: " على أنه يجوز إخالء املأجور في أي من الحاالت التالية:" 

ن العقار عن طريق اإلجارة ويتعاطون العمل فيه ،وقاموا بتأليف بإشغال العقار املؤجر على انه اذا كان شخصان أو اكثر يشغلو 

شركة تضامن بينهم، فان ذلك ال يعتبر موجبا لإلخالء ويسري هذا الحكم األخير على تشكيل شركة تضامن بين املستأجر وأفراد 

 .997أسرته العاملين معه في نفس العقار"

 
ً
لشريك أو شركة بإشغال املأجور أي استغالله ألغراض تجارية يعد من  وتقض ي هذه املادة بأن سماح املستأجر التاجر تحديدا

األسباب التي تجيز للمستأجر إخالء املأجور، وبذلك ال يحق للمستأجر التاجر تفويت االنتفاع لشخص آخر إال بموافقة املؤجر 

 .998على ذلك

لشركة تضامن تستوطن ذات العقار من حاالت  وفي مقابل ذلك ستنثني املادة السابقة واقعة تكوين الشركاء في محل تجاري 

 .999اإلخالء، مضيفة إلى ذلك انطباق هذا الحكم على واقعة إنشاء أفراد األسرة لشركة تضامن

نخلص من ذلك إلى أن املشرع األردني لم يمنح املستأجر التاجر حق التنازل عن حق اإليجار في حالة بيع العقار أو ترتيب حق 

 على إجازة املالك أو مؤجر العقار حسب ما ورد في قواعد القانون املدني، وفي حال تمت عيني عليه، ويبقى هذ
ً
ا الحق موقوفا

 عملية التنازل من قبل املستأجر التاجر للغير، فإن هذه الواقعة تعتبر أحد مبررات إخالء املأجور.

بأنه: " من املتوجب عند الرد على أسباب التمييز  وعلى هذا االتجاه سارت محكمة التمييز األردنية حين قضت في إحدى قراراتها

بيان التفرقة بين )التنازل عن اإلجارة( وبين )اإلجارة من الباطن( فالتنازل يؤدي لخروج املستأجر األصلي من عقد اإلجارة ملستأجر 

                                                           

 .02محمد ياسين إسماعيل، مرجع سابق، ص - 994

  ourtshttps://qarark.com/c.موقع قرارك، 93/2/0231الصادر بتاريخ:  0231/ ، 727قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية، رقم:  - 995

 .9190/ 00/00تاريخ الزيارة: 

 .029فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص  - 996

 سريانه بالحصول على موافقة املؤجر في املادة  - 997
ً
من قانون  20عاد املشرع املصري ليحرم املستأجر من حق التنازل عن عقد اإليجار للغير مقرنا

اذا  -أن يطلب إخالء املكان ولو انتهت املدة املتفق عليها في العقد إال ألحد األسباب األتية : ج اإليجارات املصري والتي نصت على: " ال يجوز للمؤجر 

الستغناء اثبت أن املستأجر قد تنازل عن املكان املؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من املالك للمستأجر األصلي أو تركه للغير بقصد 

لحاالت التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير املكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجير من الباطن أو تركه لذوي القربى عنه نهائيا وذلك دون إخالل با

 ".22من القانون  92وفقا ألحكام املادة 

 .02محمد ياسين إسماعيل، مرجع سابق، ص - 998

 .22، مرجع سابق، ص عمر العطين - 999
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جب بها وموافقته عليها، بينما ال يتو جديد بحيث ال يصح هذا التنازل إال باإلجراءات املتبعة بحوالة الحق بما معناه إعالن املؤجر 

ذلك في اإلجارة من الباطن والتي توجب فقط أن تكون هنالك موافقة خطية مسبقة من املؤجر على حق املستأجر في التأجير من 

ية اإلرادة لالباطن. وفي التنازل يتوجب أن يتوافر باملستأجر املتنازل أهلية التصرف، بينما في اإلجارة من الباطن يكفي توافر أه

به. وفي التنازل تكون الشروط العقدية التي كانت قائمة مع املستأجر األصلي هي نفسها الواجبة االتباع مع املستأجر املتنازل له، 

بينما في اإلجارة من الباطن تختلف شروط كل من العقدين عن األخر. وبناء عليه فإن املستأجر املتنازل عن اإلجارة يخرج من 

رة نهائيا بينما في اإلجارة من الباطن يبقى املستأجر األصلي مستأجرا ويبقى هو املعتبر كصاحب الحق في االنتفاع األصلي عقد اإلجا

 1000في الحقوق وااللتزامات تجاه املالك"

 املطلب الثاني

 موقف التشريع املغربي من انتقال حق اإليجار

املغربي البد من تقسيم هذا املطلب إلى فرعين يبين األول منهما موقف  للوقوف على كافة تفاصيل انتقال حق اإليجار في التشريع

املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية  12.09ظهير االلتزامات والعقود املغربي )الفرع األول(، ويضعنا ثانيهما أما موقف القانون رقم 

 بين املكري واملكتري )الفرع الثاني(.

 الفرع األول 

 ات والعقود املغربيموقف ظهير االلتزام

 لنظيره األردني حيث ضمن ظهير االلتزامات والعقود املغربي قاعدة عامة تفيد بحق 
ً
كان موقف املشرع املغربي مغايرا

املكتري أي املستأجر بالتنازل عن عقد اإليجار سواء أكان اإلجار لغايات السكنى أو لغايات االستثمار التجاري وكان ذلك الفصل 

ي نص فيه على: "للمكتري الحق في أن يكري تحت يده ما اكتراه وأن يتنازل عن عقد الكراء لغيره، بالنسبة إلى منه والذ 113

الش يء كله أو بعضه إال إذا حجر عليه ذلك في العقد أو اقتضته طبيعة ما اكتراه، ويجب أن يفهم املنع من الكراء للغير على 

 يا، كما ال يسوغ التنازل عن االنتفاع ولو على سبيل التبرع".إطالقه، بحيث ال يسوغ الكراء للغير ولو جزئ

والواضح من النص السابق أن املشرع املغربي لم يقصر حق التنازل عن عقد اإليجار على التنازل عن كامل العين املؤجرة 

 التنازل عن جزء من العين.
ً
 بل أتاح للمستأجر أيضا

الحق بالتنازل عن العين املؤجرة بشكل كلي أو جزئي إال أن هذا الحكم ال  وعلى الرغم من منح املشرع املغربي املستأجر 

يجري على إطالقه، ونعني بذلك أن الحق بالتنازل عن كل أو بعض العين املؤجرة مقرون بعدم املنع باالتفاق أي من خالل بنود 

ل التنازل عن حق اإليجار بحكم قيامها على الصفة العقد، أو بحكم طبيعة العين املكتراة، التي قد ال تقبل التجزئة أو قد ال تقب

 الشخصية للمستأجر.

وباإلضافة إلى القيود السابقة أضاف املشرع املغربي قيدا يحظر من خالله التنازل عن حق اإليجار مناطة عدم جواز 

مات والعقود املغربي والذي جاء من ظهير االلتزا 112التنازل ملستأجر آخر يعمد استغالله بغير ما أعد له وهذا ما يؤكد الفصل 

فيه: "ال يسوغ للمكتري أن يتنازل أو يكري تحت يده ما اكتراه من أجل استعماله في غير ما أعد له أو فيما هو أثقل مما حدده 

 .1001العقد أو تقتضيه طبيعة الش يء، وعند االختالف وعدم وجود حجج يجب العمل بما فيه صالح املكتري"

                                                           

، تاريخ الزيارة، https://qarark.com. موقع قرارك. 0239، الصادر في عام 0239/ 292صفتها الحقوقية، رقم قرار محكمة التمييز األردنية، ب 1000

99/99/9190. 

فقرة األخيرة من هذا وبذلك يمكن صياغة ال " "املكري" بدل "املكتري" كما جاء في الترجمة العربية.locateur"وردت في النص الفرنس ي عبارة  -1001

 وعند االختالف وعدم وجود حجج يجب العمل بما فيه صالح املكري. :الفصل كاآلتي
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قام اإلشارة إلى أن املشرع املغربي وفي مقابل منحه الحق في التنازل عن كل أو بعض املأجور فقد ويجمل بنا في هذا امل

من ظهير االلتزامات  121ألقى على عاتق املكتري األصلي مسؤولية ضمان وفاء املكتري املتنازل له بالتزاماته بمقتض ى الفصل 

ازل له عن كراء الش يء أو أكراه له تحت يده. ويبقى هو نفسه متحمال، في والعقود املغربي والذي جاء فيه: "املكتري ضامن ملن تن

 مواجهة املكري بكل االلتزامات الناشئة من العقد وال يبقى ملتزما:

إذا قبض املكري مباشرة الكراء من يد املكتري الفرعي أو املتنازل له عن الكراء، من غير أن يجري أي تحفظ ضد  -أوال 

 املكتري األصلي؛ 

إذا قبل املكري صراحة عقد الكراء تحت اليد أو التنازل عن الكراء من غير أن يجري أي تحفظ ضد املكتري  -ثانيا 

 األصلي".

نخلص من جميع ما سبق إلى أن املشرع املغربي قد أحاط املستأجر التاجر وبشكل ابتدائي بالحماية القانونية التي تكفل 

 
ً
 في ذلك وبشكل واقعي فكرة تكامل عناصر املتجر وتملك املستأجر لها. حقه في التنازل عن حق اإليجار مجسدا

 الفرع الثاني

 املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين املكري واملكتري  12.09موقف القانون رقم 

ستعمال ى أو لال املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين املكري واملكتري للمحالت املعدة للسكن 12.09جاء موقف القانون رقم 

 عنه في التفاصيل، حين أكد على حق املستأجر في 
ً
 مع ظهير االلتزامات والعقود املغربي من حيث األصل مختلفا

ً
املنهي منسجما

 التنازل عن اإليجار أو تولية الكراء والتخلي عنه في حاالت دون األخرى.

 يخرج فيه عن قواعد ظهير االلتزامات والعقود نجد بأن املشرع املغرب 12.09وبالخوض في تفاصيله القانون رقم 
ً
ي قد أورد حكما

من الظهير الشريف  113والتي جاء فيها: "خالفا ملقتضيات الفصل  22املغربي ويحظر فيه التنازل عن الكراء وذلك في املادة 

 كتري تولية املحل املعد للسكنى( املتعلق بقانون االلتزامات والعقود، يمنع على امل0202أغسطس  09) 0220رمضان  2الصادر في 

 أو التخلي عنه بدون موافقة املكري في محرر كتابي ثابت التاريخ ما لم يتم التنصيص على خالف ذلك في عقد الكراء".

ويتبادر لذهن املتمحص في هذا النص أن املشرع املغربي قد عاد ليحرم مستأجر العقار التجاري أي مالك املتجر من حقه بالتنازل 

ن حق اإليجار، إال أن الواقع يقض ي بخالف ذلك حيث ينحصر القيد السابق في وقائع الكراء لغايات السكنى دون الكراء لغايات ع

 الكراء التجاري. 

والتي أجازت بدورها  12.09من القانون رقم  21وتخضع عقود الكراء لغايات االستغالل التجاري وعلى خالف نظيرتها لنص املادة  

ل عن العقار املستأجر لغايات االستعمال التجاري بنصها على: "بالنسبة للمحالت املعدة لالستعمال املنهي، ال يحق حق التناز 

للمكري أن يعترض على التولية أو التخلي إذا ما التزم املتولى له أو املتخلى له باستعمال املحل أو املحالت املكتراة ملزاولة نفس 

له بها املكتري األصلي. أو ملزاولة نشاط منهي مماثل. شريطة أن ال يترتب عن ذلك إدخال تغييرات على النشاط املنهي الذي كان يزاو 

 املحل املكترى، أو إحداث تحمالت إضافية بالنسبة للمكري أو تغيير طبيعة عقد الكراء".

عن حق اإليجار يتحدد األول منها ويشير النص السابق إلى قيدين يتوجب على مالك املتجر الخضوع لها في حال أراد التنازل 

باستعمال املحل أو املحالت املكتراة ملزاولة نفس النشاط املنهي الذي كان يزاوله بها املكتري األصلي، أو ملزاولة نشاط منهي مماثل، 

للمكري  بالنسبةأما القيد الثاني فيتمثل بأن ال يترتب عن ذلك إدخال تغييرات على املحل املكترى، أو إحداث تحمالت إضافية 

 أو تغيير طبيعة عقد الكراء.

وفي حال توافق عقد التخلي مع الشروط السابقة فيجب على مالك املتجر إشعار املالك األصلي بالتنازل عن حق اإليجار وهذا ما 

ارك في العقد وفق بنصها على: "يستدعى املكري من طرف املكتري ليش 12.09من القانون رقم  21تؤكده الفقرة الثانية من املادة 
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من قانون املسطرة املدنية. ولهذا الغرض، يشعره بنيته في تولية الكراء أو  22و 23و 22الكيفيات املنصوص عليها في الفصول 

 التخلي عنه للغير".

ل في ناز وأكد القضاء املغربي على حكم منح مستأجر العقار التجاري بالتنازل عن حقه دون إذن املالك وبقيد إشعاره بهذا الت

قرار.. والذي قضت فيه بأنه: " عدم إشعار املكري بحوالة الحق ليس غاية في حد ذاته لدرجة يمكن اعتبارها سببا إلنهاء عقد 

الكراء وإنما مجرد وسيلة قانونية إلخبار املكري بالوضع الجديد املترتب عن تفويت األصل التجاري حتى يتمكن من اتخاذ كافة 

الحكم الذي قض ى بإبطال اإلنذار باإلفراغ اعتبارا لذلك يعد في محله  -الكفيلة باملحافظة على حقوقه.  اإلجراءات القانونية

 .1002ويتعين تأييده"

وتدل وقائع الحكم السابق على أن مكتري العقار لغايات االستعمال التجاري قد تنازل عن عقد اإلجار للغير وفوت استغالل 

 دون الحصول على األصل التجاري لتاجر آخر دون إشعا
ً
ر املكري، وخلصت املحكمة املوقرة إلى أن التنازل عن العقار يقع صحيحا

 إذن املكري، أو إشعاره معتبرة اإلشعار وسيلة قانونية تهدف إلى اإلعالم بالواقعة القانونية. 

 الخاتمة

 عمدت هذه الدراسة بيان واقع تكريس كل من املشرع األردني واملغربي ملستأجري العق
ً
ارات بقصد االستغالل التجاري وتحديدا

من جهة منح هذه الفئة من املستأجرين الحق بالتنازل عن عقد اإليجار التجاري في حالة بيع الناجر أو األصل التجاري وتفويته 

ل بيان ك من خالللغير، وانقسمت املعالجة املوضوعية في هذه الدراسة إلى مبحثين بين األول منهما ماهية انتقال حق اإليجار وذل

 طبيعة العالقة بين عقد اإليجار واملتجر، واملفهوم القانوني النتقال حق اإليجار.

أما املبحث الثاني فاختص ببيان أحكام انتقال حق اإليجار وفق التنظيم التشريعي لقواعد عقود اإليجار في التشريع األردني 

 وأهمها: ائجالنتيث التفصيلي في هذه العناوين الرئيسية إلى جملة من واملغربي على اختالف تفرعاتها، وتوصلنا من خالل الحد

فرق املشرع املغربي في تنظيمه ألحكام عقود اإليجار بين اإليجار لغايات السكنى واإلجار لغايات االستغالل التجاري فيما لم  

 يفرد املشرع األردني اإليجار التجاري بقواعد قانونية خاصة. 

ي املستأجر التاجر لقيد موافقة املؤجر في حالة بيعه لألصل التجاري ولم يكرس املشرع األردني حق مالك قيد املشرع األردن 

 حين لم يكفل للتاجر حقه في التنازل عن عقد اإليجار وتفويته للغير. -املتجر-املتجر بملكيته 

 قد اإليجار بالحصول على موافقة املؤجر.سار القضاء األردني على نهج التشريع وقيد حق املستأجر التاجر بالتنازل عن ع 

أحاط املشرع املغربي وعلى خالف املشرع األردني املستأجر التاجر بالحماية القانونية من خالل إقرار بحكم حرية التاجر بنقل  

 حق اإليجار التجاري حصرا في حالة في التنازل عن عقد اإليجار وتفويته للغير، دون الحصول على موافقة املؤجر.

 بذلك  
ً
أكد القضاء املغربي على حق املستأجر التاجر بالتنازل عن عقد اإليجار دون موافقة املؤجر أو إشعاره بالتنازل متوافقا

 مع موقف التشريع.

 لم يكن للتشريعات التجارية دور في تقرير حق املستأجر التاجر أو الشركة بتفويت عقد اإليجار 

 املقترحات

 لتي توصلنا لها في هذه الدراسة تتحدد توصياتنا باآلتي:في ضوء النتائج السلبية ا

                                                           

، موقع عدالة. 91/09/9100، الصادر بتاريخ 0932/9100، ملف عدد 0311قرار محكمة االستئناف التجارية بفاس، رقم:  - 1002

https://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/11553.htm ،99/99/9190. تاريخ الزيارة. 
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في ظل عدم تفريق املشرع األردني بين أحكام اإليجار التجاري واإليجار لغايات السكنى بالرغم من االختالف الكبير بين النوعين   

ايات السكنى ريق بين أحكام اإليجار لغوالفئة املشمولة بهما نقترح على القائمين على وضع التشريع األردني توصيتنا األولى بالتف

 واإليجار لغايات االستعمال التجاري.

في ظل عدم إقرار املشرع األردني بحرية التاجر ينقل حق اإليجار وعدم تأثير هذه الواقعة على ملكية العقار فتقترح على   

 ه والسماح للمستأجر التاجر بالتنازل عن عقدالقائمين على وضع التشريعات في األردن إعادة النظر في النصوص الناظمة ألحكام

 اإليجار دون الحصول على رضا املؤجر.

أكبر قدر من الحماية للمؤجر نقترح على القائمين على وضع التشريعات في األردن في حال إعادة النظر بأحكام انتقال  ر لتوفي  

 بشروط عدم التغيير الك
ً
 لي في نوع التجارة وفي هيئة أو تكوين العقار.حق اإليجار أن يكون النص على جوازها مقرونا

 ملراجع واملصادر

 .0223محمد الكشبور، الحق في الكراء عنصر في األصل التجاري، مطبعة النجاح الوطنية، الدار البيضاء، املغرب،  - 

 .0222املغرب، -، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 0محمد الفروجي، التاجر وقانون التجارة باملغرب، ط  - 

جمال طالل النعيمي، أثر االندماج على استمرارية عنصر اإلجارة للشركة املندمجة، املجلة األردنية في القانون والعلوم،   

 م. 9191( 9( العدد )09السياسية، املجلد )

 .9111سميحة القليوبي، املحل التجاري، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،   

علي عبد العزيز، أحكام االمتداد القانوني لعقد اإليجار في التشريع األردني دراسة تحليلية ناقدة، مجلة قانون األعمال   

 .9191، 29الدولية، العدد 

عمر العطين، مدى انتقال حق اإلجارة إلى مشتري املحل التجاري في القانون األردني واملقارن، مجلة االجتهاد للدراسات   

 .9102ة واالقتصادية، العدد الثاني عشر، القانوني

 . 9112، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 0فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، ج  

 .0223محمد خلف، إيجار وبيع املحل التجاري، دار الكتاب القانونية، القاهرة، مصر،   

 (.  9(، عدد )9املتجر، مجلة جامعة مؤته للبحوث والدراسات، مجلد )محمد ياسين إسماعيل، فكرة ارتباط إيجار املكان ب  

 .9102ناصر بوزيد، التسيير الحر في التشريع التجاري، رسالة ماجستير )غير منشورة(، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر،   

 القوانين

 في األردن

 .0/3/0221.بتاريخ 9127ر في الجريدة الرسمية رقم: ، املنشو 0/3/0221(، الصادر بتاريخ 22القانون املدني األردني رقم: ) -

 .21/2/0211تاريخ  0201، املنشور في الجريدة الرسمية رقم: 0211(، الصادر في عام 09قانون التجارة األردني رقم: ) -

 ، وتعديالته.0279( لسنة 19قانون املالكين واملستأجرين رقم )-

 

 في املغرب

 

، املتعلق بقانون االلتزامات والعقود، منشور في ج.ر. بتاريخ 0202غشت  09املوافق  0220رمضان  12ظ.ش. بتاريخ  -

املوافق  0229رمضان  01بتاريخ  0-00-021املمثل في ظ.ش. رقم  92-12، كما تم تتميمه بمقتض ى القانون رقم 0202شتنبر 09

 .9100شتنبر  99املوافق ل  0229شوال  92، بتاريخ 7231، ج.ر.ر. 9100أغسطس  02ل 
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املتعلق بتنظيم  12.09( بتنفيذ القانون رقم 9102نوفمبر  02)  0227من محرم   07صادر في  0.02.000ظهير شريف رقم  -

 العالقات التعاقدية بين املكري واملكتري للمحالت املعدة للسكنى أو لالستعمال املنهي.

الصادر  29-01ربيع األول رقم:  07في  0-21-32ظ.ش. رقم: الصادر بتنفيذه  07املتعلق بمدونة التجارة  -27القانون رقم:  -

 .9100شتنبر  17بتاريخ  7227، ج.ر.ر. 9100أغسطس  02بتاريخ  0-00-022ش. رقم: بتنفيذه ظ.

 املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين املكري واملكتري  12.09القانون رقم -

 القرارات القضائية

 .02/19/9113، الصادر بتاريخ   22/12، ملف عدد 02ية بفاس، رقم: قرار محكمة االستئناف التجار  -

قرار محكمة التمييز األردنية،  -. 93/2/0231، الصادر بتاريخ: 727/0231قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية، رقم: -

 . 0239، الصادر في عام 0239/ 292بصفتها الحقوقية، رقم 

 .91/09/9100، الصادر بتاريخ 0932/9100، ملف عدد 0311التجارية بفاس، رقم: قرار محكمة االستئناف  - 

  

 

 

 

 

 

 العهدة الرئاسية يف موريتانيا وإشكالية التداول عىل السلطة
Le mandat présidentiel en Mauritanie et le problème de la passation démocratique du pouvoir 

 شيخ القاض يمحمد عبد الجليل ال الدكتور : 

 موريتانيا-رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية واالجتماعية

 أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط وباملدرسة الوطنية لإلدارة والصحافة والقضاء

 

 

 

 ملخص الدراسة
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 ى لدمقرطة الحكم وتكريستسعى هذه الدراسة إلى معالجة موضوع بالغ األهمية )العهدة الرئاسية(  باعتباره هو األداة املثل       

التداول السلمي على أسمى منصب في الدولة )رئاسة الجمهورية( الذي يعتبر الشاغل له هو الضامن الستقالل البالد وسيادتها 

وحامي الشرعية الدستورية وهو املمسك بزمام الشأن العام وتخضع له كل السلط. لذلك تحاول هذه الدراسة الوقوف توصيفا 

تنباطا عند أهم مستجدات امليكانيزمات الدستورية الضابطة للعهدة الرئاسية في التجارب الدستورية املوريتانية وتحليال واس

املتعاقبة سواء من حيث مدتها بدءا ونهاية أومن حيث تحديد مدد تجديدها، فضال عن استعراض مختلف املكابح التي وضعها 

ات الضامنة للتناوب الديمقراطي على السلطة، ودسترة تجريم االنقضاض املشرع الدستوري للحيلولة دون املساس باملقتضي

 على الشرعية الدستورية أو أي وسيلة من شأنها الوصول إلى السلطة بغير االنتخاب. 

ن اتخلص الدراسة إلى أنه بالرغم من أن موريتانيا عرفت تنظيم انتخابات رئاسية مرتين في اآلجال املحددة دستوريا بعد سري     

تبادال دبمقراطيا  9102نفاذ املقتضيات املدسترة لتجريم االنقالبات، وشهد االستحقاق الرئاس ي األخير الذي نظم في شهر يونيو 

على السلطة في جو سلمي تنافس ي هادئ، إال أن الوقت مازال مبكرا على الحكم بأن هذه التجربة ستشكل قطيعة مع االنقالبات 

ية، رغم أنها مؤشر إيجابي يصب في منحى وضع لبنة تبعث على التفاؤل باحترام الشرعية الدستورية واملمارسات غير الديمقراط

 املكرسة ملبدأ التداول الديمقراطي على السلطة.

 الكلمات االفتتاحية  

 االنقالبات العسكرية –موريتانيا  –التداول على السلطة  –العهدة الرئاسية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé de l'étude 

Cette étude vise à aborder un sujet très important (le mandat présidentiel), comme le meilleur outil pour 

démocratiser le gouvernement et consacrer la passation apaisée de la plus haute fonction de l'Etat (la Présidence de 

la République, dont la préoccupation est le garant de l'indépendance et la souveraineté du pays et le protecteur de 

la légitimité constitutionnelle.  Dont la préoccupation est le garant de l’indépendance et de la souveraineté du pays, 

le protecteur de la légitimité constitutionnelle, le détenteur de l’autorité publique et le subordonné de toutes les 

autorités. 

Par conséquent, Cette étude tente de décrire, d'analyser et d'éclaircir les évolutions les plus importantes des 

mécanismes constitutionnels contrôlant le mandat présidentiel dans les expériences constitutionnelles 

mauritaniennes successives, tant en termes de sa durée de début et de fin ou en termes de détermination des 
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périodes de son renouvellement, ainsi qu'un examen des différents freins mis par le législateur constitutionnel pour 

éviter de porter atteinte aux exigences garantissant la passation démocratique de l'autorité, et la constitution de 

l'incrimination de l'atteinte à la légitimité constitutionnelle ou de tout moyen qui conduirait à l'accession au pouvoir 

autre que par élection. 

L'étude conclut que bien que la Mauritanie ait su organiser des élections présidentielles à deux reprises dans les 

délais constitutionnels après l'entrée en vigueur des dispositions constitutionnelles criminalisant les coups d'État, et 

que les dernières élections présidentielles qui ont été organisées en juin 2019 ont vu un échange de pouvoir 

démocratique dans un cadre pacifique, compétitif et ambiance calme, mais il est encore trop tôt pour juger que cette 

expérience constituera une rupture avec les coups d'État et les pratiques antidémocratiques, bien qu’il s’agisse d’un 

signe positif d’une construction porteuse de respect de la légitimité constitutionnelle inscrite dans le principe de la 

passation démocratique du pouvoir. 

Mots clés 

Mandat présidentiel - Passation du pouvoir - Mauritanie - Coups d'Etat militaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقديم

شهدت موريتانيا خالل مسيرتها السياسية ثالث دساتير أحدث كل منها نظاما مغايرا لسلفه، وتبعا لذلك اختلفت املقتضيات 

 0272فأول دستور عرفته البالد صدر في مارس سنة  الناظمة للعهدة الرئاسية واألحكام املرتبطة بها في كل دستور على حدة.

أسس لنظام يوصف بأنه برملاني الوجود فيه ملنصب رئيس الجمهورية، حيث يوجد على رأس السلطة التنفيذية )الحكومة( وزير 

 أول ينتخب من قبل الجمعية اإلقليمية )البرملان(.

ضع في فترة الستقالل املحلي/ الذاتي واستمر العمل به لفترة قصيرة أهمية كبيرة نظرا لكونه و  0272التكتس ي دراسة دستور     

، حيث ججل بنهاية العمل به  التغيرات التي حدثت على املسرح السياس ي املوريتاني خالل 0210و 0272استغرقت ما بين سنتي 

املترتبة عن حصول البالد من جهة، وعدم مالءمة مايرتبه من مقتضيات دستورية مع األوضاع الجديدة  0210و 0211سنتي 
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اتجهت فلسفة واضعيه إلى  0210مايو  91، وهو ماتطلب اعتماد دستور جديد  في 0211نوفمبر  93على االستقالل التام في الـ

 .1003إرساء دعائم نظام سياس ي من نمط رئاس ي، أورئاسوي وفقا ملا درجت عليه تقاليد الدول اإلفريقية ذات اإلرث الفرنس ي

نظاما دستوريا مختلفا عن النظام الذي ساد في ظل  -الذي يعتبر دستور الجمهورية الثانية - 0210أرس ى دستور  وهكذا فقد    

، حيث أحدث منصب 1004من حيث النمط الذي تبنى، والعالقات التي أقام بين املؤسسات الدستورية  0272سلفه دستور 

للتجديد بشكل مستمر، وهو ما مكن الرئيس األسبق املختار ولد رئيس الجمهورية وحدد العهدة الرئاسية في خمس سنوات قابلة 

داداه من االستمرار في الحكم طيلة ثالث مأموريات رئاسية حتى أطاخ به الجيش بموجب انقالب عسكري في العاشر من يوليو 

 نه.وحلت املؤسسات السياسية املنبثقة ع  0210. وعلى إثر هذا االنقالب تم إلغاء العمل بدستور 0223

فال يتوقع أن يكون موضوع العهدة الرئاسية محل اهتمام يذكر،  0220و 0223بخصوص الفترة الفاصلة بين العاشر يوليو  

حيث عاشت البالد خالل هذه الفترة وضعية يمكن وصفها باالستثنائية، امتازت بصراع الجيش على الحكم وهيمنته على مختلف 

فترة بواسطة أوامر أو مواثيق تصدرها اللجان العسكرية التي تعاقبت على الحكم. واستمر السلط، وظلت البالد تسير طيلة هذه ال

. وقد أقام هذا الدستور مؤسسات ديمقراطية، 0220هذا الوضع حوالي ثالثة عشر سنة حتى  تاريخ وضع دستور جديد للبالد سنة 

ية، وتمت دسترة التعددية الحزبية وحرية التعبير. ومازال وعلى إثره تم انتخاب املؤسسات الدستورية كالبرملان ورئاسة الجمهور 

 . 9102والثالثة في  9109والثانية في  9111هذا الدستور ساري النفاذ في البالد، غير أنه شهد ثالث مراجعات جزئية، أوالها في 

رية، وتحديث ملحتوى الوثيقة الدستو هذا السياق  العام لكرنولوجيا مسار التجارب الدستورية املوريتانية وما مرت به من تحيين 

كان فيه ملوضوع العهدة الرئاسية )تقليصا وتحديدا( وإرساء معالم التداول الديمقراطي على السلطة نصيب من التعديل 

واملراجعة، نظرا ملا مرت به البالد خالل مسيرتها السياسية من صراع على السلطة أفض ى إلى مسلسل من االنقالبات العسكرية 

نقالبات املضادة. وبالتالي انصب اهتمام الطبقة السياسية املوريتانية منذ تبني خيار النظام الديمقراطي بداية تسعينات واال 

القرن املنصرم على امليكانيزم الدستوري الضابط للعهدة الرئاسية والتمكين إلرساء التداول الديمقراطي على السلطة، وظلت 

محل تعديل في كل املراجعات الدستورية املتعاقبة، سعيا إلى وضع أدوات دستورية صلبة تحصر األحكام املرتبطة بهذا املوضوع 

التناوب على السلطة في االنتخاب النزيه والشفاف، وتمكن من وضع حد الستمرار مسلسل االنقالب على الشرعية الدستورية 

ود من الزمن.   في هذا السياق، تجد هذه الدراسة أهميتها والتغلب على السلطة بالقوة العسكرية الذي عانت منه البالد طيلة عق

في كونها تعالج موضوعا بالغ األهمية )العهدة الرئاسية( الرتباطه بأعلى منصب في الدولة )رئاسة الجمهورية( يعتبر الشاغل له هو 

 ام وتخضع له كل السلط.الضامن الستقالل البالد وسيادتها وحامي الشرعية الدستورية وهو املمسك بزمام الشأن الع

وتأسيسا على ما تقدم تحاول هذه الدراسة الوقوف توصيفا وتحليال واستنباطا عند أهم مستجدات امليكانيزمات الدستورية    

الضابطة للعهدة الرئاسية سواء من حيث مدتها بدءا ونهاية أو من حيث تحديد مدد تجديدها، فضال عن استعراض مختلف 

ا املشرع الدستوري للحيلولة دون املساس باملقتضيات الضامنة للتناوب الديمقراطي على السلطة، ودسترة املكابح التي وضعه

 تجريم االنقضاض على الشرعية الدستورية أو أي وسيلة من شأنها الوصول إلى السلطة بغير االنتخاب. 

ناول األول منها التأسيس الدستوري للعهدة وعلى ضوء ماسلف ستتم معالجة املوضوع من خالل تقسيمه إلى ثالثة محاور: يت

، بينما 9111محورية املأمورية الرئاسية في املراجعة الدستورية ، في حين يتناول الثاني 0220و 0210الرئاسية في دستوري 

 قراطياملرتبطة بوضع مكابح ترس ي مزيدا من احترام مبدأ التداول  الديم 9109ملستجدات مراجعة الدستورية سيخصص الثالث 

 على السلطة.

                                                           

انية تانظر أحمد سالم ولد ببوط، تطور املؤسسات في الجمهورية اإلسالمية املوريتانية، تعريب محمد ولد الداه ولد عبد القادر، املجلة املوري1003

 .22، ص 9102، يونيو 91العدد  للقانون واالقتصاد،

 .022، ص 9102، 0يراجع سيدي محمد ولد سيدأب، الوسيط في القانون الدستوري والنظم السياسية، مطبعة سيرك )ش.م( ط  1004
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 1111و 1161املحور األول:التأسيس الدستوري للعهدة الرئاسية في دستوري 

سيتم تقسيم هذا املحور إلى نقطتين، من خاللهما يتم تناول املقتضيات الدستورية الناظمة للعهدة الرئاسية في ظل دستور     

مدى تطابق أو تمايز مقتضيات أحكام املأمورية الرئاسية في كل  )ثانيا(، وهو ما سيمكننا من معرفة 0220)أوال( ودستور  0210

 من هذين الدستورين.

 : عهدة رئاسية أحادية التنافس  1161أوال: دستور االستقالل 

اعتنى املؤسس الدستوري املوريتاني في أول دستور عرفته البالد بعد االستقالل بموضوع تحديد مدة املأمورية الرئاسية     

على أن رئيس الجمهورية ينتخب ملدة خمس سنوات باالقتراع العام املباشر.  0210من دستور  02ك في نص املادة مجسدا ذل

من نفس الدستور على أنه يمكن  07غير أن املشرع ترك باب إمكانية االستمرار في السلطة مدى الحياة مشَرعا  بتنصيص املادة 

ِّب 
. وهو أمر (1005)على تحديد أي سقف لعدد املأموريات الرئاسية القابلة للتجديدإعادة انتخاب رئيس الجمهورية دون أن تبو 

الذي يعتمد على الحزب الواحد، ووحدة القيادة  0210متوقع حسب األستاذ " أرنو" نظرا لطبيعة النظام السائد في ظل دستور 

وحائزا على ثقة مناضليه فإن ترشيحه  ،(1006)السياسية للحزب والدولة، فرئيس الجمهورية باعتباره أمينا عاما لحزب الشعب

ونجاحه يكون مضمونا بسبب انعدام منافس له من جهة، وإشراف املناضلين التابعين للحزب الذي يمثله على االنتخابات ومواالة 

 اإلدارة بمفهومها الواسع له، من جهة أخرى. 

نصب رئاسة الجمهورية في شخص األمين العام العمل بقاعدة أحادية التنافس وحصر الترشح مل 0210لقد كرس دستور      

، والذي بموجبه تمت دسترة نظام الحزب الوحيد (1007)0217لحزب الشعب منذ التعديل الدستوري الذي أجري في سنة 

بموجب انقالب  -بما فيها حزب الشعب–وحل املؤسسات املنبثقة عنه  0210املعترف به في الدولة إلى أن تم إلغاء العمل بدستور 

 .0220يوليو  91، لتدخل البالد مرحلة جديدة من األحكام العسكرية استمرت حتى صدور دستور 0223لعاشر من يوليو ا

 وفتح باب التنافس على الرئاسة  1111ثانيا: دستور 

لى أسباب يجدر بنا اإلشارة بشكل مختصر إ 0220يوليو  91قبل الحديث عن امليكانيزم الضابط للعهدة الرئاسية في دستور      

ودوافع تبني دمقرطة الحياة السياسية واالنتقال من مرحلة األحكام العسكرية التي سادت في البالد طيلة الفترة الفاصلة بين 

 .0220و 0223

 دوافع االنتقال من عسكرة الحكم إلى تبني خيار دمقرطة السلطة-1

لعسكري إلى الحكم الديمقراطي، ما عاشته األحكام لقد دفع املؤسسة العسكرية إلى وضع إجراءات االنتقال من الحكم ا

الدكتاتورية من مأزق، وما لحق باألنظمة العسكرية من إفالس؛ باإلضافة إلى املوجة الديمقراطية التي اجتاحت العالم خصوصا 

قراطي وجه الديمبعد سقوط الثنائية القطبية،  كل ذلك دفع بالسلطات العسكرية الحاكمة في موريتانيا إلى مسايرة هذا الت

الجديد، حيث لم تجد بدا من الدخول في هذا التيار، خاصة بعد أن أصبحت الدول األوربية والواليات املتحدة األمريكية تربط 

 تقديم مساعداتها للدول اإلفريقية بتبنيها دساتير تؤسس لالنتقال الديمقراطي وتكريس دولة املؤسسات.

                                                           

 .0210من دستور  07انظر املادة (1005)

 من الدستور. 2الحزب الوحيد املعترف به في الدولة بموجب املادة (1006)

نو، املؤسسات السياسية املوريتانية، تعريب عبد القادر امليالدي، مركز التوثيق والبحوث باملدرسة الوطنية لإلدارة، يراجع: جان أكلود أر (1007)

 .91، ص:0239انواكشوط 
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ة دفعت بالعقيد معاوية ولد الطايع، رئيس اللجنة العسكرية الحاكمة وقتئذ، إلى اإلعالن هذه العوامل الداخلية والخارجي    

، وتم ذلك بالفعل باستفتاء الشعب حول مشروع (1008)عن نيته وضع دستور جديد يقيم مؤسسات دستورية تحكم البالد

يوليو من نفس السنة،  91تم إصداره في ، وأقره الشعب بأغلبية أصوات ناخبيه، و 0220من يوليو  09الدستور الجديد في الـ 

وتم تنظيم السلط، بما فيها البرملان، في ظل هذا الدستور على نحو ما هو متعارف عليه في األنظمة الدستورية ذات التوجه 

 الديمقراطي.

 املزاوجة بين دمقرطة التنافس على السلطة وشرعنة االستمرار في الحكم-2

، 0210على غرار دستور  0220يوليو  91دة املأمورية الرئاسية في الصيغة األصلية لدستور إذا كان املشرع الدستوري حدد م

( سنوات، بدل خمس سنوات التي كانت مقررة في 1فإنه أضاف مقتض ى جديدا ترتب عنه زيادة مدة املأمورية لتصبح ست )

ة مطلقا بدون تقييد بمدد رئاسية محددة، بحيث . وعالوة على ذلك ترك باب إمكانية تجديد الواليات الرئاسي0210سلفه دستور 

، وهو ما يعني إمكانية إعادة انتخاب الرئيس ألكثر من (1009)اكتفى بالتنصيص على أنه" يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية"

 مرة، وهو ما يحمل على القول إن املؤسس الدستوري شرعن إمكانية االستمرار في السطة مدى الحياة.

إذا كان كرس التنافس الحر على منصب رئيس الجمهورية وفتح باب التعددية الحزبية والسياسية إال أن  0220 بيد أن دستور 

املمارسة العملية كانت تجسد مظهرا من مظاهر سيادة نظام " الحزب الواحد"، حيث ظل الحزب الجمهوري )الحزب الحاكم 

يلية، وظلت االنتخابات سواء كانت رئاسية أو برملانية مجرد إجراءات وقتئذ( هو املهيمن على الحياة السياسية واملناصب التمث

 تنظيمية شكلية التتوفر فيها معايير االختيار الحر النزيه والشفاف.

لقد كانت ثغرة عدم تحديد مدد تجديد الواليات الرئاسية فرصة استغلها الرئيس األسبق معاوية ولد الطايع إلعادة انتخابه 

ججل بنهاية حكمه قبل انتهاء مأموريته الرئاسية  9117ن انقالب الجيش الذي أطاح به في الثالث أغشت ثالث مرات، غير أ

 .9111الثالثة، لتدخل البالد بذلك مرحلة انتقالية جديدة أفضت إلى مراجعة دستورية سنة 

 املحور الثاني

 2006محورية العهدة الرئاسية في املراجعة الدستورية 

نالحظ أن املأمورية الرئاسية شكلت محور اهتمام املشرع الدستوري في  9111باالطالع على مضامين املراجعة الدستورية     

هذه املراجعة، سواء من خالل تقليص مدة املأمورية وتحديد عدد الواليات الرئاسية، أو من حيث إدراج االلتزام باحترام هذه 

 تورية، فضال عن حظر املساس بها في أي تعديل دستوري.املقتضيات ضمن صيغة اليمين الدس

 أوال: املأمورية الرئاسية بين التقليص وتحديد مدد التجديد

، نظرا لفشلها في 9117حتى تاريخ تعليق العمل بها بموجب انقالب  0220نظرا لفشل التجربة الدستورية التي سادت منذ     

لتنافس الحر على منصب رئاسة الجمهورية، فقد انصب اهتمام القوى السياسية تكريس التداول على السلطة وإرساء دعائم ا

في موريتانيا على تدارس موضوع العهدة الرئاسية وما يتعلق بالنظام القانوني النتخاب رئيس الجمهورية بشكل عام خالل األيام 

اب دة بالبالد إلى الحياة الدستورية العادية وانتخالتشاورية التي نظمها املجلس العسكري للتدارس حول آليات السبل األنجع للعو 

 بواسطة االستفتاء الشعبي. 9111مؤسسات سياسية بطريقة نزيهة وشفافة، وهو ما تطلب مراجعة الدستور  في يونيو 

                                                           

رسالة لنيل دبلوم -دراسة مقارنة-0220سيدي محمد ولد سيدأب، السلطات العامة والعالقة بينها في ظل النظام الدستوري املوريتاني  (1008)

 .2، ص 0222-0222راسات العليا في القانون العام، كلية الحقوق أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية الد

 .9111في صيغتها األصلية، قبل التعديل الذي لحقها بموجب املراجعة الدستورية  93انظر املادة (1009)
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 على موضوع املأمورية الرئاسية (1010)9111وهكذا فقد ركز املشرع الدستوري املوريتاني خالل املراجعة الدستورية      

سنة على  27سنة على األقل( وسن أعلى ) 21وضوابطها بشكل عام بدءا بتحديد سن أدنى للترشح ملنصب رئيس الجمهورية )

وصوال إلى حظر املساس بهذه املقتضيات  (1011)األكثر( مرورا بتقليص مدة االنتداب الرئاس ي وتحديد عدد املأموريات الرئاسية

 صب قيادي في حزب سياس ي على رئيس الجمهورية.في أي مراجعة للدستور، ومنع تولي أي من

في هذا اإلطار تم تقليص املدة الرئاسية وتحديد عدد املأموريات التي يسمح بها إلعادة انتخاب رئيس الجمهورية، بحيث     

مس بموجب التعديل الذي لحق بهما تنصان  بشكل صريح على أن رئيس الجمهورية ينتخب ملدة خ 93و 91أصبحت املادتان 

 .(1013)، واليمكن إعادة انتخابه ألكثر من مرة واحدة (1012)( سنوات عن طريق االقتراع العام املباشر7)

من الدستور عدد املأموريات الرئاسية املسموح بها لرئيس الجمهورية  93بيد أن املشرع الدستوري إذا كان حسم في املادة      

لم يحدد ما إذا كانت  93ة احتساب املأموريتين املسموح بهما؛ فنص املادة فإنه ترك الباب مفتوحا للتأويل فيما يتعلق بطريق

املأمورية الرئاسية تحتسب، أو التحتسب، كاملة في حال ما إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه قبيل اكتمال مأموريته 

رشح دستور في مثل هذه الحالة، فهل يمكن أن يتالرئاسية بفترة قليلة، ثم نظمت انتخابات رئاسية طبقا ملا تحدده مقتضيات ال

رئيس الجمهورية املستقيل في هذه االنتخابات؟ وفضال عن ذلك لم يحدد النص الدستوري ما إذا كان املقصود منع الترشح ألكثر 

 ؟1014املقارنة تمأموريتين متصلتين فقط أو مطلقا سواء كانتا متصلتين أو منفصلتين على غرار نظرائه في العديد من التشريعا

اليوجد في النص الدستوري ما يحسم هذه املسألة بشكل قاطع، إال أنه بالرجوع لألعمال التحضرية إلعداد مسودة املراجعة 

نجد أن صياغة هذه املسودة كانت تتضمن التنصيص بشكل صريح على منع ترشح رئيس الجمهورية ألكثر من  9111الدستورية 

متصلتين أو منفصلتين، وهذا التوجه هو الذي سار عليه الكثر من الدساتير املقارنة التي تحدد عدد دورتين رئاسيتين سواء كانتا 

املأموريات الرئاسية التي يمكن لرئيس الجمهورية أن يترشح لها. لكن بالرغم من ذلك فإن التساؤل يبقى مشروعا عن أسباب 

في الصيغة النهائية ملشروع املراجعة الذي صادق عليه الشعب في عدول املشرع  الدستوري املوريتاني عن تضمين هذا املقتض ى 

 .9111استفتاء يونيو 

 ثالثا: القسم على عدم املساس بالعهدة الرئاسية

 أصبحت 9111من الدستور بموجب مراجعة  92بعد التعديل الذي لحق باملادة     

 اءات أدائها،تنص على صيغة اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية وإجر 

 وتتألف صيغة اليمين املذكورة من جزأين:

                                                           

 -102، وذلك بموجب القانون الدستوري االستفتائي رقم 9111راجعة في عام ، النافذ حاليا، أول م0220شهد الدستور املوريتاني لسنة  (1010)

 .9111يوليو  07، بتاريخ 0099، الجريدة الرسمية، عدد 9111يوليو  09، بتاريخ 9111

مهورية باملقتضيات رئيس الجلقد تأثرت األنظمة الدستورية املغاربية عموما، بما فيها موريتانيا، في دسترتها للمقتضيات املتعلقة بآلية انتخاب  (1011)

. ةالناظمة لنفس املوضوع في النظام الدستوري الفرنس ي، حيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية في فرنسا ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحد

يلة ينتخب من طرف البرملان ط غير أنه تجدر اإلشارة إلى أن رئيس الجمهورية في فرنسا لم يكن في السابق ينتخب مباشرة من قبل الشعب، بل كان

ي فالفترة التي سبقت التعديل الذي شهده دستور الجمهورية الخامسة. وانطالقا من حرص الجنرال ديغول على تقوية مركز رئيس الجمهورية أكثر 

باشر، باشرة بواسطة االقتراع العام املمواجهة مركز البرملان، جعله ذلك يقدم مبادرة ملراجعة الدستور بموجبها يصبح رئيس الجمهورية يتم انتخابه م

 . ملزيد من التفصيل، يراجع: 0219نوفمبر  1وهو ما تم فعال في 

 .231، ص:0222لبنان، ط،-آندريه هوريو، القانون الدستوري واملؤسسات السياسية، ترجمة علي مقلد وآخرون، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت

 ، مرجع سبق ذكره.0220لدستور املوريتاني من ا 91الفقرة األولى من املادة (1012)

 ، مرجع سبق ذكره.0220من دستور  93املادة (1013)

 من الدستور الفرنس ي. 11واملادة  9102من الدستور التونس ي  27انظر مثال: الفصل  1014
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الجزء األول يتعلق بالقسم على أداء رئيس الجمهورية لوظائفه على الوجه األكمل والسهر على مصلحة الشعب املوريتاني -

 والحفاظ على استقالل البالد وسيادتها ووحدة الوطن وحوزته الترابية.

 عدم املساس بعدد املأموريات الرئاسية وشروط تجديدها، وذلك بتأدية الصيغة التالية:الجزء الثاني يتعلق بالقسم على -

 "وأقسم باهلل العلي العظيم أال أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة

ين الواردة في املادت من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة األحكام الدستورية املتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها

 من الدستور". 93و 91

،    املذكورة، تنص على صيغة اليمين الدستورية 92لم تكن املادة  9111وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه قبل املراجعة الدستورية       

 التي يؤديها رئيس الجمهورية عند

 ذلك تسلمه ملهامه. حيث كانت تتألف من فقرة واحدة مصاغة بشكل مختصر، و  

 على النحو التالي: "يتسلم الرئيس املنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه".

إذا كان الدستور املوريتاني جعل صيغة اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية تتضمن القسم على عدم  بيد أنه      

لدان العربية واإلسالمية اكتفت بالتنصيص على حظر املساس بعدد الدورات الرئاسية ومددها، فإن الدساتير األخرى في الب

املساس بتلك األحكام في أي مراجعة للدستور، دون أن تذهب إلى أبعد من ذلك بتسييج تلك املقتضيات بمقتض ى آخر ذا طابع 

هامه مل ديني، وذلك من خالل إدراج تلك األحكام في صيغ اليمين الدستورية التي يقسم بها الرئيس املنتخب فور تسلمه

 .(1015)الرئاسية

هكذا يمكن القول إن لجوء املشرع الدستوري املوريتاني إلى إلزام رئيس الجمهورية بالقسم على االلتزام بعدم املساس باألحكام 

املنظمة للمأموريات الرئاسية ومددها، تأكيد ذا صبغة دينية نابع باألساس من عظمة ومكانة القسم في نفوس الشعوب املسلمة، 

نا والتزاما بتعاليم  نظرا الستشعارها وجوب اللتزام باملقسوم عليه؛ خاصة وأن الشعب املوريتاني يصنف بأنه من أكثر الشعوب تدي 

 الشريعة اإلسالمية، والتي من بينها وجوب احترام العهد والقسم. 

ة الوطنية ورئيس املحكمة العليا ويؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام املجلس الدستوري بحضور مكتب الجمعي    

 .(1016)ورئيس املجلس األعلى للفتوى واملظالم

 رابعا: إدراج العهدة الرئاسية ضمن مواضيع "الحظر املوضوعي"

لم يكتف املشرع الدستوري املوريتاني بالتنصيص على منع إعادة انتخاب رئيس الجمهورية ألكثر من مرة واحدة، بل أدرج هذا 

وعات األربعة املحددة واملحصورة التي ال يجوز بحال من األحوال أن يطالها التعديل في أي مراجعة للدستور ) املبدأ ضمن املوض

 من الدستور. 22وهو ما يسمى في الفقه الدستوري بالحظر املوضوعي(، طبقا ملا تقض ي به مقتضيات املادة 

( تنص على مايلي: 9111ر )بعد التعديل الذي لحق بها سنة من الدستو  22وهكذا فقد أصبحت الفقرة األخيرة من املادة        

"ال يجوز الشروع في أي إجراء يرمي إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصيغة 

                                                           

 انظر املواد املحددة لصيغة اليمين الدستورية في الدساتير التالية:(1015)

 (؛21صل )الف 9102الدستور التونس ي لسنة  

 (؛022ومصر )املادة 9102الدستور املصري لسنة  

 (؛21)املادة 0221الدستور الجزائري لسنة  

 (.20/71)املادة  9117الدستور العراقي لسنة  

 ، كالتالي:9102، قبل تعديلها في املراجعة الدستورية 93كانت الصيغة األصلية لهذه الفقرة الثالثة من املادة  (1016)

رئيس الجمهورية( أمام املجلس الدستوري بحضور مكتب الجمعية الوطنية ومكتب مجلس الشيوخ ورئيس املحكمة العليا ورئيس "يؤدي اليمين )أي 

 املجلس اإلسالمي األعلى".
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ديمقراطي على السلطة واملبدإ الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية املوريتانية أو من مبدإ التناوب ال

املالزم له الذي يحدد مدة والية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا ملا تنص عليه املادتان 

 املذكورتان سالفا". 93و 91

د في العديد من دساتير دول بيد أنه تجدر اإلشارة إلى أن مبدأ حظر انتخاب رئيس الجمهورية ألكثر من مرتين هو السائ      

 (1019)، تونس(1018)والدستور األمريكي، وكذا دساتير كل من ومصر (1017)العالم، فقد تبناه الدستور الفرنس ي

(، على أن عدم إمكانية إعادة انتخاب 9101من هذا األخير)الدستور الجزائري املعدل  900،بحيث نصت املادة (1020)والجزائر

فقد نص هو اآلخر في الفقرة  9102حدة ال يمكن أن يطاله أي تعديل. أما الدستور التونس ي رئيس الجمهورية ألكثر من مرة وا

 .(1021)منه على أنه "ال يجوز ألي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة" 27األخيرة من الفصل 

 2006خامسا: وأد نتائج املراجعة الدستورية 

التي ترتب عنها تنظيم  9111ة السياسية الوطنية على إثر نتائج املراجعة الدستورية سنة رغم التفاؤل الذي ساد في الساح

اعتبرها املراقبون شفافة ونزيهة، وأسفرت عن فوز الرئيس األسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد  9112انتخابات رئاسية سنة 

األمل بالقطيعة مع املمارسات غير الديمقراطية  هللا بمنصب رئيس الجمهورية، وبذلك دخلت البالد منعطفا جديدا ساد فيه

 للوصول إلى الحكم وإرساء دعائم التداول الديمقراطي على السلطة.

غير أن هذا األمل تالش ى بعد مض ي  خمسة عشر شهرا فقط من مأمورية  الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد هللا، حيث     

بالرئيس املنتخب ولد الشيخ   9113فتمت اإلطاحة صباح السادس من أغسطس عادت البالد إلى مربع االنقالبات العسكرية ، 

عبد هللا بموجب انقالب عسكري. وبذلك دخلت البالد نمطا آخر من أزماتها السياسية املتتالية كان أكثر حدة وتجاذبا بين قادة 

لداعمة له من جهة، وقوى املعارضة الراديكالية االنقالب العسكري بقيادة الجنرال وقتئذ محمد ولد عبد العزيز والقوى املدنية ا

 واألحزاب الداعمة للرئيس املنتخب، املطاح به، من جهة أخرى.

وللخروج من هذه األزمة وتداعياتها تم توقيع "اتفاق داكار" والذي بموجبه دخلت البالد في مرحلة انتقالية قصيرة تمهيدا       

ة بالبالد إلى الحياة السياسية والدستورية العادية، غير أن أهم قوى املعارضة املشاركة لتنظيم انتخابات رئاسية تفض ي إلى العود

برئاسة الجمهورية ؛ ماجعل  1022في هذه االنتخابات لم تعترف بنتائجها التي ترتب عنها فوز الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز

د سنتين من انتخابه ) أي ولد عبد العزيز( أعلن عن فتح حوار أزمة العالقة بين القوى السياسية تعود إلى مربعها األول. وبع

جديد مع القوى املعارضة لتحريك مياه األزمة السياسية نحو االنفراج، شارك فيه بعض أحزاب املعارضة إلى جانب أحزاب 

 األغلبية، لكن أهم قوى املعارضة قاطعته.

                                                           

 الفرنس ي. 0273من دستور  1املادة (1017)

 .9102يناير  03، بتاريخ 2ربية، عدد ، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر الع9102من الدستور املصري  021الفقرة األولى من املادة (1018)

 .9102من الدستور التونس ي  27الفقرة الخامسة من الفصل (1019)

 ، مرجع سبق ذكره.9101الذي شهد آخر تعديل  0221من الدستور الجزائري  33املادة (1020)

 ونفس األحكام يتبناها دساتير كل من فرنسا ومصر والعراق، انظر:(1021)

 .2020إلى  2070، ص 0273أكتوبر  17، بتاريخ 1923( الجريدة الرسمية الفرنسية، عدد 1)املادة 0273الدستور الفرنس ي لسنة -

 (؛021)املادة 9102الدستور املصري  

 .9117ديسمبر  93، بتاريخ 2109(، الجريدة الرسمية العراقية، عدد 29الدستور العراقي )املادة  

 ة مجموعة من ضباط الجيش.بمعي 9113أغشت  1الذي قاد في السابق انقالب الـ  1022
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لسلطة حاضرا في نقاشات األطراف السياسية املشاركة في هذا لقد ظل هاجس عودة وأد مسار تكريس التداول على ا       

الحوار، وتجسد ذلك في االتفاق على إضافة مقتضيات جديدة في صلب الوثيقة الدستورية تجرم االنقالبات العسكرية وتعتبرها 

 .9109جرائم التتقادم، وهو ماتمت دسترته في املراجعة الدستورية لسنة 

 املحور الثالث

 وهاجس وأد مبدأ التداول على السلطة 2012الدستورية املراجعة 

بما أن االنقالبات العسكرية ظلت هي أكبر خطر يواجه استقرار األنظمة السياسية  في موريتانيا وتكريس مبدأ التناوب 

 د التي أنهاهاالديمقراطي، حيث كانت وراء إجهاض أهم التجارب الديمقراطية التي عرفتها البالد، بدءا بتجربة الحزب الواح

 09/09، واالنقالبات املتتالية األخرى التي شهدتها البالد ماقبل التسعينات، والتي كان آخرها في 1978يوليو 10الجيش بانقالب الـ

التي أجهضت هي  9112، وصوال إلى تجربة 2005أغسطس  3التي تم االنقضاض عليها بانقالب  1991، مرورا بتجربة 0232

؛ كل ذلك جعل الهاجس الذي يؤرق الطبقة السياسية هو حضور االنقالبات بشكل (1023)9113سطس األخرى بانقالب أغ

 .(1024)ملفت في موريتانيا

والستبيان ذلك أكثر سيتم رصد أهم االنقالبات التي عرفتها موريتانيا منذ االستقالل وإلى اليوم، بدءا بما كتب له النجاح منها في 

 حاوالت االنقالبية األخرى التي باءت بالفشل، وذلك من خالل الجدولين التاليين.الوصول إلى السلطة وكذلك أهم امل

 

(1025)( االنقالبات التي نجحت في الوصول إلى السلطة في موريتانيا0جدول رقم )  

 

 قائد االنقالب التاريخ العــــــدد

 العقيد: املصطفى ولد محمد السالك 0223يوليو  01 0

 محمد محمود ولد احمد لوليالعقيد:  0222يونيو  12 9

 املقدم: محمد خونه ولد هيداله 0231يناير  12 2

 العقيد: معاوية ولد الطايع 0232ديسمبر  09 2

 العقيد: اعل ولد محمد فال 9117أغشت  12 7

 الجنرال: محمد ولد عبد العزيز 9113أغشت  11 1

 املصدر: إعداد شخ  ي.

( انقالبات عسكرية نجحت في الوصول إلى السلطة، أربعة 1أن موريتانيا شهدت ستة )( 9يتضح من بيانات هذا الجدول رقم )

. 0232من ديسمبر  09و 0223يوليو  01( سنوات، أي في الفترة ما بين 1من هذه االنقالبات تتالت في فترة زمنية ال تتجاوز ست)

. وعلى إثر 9113أغشت  1و 9117أغشت  2لفترة ما بين ( سنوات، أي في ا2كما شهدت انقالبين ناجحين في فترة ال تتجاوز ثالث )

                                                           

ريتانية و انظر سيدي محمد ولد سيدأب، اإلصالحات الدستورية األخيرة في موريتانيا، قراءة في الخلفيات السياسية واألبعاد القانونية، املجلة امل (1023)

 .101، ص 9102يونيو  91للقانون واالقتصاد، عدد 

لتي شهدت انقالبات عسكرية في التاريخ العربي املعاصر، حيث وصل عدد املحاوالت االنقالبية حيث تعتبر موريتانيا من أكثر البلدان العربية ا (1024)

 انقالبا، منها مانجح ومنها ما ُمني بالفشل. 15التي عرفتها موريتانيا منذ استقاللها وإلى اليوم 

يوليو  01تعاقبت على الحكم في موريتانيا في الفترة ما بين تم االعتماد في بيانات الجدول على املواثيق التي أصدرتها اللجان العسكرية التي (1025)

وميثاق املجلس األعلى للدولة الصادر يوم انقالب السادس  9117، وكذلك ميثاق املجلس العسكري الصادر غداة انقالب الثالث أغشت 0220إلى  0223

 (.9113أغشت 
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، حيث تم إلغاء العمل بدستور 0220كل انقالب إما أن يتم إلغاء العمل بالدستور بشكل كلي كما حدث مع انقالبات ما قبل 

الدستور ولكن  . وإما أن يقرر قادة االنقالب عدم إلغاء0223يوليو  01، الذي كان ساري النفاذ آنذاك، بموجب انقالب 0210

 1و 9117غشت  2العمل به يبقى معلقا إلى حين انتهاء الفترة االنتقالية لسيطرة الجيش على السلطة، وهو ما حدث مع انقالبي 

 .(1026)فور انتهاء الفترة االنتقالية 0220يوليو  91، حيث تمت إعادة العمل بدستور 9113غشت 

 

 

(1027)برز املحاوالت االنقالبية التي فشلت في الوصول إلى السلطة( أ0جدول رقم )  

 أبرز قادة املحاولة االنقالبية التاريخ  العدد

 0230مارس  01 0
 العقيد: محمد ولد اباه ولد عبد القادر

 العقيد: أحمد سالم ولد سيدي

 0232أكتوبر  01 9
املحاولة –(FLAMقادة جبهة تحرير األفارقة )

 ولى.االنقالبية األ 

 0232أكتوبر  93 2
املحاولة -(FLAMقادة جبهة تحرير األفارقة )

 االنقالبية الثانية.

 9112يونيو  11 2

 الرائد: صالح ولد حننا  -

 الرائد: محمد ولد شيخنا -

 الرائد: عبد الرحمن ولد ميني -

 9112سبتمبر  2

 قادة فرسان التغيير )صالح ولد حننا 

 محمد ولد شيخنا

 من ولد ميني وآخرين...(عبد الرح-

 .املصدر: إعداد شخ  ي

( الذي رصد أبرز املحاالت االنقالبية التي فشلت في الوصول إلى السلطة في موريتانيا، 2من خالل بيانات هذا الجدول رقم )

ا الطايع. ولكنهموقعت محاولتين انقالبيتين لإلطاحة برئيس الدولة العقيد معاوية ولد  0232يالحظ أنه خالل شهر أكتوبر سنة 

بهاتين املحاولتين، وهي حركة زنجية تتهمها   FLAMفشلتا في الوصول إلى السلطة. وقد  تم اتهام " جبهة تحرير األفارقة" املعروفة بـ

أبرز محاولة انقالبية بقيادة محمد ولد اباه ولد  0230السلطة الحاكمة بتأجيج الصراعات الفئوية والعرقية. كما شهدت سنة 

حدثت  9112لإلطاحة بالرئيس محمد خونه ولد هيداله. وفي سنة  0230مارس  01القادر وأحمد سالم ولد سيدي بتاريخ عبد 

محاولة انقالبية كادت أن تنجح في الوصول إلى السلطة واإلطاحة برئيس الجمهورية وقتئذ معاوية ولد الطايع، لكنها وئدت في 

الدول اإلفريقية خشية مالحقتهم من قبل نظام ولد الطايع. وقد كانت فترة اللجوء إلى  النهاية؛ مما دفع قياداتها للجوء إلى بعض

الخارج فرصة لزعماء هذه املحاولة للتفكير وإعداد خطة جديدة للعودة إلى موريتانيا ومحاولة إسقاط حكم ولد الطايع من جديد 

 اعتقال مختلف املتهمين بهذه املحاولة االنقالبية.، لكن السلطة الحاكمة أفشلت هذه الخطة في مهدها وتم 9112في سنة 

                                                           
البات عسكرية في التاريخ العربي املعاصر، حيث وصل عدد املحاوالت االنقالبية التي تعتبر موريتانيا من أكثر البلدان العربية التي شهدت انق (1026)

 انقالبا، منها ما نجح ومنها ما ُمـني بالفشل. 15عرفتها موريتانيا منذ استقاللها وإلى اليوم 

منشورات ، Casablanca –Uprintنيا، مطبعة تم االعتماد في معلومات هذا الجدول على: عبد الرحمن حرمة بابانا، الجيش والسلطة في موريتا(1027)

 .992إلى  911ص  9102مركز الصحيفة، الطبعة األولى نوفمبر 
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أن التنصيص على تجريم االنقالبات دستوريا سيكون رادعا لكل من يزعم  2011لقد رأت األطراف السياسية املشاركة في حوار 

اعتمدت سنة إمكانية الوصول إلى السلطة بغير الطرق الديمقراطية. وفي هذا اإلطار، أسفرت اإلصالحات الدستورية التي 

، تنص على ما يلي: "تكتسب السلطة السياسية 0220من الدستور املوريتاني لسنة  9عن إضافة فقرة جديدة للمادة 9109

وتمارس وتنقل في إطار التداول السلمي وفقا ألحكام الدستور. وتعتبر االنقالبات وغيرها من أشكال تغيير السلطة املنافي للدستور 

ويعاقب أصحابها واملتمالئون معهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين بموجب القانون. لكن هذه  جرائم التقبل التقادم

 األفعال ال تكون محل مالحقات )أي متابعات( إذا كان قد تم ارتكابها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون الدستوري".

نقالبات السابقة على إقرار هذه التعديل الدستوري، وبالتالي واملالحظ أن هذا النص أكد على أن هذه املقتضيات التسري على اال 

فإن األشخاص الذين شاركوا في انقالبات سابقة سيبقون في مأمن من أن تطالهم أي عقوبة على تلك األفعال بموجب أحكام 

 هذا النص .

يتانيا كانت مشروعة قبل املقتضيات التي غير أنه مما تجدر اإلشارة إليه، أنه اليفهم من خالل هذا النص أن االنقالبات في مور 

الدستورية التي جاءت بها اإلصالحات الدستورية في هذا الشأن، بل إن القانون الجنائي املوريتاني كان يعاقب على جميع األفعال 

"االعتداء  من هذا القانون نجدها تنص على ما يلي: 32. فبالرجوع إلى نص املادة (1028)التي تستهدف قلب نظام الحكم بالقوة

الذي يكون الغرض منه القضاء على النظام الدستوري أو تغييره أو تحريض املواطنين أو السكان على حمل السالح ضد سلطة 

الدولة أو ضد بعضهم البعض أو املساس بوحدة أرض الوطن، يعاقب عليه باألشغال الشاقة املؤبدة. وتنفيذ االعتداء أو محاولة 

 .(1029)عتداء"تنفيذه يعتبر في حكم اال 

أما من حيث املمارسة فقد تمت محاكمة ومعاقبة، بل إعدام، بعض الضباط الذين قادوا في السابق محاوالت انقالبية فاشلة، 

الذين حاولوا إسقاط حكم رئيس الدولة املقدم محمد خونه ولد هيداله، غير أن هذه  0230مارس  01ومن هؤالء قادة انقالب 

، وتم الحكم على البقية بأحكام (1030)ة، واعتقل أصحابها وتم تنفيذ اإلعدام بحق أربعة منهماملحاولة وئدت في النهاي

. كما أن املحاوالت االنقالبية الفاشلة املتكررة التي حاولت إسقاط نظام الرئيس األسبق معاوية ولد الطائع، تم (1031)قاسية

 .(1032)اعتقال أصحابها وحكم على بعضهم بعقوبات قاسية

قول إن الطبقة السياسية في موريتانيا ترى أن وضع آليات دستورية تجرم االنقالب على السلطة ستحد من هيمنة هكذا يمكن ال

املؤسسة العسكرية على الحكم بطرق غير شرعية؛ باعتبار أن هذه املقتضيات الدستورية من شأنها أن تلجم القيادات العسكرية 

بوصف الجيش هو الجهة التي يتوجس منها، بالدرجة األولى، القيام بتحرك  عن التفكير مسبقا في أخذ السلطة بالقوة، وذلك

 عسكري ينجم عنه الوصول إلى سدة الحكم بغير االنتخاب.

 خالصة

جعلت املراقبين واملهتمين بالشأن السياس ي املوريتاني  9111رغم أن تجربة اإلصالح الدستوري الذي عرفته موريتانيا في سنة      

بإرسائها لدعائم التحول الديمقراطي للبالد من خالل تكريس مبدأ التناوب على السلطة بواسطة االقتراع الشفاف  يتفاءلون خيرا

                                                           

 .902انظر سيدي محمد ولد سيدأب، الوسيط في القانون الدستوري..، مرجع سابق، ص (1028)

 الجنائي املوريتاني. املتضمن القانون  0232يوليو  2الصادر بتاريخ  32-019من األمر القانوني رقم  32املادة  (1029)

يتعلق األمر بكل من: العقيد محمد ولد اباه ولد عبد القادر )املعروف ب كادير( والعقيد أحمد سالم ولد سيدي، واملالزم انييغ مصطفى،  (1030)

 ومحمد ولد دودو سك.

والسلطة في موريتانيا، مرجع سبق ذكره، ص مارس، انظر: عبد الرحمن حرمة بابانا، الجيش  01للتفصيل في مالبسات املحاولة االنقالبية  (1031)

 .912إلى  911

بعقوبات قاسية وصلت حد الحكم  9112يونيو  3على سبيل املثال تم الحكم على املتهمين باملحاولة االنقالبية الفاشلة الذي حدثت في  (1032)

 بالسجن املؤبد لبعض هؤالء املتهمين.

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

444 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

والنزيه، وغلق الباب أمام كل الطرق غير الديمقراطية للوصول إلى السلطة، كاالنقالبات العسكرية، فإنه سرعانما تم اإلجهاز على 

. وهو ما شكل انتكاسة في مسار 9113يث انقلب عليها الجيش صبيحة السادس أغسطس هذه التجربة، التي لم تعمر طويال، ح

إرساء التداول الديمقراطي على السلطة؛ األمر الذي دفع الطبقة السياسية املشاركة في الحوار السياس ي الذي التأم بين األغلبية 

سترة تجريم االنقالبات والوصول إلى السلطة بغير إلى التأكيد على ضرورة د 9100الحاكمة وبعض قوى املعارضة أواخر سنة 

 االنتخاب، واعتبار تلك املمارسات جرائم التسقط بالتقادم.

، الذي يؤكد تجريم االنقالبات واعتبارها 9109منذ سريان نفاذ هذا املقتض ى الدستوري بموجب املراجعة الدستورية لسنة 

ية مرتين في اآلجال املحددة دستوريا، وشهدت اآلخيرة منهما التي نظمت في جرائم التتقادم، جرت في موريتانيا انتخابات رئاس

تبادال دبمقراطيا على السلطة في جو سلمي تنافس ي هادئ، فهل ستشكل هذه التجربة قطيعة مع االنقالبات  9102ينويو 

ت م املشرع الوطني في مختلف املراجعاواملمارسات غير الديمقراطية التي تؤدي إلى وأد التناوب على السلطة الذي ظل محور اهتما

 الدستورية املتعاقبة؟

خالصة القول إن العملية الديمقراطية في موريتانيا ستظل مشوبة بالكثير من العيوب والتشوهات والتحديات؛ خصوصا      

، 9102و 9109، 9111وصوال إلى اإلصالحات الدستورية   0220وان مصدر تجارب دمقرطة الحكم في البالد، منذ وضع دستور 

 هي أنظمة قادمة من رحم املؤسسة العسكرية ووصلت للحكم بدءا بغير الطرق الديمقراطية. 

  املراجع واملصادر 

 أوال: الكتب

 9102، 0سيدي محمد ولد سيدأب، الوسيط في القانون الدستوري والنظم السياسية، مطبعة سيرك )ش.م( ط 

وريتانية، تعريب عبد القادر امليالدي، مركز التوثيق والبحوث باملدرسة الوطنية لإلدارة، جان أكلود أرنو، املؤسسات السياسية امل

 0239انواكشوط 

نان، لب-آندريه هوريو، القانون الدستوري واملؤسسات السياسية، ترجمة علي مقلد وآخرون، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت

 0222ط،

منشورات مركز الصحيفة، الطبعة ، Casablanca –Uprintي موريتانيا، مطبعة عبد الرحمن حرمة بابانا، الجيش والسلطة ف

 9102األولى نوفمبر 

 ثانيا: الرسائل

رسالة لنيل -دراسة مقارنة-0220سيدي محمد ولد سيدأب، السلطات العامة والعالقة بينها في ظل النظام الدستوري املوريتاني 

 .0222لية الحقوق أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، ك

 ثالثا: املقاالت العلمية

أحمد سالم ولد ببوط، تطور املؤسسات في الجمهورية اإلسالمية املوريتانية، تعريب محمد ولد الداه ولد عبد القادر، املجلة 

 9102، يونيو 91املوريتانية للقانون واالقتصاد، العدد 

سيدي محمد ولد سيدأب، اإلصالحات الدستورية األخيرة في موريتانيا، قراءة في الخلفيات السياسية واألبعاد القانونية، املجلة 

 9102يونيو  91املوريتانية للقانون واالقتصاد، عدد 

 رابعا: النصوص القانونية

 الدساتير

 9102و 9109و 9111املعدل سنوات  0220الدستور املوريتاني لسنة 

 1161 الدستور املوريتاني لسنة
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 0273الدستور الفرنس ي لشنة \

  9102الدستور التونس ي لسنة 

  9102الدستور املصري لسنة 

 0221الدستور الجزائري لسنة 

  9117الدستور العراقي لسنة 

  املتضمن القانون الجنائي املوريتاني 0232يوليو  2الصادر بتاريخ  32-019األمر القانوني رقم 
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رمية اإلبادة الجامعية ودور املحاكم الجنائية الدولية يف التصدي لهاج  

An article entitled: the crime of genocide and the role of international courts in addressing it  .  

 الباحث: إسماعيل سكان

 موريتانيا -كلية العلوم القانونية واالقتصادية بجامعة نواكشوط العصرية 

   

 

 تلخيص باللغة العربية :

يهدف هذا املقال إلى تحديد مفهوم جريمة اإلبادة الجماعية ودور املحاكم الجنائية الدولية في التصدي لها. إن اإلبادة الجماعية 

ائص خصـــمن أخطر أنواع الجرائم الدولية على اإلطالق باعتبارها تمس كرامة اإلنســـان. وهي جريمة حديثة العهد نســـبيا وتمتاز ب

ـــــتقلة، وجريمة جماعية.. كما أن لجريمة اإلبادة الجماعية أركانا معنوية، مادية  ــ ــ ــ معينة من أهمها أنها جريمة دولية، جريمة مســـ

ودولية. واإلبادة الجماعية لها جذورها التاريخية لكنها تطورت بشكل كبير خالل القرن العشرين وما نجم عن الحربين العامليتين 

ـــــائ ــ ــ ــ ـــــاهم في تفعيل املحاكم املدمرتين من خســـ ــ ــ ــ ـــــديد األهمية من أجل أن يســـ ــ ــ ــ ــــوع شـــ ــ ــ ــ ــ ر كبيرة. من هنا يعتبر الحديث عن هذا املوضــ

 الدولية ذات الصلة بغية تنفيذ العقوبات بحق مرتكبي هذا النوع من الجرائم. ومثل هذه الدراسات هي مساهمة في هذا الصدد.

 

Abstract: 

This article aims to define the concept of the crime of genocide and the role of the International Criminal Courts in 

addressing it.  Genocide is one of the most serious types of international crimes ever as it affects human dignity. It is 

a relatively recent crime and has certain characteristics, the most important of which is that it is an international 

crime, an independent crime, and a collective crime.. Genocide also has a moral, material and international element.  

The genocide has its historical roots, but it developed greatly during the twentieth century, and the great losses that 

resulted from the two devastating world wars.  Hence, talking about this issue is very important in order to contribute 

to activating the relevant international courts for it to implement penalties against the perpetrators of this type of 

crime.  Such studies are a contribution in this regard. 

 

 

 : مقدمة

تعبر  الجرائم  املاســـــــة بالجنس  البشـــــــري  من أشـــــــد الجرائم خطورة ذلك أنها  تنطوي على  مســـــــاس بحياة شـــــــخص  أو مجموعة  

 الجرائم  في مجموعها  ما يطلق عليه الجرائم ضد اإلنسانية .من األشخاص  أو بحريتهم  أو حقوقهم  وآدميتهم ، وتشكل  تلك 

ـــكلها الحالي  إال بعد الحرب  ــ ــ ــ ــــعيد الدولي ، حيث  لم تظهر في شــ ــ ــ ــ ـــبيا  على  الصـ ــ ــ ــ ــــانية  حديثة العهد نســ ــ ــ ــ ـــــد اإلنسـ ــ ــ وتعد الجرائم ضــ

 ك الجرائم  بأنها القتل ، واإلبادةالعاملية الثانية ، وقد نص عليها  في املبدأ األساس  من مبادئ محاكمات نورمبرغ  الذي حدد تل

، واالسترقاق ، واإلبعاد ، وكل فعل آخر غير إنساني  يرتكب ضد أي شعب  مدني  قبل وأثناء الحرب  ، وكذلك أفعال االضطهاد  
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الم  أو ســـاملبنية على أســـباب ســـياســـية  أو عرقية أو دينية  متى  كانت هذه األفعال  أو اإلضـــطهادات  ترتكب تبعا لجريمة  ضـــد ال

 1033جريمة حرب أو كانت ذات صلة بها.

ــــانية  تحت عنوان انتهاكات   0220وقد ذكرت مدونة  مشــــــروع الجرائم ضــــــد  أمن  وســــــالمة البشــــــرية  عام  م الجرائم ضــــــد اإلنســ

  اتحقوق  اإلنســــــان بصــــــورة منتظمة  وعلى نطاق واســــــع  ، وأوضــــــحت أن كل من يرتكب  أو يأمر بارتكاب أي  انتهاك من االنتهاك

اآلتية لحقوق اإلنســـــــان  بصـــــــورة منتظمة  أو على نطاق جماعي وهي :" القتل  العمد ، التعذيب ، وإخضـــــــاع  األشـــــــخاص  لحالة 

الرق  أو العبودية  أو السخرة أو اإلبقاء  على هذه الحالة  ، واالضطهاد  األسباب  اجتماعية  أو عرقية أو دينية أو ثقافية أو يأمر 

 1034د  السكان  أو نقلهم عنوة يعاقب.بارتكاب جريمة إبعا

وتعد جريمة اإلبادة الجماعية إحدى الجرائم  املوجهة ضــــــــــــــد الجنس البشــــــــــــــري  بل يمكن وصــــــــــــــفها  بأنها أشــــــــــــــد الجرائم الدولية 

  جســــــامة  وبأنها جريمة الجرائم  وذلك  ملا تشــــــكله  من تهديد لإلنســــــان  في حياته  وصــــــحته وكرامته  ، وتظهر  خطورتها  في كونها

تهدد إبادة جماعية أو جماعات كاملة ألســــــــباب دينية أو عرقية أو عنصــــــــرية أو قبلية...الخ. وتأخذ اإلبادة إما صــــــــورة مادي كما في 

االعتداء على الحياة أو الصـــــــحة أو صـــــــورة بيولوجية كما في إعاقة النســـــــل وحرمان جماعة من النســـــــل للتكاثر عن طريق التعليم 

 .1035ي صورة ثقافية كما في حرمان مجتمع ما من لغته أو ثقافتهواإلسقاط أو تنصب اإلبادة ف

وتشـــكل اإلبادة الجماعية أخطر ما في النفس البشـــرية من وحشـــية ضـــارية وشـــذوذ عند فاعلها ، كما أنها تعد أحد صـــور الجرائم 

 .1036الدولية التي تستوجب معاقبة مرتكبيها والتعاون الدولي ملحاربتها والقضاء عليها

 

 ول :  مفهوم جريمة اإلبادة الجماعيةاملبحث األ 

)  91ســــــــــنتناول  في هذا املبحث تعريف اإلبادة الجماعية وخصــــــــــائصــــــــــها )مطلب أول( ثم تطور جريمة اإلبادة الجماعية في القرن 

 مطلب ثاني (.

 املطلب األول : تعريف جريمة اإلبادة الجماعية وخصائصها

 ادة الجماعية ) فرع أول ( ثم خصائصها ) فرع ثاني(.سنتناول  هذا املطلب من خالل تعريف جريمة اإلب

 الفرع األول : تعريف اإلبادة الجماعية

إن اإلبادة الجماعية من أخطر أنواع الجرائم الدولية على اإلطالق باعتبارها تمس كرامة اإلنســـــان كلها، وتســـــبب معاناة ومأســـــاة 

ـــان وهو حق وأضــــــــــــــرار يصــــــــــــــعـب تجـاوزهـا، كمـا أنهـا تمس بحق من الحقوق األســــــــــــــاســــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيقـة بـاإلنسـ ــ ــ ــ يـة واملطلقـة والطبيعيـة اللصـــ

 (.1037الحياة)

م على أنها: "كل فعل من 0223ديســـمبر  2من اتفاقية تجريم إبادة الجنس البشـــري واملعاقب عليها املؤرخة في  9وقد عرفتها املادة

ـــــنفها الوطنية أو ا ــ ــ ـــــرية معينة بالنظر إلى صــ ــ ــ ــــاء على جماعة بشــ ــ ــ ــ ـــــد القضـ ــ ــ ـــــية أو األفعال التي ترتكب بقصــ ــ ــ النتروجغرافية أو الجنســ

 (.1038الدينية"، وقد ذكرت هذه املادة األفعال املشكلة لهذه الجريمة على سبيل الحصر)

                                                           

 21ص  –العدد التاسع والخمسون  -منشور الكترونيا  في مجلة دراسات دولية   –اعية بحث بعنوان  جرائم اإلبادة الجم–زياد ربيع  -1033

  21ص  –نفس  املصدر السابق  -1034

 22ـ نفس املصدر السابق ، ص 1035

  22ـ نفس املصدر السابق ـ ص 1036

الدولي، الطبعة األولى، اإلســــــكندرية  انظر: نبيل عبد الرحمن ناصــــــر الدين، ضــــــمانات حقوق اإلنســــــان وحمايته وفق القانون الدولي والتشــــــريع -1037

 022م، ص 9111

 .023ص   –نفس املصدر السابق  -1038
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وهي جريمة حديثة العهد في القانون الدولي الجنائي، وقد ظهرت بعد الحرب العاملية الثانية، وترجع تسـميتها إلى الفقيه البولوني 

ـــار إlemkeinليمكاين ) ــ ــ لى خطورة هذه األعمال، ودعي إلى تجريمها، ويرجع إليه الفضــــــــــل في تســــــــــميتها والتي أخذها من (، الذي أشـــ

" Géno"   والتي تجمع بين كلمتين  يونانيتين هما  "Génocidاليونان ،  ويقابل مصطلح "إبادة  الجنس" باللغة الفرنسية  كلمة "

ـــلم "  وتعني القتل، أي تعني "تقل الجنس" و Cideتعني  الجنس و" ــ ــ ــ بالتالي جريمة اإلبادة هي جريمة الجرائم، وترتكب في وقت الســ

أو الحرب، وإن تجريم هــذه األفعــال هو محــاولــة لحمــايــة الحق في الحيــاة والحريــة واألمن الشــــــــــــــخصــــــــــــــ ي، وعــدم التعرض إلى الرق 

 (.1039وحرية الدين والتنقل والرأي واالجتماع)

ـــالفيا  ــ ــ ــ ــ الســــــــــــــابقة )املادة الرابعة( ونظام املحكمة الدولية روندا )املادة الثانية(، وقد تبنى كل من نظام املحكمة الدولية ليوغســـ

وكذلك نظام روما األســــــاســــــ ي للمحكمة الجنائية الدولية )املادة الســــــادســــــة(، ومشــــــروع قانون الجرائم ضــــــد الســــــلم وســــــالم وأمن 

 (.1040م)0223ة اإلبادة الجماعية لعام ( التعريف الوارد في )املادة الثانية( من اتفاقي02م )املادة 0221اإلنسانية لعام 

وبموجب هذه النصـــوص تعني اإلبادة الجماعية أيا من األفعال التالية املرتكبة بقصـــد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو 

 إثنية، أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه:

 قتل أعضاء من الجماعة. -أ

 لجماعة.إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من ا -ب

 إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها املادي كليا أو جزئيا. -ج

 فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب األطفال داخل الجماعة. -د

 (.1041نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى )املادة الثانية من اتفاقية اإلبادة الجماعية( ) -هـ

ـــ ي الجــديــد كمــا اعتمــد قــانون ا ــ ــ ــ ــ م مع بعض الفروقــات، التعريف الوارد في املــادة الثــانيــة من اتفــاقيــة عــام 0222لعقوبــات الفرنســـ

ـــ ى املادة )1042م)0223 ــ ــ ــ ــ ـــد 900/0(، فبمقتضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبق بقصـ ــ ــ ــ (، يدخل في مفهوم اإلبادة الجماعية كل فعل يرتكب تبعا ملخطط مســـ

ماعة معينة وفقا ألي معيار تعسفي آخر، وهذه األفعال هي: القضاء كليا أو جزئيا على جماعة وطنية إثنية، عرقية أو دينية أو ج

االعتداء على حياة اإلنســـان قصـــد إلحاق ضـــرر جســـدي أو نفســـ ي جســـيم، إخضـــاع الجماعة ألحوال معيشـــية يقصـــد بها القضـــاء 

 (.1043عليها كليا أو جزئيا، فرض تدابير منع اإلنجاب، نقل األطفال عنوة)

العقوبات اإلســــباني اإلبادة الجماعية بأنها "األفعال املرتكبة ضــــد األشــــخاص بقصــــد تدمير  )مكررة( من قانون  022وتعرف املادة 

 (.1044جماعة وطنية إثنية، عرقية أو دينية)

 الفرع الثاني: خصائص جريمة اإلبادة الجماعية

 تتميز جريمة اإلبادة الجماعية عن بقية الجرائم الدولية بمجموعة من الخصائص أهمها:

                                                           

 .022نفس املصدر السابق، ص  -1039

ـ  9119 انظر: د/ دوالي حمد ـــ جريمة اإلبادة الجماعية )املفهوم واألركان( املنشورات الحقوقية صادر ـــ مكتبة صادر ـــ ناشرون ـــ مكتبة ناشرون ـــ -1040

 .92 -92ص 

 .92نفس املصدر السابق، ص  -1041

 .92نفس املصدر السابق، ص  -1042

 .97 -92نفس املصدر السابق، ص  -1043

 .97نفس املصدر السابق، ص  -1044
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ـــــد طائفة أو مجموعة معينة من جريمة اإل  :أوال ــ ــ ــ ــ بادة الجماعية هي جريمة دولية بطبيعتها حتى وإن قامت بها حكومة وطنية ضـ

 (.1045الشعب الذي تحكمه)

جريمة اإلبادة الجماعية هي جريمة مســـــــــــــتقلة بذاتها تقع في زمن الســـــــــــــلم أو الحرب على حد الســـــــــــــواء، وال بد أن تســـــــــــــتهدف  ثانيا:

 ا كليا أو جزئيا.طائفة معينة بغرض القضاء عليه

ـــــاص املحاكم الوطنية، ألن محاكمة مرتكبي هذه الجريمة بالذات يتم أمام  ثالثا: ــ ــ ــ ــ تعتبر املحاكم الجنائية الدولية مكملة الختصـ

املحــاكم الجنــائيــة الــدوليــة وليس الوطنيــة، وذلــك ألن معظم مرتكبوا هــذه الجرائم هم رؤســـــــــــــــاء دول وحكومــات، ممــا يســــــــــــــتحيــل 

 (.1046ا للوزن السياس ي الذي يتمتعون به)محاكمتهم وطنيا نظر 

تتميز جريمة اإلبادة الجماعية بالصــــــــــــــفة الجماعية للضــــــــــــــحايا الذين ينتمون إلى جماعة معينة في حالة وقعت أفعال إبادة  رابعا:

 ضد فرد واحد أو عدة أفراد ال ينتمون لجماعة واحدة فال يعتبر ذلك جريمة إبادة جماعية.

 الجماعية من قبيل الجرائم السياسية، وبالتالي يجوز بشأنها تبادل املجرمين بين الدول.ال تعتبر اإلبادة  خامسا:

ـــية، وكذلك لم تتحدث عن اإلبادة  ســـــــــــادســـــــــــا: ــ ــ ــ ــ ـــياســـ ــ ــ ــ ــ لم تنص اتفاقية إبادة األجناس على األفعال التي ترتكب إلبادة جماعة ســـ

 (.1047الثقافية لجماعة معينة)

 م: 20في القرن  املطلب الثاني: تطور جريمة اإلبادة الجماعية

تعــد جريمــة اإلبــادة الجمــاعيــة من الجرائم التي تمتــد جــذورهــا عبر التــاريخ، حيــث كــانــت تبــدو في إغــارة القبــائــل واملجتمعــات على 

 (.1048بعضها البعض تطلعا للغنائم والثروات والنقود)

ـــية 0222عام أما أول تمحور ملصـــــــــطلح اإلبادة الجماعية فقد اســـــــــتخدمه الفقيه "ليمكن في دراســـــــــة أعدها  ــ ــ ــــوصــ ــ ـــح خصـــ ــ ــ م لتوضــ

الجرائم املرتكبة من النازيين والفضائح التي مارسوها ضد اإلنسانية خاصة تلك األفعال الهادفة لتدمير دول أروبا الواقعة تحت 

االحتالل النازي، وإلى جزء منه هذه الدول، وقد ابتدع لتمكين مصــــــــــــــطلح اإلبادة الجماعية وهو مشــــــــــــــتق من الكلمة الالتينية .... 

ومعنــاهــا يقتــل، وتعني في مجملهــا قتــل الجمــاعــة، أو إبــادة الجمــاعــة، وقــد أطلق هــذا  cideوتعني الجمــاعــة أو الجنس، ومن كلمــة 

" لعظم آثـــارهـــا التـــدميريـــة ثم أورد تعريفـــا لتلـــك الجريمـــة crime of cimeالفقيـــه على تلـــك الجريمـــة فيمـــا بعـــد جريمـــة الجرائم "

جماعة وطنية بســـبب يتعلق بالجنس أو اللغة أو حرية أو ملكية أعضـــاء تلك الجماعة يعد مضـــمونه: "كل من يتآمر للقضـــاء على 

 (.1049مرتكبا لجريمة إبادة الجنس البشري)

وقد كان لسـلسـلة الجرائم البشـعة التي ارتكبت ضـد الجنس البشـري خالل الحرب العاملية الثانية وما صـاحبها من إهدار لحقوق 

ـــــان، وانتهاك للحريات والح ــ ــ ـــــية في القتل والتعذيب واالعتداء على حرية اإلنســـ ــ ــ ــــائل الوحشـــ ــ ــ ــ ـــــتعمال مختلف الوســ ــ ــ ق في الحياة واســـ

األفراد، أثره على اتجـاه الـدول قـاطبـة نحو إقرار مبـادئ ملواجهـة جريمـة اإلبـادة الجمـاعيـة بكـافـة صــــــــــــــورهـا، والتي تشــــــــــــــمـل اإلبـادة 

 (.1050املادية أو املعنوية أو الثقافية)

                                                           

ســــــــهام صــــــــديق، جريمة اإلبادة الجماعية بين واقع انتشــــــــارها وتحديات مكافحتها، بحث منشــــــــور ألكترونيا في مجلة القانون واألعمال، جماعة  -1045

 .7الحسن األول، ص 

 .7نفس املصدر السابق، ص  -1046

 .7نفس املصدر السابق، ص  -1047

 .2د/ خالد السد، مقال بعنوان "جريمة اإلبادة الجماعية" منشور بمركز اإلعالم األمني، ص   -1048

 .2نفس املصدر السابق، ص  -1049

 .2نفس املصدر السابق، ص  -1050
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مــاعيــة أثنــاء الحرب العــامليــة الثــانيــة القنبلــة النوويــة التي ألقيــت على هوريشــــــــــــــمــا ونــاجــازاكي عــام ومن صــــــــــــــور جريمــة اإلبــادة الج

م، وأدت إلى إبادة ســـكان هذه املدن إبادة جماعية بغض النظر عن انتمائهم إلى جماعة وملجرد أنهم رعايا لدولة من الدول 0227

 األعداء.

رائم إبادة الجنس البشــــــري بصــــــورة بشــــــعة وســــــنتطرق منها على ســــــبيل املثال ال أما في نهاية القرن العشــــــرين فقد تكرر ارتكاب ج

 الحصر لكل من جرائم اإلبادة الجماعية في يوغسالفيا السابقة )فرع أول(، وكذلك جرائم اإلبادة الجماعية في رواندا )فرع ثاني(.

 جرائم اإلبادة الجماعية في يوغسالفيا :الفرع األول 

ا الســــــــابقة تتألف من أمم وقوميات وأديان مختلفة، فهناك الصــــــــرب والكروات والبوســــــــنون وغيرهم، كانت جمهورية يوغســــــــالفي

وكانت الدولة اليوغســــــــالفية تتألف من عدة جمهوريات هي كرواتيا والبوســــــــنة والهرســــــــك، اســــــــلوفينيا والجبل األســــــــود وصــــــــربيا، 

ــــوفو فوديفودي ــ ـــــاف إلى ذلك إقليمانيتمتعان بالحكم الذاتي وهما كوســ نا، وقد اتحدت في جمهورية اتحادية، بعد أن ســــــــادت ويضـــ

م، أصــاب بناء يوغســالفيا الســابقة الهش التفكك ومن 0231فترة من االضــطرابات تحت زعامة "جوزيف تيتو" وبعد وفاته ســنة 

املحلية،  م أعمال الشــغب واإلخالل باألمن من أجل االســتقالل، وتوالت اســتقاالت الحكومات0230ثم االنهيار، حيث بدأت عام 

م أجريت في نفس العام أول انتخابات ديمقراطية في يوغسالفيا السابقة نتج عنها فوز 0227وبعد انهيار املعسكر الشرقي في عام 

 (.1051األحزاب القومية في كل جمهورية، حيث تكون تلك القومية هي السائدة)

حاد إال صربيا والجبل األسود، وكان هذا ضد أحالم الصرب وتال هذه الفترة إعالن استقالل جمهوريات االتحاد، ولم يبق في االت

في تكوين صــــــــربيا الكبرى بتوحيد جمهوريات يوغســــــــالفيا املنهارة تحت ســــــــلطة الصــــــــرب، وقد اصــــــــطدم هذا الهدف باعتراف دول 

نة والهرسك البوس العالم باستقالل كرواتيا وسلوفينيا بعد أن مرتا بقتال مرير خاضتاه ضد الصرب، ولم يبق أمام املسلمين في

م، حيث أســــفر 92/9/0229خيار ســــوي إجراء اســــتفتاء االســــتقالل عن صــــربيا بدل البقاء تحت نفوذها، وقد جرى االســــتفتاء في 

م أعلنت كل من 92/12/0229من الشــــــــــــــعب على االنفصــــــــــــــال، وهنا بدأت املجازر الدموية تتوالى أحداثها، وفي  %12عن موافقة 

ــــود عن تأ ــ ــ ـــــربيا والجبل األسـ ــ ســـــــــيس دولة مســـــــــتقل باســـــــــم "جمهورية يوغســـــــــالفيا االتحادية" وأخذت على عاتقها كافة الحقوق صــ

م، تم قبول كل من جمهوريات البوســــــــــــــنة والهرســــــــــــــك 99/17/0229وااللتزامات املتعلقة بجمهورية يوغســــــــــــــالفيا الســــــــــــــابقة، وفي 

 (.1052وكرواتيا وسلوفينيا كأعضاء في منظمة األمم املتحدة)

بداية اشــــتعال النزاع، حيث قام زعماء صــــرب البوســــنة بشــــن حرب مفتوحة ضــــد املســــلمين، بدعم كامل وقد كانت هذه الخطة 

بل بتدخل واضح للجيش اليوغسالفي، بينما ال يملك املسلمون أية منظمات عسكرية أو شبه عسكرية سوى وحدات صغيرة من 

 (.1053الشرطة مسلحة بأسلحة خفيفة)

بين قوميات متعددة خاصــــــــــــــة بين الصــــــــــــــرب والكروات واملســــــــــــــلمين، أي كان له طابع الحرب هذا النزاع الذي كان في بدايته نزاع 

األهلية أو الداخلية ثم تطور إلى نزاع دولي، بتدخل صــــــربيا والجبل األســــــود، إلى جانب صــــــرب البوســــــنة باإلضــــــافة إلى تدخل دول 

 (.1054أخرى حليفة بطرق خفية ومستترة ملساندة الصرب مثل روسيا)

                                                           

ي، الطبعة األولى، األردن، الدار العلمية الدولية للنشــر والتوزيع ودار الثقافة مرشــد أحمد الســيد وأحمد عازي الهرمزي، القضــاء الدولي الجنائ -1051

 .72-71م، ص 9119للنشر والتوزيع 

 .73 -72نفس املصدر السابق، ص  -1052

ار ، دحســام عبد الخالق الشــيحة، املســؤولية والعقاب على جرائم الحرب مع دراســة تطبيقية على جرائم الحرب في البوســنة والهرســك، مصــر -1053

 م، ص ...9112الجامعة الجديدة للنشر 

 ةعلي عبــد القــادر القهوجي، القــانون الــدولي الجنــائي )أهم الجرائم الــدوليــة، املحــاكم الجنــائيــة الــدوليــة( منشــــــــــــورات الحلبي الحقوقيــة، الطبعــ -1054

 .920ص  -9110األولى 
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ة البلقان منطقة صــــــــــــراع دولية بين العديد من الدول لعدة قرون، وعلى وجه الخصــــــــــــوص بعد دخول اإلســــــــــــالم وقد ظلت منطق

إليها، وتعتبر الحرب التي وقعت في يوغســــــــــــــالفيا الســــــــــــــابقة من أســــــــــــــوء الحروب الواقعة في أوروبا بعد الحرب العاملية الثانية، إذ 

م، حيث 0229مارس  17جمهوريتي البوسنه والهرسك استقاللهما في  نشبت هذه الحرب على اعتبارات عرقية ودينية بعد إعالن

بدأت كحرب أهلية تتحول إلى جريمة إبادة فكانت الحصـــــيلة جد ثقيلة، وتذكر على ســـــبيل املثال: أنه قتل في مدينة ســـــيربيرنتشـــــا 

 (.1055مدني من مسلمي البوسنة معظمهم من النساء واألطفال والشيوخ) 011111أكثر من 

م التي 0229أكتوبر  1الصـــــــــادر بتاريخ  231الذي دفع بمجلس األمن الدولي إلى إنشـــــــــاء لجان تحقيق بموجب القرار رقم  وهو األمر 

اتهمت املسؤولين الصربيين بانتهاك القانون الدولي اإلنساني بسبب ارتكابهم جرائم اإلبادة والحرب وأيضا الجرائم ضد اإلنسانية 

ـــــاء محكمة ملتابعة  ــ ـــــادر في  313الجرائم املرتكبة في يوغســـــــــالفيا بموجب القرار رقم مما أدى إلى إنشــ ــ  99الذي اتخذ باإلجماع الصــ

م من طرف مجلس األمن تحت الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، ولم تكتفي هيئة األمم املتحدة بإنشاء هذه 0222فبراير 

بادة الجماعية إلى إنشــاء محكمة مؤقتة أخرى لرواندا، وهو ما املحكمة املؤقتة بل دفعتها الجرائم الدولية وعلى رأســها جريمة اإل 

 (.1056سيتم تناوله في الفرع املوالي)

 الفرع الثاني: جرائم اإلبادة الجماعية في رواندا

ترجع األزمة الرواندية إلى النزاع املســــــــلح الذي نشــــــــب بين الحكومة وميليشــــــــيات الجبهة الوطنية الرواندية على إثر عدم الســــــــماح 

 (.1057اركة كل القبائل في نظام الحكم وخاصة التوتس ي، حيث كان الحكم في يد قبيلة الهوتو)ملش

وقد تأثر نظام األمن في رواندا بســــــــــــــبب هذا النزاع املســــــــــــــلح، وامتد تأثيره إلى الدول املحاورة، وبدأت هذه الدول فرادى من خالل 

ـــط إليجاد حل بين أطراف النزاع، ــ ــ ــ ــ ووفق األعمال القتالية، وانتهى األمر إلى عقد اتفاق في مدينة  منظمة الوحدة اإلفريقية التوسـ

ـــــ ي بتأييد من املجتمع الدولي، 0222 – 3 -2"أروشـــــــــا" بجمهورية تنزانيا في  ــ ـــ ي بوقف األعمال القتالية بين الهوتو والتوتســ ــ ــ م، يقضــ

ارجها الذين اضـــــطروا إلى الهروب من وقد هب الجميع لتقديم املســـــاعدات اإلنســـــانية آلالف الالجئين واملتشـــــردين في روانا وفي خ

 (.1058القتال)

م وذلك إثر تحطم طائرة الرئيســـين 0222وقد فرضـــت األحداث التي دارت في رواندا في الســـابع من إبريل والســـابع عشـــر من يونيو 

يث شـــهد م على مجلس األمن أن يتصـــرف بطريقة مشـــابهة ملا حدث في يوغســـالفيا الســـابقة، ح0222)الرواندي والبروندي( عام 

ـــ ي  ــ ــ ـــملت الجرائم اإلبادة الجماعية، والتطهير العرقي بين قبائل التوتشــ ــ ــ ــــانية، وشــ ــ ـــاملة بحق اإلنســـ ــ ــ ــــع جرائم اإلبادة الشــ ــ العالم أبشـــ

 (.1059والهوتو، وهو ما أدى إلى انهيار النظام األساس ي، وقد تم االتفاق على إنشاء محكمة جنائية دولية لرواندا)

م، وإصـــــــــــــدار قراره املتضـــــــــــــمن إنشـــــــــــــاء لجنة تحقيق للتأكد من 0222 -1-12مجلس األمن في  ولم تتوقف هذه الجرائم إال بتدخل

وقوع مجازر وإبادة للجنس البشــــــــــــــري في تلك الدولة وطالب بوقف األعمال القتالية، ونوه بالدور الذي قامت به اللجنة الدولية 

 (.1060فصل السابع من امليثاق)لحقوق اإلنسان واملتضمن املطالبة بإنشاء محكمة جنائية دولية بموجب ال

                                                           

 .2سهام صيف، مصدر سبق ذكره، ص  -1055

 .2نفس املصدر السابق، ص  -1056

 .927ي عبد القادر القهوجي، مرجع سبق ذكره، ص عل -1057

 .927نفس املصدر السابق، ص  -1058

انظر: محمد صافي يوسف، اإلطار العام للقانون الجنائي الدولي في ضوء النظام األساس ي املحكمة الجنائية الدولية دون رقم طبعة، دار  -1059

 .71-22م، القاهرة، ص 9119النهضة العربية 

م، 9112اني، املحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي  الجنائي، دون رقم طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت انظر: زياد عيت -1060

 .093ص 
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م، والذي يتضـــــمن إنشـــــاء املحكمة الجنائية الدولية رواندا للنظر في الجرائم 0222عام  277/22وأصـــــدر مجلس األمن قراره رقم 

م في روانــدا، وتجــدر اإلشـــــــــــــــارة إلى أن 0227م حتى نهــايــة كــانون األول من عــام 0222التي ارتكبــت في الفترة من كــانون الثــاني عــام 

بة القضــــــــاء الجنائي الدولي أو التي أنشــــــــئت للنظر في جرائم ارتكبت في يوغســــــــالفيا الســــــــابقة، وفي رواندا خالل فترات لم يتم تجر 

م، ويعود ذلك إلى اقتناع املجتمع الدولي بأن مثل هذا القضـــاء ال 0222تكرارها بعد إنشـــاء املحكمة الجنائية الدولية رواندا عام 

ـــــمانة أكيدة وحقيقية  ــ ــ ـــكل ضــ ــ ــ ــ ـــــالح يشــ ــ ــ ـــــأ بقرار من مجلس األمن، فهو في األخير يتفق مع مصــ ــ ــ لتحقيق العدالة الجنائية لكونه ينشــ

 (.1061الدول الكبرى)

ويؤكد في هذا الســــــياق بأن مجلس األمن قد واجه حملة من املشــــــاكل تمثلت في نقص املوارد املالية، واختالف وجهات النظر بين 

ندا ارتأت في ضــــــــــــــرورة أن تكون املحكمة قادرة على تطبيق حكم اإلعدام، بينما الحكومة الرواندية، ومجلس األمن، فحكومة روا

رفض مجلس األمن ذلك لوجود ســــــــــــــابقة على ذلك الرفض في محكمة يوغســــــــــــــالفيا، إن وجود كل هذه املشــــــــــــــاكل أجبر الحكومة 

ة يتولى املدعي العام للمحكم الرواندية على إعادة اتخاذ قرار تمثل في تفعيل عمل القضــــــــــــــاء املحلي للفصــــــــــــــل في الجرائم، بحيث

 (.1062العليا سلطة اإلشراف على محاكمة املتهمين بواسطة الدوائر املختصة)

وقد أنشـــأت هذه املحكمة من قبل مجلس األمن الدولي من أجل محاكمة األشـــخاص املســـؤولين عن جرائم إبادة الجنس وغيرها 

ملرتكبة في إقليم رواندا أو حتى من جانب املواطنين الروانديين في الدول من االنتهاكات الخطيرة األخرى للقانون الدولي اإلنساني ا

 (.1063املجاورة لها)

 م، قرر مجلس األمن أن تكون أروشا بتانزانيا مقرا للمحكمة.0227في فبراير  222وبموجب هذا القرار 

م الحرب التي تعرف بأنها انتهاكات للمادة وللمحكمة والية قضــائية على جرائم اإلبادة الجماعية، والجرائم ضــد اإلنســانية، وجرائ

 (.1064الثانية، والبروتكول اإلضافي الثاني التفاقية جنيف التي تناولت جرائم الحرب التي ارتكبت خالل النزاعات الداخلية)

 أركان جريمة اإلبادة الجماعية ودور املحاكم الجنائية الدولية في التصدي لها املبحث الثاني :

بحث من خالل  أركان جريمة اإلبادة الجماعية )مطلب أول ( ثم دور املحاكم الجنائية الدولية في التصدي لها ) سنتناول هذا امل

 مطلب ثاني(

 املطلب األول : أركان جريمة اإلبادة الجماعية

ي وســــــــــــــنتطرق لكل من لقياد جريمة اإلبادة الجماعية ال بد من توافر عدة أركان هي الركن املادي، والركن املعنوي، والركن الدول

 هذه األركان الثالثة على حدي من خالل املنهجية التالية  الركن املادي  )فرع أول ( وكذلك الركنين  املعنوي والدولي ) فرع ثاني(

 

 الفرع األول: الركن املادي لجريمة اإلبادة الجماعية :

إلجرامي الذي يشــــكل بؤره الركن املادي لجريمة لقد حددت املادة الســــادســــة من النظام األســــاســــ ي لروما خمس صــــور للنشــــاط ا

 اإلبادة الجماعية، وهي:

قتــل أفراد الجمــاعــة: تقع هــذه الجريمــة عنــدمــا يقوم الجنــاة بقتــل أفراد الجمــاعــة جميعهم أو معظمهم دون تمييز بين الرجــال  -أ

 (.1065والشباب والصغار والنساء)

                                                           

 .070مخلد الطراونة، مصدر سبق ذكره، ص  -1061

 .021 -032م، ص 9117 انظر: عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة -1062

 .93دحماني عبد السالم، مصدر سبق ذكره، ص  -1063

 .22 -23نفس املصدر السابق ص  -1064

 .11م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 9101املحسن عال، اختصاص املحكمة الدولية، الطبعة الثانية  -1065
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ـــــمن قوميات متعددة في دولة واحدة كما حدث في النزاع بين وال بد أن يقع القتل على أشــــــــــــــخاص ينتمون إلى جماعة قو  ــ ــ ــ مية ضـــ

 قبيلتي التوتس ي والهوتو.

إلحاق ضـــــرر جســـــدي أو عقلي جســـــيم على أفراد الجماعة: تنصـــــرف هذه الصـــــورة إلى كافة األفعال املادية واملعنوية التي من  -ب

 (.1066العقلية للمجني عليه)شأنها أن تؤثر على سالمة البدن ماديا أو معنويا أو تؤثر على القوى 

 إخضاع الجماعة عمدا ألحوال معيشية بقصد إهالكها الفعلي كليا أو جزئيا:  -ج

على هذا الشـــرط يحرموا من مواد ال غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، أو يعمد مرتكبو الجريمة إلى تجويع املدنيين، وذلك يكون 

 (.1067في سياق نزاع مسلح حولي دولي يقترن به)

يرى جانب من الفقه القانوني أن هذه الطريقة لإلبادة الجماعية وســـيلة تنطوي على إبادة بطيئة ذلك أنها ال تأخذ صـــور القتل و 

أو اإليـــــذاء الجســــــــــــــيم، وإنمـــــا تهـــــدف إلى تحـــــديـــــد إقـــــامتهم في منـــــاطق موبوءة دون تمكينهـــــا من الحصــــــــــــــول على الرعـــــايـــــة الطبيـــــة 

 (.1068املناسبة)

ــــتهدف منع -د ــ ــ ــ ــ اإلنجاب داخل الجماعة: تعتبر هذه الصـــــــــــــورة من قبيل اإلبادة البيولوجية، كونها تعوق نمو تزايد  فرض تدابير تسـ

أعضـــــــــــــاء الجماعة، وهذا النوع من اإلبادة املادية يتم عن طريق اســـــــــــــتخدام وســـــــــــــائل تمنع الرجال من القدرة على اإلنجاب، وقد 

 (.1069حدث ذلك في إقليم يوغسالفيا السابقة)

اعة عنوة إلى جماعة أخرى: يشـــــترط لقيام هذه الجريمة، أن يقوم مرتكب الجريمة بنقل شـــــخص، أو أكثر نقل أطفال الجم -هـــــــــــــــــــ

ممن هم دون الثامنة عشــــــــــــــر، وترتيبا على ذلك تعتبر جرائم اإلبادة الجماعية من أخطر الجرائم الدولية، وذلك ألنها تهدد حياة 

بر، إذ أنها ال تهدد باإلبادة فردا واحدا، أو مجموعة، بل تهدد اإلنســــــــــــــان بالخطر وصــــــــــــــحته وكرامته، وتظهر خطورتها بشــــــــــــــكل أك

جماعة أو جماعات كاملة، ويالحظ أن املقصــــــــــــــود بعبارة كلي أو جزئي يتعمد مرتكب الجريمة تدمير جماعة برمتها أو تدبير جزء 

 (.1070منها مثل: أعضاء املتعلمين الذين يعيشون في منطقة واحدة)

 عنويوالدولي لجريمة اإلبادة الجماعية :الفرع الثاني : الركنين امل

 سنتناول في هذا الفرع كل من الركن املعنوي لجريمة  اإلبادة الجماعية )أوال( ثم الركن الدولي لجريمة اإلبادة الجماعية ) ثانيا( 

 أوال : الركن املعنوي لجريمة اإلبادة الجماعية 

 ذه الجريمة الذي يكتسب أهمية كبيرة.يحتوي تعريف اإلبادة الجماعية على الركن املعنوي له

فلكي تتحقق جريمة اإلبادة الجماعية يجب ارتكاب أحد األفعال الخمســـة التي تم تعدادها، وذلك وفق املادة الثانية من اتفاقية 

 (.1071م "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية عرقية أو دينية")0223عام 

ـــــدد نظــام  ــ ــ ــ ــ ـــأل  21املحكمــة الجنــائيــة الــدوليــة على أهميــة الركن املعنوي، وفقــا للمــادة وقــد شــ ــ ــ ــ ــ ــ "مــا لم ينص على غير ذلــك، ال يســ

الشــــــــــــخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصــــــــــــاص املحكمة وال يكون عرضــــــــــــة للعقاب على هذه الجريمة إال إذا تحققت 

 األركان املادية مع توافر القصد والعلم".

                                                           

 .072م، ص 0222ار النهضة العربية عطية أبو الخير، املحكمة الجنائية الدولية، دون ذكر رقم الطبعة، د -1066

 .212م، ص 9112حجازي عبد الفتاح، املحكمة الجنائية الدولية، دون ذكر لرقم الطبعة، دار الفكر العري، القاهرة  -1067

 221ص  –نفس املصدر السابق -1068

 221ص   -نفس املصدر السابق  -1069

 . 220 –نفس املصدر السابق  -1070

 .22، ص د. دوللي حمد، مصدر سبق ذكره -1071
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م( 0222فبراير  92إلى  01ا اللقــاء األول للجنــة التحضــــــــــــــيريــة إلنشـــــــــــــــاء املحكمــة الجنــائيــة الــدوليــة )نيويورك من وأثنــاء انعقــاد هــذ

 (.1072تناولت األعمال مشروع القواعد اإلجرائية، وقواعد اإلثبات، كما تناول املشروع املتعلق بأركان الجرائم)

ـــــة املكونة لإلبادة ا ــ ــ ــ ــ ـــبة لجرائم فمن املؤكد في الواقع أن األفعال الخمسـ ــ ــ ــ ــ ـــــة بالنســـ ــ ــ ــ ــ ـــكل في حد ذاتها أية ميزة خاصـ ــ ــ ــ ــ لجماعية ال تشـــ

 القانون العام، املشابهة لها لجهة الركن املادي وبصورة خاصة الجرائم الواقعة على األشخاص مثل: القتل واإلجهاض ... الخ.

مييز هذه الجريمة عن جرائم القانون ويشــــــــكل وجود النية أي الركن املعنوي لجريمة اإلبادة الجماعية املعيار املحدد الذي يتيح ت

العام وجرائم الحرب على الســــــــــــــواء الســــــــــــــيما إذا تم ارتكاب هذه األفعال في زمن الحرب، فعند انتفاء نية تدمير جماعة معينة ال 

 (.1073يبقى سوى وصف هذه األفعال بأنها جرائم حرب)

صــــــــــــــائص عـديـدة في املقـام األول، يجـب أن تنعقـد النيـة على وتتميز النيـة الجنـائيـة املطلوبـة لتحقيق جريمـة اإلبـادة الجمـاعيـة بخ

 تدمير إحدى الجماعات التي نصت عليها االتفاقية أي جماعة وطنية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وفي املقام الثاني يجب أن تنعقد النية على تدمير الجماعة وليس مجرد تدمير فرد أو عدة أفراد ينتمون عن طريق الصــــــــــــــدفة إلى 

جماعة، ويجب أن يتم ارتكاب الفعل املجرم بســــــــبب انتماء الضــــــــحية إلى جماعة معينة، وعلى ســــــــبيل إســــــــهام الفعل في تحقيق ال

 الهدف أال وهو تدمير الجماعة.

ــــحــايــا جريمــة اإلبــادة  ــ ــ ــ ــ ـــل واملحــدد الختيــار ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيــة( املعيــار الفــاصــ ــ ــ ــ ــ ـــــخصــ ــ ــ ــ ـــــة )وليس هويتــه الشـــ ــ ــ ــ ــ ويعــد انتمــاء الفرد إلى جمــاعــة خــاصــ

 (.1074الجماعية)

ـــــاء الجماعة وتع ــ ــ ـــــد أعضـ ــ ــ ـــلوك اإلجرامي، وتعتبر األفعال املوجهة ضـ ــ ــ ــ ـــحية السـ ــ ــ ــ ــــود وبمعنى آخر ضـ ــ ــ ـــا الهدف املقصــ ــ ــ ــ د الجماعة أيضـ

 بصورة فردية الوسيلة التي من شأنها أن تؤدي إلى الهدف اإلجرامي النهائي بحق الجماعة.

ــــفتها هذه أي كك ــ ــ ــ ــ ـــــتقل متميز، وليس مجرد تدمير عدة وفي املقام الثالث، يجب أن تنعقد النية على تدمير الجماعة بصــ ــ ــ ــ يان مســـ

 .1075أفراد بسبب انتمائهم إلى هذه الجماعة

، بين جريمــة اإلبــادة الجمــاعيــة وجريمــة القتــل الفردي،  21وفي هــذا اإلطــار ميزت الجمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة في قرارهــا رقم 

شـــرية كاملة" في حين وصـــفت جريمة قتل الفرد على أنها حيث وصـــفت اإلبادة الجماعية على أنها "إنكار الحق في الحياة لجماعة ب

 "إنكار الحق في الحياة للفر".

 وأخيرا يجب انعقاد النية على تدمير الجماعة "كليا أو جزئيا".

ففي الواقع ال يلزم للتدمير املقصــــــــــود أن يشــــــــــمل الجماعة كلها، وهو ما يتضــــــــــح من عبارات املادة الثانية من االتفاقية الخاصــــــــــة 

 ادة الجماعية.باإلب

وبناء عليه ال بد من أن نتســـــائل عن نســـــبة تدمير أعضـــــاء الجماعة التي يجوز من خاللها وصـــــف الفعل في اإلبادة الجماعية، وفي 

 (.1076هذا الصدد يصلح الركن املعنوي كقاعدة لتحديد النسبة املطلوبة)

 قطة املوالية  الركن الدولي لجريمة اإلبادة الجماعية كان هذا عن الركن  املعنوي لجريمة اإلبادة الجماعية وسنتناول  في الن

 الركن الدولي لجريمة اإلبادة الجماعية : ثانيا:

                                                           

 .22نفس املرجع السابق، ص  -1072

 .23نفس املرجع السابق، ص  -1073

 .22 -23نفس املرجع السابق، ص  -1074

 .22نفس املرج السابق، ص  -1075

 .011 -22نفس املرجع الساب، ص  -1076
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يقصــــــد بالركن الدولي لجريمة اإلبادة ارتكاب هذه الجريمة بناء على خطة مرســــــومة من الدول ينفذها املســــــؤولون الكبار فيها، أو 

ــــجع على تنفيذها من قبل املوظفين أو ترمي بت ــ ــ ــ ــ ـــــد مجموعة أو جماعة تربط بين أفراها تشــ ــ ــ ــ ــ نفيذها من قبل األفراد العاديين ضـ

 روابط قومية أو إثنية أو عرفية أو دينية.

ولذلك يمكن أن ترتكب هذه الجريمة طبقة الحكام والقادة واملســــــــــــــؤولين الكبار في الدولة أو طبقة املوظفين، أو األفراد العاديين 

ولة يعبر عنه الحكام واملســــــــــــؤولين الكبار بطبيعة الحال، وهذا يعني أنه ال يشــــــــــــترط صــــــــــــفة متى كان ذلك بتشــــــــــــيع أو قبول من الد

 (.1077معينة في الجاني، فال يشترط مثال أن يكون من كبار القادة واملسؤولين)

م تابعين أكما ال يشــــــترط أن يكون املجني عليهم تابعين لدولة أخرى، فالجريمة تقع ســــــواء كان املجني عليهم تابعين لدولة أخرى، 

 (.1078لذات الدولة، وتمثل الحالة األخيرة استثناء على هذا املفهوم الضيق على الركن الدولي)

كــان هــذا مــا يتعلق بتعريف جريمــة اإلبــادة الجمــاعيــة وأركــانهــا وفي املطلــب املوالي  ســــــــــــــنتطرق لــدور املحــاكم الجنــائيــة الــدوليــة في 

 التصدي لها 

 ية الدولية في التصدي لجريمة اإلبادة الجماعيةاملطلب الثاني: دور املحاكم الجنائ

إن التصــــــــــــــــدي لجريمــة اإلبــادة الجمــاعيــة يتم عن طريق تقرير املســــــــــــــؤوليــة الجزائيــة ملرتكبيهــا ومعــاقبتهم أمــام املحــاكم الجنــائيــة 

ـــــنتنــاولــه في هــذا املطلــب من خالل اإلجراءات املتبعــة في املحــاكم الجنــائيــة املؤقتــة )فرع ــ ــ ــ ت أول( ثم اإلجراءا الــدوليــة، وذلــك مــا ســـ

 املتبعة في املحكمة الجنائية الدولية )فرع ثاني(.

 الفرع األول: اإلجراءات املتبعة في املحاكم الجنائية املؤقتة

وضــعت املحاكم الجنائية املؤقتة بعد الحرب العاملية الثانية عدة إجراءات ملكافحة هذه الجريمة كما حاولت املحاكم املؤقتة في 

 (، وهو ما سنتطرق له بالتفصيل على النحو اآلتي.1079فيا السابقة ورواندا، ردع مرتكبي هذه الجريمة)كل من يوغسال 

 اإلجراءات املتبعة أمام املحاكم الجنائية ملا بعد الحرب العاملية الثانية أوال:

جاء إلى ض يتجه إلى عدم االلتبعد اســــــــــتســــــــــالم أملانيا واليابان اختلف الحلفاء فيما بينهم بشــــــــــأن مرتكبي الجرائم، فكان رأي البع

املحكمــة واالكتفــاء بــإصـــــــــــــــدار قرار مشــــــــــــــترك يعتبر مجرمي الحرب خــارجين عن القــانون، بينمــا ذهــب رأي ثــاني إلى إقــامــة محكمــة 

عســـــــــكرية، وهذا ما بينته اتفاقية لندن في أغســـــــــطس التي كانت نواة لتأســـــــــيس محكمة نورمبرغ ملحاكمة املجرمين الذين ارتكبوا 

 (.1080ي أوروبا وتبعتها محكمة طوكيو التي أقيمت ملحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين)الجرائم ف

 محكمة نور مبرغ ملحاكمة مجرمي الحرب األملان:

 لقد قسمت اتفاقية تأسيس املحكمة الجرائم إلى ثالثة أنواع تتمثل في ما يلي:

 مخالفة القوانين وإعالن الحرب. -

 ومباشرتها. الجرائم ضد السالم: كإثارة الحرب -

 (.1081الجرائم ضد اإلنسانية كاإلبادة واالسترقاق واالضطهاد) -

                                                           

 .022د. علي عبد القادر القهوجي، مصدر سبق ذكره، ص  -1077

 .023نفس املصدر السابق، ص  -1078

 .2بق ذكره، ص سهام صديق، مصدر س -1079

 .2نفس املصدر السابق، ص  -1080

 .2نفس املصدر السابق، ص  -1081

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

456 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

ووجهت لهم عدة تهم من بينها تهمة اإلبادة الجماعية وحكمت على بعض القادة النازيين  92متهما من أصل  99وقد عرض عليها 

كما قضت بالسجن املؤبد على "رودولف هس" باإلعدام أمثال املرشال "هرمان" والقائد العام لسالح الطيران "وفون وبنيثروب" 

 م.0232الذي انتحر سنة 

 

 محكمة طوكيو:

م أصدر القائد العام  لقوات الحلفاء "مارك آرثر" قرار بإنشاء املحكمة، وتختص بنفس الجرائم التي تنظر إليها 0221يناير  02في 

 سانية.محكمة نور مبرغ إال أنه يتضمن الئحة إتهام املتهمين جرائم ضد اإلن

ويرجع الســــــــــــبب في ذلك إلى تدخل وتأثير الواليات املتحدة األمريكية التي اتهمت في نفســــــــــــها بارتكاب جرائم ضــــــــــــد اليابانيين، حيث 

(
ً
 (.1082اتهمت بإبادتهم عمدا

 محكمتي يوغسالفيا السابقة ورواندا ثانيا:

ــــأت هاتان املحكمتان نتيجة للصــــــراعات الداخلية ملتاب عة ومعاقبة املجرمين املســــــؤولين عن ارتكاب تلك كما تم ذكره ســــــابقا أنشــ

 الجرائم.

 محكمة يوغسالفيا السابقة:

اختصــــت هذه املحكمة موضــــوعيا بمتابعة مرتكبي الجرائم التي خرقت اتفاقيات جنيف األربعة، وكذلك الجرائم الخاصــــة بخرق 

ــــانية، وتتمتع ــ ــ ــ ـــــد اإلنسـ ــ ــ ـــالفيا  وأعراف قوانين الحرب، وكذلك جرائم اإلبادة والجرائم ضــ ــ ــ ــ أحكام املحكمة الجنائية الدولية ليوغســ

 (.1083بحجية مطلقة أمام املحاكم الوطنية)

 محكمة رواندا:

من النظام األساس ي ملحكمة رواندا تختص املحكمة بمتابعة املسؤولين عن ارتكاب جرائم اإلبادة الجماعية  2و 2طبقا للمادتين 

 (.1084الثة املشتركة من اتفاقيات جنيف، وكذلك لبروتكول اإلضافي الثاني)والجرائم ضد اإلنسانية التي تشكل خرقا للمادة الث

وقد بدأت هذه املحكمة جلســـــاتها في يناير، وكان أول حكم صـــــادر عنها ضـــــد رئيس الوزراء الســـــابق لرواندا "جون كمبادا"، حيث 

ولين روانديين بعقوبة الســــــجن ملدة حكمت عليه بالســــــجن املؤبد الرتكابه جرائم اإلبادة الجماعية، كما قضــــــت بإدانة عدة مســــــؤ 

 (.1085مختلفة الرتكابهم جرائم دولية خاصة، جريمة اإلبادة)

وفي األخير فـإن مكـافحـة هـذه الجريمـة من خالل اإلجراءات املتبعـة في املحـاكم املؤقتـة ال يحقق الفعـاليـة املرجوة منـه لكون هـذه 

تبار جريمة اإلبادة الجماعية تدخل ضــمن االختصــاص املوضــوعي املحاكم مقيدة بمدة زمنية معينة، لذلك كان من الضــروري اع

للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق الردع ملرتكبي هذه الجريمة مما يطرح التســــــــــــــاؤل حول ما هي اإلجراءات الرادعة التي قررها 

 (، وهو ما سيتم تبيانه في الفرع املوالي.1086النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية)

 الثاني: اإلجراءات املتبعة أمام املحكمة الجنائية الدوليةالفرع 

ـــنة  22طبقا للمادة  ــ ــ ــ ــ ـــ ي للمحكمة الجنائية الدولية ســـ ــ ــ ــ ــ ــــاســـ ــ ــ ــ ــ م عند معاقبة مرتكبي الجرائم 0223من الباب الرابع من النظام األســ

ملدة التي قضـــــاها املنصـــــوص عليها في هذا األخير يجب مراعاة الظروف الشـــــخصـــــية للمتهم وجســـــامة الجريمة، كما يجب خصـــــم ا

                                                           

 .2نفس املصدر السابق، ص   -1082
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 .2نفس املصدر السابق، ص -1084

 .2نفس املصدر السابق، ص  -1085
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املتهم في السجن املؤقت من املدة األصلية للعقوبة، وفي حالة صدور أحكام باإلدانة في عدة جرائم تصدر املحكمة حكما مشتركا 

 (.1087يحدد مدة السجن اإلجمالية)

 وتتمثل هذه العقوبات في عقوبات سالبة للحرية وعقوبات مالية:

 عقوبات سالبة للحرية:

 لى قسمين:وتنقسم بدورها إ 

 سنة. 21السجن املحدد لعدد من السنوات أقصاها  -

 السجن املؤبد، وهذا بالنظر للخطورة البالغة للجريمة، والظروف الخاصة بالشخص املدان. -

وما يمكن مالحظته هو اســــــتبعاد عقوبة اإلعدام، وذلك تماشــــــيا مع ســــــياســــــة األمم املتحدة في مجال حقوق اإلنســــــان الرامية إلى 

 (.1088هذه العقوبة في القوانين)إلغاء 

 عقوبات مالية:

 تتمثل العقوبات املالية بموجب النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية في الغرامات واملصادرة.

 فرض الغرامات طبقا للقاعدة اإلجرائية، تقوم املحكمة بتحديد الغرامة وتأخذ بعين االعتبار ما يلي: -

 تعويض.صدور أوامر املصادرة أو ال -

 البحث إذا كان الباعث وراء ارتكاب الجريمة هو الكسب املالي أوال. -

 يجب أن ال تتجاوز قيمة الغرامة نسبة من قيمة األصول التي هي بحوزة املتهم. -

 في األخير عند عدم تســـــــــــــديد الغرامة تمدد فترة الحبس ملدة ال تتجاوز ربع مدة الســـــــــــــجن املحكوم بها أو ســـــــــــــنوات صـــــــــــــدور أوامر  -

 (.1089باملصادرة، حيث تأمر املحكمة بمصادرة العائدات واملمتلكات الناشئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن تلك الجريمة)

وفي األخير فإن العقوبات املقررة ملرتكبي جريمة اإلبادة الجماعية فإن البعض من الفقهاء اعتبر أنها غير صــــــــــــارمة خصــــــــــــوصــــــــــــا أن 

ـــ ي على عقوبة اإلعدام، وهو ما يؤدي إلى عدم تحقق الردع الكافي ملرتكبي هذه  املحكمة الجنائية الدولية لم ينص نظامها األســـــاســ

 (.1090الجريمة)

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة:

وختاما يمكن القول إن جريمة اإلبادة الجماعية هي جريمة الجرائم وذلك ملا  لها من دور كبير في تدمير أعضـــــــــــــاء أو أفراد جماعة 

 لي أساس اجتماعي أوعرقي أو إثني  أو ثقافي...إلخ معينة.سواء كان هذا التدمير ع
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وال زال البشــــــــــر يعاني ويالت  الظلم والقهر  والســــــــــيطرة  من القوى على الضــــــــــعيف  ، ومازال هناك من يعتقد أنه يعيش في عالم  

ـــهتحكمه القوة  ال العقل رغم  كل القوانين  التي من املفترض أنها وضـــــــــــعت لحماية اإلنســـــــــــان  ولتنظيم  عالق ــ ــ ــ م ة األفراد  ببعضــ

البعض وكذلك عالقة الدول فيما بينها  ، إال أن هذه االنتهاكات  الجســــــــيمة للقانون  الدولي اإلنســــــــاني  والتي تعم العالم بأســــــــره  

 رغم السرعة التي  تسير بها العوملة  في سبيل إعادة تشكيل املجتمع الدولي .

بادة الجماعية  ال تشــــــكل في حد ذاتها  أي ميزة بالنســــــبة  لجرائم القانون العام  وبالتالي فإن األفعال الخمســــــة املكونة  لجريمة اإل 

 املشابهة لها  ، والتي تقع على األشخاص كالقتل  واإلجهاض...إلخ .

 اولكي تتحقق جريمة اإلبادة الجماعية  ال بد من توافر ركنين  أســــــــــاســــــــــيين وهما  الفعل أو امتناع املجرمين  ، والنية تعتبر معيار  

 محددا  يميز هذه الجريمة  عن غيرها من الجرائم سواء جرائم القانون العام أو جرائم الحرب .

وهذه الجريمة  ليس بالضـــرورة  أن يرتكبها  واطن دولة  ضـــد دولة أخري ولكن قد تقع في الدولة الواحدة  شـــرط تحقق األفعال 

 ئية الدولية .الخمسة  املنصوص عليها  في النظام األساس ي  للمحكمة الجنا

 وانطالقامما سبق يمكن استخالص النتائج والتوصيات التالية : 

 

 أوال : النتائج : 

تعتبر  الجرائم الدولية املاســــــــة بالجنس البشــــــــري  من أشــــــــد الجرائم خطورة ضــــــــد البشــــــــرية  ألنها تتضــــــــمن املســــــــاس  بحياة  

 مجموعها جرائم إنسانية  شخص  أو أشخاص أو شعوب  في حرياتهم  وحقوقهم وآدميتهم  وتشكل في

تضــــم أركان  جريمة اإلبادة الجماعية  الركن املادي ) القتل  إلحاق الضــــرر وإخضــــاع  جماعات وشــــعوب  لظروف معيشــــية   

صـــعبة بقصـــد إهالكها وتدميرها الفعلي  أو الجزئي ( كذلك الركن املعنوي أي توفر قصـــد الجاني بارتكاب جناية على علم وإدراك 

وال يرتدع  حتى الوصــــــــــــــول  لغايته ، أما الركن الدولي  لجريمة اإلبادة الجماعية  عندما تكون الجريمة مدبرة من  بما  يقوم به 

ـــلحة  ــ ـــبب مصــ ــ ــــفتها  بســ ـــتمد هذه الجريمة صـــ ــ ـــــد فئات  اجتماعية أو عرقية  أو دينية  ، وتســ ـــلطة ضــ ــ حكام  أو من فئات لديها الســ

 دولية .

 ة  مبدأ  عدم تقادم  العقوبات الخاصة بها  مهما  كان تاريخ ارتكابها.من املبادئ  التي تالزم الجريمة الدولي 

 التوصيات : ثانيا : 

ضرورة تفعيل الدور  للمحاكم الدولية  من أجل التصدي لجريمة اإلبادة الجماعية  ، وتطبيق األحكام على مرتكبيها بغض   

 ب أو يحرض على ارتكاب  جرائم اإلبادة .النظر عن  مناصبهم  وسلطاتهم ، وأن يخضع  للمحاكمة كل من يرتك

ـــ ي ملحكمــــة   ــ ــ ــ ــ ــــاســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تجريم الجرائم الخطيرة على املجتمع الــــدولي  ، ومن بينهــــا جرائم اإلبــــادة الجمــــاعيــــة مع بيــــان النظــــام األسـ

 االختصاص  ملحاكمة  مرتكبي  جريمة اإلبادة الجماعية.

ـــعوب يعتبر   ــ ــ ــ ـــبب أثرها البالغ  على الشـــ ــ ــ ــ مصــــــــــــلحة دولية تتطلب حماية حقوق اإلنســــــــــــان  بغض جريمة اإلبادة الجماعية  بســـ

 النظر عن  جنسيته أو دينه  الذي ينتسب إليه.  
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  املراجع واملصادر 

 العدد التاسع والخمسون   -منشور الكترونيا  في مجلة دراسات دولية   –بحث بعنوان  جرائم اإلبادة الجماعية –زياد ربيع   - 0

ـــــر ا  -9 ــ ــ لدين، ضــــــــــمانات حقوق اإلنســــــــــان وحمايته وفق القانون الدولي والتشــــــــــريع الدولي، الطبعة األولى، نبيل عبد الرحمن ناصـ

 م9111اإلسكندرية 

ـــــــــــــــ مكتبة  -د -2 ـــــــــــــــ ناشــرون ـ ـــــــــــــــ مكتبة صــادر ـ ـــــــــــــــ جريمة اإلبادة الجماعية )املفهوم واألركان( املنشــورات الحقوقية صــادر ـ دوالي حمد ـ

  9119ناشرون ـ 

ــــديق، جريمة اإلبا -2 ــ ــ ــ ـــهام صــ ــ ــ ــ ــ دة الجماعية بين واقع انتشــــــــــــارها وتحديات مكافحتها، بحث منشــــــــــــور ألكترونيا في مجلة القانون سـ

 واألعمال، جماعة الحسن األول، 

 خالد السد، مقال بعنوان "جريمة اإلبادة الجماعية" منشور بمركز اإلعالم األمني -د7

الطبعة األولى، األردن، الدار العلمية الدولية للنشـــــــــــر مرشـــــــــــد أحمد الســـــــــــيد وأحمد عازي الهرمزي، القضـــــــــــاء الدولي الجنائي،  - 1

 م 9119والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع 

حســـــــــــام عبد الخالق الشـــــــــــيحة، املســـــــــــؤولية والعقاب على جرائم الحرب مع دراســـــــــــة تطبيقية على جرائم الحرب في البوســـــــــــنة  -2

 م 9112والهرسك، مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر 

د القـــادر القهوجي، القـــانون الـــدولي الجنـــائي )أهم الجرائم الـــدوليـــة، املحـــاكم الجنـــائيـــة الـــدوليـــة( منشــــــــــــــورات الحلبي علي عبـــ 8-

 9110الحقوقية، الطبعة األولى 

محمد صـــــــــــافي يوســـــــــــف، اإلطار العام للقانون الجنائي الدولي في ضـــــــــــوء النظام األســـــــــــاســـــــــــ ي املحكمة الجنائية الدولية دون رقم  -2

 م، القاهرة9119هضة العربية طبعة، دار الن

زياد عيتاني، املحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي  الجنائي، دون رقم طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية،  -10

 م9112بيروت 

 م9117عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة  -00

 م، دار النهضة العربية، القاهرة، 9101حسن عال، اختصاص املحكمة الدولية، الطبعة الثانية امل -09

 م0222عطية أبو الخير، املحكمة الجنائية الدولية، دون ذكر رقم الطبعة، دار النهضة العربية  -02

م9112العري، القاهرة حجازي عبد الفتاح، املحكمة الجنائية الدولية، دون ذكر لرقم الطبعة، دار الفكر  - 02  
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 لجنة التحقيق الربملانية املنشأة مبوجب -التحقيق الربملاين يف النظام القانوين املوريتاين 
منوذجا. 12/1111القرار   

Parliamentary inquiry into the Mauritanian judicial system (the Parliamentary Inquiry Commission instituted by Resolution 01/2020 as a model). 

 العباس نعمه الباحث : حرمه محمد

 موريتانيا. -كلية العلوم القانونية واالقتصادية –طالب باحث بمدرسة الدكتوراه جامعة انواكشوط العصرية 

 

 ملخص:

ي للبرملان وما داخليتعرض هذا املقال ملوضـــوع التحقيق البرملاني في موريتانيا بين غياب التنصـــيص الدســـتوري وقصـــور النظام ال

كيل وعمل مسار تش -على املستوى التطبيقي  –أثار ذلك من إشكاالت قانونية على املستوري النظري كما يستعرض بالتفصيل 

وما ترتب عليها من نتائج ســياســية وقانونية مهمة بدء بإحالة ملف  9191/ 21/10لجنة التحقيق البرملانية األخيرة املنشــأة بتاريخ 

لى القضــــاء مرورا باقالة الحكومة وانتهاء بالشــــروع في تعديل بعض النصــــوص القانونية الناظمة لبعض املجاالت محل التحقيق إ

 التحقيق .

وقد اعتمدنا على املنهج التحليلي لكشف ما يشوب النصوص القانونية الناظمة للتحقيق البرملان من قصور كما استعنا باملنهج 

 بلدان األخرى في هذا املجال خاصة فرنسا واملغرب. املقارن لالستفادة من تجارب ال

 . الكلمات املفتاحية : البرملان ، لجان التحقيق ، النظام الداخلي للبرملان ،القضاء

 

ABSTRACT 

This article deals with the subject of the parliamentary inquiry in Mauritania between the absence of a constitutional 

provision and the failure of the Parliament's rules of procedure, and what this raised legal problems on the theoretical 

level. There are important political and legal consequences, starting with the referral of the investigation file to 

justice, passing by the dismissal of the Government and ending with the initiation of the modification of certain legal 

texts regulating some of the areas under investigation. 

We relied on the analytical approach to reveal the shortcomings of the legal texts regulating the investigation of the 

Parliament. We also FOLLOWED the comparative approach to benefit from the experiences of other countries in this 

field, in particular France and Morocco. 

Keywords: Parliament, committees of inquiry, internal system of Parliament, judiciary 

 مقدمة:

ـــــالــة إلى جــانــب وظيفتهــا  ــ ــ ــ ــ ــــيــة التي تتمتع بهــا البرملــانــات أصــ ــ ــ ــ ــ ـــــكــل الرقــابــة البرملــانيــة على عمــل الحكومــة إحــدى الوظــائف الرئيســ ــ ــ ــ تشـــ

ـــــريعيـــة  ــ ــ ــ هـــذه الرقـــابـــة في النظم الـــديمقراطيـــة  ت، ويجمع الفقـــه على أن لجـــان التحقيق البرملـــانيـــة تعـــد من أهم أدوا  1091التشـــ

                                                           

 .33ص  – 9191/  09العدد  –مجلة مسارات في األبحاث والدراسات القانونية  –الوظيفة الرقابية للبرملان  –أنظر مهدي بوزكري  -1091
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ـــــب د محمد –،باعتبارها 1092 ــ ـــــيير الجهاز الحكومي  –كامل ليلة  حســـ ــ اآللية التي ال يمكن للبرملان بغيرها أن يقف على عيوب تســـ

لذلك يعد اإلقرار بتكوين لجان التحقيق خطوة هامة نحو تدعيم دور  1093ســـــــــواء من الناحية اإلدارية أو الســـــــــياســـــــــية أو املالية

ــــبــا قيمــا للــديمقراطيــة على حــد تعب,1094البرملــان في مجــال الرقــابــة ــ ــ ــ ــ ورغم ذلــك فقــد تبــاينــت  1095جورج فيــدلير العميــد ومكســ

ومن يكتفي بتضــمينها في األنظمة  1096األنظمة الدســتورية في طريقة إقرار وتنظيم هذه األداة الرقابية بين من يكرســها دســتوريا

وقد تبنى  1098نومن يعترف بها للبرملان ممارسة دون النص عليها في الدستور أو األنظمة الداخلية للبرملا 1097الداخلية للبرملان

املشــــــــــــــرع املوريتاني الخيار الثاني حيث اكتفى بالنص على لجان التحقيق في النظام الداخلي للبرملان دون دســــــــــــــترتها مما أثار أثار 

بناء على ذلك ،جدال قانونيا وســــــــــــياســــــــــــيا حول مدى شــــــــــــرعية هذا اإلجراء خاصــــــــــــة بعد تشــــــــــــكيل لجنة التحقيق البرملانية األخيرة 

ـــوء على  ــ ـــليط الضــ ــ موضـــــــوع التحقيق البرملاني في النظام القانوني املوريتاني ســـــــنقســـــــم املوضـــــــوع إلى مبحثين نتطرق في األول ولتســ

ــــطرة اإلجرائية  ــ ــ ــــص املبحث الثاني للمسـ ــ ــ ـــترة على أن نخصـ ــ ــ ــــاس القانوني للتحقيق البرملاني في ظل غياب الدســ ــ ــ ـــكال األسـ ــ ــ منهما إلشــ

 للتحقيق لكشف ما يشوبها من قصور و يعتريها من نقص.

 بحث األول : األساس القانوني للتحقيق البرملاني. امل

ــــاس القانوني للتحقيق البرملاني أن نعرفه ـــــند القان -أي التحقيق البرملاني -يجدر بنا قبل الحديث عن األســـ وني له في قبل بيان الســ

ق ا على مفهوم التحقيالنظـام الـدســــــــــــــتوري والقـانوني املوريتـاني لـذلـك ســــــــــــــنقســــــــــــــم هـذا املبحـث إلى مطلبين نقف في" األول" منهمـ

 البرملاني لغة واصطالحا على أن نعالج في "الثاني" إشكالية السند القانوني للتحقيق البرملاني في النظام القانوني املوريتاني .

 املطلب األول : مفهوم التحقيق البرملاني 

، يحقق في اللغة العربية من "حقق " لتحقيقا يتشــكل مصــطلح "التحقيق البرملاني" من كلمتين هما : التحقيق والبرملاني ، وأصــل

ـــية بمعنى أخذ أقواله فيها  ــ ــ ــ وحقق الخبر وقف  1099تحقيقا فهو محقق ،وحقق في األمر بحث فيه ،ودقق وحقق مع فالن في قضــ

ــــطالحـــا يعرف التحقيق بمفهومـــه العـــام  بـــأنـــه : " اتخـــاذ جميع اإلجراءات  ــ ــ ــ ــ ـــلـــه ، واصــ ــ ــ ــ ــ ـــ يء منتهـــاه وأصـــ ــ ــ ــ ــ على حقيقتـــه وحقيقـــة الشـــ

                                                           

مجلة  –دراسة تحليلية مقارنة  –الفلسطيني تنظيم لجان تقصيي الحقائق البرملانية في النظام الدستوري  –باسم بشناق محمد صبحي  -1092

 .033ص  – 9103العدد األول يناير  – 91املجلد  –الجامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية والقانونية 

  079ص  - 9102 -22املجلة املغربية للتدقيق والتنمية العدد  –التحقيق البرملاني باملغرب  –أنظر د . مصطفى الكباص  -1093

 .901ص  –بدون ذكر دار نشر  -9101الطبعة األولى  –( 0222-0212التجربة البرملانية في املغرب ) –د صالح الكروي أنظر د. محم1094

الذي دستر ألول مرة لجان التحقيق البرملانية في املغرب أنظر عبد  02229من الدستور املغربي  21كان ذلك في معرض تعليقه على الفصل  -1095

جامعة محمد  –أطروحة دكتوراه في القانون العام  – 0221طات في النظام السياس ي املغربي على ضوء دستور توزيع السل –النبي الكياص 

 .921ص  9101/9100السنة الجامعية  –كلية العلوم القانونية واالقتصادية واإلجتماعية أكدال الرباط  –الخامس 

و  9109و  0220ومصر في دساتير  0229ودساتير املغرب انتداء من  9191إلى  0212كما هو الحال في جميع الدساتير التي عرفتها الجزائر من  -1096

 أجمعت هذه الدساتير على دسترة حق البرملان في اللجوء إلى تشكيل لجان تحقيق برملانية بنصوص دستورية صريحة . 9102

حيث  9113قبل تعديل  0273رنسا في ظل دستور وف 0220و موريتانيا في ظل دستور  9117كما هو الحال في في العراق في ظل دستور  -1097

 أحجمت دساتير هذه الدول عن النص في الدستور على التحقيق البرملاني لكن األنظمة الداخلية للبرملان السارية في ظلها نصت عليه .

ل تعديل النظام الداخلي ملجلس واألنظمة الداخلية للبرملان  في ظله  قب 9119قبل تعديل  0272كما هو الحال في تونس في ظل دستور  -1098

ولو بصفة ضمنية إمكانية تشكيل هذه اللجان بنصه على إمكانية إنشاء لجان غير اللجان الدائمة وكما هو  –حيث أتاح هذا التعديل  0222الشعب 

ذه النصوص ينظم التحقيق واألنظمة الداخلية ملجلس األمة في ظله حيث لم يرد نص صريح في ه 0279الحال أيضا في األردن في ظل دستور 

 البرملاني. .

 .720ص  -9113الطبعة األولى  –املجلد األول  –معجم اللغة العربية املعاصرة  -1099
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أو هو " وسـيلة السـتقصـاء وتبيان الحقيقة باتخاذ مجموعة  1100ائل املشـروعة التي توصـل إلى كشـف الحقيقة وظهورها"والوسـ

، أما كلمة برملاني فنســـبة "لبرملان" وأصـــلها فرنســـ ي من فعل  1101اجراءات محددة تســـتهدف تحديد املخالفات واملســـؤولين عنها"

مســـــتقرة تعود إلى العصـــــور الوســـــطى حيث كان امللوك يســـــتدعون ممثليهم  وتشـــــير إلى ممارســـــة ســـــياســـــية   parlerتحدث أو تكلم 

،كمــا  1102ومســــــــــــــتشـــــــــــــــاريهم لالجتمــاع واملــداولــة معهم والتكلم عن أحول اململكــة ثم أصــــــــــــــبحــت هــذه املجــالس تعرف بــالبرملــانــات

ـــــريعية ــ ــ ــ ـــلطة التشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــتخدم في مختلف اللغات بمعنى املجالس النيابية التي تمثل الســـ ــ ــ ــ ـــــبحت هذه الكلمة تســـ ــ ــ ــ في الدولة  1103أصـــ

،واصطالحا يعرف البرملان بأنه هو السلطة املنوط بها التصويت على القوانين ومراقبة نشاط وعمل الحكومة وتقييم السياسات 

 1104العمومية وممارسة الدبلوماسية البرملانية ، ويتشكل البرملان من مجموعة من املمثلين املنتخبين.

ــــطالحيـــة تعـــددت التعريفـــات الت ــ ــ ــ ــ ــــيـــل من مفـــاهي -ي قـــدمهـــا الفقهـــاء والبـــاحثين للتحقيق البرملـــانيمن النـــاحيـــة االصــ ــ ــ ــ ــ م كمفهوم أصــ

ومن أبرز هــذه التعريفــات تعريف الــدكتور محمــد ســــــــــــــليمــان الطمــاوي الــذي عرفــه بــأنــه :>> حق البرملــان في أن –القــانون البرملــاني

تنير جراء التحقيقات الالزمة كي يسيتوصل بنفسه إلى ما يريد معرفته من حقائق وذلك بتشكيل لجنة خاصة من بين أعضائه ال 

، كما عرفه البعض اآلخر بأنه" شكل من أشكال الرقابة الرقابة التي 1105أمامه الطريق في الشؤون التي تدخل في اختصاصه<<

يمارســــــــــــها املجلس النيابي على الحكومة تقوم بها لجنة مؤلفة من أعضــــــــــــاء ينتخبهم البرملان هدفهم الكشــــــــــــف عن كافة العناصـــــــــــر 

ـــتدعاء املا ــ ــ ــ ــ ــــتندات والوثايق واســـ ــ ــ ــ ــ ـــلحة العامة ويحق لها االطالع على كافة املســ ــ ــ ــ ــ ـــية تتعلق باملصـــ ــ ــ ــ ــ ـــــألة أو قضـــ ــ ــ ــ ــ دية واملعنوية في مسـ

ـــمل التعريفات التعريف الذي يعتبر  1106املســـــــــــؤولين للمثول أمامها لالســـــــــــتفســـــــــــار عن جميع املالبســـــــــــات والوقائع" ــ ــ ــ ولعل من أشــ

ـــــيلة برملانية لرقابة  ــ ــــوع يدخل في التحقيق البرملاني  :" وســ ــ ــ ـــها ما يهم البرملان في موضـ ــ ــ ــــتظهر بنفســ ــ ــ الحكومة تقوم بها لجنة منه لتسـ

اختصـــــاصـــــه ويكون لها في ســـــبيل ذلك كل الســـــلطات التي تخولها لها النصـــــوص وتنهي عملها بتقرير ترفعه للبرملان صـــــاحب القرار 

ـــمل التعريفات التي قدمت للتحقيق ال 1107النهائي" ـــكلة ويعد هذا التعريف األخير من أشـــ ـــمنه مختلف العناصــــــر املشـــ برملاني لتضـــ

للتحقيق البرملاني من الجهة صــــاحبة الحق في التحقيق أي البرملان وهدفه ) كشــــف الحقائق ( وموضــــوعه ) قضــــية تهم املصــــلحة 

 ) التوصيات(. ر العامة ( وسلطات اللجنة ) االطالع على الوثائق واملسندات ( واآلثار التي ينبغي أن تترتب عليه واملتضمنة في التقري

 

 

                                                           

نة دراسة تطبيقية ونظرية مقار  –مدى فعالية لجان التحقيق البرملانية على أعمال السلطة التنفيذذية  –نقال عن  د ناصر عبدهللا املسلم  -1100

يا جامعة عمان للدراسات العربية العل –كلية الدراسات العليا  –رسالة لنيل درجة املاجستير في القانون العام  –كويتي واألردني بين الدستورين ال

 .01ص 9113 –السنة الجامعية 

 –في القانون العام رسالة لنيل درجة املاجستير  –الرقابة السياسية على أعمال الحكومة دراسة مقارنة  –نقال عن سعيد بن حسن املعمري  -1101

  030ص  -9102 –كلية العلوم القانونية السنة الجامعية  -جامعة ججمان للعلوم والتكنلوجيا

 – 9103 العدد الرابع نوفمبر –مجلة الفكر القانوني والسياس ي  –دور التحقيق البرملاني في النظام الرئاس ي األمريكي  –أنظر علي عبد املجيد  -1102

 .922ص 

 .23 -داراملأمون للنشر والتوزيع  – 9100الطبعة األولى  –معجم املصطلحات البرملانية والدبلوماسية  –ام عبد الرحمن ملشاقبة بس –أنظر  -1103

مطبعة دار أبي رقراق  –منشورات مجلس النواب املغربي املركز البرملاني لألبحاث والدراسات  –أنظر: معجم مصطلحات العمل البرملاني  -1104

 .90. ص 9191يونيو  –ر للطباعة والنش

 –ة الطبعة الخامس –دراسة مقارنة  –السلطات الثالث في الدساتير العربية املعاصرة وفي الفكر اإلسالمي  –أنظر د سليمان محمد الطماوي  -1105

 .771ص  0231مطبعة جامعة عين شمس 

 .97ص  – 9103الطبعة األولى  –الفكر الجامعي دار  –التحقيق البرملاني في النظام الدستوري  –خضري نوري عبدهللا  –أنظر  -1106

ه أطروحة لنيل شهادة الدكتورا –دراسة مقارنة  –الرقابة البرملانية على أعمال السلطة التنفيذية في املغرب العربي  –أنظر خديجة اخلوفي  -1107

 .223ص  9100/9109السنة الجامعية  –كلية الحقوق بن عكنون  0جامعة الجزائر  –في القانون العام 
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 الفرع الثاني : السند القانوني للتحقيق البرملاني في النظام القانوني املوريتاني 

ـــــمنها 0220لم يتطرق الدســــــــتور املوريتاني لســــــــنة  ــ ـــمن أدوات الرقابة البرملانية التي تضـ ــ ــ ، لكن ذلك لم  1108للتحقيق البرملاني ضـ

من األمر القانوني املتعلق بسير الجمعيتين البرملانيتين وتكريسها بشكل  1109 00يمنع املشرع من اإلشارة إلى هذه األداة في املادة 

قد أثار إغفال املشــرع الدســتوري املوريتاني دســترة لجان التحقيق و صــريح كاختصــاص للبرملان في األنظمة الداخلية لهذا األخير،

ـــير الجمعيتين البرملــانيتين،  0229فبراير  03الصـــــــــــــــادر بتــاريخ  29/12البرملــانيــة مقــابــل تضــــــــــــــمينهــا في األمر القــانوني رقم  ــ ــ ــ ــ املتعلق بســـ

والنظام الداخلي للجمعية الوطنية الجدل حول مدى شــــــرعية هذه اللجان بين اتجاه يشــــــكك في دســــــتورية هذا اإلجراء ) الفقرة 

 األولى ( وآخر يؤكدها )الفقرة الثانية (.

 الفقرة األولى : الرأي القائل بعدم دستورية لجان التحقيق 

ذهب بعض أهل االختصـــــــــــاص إلى التشـــــــــــكيك في مدى دســـــــــــتورية تخويل األمر القانوني والنظام الداخلي للبرملان املذكورين أعاله 

للبرملان إمكانية إنشاء لجان تحقيق برملانية في ظل عدم نص الدستور على هذا اإلجراء معتبرا ذلك خرقا للدستور مستدال عليه 

( ف أخيرة وتتعلق باألســـــئلة 12لبرملان على الحكومة وحصـــــر كيفية ممارســـــتها وذلك في املواد )بكون الدســـــتورحدد وســـــائل رقابة ا

( فيما يخص مسألة 27) –( 22( املتعلقتان ببيانات الحكومة التي تدلي بها أمام البرملان واملادتان )22) –( 29البرملانية، واملادتان )

ـــتج الثقة وملتمس الرقابة، ــ ــ ــ ــ ما يعني  واب فلم يتضـــــــــــــمن الدســـــــــــــتور النص عليهما وال القوانين النظامية،أما لجان التحقيق واالســ

 03الصــــــــــــادر بتاريخ  29/12( من األمر القانوني رقم: 00اســــــــــــتبعادها من وســــــــــــائل رقابة البرملان ،مؤكدا في نفس الوقت أن املادة )

ـــتند عليه البرملان في  0229فبراير  ــ ـــير الجمعيتين البرملانيتين التي أســ ــ ب عدم إنشـــــــاء هذه اللجان، يعتريها هي األخرى عي املتعلق بســ

الدســــــــــــــتورية ألن األمر القانوني ليس قانونا نظاميا مكمال للدســــــــــــــتور ولم يحل إليه لذلك،. وبالتالي فإنه ال يعد أن يكون بمثابة 

بدأ من قالية، التي تقانون عادي أصـــــــدرته اللجنة العســـــــكرية في إطار صـــــــالحياتها ملمارســـــــة الســـــــلطة التشـــــــريعية خالل الفترة االنت

 1110إقرارالدستوروتنتهي بإقامة املؤسسات التي نص عليها ليخلص إلى القول بعدم دستورية لجان تحقيق.

أن النص على لجان التحقيق في النظام الداخلي للبرملان ال يكفي لشــرعنتها بل ال بد  أمينة هكووفي نفس الســياق ترى األســتاذة 

 .1111ذفها من األنظمة الداخلية للبرملان لتفادي عدم الدستوريةمن النص عليها في الدستور أو ح

ـــــكيل لجنة التحقيق  ـــــرعية تشــ ـــــدو في إطار حديثه عن مدى شــ ـــــتاذ املحامي محمدن ولد الشــ ـــــا األســ ـــار في نفس االتجاه أيضــ ــ وقد ســ

ــــأة  ــ ــ ام الداخلي للجمعية من النظ 092و 092حيث وصــــــــــف هذه اللجنة بغير الدســــــــــتورية،معتبرا أن املادتين  9191البرملانية املنشــ

للجمعية الوطنية املتعلقتين بلجان التحقيق ال أســــاس لهما وتشــــكالن خرقا ســــافرا للدســــتور ألن الدســــتور لم يشــــر إلى التحقيق 

. ويتضـــح مما ســـبق  1112البرملاني وأي إجراء يتعلق بالعالقة بين الســـلطات لم يتضـــمنه الدســـتور فال أســـاس له  على حد تعبيره

                                                           

ة األخيرة ر تضمن الدستور املوريتاني العديد من املقتضيات املتعلقة بآليات الرقابة البرملانية كما هو الحال بالنسبة لألسئلة البرملانية ) الفق -1108

( فضال عن تقنية 27و 22( وآليات إثارة املسؤولية السياسية للحكومة سواء عن طريق ملتمس الرقابة أو مسألة الثقة ) املادتان 12من املادة 

 .9109التنصيب البرملاني كشرط لتولي الحكومة مهامها و التي دسترها املشرع الدستوري الوطني ألول مرة بموجب التعديل الدستوري لسنة 

من الدستور  12يحدد كل نظام جمعية برملانية تشكلة وطريقة تعيين أعضاء اللجان الدائمة املذكورة في املادة تنص هذه املادة على :>> -1109

 ويمكن انشاء لجان خاصة بواسطة النظام نفسه مع مراعاة أال تكون لها نفس صالحيات اللجان الدائمة املشار إليها أعاله.<<

ـ )دراسة   0220السلطات العامة والعالقة بينها في ظل النظام الدستوري املوريتاني لسنة –سيدي محمد ولد سيدأب أ. أنظر أستاذنا د. -1110

 .310ص  0222نة ( ـ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام كلية الحقوق الرباط مقار 

رسالة  –دراسة مقارنة  – 0220وسائل الرقابة البرملانية على عمل الحكومة في النظام السياس ي الذي أسسه دستور  –أنظر . زيدان سيداتي  -1111

 .10. ص 9109/9102السنة الجامعية  –العلوم السياسية لنيل شهادة املاستر في القانون الدستوري و 

 https://www.youtube.com/watch?v=qip_CfdoJRoعلى الرابط :  12/19/9190أنظر مقابلته مع قناة املرابطون  بتاريخ  -1112
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ربط بين شــــــــــــــرعية التحقيق البرملاني بالتنصــــــــــــــيص الدســــــــــــــتوري وجودا وعدما فعلى ما ذا اســــــــــــــتند الرأي القائل أن هذا االتجاه ي

 بدستوريتها؟.

 الفقرة الثانية : الرأي القائل بدستورية لجان التحقيق .

ة بعدم ال شبه في مقابل الرأي السابق الذي ينفي عن لجان التحقيق صفة الدستورية بحجة عدم دسترها يرى البعض اآلخر أنه

وإن كان لم يتطرق نصـــــــــــــا إلنشـــــــــــــاء لجان التحقيق إال أنه ترك املفهوم  0220دســـــــــــــتورية لجان التحقيق في موريتانياألن دســـــــــــــتور 

ـــير البرملانوالنظام الداخلي للبرملان  وفي هذا  1113لذلك ــ ــ ــ ــ ـــــرع ينص عليها في األمر القانوني املتعلق بنظام ســـ ــ ــ ــ األمر الذي جعل املشـــ

أن هذه اللجان تجد ســـــــــــندها في نص مكمل للدســـــــــــتور هوالنظام  إبراهيم ولد ابتيملحامين املوريتانيين الحالي اإلطار يرى نقيب ا

من الدســــــتور واشــــــترطت عرضــــــه على املجلس الدســــــتوري للتأكد من مدى  31الداخلي للجمعية الوطنيةالذي أحالت إليه املادة 

ـــ ى به وبالتالي فال شـــــبهة بعدم  دســـــتوريته والقرارات الصـــــادرة عن املجلس الدســـــتوري ال طعن ـــ يء املقضــ فيها وحائزة على قوة الشــ

، وهو ما عاد وأكده القاض ي السابق افضيلي ولد الرايس في معرض رده على سؤال حول تأكيد فريق 1114دستورية هذه اللجان

ـــالدفاع عن الرئيس الســـــابق عدم شـــــرعية لجنة التحقيق حيث اعتبر أن " الطعن في قانونية لجنة التحقي تقيم ق البرملانية ال يســ

ألن النظـام الـداخلي للجمعيـة الوطنيـة ســــــــــــــبق وأن أقر املجلس الـدســــــــــــــتوري بـدســــــــــــــتوريتـه وهو أســـــــــــــــاس قـانوني صــــــــــــــلـب على حـد 

ـــــيص وال يمنعه عدمه كما أجمع ،  1115تعبيره ــ ـــــيال للبرملان ال يزيده التنصـ ــ ـــــكيل لجان التحقيق  يعد حقا اصـ ــ وفي اعتقدنا أن تشـ

 :جتهاد القضائي وكرست املمارسة البرملانية وهو ما سنوضحه في النقاط التاليةعلى ذلك الفقه واستقر اال 

باعتبار أن التحقيق  1116أجمع الفقه الدستوري على أن للبرملان حق مباشرة التحقيق ولو لم يوجد نص يمنحه هذا الحق 

ـــــد 1117في عمل الحكومة نتيجة الزمة لحق البرملان في مراقبتها ــ ــ ــ ــــحيح فيما يعهد إليه من فلكي يتمكن البرملان من إصـــ ــ ــ ــ ــ ار حكم صــ

أمور يجب أن يمنح الوســـــــــائل التي تمكنه من ذلك وأخصـــــــــها وســـــــــائل البحث والتمحيص واالســـــــــتنارة والذي يملك حق املناقشــــــــة 

ـــلطة البرملان في  1118التحقيقوالحكم والذي هو بحاجة إلى معرفة الحقيقة يملك بالضــــــــــــــرورة والبداهة حق  ــ ــ ــ ــ ـــــتق ســـ ــ ــ ــ لذلك تشـــ

بل إن البعض يذهب إلى أن التحقيق البرملاني دون غيره من الوسائل ليس بحاجة إلى نص  1119الرقابة التحقيق من سلطته في

 .1120يقرره في الدستور ألنه يستمد وجوده من الوظيفة الرقابية للبرملان

ملان في ر أن االجتهاد القضائي للعديد من الهيئات القضائية الدستورية ومن أنظمة دستورية مختلفة ذهب إلى تأييد حق الب 

وهي مهد النظام الرئاســـ ي ومضـــرب املثل  -مثال  -ممارســـة التحقيق البرملاني حتى دون وجود نص دســـتوري ففي الواليات املتحدة 

                                                           

–مذكرة لنيل دبلوم الدراسات املعمقة في القانون العام – 0229ن في النظام السياس ي املوريتاني منذ البرملا –حاتم أحمد املامي  –أنظر  -1113

 .021.ص 0227/0221السنة الجامعية  –كلية الحقوق والعلوم السياسية  –جامعة تونس 

 . 9190أكتوبر  17أنظر مقابلته مع قناة الوطنية يوم  -1114

1115- 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  –دراسة مقارنة  –انية على أعمال السلطة التنفيذية في املغرب العربي الرقابة البرمل –خلوفي خديجة  -1116

 .213. ص 9100/9109السنة الجامعية  –كلية الحقوق بن عكنون  – 0القانون العام جامعة الجزائر 

 9102مارس  001املجلة املغربية لإلدارة املحلية العدد  –ديد الرقابة البرملانية للعمل الحكومي وفقا للدستور الج –أنظر أحمد حضراني  -1117

 .02ص. 

 .910ص –مطبعة الكتب املصرية بالقاهرة  – 0292الطبعة األولى  –األوضاع البرملانية  –فؤاد كمال  - 1118

وم ملجلة األردنية في القانون والعلا –لجان تقص ي الحقائق في األرد في ظل غياب نص آلية دستورية  تنظمها  –أمين سالمه لعضايله  –أنظر  -1119

 .993.ص 9101اكتوبر  –( 2( العدد )9املجلد )–السياسية 

لجان تقص ي الحقائق كوسيلة للرقابة البرملانية على أعمال السلطة التنفيذية في التشريع الفللسطيني  –أنظر د.محمد جودت مجدي منصور  -1120

 .93ص  -9101/9102السنة الجامعية  –غزة كلية الشريعة والقانون  –الجامعة االسالمية  –رسالة لنيل درجة املاجستير  –دراسة مقارنة  –
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في الفصـــل بين الســـلطات لم ينص الدســـتور على حق إنشـــاء لجان التحقيق وإنما وجد حق الكونجرس في تكوين لجان التحقيق 

ـــند وجوده في نظرية )) ــ ـــمنية (( التي أقرتها املحكمة العليا عام  مبرره وســ ــ ـــلطات الضــ ــ ــــاء األمريكي  .03021121الســ ــ ــــتقر القضـ ــ واسـ

وعلى رأســه املحكمة العليا على االعتراف للكونكرس بســلطة التحقيق في أعمال الســلطة التنفيذية على أســاس أن ذلك يعد أمرا 

االعتمادات املالية الالزمة للســــــــــــلطة التنفيذية ضــــــــــــروريا لتمكين الكونكرس من ممارســــــــــــة ســــــــــــلطته في وضــــــــــــع التشــــــــــــريعات وتقرير 

 9، وفي الكويت أكدت املحكمة الدســـتورية في قرارها رقم  1122والتعرف على مدى جدوى وكفاءة هذه التشـــريعات واالعتمادات

ـــــنة  ــ ـــير املادة  02/11/0231الصـــــــــادر بتاريخ  0231لســ ــ ــ ـــــأن تفســ ــ ن من الدســـــــــتور الكويتي أن " ملجلس األمة حق تأليف لجا 002بشــ

تحقيق في أي أمر من األمور الداخلة في اختصــــــــاصــــــــه و أن هذا االختصــــــــاص مصــــــــدره املبادئ العامة املترتبة على حق املجلس في 

ـــــريع والرقابة ــ ــ ــ .وفي موريتانيا دأب املشــــــــــــــرع البرملاني على تضــــــــــــــمين النظام الداخلي للبرملان حق انشــــــــــــــاء لجان التحقيق  1123التشـــ

ريا ودرج املجلس الدســـــتوري على اإلقرار بدســـــتورية هذا اإلجراء حيث لم يدرج النصـــــوص البرملانية رغم عدم النص عليها دســـــتو 

 .1124املنظمة للتحقيق ضمن النصوص التي أقر بعدم دستوريتها مما يعني اإلقرار ضمنيا بدستوريتها 

 ق في غياب نصمن حيث املمارســــــــــــــة العملية فقد اســــــــــــــتقرت املمارســــــــــــــة البرملانية على حق البرملان في إنشــــــــــــــاء لجان التحقي 

وهي مهد النظام الرئاس ي لم ينص الدستور على حق إنشاء لجان التحقيق  -مثال  -دستوري يسمح بذلك ففي الواليات املتحدة 

 0273ومع ذلك مارس الكونكرس هذا االختصـــاص ، وفي فرنســـا كان التحقيق البرملاني موجودا نصـــا وممارســـة رغم خلو دســـتور  

وفي ، يأتي بحق جديدة في إنشـــاء لجان التحقيق وإنما دســـتره فقط بإدراجه في الوثيقة الدســـتورية لم 9113منه، لذلك فتعديل 

 0212تونس أنشأ مجلس النواب لجنتين للتحقيق رغم عدم التنصيص ال في الدستور والفي النظام الداخلي للبرملان األولى سنة 

ـــــت  ــ ال األنظمة الداخلية للبرملان في ظله للتحقيق البرملاني ومع و  0279، وفي األردن لم ينص دســـــــــتور 02321125أما الثانية فأنشــ

للتحقيق في قضـــــــــــايا الفســـــــــــاد اإلداري واملالي في أجهزة  02/09/0221ذلك فقد شـــــــــــكل مجلس النواب األردني لجنة تحقيق بتاريخ 

ج عن ي للبرملان  نات،وبذلك يتضــح أن مختلف الشــواهد فقها وقضــاء وممارســة تؤكد أن التحقيق البرملاني حق طبيع1126الدولة

كونـــه ممثال للشــــــــــــــعـــب من جهـــة ولتعـــذر إمكـــانيـــة رقـــابـــة الســــــــــــــلطـــة التنفيـــذيـــة في بعض األمور بغير التحقيق في وقـــائعهـــا من جهـــة 

                                                           

 .920ص -املرجع السابق–لجان التحقيق البرملانية في األردن في غياب آلية دستورية تنظمها  –أنظر د. أمين سالمة لعضايلة  -1121

 .922ص  –املرجع السابق  –رئاس ي األمريكي دور التحقيق البرملاني في النظام ال –راجع علي عبد املجيد  -1122

 .022ص  –مرجع سابق  –الرقابة السياسية على أعمال الحكومة دراسة مقارنة  –نقال عن سعيد بن حسن املعمري  -أنظر  -1123

تضمن هذا  وقد  10/11/0229أحال رئيس مجلس الشيوخ أول نظام داخلي للمجلس  بعد التصويت عليه إلى املجلس الدستوري بتاريخ  -1124

قض ى فيه بعدم  91/11/0229بتاريخ  29ـ 110النظام النص على حق املجلس في إنشاء لجان تحقيق وأصدر املجلس الدستوري بشأنه قراره رقم 

ه مادة منه وأعيد إليه مرة أخرى بعد مراجعته من طرف مجلس الشيوخ على ضوء املالحظات التي قدمها املجلس واصدر بشأنه قرار  07دستورية 

أقر بموجبه مطابقة النظام الداخلي ملجلس الشيوخ مع مقتضيات الوثيقة الدستورية.كما أحال رئيس الجمعية  12/12/0229بتاريخ  29ـ112رقم 

إلى املجلس الدستوري  بعد املصادقة عليه متضمنا حق الجمعية الوطنية في إنشاء لجان  0220الوطنية أول نظام  داخلي لها بعد إقرار دستور 

مادة منه ألحكام  93ونص فيه على عدم مطابقة  99/11/0229بتاريخ  29ـ119تحقيق برملانية وأصدر املجلس الدستوري بخصوصه قراره رقم   

الذي أعلن من خالله  17/12/0229بتاريخ  29ـ112الدستور وأعيد إليه مرة ثانية بعد املراجعة على ضوء القرارات السابقة وصدر بشأنه القرار رقم 

 أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية أصبح ال يتضمن ما يخالف الدستور.

م.د املتعلق بالنظام الداخلي للجمعية الوطنية الذي أقر  9102/102ومن آخر ما أصــــــــــــدره املجلس حول النظام الداخلي للجمعية الوطنية قراره رقم 

 فيه بانسجام هذا النظام مع الدستور.

للتحقيق حول  0232للتحقيق في تصرفات وزير االقتصاد والتخطيط السابق أحمد بن صالح أما الثانية فأنشئت  0212نشئت األولى سنة أ  -1125

 –ق مرجع ساب –دراسة مقارنة  –الرقابة البرملانية على أعمال السلطة التنفيذية في املغرب العربي  –أنظر خلوفي خديجة   ما عرف بأحداث الخبز 

 .232ص 

 . 997ص –مرجع سابق  -لجان التحقيق البرملانية في األردن في غياب آلية دستورية تنظمها   –ين سالمة لعضايلة أنظر أنظر د. أم -1126
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وهذا ما جعل البعض يخلص في هذا املجال إلى القول أن األعراف البرملانية املعاصــــــــرة ال تأخذ بأســــــــلوب الحصــــــــر في ، 1127ثانية

ـــترشــــادي حيث يســـــتطيع البرملان باجراءات خاصـــــة أن تعدادها لألدوات الر  ـــلوب االســ قابية املتاحة للبرملان وإنما هي اقرب إلى األســ

يطور لوائحه الداخلية ويبتكر أدواة رقابية جديدة تتماشـــــــ ى مع اختصـــــــاصـــــــاته املنصـــــــوص عليها دســـــــتوريا أو املســـــــتقرة في اللوائح 

ــــوابق البرملانية ــ ــ ــ ــ حديث عن عدم دســـــــــــــتورية تضـــــــــــــمن النظام الداخلي للجمعية الوطنية في لأن ا، وبالتالي يمكن القول 1128والسـ

موريتانيا للتحقيق البرملاني ال يســـــــــــــتقيم من الناحية القانونية  باعتبار أن  النظام الداخلي للجمعية الوطنية الذي تضـــــــــــــمن حق 

ــــتو  -إنشـــــاء لجان التحقيق ســـــبق وأن أقر املجلس الدســـــتوري بدســـــتوريته   و  -رية بعض مواد هذا النظام علما أنه أقر بعدم دسـ

مادام املجلس الدســـــــــــتوري اســـــــــــتثنى النصـــــــــــوص الناظمة للتحقيق البرملاني من النصـــــــــــوص التي حكم بعدم دســـــــــــتوريتها فال محل 

معززة بتزكية من الجهة املكلفة   31للتشـــــــــــكيك في مدى دســـــــــــتوريتها م ،واي ســـــــــــند قانوني اقوى من إحالة نص دســـــــــــتوري املادة 

 .؟رية ) قرار املجلس الدستوري بمطابقة النظام للدستور(بالرقابة  الدستو 

 املبحث الثاني : املسطرة اإلجرائية للتحقيق البرملاني 

تتشـــــكل لجان التحقيق البرملاية من قبل املجالس النيابية من أجل جمع املعلومات والعناصـــــر حول القضـــــية التي اســـــتدعت فتح 

وتتفاوت اختصاصات هذه  1129ه خالصات عملها على املجلس الذي انبثقت منهالتحقيق على أن تنهي عملها بتقرير تعرض في

اللجان وتركبتها ومدة عملها وحتى صالحياتها من تشريع آلخر  لذلك سنستعرض ذلك في مطلبين نخصص األول لضوابط إنشاء 

 هذه اللجان على أن نتطرق في الثاني لسلطات هذه اللجان واألثر املترتب على عملها . 

 لب األول : ضوابط إنشاء لجان التحقيق املط

لتنظيم كيفية إنشــــــــــــاء لجان التحقيق البرملانية محددا الجهات التي يخول لها  092أفرد النظام الداخلي للجمعية الوطنية املادة 

 طلب إنشاء هذه اللجان )الفرع األول( وموضحا إجراءات إنشائها )الفرع الثاني(.

 بطلب تشكيل لجان التحقيق الفرع األول : الجهة املختصة 

من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الجهات صــــاحبة الحق في طلب إنشــــاء لجان التحقيق  092حددت الفقرة األولى من املادة 

ـــت على أنه : >> ــ ـــــكيل يمكنفنصـ ـــــرة أو برملاني فريق من طلب على بناءً  تحقيق لجنة تشـ  ماتمعلو  جمع بهدف األقل على نواب عشـ

.<<،و يتضــح من هذه الفقرة أن املشــرع البرملاني قد حصــر الجهات املختصــة بطلب تشــكيل لجان التحقيق على ددةمح وقائع عن

أو مجموعة من النواب ال تقل عن عشـرة ،وبذلك يالحظ أن املشـرع املوريتاني لم يسـاير بعض  1130جهتين: هما الفرق البرملانية

كما يالحظ أيضــا أنه حاول أن يســلك  1131طرف اللجان الدائمة في البرملانالتشــريعات التي تتيح إمكانية مباشــرة التحقيق  من 

ـــبة كبيرة ملجرد تقديم  ــ ــ ــ ــ ـــترط نســـ ــ ــ ــ ــ ـــــريعات التي تشـــ ــ ــ ــ ــــاء لجان التحقيق  بين التشـــ ــ ــ ــ ــ ـــهيل طلب إنشــ ــ ــ ــ ــ ـــطا فيما يتعلق بتســـ ــ ــ ــ ــ ـــلكا وســـ ــ ــ ــ ــ مســـ

                                                           

 –رسالة لنيل درجة املاجستير في القانون العام كلية الحقوق  –الرقابة البرملانية على أعمال الوزارة  –أنظر حلمي عبد املعطي الدباش ي  -1127

 .29ص  – 9113لجامعية السنة ا –جامعة اإلسراء 

 .012دار املعرفة بيروت لبنان بدون سنة نشر. ص –البرملان في الدولة الحديثة املسلمة  -أنظر دعلي محمد الصالبي -1128

 .022مرجع سابق ص  –العمل البرملاني في النظام السياس ي املغربي  –أنظر د.مريم بوطاهر  -1129

 2ة الوطنية الفرف البرملانية بنصها على أن>> الفريق البرملاني مجموعة مكونة على األقل من من النظام الداخلي للجمعي 92عرفت املادة  -1130

 نواب يتبنون آراء سياسية مشتركة أن تشكل فريقا برملانيا<<.

دار النهضة  9191ولى الطبعة األ  –دراسة تحليلية مقارنة  –قانون االجراءات البرملانية  –كما هو الحال في مصر مثالأنظر صالح الدين فوزي  -1131

 . 022ص  -العربية 
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هل مهمة املعارضــة ،وهو ما من شــأنه أن يســ1133وتلك التي تســهل حد التمييع -ما يعقد ولوج البرملان لهذه اآللية  -1132الطلب

في الولوج لطلب تشـــــــكيل لجان التحقيق من جهة، ويضـــــــمن نوعا من الجدية في الطلبات املقدمة من جهة أخرى ويبعد النزوات 

الشـــــخصـــــية لبعض النواب عن هذه األداة الرقابية الهامة ، وغني عن البيان أن التوفر على نصـــــاب  طلب إنشـــــاء اللجنة ال يعني 

ألن املشــــــــــــــرع املوريتاني و إن كان قد ســــــــــــــهل إمكانية طلب تشــــــــــــــكيل لجان التحقيق للمعارضــــــــــــــة إال أنه جعل القدرة على تمريرها 

املصـــــــادقة عليها رهنا ملوقف األغلبية إذ يمكن إســـــــقاط الطلب الهادف لتشـــــــكيل اللجنة بمجرد اعتراض فريق برملاني واملصـــــــادقة 

ـــهل 1134على هذا االعتراض بأغلبية الثلثين ــ ــ ــ ــ في برملان كالبرملان املوريتاني حيث تســــــــــــيطر األغلبية الحاكمة  وهو أمر ممكن بل وسـ

 .1135بنسبة كبيرة على املجلس

حق طلب إنشاء لجان التحقيق فإن التساؤل حول مدى أحقية السلطة  1136وإذا كانت التشريعات عادة ما تحصر على البرملان

ـــــريح يمنع ذلك و التنفيذية بطلب تشــــــــــــــكيل لجان التحقيق البرملانية يبقى واردا في موريتان ــ ــ ــ ـــــة في ظل عدم وجود نص صـــ ــ ــ ــ يا خاصـــ

 هيمنة السلطة التنفيذية على البرملان تشكيال واختصاصا في النظام السياس ي املوريتاني ؟.

ولإلجابة على هذا التســــــــــاؤل وبالعودة إلى النصــــــــــوص القانونية الناظمة ملوضــــــــــوع التحقيق البرملاني بصــــــــــفة خاصــــــــــة والعالقة بين 

ـــــريعية  ــ ــ ـــلطتين التشـ ــ ــ ــ ــــلطة  –مبدئيا  –والتنفيذية بصــــــــــفة عامة في موريتانيا يمكن القول السـ ــ ــ ــــوص تحظر على الســ ــ ــ أن هذه النصــ

ـــــكيل لجان  ــ ــ ــ ـــــاحبة الحق في تقديم طلب تشـ ــ ــ ــ ـــــرع للجهات صـ ــ ــ ــ ـــــر املشـ ــ ــ ــ ـــــكيل لجان التحقيق البرملانية بدليل حصـ ــ ــ ــ التنفيذية طلب تشـ

أنه ال يحق ألي جهة أخرى طلب تشــــــــــــــكيل هذه  -خالفة بمفهوم امل –نواب ( ما يعني  01التحقيق على الفرق النيابية والنواب ) 

اللجان ، ومع ذلك تنبغي اإلشــــــارة إلى أنه من الناحية الواقعية والســــــياســــــية الشــــــ يء يمنع الســــــلطة التنفيذية من اإليعاز ألغلبيتها 

ـــكيــل واعتمــاد لجــان التحقيق إذا كــان ذلــك يخــدم أجنــدتهــا ، بــل إن الواقع الفعلي في ــ ــ ــ ــ نــه موريتــانيــا يؤكــد بــأ البرملــانيــة بطلــب تشـــ

يســتحيل تشــكيل هذه اللجان دون موافقة أو على األقل مباركة الســلطة التنفيذية بحكم هيمنتها على األغلبية البرملانية والدليل 

دورا بارزا في تشـــــــــكيلها كما أنها شـــــــــكلت  1137على ذلك أن لجان التحقيق التي عرفها البرملان املوريتاني لعبت األغلبية الحاكمة 

                                                           

في املغرب يشترط املشرع لتقديم طلب تشكيل لجان التحقيق من قبل البرملان  تقديم الطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس  -1132

 .9100من دستور  12املستشارين كما نص على ذلك الفصل 

من الدستور >> يحق  002ان التحقيقكما هو الحال في الكويت حيث نصت املادة من التشريعات من يتيح لنائب واحد حق طلب تشكيل لج -1133

 ..<<..ملجلس األمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو اكثر من أعضائه للتحقيق في أي من األمور الداخلة في اختصاص املجلس ....

 الداخلي للجمعية الوطنية املوريتانية. من النظام 092أنظر املادة .الفقرة الثالثة  من املادة  1134

 072من أصل  002من مقاعد البرملان  برصيد  %27تمتلك األغلبية الحالية في الجمعية الوطنية ما يناهز ثالثة أرباع مقاعد البرملان أي  -1135

 مقعد.   22مقعد حاز حزب االتحاد من أجل الجمهورية الحاكم  وحده منها على 

وري املغربي على هذه القاعدة حيث لم يجعل طلب إنشاء لجان التحقيق حكرا على البرملان وإنما كرسته الدساتير خرج املشرع الدست -1136

اختصاصا ملكيا أصيال يمارسه امللك جنبا إلى جنب مع البرملان بل إن املمارسة الفعلية أظهرت تمتع امللك بهذا  0229املغربية منذ دستور 

لم يكن يعترف  0229كانت بمباردة من امللك علما أنه قبل دستور   0229د املغرب عدة لجان تحقيق قبل دستور االختصاص قبل البرملان إذ شه

 للبرملان بهذا الحق .

ليها من طرف األغلبية واملعارضة حيث دعت ‘حصل شبه إجماع  9191نسجل هنا أنه فيما يتعلق بلجنة التحقيق البرملانية األخيرة املنشأة  1137

ارضة إليها أوال ثم مالبثت أن باركتها األغلبية خاصة بعد الحراك السياس ي الذي شهدته هذه األخيرة بعد عودة الرئيس السابق من أحزاب املع

 ابريطانيا وتفجر أزمة ما بات يعرف باملرجعية.
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ظروف ســـياســـية توحي بدور للســـلطة التنفيذية في املوضـــوع حيث اســـتهدفت التحقيق في تســـيير جهات على خالف ســـياســـ ي مع في 

 .1139، األمر الذي جعل هذه الجهات تعتبر تلك اللجان استهدافا سياسيا لها 1138النظام الحاكم وقتئذ

ـــلطة التنفيذية  ــ ــ ــ ــــألة مدى أحقية الســ ــ ــ ــ ـــــريعات ملسـ ــ ــ ــــكيل لجان التحقيق تجد مبررها في أن وفي اعتقادنا أن اغفال التشــ ــ ــ ــ بطلب تشـ

الهدف من التحقيق البرملاني أصــــــــــــال هو كشــــــــــــف مكامن الخلل إن وجدت في تســــــــــــيير الشــــــــــــؤون اإلدارية واملالية للدولة والســــــــــــلطة 

كما  1140التنفيذية خولها املشرع من الوسائل لتحقيق هذا الهدف ما يغنيها عن اللجوء للبرملان حيث يمكنها فتح تحقيق إداري 

هذا من جهة ومن جهة أخرى ال معنى ملنح السلطة التنفيذية  1141يمكنها اللجوء مباشرة إلى القضاء ملباشرة التحقيق الجنائي 

 حق طلب التحقيق البرملاني ألن الحكومة إما :

 .1142أن تكون مقصرة ومخطئة وهنا ال يتصور أن تدين نفسها بطلب التحقيق من البرملان 

ــــة وإما أن  تكون بريئة   وبالتالي  1143وتريد تزكية البرملان وهنا كفاها املشــــــرع عناء التحقيق إذ يمكنها اللجوء ملســــــألة الثقســ

فال ضـــــــــرورة مطلقا ملنح الســـــــــلطة التنفيذية حق طلب تشـــــــــكيل لجان التحقيق خاصـــــــــة أن مبلغ التحقيق البرملاني هو إنجاز تقرير 

ــــياته ،وما ذهب إليه ا ــ ـــــاء لجان وإحالته للحكومة مع طلب تنفيذ توصـ ـــــأن من منح امللك حق طلب إنشــ ـــــرع املغربي في هذا الشــ ملشــ

ال يمكن القياس عليه وال تفسيره خارج خصوصية النظام الدستوري املغربي وموقع املؤسسة امللكية فيه  1144تقص ي الحقائق

برها غير عض يعتكسلطة فوق السلطات وراعية لها وليست معنية بمبدأ الفصل بين السلطات وهي الخصوصية التي جعلت الب

وهو األمر الذي أكده امللك الراحل الحســن الثاني بقوله )).....بالنســبة لي ليس هناك 1145قابلة للتصــنيفات املســتمدة من الغرب

فصل سلط أنا أب للجميع أب للمشرع وأب للمنفذ وبالتالي فأي فصل للسلط يجب أن يفهم أنه ال يشمل املؤسسة امللكية فهو 

                                                           

الرئيس املطاح به حينئذ  التحقيق في مصادر هيئة ختو منت البخاري حرم  90/12/9113استهدفت لجنة التي شكلها مجلس الشيوخ  - 1138

التحقيق حول صفقة األرز الفاسد التي استهدفت  01/9113/ 02سيدي محمد ولد الشيخ عبد هللا فيما استهدفت اللجنة التي تم تشكيلها 

 التحقيق مع الوزير األول في حكم الرئيس السابق يحي احمد الواقف .   

في عهد الرئيس السابق سيدي محمد الشيخ عبد هللا لجنة التحقيق حول صفقة األرز الفاسد اعتبر الدكتور يحي أحمد الواقف الوزير األول  -1139

للتحقيق في بعض  9191استهدافا سياسيا له من طرف الرئيس محمد ولد عبدالعزيز كما اعتبر هذا األخير تشكيل لجنة التحقيق املنشأة سنة 

 يعرف بقضية املرجعية .امللفات إبان فترة رئاسته استهدافا سياسيا له بعد ما 

يعرف البعض التحقيق اإلداري بأنه : عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي تستهدف تحديد املخالفات للواجبات الوظيفية بالنسبة  -1140

نظام ني في الالتحقيق البرملا –للموظفين<<  للمزيد عن عن التحقيق اإلداري والفروق بينه والتحقيق البرملاني يراجع خضري نوري عبدهللا 

 وما بعدها  11مرجع سابق ص   -الدستوري 

يعرف التحقيق الجنائي بأنه مجموعة من اإلجراءات القضائية تمارسها سلطات التحقيق بالشكل املحدد قانونا بغية التثبت من األدلة في  -1141

و األمر بأال وجه للمتابعة << للمزيد حول الفروق بين التحقيق شأن جريمة وتجميعها ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها في إحالة املتهم إلى املحاكمة أ

لجان تقص ي الحقائق كوسيلة للرقابة البرملانية على أعمال السلطة التنفيذية في  –الجنائي والتحقيق البرملاني  يراجع . محمد جودت مجدي منصور 

 .21ص  -مرجع سابق –دراسة مقارنة  –التشريع الفلسطيني 

البرملان بتشكيل لجنة تحقيق فيما أثير حول  0222إلى سابقة في هذا املجال حصلت في مصر حيث طالب رئيس مجلس الوزراء سنة نشير هنا  -1142

 3/09/0222اتفاقية التليفونات وهو ما أكده رئيس مجلس الشعب بقوله :.>>.......كنت قد تلقيت أطروحة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء في 

 .022مرجع سابق ص  –جلس بطلب تشكيل لجنة تحقيق فيما نشر حول اتفاقية اتليفونات .<< أنظر سعد ابن علي املعمري توجه فيها إلى امل

من الدستور على أنه : >> يستخدم الوزير بعد مداوالت مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند االقتضاء  22نصت الفقرة الثانية من املادة  -1143

 برنامج أو بيان سياس ي عام <<. أمام الجمعية الوطنية حول 

ينفرد املشرع الدستوري املغربي عن غيره من التشريعات بمنحه لجهة خارج البرملان بصالحية طلب إنشاء لجان التحقيق حيث منح للملك  -1144

 . 9100من دستور   12هذا الحق بموجب الفصل 

 .011مرجع سابق ص  –ي الظهير الشريف في القانون العام املغرب –أنظر د محمد الشركي  -1145
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ــــات  ــ ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ ـــمل فقط املؤســ ــ ــ ــ ــ ، وأكدته 1147،وترجمته املمارســــــــــــة الدســــــــــــتورية املغربية1146األدنى املتمثلة في الحكومة والبرملان((يشـ

 .1148صياغة النصوص املتعلقة بالتحقيق البرملاني في املغرب

 

 الفرع الثاني : شروط إنشاء لجان التحقيق.

ـــــكيل لجان التحقيق  تماشـــــــــيا مع الفلســـــــــفة العامة للدســـــــــتور املوريتاني املؤســـــــــســـــــــة على عقلنة العمل البرملاني ــ ـــــرع تشــ ــ أحاط املشــ

 بمجموعة من الشروط  يتعين توفرها ليمكن طلب تشكيل لجان التحقيق أن يحدث أثره نجملها في اآلتي :

 أوال : إحالة طلب تشكيل اللجنة إلى اللجنة الدائمة املختصة.

ة من من طرف الفرق البرملانية ، أو مجموعلم يكتفي املشــــــــــرع املوريتاني باشــــــــــتراط تقديم طلب تشــــــــــكيل لجان التحقيق البرملاني 

ـــــاء وإنما ألزمت املادة  ـــــرة أعضــ ــــكيل  092النواب ال تقل عن عشــ ــ ـــــية تشـ من النظام الداخلي للجمعية الوطنية بإحالة مقترح توصــ

را وهو قيد إضــافي من شــأنه أن يحد من دور املعارضــة نظ 1149لجنة التحقيق إلى اللجنة الدائمة املختصــة في الجمعية الوطنية

لســــــــــــيطرة األغلبية الحاكمة على اللجان الدائمة ويجعل الطلب رهنا ملوقف هذه اللجنة ألن إحالته إلى الجمعية الوطنية تتطلب 

مواقفتهــا عليــه ممــا يعني أن املشــــــــــــــرع وإن كــان لم يمنح للجــان الــدائمــة حق ممــارســـــــــــــــة التحقيق البرملــاني كمــا فعلــت تشــــــــــــــريعــات 

ـــكلة لهذا الغرض مرتبطة بموافقة اللجان الدائمةإال أنه جعل ممارســــــــــــــة اللجا  1150أخرى  ــ ــ ــ ــ ـــــة املشـــ ــ ــ ــ ــ ،ويجب أن  1151ن الخاصـ

ـــيتم فحص تســــــييرها ــــســــــات العمومية التي ســـ ــــب  1152يحدد املقترح بدقة الوقائع التي اســــــتدعت التحقيق واملصــــــالح واملؤســ حســ

رملانية توصــــــية تشــــــكيل اللجنة البمانصــــــت عليه الفقرة الثانية من املادة املذكورة أعاله، و تطبيقا لهذه املقتضــــــيات أحيل مقترح 

ـــــنة  ـــــكلة سـ من طرف مؤتمر الرؤســــــاء بالجمعية الوطنية إلى لجنة الشــــــؤون االقتصــــــادية بالجمعية حيث عقدت هذه   9191املشـ

، خصــــــــــــــص لدراســــــــــــــة هذا املقترح،وبعد نقاش اللجنة لهذه التوصــــــــــــــية وموافقتها عليها 93/10/9191اللجنة اجتماعا يوم الثالثاء 

للجمعية الوطنية حول مقترح التوصـــية أشـــارت فيه إلى دوافع ومبررات إنشـــاء اللجنة حيث جاء في هذا التقرير أن أعدت تقريرا 

ـــكل أداة مهمة من أدوات العمل  ــ ـــــبة وتدعو لتطبيقه وأن لجان التحقيق تشـ ـــالمية والديمقراطية تكرس مبدأ املحاسـ ــ " القيم اإلسـ

                                                           

 .022ص  9102مارس  29مجلة القانون واألعمال العدد  –تأثير العقلنة في العمل البرملاني  –نقال عن خنفور يوسف  -1146

مارس امللك في املغرب هذه الصالحية حتى قبل النص عليها دستوريا حيث تم تشكيل لجان تحقيق برملانية بطلب من امللك قبل دسترة هذه  -1147

 .0229جان ألول مرة في دستور الل

يالحظ أن النص الدستوري املنظم لطلب التحقيق البرملاني يميز في إطار هذا الطلب على أساس الجهة الصادر منها حيث ميز املشرع  -1148

املتعلق بطريقة تسيير  137/02الدستوري بين تشكيل لجان التحقيق بمبادرة من امللك وتشكيلها بطلب من البرملان وقد رتب القانون التنظيمي رقم 

على ذلك بعض اآلثار القانونية الهامة فمثال حينما يكون تشكيل اللجنة جاء بمبادرة  9100من دستور  12لجان التحقيق الذي أحال إليه الفصل 

 من امللك تتشكل اللجنة فورا أما حيت تتشكل بطلب من أحد املجلسين فال بد من إشعار الحكومة . 

 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية . 092ة الثانية من املادة أنظر الفقر  -1149

 دور التحقيق البرملاني في النظام –مثال في الواليات املتحدة تمارس اللجان الدائمة في الكونكرس مهمة التحقيق  أنظر دعلي عبد املجيد  -1150

 . 921الرئاس ي األمريكيلمرجع السابق ص 

  لجنةيبلغ عدد اللجان الدائمة في الجمعية الوطنية خمسة لجان هي  9102داخلي للجمعية الوطنية لسنة من النظام ال 22بحسب املادة  1151

 العدل لجنة و االقتصادية الشؤون لجنة و والثقافية االجتماعية والشؤون البشرية واملصادر اإلسالمي التوجيه ولجنة الخارجية العالقات ولجنة املالية

 والدفاع. والداخلية

 

من النظام الداخلي  092تضمن مقترح التوصية األأصلي املنش ئ للجنة التحقيق البرملانية مادة وحيدة جاء فيها : >> تنشأ وفقا للمادة  -1152

أعضاء لتقص ي حقائق حول : صندوق العائدات النفطية ، عقارات الدولة التي تم بيعها ، نشاطات شركة بولي  2للجمعية الوطنية لجنة تحقيق من 

 دونك ، تسيير خيرية اسنيم ،صفقات اإلنارة العمومية بالطاقة الشمسية ، صفقة تشغيل رصيف الحاويات ، تصفية سونمكس(.هونج 
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ــــكيل لجنة التحقيق البرملانية يأتي تحقيقا البرملاني وتجليا من تجليات الدور الرقابي للســــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ـــــيفة أن "تشــ ــ ــ ــ ـــــريعية " مضـــ ــ ــ ــ لطة التشـــ

لتطلعات الشـــــعب املوريتاني في حماية املال العام والحصـــــول على املعلومة الصـــــحيحة حول تســـــييره بعيدا عن اإلشـــــاعة واالخبار 

ــــاء اللجنة  ـــــادقة على مقترح إنشــ ـــــت اللجنة في نهاية تقريرها باملصـ ــــاء لجان التحقيق البرملانية الزائفة"  وقد أوصـ ـــنة إنشــ ــ وإحياء سـ

 .1153كلما دعت الحاجة لذلك

وبعد مباشــــرة لجنة للتحقيق وعلى ضــــوء املعلومات التي حصــــلت عليها تم اقتراح توصــــيتين تكميليتين لتوســــيع مجاالت التحقيق  

نيـة على  التوصــــــــــــــيتين رقم عرضـــــــــــــــا على لجنـة الشــــــــــــــؤون اإلقتصـــــــــــــــاديـة وأحيال إلى الجمعيـة الوطنيـة حيـث وافقـت الجمعيـة الوط

واللتين بموجبهما تم توســيع  9191يناير 21الصــادرة بتاريخ  110/9191املكملتين للتوصــية األولى رقم   112/9191و  119/9191

مجال التحقيق ليشــــــــــــمل ملفات أخرى فبعد أن كانت مجالت التحقيق تقتصــــــــــــر على ســــــــــــبع ملفات في التوصــــــــــــية األولى اتســــــــــــعت 

ـــيتين الت كميليتين ليشـــــمل خمســـــة مجاالت جديدة وقد بررت اللجنة ذلك بأن امللفات التي تحقق فيها واملتضـــــمنة بموجب التوصــ

 .1154في التوصية األولى ترتبط ارتباطا قويا بملفات أخرى ال تشملها املجاالت املحددة ملهمتها عند االبتداء

 ثانيا : عدم االعتراض على مقترح طلب تشكيل اللجنة.

ســــــاعة بعد جلســــــة اإلشــــــعاردون تلقي  92ي للجمعية الوطنية يعتبر مقترح التوصــــــية مصــــــادقا عليه بعد مرور وفقا للنظام الداخل

الجمعية ألي اعتراض من قبل الفرق البرملانية ألن تلقي اعتراض من إحدى الفرق والتصــويت عليه بأغلبية الثلثان يعني ســقوط 

غلبية وليس املعارضــة واألغلبية كما هو معروف تســاند الحكومة ، وهو ما يجعل لجان التحقيق في الواقع وســيلة لأل 1155الطلب

ـــــتعمال أداة على قدر كبير من األهمية  ــ ــ ــ ، وقد يكون مبرر جعل تشــــــــــــــكيل لجان التحقيق رهنا ملوافقة 1156مما يفقد البرملان اســـ

أن هذا  البرملانية الحكومة، ومع األغلبية املشــــــــــــــددة في البرملانات هو الخوف من أن تتحول لجان التحقيق إلى أداة تبتز بها األقلية

ـــــأنه أن يحد كثيرا من لجوء البرملان لهذه اآللية ويطرح  ــ ــ ــ ــ ـــــا ألن من شـ ــ ــ ــ ــ ــــلبيات أيضـ ــ ــ ــ ــ املبرر ال يخلو من وجاهة إال أنه ال يخلو من ســ

التســـــــاؤل حول من يحقق مع من ؟ خاصـــــــة في ظل هيمنة الســـــــلطة التنفيذية على الســـــــلطة التشـــــــريعية من جهة وخروجهما من 

 احدة هي األغلبية من جهة أخرى.مشكاة و 

                                                           

 .21/10/9191أنظر وقائع الجلسة العلنية التي عقدتها الجمعية الوطنية بتاريخ . -1153

للمصادقة أنه  : >>بعد الشروع في مهمة التحقيق التي أنشئت جاء في عرض أسباب مقترح تعديل التوصية األولى املقدم للجمعية الوطنية  -1154

ملجاالت امن أجلها الحظت لجنة التحقيق أن عناصر عديدة ضمن امللفات التي التي تباشر التحقيق فيها ترتبط ارتباطا قويا بملفات أخرى ال تشملها 

 املحددة ملهمتها عند االبتداء ويتعلق األمر أساسا بما يلي :

 اإلنارة العمومية بالطاقة الشمسية التي ليست سوى جزء يسير من صفقات الكهرباء في شركة صوملك وترتبط بنظام صفقاتها .صفقات  -

صفقات املقايضة لبناء مطار انواكشوط الدولي وكذلك عقد الشراكة النشاء رصيف للحاويات بميناء انواكشوط املستقل وهما عمليتان شملتا  -

 ونات البنية التحتية للبالد.مكونات رئيسية من مك

 صفقات الهيئة الخيرية لشركة اسنيم التي تخضع لنظام الصفقات املعمول به في الشركة وتشكل في الواقع جزء من صفقاتها وسياسة تسييرها . -

 ليشمل : لذلك وسعيا لتمكين لجنة التحقيق البرملانية من أداء مهمتها على الوجه األكمل نرى ضرورة توسيع نطاق عملها

 صفقات الكهرباء الخاصة بشركة صوملك 

 صفقات البنية التحتية 

 صفقات شركة اسنيم وسياستها التجارية .<<،وبموجب التوصية الثانية اتسعت مهام اللجنة لتشمل ملفين آخرين هما :

 عرض بالتنازل عن جزيرة لصالح دولة أجنبية. -

 .2كل مخالفات بالنسبة لقانون مكافحة الفساد.أنظر التقرير التوليفي للجنة التحقيق البرملانية ص بعض التصرفات واألفعال والوقائع التي قد تش -

 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية. 092من املادة  2أنظر  الفقرة  -1155

 .071ص  – 9102السنة  22العدد  –املجلة املغربية للتدقيق والتنمية  –التحقيق البرملاني باملغرب  -املصطفى الكباص  –أنظر  -1156
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 بعض التشــــــريعات إلى منح املعارضـــــة -أي التحكم من طرف األغلبية البرملانية في تشــــــكيل لجان التحقيق-وقد قادت هذه الحالة 

ـــرع  1157حق تشــــــكيل لجنة ســــــنوية بقوة القانون  ــ ــــب للمشـ تفاديا الحتكار األغلبية البرملانية لهذه األداة  الرقابية، ومع ذلك يحســ

وريتاني أنه من الناحية اإلجرائية عمل على تســــــــــــــهيل إمكانية اعتماد لجان التحقيق من خالل تعقيد آلية اســــــــــــــقاطها بجعله امل

معقلنا بذلك الشـــرط  1158لنســـبة الثلثين ) املرتفعة نســـبيا ( شـــرطا إلســـقاط الطلب ال شـــرطا للمصـــادقة عليه كما جرت العادة

ة الــذي دائمــا مــا يكون عقبــة كــأداء تمنع البرملــان من تحريكــآليــات الرقــابــة الفعــالــة العــددي في ممــارســـــــــــــــة آليــات الرقــابــة البرملــانيــ

 .1159كملتمس الرقابة

 ثالثا: عدم وجود متابعات قضائية في املوضوع محل طلب التحقيق 

ـــ ي -كرس املشــــــــــــــرع املوريتاني  ــ ــ ــ ــ يد التحقيق من النظام الداخلي للجمعية الوطنية مبدأ تقي 092في املادة  -على غرار نظيره الفرنســـ

البرملاني بالتحقيق القضــــــــــائي رابطا قيام األول بعدم وجود الثاني جاعال من عدم وجود هذا األخيرأي التحقيق القضــــــــــائي شــــــــــرطا 

أســـاســـيا إلمكانية طرح مقترح التوصـــية بإنشـــاء لجان التحقيق ما يعني أن ممارســـة البرملان إلحدى أدواته الرقابية تســـتلزم توفره 

ـــهادة من الح ــ ــ ــ كومة ممثلة بوزير العدل تفيد عدم وجود متابعات قضــــــــــائية في املوضــــــــــوع املراد التحقيق فيه لذلك نصــــــــــت على شـ

ـــــبب التي الوقائع حول  تجري  متابعات ثمة بأن العدل وزير أفاد ما إذا للنقاش، املقترح طرح يمكن العلى أنه  :>>  092املادة  ــ   تسـ

ـــــه كان وإن إيداعه. ــ ــ ــ ــ ـــــرع بذلك بل ذهب إلى جعل فتح التحقيق   ،الفور.<< ىعل إيقافه وجب فعال بدأ قد نقاشـ ــ ــ ــ ولم يكتف املشـــ

ـــببا موجبا لنهاية التحقيق البرملاني ى إل -مكرســـــا بذلك أولوية التحقيق القضـــــائي على التحقيق البرملاني ومفرغا  1160القضـــــائي ســ

ة رهنا إلرادة الحكومة ممثلة في وزارة ســلطة البرملان في مجال التحقيق من محتواها إذ جعل ممارســة هذه األداة الرقابي -حد ما 

متوقفة على عدم فتحها ملسطرة  -أي التحقيق-ونهايته  1161العدل فشهادتها بعدم وجود متابعات قضائية الزمة لبدء التحقيق

 التحقيق القضائي في املوضوع املحقق فيه من قبل البرملان . 

الحقائق حول أية مســــألة تدخل في نطاق اختصــــاص القضــــاء ملا في  ومع أن الفقه مجمع على عدم إمكانية قيام البرملان بتقصــــ ي

فإن الخالف يثور بين التشــــــــــــــريعات حول إنهاء التحقيق البرملاني بمجرد فتح  1162ذلك من خرق ملبدأ الفصــــــــــــــل بين الســــــــــــــلطات

يق البرملاني قلنهاية التح –فور فتحه  –التحقيق القضـــــــــائي ،ففي الوقت الذي يقر فيه البعض بكون التحقيق القضـــــــــائي مفض 

كمـــاهو الحـــال في موريتـــانيـــا وفرنســــــــــــــــا واملغرب يـــذهـــب البعض اآلخر إلى اإلقرار بـــإمكـــانيـــة تزامن التحقيقين في نفس الوقـــت ففي 

الواليات املتحدة مضرب املثل في الفصل بين السلطات ال يؤدي فتح التحقيق القضائي إلى ايقاف التحقيق البرملاني حيث يمكن 

                                                           

 .املعارضة الحق في تشكيل لجنة تحقيق سنوية وترؤسها 9102من دستور  11كما هو الحال في تونس حيث منحت الفقرة الثانية من املادة  -1157

داة ال بة العتماد األ األصل في ممارسة جميع أدوات الرقابة البرملانية التي تشترط نسبة معينة إلمكانية ممارستها أن تكون النسبة املطلو  -1158

إلسقاطها فمثال ليحدث ملتمس الرقابة البد من التصويت عليه باملوافقة من طرف أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية  وليس عدم االعتراض 

 واملوافقة تستلزم حضور العضو للتصويت في حين أن عدم االعتراض ال يستلزم ذلك.

لذي أشترط فيه املشرع مجموعة من الشروط من أهمها الشرط العددي حيث ال يقبل امللتمس إال كما هو الحال بالنسبة مللتمس الرقابة ا -1159

من  22ساعة من إيداع ملتمس الرقابة حسب مقتضيات املادة  23إذا كان يحمل توقيع ثلث أعضاء الجمعية الوطنية وال يقع التصويت إال بعد 

باسقاط الحكومة من أن تصوت عليه أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية وتحسب فقط األصوات  الدستور  والبد ليحدث ملتمس الرقابة أثره املتعلق

من الدستور وهي كلها شروط وإجراءات تجعل استعمال البرملان لهذه  27املناوئة واألصوات املؤيدة مللتمس الرقابة حسب ما نصت عليه املادة 

 .األداة الرقابية في غاية الصعوبة إن لم نقل مستحيال

 بأن العدل، وزير قبل من إشعاره بعد اللجنة، رئيس بإبالغ الوطنية الجمعية رئيس يقومعلى أنه : >> 092حيث نصت الفقرة الثالثة من املادة  -1160

 <.<القضائي التحقيق بنتائج الجمعية إشعار ويتم ألعمالها. نهائيا حدا فورا اللجنة وتضع اللجنة. تشكيل بعد فتحه تم قد قضائيا تحقيقا

بمعنى أن النظر في طلب تشكيل لجان التحقيق ال يتم إال بعد تلقي رد وزير العدل املثبت لعدم وجود متابعات قضائية في املوضوع محل  -1161

 طلب التحقيق. 

  912ص  –املرجع السابق  –أنظرمحمد جودت مجدي منصور  -1162
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،كما ســــبق و أن اســــتمرت لجنة تحقيق برملانية في 1163"ووتركيتعا في الوقت ذاته كما حصــــل في فضــــيحة "إجراء التحقيقين م

ــــائي في نفس الواقعة املحقق فيها عن طريق تحديد نطاق التحقيق البرملاني  ــ ــ ــ ــ ـــا في أداء عملها بالرغم من قيام تحقيق قضــ ــ ــ ــ ــ ــ فرنسـ

ـــــائي وقــــد تم تبرير ذلــــك بــــأن األ  ــ ــ ــ ــ ــ خــــذ بمنطق وقف التحقيق البرملــــاني بمجرد فتح التحقيق لتجنــــب التقــــاطع مع التحقيق القضـــ

ــــطة النيابة العامة من  ــــاء على التحقيق البرملاني عن طريق تحريك الدعوة القضــــــائية بواســ ــــائي على إطالقه يؤدي إلى القضــ القضــ

ـــــرط الـــذي يربط التحقيق البرملـــاني بعـــدم   1164طرف الحكومـــة خوفـــا من نتـــائج التحقيق ــ ــ ــ وجود لـــذلـــك انتقـــد البعض هـــذا الشـــ

تحقيق قضـــــــــائي معتبرا أنه يجعل ســـــــــلطة البرملان في مجال التحقيق في وضـــــــــع يصـــــــــعب تقييمه وكأن األصـــــــــل في املبادرة في مجال 

ـــبة 1165التحقيق تعود للقضـــــــاء وحدهواالســـــــتثناء هو ممارســـــــة البرملان لها ــ ـــــجم مع أهمية التحقيق البرملاني بالنســ ،وهو ما ال ينســ

رض في البرملان أن يكون سيد ممارستها كأي آلية رقابية أخرى دون أن تكون ممارستها معلقة للسلطة التشريعية كآلية رقابية يفت

على عدم ممارســــــــــــــة ســــــــــــــلطة أخرى لصــــــــــــــالحيتها، وهذا ما دفع البعض إلى القول أن وجود التحقيق القضــــــــــــــائي ال يمنع التحقيق 

ن يجري تحقيقا في تصــــــرفات الســــــلطة اإلدارية أوفي فاملجلس النيابي حي 1166البرملاني الختالف الدور الذي تقوم به كال الجهتين

أمور مطروحـة أمـام القضـــــــــــــــاء ال يعتبر متعـديـا بـذلـك على اختصـــــــــــــــاص الســــــــــــــلطتين مـادام ال يـدعي إحالل نفســـــــــــــــه محـل غيره من 

يها لالســـــــلطات فال يتخذ قرارا من اختصـــــــاصـــــــها وال يتعرض ألمر من أوامرها بالنقض أو التعديل بل يقتصـــــــر في الغاية التي يرمي إ

أو التوصية  1167من التحقيق إلى سن تشريع جديد في حالة إذا تبين قصور في التشريع القديم أو تحريك املسؤولية السياسية

يمكن  –كما أســـلفنا  –بإحالة املوضـــوع إلى القضـــاء.ورغم وجاهة هذا الرأي الذي تدعمه املمارســـة البرملانية في الواليات املتحدة 

رع املوريتان يمن عدم إمكانية تشــــكيل لجان تحقيق برملاني في املســــائل املعروضــــة أمام القضــــاء من القول أن ما نص عليه املشــــ

 جهة وإنهاء التحقيق البرملاني فور بدأ التحقيق القضائي من جهة ثانية يقتض ي التمييز بين الحالتين :

أمام القضــــــــــــــاء يبدوا األمر مبررا بل وواجبا فيما يتعلق بالحالة األولى املتعلقة باالمتناع عن تشــــــــــــــكيل لجان تحقيق في أمور  

احتراما للفصـــــــــــل بين الســـــــــــلطات وتوفيرا للجهود فغاية التحقيق البرملاني الوصـــــــــــول للحقيقة وكشـــــــــــف التجاوزات دون أن يصـــــــــــل 

ـــــائي ويزيد عليها بما ينقص التحقيق البرملاني وهو تطبيق الجزاء ــ لجنائي ا إلمكانية العقاب وهي الغاية التي يحققها التحقيق القضــ

في حالة التأكد من اغتراف جرائم، وبالتالي فما دام األمر وصــل لعهدة القضــاء فال يتصــور أن تنازعه ســلطة أخرى في اختصــاص 

. وحتى لو افترضــنا جدال 1168أصــلي له هو التحقيق، خاصــة أن املشــرع ألزم بإشــعار الجمعية الوطنية بنتائج التحقيق القضــائي

ـــــائي من  أن التحقيق البرملاني يختلف ــ ــ ــ ــ عن التحقيق الجنائي فإنه ال خالف في أن فتح التحقيق البرملاني بعد فتح التحقيق القضـ

 شأنه أن يشوش على األول ويحدث نوعا من تنازع االختصاص بين السلطات بل وتصادما من شأنه يعرقل سيرها.

ـــــائي فال يخلوا من نيــة مبأمــا فيمــا يتعلق بــالحــالــة الثــانيــة املتعلقــة بــإنهــاء التحقيق البرملــاني بمجرد ف  ــ ــ ــ ــ يتــه تح التحقيق القضــ

لحرمان البرملان من حقه املشروع في التحقيق حول تسيير الشؤون العامة خاصة أنه ال ش يء يمنع وزير العدل من فتح التحقيق 

ه هو الرقابة دالقضــائي ملحض انهاء التحقيق البرملاني بما يعني ذلك من انتهاك الختصــاص أصــيل للبرملان ومبرر من مبررات وجو 

                                                           

 .071ص  –بق مرجع سا –التحقيق البرملاني املغربي  –أنظر املصطفى الكياص  -1163

لية ك –جامعة العربي بن مهيدي  –خصوصية السلطة التشريعية في الجزائر وأثرها على التوازن بين السلطات  –أنظر محمد مهاد بن قارة  -1164

 .279ص  – 9102/9103السنة الجامعية  –الحقوق والعلوم السياسية 

 .072مرجع سابق ص  –العمل البرملاني -أنظر مريم بوطاهر -1165

 .271ص  –نفس املرجع السابق  –نظر .محمد مهاد بن قارة أ -1166

 .972ص –مرجع سابق  –األوضاع البرملانية  –أنظر. فؤاد كمال   -1167

 ة،اللجن رئيس بإبالغ الوطنية الجمعية رئيس يقوممن النظام الداخلي للجمعية الوطنية التي جاء فيها >> . 092انظر الفقرة الثالثة من املادة  -1168

 لجمعيةا إشعار ويتم ألعمالها. نهائيا حدا فورا اللجنة وتضع اللجنة. تشكيل بعد فتحه تم قد قضائيا تحقيقا بأن العدل، وزير قبل من رهإشعا بعد

 القضائي<<. التحقيق بنتائج
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ـــــأنه أن يمنح  ــــــتقيم منطقيا ألن من شــ ـــلطة ايقاف عملاملحقق بل إنه ال يسـ ــ ـــــييره) الحكومة ( ســ وما ) البرملان ( وه املحقق في تســ

ـــــمو املحقق على املحقق معــه ،وبــالتــالي فنفس املنطق واملبــدأ الــذي يمنع  ــ ــ ــ ـــــتقالل وســـ ــ ــ ــ يتنــافى مع طبيعــة التحقيق التي تفترض اســـ

التدخل في أعمال السلطتين التنفيذيةوالقضائية)أي الفصل بين السلطات( يمنع أيضا هاتان السلطتان  السلطة التشريعية من

من حرمان البرملان من حقه في الحصول على املعلومات الدقيقة بنفسه حول تسيير الحكومة التي أوكل له الدستور مهمة رقابة 

 عملها.

 ثالثا : تعيين أعضاء اللجنة 

ني تعيين أعضـــاء لجان التحقيق ملبدأ التمثيل النســـبي حرصـــا على إشـــراك مختلف القوى الســـياســـية املمثلة أخضـــع املشـــرع الوط

في عملية التحقيق وهو إجراء تســـــتلزمه طبيعة عمل هذه اللجان التي تفقد مصـــــداقيتها عند تشـــــكيلها من طرف  1169في البرملان

ـــ ي واحد األمر الذي جعل التشـــــريعات تلزم بتمثيل ج ميع الفرق البرملانية في اللجنة بل إن بعضـــــها يذهب إلى حجز تشـــــكيل ســـــياســ

 092، وقد حدد املشـــــــــرع املوريتاني في الفقرة الرابعة من املادة 1170وظائف معينة في تشـــــــــكيلة اللجنة للمعارضـــــــــة بقوة القانون 

 رؤساء مبتسلي التحقيق لجنة أعضاء يعين من النظام الداخلي للجمعية الوطنية آلية اختيار لجان التحقيق بنصها على أنه : >>

ـــــجلين، غير النواب ومندوبي البرملانية الفرق  ــ ـــــاء الئحة بينهم، فيما التشــــــــاور  بعد الوطنية، الجمعية لرئيس املسـ ــ  وفق ملعدةا األعضـ

ـــبية مبدإ ــ ــ ،ورغم أن األخذ بقاعدة التمثيل النســـــــــبي من شـــــــــأنه أن يســـــــــمح بتمثيل مختلف القوى الســـــــــياســـــــــية بقدر 1171.<<النســ

البرملان وهو ما يضـــــــــــمن حضـــــــــــور املعارضـــــــــــة في هذا العمل الرقابي الهام فإن البعض يأخذ على اعتماد قاعدة التمثيل  تمثيلها في

ـــتراط  1172النســـــــبي في تشـــــــكيل اللجان أنه يعطي االمتياز للفرق األكثر عددا املؤيدة للحكومة ــ ــــكك في نزاهتها ، كما أن اشــ مما يشـــ

ـــــكيل اللجان يفرغها من بعدها ال ــ حقيقي كعمل مضــــــــــاد للجهاز التنفيذي وآلية دســــــــــتورية لتفعيل مراقبة املعارضـــــــــة األغلبية لتشـــ

في ضـــوء هذه  21/10/9191وإذا ما نظرنا إلى تشـــكيلة لجنة التحقيق البرملانية األخيرة في موريتانيا املنشـــأة بتاريخ  1173للحكومة

تحاد من أجل الجمهورية على ثلثي أعضائها ) املآخذ نالحظ بوضوح أنها تنطبق عليها فقط استأثر فريق الحزب الحاكم حزب اال

 بما يعنيه ذلك من التحكم في اللجنة تشكيال وتقريرا .  1174( كما احتكر منصبي الرئيس واملقرر 2أعضاء من أصل  1أي 

ل ك أما بخصــــــوص موانع العضــــــوية في لجان التحقيق البرملانية فقد اكتفى املشــــــرع املوريتاني بمنع العضــــــوية في هذه اللجان على

ـــــرية أعمال مماثلة ــ ــ ـــــبق وأن تعرض لعقوبات تأديبية جراء إخالله بواجب سـ ــ ــ ـــــيف له بعض 1175نائب سـ ــ ــ ـــــرط الذي تضـ ــ ــ ،وهو الشـ

                                                           

حقيق البرملانية ا وبما فيها لجان التألزم املشرع املوريتاني بأخذ مبدأ النسبية بعين االعتبار في تشكيلة جميع اللجان البرملانية بمختلف أنواعه -1169

من النظام الداخلي للجمعية الوطنية املتعلقة بمكاتب اللجان على ما يلي : >> يجب اعتبار مبدأ النسبية  29حيث نص في الفقرة الثانية من املادة 

 في تشكيلة مكتب كل لجنة ،كي يعكس الشكل السياس ي للجمعية الوطنية<<.

 من النظام الداخلي أن يكون رئيس اللجنة أو مقررها من املعارضة . 29لزم املادة في املغرب مثال ت - 1170

على النحو  9191يناير  21الصـــــــــادر بتاريخ  10/9191تطبيقا لهذه املادة ضـــــــــمت تشـــــــــكيلة لجنة التحقيق البرملانية املنشـــــــــأة بموجب القرار رقم  -1171

اكم هم  :احبيب اجاه و يحي احمد الواقف وملرابط ولد بناهي ، كمارا علي اكالديو،الله التالي ســـتة أعضـــاء من حزب االتحاد من أجل الجمهورية الح

 د.و منت امباركننيانغ ممدو والدان ولد عثمان عن كتلة األغلبية ،ومثلت املعارضة بعضوين  هما الصوفي ولد الشيباني ومحمد األمين سيدي مول

 أطروحة لنيل شهادة –داء البرملاني في الدول املغاربية دراسة مقارنة بين الجزائر واملغرب األحزاب السياسية واأل  –أنظر األمين اسويقات  -1172

السنة الجامعية  –قسم العلوم السياسية  –كلية الحقوق والعلوم السياسية  –جامعة محمد اخضير بسكرة  –الدكتوراه في العلوم السياسية 

  929ص  9101/9102

ص   -اب السياسية واألداء البرملاني في الدول املغاربية دراسة مقارنة بين الجزائر واملغرب نفس املرجع السابق األحز  –أنظر األمين سويقات  -1173

929. 

النائب أحبيب ولد أجاي هو رئيس الفريق البرملاني لحزب  21/10/9191الصادر بتاريخ  10/91ترأس  لجنة التحقيق املنشأة بموجب القرار  -1174

 ورية الحاكم ، أما مقررها فكان  يحي أحمد الواقف وهو نائب رئيس نفس الحزب.   االتحاد من أجل الجمه

 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية . 092أنظر الفقرة السادسة من املادة  -1175
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 1176التشــريعات شــروطا أخرى من قبيل منع من له مصــلحة شــخصــية ترتبط بلجنة التحقيق قد تؤثر على تجرده واســتقالليته

ـــــكيل اللجنة من  ــ ــ ـــال عن منع النواب املوقعين على طلب تشــ ــ ــ ــ ــــائهافضــ ــ ــ ــ ـــــمانا لحياد أعضـ ــ ــ ــــوية فيها ضــ ــ ــ ــ ،وإذا كانت قراءة  1177العضـ

ــــاء البرملان باعتبار أن التحقيق  ــــوية في لجان التحقيق على أعضـ ــــوص الناظمة للتحقيق البرملاني توحي بحصـــــر املشـــــرع العضـ النصـ

ـــــتعانة بالخبراء والفنيين لتقد 1178البرملاني حق للبرملانيين فقط ة يم املشـــــــورة الفنية للجنفإن ذلك ال يعني منع  اللجنة من اإلســ

ــــأة ســـــنة  1179 )في الجوانب  تايلوروســــينغ"بعدة مكاتب خبرة هي " 9191وفي هذا اإلطار اســـــتعانت لجنة التحقيق البرملانية املنشـ

ـــــيير الفني والعمليــاتي( " و"مـاتينالقــانونيــة(  ــ ــ ــ ـــــاعــدتهــا في مهمتهــا التحقيقيــة كمــ وجبرالتـار أدفيزور"")التســـ ــ ــ ــ ــ ا )الجوانــب املــاليــة ( ملســ

ـــا ا ــ ــ ـــــتعانت اللجنة أيضـ ــ ــــاة بمحكمة الحســــــاباتسـ ــ ـــــة قضــ ــ ـــــرفها خمسـ ــ ــــعت تحت تصـ ــ وقد أعدت كال الجهتين تقريرا  1180التي وضــ

 وقدمته للجنة ضمنته تفاصيل الوقائع املحقق فيها.

 املطلب الثاني : سلطات لجان التحقيق واألثر املترتب على عملها 

ـــــمح ــ ــ ــ ـــلطـات تســـ ــ ــ ــ ــ لهـا بـذلـك ألن نجـاح التحقيق مرتبط بمـا تمتلكـه لجـانـه من  لكي تقوم لجـان التحقيق بعملهـا يجـب أن تتمتع بســـ

ـــلطات تمكنها من  االطالع بمهمتها التحقيقية ليمكنها بناء على ذلك تقديم تقريرها للبرملان ليقرر مايراه مناســـــبا  1181وســـــائل وســ

ـــــفه التحقيق ــ ـــلطات لجان في حدود صـــــــــالحياته الدســـــــــتورية وبناء على ذلك ســـــــــنتطرق في) الفرع األول  1182ملواجهة ما كشــ ــ ــ (  لســ

 التحقيق على أن نخصص )الفرع الثاني( لآلثار املترتبة على عملها .

 

 الفرع األول : سلطات لجان التحقيق البرملانية 

قسـيم وقد درج الفقه على ت، نقصـد بسـلطات لجان التحقيق الصـالحيات التي خول املشـرع لهذه اللجان في سـبيل تحقيق مهمتها

ـــلطات  ــ ـــلطات  إلى ســ ــ ـــلطات تتعلق هذه الســ ــ ـــهادتهم )الفقرة األولى( وســ ــ ـــــماع شــ ـــمل مثلوهم أمام اللجنة وســ ــ ـــخاص تشــ ــ تتعلق باألشــ

بالوثائق واملســـــــتندات تكفل االطالع عليها والتحقق من دقتها )الفقرة الثانية( وأخرى تتعلق باألماكن وتســـــــتهدف معاينتها ميدانيا) 

 الفقرة الثالثة(.

 باألشخاص.الفقرة األولى :سلطات اللجنة املتعلقة 

يعد االستماع للشهود واألشخاص املعنين بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع التحقيق أحد أهم األعمال التي تقوم بها لجان 

التحقيق لكشــــــــــــــف الحقيقة حول الوقائع املحقق فيها،لدرجة دفعت البعض إلى القول أن التحقيق في معظم األحوال ما هو إال 

جماع من الناحيتين الفقهية والتشـــريعية منعقدعلى أن ســـماع الشـــهود يعتبر اختصـــاصـــا أصـــليا ، وإذاكان اإل 1183ســـماع للشـــهود

للجان التحقيق فإن الخالف يدب بين الفقهاء والتشــــــــــــــريعات حول مدى أحقية هذه اللجان في إلزام األشــــــــــــــخاص باملثول أمامها 

ـــــدد بين من يؤكـــد أحقيـــة لجـــان التحقيق في إلزام وتوقيع العقوبـــات على املمتنعين حيـــث اختلفـــت اآلراء الفقهيـــة في هـــذا ال ــ ــ ــ ــ ــ صــ

                                                           

 من النظام الداخلي ملجلس النواب املغربي .  029املادة   -1176

 .032ص  –الجزء الرابع  – 0221دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور –النظام السياس ي الجزائري  –أنظر د سيد بو الشعير  -1177

 .922ص  –مرجع سابق  –أنظر فرحان نزال  -1178

عن مناقصة للتعاقد مع مكاتب خبرة لتقديم املشورة القانونية  9191مارس  11في هذا اإلطار أعلنت الجمعية الوطنية املوريتانية  يوم  - 1179

 يع  التحقيق  .والفنية حول مواض

 .2أنظر التقرير التوليفي للجنة التحقيق البرملانية ص  -1180

 ..022مرجع سابق ص  –أنظر سعيد ابن علي املعمري  -1181

 .029ص  –البرملان في الدولة املسلمة الحديثةدار املعرفة بيروت لبنان بدون سنة نشر. –أنظر د . علي محمد الصالبي  -1182

 ..037مرجع سابق ص  –ري أنظر سعيد ابن علي املعم -1183
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خول املشــــــــــرع لجان  –مثال  –وعلى ذات املنوال ســــــــــارت التشــــــــــريعات ففي فرنســــــــــا 1184األشــــــــــخاص باملثول أمامها ومن ينكرذلك

، أما في الجزائر  1185التحقيق حق إجبار األفراد على املثول أمامها واضــــــــعا عقوبة قد تصــــــــل إلى الســــــــجن ســــــــنتين على املخالفين

فاكتفى املشــرع باعتبار رفض املثول أم لجان التحقيق تقصــيرا جســيما يدون في التقرير دون تحديد أية مســؤولية جزائية في هذا 

 .1186اإلطار

من النظام الداخلي للجمعية الوطنية للســـلطات لجان التحقيق وإنما اقتصـــرتا على  092و 092وفي موريتانيا لم تتطرق املادتان 

ذه اللجان وانتهاء عملها دون أن تنظما املرحلة الوســط بين املرحلتين وهي مرحلة عمل اللجنة بما تقتضــ ي تنظيم كيفية انشــاء ه

في  –من ســــماع للشــــهود ومعاينة لألماكن واطالع على الوثائقاألمر الذي يحتم الرجوع إلى األحكام الناظمة لعمل اللجان البرملانية 

التي تعتبر لجـــان التحقيق إحـــدى أنواعهـــا ،  - 1187اني كمـــا في بعض الـــدول ظـــل عـــدم وجود قـــانون خـــاص ينظم التحقيق البرملـــ

 22وبالنظر للنصــــوص املؤطرة لعمل اللجان ال نجد نصــــا صــــريحا في هذا الشــــأن حيث اكتفى املشــــرع في الفقرة الثالثة من املادة 

ــــوعات املحال إليها . وعلى من النظام الداخلي بالنص على مايلي :>> على اللجان أن تجمع املعلومات الضــــــــــرورية ملنا ــ ــ ـــــة املوضــ ــ ــ قشـ

الجهات الحكومية وأي جهة أخرى مختصــــة أن تمد اللجان بما تطلبه لهذا الغرض من وثائق وبيانات <<،ومع أن هذه الفقرة لم 

ملحقق اتحدد آلية جمع املعلومات إال أنه ال خالف في أن االســـــــتماع للشـــــــهود ومثول املعنيين املباشـــــــرين وغير املباشـــــــرين بامللفات 

فيها يعد أهم وسائل جمع املعلومات إن لم يكن أهمها إلى جانب اإلطالع على الوثائق واملستندات بل إنه قد يفض ي للكشف عن 

وثائق ومســتندات ما كان للجنة أن تصــل إليها لوال مثول الشــهود أمامها ،ورغم أن مثول األشــخاص وســماع شــهادتهم يعتبر الزما 

ــــدها ألن من لوازم التحقيق التي ال  ــ ــ ـــــرع يتعين ســ ــ ــ ـــــرع على النص عليه يعد ثغرة كبيرة وقع فيها املشـ ــ ــ  يمكن دونها إال أن إغفال املشـ

 املوضوع مرتبط بحريات األشخاص وال يجوز اخضاعه ملحض القياس على التشريعات األخرى وكأنها تشريع لنا .

                                                           

ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن لجان التحقيق تتمتع بسلطات قاض ي التحقيق في استدعاء الشهود ولها أن توقع عقوبة جزائية على  -1184

ألشخاص في الحاالت من يمتنع عن أداء الشهادة أو يشهد زورا ألن جوهر التحقيق البرملاني هو استدعاء الشهود والخبراء في الحق في مواجهة ا

ال أنه إ األخرى للمزيد. في حين ذهب اتجاه آخر إلى نفي امتالك لجان التحقيق لتلك السلطة معتبرا أنه إن يكان يحق لهذه اللجان استدعاء الشهود

ن إلى التفريق بين ما إذا كاال يحق لها إجبارهم على الحضور ألن ذلك من صميم أعمال السلطتين التنفيذية والقضائية ، بينما ذهب اتجاه ثالث 

 موضوع التحقيق قضية انتخابية أو حالة أخرى ففي الحالة األولى تمتلك اللجنة سلطات قاض ي التحقيق في حين ال تمتلك هذا الحق في مواجهة

املرجع -وري عبدهللا وما بعدها وأنظر كذلك خضري ن 922املرجع السابق ص  –األشخاص أثناء النظر في القضايا األخرى راجع فرحان نزال 

 .972مرجع سابق  –األوضاع البرملانية  –. وأنظر كذلك  فؤاد كمال 091ص  -السابق

جامعة  –مذكرة لنيل درجة املاجستير في القانون العام  – 0221الرقابة البرملانية على أعمال الحكومة في ظل دستور -أنظر دنيا بوسالم  - 1185

 . 031ص  -9111/9112ة السنة الجامعي –ناجي مختار عنابة 

لعدد ا –مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية  –رقابة عمل الحكومة بواسطة لجان التحقيق البرملاني  –أنظر : أونيس ي ليندة  - 1186

 . 32ص  - 9102يونيو  -السادس

 األداة الرقابية . كما هو الحال في املغرب والجزائر وفرنسا وغيرها حيث توجد نصوص خاصة بتنظيم هذه -1187
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ــــأة بموجـــب القرار ومن حيـــث املمـــارســــــــــــــــة العمليـــة آلليـــة التحقيق البرملـــاني في موريتـــانيـــا اســــــــــــــتم ــ ــ ــ ــ ــ عـــت لجنـــة التحقيق األخيرة املنشــ

ــــابقين 1188،للعديد من الوزراء املمارســـــــين 10/9191 ـــــخاص العاديين 1190واملدراء ورجال األعمال 1189والســـ  1191وحتى األشــ

من الرئيس الســــــــــــــابق محمد ولد عبد العزيزوجهت اللجنة  1192وبعد أن صــــــــــــــرح بعض الوزراء بأن تصــــــــــــــرفاتهم كانت بتعليمات

ـــــتدعاء رغم تلويح املتحدث باســــــــمها "ملرابط  1194الســــــــابق،لكن هذا األخير رفض تســــــــلمه أو املثول أمام اللجنة للرئيس 1193اســـ

علما أنه توجد ســابقة إجبار بالقوة العمومية للمثول  1195بناهي" باســتعمال القوة إلجبار أي شــخص يرفض املثول أمام اللجنة

 .91131196أمام لجنة التحقيق حصلت سنة 

ـــــتدعاء اللجنة للرئيس الســــــابق جدال قانونيا حول مدى أحقية اللجنة في اســــــتدعاء الرؤســــــاء الســــــابقين بين من أنكر  وقد أثار اسـ

عليها األمر ومن أقر بحقها في ذلك ،وفي هذا اإلطار رأى األســــــــــــــتاذ الدكتور محمد ســــــــــــــيديا ولد خباز أن لجنة التحقيق ال يحق لها 

مطلقا مثول رؤســـــــاء الجمهورية أمام البرملان ولجانه املنبثقة عنه اســـــــتدعاء الرئيس الســـــــابق مؤكدا أن العرف الدســـــــتوري يمنع 

كما أن مبدأ الفصــل بين الســلطات يمنع ذلك أيضــا مســتدال في نفس الوقت بما حصــل في فرنســا من رفض الرئيس ميتراهمثول 

 هام بالخيانة العظمى بالطرق " جيســــــــــــــكار ديســــــــــــــتيه " أمام لجنة تحقيق برملانية بحجة أن اإلجراء الوحيد املخول للبرملان هو االت

ـــار القانوني  1197املســــــــطرة في الدســــــــتوروالقوانين التنظيمية ــ ــ ـــــتشـ ــ ـــار املسـ ــ ــ الذي رأى أنه ال يحق  عمار حماديوفي نفس االتجاه سـ

للجنة التحقيق اسدعاء الرئيس السابق ألن اللجنة تشكل شكال من أشكال الرقابة البرملانية على الجهاز التنفيذي وفي الدستور 

ـــار  –يتاني املور  ــ ـــــتشــ تنحصـــــــر هذه الرقابة على الحكومة ، فالحصـــــــانة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية اتجاه  –والكالم دائما للمســ

املســـــاءلة الســـــياســـــية من طرف البرملان هي فعال مطلفة وتحميه من املســـــاءلة الســـــياســـــية حتى بعد مغادرته الســـــلطة واالســـــتثناء 

                                                           

استمعت اللجنة للعديد من الوزراء املمارسين لوظائفهم كما هو الحال بالنسبة ملحمد ولد عبد الفتاح وزير النفط والطاقة حينئذ ومحمد  -1188

ولد عبد العزيز بدء سالم ولد البشير الوزير األمين العام لرئاسة الجمهورية كما استمعت لجميع الوزراء األول في عهد الرئيس السابق محمد 

 بالدكتور موالي ولد محمد االغظف مرورا بيحي ولد حدمين وانتهاء بمحمد سالم ولد البشير.

 لكما هو الحال بالنسبة ملحمد عبد هللا ولد أوداعه وزير التجهيز والنقل سابقا وملينة منت القطب ولد أممه وزيرة الزراعة السابقة وآما -1189

واالستصالح الترابي سابقا ويحي ولد عبد الدايم وزير املياه والصرف الصحي سابقا واملختار ولد اجاي وزير االقتصاد منت مولود وزيرة اإلسكان 

 واملالية سابقا .واسلك ولد أحمد ازيد بيه وزير الخارجية السابق 

 هاه وزين العابدين ولد الشيخ أحمد. حيث استدعت اللجنة رجل األعمال محي الدين ولد أحمد  السالك ورجل األعمال افيلي ولد الل -1190

 حيث استدعت اللجنة صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع . -1191

 .09أنظر التقرير التوليفي للجنة التحقيق البرملانية ص  - 1192

ب احبيب ولد أجاي املوقعة من طرف رئيس لجنة التحقيق النائ 9191يوليو  1بتاريخ  093وهو االستدعاء الذي تم من خالل الرسالة رقم  -1193

ب واملوجه إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وقد جاء في هذه الرسالة ما نصه .)) السيد الرئيس ، لقد صادقت الجمعية الوطنية بموج

م عقدتها اللجنة تعلى تشكيل لجنة برملانية للتحقيق في بعض امللفات ، و خالل جلسات االجتماع التي  21/10/9191بتاريخ  10/91التوصية رقم 

على  ةذكركم  باالسم بصفة مباشرة في وقائع يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور وبقوانين الجمهورية اإلسالمية املوريتانية وحرصا من اللجن

الحادية عشر صباحا في  على تمام الساعة 9191يوليو  2إبراز الحقيقة وضمن الصالحيات املخولة لها فإن اللجنة تستدعيكم يوم الخميس املوافق 

 مباني الجمعية الوطنية لتقديم املعلومات واإليضاحات التي بحوزتكم حول تلك القضايا.((

 https://bit.ly/3FKbUqbأنظر الرابط: -1194

نة التحقيق يحق لها استخدام القوة لجلب كل من حيث قال بأن لج 12/12/9191جاء ذلك في حديثه في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة يوم -1195

 تستدعيه ويرفض املثول أمامها. 

حيث أرغمت قوات األمن ختو منت البخاري زوجة الرئيس املطاح به حينئذ على املثول أمام لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الشيوخ بعد  -1196

 للتحقيق في مصادر تمويل " هيئة ختو الخيرية " . 9113السادس من أغشت اإلطاحة بحكم الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدهللا في انقالب 

 https://bit.ly/3x2uVRnعلى الرابط   10/17/9191أنظر مقابلته مع قناة البرملانية بتاريخ  -1197
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النقيض من هذا الرأي يرى أســــــــــتاذنا الدكتور ســــــــــيدي محمد ولد ســــــــــيدأب أن من وعلى  1198الوحيد هو حالة الخيانة العظمى

حق اللجنــة أن تســــــــــــــتــدعي أيــا كــان إذا كــان مظنــة لبعض املعلومــات التي تبحــث عنهــا اللجنــة يســــــــــــــتوي في ذلــك الرؤســـــــــــــــاء والوزراء 

ال  22ســتماع له معتبرا أن املادة واملوظفين وغيرهم فالتحقيق كل ما قاد إلى شــخص حتى ولو كان ال عالقة له بالقضــية وجب اإل 

 .1199تحصن الرئيس إال في حالة مماسته ملهامه وبمجرد انتهاء واليته تجوز مساءلته عن جميع األفعال التي أرتكبها

ـــــتــدعــاء   -اســــــــــــــتنــادا على املنظومــة القــانونيــة املوريتــانيــة –وفي اعتقــادنــا أنــه  ــ ــ ــ ـــلطــة في اســـ ــ ــ ــ ــ ينبغي التمييز بين أمرين همــا حق الســـ

ـــخاص ــ الذي تفرضــــــه مهمتها ويفهم من النصــــــوص املنظمة للتحقيق وبين إلزام األشــــــخاص باملثول أمامها حيث لم يرد نص  األشـ

صـــــريح بذلك وبالتالي يبقى األصـــــل هو أن ســـــلطة املجلس ال تتعدى أســـــواره ولتخويله ســـــلطة مباشـــــرة على األفراد البد من وجود 

 .1200نص تشريعي يستوفي كل قوة القانون 

 ة : سلطات اللجنة على الوثائق.الفقرة الثاني

يقتضـــــ ي التحقيق بطبعه اطالع املحقق على الوثائق واملســـــتندات حول املوضـــــوع املحقق فيه لذلك دأبت التشـــــريعات على النص 

دون أن يكون هذا  1201صــــــــــــــراحة على أحقية لجان التحقيق في االطالع على الوثائق واملســــــــــــــتندات حول املوضــــــــــــــوع املحقق فيه

ـــلطة هذه االطالع على اطال ــ ــ ــ ــ ـــكاال في حد ذاته بقدر ما تثيره مدى إطالق ســ ــ ــ ــ ــ قه لذلك ال يثير حق اللجان في االطالع على الوثائق إشــ

اللجان في ذلك من عدمه،وفي هذا اإلطار تباينت التشــريعات حول مدى اطالق هذه الســلطة ففي موريتانيا ألزم النظام الداخلي 

ـــرع 1202هذه اللجان بما تطلبه من وثائق وبيانات للجمعية الوطنية الجهات الحكومية وغيرها بمد ــ ــ ــ ، ويالحظ هنا أن تنظيم املشــ

لهذا اإلجراء أي حق اطالع اللجان على الوثائق شـــــــــــابه القصـــــــــــور وأعتراه النقص من عدة نواحي فهو لم يحدد من جهة الخيارات 

وبة للتحقيق ومن جهة أخرى لم يحدد جزاء املطروحة أمام اللجان في حالة رفض الجهات املعنية مدها بالوثائق والبيانات املطل

ـــــة لجان التحقيق وال الجهات  ــ ــ لهذا املنع ،ومن جهة ثالثة لم يبين طبيعة الوثائق غير القابلة لإلطالع عليها من طرف اللجان خاصـ

ـــم النزاع بين الحكومة واللجان في هذا اإلطار ــ ــ ــ ــ ـــــرع بتمكين ،على عكس الحال في1203املكلفة بحســـ ــ ــ ــ لجان  املغرب حيث ألزم املشـــ

التحقيق من كل املعلومات التي من شــــــــــــــأنها أن تســــــــــــــهل مهمتها مبينا حقها في الحصــــــــــــــول على جميع الوثائق باســــــــــــــتثناء تلك التي 

تكتســــــــب طابعا ســــــــريا يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي مع مراعاة مبدأفصــــــــل الســــــــلطة القضــــــــائية عن باقي 

يحدد الجهة املختصة بتحديد سرية الوثائق إال أنه نص على أنه في حالة حصول خالف ومع أن املشرع املغربي لم ،1204السلط

بين لجنة التحقيق والجهات املعنية بتلك الوثائق وكان من شـــــأن ذلك أن يحول دون الســـــير العادي للجنة فإنه يمكن اللجوء إلى 

ي الخالفات التي تحصـــل بين الحكومة والبرملان في املحكمة الدســـتورية لحســـم هذا اإلشـــكال حيث أســـند لها املشـــرع مهمة البت ف

 .1205هذا املجال

                                                           

 lt.ly/3HxM22https://biأنظر الرابط : -1198

 https://bit.ly/3x2uVRn.أنظر نفس املقابلة  -1199

 .911ص  –املرجع السابق  –األوضاع البرملانية  –أنظر فؤاد كمال  -1200

الجهات أن تستجيب لطلبها وأن  مثال في مصر للجان التحقيق أن تجمع ماتراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله وعلى جميع -1201

 .032ص –املرجع السابق  –تضع تحت تصرفها ماتطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك أنظر صالح الدين فوزي 

 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية. 092من املادة  2أنظر الفقرة  -1202

املعدل بالقانون  0223يوليو  02صول على الوثائق اإلدارية وفقا لقانون في فرنسا مثال يخضع تقدير تكييف سرية الوثائق لرقابة لجنة الح -1203

 .9111ابريل  09

 املتعلق بطريقة تسيير لجان التحقيق في املغرب. 02.137من القانون التنظيمي رقم  3أنظر املادة  1204

 من نفس القانون التنظيمي.  03أنظر املادة  - 1205
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وتطرح قدرة اإلدارة على إخفاء الوثائق واملعلومات ذات الصـــــــــلة بالتحقيق إشـــــــــكاال كبيرا خاصـــــــــة البلدان التي ال تملك فيها لجان 

ـــــل هذه اللجان ـــــاهم في فشــ ـــلطة تمكنها من فرض طلباتها ما يســ ــ ـــكال يبقى مطر 1206التحقيق ســ ــ وحا في موريتانيا بحكم ،وهو إشــ

تغول الســـــلطة التنفيذية على حســـــاب جميع الســـــلطات وغياب نص قانوني ينظم املوضـــــوع ،وبالتالي ال يبقى أمام اللجنة في هذه 

الحالة أي في حالة امتناع الحكومة عن تقديم الوثائق املطلوبة لها ســـــــــــــوى اللجوء للمجلس لتحريك وســـــــــــــائل الرقابة األخرى من 

 ،وغيرها  للضغط على الحكومة لحملها على السماح باالطالع على تلك الوثائق.1207اباتأسئلة واستجو 

 الفقرة الثالثة : سلطة اللجنة على األماكن 

قد يســـتدعي التحقيق البرملاني انتقال لجنة التحقيق إلى األماكن التي ترى اللجنة ضـــرورة في معاينتها إذ قد ال يكفي اإلســـتماع إلى 

لى الوثائق لكشــــف الحقيقة لذلك تحرص التشــــريعات إلى إدراج حق معاينة اللجنة ألي مكان ترى ضــــرورة في الشــــهود واالطالع ع

، وفي موريتانيا لم يشر املشرع بشكل صريح إلى حق لجان 1209حتى ولو كان خارج حدود الدولة 1208معاينته لكشف الحقيقة

ـــــل التحقيق في االنتقــال إلى األمــاكن لكنــه في املقــابــل لم يمنع عليهــ ــ ــ ــ ــ قــال إلى أن للجنــة حق االنت-في اعتقــادنــا –ا ذلــك لــذلــك فــاألصــ

ـــــريح يمنع ذلك باعتبار أن جمع املعلومات الذي يعد هدفا للجان التحقيق قد يتعذر  ــ ــ ــ األماكن لجمع املعلومات مالم يرد نص صـــ

ــــتلزم دون انتقال اللجنة إلى بعض األماكن انســــــــــــــجاما مع قاعدة " ما ال يتم الوجب به فهو واجب" فكشــــــــــــــف ا ــ ــ ــ ــ لحقيقية قد يســ

معاينة اللجنة لبعض األماكن والدخول في املرافق محل التحقيق ألنه إذا كان متصــــورا اســــتحضــــار الشــــهود ولو بالقوة فإن ذلك 

لذلك  1210ال يتصــــــــــــــور إزاء األماكن ، ضــــــــــــــف إلى ذلك أنه قد يتعذر نقل بعض املســــــــــــــتندات أو األدوات ذات الصــــــــــــــلة بالتحقيق

ة مدعمة بواقع املمارســة البرملانية في مجال التحقيق على اإلقرار للجان التحقيق البرملانية بهذا الحق اســتقرت التشــريعات املقارن

ـــالحية حيث انتقلت إلى والية داخلت انواذيب  9191وانســــــــــــــجاما مع ذلك مارســــــــــــــت لجنة التحقيق البرملانية املشــــــــــــــكلة  ــ ــ ــ ــ هذه الصـــ

 اسنيم فضال عن معاينتها لبعض محطات الطاقة محل التحقيق. للتحقيق في قضية بيع عقارات الدولة هناك و تسيير خيرية

 الفرع الثاني :اآلثار املترتبة على عمل لجان التحقيق: 

ينتهي عمل لجان التحقيق بإعداد تقرير يتضمن ماقامت به اللجنة من تحريات وتبين فيه النتائج التي توصلت إليها والتوصيات  

اشــــــــــه، واملغزى من مناقشــــــــــة التقرير هي اإلحاطة بجميع جوانب املوضــــــــــوع من قبل البرملان وتقدمه للبرملان لنق1211التي تقترحها 

ألن لجان التحقيق ال يحق لها أن تتخذ قرارا  1212حتى يتمكن من ممارســة وظيفته الرقابية بشــكل فعال ومتوافق مع الدســتور 

ـــمن تقريرها ماتراه من  ــ ـــمن أن تضــ ــ ـــــية املحقق فيها وإن كان لها أن تضــ ـــــأن القضــ ــــيات ومقترحاتبشــ ،ويعتبر تقرير لجنة 1213توصـــ

التحقيق من أهم تقارير املراقبة باملؤســـــــــــــســـــــــــــة البرملانية إذ أنه من بين الوثائق واملرجعيات التي تأخذ بها املؤســـــــــــــســـــــــــــات التنفيذية 

ـــــخيص الداء )األخطاء واملخالفات( وإنما ي 1214والتشــــــــريعية والقضــــــــائية لتحديد املســــــــؤولية واملحاســــــــبة ــ قترح ألنه ال يكتفي بتشـ

                                                           

 .037ص  –املرجع السابق  –.أنظر كذلك سعيد بو الشعير 912مرجع سابق ص  –برملانية معوقات التجربة ال –معمر نصر الدين  -1206

االستجواب ضمن أدوات الرقابة البرملانية ألول مرة في تاريخ التجربة البرملانية في  9102أدخل النظام الداخلي للجمعية الوطنية لسنة  - 1207

 موريتانيا.

 تعلق بلجان تسيير تقص ي الحقائق في املغرب.من القانون التنظيمي امل 3أنظر املادة  -1208

ا يذهب املشرع الفرنس ي إلى تمكين لجان التحقيق ملعاينة وزيارة األماكن في الداخل والخارج إذا اقتض ى األمر ذلك وهو ذات الوضع في أملان -1209

 .29ص  –املرجع سابق -للمزيد يراجع محمد جودت مجدي منصور 

 .011مرجع سابق ص  –التحقيق البرملاني في النظام الدستوري  –أنظر خضري نوري عبدهللا  -1210

 .21ص  –مرجع سابق  –رقابة عمل الحكومة بواسطة لجان التحقيق البرملاني  –أنظر . أونيس ي لينده  -1211

 .077مرجع سابق ص  –العمل البرملاني في املغرب  -أنظر د. مريم بوطاهر -1212

 .92ص  –ملان املوريتاني البر  –محمد األمين ولد اشبيه  –أنظر  -1213

 .90ص  –مرجع سابق  –منشورات مجلس النواب املغربي  –لجان تقص ي الحقائق  -1214

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

479 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

ــــف التقرير عن 1215الدواء ــ ـــــاء إن كشــ ــ ـــــية باإلحالة للقضـ ــ ـــــريعي إن وجد نقص في املنظومة القانونية  ، التوصـ ــ ـــــد الفراغ التشـ ــ ) سـ

) الفقرة األولى( على أن نتطرق ثانيا ألهم  9191ارتكاب افعال مجرمة( لذلك ســـــــــنتطرق أوال لفحوى تقرير لجنة التحقيق لســـــــــنة 

 ما ترتب عليه )الفقرة الثانية(.

 .لفقرة األولى : مضامين تقرير لجنة التحقيق البرملانيةا

لعل من أهم ما تتضمنه تقارير لجان التحقيق هو ما تالحظه اللجنة أثناء مباشرتها للتحقيق حول املواضيع املحقق فيها )أوال  ( 

 وما توص ي به من توصيات )ثانيا ( .

 أوال  : املالحظات املتضمنة في تقرير لجنة التحقيق .

أهم املالحظات التي الحظتها اللجنة من خالل تحليل امللفات  21/10/9191جمل تقرير لجنة التحقيق البرملانية املنشأة بتاريخ أ

ما   1216ثنى عشر املحقق فيها حول سير جهاز الدولة وتسيير الشركات ذات الرأسمال العمومي  وقد شملت هذه املالحظاتاإل

 يلي :

ـــــة عــدم احترام الكثير من األحكــ  ــ ــ ــ ــ  9101يوليو  99الصـــــــــــــــادر بتــاريخ  9101 - 122القــانون رقم ام القــانونيــة والتنظيميــة خــاصــ

ه التطبيقية  الصـــــــــفقات العمومية ونصـــــــــوصـــــــــُ
َ
ن مدونة ِّ

املتعلُق  9117يناير  21الصـــــــــادر بتاريخ  9117-191القانون رقم ،و  املتضـــــــــم 

مَنها  ن ضِّ القاض ي بتطبيق بعض  093-9102تفويُضها، واملرسوم رقم بسلطة اإلشراف على األعمال العمومية والشروطِّ التي ُيمكِّ

لطة اإلشـــــــراف على األعمال العمومية والشـــــــروطِّ التي  9117يناير  21الصـــــــادر بتاريخ  9117-191أحكام القانون رقم  املتعلقِّ بســـــــُ

َنها تفويُضها.يمكن  م5  ضِّ

الحظت لجنة التحقيق البرملانية أن الجهازين  صـــــــــور أجهزة الرقابة والتنظيم في مجال املشـــــــــتريات العمومية في الدولة: حيث 

ين في ميدان رقابة الصــــــــــــفقات العمومية نا من القدرات 1217املختصــــــــــــ 
َّ
با، أو لم يمك ِّ

 
، لم يرت ، واملشــــــــــــتريات العمومية بشــــــــــــكل أعم 

ية.     دِّ
ُ
لط التعاق با، نظاَم رقابٍة فعلي  ملتابعة ممارسات السُّ ِّ

 
 الكافية ليرت

ـــير  الدولة في مهمة م  العام :حيث لم يســــجل إرســــال الدولة ألي بعثٍة من أجل تقييم املشــــتريات،  راقبة شــــركات القطاعتقصـ

 .02211218ابريل  2من األمر القانوني الصادر بتاريخ  21تطبيقا للمادة 

  ثانيا : التوصيات

ــــياتأشـــــتمل تقرير اللجنة على نوعين من التوصـــــيات، النوع األول توصـــــيات خاصـــــة  بامللفات املحقق فيها أ عامة  ما الثاني فتوصـ

 ضمنتها اللجنة ملعالجة بعض االختالالت في بعض امليادين الهامة.  

 . التوصيات الخاصة  

من املســـــــــلم به أن لجان التحقيق البرملانية ال تتخذ قرارا بخصـــــــــوص املوضـــــــــوعات التي تحقق فيها وإنما تكتفي بتضـــــــــمين تقريرها 

اثنى  –كما ســبق وأن ذكرنا  –شــف عنه التحقيق وقد شــمل تحقيق اللجنة البرملانية التوصــيات التي تراها مناســبة ملعالجة ما ك

إلحالة طلب اعشر ملفا هي مجموع امللفات التي رخص للجنة التحقيق فيها وأصدرت بشأنها مجموعة من التوصيات غلب عليها 

( 2لطات القضـــائية فيما يتعلق بتســـعة )( ملفا شـــملها التحقيق أوصـــت اللجنة بطلب تعهد الســـ09فمن بين اثنى عشـــر ) للقضــاء

                                                           

 .022املرجع السابق ص  –أنظر خضري نوري عبدهللا  -1215

 وما بعدها 7لالطالع على هذه املالحظات بشكل مفصل أنظر التقرير التوليفي للجنة التحقيق البرملانية ص  - 1216

 لجنة الوطنية ملراقبة الصفقات العمومية و سلطة تنظيم الصفقات العمومية.الوهما  - 1217

 وما بعدها. 90أنظر تقرير لجنة التحقيق ص  - 1218
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بعض التصـــرفات والوقائع   - 1220خيرية ســـنيم - 1219ملفات هي: )رصـــيف الحاويات واملحروقات في ميناء نواكشـــوط املســـتقل

صــــــــــــــوملك )جانب اإلنارة - 1222امللف العقاري  - 1221واألفعال التي قد تشــــــــــــــكل مخالفات بالنســــــــــــــبة لقانون مكافحة الفســــــــــــــاد

ــــونمكس -( 1223العمومية ــ ــ ــ ــ ــــوملك - 1224ســ ــ ــ ــ ــ ـــــفقات كهربة صــ ــ ــ ــ ، املطارات، املوانئ، صــــــــــــــفقات البنى التحتية )الطرق  - 1225صـــ

أما امللفات الثالثة املتبقية فقد تباينت توصــــيات اللجنة .1227صــــفقات شــــركة ســــنيم وســــياســــتها التجارية– 1226االســــتصــــالح(

                                                           

ه إلى إلغاء االتفاقية،، إما أوصت اللجنة -1219 بمراجعة بعض شروطها مع صاحب االمتياز بهدف الوصول إلى إبرام ملحٍق يتضمن وإما  بالتوج 

املتعلق بمكافحة  9101ابريل  07بتاريخ  102-9101ملعنية، تأسيسا على القانون ئية اما أوصت بطلب  تعهد السلطات القضاتعديل االتفاقية. ك

بة. ِّ
 
 الفساد ال سيما في مادته السادسة، للبت  في املسؤوليات الجنائية املترت

املتعلق بمكافحة الفساد  9101ابريل  07بتاريخ  102-9101أوصت اللجنة بطلب تعهد السلطات القضائية  املختصة، تأسيسا على القانون  -1220

بة ِّ
 
 .ال سيما في مادتيه السادسة، والعاشرة للبت  في املسؤوليات الجنائية املترت

 ئية املختصة، على أساس األحكام التالية:أوصت اللجنة بطلب تعهد السلطات القضا -1221

، 0232يونيو  7بتاريخ  32.092املتضــــــــمن مدونة الصــــــــفقات العمومية و األمر القانوني رقم  9101يوليو  99الصــــــــادر بتاريخ  9101 - 122القانون رقم 

اري ملدينة قاملتعلق بإعادة تنظيم العقار والدومين؛كما أوصـــت بطلب تعهد الســـلطات الوطنية املختصـــة بهدف إعالن البيوع باملزاد العلني في الحيز الع

  9102-9107نواذيبو، في الفترة 
ً
 وبدون أثر. ، باطلة

 على أساس األحكام التالية: ئية املختصة، تعهد السلطات القضا اقترحت اللجنة ، :-1222

، 0232يونيو  7بتاريخ  32.092املتضــــــــمن مدونة الصــــــــفقات العمومية و األمر القانوني رقم  9101يوليو  99الصــــــــادر بتاريخ  9101 - 122القانون رقم 

 2،7،1،2،01املتعلق بمحاربة الفســــــــــــاد، الســــــــــــيما املواد رقم  9101ابريل  07بتاريخ  9101.102ن؛ و القانون رقم املتعلق بإعادة تنظيم العقار والدومي

 9102-9101،كما أوصت بطلب تعهد السلطات الوطنية املختصة بهدف إعالن البيوع باملزاد العلني في الحيز العقاري ملدينة نواكشوط، في الفترة 07و

 وبدون أثر.
ً
 باطلة

 صت اللجنة في هذا الخصوص بطلب تعهد الجهات القضائية املختصة، على أساس األحكام التالية: أو  -1223

 املتعلق بمحاربة الفساد،  9101ابريل  07بتاريخ  9101.102القانون رقم -

 املتعلق بتفويض اإلشراف على األعمال 9117.191القانون  -

 ئية املختصة،  على أساس:القضاتعهد السلطات  اقترحت  اللجنة  في هذا املوضوع ،-1224

 املتعلق بمكافحة الفساد، السيما مادته العاشرة 9101ابريل  07بتاريخ  102-9101القانون -

املتضــــــــــمن النظام الخاص باملؤســــــــــســــــــــات العمومية والشــــــــــركات ذات رأس املال  0221ابريل  2بتاريخ  21.12من األمر القانوني  29و 20أحكام املواد  -

 العمومي؛

 املتعلق بمكافحة الفساد؛ 9101ابريل  07بتاريخ  102-9101)االستفادة بصورة غير مشروعة( من القانون  07وبات املنصوص عليها في املادة العق-

ري الشركة، ممن أداروا سونمكس لتحقيق مصلحة متعارضة مع مصلحة الشركة؛- ر أو مسي   املسؤولية املدنية ملسؤولي التصفية ومسي 

نة التجارة133 أحكام املادة -  ، الفقرة الرابعة من مدو 

املتعلق  9101ابريل  07بتاريخ  102-9101أوصــــــــــت اللجنة بطلب تعهد الســــــــــلطات القضــــــــــائية املختصــــــــــة، في هذا امللف على أســــــــــاس القانون  -1225

، وهي التســـــــمية القديمة لشـــــــركة ، وما زال يخاطب "ســـــــونلك"9110بمكافحة الفســـــــاد و بمراجعة البرنامج التعاقدي مع الشـــــــركة الذي لم يراجع منذ 

 "صوملك".

 أوصت اللجنة بخصوص هذا امللف بطلب تعهد  ع تعهد السلطات القضائية املختصة، لى أساس األحكام التالية: -1226

 املتعلق بمحاربة الفساد . 9101ابريل  07بتاريخ  9101.102القانون رقم  -

تضمن القانون الجنائي ، السيما باعتبار القسم الثاني )جنايات وجرائم وجنح املوظفين امل 0232يوليو  2بتاريخ  32.019األمر القانوني رقم -

 العموميين أثناء ممارسة وظائفهم(، والفصل الرابع من الباب الثالث؛

 املتضمن مدونة الصفقات العمومية ونصوصه التطبيقية. 9101يوليو  99الصادر بتاريخ  9101 - 122القانون رقم -

 9101ابريل  07بتاريخ  102-9101، تأسيسا على أحكام القانون  ئية املختصة، جنة في هذا الصدد بطلب  تعهد السلطات القضاأوصت الل -1227

يا ملزيد من الشفافية والفعالية
 
 .املتعلق بمكافحة الفساد. و بإجراء تدقيق دولي في سياسة سنيم التجارية، توخ
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 ســــة بخصــــوصبينما أوصــــت باعداد درا  1228ملف شـــركة بولي هونك دونكحولها حيث أوصــــت بمراجعة االتفاقية بخصــــوص

ـــــنفته انتهاكا خطيرا أما امللف املتعلق بعرض التنازل عن الجزيرة 1229ملف الصـــــــــــندوق الوطني ملداخيل املحروقات ــ ــ ــ فقد صـــ

 .1230وصارخا للدستور 

 التوصيات العامة للجنة التحقيق البرملانية:   

ــــيات العامة ملعالجة بعض اال  ــــابقة قدمت اللجنة مجموعة من التوصـ ــــيات السـ  ختالالت في عدة ميادين هي:باإلإضـــــافة إلى التوصـ

و دمج الصفقات العمومية داخل املسارات العامة لتسيير املالية العامة .1232ميدان الشفافية و1231ميدان املشتريات العامة

ـــير امليزانيـــــة وتقـــــديم الخـــــدمـــــات العمومي ــ ــ ــ ــ ـــــجيع . 1234ميـــــدان تســــــــــــــيير املمتلكـــــات العقـــــاريـــــة العموميـــــةو 1233وتحضـــ ــ ــ ــ و ميـــــدان تشـــ

 . 1235االستثمار

  النتائج املترتبة على التقرير:  ةالفقرة الثاني

كانت لجنة التحقيق املنشــــــــــأة أخيرا في موريتانيا اســــــــــتثناء في التجربة البرملانية في مجال الرقابة البرملانية بصــــــــــفة عامة والتحقيق 

ــــببها أقيلت حكومة وأح ل ملف يالبرملاني بصــــــفة خاصــــــة وذلك بحكم ما ترتب على عملها من نتائج ســــــياســــــية وقانونية هامة فبســ

التحقيق إلى القضـــــاء كما شـــــرعت الحكومة في مراجعة بعض النصـــــوص القانونية التي كشـــــف التقرير عن قصـــــورها ما يكشـــــف 

ـــلطـة التنفيـذيـة مع البرملـان قـل نظيره  ــ ــ ــ ــ اصـــــــــــــــدار رئيس الجمهوريـة  محمـد ولـد الشــــــــــــــيخ  لـدرجـة  1236تجـاوبـا كبيرا من طرف الســـ

التدابير الضـــرورية لضـــمان التفعيل الســـريع لتوصـــيات لجنة التحقيق البرملانية التي الغزواني، تعليماته إلى الحكومة باتخاذ كافة 

ــلطةالتنفيذية ــ ـــــاص الســ ـــمن اختصـ ــ وهو ما يؤكده تالحق األحداث املرتبطة بهذا التقرير، فبمجرد انتهاء اللجنة من 1237تدخل ضـ

                                                           

ع املستثمر في نفس املكانة التي يتمتع بها غيره من املستثمرين، في مجال تسويق املنتجات، وامليزات أوصت اللجنة بمراجعة هذه االتفاقية لوض -1228

حتى ينص  على أن املنشــــآت املبنية في حوزة الدومين العام تعود إلى الدولة  9101الجبائية، وصــــرف العمالت،كما أوتوصــــت أيضــــا بمراجعة بروتوكول 

 .ها فيه، كما هو الحال في املشاريع املشابهةبعد انقضاء السبب القانوني لوجود

ية من قطاع املحروقات لتحديد الوزن الذي ينتظر أن اكتفت اللجنة بخصوص هذا امللف -1229
 
بالتوصية باجراء دراسة حول موارد الدولة املتأت

 يمثله في ميزانية الدولة، خالل السنوات القامة؛ واستكمال إقامة أجهزة حكامة الصندوق.

ل انتهاكا صارخا وخطيرا للدستور، السيما في مادته الثانية، اعت -1230 ِّ
 
ك

َ
برت اللجنة أن ما توصلت إليه من معلومات وأدلة حول القضية  أن  يش

يا إال بقبول الشعب
 
ه "ال يتقرر أي تنازل عن السيادة جزئيا كان أو كل

 
 له". الفقرة الثانية التي تنص  على أن

ة بإصــــالح النصــــوص املطبقة على الشــــركات ذات االقتصــــاد املختلط و تأكيد تحريم اللجوء إلى تفويض اإلشــــراف في هذا امليدان أوصــــت اللجن -1231

 على األعمال الهادف إلى االلتفاف على تطبيق قواعد مدونة الصفقات العمومية.

 طرة إبرام صفقة أو عقد عموميين.أوصت اللجنة البرملانية السلطات العمومية بتشجيع املشاركة الشفافة ألي منافس يشارك في مس -1232

 في هذا املجال على الســــــلطات العمومية، العمَل على تشــــــجيع دمج الصــــــفقات العمومية داخل املســــــارات العامة لتســــــيير املالية  -1233
ُ
اقترحت الجنة

 العامة وتحضير امليزانية وتقديم الخدمات.

 البرملانية الســــــــلطاتِّ العم-1234
ُ
 على اعتماد نصــــــــوٍص جديدة ودعتها إلى القيام بتحقيقات، تجريها املصــــــــالح وفيهاكتفت اللجنة بتشــــــــجيع اللجنة

َ
ومية

ق من سالمة مسار عملية التنازل عن العقارات العمومية  العقارية املختصة، بهدف التحق 

جعت رص االستثمارية، شأقرت اللجنة في هذا امليدان بعصرية مدونة اإلستثمار ومع ذلك و لتفادي بعض االختالالت وتحاش ي فوات بعض الف -1235

 على:
َ
 اللجنة السلطاتِّ العمومية

 توسيع نطاق االستفادة من اتفاقية املقر، ليشمل قطاعات أخرى لها أهميتها بالنسبة لالقتصاد املوريتاني؛-

ي إال إلى نوع من "- ة، لن تؤد  الهروب إلى األمام" في البحث عن االمتناع عن ســن القوانين املوضــوعة "على املقاس"، وعن املصــادقة على اتفاقات خاصــ 

ية إلى انتهاك مبدأ املساواة في املعاملة بين املستثمرين.   امليزات التفضيلية واالستثناءات املؤد 

أن قرار إقالة الحكومة يأتي احتراما للســــــــلطتين التشــــــــريعية والقضــــــــائية بعد  بوكار ســــــــوكوفي هذا اإلطار أكد األمين العام لرئاســــــــة الجمهورية  -1236

 دور تقرير اللجنة البرملانية. ص

 .9191سبتمبر  92أصدر هذه التعليمات خالل اجتماع مجلس الوزراء املنعقد يوم األربعاء  - 1237
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مناقشة  9191يوليو  93ان في اليوم املوالي أي بدأ البرمل 9191يوليو  92تقريرها وتسليمه ملجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية يوم 

ــــيات،وفي يوم  ــ ــ ـــمنه من وقائع وما خلص إليه من مالحظات توصـ ــ ــ ـــــادقت الجمعية  9191يوليو  92التقرير النهائي للجنة بما تضــ ــ صــ

يتضمن إحالة ملفات التحقيق خارج مجال اختصاص محكمة العدل السامية إلى وزير العدل  1238الوطنية على مقترح توصية

 .1239إلحالتها إلى الجهات القضائية املختصة وطالب النواب بإقالة جميع املشمولين في التقرير من وظائفهم وإحالتهم إلى العدالة

أصــدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه توصــل قطب مكافحة جرائم الفســاد بالنيابة العامة في انواكشــوط  9191أغشــت   7وفي 

من الجمعيـة الوطنيـة مؤكـدة أنهـا ســــــــــــــتبـاشــــــــــــــر أجراءات البحـث االبتـدائي طبقـا للقوانين املعمول  بملف التحقيق البرملـاني املحـال

ـــــمولين في امللف  1240بهــا ــ ــ ــ ـــــائيــة للمشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــفرت حتى اآلن عن متــابعــة   1241ايــذانــا ببــدأ املتــابعــات القضــ ــ ــ ــ  02وهي املتــابعــات التي أســـ

ـــــية ــ ـــــخصـــ ــ ين الجنائية النافذة وتجميد أكثر من واملعاقبة بموجب القوان 1243بتهمة ارتكاب مجموعة من األفعال املجرمة 1242شـــ

 .00/12/9190بتاريخ  1244مليار أوقية قديمة حسب ما جاء في بيان النيابة العامة 20من 

                                                           

تضـــــــــمنت هذه التوصـــــــــية مادة وحيدة جاء فيها:>> تتم إحالة ملفات التحقيق غير املتضـــــــــمنة ملا يمكن أن يدخل في مجال اختصـــــــــاص محكمة  -1238

 العدل بهدف اتخاذ ما يلزم لتوجيهها للجهات القضائية املختصة. << ووقع عليها كل من : العدل السامية إلى وزير 

 رئيس الفريق البرملاني لحزب االتحاد من أحل الجمهورية الحاكم النائب احبيب اجاه ) رئيس لجنة التحقيق ( -

 رئيس الفريق البرملاني امليزان النائب الدان عثمان. -

 ني لحزب تواصل النائب عيشة بونا رئيس الفريق البرملا -

 رئيس الفريق البرملاني التحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية النائب محمد مولود. -

 رئيس الفريق البرملاني لحزبي الصواب والتحالف الشعبي التقدمي النائب عبد السالم حرمه. -

 https://youtu.be/yIm-rOk2NkM.92/12/9191أنظر وقائع الجلسة العلنية للجمعية الوطنية بتاريخ  -1239

 html-https://www.ami.mr/Depeche.63664 -أنظر الوكالة املوريتانية لالنباء  -1240

طة الجرائم االقتصادية العمل على التحقيق اغشت وبدأت شر  2بدأ املسار القضائي مللف التحقيق بإقالة الوزراء املشمولين في امللف يوم  -1241

 االبتدائي بتكليف من قطب الجرائم االقتصادية.

 أغشت استدعت شرطة الجرائم االقتصادية الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز لكنه رفض التجاوب مع املحققين  02في  -

زرائه بعد أن قالو أنهم كانو يتصرفون بناء على تعليمات منه وفق تم إجراء مواجهة مباشرة بين الرئيس السابق وبعض و  9191أغشت  03في  -

 ماورد في تقرير لجنة التحقيق البرملانية 

استدعت الشرطة من جديد الرئيس السابق للتوقيع على املحاضر بعد انتهاء التحقيق االبتدائي ورفض التوقيع معلنا تمسكه  9190يناير  2في   -

 انة حسب رأيه .الذي تمنحه الحص 22باملادة 

 يناير بدأت الشرطة استدعاء املشمولين اآلخرين لتوقيع محاضر البحث االبتدائي قبل إحالتها . 00 -

 استدعت الشرطة جميع املشمولين في ملف التحقيق استعدادا إلحالتهم إلى النيابة العامة . 9190مارس  3في  -

االقتصادية واملالية إلى قطب النيابة العامة املعني بمكافحة جرائم الفساد نتائج البحث  أحالت مديرية مكافحة الجرائم 9190مارس  12في يوم  -

 االبتدائي والبحث املالي املوازي في قضية الفساد املنبثقة عن امللف املعروف بملف التحقيق البرملاني.

الطالب  -7محمد عبدهللا ولد أوداعه  -2سالم ولد البشير محمد  -2يحي ولد حدمين  -9محمد ولد عبد العزيز   – 0يتعلق األمر بكل من )  - 1242

محمد  -00محمد ولد امصبوع  -01محمد ولد الداف  -2محمدسالم ولد ابراهيم فال  -3املختار ولد اجاي  -2حسن ولد اعل  -1ولد عبد فال 

 محيي الدين ولد السالك (. – 02محمد االمين آلكاي  -09األمين ولد بوبات 

ه األفعال تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية ، الحصول على مزايا غير مستحقة من مجموعة عمومية ، منح اميازات غير من بين هذ -1243

ة في مبررمبررة في مجال الصفقات إخفاء عائدات اجرامية ، غسيل األموال .واملشاركة في ارتكاب جرائم : يبديد ممتلكات الدولة منح امتيازات غير 

اسغالل النفوذ اساءة استغالل الوظيفة ، االثراء غير املشروع اساءة استعمال أموال شركة عمومية ، املساهمة في  –فقات العمومية مجال الص

 التستر على ثراء غير مشروع .................(

 3oOGcRHhttps://bit.ly/لالطالع على بيان العامة أنظر الرابط  -1244

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://www.ami.mr/Depeche-63664.html
https://bit.ly/3oOGcRH
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ـــ ي كان لتقرير اللجنة بالغ األثر على الحكومة ففي يوم  ــ ــ ــ ــ ـــياســـ ــ ــ ــ ــ ـــق الســـ ــ ــ ــ ــ ـــــت  11وفي الشـــ ــ ــ ــ ــ وعلى وقع نتائج تحقيق اللجنة  9191أغشـ

ولد الشــيخ ســيديا اســتقالة حكومته تمهيدا إلقالة جميع الوزراء املشــمولين في تقرير اللجنة البرملانية قدم الوزير األول إســماعيل 

في ســــابقة من نوعها في التاريخ الدســــتوري املوريتاني بل واملنطقة ،خاصــــة أن البرملان لم يثر املســــؤولية الســــياســــية للحكومة ولم 

جــديــدة خلــت من جميع الوزراء املشــــــــــــــمولين في التقرير مقــابــل كمــا تم تعيين حكومــة  1245يلوح بهــا، ليتم تعيين وزير أول جــديــد

وهو مــا يوحي بــارتبــاط اســــــــــــــتقــالــة الحكومــة بتقرير اللجنــة األمر الــذي أكــده األمين العــام  1246احتفــاظ الوزراء اآلخرين بحقــائبهم

ـــكيلة الحكومية الجديدة قائال " 1247آداما بوكار ســــــــوكولرئاســــــــــة الجمهورية  ــ ــ ــ ـــــرح على هامش إعالن التشـ ــ ــ ــــكيل حيث صـ ــ ــ إن لتشــ

الحكومة الجديدة عالقة مباشــرة بتقرير اللجنة البرملانية " موضــحا في نفس الوقت أن رئيس الجمهورية قرر إجراء هذا التعديل 

في الحكومة من أجل ضــــمان الســــير املنتظم للعدالة واحتراما للســــلطتين التشــــريعية والقضــــائية بعد صــــدور تقرير لجنة التحقيق 

الرئيس قرر إخراج الوزراء الذين وردت أسماءهم في تقرير اللجنة من الحكومة حتى يتمكنوا من الدفاع عن البرملانية مضيفا أن 

 أنفسهم أمام القضاء .

ـــالح مجال الصـــــفقات و ســـــد الثغرات التي يعاني منها  وفيما يتعلق بتوصـــــية اللجنة املتعلقة بســـــد الفراغ التشـــــريعي من خالل إصــ

على مشــــــــــــــروع  9190اكتوبر  02صــــــــــــــفقات العمومية فقد صــــــــــــــادق مجلس الوزراء املنعقد بتاريخ املتعلق بال 122/9101القانون 

ـــــفقات   122/9101قانون يلغي ويحل محل القانون رقم   92الوزير األول كان قد قدم بتاريخ علما أن  1248املتعلق بمدونة الصــ

ـــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة 9191ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــانــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــق بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .بــ

ـــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــومـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه أن الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد  فــ ــ ــ ــ ــ ــ  :قــــــــــــــــامــــــــــــــــت فــــــــــــــــوراســـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــالمــــــــــــــــهــــــــــــــــا تــــــــــــــــقــــــــــــــــريــــــــــــــــرالــــــــــــــــلــــــــــــــــجــــــــــــــــنــــــــــــــــة الــــــــــــــــبــــــــــــــــرملــــــــــــــــانــــــــــــــــيــــــــــــــــةأكـ

بطلب تعهد الســلطات القضــائية في املســائل املتعلقة بها ،كما قامت بوضــع خطة عمل منجمة لتنفيذ توصــيات اللجنة املتعلقة  

مية الالزمة ظيباإلصالحات مع إحالتها إلى القطاعات الوزارية، كل فيما يعنيه، بهدف البدء في إعداد النصوص التشريعية أو التن

 .1249لهذا التنفيذ

وعلى كل حال ورغم أهمية اآلثار القانونية والســـياســـية املذكورة آنفا و التي ترتبت على عمل اللجنة إال أنه من الناحية القانونية 

اد هيمنة متدوالواقعية يمكن القول أن ذلك ال يعبر بالضــــــرورة عن قوة البرملان في النظام الســــــياســــــ ي املوريتاني بقدر ما عبر عن ا

الســــلطة التنفيذية على الســــلطة التشــــريعية ملجال الرقابة وهو ما يفســــره ارتباط ممارســــة التحقيق البرملاني في التجربة البرملانية 

املوريتانية باألزمات الســــــــــياســــــــــية في الوقت الذي يفترض أن تكون أداة التحقيق البرملاني وســــــــــيلة لكشــــــــــف االختالالت التســــــــــييرية 

ـــــا حتى ال  ـــــاســ يبدوا البرملان وكأنه نيابة عامة ســـــــياســـــــية تحركها الســـــــلطة التنفيذية عن طريق أغلبيتها البرملانية أوقات األزمات  أســ

 السياسية فقط.

 خاتمة .

مما ســـــــــبق نخلص إلى القول أنه باإلضـــــــــافة إلى العوامل الســـــــــياســـــــــية املتمثلة في هشـــــــــاشـــــــــة املنظومة الحزبية وضـــــــــعف املعارضـــــــــة 

ـــــاهم املنظ ــ ــ ومة القانونية الناظمة للتحقيق البرملاني في موريتانيا في الحد من فعالية هذه األداة حيث يعتريها النقص البرملانية تســ

ـــترة حيث تبدوا هذه األداة على أهميتها وكأنها أقل شـــــأنا من  ـــها القانوني بفعل غياب الدســ من عدة نواحي ســـــواء من حيث أســـــاســ

                                                           

 هو محمد ولد بالل . -1245

مة و باستثناء الدكتور سيدي محمد ولد غابر وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعالقات مع البرملان احتفظ بقية الوزراء بالعضوية في الحك -1246

 الجديدة مع اإلشارة هنا إلى أن اقالة ولد غابر ال عالقة لها بتقرير اللجنة .

يشغل منصب وزير التعليم في الحكومة املستقيلة وتم تعيينه بعد استقالة الحكومة وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية  كان بوكار سوكو  - 1247

 خلفا ملحمد سالم ولد البشير الذي ورد اسمه في تقرير اللجنة البرملانية .

 hraa.net/node/27155https://essaأنظر الرابط:   -1248

 rOk2NkM-https://youtu.be/yImلالطالع على هذا البيان أنظر   -1249
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ـــترة )ا ــ ـــرع غيرها من أدوات الرقابة البرملانية املدســ ــ ـــها حيث اكتفى املشــ ــ ــــطرة التحقيق نفســ ــــئلة وغيرها( أو من حيث تنظيم مســـ ألســـ

باخضــاع لجان التحقيق لنفس القواعد التي تخضــع لها بقية اللجان البرملانية رغم خصــوصــية لجان التحقيق وحســاســية عملها 

م حديد الجزاءات املترتبة على عدمقتصــــــــــــــرا في تنظيمه على كيفية انشــــــــــــــائها وطريقة انتهاء عملها دون النص على ســــــــــــــلطاتها أو ت

ـــــياع لطلباتها وال اآلثار القانونية لعملها مما يحد من فعالية لجان التحقيق في مواجهة املحقق معهم من جهة نظرا لغياب  ــ ــ ــ االنصـ

تحديد ســـــــــلطات لجان التحقيق ويضـــــــــعف موقف البرملان في مواجهة الســـــــــلطة التنفيذية خاصـــــــــة في الحالة التي تكون فيها نتائج 

التحقيق محرجـة لهـذه األخيرة بفعـل غيـاب تحـديـد اآلثـار القـانونيـة للتحقيق ،لـذلـك نرى أنـه بـات من الالزم مراجعـة النصــــــــــــــوص 

ـــــبة كأداة ال غنى عنها في العمل الرقابي للبرملان ولن يتأتى ذلك ــ ــ في رأينا  -الناظمة للتحقيق البرملاني لتتبوأ هذه األداة مكانتها املناســ

 إال من خالل : -

الرتقاء بهذه األداة من املرحلة القانونية إلى الدســــــــــــــتورية عن طريق دســــــــــــــترتها ملا يترتب على ذلك من قيمة قانونية ورمزية ا 

 هامة .

تنظيم آلية التحقيق البرملاني تنظيما دقيقا يفصل بينها وبين بقية اللجان البرملانية نظرا لخصوصيتها وطبيعة عملها املتميزة  

 عن بقية اللجان.

 د من القيود القانونية املفروضة على ممارسة هذه اآللية حتى ال تظل حكرا على األغلبية البرملانية.الح 

تحديد اآلثار القانونية للتحقيق البرملاني حتى ال يبقى تطبيق نتائج التحقيق رهنا إلرادة الحكومة وفي مقدمة ذلك منح رئيس  

 الجمعية الوطنية حق اإلحالة املباشرة للقضاء.

 

  املراجع واملصادر 

 لكتبا 

 مطبعة الكتب املصرية بالقاهرة – 0292الطبعة األولى  –األوضاع البرملانية  –فؤاد كمال  

 .9103الطبعة األولى  –دار الفكر الجامعي  –التحقيق البرملاني في النظام الدستوري  –خضري نوري عبدهللا  

 دار النهضة العربية . 9191الطبعة األولى  –اسة تحليلية مقارنة در  –قانون االجراءات البرملانية  –صالح الدين فوزي   

 دار املعرفة بيروت لبنان بدون سنة نشر.–البرملان في الدولة الحديثة املسلمة  -د.علي محمد الصالبي 

 بدون ذكر دار نشر -9101الطبعة األولى  –( 0222-0212التجربة البرملانية في املغرب ) –د. محمد صالح الكروي  

 الجزء الرابع – 0221دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور –النظام السياس ي الجزائري  –د سيد بو الشعير  

الطبعة  –دراسة مقارنة  –السلطات الثالث في الدساتير العربية املعاصرة وفي الفكر اإلسالمي  –د سليمان محمد الطماوي  

 .771ص  0231مطبعة جامعة عين شمس  –الخامسة 

 

 دار الثقافة الدار البيضاء املغرب. 0232الطبعة األولى  –الظهير الشريف في القانون العام املغربي  –د محمد الشركي  

 املقاالت العلمية: 

  9191/  09العدد  –مجلة مسارات في األبحاث والدراسات القانونية  –الوظيفة الرقابية للبرملان  –د.مهدي بوزكري  

 . 9102 -22املجلة املغربية للتدقيق والتنمية العدد  –التحقيق البرملاني باملغرب  –د مصطفى الكباص  

ـــــراني   ــ ــ  001املجلة املغربية لإلدارة املحلية العدد  –الرقابة البرملانية للعمل الحكومي وفقا للدســــــــــــتور الجديد  –د.أحمد حضـــ

 . 9102مارس 
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ة تحليلية دراســــ –ملانية في النظام الدســــتوري الفلســــطيني تنظيم لجان تقصــــيي الحقائق البر  –باســــم بشــــناق محمد صــــبحي  

 .9103العدد األول يناير  – 91املجلد  –مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية والقانونية  –مقارنة 

 9102مارس  29مجلة القانون واألعمال العدد  –تأثير العقلنة في العمل البرملاني  –خنفور يوسف  

 9102السنة . 22العدد  –املجلة املغربية للتدقيق والتنمية  –التحقيق البرملاني باملغرب  -املصطفى الكباص  

 –مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية  –رقابة عمل الحكومة بواسطة لجان التحقيق البرملاني  –أونيس ي ليندة  

 9102يونيو  -العدد السادس

ـــــايله   ــ ــ ــ ــ ـــالمه لعضـ ــ ــ ــ ــ ـــ ي الحق –أمين ســـ ــ ــ ــ ــ املجلة األردنية في  –ائق في األرد في ظل غياب نص آلية دســــــــــــــتورية  تنظمها لجان تقصـــ

 .9101اكتوبر  –( 2( العدد )9املجلد )–القانون والعلوم السياسية 

 

ـــ ي  –دور التحقيق البرملاني في النظام الرئاســـــــــــــ ي األمريكي  –علي عبد املجيد   ــ ــ ــ ــ ـــــياســ ــ ــ ــ د الرابع العد –مجلة الفكر القانوني والســ

 9103نوفمبر 

 الرسائل واألطاريح  -3

 

ــــ )دراسة   0220السلطات العامة والعالقة بينها في ظل النظام الدستوري املوريتاني لسنة –سيدي محمد ولد سيدأب أ. د. 

 . 0222مقارنة ( ـ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام كلية الحقوق الرباط 

نظرية دراســــة تطبيقية و  –ان التحقيق البرملانية على أعمال الســــلطة التنفيذذية مدى فعالية لج –د ناصــــر عبدهللا املســــلم  

امعة ج –كلية الدراســــــــــــات العليا  –رســــــــــــالة لنيل درجة املاجســــــــــــتير في القانون العام  –مقارنة بين الدســــــــــــتورين الكويتي واألردني 

 .9113 –عمان للدراسات العربية العليا السنة الجامعية 

رسالة لنيل درجة املاجستير في القانون  –الرقابة السياسية على أعمال الحكومة دراسة مقارنة  –ري سعيد بن حسن املعم 

  030ص  -9102 –كلية العلوم القانونية السنة الجامعية  -جامعة ججمان للعلوم والتكنلوجيا –العام 

 

ـــلطــة التنفيــذيــة في املغرب  –خــديجــة اخلوفي   ــ ــ ــ ــ  أطروحــة لنيــل –دراســـــــــــــــة مقــارنــة  –العربي الرقــابــة البرملــانيــة على أعمــال الســـ

 . 9100/9109السنة الجامعية  –كلية الحقوق بن عكنون  0جامعة الجزائر  –شهادة الدكتوراه في القانون العام 

دراســــــة  – 0220وســــــائل الرقابة البرملانية على عمل الحكومة في النظام الســــــياســــــ ي الذي أســــــســــــه دســــــتور  –زيدان ســــــيداتي  

ــــوط  –نيل شــــــــــهادة املاســــــــــتر في القانون الدســــــــــتوري والعلوم الســــــــــياســــــــــية رســــــــــالة ل –مقارنة  ــ ــ ـــــنة الجامعية  -جامعة انواكشــ ــ ــ السـ

9109/9102  . 

مذكرة لنيل دبلوم الدراســــــــات املعمقة في القانون – 0229البرملان في النظام الســــــــياســــــــ ي املوريتاني منذ  –حاتم أحمد املامي  

 .0227/0221السنة الجامعية  –ياسية كلية الحقوق والعلوم الس –جامعة تونس –العام 

ـــلطة التنفيذية في  –د.محمد جودت مجدي منصــــــــــــــور    ــ ــ ــ ــ ـــــيلة للرقابة البرملانية على أعمال الســـ ــ ــ ــ ـــ ي الحقائق كوســـ ــ ــ ــ ــ لجان تقصـــ

ـــالمية  –رســـــالة لنيل درجة املاجســـــتير  –دراســـــة مقارنة  –التشـــــريع الفللســـــطيني   –غزة كلية الشـــــريعة والقانون  –الجامعة االســ

 ص -9101/9102معية السنة الجا

ـــ ي    ــ ــ ــ رســــــــــالة لنيل درجة املاجســــــــــتير في القانون العام كلية  –الرقابة البرملانية على أعمال الوزارة  –حلمي عبد املعطي الدباشـ

 . 9113السنة الجامعية  –جامعة اإلسراء  –الحقوق 
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ـــلطات  خصــــــــوصــــــــية الســــــــلطة التشــــــــريعية في الجزائر وأثرها على التوازن بين –محمد مهاد بن قارة   ــ جامعة العربي بن  –الســـ

 9102/9103السنة الجامعية  –كلية الحقوق والعلوم السياسية  –مهيدي 

ــــويقات   ــ ــ وحة أطر  –األحزاب الســــــــــياســــــــــية واألداء البرملاني في الدول املغاربية دراســــــــــة مقارنة بين الجزائر واملغرب  –األمين اســ

وم قسم العل –كلية الحقوق والعلوم السياسية  –اخضير بسكرة  جامعة محمد –لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية 

 9101/9102السنة الجامعية  –السياسية 

 –مذكرة لنيل درجة املاجستير في القانون العام  – 0221الرقابة البرملانية على أعمال الحكومة في ظل دستور -دنيا بوسالم  

  -9111/9112السنة الجامعية  –جامعة ناجي مختار عنابة 

 املعاجم: 

  -9113الطبعة األولى  –املجلد األول  –معجم اللغة العربية املعاصرة   

 داراملأمون للنشر والتوزيع. – 9100الطبعة األولى  –معجم املصطلحات البرملانية والدبلوماسية   

ــــطلحات العمل البرملاني    ــ ــ دار  مطبعة –لدراســــــــــات منشــــــــــورات مجلس النواب املغربي املركز البرملاني لألبحاث وا –معجم مصــ

 .9191يونيو  –أبي رقراق للطباعة والنشر 

 النصوص القانونية والوثائق  

 الدساتير

 (9102، 9109، 9111)املراجع سنوات  0220الدستور املوريتاني لسنة  

 9100الدستور املغربي لسنة  

 .9113املعدل  0273الدستور الفرنس ي لسنة  

 القوانين 

 املتعلق بسير الجمعيتين البرملانيتين. 0229فبراير  03الصادر بتاريخ  29/12األمر القانوني رقم  

املتعلق بطريقة تســـيير اللجان النيابية لتقصـــ ي الحقائق  9102أغشـــت  02الصـــادر بتاريخ  102/137القانون التنظيمي رقم   

 في املغرب .

 األنظمة الداخلية للبرملانات.

 . 9102ية لسنة النظام الداخلي للجمعية الوطنية املوريتان 

 9102النظام الداخلي ملجلس النواب املغربي لسنة . 

 الوثائق : 

 املتعلقة بإنشاء لجنة تحقيق برملانية  . 9191يناير 21بتاريخ  110/9191مقترح التوصية قم  

  9191يناير 21بتاريخ  110/9191مقترح توصية يعدل توصية الجمعية الوطنية رقم  

 ق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمام لجنة التحقيقرسالة استدعاء الرئيس الساب 

 .مقترح توصية يتضمن إحالة ملفات التحقيق خارج مجال اختصاص محكمة العدل السامية إلى وزير العدل 

 في موريتانيا  10/21/9191تقرير لجنة التحقيق البرملانية املنشأة بموجب القرار رقم  

نواب منشورات مجلس ال –ملهام االستطالعية دراسة مقارنة حول املمارسة البرملانية لجان تقص ي الحقائق ومراقبة السياسات و ا

 .دار أبي رقراق للطباعة والنشر9101/9190الوالية التشريعية  –املغربي 
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 )دراسة مقارنة( الحامية القانونية للفنون القطرية يف العرص الرقمي

Legal protection of Qatari arts in the digital age (a comparative study) 

 : شهد محمد الكبيس يالباحثة                                  الدكتور/ طارق جمعه السيد راشد 

 باحثة ببرنامج ماجستير القانون الخاص                       أستاذ القانون الخاص املشارك                                 

 جامعة قطر -كلية القانون                                معة قطر                                  جا –كلية القانون 

 

 :امللخص

الحماية القانونية للمصنفات الفنية التي تعني منع الغير من استغالل تلك الفنون إال بإذن من منتجيها، ومن ثم  يتناول البحث

( لسنة 2الحماية لهذه املصنفات من حيث الشكل واملضمون في التشريع القطري رقم )يسلط هذا البحث الضوء على مظاهر 

 بشأن حماية حق املؤلف والحقوق املجاورة. 9119

تبنيت في هذا البحث املنهج املقارن. فقد اخترت التشريعين املصري والفرنس ى ألقارن بهما التشريع القطري من خالل عرض 

في قوانين حق املؤلف في البالد محل املقارنة. ولتحقيق اإلثراء القانونى لهذا البحث امتد مجال املقارنة املسائل التى تناولها البحث 

والهدف من هذه الدراسة املقارنة هو بيان أوجه القصور التشريعى في   إلى النظام األنجلو أمريكى في بعض موضوعات البحث.

 قانون حق املؤلف القطري. 

األول: مفهوم املصنف الفني وتحديد املسئول عن االعتداء عليه،  املبحثل الدراسة إلى مبحثين : وعليه ينقسم البحث مح

 واملبحث الثاني: مظاهر الحماية القانونية للمصنفات الفنية عبر مواقع االنترنت.

 خلص البحث محل الدراسة إلى عدد من النتائج.
ً
 واخيرا

 

Abstract: 

The research deals with the legal protection of artistic works, which means preventing others from exploiting those 

arts without the permission of their producers, and then this research sheds light on the aspects of protection for 

these works in terms of form and content in Qatari Legislation No. (7) of 2002 regarding the protection of copyright 

and related rights.  

I adopted in this research the comparative method. Compare the Qatari legislation with Egyptian and French 

legislation to through the presentation of the record that I dealt with. To achieve the legal enrichment of this research, 

the comparison was extended to the Anglo-American system in some research topics. The aim of the study is to show 

the comparative shortcomings. 

Accordingly, the research under study is divided into two main sections, the first topic: the concept of the artistic 

work and the identification of those responsible for the attack on it, the second topic: the aspects of legal protection 

for artistic works through Internet sites. 

Finally, the research under study concludes with a number of results. 
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 مقدمــة

-2وفًقا لنص املادة الثانية فى فقراتها من  -لقد حفلت دولة قطر بأشكال متعددة من الفنون التى ال يمكن حصرها حيث توجد 

املصنفات الفنية. وإذا مسرحية وغيرها من  أو سينمائية أو موسيقية من املصنفات من العديد -من قانون حق املؤلف القطري  2

كانت هذه الفنون تمتع بقدر كبير من الحماية واألمان من االنتهاكات في زمن ما قبل ظهور شبكة االنترنت، فإن األمر على النقيض 

من ذلك بعد ظهور الفضاء االلكتروني وظهور ما يسمى باملصنفات الفنية الرقمية. وال أدل على ذلك من أن التقدم الحالي 

ات فى العصر الرقمي يعتمد بدرجة كبيرة على املصنفات األدبية والفنية، ومن ثم يقوم ناشرو مواقع اإلنترنت بتجريد هذه للشبك

املصنفات من دعاماتها املادية ونشرها في شكل رقمي بما يسهل معه االعتداء على هذه املصنفات وضعف وسائل الحماية 

 .1250القانونية

ل بأن حرية النشر االلكتروني عبر شبكة اإلنترنت تعنى أن استخدامها يكون متحرًرا من أى التزام؛ في حقيقة األمر ال يمكن القو 

ألن أصحاب مواقع االنترنت يكونون ملتزمين باحترام الحقوق األدبية واملالية ملؤلفي املصنفات الفنية، وعدم نشرها إال بناء على 

 . 1251ترخيص مسبق من منتجيها

 أشكالية البحث:

مشكلة هذا البحث في أن التطور الذي نشهده اآلن فى مجال االتصاالت أدى إلى ظهور النسخ الرقمي للمصنفات الفنية  تتمثل

وأدائها علنًيا والتحميل غير املشروع لها بدون ترخيص من أصحاب الحقوق عليها. وقد ازداد األمر سوًءا األن بظهور العديد من 

ى تقوم بسرقة وتقليد اإلنتاج الفني لدولة ما ونقله إلى بلدان أخرى بدون دفع أية تكلفة مالية. الشركات والقنوات التليفزيونية الت

والجميع يشهد بما نعاينه بأعيننا عبر مواقع االنترنت املتخصصه فى نشر األفالم واملسلسالت املقلدة باملجان للترويج لهذه املواقع، 

 .1252يدوما موقع اليوتيوب وغيره من املواقع عنا ببع

وبناء على ذلك فإن الحماية القانونية للمصنفات الفنية تعني منع الغير من استغالل تلك الفنون إال بإذن من منتجيها، ومن ثم 

( لسنة 2يسلط هذا البحث الضوء على مظاهر الحماية لهذه املصنفات من حيث الشكل واملضمون في التشريع القطري رقم )

 لحقوق املجاورة.بشأن حماية حق املؤلف وا 9119

 

 منهج البحث:

تبنينا في هذا البحث املنهج املقارن. فقد اخترت التشريعين املصري والفرنس ى ألقارن بهما التشريع القطري من خالل عرض 

ملقارنة ا املسائل التى تناولها البحث في قوانين حق املؤلف في البالد محل املقارنة. ولتحقيق اإلثراء القانونى لهذا البحث امتد مجال

إلى النظام األنجلو أمريكى في بعض موضوعات البحث. والهدف من هذه الدراسة املقارنة هو بيان أوجه القصور التشريعى في 

 قانون حق املؤلف القطري. 

 خطة البحث:

 يقوم البحث على مبحث تمهيدي وثالث فصول:

                                                           

 .00ص، 9101، 0راجع مؤلفنا: طارق جمعه السيد راشد، املسئولية املدنية للناشر اإللكتروني، دراسة مقارنة، املركز العربي للنشر والتوزيع، ط  1250

مجلد  ،انظر في هذا املعنى: محمد سعيد عبد هللا الشياب، النظام القانوني للنشر اإللكتروني، مجلة علوم الشريعة والقانون، الجامعة األردنية 1251

 وما بعدها. 121، ص 9107، عام 9عدد  – 29

ت فى ظل النشر االلكترونى، مجلة دؤاسات قانونية، انظر قريب من هذا املعنى: الصالحين محمد العيش، الحماية القانونية لنسخ املصنفا 1252

 وما بعدها. 999، ص 9112، عام 03جامعة بنغازي، ليبيا، عدد 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

489 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 عليه  األول: مفهوم املصنف الفني وتحديد املسئول عن االعتداء  املبحث

 املبحث الثاني: مظاهر الحماية القانونية للمصنفات الفنية عبر مواقع االنترنت.

 

 املبحث األول: مفهوم املصنف الفني وتحديد املسئول عن االعتداء عليه عبر شبكة االنترنت

 

حق املؤلف القطري نتناول في هذا املبحث مفهوم املصنف الفني محل الحماية القانونية وشروط هذه الحماية فى قانون 

 والقوانيين املقارنة وكذلك محاولة تحديد املسئول عن االعتداء على املصنفات الفنية عبر شبكة االنترنت.

 لذا نقسم الدراسة فى هذا املبحث إلى مطلبين:

 املطلب األول: مفهوم املصنف الفني وشروط حمايته القانونية

 لى املصنفات الفنية عبر شبكة االنترنت املطلب الثاني: تحديد املسئول عن االعتداء ع

 

 املطلب األول: مفهوم املصنف الفني وشروط حمايته القانونية

 

نتناول فى هذا املطلب مفهوم املصنف الفني وشروط حمايته القانونية لتوفير هذا الحماية. ومن ثم نقسم الدراسة فى هذا املطلب 

 إلى فرعين:

 الفرع األول: مفهوم املصنف الفني 

 الفرع الثاني: شروط حماية املصنف الفني 

 الفرع األول: مفهوم املصنف الفني

الفن هو " موهبة إبداع وهبها الخالق لكل إنسان لكن بدرجات تختلف بين الفرد واآلخر. لكن ال نستطيع أن نصف كل هؤالء 

الفن هي داللة على املهارات املستخدمة إلنتاج الناس بفنانين إال الذين يتميزون عن غيرهم بالقدرة اإلبداعية الهائلة. فكلمة 

ا إلى ثالثة أقسام هي: 
ً
 أشياء تحمل قيمة جمالية على تعريفة". وقد قسم الفن حديث

 –الصناعات التقليدية  –النحت  –فن العمارة  –التصميم  –الهندسة  –الخط  –األلوان  –، مثل الرسم الفن التشكيلي

 األضواء....

 لترتيل..... –التجويد  –الحكايات  –الشعر  –عالم السنما واملسرح  -الغناء –، مثل املوسيقى الفن الصوتي

 .1253الدمى... –مسرح امليم  –البهلوان والتهريج  –بعض الرياضات  –األلعاب السحرية  –السرك  –، مثل الرقص الفن الحركي

من  2-2وفًقا لنص املادة الثانية فى فقراتها من  -فى حقيقة األمر ال تنحصر املصنفات الفنية فى شكل أو قالب واحد، وإنما تشمل 

. يتضح 1254مسرحية وغيرها من املصنفات الفنية أو سينمائية أو موسيقية من املصنفات من العديد -القطري  قانون حق املؤلف

                                                           

 عن موسوعة ويكيبيديا، متاح على موقعها ، آخر زيارة  - 1253
ً

 ٠٢٠٢/٢٠/٢٢نقال

 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86ا

 بتنص املادة الثانية من قانون حق املؤلف القطري على أنه " يتمتع بالحماية املقررة في هذا القانون مؤلفو املصنفات املبتكرة في اآلدا - 1254

 كانت قيمة هذه املصنفات أو نوعيتها، أو الغرض 
ً
 .من تأليفها، أو طريقة التعبير عنهاوالفنون، أيا

املصنفات التي تلقى شفاهة كاملحاضرات والخطب واملواعظ . الكتب والكتيبات وغيرها من املواد املكتوبة: وتشمل هذه الحماية بوجه خاص ما يلي

مصنفات  .، سواء كانت مصحوبة بكلمات أو بدونهااملصنفات املوسيقية. املؤلفات املسرحية واملسرحيات املوسيقية. وما يماثلها، كاألشعار واألناشيد

طبيقية، مصنفات الفنون الت. املصنفات الفوتوغرافية أو ما يماثلها. املصنفات السمعية والبصرية. تصميم الحركات اإليقاعية والتمثيل اإليمائي
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لم يضع تعريًفا محدًدا للمصنف الفني وإنما  -ومثله التشريعين املصري الفرنس ي -من نص املادة الثانية أن املشرع القطري 

الذي نشهده فى عصرنا  ا فعل املشرع القطري ألن التطور التكنولوجيعددها على سبيل املثال وليس على سبيل الحصر. وحسنً 

 جديًدا من املصنفات الفنية. 
ً

 الرقمي حتًما سينتج أشكاال

 

وباملثل لم تضع اتفاقية برن تعريًفا للمصنف الفني وإنما اكتفت بتعداد املصنفات األدبية والفنية ، حيث نصت فى املادة الثانية 

كل إنتاج في املجال األدبي والعلمي والفني أيا كانت طريقة أو شكل « املصنفات األدبية والفنية»( تشمل عبارة 0على أنه "  0فقرة 

التعبير عنه مثل الكتب والكتيبات وغيرها من املحررات، واملحاضرات والخطب واملواعظ واألعمال األخرى التي تتسم بنفس 

وسيقية، واملصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات اإليمائية؛ الطبيعة؛ واملصنفات املسرحية أو املسرحيات امل

واملؤلفات املوسيقية سواء اقترنت باأللفاظ أم لم تقترن بها؛ واملصنفات السينمائية ويقاس عليها املصنفات التي يعبر عنها بأسلوب 

اعة لخطوط أو باأللوان وبالعمارة وبالنحت وبالحفر وبالطبمماثل لألسلوب السينمائي، واملصنفات الخاصة بالرسم وبالتصوير با

على الحجر، واملصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها املصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل لألسلوب الفوتوغرافي، واملصنفات 

ات يطية واملصنفالخاصة بالفنون التطبيقية، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخط

وفًقا  -. ومع ذلك اتجه البعض إلى تقسيم املصنفات الفنية 1255املجسمة املتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم"

ملصنفات إلى ثالثة أنواع هى ا -ملعيار اإلدارك للحس الجمالي الذي تبناه للتمييز بين املصنف الفني وغيره من املصنفات األخرى 

 .1256نية املرئية واملصنفات الفنية السمعية واملصنفات الفنية املرئية السمعيةالف

 هذه من الفنية، املصنفات مجال في االتفاقيات من عقدت العديد وبالنظر ألهمية ومكانة املصنفات الفنية لدى دول العالم فقد 

 في عقدت التي اإلذاعة وهيئات (الصوتية الفونوغرامات التسجيالت ومنتجي األداء فنائي بحماية الخاصة روما االتفاقيات: اتفاقية

 حيز دخلت والتي (الفكرية تريبس امللكية حقوق  من بالتجارة املتصلة الجوانب اتفاقية وكذلك ٢٠٢٢عام  أكتوبر/ أول  تشرين ٠٢

 اإلبداع صور  ه " جميع. ومع ذلك حاول بعض الفقه تعريف املصنف الفني بأن٢٠٠١ للعام الثاني كانون  من األول  في التنفيذ

 . 1257والفنون والعلوم"  واملوسيقى اآلداب مجاالت في الفكري 

ونحن نرى أن هذا التعريف لم يأت بجديد ألن اإلبداع هو قوام الفن، ومن ثم يمكن القول بان املصنف الفني هو من يبدعه 

ال من يملك القدرة اإلبداعية الهائلة التى ال تتوفر شخص يملك موهبة على اإلبداع يمنحه املولى عز وجل إياها وال يكون فناًنا إ

                                                           

ة والنحت والفنون الزخرفية، والحفر والتصميمات، مصنفات الرسم والتصوير بالخطوط واأللوان، والعمار . سواء كانت حرفية يدوية أو صناعية

 .برامج الحاسب اآللي. واملخططات، واملجسمات الجغرافية، والطبوغرافية

 02، واملعدلة ببرلين في 0321مايو/أيار 2، واملكملة بباريس في 0331سبتمبر/أيلول  2اتفاقية برن لحماية املصنفات األدبية والفنية املؤرخة  1255

 0223يونية/حزيران  91وبروكسل في  0293يونية/حزيران  9، واملعدلة بروما في 0202مارس/آذار  91، واملكملة ببرن في 0213ن الثاني نوفمبر/تشري

 2/12/9110. صادقت دولة قطرعليها فى 0222سبتمبر/أيلول  93واملعدلة في  0220يوليه/تموز  92وباريس في  0212يوليه/تموز  02واستكهولم في 

 .9110لسنة  22ملرسوم رقم بموجب ا

 

دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات الفقهية  –وسام يوسف سليمان حداد: النظام القانوني للمصنف الفني في القانون األردني  - 1256

صفحة عبر موقع دار املنظومة  92، نسخة رقمية متاح منها 9والقانونية جامعة آل البيت ص 

search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Search/Results?join 

وتجدر اإلشارة إلى أن املصنفات الفنية املرئية هي مصنفات الفنون الجميلة والصور التوضيحية والخرئط والتصميمات واملخططات واالعمال 

ة صنفات املسرحية واملرحات الغنائياملجسمة، واملصنفات الفنية السمعية هى مصنفات املوسيقى واملصنفات الفنية السمعية املرئية هي امل

 واملصنفات السينمائية واإلذاعية السمعية والبصرية والحركات واالستعراضات املصحوبة باملوسيقى.

 .022ص  –الثقافة عمان  دار مكتبة الثالثة، الطبعة حمايته، ووسائل املؤلف لحق املعاصرة النماذج املؤلف حق كنعان، نواف - 1257
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 بالخطوط إما عنه ويتم التعبير الجمهور  عند الجمالي الحس يخاطب الذي لغيره. ومن ذلك عرف البعض املصنف الفني بأنه " بأنه

 تظهر ذهني ابتكار كل نه ". وعرفه البعض اآلخر بأ1258مًعا " األصوات والصور  أو الصور، أو األصوات، أو الحركات، أو واأللوان،

. وعرفه رأي آخر بأنه " كل ابتكار ذهني 1259محسوسة"  مادية بصوره الواقع عالم إلى ويظهر اإلنساني واإلبداع عناصر الفن فيه

.أما املصنف الفني الرقمي 1260مهما كانت أهميته يستهوي على الحس الجمالي لإلنسان وتظهر فيه عناصر الفن واإلبداع اإلنساني"

 .1261عرفه بعض الفقه بأنه" كل مصنف إبداعي ينتمي إلى بيئة تقنية املعلومات " فقد

 

يتضح من جملة التعريفات السابقة أنها ركزت على أن املصنف الفني يجب أن يظهر فيه عنصري الفن واإلبداع الذي يخاطب 

ل صنف األدبي والعلمى أن األخير يخاطب العقالحس الجمالي لإلنسان. وبمعنى آخر يمكن القول أن ما يميز بين املصنف الفنى وامل

 والتفكير واملصنف الفني يخاطب األحاسيس واملشاعر والوجدان.

 

 الفرع الثاني: شروط حماية املصنف الفني

، وهذا ما أكدت عليه صراحة املادة الثانية من قانون حق 1262ال يتمتع املصنف الفني بالحماية القانونية ما لم يكن مبتكًرا

  املؤلف
ً
القطري حيث نصت على أنه " يتمتع بالحماية املقررة في هذا القانون مؤلفو املصنفات املبتكرة في اآلداب والفنون، أيا

كانت قيمة هذه املصنفات أو نوعيتها، أو الغرض من تأليفها، أو طريقة التعبير عنها..." وعرفت املادة األولى من ذات القانون 

 و فني مبتكر". املصنف بأنه " كل عمل أدبي أ

 

وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز القطرية فى قضائها بأن " قانون حماية حق املؤلف والحقوق املجاورة الصادر بالقانون رقم 

يقرر في مادته )األولى( أن املصنف هو كل عمل أدبي أو فني مبتكر ألفه شخص طبيعي، ومالك حق املؤلف هو  9119( لسنة 2)

، أو من نقلت له ملكية الحقوق املالية املؤلف أو غيره 
ً
 أو معنويا

ً
 طبيعيا

ً
 الحقوق املالية سواء كان شخصا

ً
الذي تقررت له أصال

"....
ً
 أو معنويا

ً
 طبيعيا

ً
. وهذا يقتض ي منا أن نعرض ملفهوم االبتكار وشروط تحققه، ونتساءل عن مدى 1263سواء كان شخصا

ا لحمايته عبر شبكة اإلنترنت على النحو التالي:إمكانية اعتبار التثبيت املادى للمصنف الفني 
ً
 شرط

 

                                                           

 29-20ص  – 0211 القاهرة، لثالث، والفنية، الكتاب األدبية امللكية في العلمي املرجع لطفي، حمودم حسام محمد - 1258

 الثالث العدد والقانون، الشریعة واملقارن، نسخه رقمية من مجلة األردني القانون  في الفنیة للمصنفات املدنیة عرابي، الحماية أبو غازي  1259

 .933م، ص  ٠٢٢١ مایو ھ ٢٤٠٢ األول  ربیع والعشرون،

 .09وسام يوسف سليمان حداد، النظام القانوني للمصنف الفني في القانون األردني، دراسة مقارنة، املرجع السابق، ص  1260

 يونس عرب، التدابير التشلريعية العربية لحماية املعلومات واملصنفات الرقمية، ورقة عمل مقدمة إلى " الندوة العلمية الخامسة حول دور  1261

والورقة منشورة ألكترونًيا عبر الرابط التالي :  9112،عام 2111واملعلومات في بناء املجتمع العربي، النادي العربي للمعلومات، دمشق، ص  التوثيق

file:///D:/Users/tr.gomaa/Downloads/85%D9%8A%D8%A9.pdf –  2021أكتوبر  2أخر زيارة األثنين املوافق . 

أضاف أحد الباحثين معيارين آخرين هما األسلوب التعبيري وودود الحس الجمالي. راجع: وسام يوسف سليمان حداد: النظام القانوني  1262

، نسخة رقمية متاح 9دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة آل البيت ص  –لفني في القانون األردني للمصنف ا

 search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Search/Results?joinصفحة عبر موقع دار املنظومة  92منها 

 

 ، متاح عبر موقع0الجزء  رقم 9112-7-09تاريخ الجلسة  - قضائية 2007 لسنة – 92الطعن رقم  -تمييز جنائى  1263

qu.edu.qa/AhkamView.aspx? www.eastlaws.com.mylibrary.-http://0  03/9/2021، أخر زيارة املوافق. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
file:///D:/Users/tr.gomaa/Downloads/Ø§Ù�ØªØ¯Ø§Ø¨Ù�Ø±%20Ø§Ù�ØªØ´Ø±Ù�Ø¹Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©%20Ù�ØÙ�Ø§Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ù�Ø¹Ù�Ù�Ù�Ø§Øª%20Ù�%20Ø§Ù�Ù�ØµÙ�Ù�Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø±Ù�Ù�Ù�Ø©.pdf
http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?I=364291&H=%D8%AD%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81&HM=1#597325
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: مفهوم االبتكار الفني
ً
 أوال

 بالنظر إلى عدم تعريف املشرع القطري في قانون حق املؤلف لالبتكار فإن الفقه قد عرفه 

« ي للمؤلف، أي أنه يعبر عن املجهود الذهن1264تشير إلى حالته الذهنية »، تعكس شخصيته، و«بصمة شخصية للمؤلف»بأنه 
توفير الحماية للمصنفات التي تظهر فيها بشكل كاف شخصية مؤلفيها بحيث تكون انعكاسا لذاتيتهم، وعلى وجه ». وهو معيار 1265

 .1266«الخصوص عند املزج بين املعاني املختلفة لالبتكار

 

الفنون، فإنه يشترط خروج هذا اإلنتاج وإذا كان حق املؤلف يرد على كل إنتاج ذهني مبتكر، سواء في مجال العلوم، أو اآلداب، أو 

. وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز القطرية فى قضائها بأن " إذ كان 1267من كوامن النفس، والفكر إلى حيز التعبير الخارجي

 الصادر بشأن حماية حق املؤلف 9119( لسنة 2من القانون رقم ) 02، 07، 01، 3، 2، 9، 0املشرع فيما ضمنه نصوص املواد 

والحقوق املجاورة أوضح بجالء طبيعة املصنف الذي شملته الحماية فجعل االبتكار هو األساس الذي تقوم عليه هذه الحماية 

 ملصنف سابق"
ً
 من شخصيته ومن غير أن يكون ترديدا

ً
 .1268بحيث يبين أن صاحبه قد خلع عليه شيئا

 

ر باشتراطها أن يحمل املصنف شخصية صاحبه. فاملصنف يتضح من التعريفات السابقة أنها أعطت مفهوًما شخصًيا لالبتكا

يحظى بالحماية متى كان هناك جهد ذهني، أو مادي مبذول من مؤلفه، وأن العبرة ليست بمدى انطباع املصنف بشخصية 

 . 1269املؤلف، وإنما بمدى تميزه عن غيره من املصنفات األخرى السابقة في الوجود عليه 

                                                           

 Cass.Civ.1 ère, 2 mai 1998, JCP 1990, II, 219321, NOTE Coprosa. Et CA, Paris 4 chambre swstion A 12 janvier 2005 انظر:1264

Kaligona / Dreamnex, Expertises, mars, n 290, p.118, 2005. 

 

، وما بعدها. 32يفات املختلفة لالبتكار في الفقه املصري: د. عبد الرشيد مأمون، و د. محمد سامي عبد الصادق، املرجع السابق ص انظر لعرض التعر  1265

 دأن يتميز اإلنتاج الفكرى، أو الخلق الذهنى بطابع معين يبرز شخصية معينه لصاحبه، سواء فى جوهر الفكرة املعروضة، أو فى مجر »ويقصد باالبتكاركذلك 

د. حسن كيرة، املدخل إلى القانون، القانون بوجه عام، النظرية العامة للقاعدة القانونية، النظرية « طريقة العرض، أو التعبير، أو التبويب، أو األسلوب

: د محمود جمال الدين زكى، . وللمزيد عن مفهوم اإلبتكار راجع927فقرة  232، ص 0222العامة للحق،  منشأة املعارف باإلسكندرية الطبعة السادسة عام  

، و د. عبد الرشيد مأمون، أبحاث في حق املؤلف، دار النهضة العربية, 970،  فقرة 222، ص 0212دروس في مقدمة الدراسات القانونية، الطبعة الثانية 

، ص 9112، القاهرة 9119لسنة  39لقانون رقم . ود. محمد حسام محمود لطفي, حقوق امللكية الفكرية, املفاهيم األساسية , دراسة ألحكام ا 7، ص 0231

 : وانظر باللغة االنجليزية  .79

M.Salem Abou El Farag, Intellectual Property Law. Basic Concepts, Dar Al. Nahda Al. arabia, 2009, P .255. 

 وانظرفى الفقه الفرنس ي:

- A. Maffre-Baugé, L’oeuvre de l’esprit, empreinte de la personnalité de l’auteur, th. Montpelier I, 1997. 

- S. HADDADIN, Essai sur une theorie generale en droit d’auteur, Thèse, POITIERS, 2008, P 114. 

- A. Lucas &P. Sirinelli, L’originalité en droit d’auteur, JCP G, 1993, I, 3681. 

 C. Colombet, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, op- cit.p. 26,32 et ; A. Bertrand, le droit d’auteur et lesانظر ما يلي: 1266

droits voisins ; 2 éd Paris : Dalloz, 1999, p. 134, 3, 32. 

 .12, فقرة 091ص  ,9112 -9119بدون ناشر، د. حمدي عبد الرحمن: مقدمة القانون املدني، الحقوق واملراكز القانونية،  1267

 متاح عبر موقع 9109/ 02/2تاريخ الجلسة  - قضائية 2011 لسنة - 225طعن رقم  -تمييز مدني  1268

www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamVie %84-http://0  03/09/2021، أخر زيارة املوافق. 

وقد أعطى الدكتور نواف كنعان مفهوًما موضوعًيا لشرط االبتكار بأن  .071انظر فى ذات املعنى: د فاروق األباصيرى، املرجع السابق، ص  1269

 .029انظر: د. نواف كنعان، املرجع السابق، ص « ؤلف نفسه، وأنه لم ينقل كلية أو أساًسا من مصنف آخريكون املصنف من ابتكار امل»

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
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 بشكل ومن هنا يمكن القول بأن اال 
ً
 قديما

ً
بتكار قد يتحقق إما فى مضمون املصنف، وإما في شكله، كمن يتناول يتناول موضوعا

جديد، وتبويب حديث، وأسلوب مختلف أو القيام بترجمة كتاب أو أى مصنف من لغة اجنبية إلى اللغة العربية، أو العكس، ملا 

ر انتاج ذهنى إلى شكل آخر، كأن تكون قصيدة شعرية فيقوم فى الترجمة من جهد وعمل ذهنى للتصرف، وأيضا من يقوم بتحوي

 .1270بتلحينها فإنه يعتبر قد جاء بعمل مبتكر

 

ا لحمايته عبر شبكة اإلنترنت؟
ً
 ثانًيا: هل يعد التثبيت املادى للمصنف الفني شرط

 

بشأن حماية حق املؤلف والحقوق  9119لسنة  2لم يستخدم املشرع القطرى فى تعريفه لالستنساخ في املادة األولى من قانون رقم 

وإنما استخدم مصطلح إعداد نسخة واحدة أو أكثر من  Fixation matérielleمصطلح التثبيت املادى للمصنف  -املجاورة 

ملادى عن معيار التثبيت ا -تمشًيا مع التقدم التكنولوجيا فى مجال املعلوماتية  -املصنف. وهذا يدل على تخلى املشرع القطرى 

ط للحماية اكتفاء بأن يكون املصنف مبتكًرا حتى يتمتع بالحماية القانونية، وذلك بغض النظر عن الوسيلة التى يتم بها كشر 

 بما فى ذلك التخزين الدائم أو املؤقت فى شكل إلكترونى.» -وفًقا لنص املادة األولى -اتصال املصنف بالجمهور 

 

 01بإصدار قانون املعامالت والتجارة االلكترونية  9101( لسنة 01بقانون رقم )ومما يؤكد ذلك إصدار املشرع القطرى للمرسوم 

. فقد اعترف بموجب هذا املرسوم باملعامالت اإللكترونية. حيث عرف فى املادة األولى من الفصل األول كلمة الكترونى 9101/ 

أي شكل أخر من وسائل التقنية املشابهة ". وعرف فى بأنها " تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو 

طة سذات املادة رسالة البيانات بأنها " املعلومات التي يتم إنشاؤها، أو إرسالها، أو معالجتها، أو استالمها، أو تخزينها، أو عرضها، بوا

تخلى املشرع القطرى صراحة عن معيار نظام أو أكثر من نظم املعلومات، أو بوسائل االتصال االلكترونية. فهذا كله يدل على 

 . 1271التثبيت املادى كشرط لحماية املصنف 

 

 تحديد املسئول عن االعتداء على املصنفات الفنية عبر شبكة االنترنت:املطلب الثاني: 

 تمهيد وتقسيم:

تساعد أهم املسائل التى سإن مسألة تحديد الشخص املسئول عن االعتداء على املصنفات الفنية عبر مواقع االنترنت تعتبر من 

على توفير الحماية واألمان القانوني إلبداعتنا الفنية في دولة قطر. حيث إن األشخاص الذين يعتدون على اإلبداعات الفنية غالًبا 

 ما يستخدمون حسابات وهمية ويتخفون وراء أسماء غير حقيقية وتشعر وكأنك تحارب عدًوا ال وجود له عبر الفضاء الرقمي. 

 

                                                           

 . 939، ص 9101حسن براوي وفاروق األباصيري وطارق راشد، املدخل على القانون القطري، مطابع الدوحع الحديثة،  1270

جع بحثنا بعنوان ) االستنساخ الرقمي للمصنفات املحمية في القانون القطري را –وللمزيد عن موضوع االستنساخ الرقمي في القانون القطري  1271

 كلية –املجلة الدولية للقانون  –بشأن حماية حق املؤلف والحقوق املجاورة : دراسة مقارنة مع القانونية الفرس ى واألمريكي (  9119لسنة  2رقم 

 /irl.2014.3 http://dx.doi.org/10.5339 -  القانون جامعة قطر 
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والسؤال الذي يطرحه نفسه هل نقف مكتفين األيدى أمام هذه القرصنة أم ندخل تعديالت على تشريعاتنا الوطنية بما يساهم 

 ليس فقط من الحد، بل القضاء نهائًيا على ظاهرة االعتداء على اإلبداعات الفنية. 

ريكا ولى وجهنا شطر التشرعات املقارنة كفرنسا وأمفي الواقع إنه في ظل غياب النصوص التشريعية في القانون القطري، فإننا سن

. ومن هنا نود القول بأن 1272ملعرفة كيف يمكن تحديد الشخص املسئول عن أى انتهاكات تمس اإلبداعات الفنية القطرية

ا ما سنتناوله ذاملسئولية عن انتهاك املصنفات الفنية عبر شبكة االنترنت ستتوزع بين ناشر املوقع واملضيف أو متعهد اإليواء، وه

 في الفرعين اآلتيين:

 الفرع األول: مدى مسئولية ناشر موقع االنترنت عن االعتداء على املصنفات الفنية 

 الفرع الثاني: مدى مسئولية مقدمي خدمات االستضافة عن االعتداء على املصنفات الفنية

 

 صنفات الفنيةالفرع األول: مدى مسئولية ناشر موقع االنترنت عن االعتداء على امل

 تمهـيد 

مكتفًيا ققط  1273لم يضع املشرع القطري تعريًفا لناشر موقع االنترنت في قانون املعامالت والتجارة اإللكترونية الذي صدر مؤخًرا 

بتعريف معنى مصطلح الكتروني. ولكن هذا ال يعني خلو التشريع القطري من تعريف ملصطلح الناشر بصفة عامة، وإنما عرفته 

بشأن املطبوعات والنشر بأنه " الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يتولى نشر أي  0222( لسنة 3األولى من قانون رقم ) املادة

 مطبوع". فاملشرع القطري يعتبر الناشر بمعناه التقليدي هو من يتولى نشر أي مطبوع سواء أكان شخًصا طبيعًيا أو معنوًيا.

 

شر إلكتروني أو مالك موقع االنترنت في التشريع القطري، فينبغي البحث عن مفهوم هذا ونظًرا لعدم وجود أي تعريف ملصطلح نا

 املصطلح في الفقه، والتشريع املقارن.  

 مفهوم الناشر ملوقع االنترنت في الفقه   -0

 .1274«الشخص الطبيعي أو الشركة التي تنشر للجمهور صفحات عبر مواقع اإلنترنت»لقد عرفه بعض الفقه بأنه 

                                                           

 –ارنة دراسة مق ،“هذا املوضوع على ما سبق تناولناه في مؤلفنا: د. طارق جمة السيد راشد " املسئولية املدنية للناشر لقد اعتمدنا في تناول  1272

حكام قانون املؤلف القطري وأحكام قضاء محكمة التمييزبما . ولكننا أعدنا تناوله مرة أخرى في ضوء أ9101 -0ط–املركز العربي للنشر والتوزيع 

 أضفى على الدراسة تميًزا وعمًقا وهو ما انعكس على نتائج وتوصيات البحث.

البوابة القانونية القطرية على الرابط  –بإصدار املعامالت والتجارة االلكترونية متاح على موقع امليزان  ٠٢٢٢( لسنة ٢٢مرسوم بقانون رقم )1273 

 2021./9/2آخر زيارة  http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2678&language=arالتالي  

 

 انظر:       1274

A. DELAFOND, définition, obligations, responsabilité de l'éditeur « un éditeur de site internet est une personne ou une société qui 

publie, c'est–à-dire qui met à disposition du public, des pages sur internet » disponible sur : 

http://www.easydroit.fr/Internet/Responsabilites/L-editeur.htm. 
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. 1275الشركة التي تحقق منفعة اقتصادية مباشرة من اإلطالع على املحتويات التي تتم استضافتها»رفه البعض اآلخر بأنه وع

وعرفه جانب آخر من الفقه بأنه "الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يقوم بإنشاء املوقع، وتنظيم منتديات املناقشة والحوار، 

 .1276( عبر شبكة اإلنترنت" chats وعرض إمكانية القيام باملحادثة )الشات

 

من هذه التعريفات يمكن القول بأن ناشر موقع االنترنت قد يكون شخًصا طبيعًيا أو معنوًيا يقوم بنشر صفحات أو محتويات 

رغبته  لعبر مواقع اإلنترنت، أو إنشاء املواقع، وتقديم خدمات الحوار واملناقشة واملحادثة عبر مواقع اإلنترنت. وذلك مع عدم إغفا

 .1277في الحصول على املكاسب املالية املباشرة من القيام بهذه الوظائف املختلفة عبر شبكة اإلنترنت

ومن ثم يبدو جلًيا أن مفهوم ناشر موقع االنترنت ال يختلف كثيًرا عن مفهوم الناشر التقليدي إال من حيث طريقة النشر، والدور 

التقليدي يقوم بنشر مصنفات ورقية بنفس الشكل الذي تلقاه به من املؤلف، وال الذي يقوم به كل منهما. فإذا كان الناشر 

يتدخل في مضمون املادة املنشورة، فإن ناشر أو مالك موقع االنترنت يقوم بنشر مصنفات رقمية عبر مواقع اإلنترنت بواسطة 

ة ها من الناشر على حاسوبياته اآللية املرتبطة بصفبتخزين املعلومات التي يتلقا -بموجب عقد اإليواء -متعهد اإليواء الذي يقوم 

 .  1278دائمة بشبكة اإلنترنت 

 

 مفهوم ناشر موقع االنترنت في التشريع املقارن: -9

 

عرف املشرع الكويتي الناشر في املادة األولى من قانون حق املؤلف والحقوق املجاورة رقم بأنه " شخص طبيعي أو اعتباري يقوم 

يل صوتي أو برنامج إذاعي أو أي أداء للجمهور بأية طريقة". ولم يحدد هنا املشرع الكويتي صفة هذا الناشر بنشر مصنف أو تسج

وأنما جاء التعريف عاًما لينصرف بطبيعة الحال إلى كل من يقوم بنشر مصنف أو تسجيل صوتي أو يقوم بأي أداء للجمهور 

كتورني وحجتنا في ذلك أنه اختتم نص املادة بأية طريقة فيه داللة بحيث يصدق هذا التعريف على الناشر التقليدي أو اإلل

 واضحة على أن النشر قد يكون بطريقة تقليدية أوإلكترونية. 

                                                           

 انظر: 1275

 retireune sociétéqui  de services, « éditeurle 14 février 2011,  L'éditeur de services, nouveau statut pour surveiller les contenus, Rees .M

un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés ». Disponible sur : 

http://www.pcinpact.com/news/61904-statut-hebergeur-editeur-service-ligne.htm. 

 :انظر 1276

Ph. Hugot, De nouvelles responsabilités sur l’internet : du vide au flou juridique : Légipresse 2002, n° 191, II, p. 51, « l’éditeur de 

services de communication en ligne est la personne, physique ou morale qui, notamment, crée un site, organise un forum, un groupe 

de discussion, offre la possibilité de "chats” ». 

 

 .92ص  – 9103-املركز العربي الحديث القاهرة  0ط –دراسة مقارنة  –راجع مؤلفنا: املسئولية املدنية للناشر اإللكتروني  1277

 نى:انظر في هذا املع 1278

- F. Balle, Lexique d'information communication, Dalloz, 2006, p. 476. 

- E. Derieux, Dictionnaire de droit des médias, Victoires Éditions, 2004, p. 352. 
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 الفرع الثاني: مدى مسئولية مقدمي خدمات االنترنت عن االعتداء على املصنفات الفنية

 تمهـيد: 

و مزودى خدمات االنترنت؛ ألنهم يتدخلون معه إما في توصيل املستخدم لقد حدث خلط كبير بين ناشر املوقع وغيره من مقدمي أ

بشبكة اإلنترنت، كمزود خدمة اإلنترنت، وإما في تخزين املعلومات على خوادمهم إلتاحتها للجمهور بمقابل أو باملجان، كمقدم 

املصنفات الفنية املنشورة عبر موقع خدمة االستضافة. ومن ثم يثور التساؤل عن مدى دور كل واحد منهما في االعتداء على 

 االنترنت.

 

 أوال: مدى دور مزود خدمة االنترنت في انتهاك حقوق مؤلفي املصنفات الفنية 

 

 تعريف مزود خدمة االنترنت في التشريع القطري:

االلكترونية بأنه " أي  بإصدار قانون مكافحة الجرائم 9102لسنة  02لقد عرفه املشرع القطري في املادة األولى من القانون رقم 

شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود املشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية املعلومات، أو يقوم بمعالجة تخزين 

 املعلومات ".

يتضح من تعريف املشرع القطري ملزود خدمة االنترنت بأنه عبارة عن شخص طبيعي أو معنوي ينحصر عمله في توفير جميع 

ل الفنية التي تساعد مشتركيه على الدخول إلى املواقع التي يرغبونها للبحث واالستفادة من املعلومات والخدمات املتاحة الوسائ

عبر شبكة اإلنترنت. فهو وسيط بين مستخدمي الشبكة، و مقدمي املحتويات والخدمات عبر شبكة اإلنترنت. فالدور الذي يقوم 

دور عامل االتصاالت الذي يقتصر دوره في السنترال على تقديم خدمة اتصال املحادثات  – إلى حد ما -به مورد الخدمة ، يشبه 

 .1279الهاتفية بين الطرفين

 

بشأن حماية حقوق املؤلف والحقوق املجاورة في  9111لسنة  99من قانون رقم  21وهذا ما أكده املشرع البحريني في املادة 

( بين أو من onlineسال أو توجيه أو توصيالت التصاالت رقمية على شبكة معلومات )كل من يوفر إر »"تعريفه ملزود الخدمة بأنه 

 . 1280«خالل نقاط يحددها مستخدم مادة يختارها هذا املستخدم دون تغيير في محتوى هذه املادة لدى إرسالها أو تسلمها

 

بشأن تعديل بعض أحكام قانون  2008ةلسن 132رقم مرسوم سلطاني -من  93وكذلك املشرع العماني في املادة األولى فقرة 

 التي عرفت مزود خدمة االنترنت بأنه "  -2008-11-30 بتاريخ - .حقوق املؤلف والحقوق املجاورة

  .موفر أو مشغل خدمات على شبكة اإلنترنت أو خدمات النفاذ إلى تلك الشبكة أو خدمات التسهيالت املرتبطة بها -أ

موفر خدمة اإلرسال أو التوصيالت الرقمية املباشرة لالتصاالت بين نقاط يحددها املنتفع بالنسبة للتوصيالت املؤقتة،  -ب

 وذلك ملادة في حيازة املنتفع ومضمون من اختياره ودون تعديل ملحتوى املادة التي يتم إرسالها أو استالمها".

 

                                                           

 .023،  022، ص 9113، عام  الكتاب األول )األحكام املوضوعية(، دارالنهضة العربية، القاهرة –د. طارق سرور: جرائم النشر واإلعالم  1279

 لدولة البحرين.( 99/9111بشأن حماية حقوق املؤلف والحقوق املجـاورة ) 9111( لسنة 99قانون رقم ) 1280
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رخيص ملقدمي خدمة االنترنت بأن مزودي خدمة بشأن اسس وضوابط الت 9119لعام  21وأخيًرا نص القرار الوزراري الكويتي رقم 

االنترنت: تشمل شركات االنترنت الرئيسية والفرعية املرخصة من قبل وزارة املواصالت لتقديم خدمات االنترنت للمشتركين، بما 

 .في ذلك املشتركين من مقدمي خدمة االنترنت

 

نوي مهمته تمكين مشتركيه من االتصال بشبكة اإلنترنت، ومن ثم يمكن تعريف مزود خدمة االنترنت بأنه شخص طبيعي أو مع

 وتوفير روابط االتصال الرقمي بين املحتويات التي يحددها املستخدم من دون املساس باملحتوى الذي يقوم بنقله أو استقباله 

 

 طبيعة دور مزود خدمة االنترنت: 

 

كة اإلنترنت من الدخول إلى مختلف املواقع، أو يقوم مزود الخدمة هو وسيط تقني تنحصر وظيفته في تمكين مستخدمي شب

بالنقل الفوري للبيانات بدون أن يمارس أية رقابة على املحتوى الذي ينقله عبر خادمه. أو هم حلقة الوصل بين مزودي أو موردي 

 .1281الخدمات، كالناشر ومتعهد اإليواء واملستخدمين الراغبين في االتصال بشبكة اإلنترنت

لدور الذي يقوم به مورد منافذ الدخول على شبكة اإلنترنت مع الدور الذي يقوم به الناقل البسيط الذي يقتصر دوره ويتشابه ا

على نقل البضاعة دون علمه بطبيعتها أو نوعيتها. وتنحصر التزامات مورد منافذ الدخول في مواجهة مشتركيه في التزامه بتسليمهم 

 .1282ييد الدخول إلى العديد من الخدمات أو االختياراتبرنامج الرقابة الذي يمكنهم من تق

 

نخلص إلى أن مورد منافذ الدخول ليس هو ناشر املحتوى الضار وليس لديه إمكانية الرقابة على املحتويات املنشورة، ولذا فإنه 

 عن األفعال التي يرتكبها غيره على شبكة اإلنترنت؛ ألنه عبارة عن قناة لالتصال 
ً
ال يتدخل في  simples tuyauxليس مسئوال

 .1283املضمون الفكري الذي يتم تمريره من خالله

 

                                                           

 انظر: 1281

S. Warynski, La contrefaçon sur Internet : quelle responsabilité pour les sites de partage de vidéos ? Mémoire Université Robert 

Schuman Année Universitaire 2006-2007."Ils permettent d’établir la connexion entre les fournisseurs de services (essentiellement les 

hébergeurs et éditeurs) et les utilisateurs qui se connectent à l’Internet, au besoin par l’intermédiaire de leurs propres fournisseurs 

d’accès". 

 .A. S  El Hayek . la Responsabilité des intermédiaires de l'internet.th. Nantes,  2006 , p. 54انظر: 1282

 هذا الرأي قالت به جمعية موردي منافذ الدخول وللمزيد من املعلومات عن هذه الجمعية وأنشطتها انظر املوقع التالي: 1283

france.com-http://www.afa. 

 في يتدخل من شخص أكثر فهناك وحده املسئول  هو ليس املشروع غير املضمون  مورد وانظر عكس ذلك ما ذهب إليه رأى في الفقه املصرى من " أن

املشروع  غير املضمون  على االطالع يسهل من وكل يواء واإل الوصول  متعهدي ويشمل ذلك املساءلة نطاق في دخوله بالتالي ويمكن املعلومات نقل عملية

 بين املضمون  لتبادل املسهلة للربط املقوية تقديم البرامج أو باملوقع مباشر اتصال بخلق ،أو الخدمة عن الباحث املوتور  تقديم مثل وسيلة بأي

 واقعة كل ظروف وعلى حسب الخدمة تقديم في تدخله ودرجة به ائمالق الدور  ضوء على شخص لكل إقامة املسئولية يتعين وأنه . الشبكة مستخدمي

 عند الرجوع التضامنية باملسئولية التمسك للمضرور وحق بثه قبل املشروع غير لهم املحتوى  تكشف التي والبرامج التقنية من لديهم ملا وذلك حده على

ى : املسئولية املدنية عن املعامالت اإللكترونية عبر اإلنترنت ، اإلسكندرية دار ". د. عبدالفتاح محمود كيالن أصابه الذي الضرر  عن بالتعويض عليهم

 . 022، ص  9100الجامعة الجديدة 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
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 مدنًيا إذا ثبت أنه حرض عمًدا على التعدي على حقوق الغير أو كان سبًبا في حدوث هذا التعدي متى  
ً

وفي املقابل يكون مسئوال

والحقوق املجاورة البحريني بأنه " مع مراعاة من قانون حق املؤلف  0/ 22كان يعلم بالنشاط املخالف. وهذا ما أكدته املادة 

أحكام هذا الفصل ودون اإلخالل بقواعد املسئولية املقررة بموجب أحكام القانون املدني، تنشأ املسئولية املدنية ملزود الخدمة 

 في التعدي على أي من الحقوق املقررة بموجب أحكام هذا القانون إذا ثبت قيامه من خالل ش
ً
بكته أو نظامه بوصفه شريكا

 على هذا التعدي أو مساهمته بدرجة ملموسة أو تسببه في التعدي، وذلك كله إذا كان يعلم بنشاط التعدي".
ً
 بالتحريض عمدا

 

 ثانًيا: مدى دور مقدم خدمة االستضافة عن انتهاك حقوق مؤلفي املصنفات الفنية  

 

قانون املعامالت اإللكترونية وإنما عرف خدمات االستضافة في  في الواقع لم يعرف املشرع القطري مقدم خدمة االستضافة في

بإصدار قانون املعامالت والتجارة اإللكترونية بأنها " خدمات الكترونية  9101لسنة  01املادة األولى من املرسوم بقانون رقم 

لوصول إليها من قبل مستخدمي تقدم للمستخدمين إمكانات لتخزين املعلومات على نظم معلومات مقدم الخدمة، بحيث يمكن ا

خدمات تجارة الكترونية آخرين". ومفاد ذلك أن مقدم خدمة االستضافة أو املضيف هو عبارة عن شخص طبيعي أو معنوي 

وظيفته الفنية هي تخزين البيانات واملعلومات التي يوفرها له ناشرو املواقع على خادمه، بما يسمح بإتاحتها للجمهور عبر شبكة 

 ت. اإلنترن

 

. وعرفه بعضهم اآلخر 1284«من يقوم بتأجير مكان على الويب للمستأجر لالتصال على اإلنترنت»وقد عرفه بعض الفقه بأنه: 

شخص طبيعى أو معنوى يتولى تخزين التطبيقات والسجالت املعلوماتية لعمالئه، ويمدهم بالوسائل التقنية، واملعلوماتية »بأنه: 

 .1285«ك املخزون عبر اإلنترنت خالل األربع والعشرين ساعةالتي تمكنهم من الوصول إلى ذل

 

دمة بتقديم خ –بمقابل أو باملجان  –شخص طبيعى أو معنوى يقوم »نخلص مما تقدم إلى تعريف مقدم خدمة االستضافة بأنه: 

شبكة اإلنترنت بحيث  بهدف نشرها عبر  Centre serveurالتخزين واملعالجة الرقمية ملحتوى مواقع العمالء على خادمه املركزي 

 .1286«يتمكن الجمهور من اإلطالع عليها في أي وقت

 

وأما عن طبيعة دور مقدم خدمات االستضافة فهو يعمل على تخزين البيانات واملعلومات التي يبثها أصحاب املواقع اإللكترونية 

(site d’Internetعلى حاسوباته اآللية املرتبطة على الدوام بشبكة اإلنترنت، بح ) يث يتمكن أصحاب هذه املواقع من إطالع

 .1287الجمهور على مضمونها املعلوماتي على مدار الساعة

 

                                                           

 .920، ص 9112انظر: السيد عبدالوهاب عرفة: الوسيط في حماية حقوق امللكية الفكرية،  اإلسكندرية، دار املطبوعات الجامعية عام  1284

 .012، ص 9112ولية اإللكترونية، اإلسكندرية دار الجامعة الجديدة عام  د. محمد حسين منصور: املسئ 1285

قد يكون شخًصا طبيًعا، أو معنوًيا يملك موقًعا إلكترونًيا يرغب فى نشره على شبكة اإلنترنت من خالل مساحة محددة يتيحها له املضيف »العميل  1286

مصطفى أحمد عبدالجواد حجازى: عقد استضافة املواقع اإللكترونية )بين النظرية  راجع د.«. على خادم االستضافة بما يسمح للعميل بنشر موقعه

الخادم املركزى بأنه . ويمكن تعرف 22، ص 9100جامعة عين شمس  –والتطبيق (، بحث منشور بمجلة العلوم القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق 

 ا البعض ومتصلة بصفة مستمرة بشبكة اإلنترنت.عبارة عن جميع الحاسبات اآللية والبرامج املرتبطة ببعضه

 .CA Reims ch. civ., 1 sect. 20 juillet 2010, D. 2010 p. 1932 انظر: 1287
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نشاط ُيمارسه شخص »من التوجيه األوروبي الخاص بالتجارة اإللكترونية، عبارة عن  02كما عرفتها املادة  -فخدمة االستضافة 

( على حاسباته اآللية الخادمة بشكل مباشر web pagesب )طبيعي أو معنوي، يهدف إلى تخزين مواقع إلكترونية وصفحات وي

مكنهم في أي وقت من بث 
ُ
ودائم مقابل أجر أو باملجان، ويضع من خالله تحت تصرف عمالئه الوسائل التقنية واملعلوماتية التي ت

(، forum de discussionما يريدون على شبكة اإلنترنت من نصوص، وصور، وأصوات، وتنظيم املؤتمرات وحلقات النقاش )

( ... ومن الوسائل التي يقدمها متعهد اإليواء لعمالئه liens hypertextesوإنشاء روابط معلوماتية مع املواقع اإللكترونية األخرى )

لبث املعلومات التي يرغبون فى نشرها على «  bande passanteأو شريط مرور  espace disque تخصيص مساحة قرص صلب »

( للتعريف به وتزويده ببرنامج خاص ُيمكنه code d’accèsنت، وتزويد العميل بحساب خاص يتضمن مفتاح دخول )شبكة اإلنتر 

 .1288«من االتصال بمتعهد اإليواء، وإضافة أو حذف أو تغيير ما يريد من معلومات

 

 ين متعهد اإليواء، وبين طالبويتم تقديم خدمة االستضافة من خالل إبرام عقد يطلق عليه عقد االستضافة أو اإليواء يبرم ب

عقد يلتزم بمقتضاه وسيط إلكتروني يسمى املضيف بتوفير مساحة إلكترونية »اإليواء أو االستضافة. ويعرف هذا العقد بأنه 

محددة لصالح العميل، واتخاذ كل ما يلزم لنشر موقع العميل على شبكة اإلنترنت بفضل األجهزة واألدوات التي يحوزها املضيف 

 .1289«ر مبلغ نقدي أو مقابل آخر يحصل عليه املضيفنظي

 

من قانون املعامالت والتجارة اإللكترونية القطري على أنه "ال ُيسأل مقدم خدمات االستضافة عن تلك  22وقد أكدت املادة 

 الخدمات، في الحاالت التالية:

استضافة معينة، أو عدم إدراكه الحقائق أو الظروف  عدم علمه الفعلي بالنشاط أو املعلومات غير القانونية املرتبطة بخدمات -0

 التي تبين أن تلك املعلومات أو ذلك النشاط كان غير قانوني

التصرف دون تأخير، بإزالة أو تعطيل الوصول للمعلومات أو الخدمات املتأثرة، عند العلم بعدم مشروعية النشاط أو  -9

 املعلومات املرتبطة بخدمات استضافة معينة

 ذا لم تكن تصرفات مستخدم خدمة االستضافة تتم بموافقة من مقدم الخدمة أو تحت سيطرته".إ -2

 إذا كان على علم فعلي بالنشاط أو املعلومات غير القانونية املرتبطة 
ً

وبناء على ذلك فإن مقدم خدمات االستضافة يكون مسئوال

أو تعطيل الوصول للمعلومات أو الخدمات عند اعلمه بعدم  بخدمات االستضافة إاذ لم يتصرف على وجه السرعة ويقوم بإزالة

 مشروعيتها.

ا واضًحا بين كل من الناشر اإللكتروني وغيره من وسطاء االنترنت الذين ال يتدخلون في 
ً
مما سبق نخلص إلى أن هناك اختالف

و لنشر هذا املحتوى، وأن ناشر املحتوى ه تحديد واختيار املحتوى املقترح نشره، وأن دورهم هو القيام بوظيفتهم الفنية الالزمة

الذي يملك وحده تحديد واختيار املحتوى املعلوماتى املراد نشره على موقع اإلنترنت، أو يستغل تجارًيا املوقع الذي يأويه، أو 

 .1290يستضيفه متعهد اإليواء، أو املضيف على خادمه

                                                           

 ومتاح على موقع اإلنترنت التالي: 7/9112/ 92بحث منشور في   –دراسة تحليلية مقارنة  -النظام القانوني ملقدمي خدمات اإلنترنتأحمد فرج:  1288

-http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9ahGEOX

GhYJ:web2.aabu.edu.jo:8080/nara/manar/suportFile/13910.doc 

 .02مد عبد الجواد حجازي: عقد استضافة املواقع اإللكترونية )بين النظرية والتطبيق(، املرجع السابق، ص د. مصطفى أح 1289

 أوجه التمييز بين الناشر االلكتروني وغيره من وسطاء االنترنت   1290
ً

 –مرجع سابق  –مؤلفنا املسئولية املدنية للناشر اإللكتروني  –راجع تفصيال

 .22ص 
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 ة عبر مواقع االنترنتاملبحث الثاني: مظاهر الحماية القانونية للمصنفات الفني

 تمهــيد وتقسيم:

 نظام 
ً
 غير مسبوقة لالتصال بين األشخاص في مجال مشاركة وتبادل املعلومات. فقد أضحى مؤخرا

ً
لقد أدخل العصر الرقمي طرقا

ملشاركة ملفات املوسيقى، والصوت، والصور، والنصوص،  طريقة مالئمة (P2P) تبادل امللفات من شخص إلى شخص آخر

مثل  -  P2P العالم عبر اإلنترنت.  حيث إنه يمكن ألى شخص عندما يقوم باستخدام برامج املشاركة امج حول والبر 

جهاز الكمبيوتر  أن يقوم  بتخزين ملفات الوسائط في مكان مخصص على - torrentو  LimeWireو  Kazaaو   Morpheusبرنامج

مستخدمي أجهزة الكمبيوتر اآلخرين الذين يستخدمون نفس  اركتها معالخاص به واالتصال باإلنترنت، والبحث عن امللفات ومش

 .1291البرنامج

كما أن هذه األشكال من النقل أو التحميل غير املصرح بها غالًبا ما تعتدي على قوانين وطنية بشأن حق املؤلف، وتؤدى سهولة 

 .1292دوالرات في عائدات أصحاب تلك الحقوق نقل امللفات الرقمية ونسخها بدون ترخيص إلى خسائر مالية تقدر بماليين ال

في حقيقة األمر يمكن حماية أصحاب املصنفات الفنية من االعتداء عليها ضد التحميل غير املشروع في ضوء ما كفله قانون حق 

طبًقا  - هاملؤلف والحقوق املجاورة القطري وقواعد املسئولية املدنية. وبالتالى ليس ملالك حق املؤلف الحق فقط في رفع دعوا

ضد الشخص املتورط في  -بشأن حماية حق املؤلف والحقوق املجاورة  9119( لسنة 2من قانون قانون رقم ) 22لنص املادة 

االستخدام غير املرخص به لحقوقه الحصرية، وإنما يجوز له أيًضا رفع دعواه ضد األشخاص الذين ساهموا في اإلعتداء أو 

 لية املتبوع عن أعمال تابعيه. وبناء عليه سنقسم هذا املبحث إلى مطلبين اثنين تباًعا:يرفعها ضد تابعيهم، وفًقا ملسئو 

 

 املطلب األول: مظاهر الحماية املدنية للمصنفات الفنية عبر مواقع االنترنت

 تمهيد:

ظر، ا قانونية تحاليمكن القول بمشروعية التحميل تذرًعا بأن قانون حق املؤلف والحقوق املجاورة القطرى لم يتضمن نصوصً 

وتعاقب على التحميل غير املشروع للمصنفات وامللفات املوسيقية باستخدام أحد البرامج التي تسهل عملية التبادل بين األفراد 

املتصلين بشبكة اإلنترنت. وملا كان التحميل غير املشروع يتم عن طريق تبادل املصنفات بدون ترخيص من مؤلفيها أو أصحاب 

خص وآخرين جميعهم متصل بواسطة حاسوبه الشخص ى باإلنترنت وباستخدام برنامج يسمح ويسهل هذا الحقوق بين ش

التبادل، فإننا نتساءل هل توجد نصوص في قانون حق املؤلف والحقوق املجاورة القطري تجرم مثل هذا التحميل، وهل نص 

 املشرع القطرى على التدابير التي من شأنها منع هذا التحميل. 

 األول: حماية املصنفات الفنية في قانون حق املؤلف والحقوق املجاورة القطري  الفرع

 

على الرغم من أن قانون حق املؤلف والحقوق املجاورة القطري لم يتضمن نصوًصا خاصة تعالج مسألة التحميل غير املشروع، 

ع القطري في هذا القانون املفاهيم، واملعايير إال أنه وضع نصوًصا عامة تعالج ما يستجد من وسائل جديدة للنشر. وتبنى املشر 

                                                           

كيد على أن انتهاك حق املؤلف ال يتحقق بمجرد اقتراح محرك البحث ملواقع التحميل و ال يتولد عن مجرد وجود ملفات ومع ذلك يجب التأ 1291

 ع في ذلك:جمتاحة للتحميل أو االقتراح التلقائى لهذه املواقع وإنما يتحقق هذا االنتهاك بدخول املستخدم إلى املوقع وتحميل امللفات املحمية. را

C. Manara, Site de téléchargement : phrase suggestive n'est pas fautive, D 2011 p. 1341. 

 هشام محمد الحرك: امللكية الفكرية والتجارة اإللكترونية، بحث منشور على موقع شبكة النبأ املعلوماتية، ومتاح على موقعها التالى: 1292

http://www.annabaa.org/nbanews/24/023.htm 
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الدولية التي تكفل حماية حق املؤلف والحقوق املجاورة في العصر الرقمى. وسوف نبرهن على قدرة النصوص القانونية الحالية 

لتسليم لكن مع افي قانون حق املؤلف والحقوق املجاورة القطري على مكافحة ظاهرة التحميل غير املشروع للمصنفات املحمية، و 

بضرورة تدخل املشرع القطرى قريًبا لتعديل قانونه وإدخال نصوص جديدة تعالج هذه املسألة، كما فعل املشرعين األمريكى 

والفرنس ى. وسنجد من خالل قراءتنا للنصوص املختلفة لقانون حق املؤلف والحقوق املجاورة القطري أنه كفل الحماية املدنية 

 على شبكة اإلنترنت.للمصنفات املنشورة 

لقد كفل املشرع القطرى في قانون حق املؤلف والحقوق املجاورة القطري الحماية للمصنفات الفنية التي يتم نشرها، أو نسخها، 

من قانون حق املؤلف والحقوق املجاورة على أنه " يتمتع فنانو االداء  21أو إتاحتها عبر شبكة اإلنترنت. فقد نص في املادة 

 التالية: بالحقوق 

 الحقوق األدبية وتتمثل فيما يلي: 

 الحق في نسبة أدائهم إليهم إال إذا كانت طريقة االنتفاع باألداء تتعارض مع ذكر أو صفاتهم. -أ

 الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو تغيير في أدائهم يمس سمعتهم. -ب

 الحقوق املالية وتتمثل فيما يلي: 

 ثبت أو نقله إلى الجمهور.بث وإذاعة أدائهم غير امل -أ

 التثبيت أو التسجيل ألدائهم السمعي الذي لم يثبت بعد. -ب

 غير مجاز ألدائهم. -ج
ً
 نسخ التسجيالت السمعية التي تتضمن تثبيتا

 التأجير التجاري للتسجيالت السمعية املتضمنة أدائهم. -د

 ة أدائهم.التوزيع للجمهور من خالل البيع للتسجيالت السمعية املتضمن -هـ

وال يمكن أن يفسر أي حكم من أحكام هذه املادة بأنه يحرم فناني األداء من ابرام عقود يتفقون فيها على شروط أفضل بالنسبة 

 إلى أدائهم.

 من السنة التالية لتثبيت األداء 
ً
وتسري حماية الحقوق املمنوحة بموجب أحكام هذه املادة حتى نهاية السنة الخمسين، اعتبارا

 «. تسجيل سمعي، أو من نهاية سنة تقديم األداء بالنسبة لألداء غير املثبت في تسجيل سمعيفي 

 »بالنسبة لحماية التسجيل الصوتى على أن  20ونص كذلك في املادة 

 

 يكون ملنتج التسجيل السمعي، وحده دون غيره، الحق في مباشرة األعمال التالية أو التصريح بمباشرتها: 

 باشر أو غير املباشر للتسجيل السمعي بأي طريقة وفي أي شكل آخر. الستنساخ امل-0

 تأجير نسخة عن التسجيل السمعي للجمهور.  -9

 التوزيع للجمهور من خالل البيع.  -2

 من السنة 0وتسري حماية حقوق نشر التسجيل السمعي املمنوحة بموجب البند )
ً
( من هذه املادة حتى نهاية الخمسين، إعتبارا

 من السنة التالية لسنة تثبيت التسجيل السمعي إذا لم ينشر هذا التسجيل التال
ً
ية لسنة نشر التسجيل السمعي، أو إعتبارا

 بعد".

 على أنه  29ونص في املادة 

 

 " يكون لهيئات اإلذاعة، وحدها دون غيرها، الحق في مباشرة األعمال التالية أو التصريح بمباشرتها: 

 إلذاعية. . إعادة بث برامجها ا0

 . نقل برامجها اإلذاعية إلى الجمهور. 9

 . تثبيت برامجها اإلذاعية. 2
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 . استنساخ تثبيت لبرامجها اإلذاعية. 2

وتمتد حماية حقوق نشر التسجيل السمعي املمنوحة بموجب هذه املادة ملدة عشرين سنة، تبدأ من السنة التالية للسنة 

 التي تم فيها البث". 

 

 

 

  -على أنه "تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: 22ة وتنص املاد

 أداءات فناني األداء القطريين.  -0

 التسجيالت السمعية للمنتجين القطريين أو التسجيالت التي تم تسجيلها أو نشرها في قطر.  -9

 ها بواسطة جهاز إرسال في قطر. برامج هيئات اإلذاعة إذا كان املركز الرئيس ي لهذه الهيئات في قطر، أو إذا تم بث برامج -2

 ملعاهدة دولية 
ً
كما تسري أحكام هذا القانون على األداءات أو التسجيالت السمعية أو البرامج اإلذاعية الواجب حمايتها وفقا

 فيها. 
ً
 تكون الدولة طرفا

 موقف املشرع القطرى من التحميل غير املشروع

ا غير املشروع وتتشكل به جريمة التقليد، فهل يمكن القول بأن  إذا كان تحميل امللفات املوسيقية، واملصنفات
ً
املحمية يعد نسخ

نصوص قانون حق املؤلف والحقوق املجاورة القطرى الجديد كافية للتصدى لظاهرة التحميل غير املشروع أم أننا في حاجه إلى 

 تعديل هذا القانون؟

 

لقطرى ليست كافية ملعالجة ظاهرة التحميل غير املشروع، ونحن في إن النصوص الحالية في حق املؤلف والحقوق املجاورة ا

حاجة إلى تعديل هذا القانون ليتماش ى مع النشر الرقمى، وفي الوقت نفسه اليمكن إنكار إمكانية تطبيق النصوص الحالية على 

 لى:املحمية وذلك على النحو التاجميع االنتهاكات الناشئة عن التحميل غير املشروع للمفات املوسيقية وغيرها من املصنفات 

: نصوص قانون رقم 
ً
 بشأن حق املؤلف والحقوق املجاورة  9119لسنة  2أوال

ا: فاملستخدم يقوم باستحداث نسخة مطابقة ألصل مصنف أو تسجيل صوتى من موقع اإلنترنت 
ً
أما عن كون هذا التحميل نسخ

يه املشرع القطري في الفقرة التاسعة من املادة األولى بتعريفه وتخزينها إلكترونًيا على حاسوبه الشخص ى وهذا ما نص عل

إعداد نسخة واحدة أو أكثر من املصنف وذلك عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر، أو التصوير الفوتوغرافي »االستنساخ بأنه 

 «.ي شكل إلكتروني.أو الصب في قوالب أو بأي وسيلة وفي أي شكل آخر بما في ذلك التخزين الدائم أو املؤقت ف

 

وأما عن كون هذا التحميل غير مشروع متى تم بدون إذن كتابى مسبق من املؤلف أو صاحب الحق على املصنف، وتتشكل به 

على أنه " مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة  23جريمة التقليد.  فقد نصت املادة 

ال تزيد على سنة، وبالغرامة التي ال تقل عن ثالثين ألف ريال وال تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين ال تقل عن ستة أشهر و 

العقوبتين، كل من قام بنشر أو استغالل مصنف غير مملوك له، دون الحصول على إذن كتابي موثق من مؤلف املصنف أو 

 خالف الحقيقة، ملكيته ملصنف غير مملوك له".ورثته أو ممن يمثله ويعاقب بذات العقوبة كل من يدعي، 

على أنه " مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة،  22ونصت املادة 

ند نشر م عوبالغرامة التي ال تقل عن ثالثين ألف ريال وال تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ناشر قا

 بذلك تعليمات مؤلف املصنف ورغبته".
ً
 املصنف بالتعديل في حقيقته أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه، مخالفا
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على أنه " ال يجوز ألي من املحال التي تتولى توزيع أو بيع أو نسخ نماذج املصنفات، أن تقوم  71وعلى نفس املنوال نصت املادة 

 ح للتداول إال بموافقة كتابية من املؤلف مالك املصنف، أو ممن يمثله".بعملية البيع أو النسخ أو الطر 

 

ويعاقب صاحب املحل الذي يخالف أحكام الفقرة السابقة، بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبالغرامة التي ال تقل عن ثالثين ألف 

 ريال وال تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 على الحقوق املتمتعة بالحماية املقررة بموجب هذا  70ونصت املادة 
ً
على أنه " تعتبر من األعمال غير املشروعة، وتشكل تعديا

 القانون، األعمال التالية:

صنع أجهزة أو أدوات أو استيرادها بغرض استعمالها بالبيع أو التأجير أو غير ذلك من التصرفات، إذا كانت مصممة أو معدة 

 لتعطيل أج
ً
هزة أو أدوات تسمح بمنع االستنساخ أو بالحد من استنساخ مصنف أو تسجيل سمعي أو برنامج إذاعي أو خصيصا

 تهدف إلى الحط من جودة املصنف.

صنع أجهزة أو أدوات أو استيرادها بغرض استغاللها بالبيع أو التأجير أو غير ذلك من التصرفات إذا كانت تسمح بالتقاط برامج 

لة على الجمهور بأي طريقة أخرى بما فيها البرامج املنقولة عبر الساتل )القمر الصناعي( أو تسمح بتسهيل مشفرة مذاعة أو منقو 

 ذلك ألشخاص ال يمتلكون حق التقاط هذه البرامج.

 إزالة أي معلومات إلكترونية تتعلق بإدارة الحقوق أو تغييرها من دون تصريح.

أو برامج إذاعية، أو استيرادها بهدف التوزيع، أو إذاعتها أو نقلها إلى الجمهور، أو توزيع مصنفات، أو أداءات أو تسجيالت سمعية 

توفيرها للجمهور دون تصريح، مع علمه بأن معلومات إلكترونية تتعلق بإدارة الحقوق قد أزيلت منها أو تم تغييرها دون تصريح. 

 ته عن ستة أشهر وال تزيد على سنة".ويعاقب مرتكب أي فعل من األفعال السابقة بالحبس الذي ال تقل مد

في جميع األحوال املبينة في هذا الباب، يتعين الحكم بمصادرة نسخ املصنفات موضوع الجريمة، وأي “على أنه  79ونصت املادة 

 مواد استعملت في االستنساخ، كما يجوز الحكم بإغالق املحل مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ثالث سنوات.

لعود تضاعف العقوبات املنصوص عليها في هذا الباب، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدة أو أكثر على وفي حالة ا

 نفقة املحكوم عليه.

بالحكم الوارد في كل من القانونين األمريكى والفرنس ى نجد أن هذه القوانين تتفق جميعها على  79-23وبمقارنة نصوص املواد 

ل الذي يكون بدون إذن من املؤلف أو أصحاب الحقوق ومعاقبة كل من الناشر صاحب املوقع الذي وفر عدم مشروعية التحمي

 البرنامج املستخدم في التحميل )التقليد عن طريق املساهمة( والشخص الذي قام بالتحميل.

للمحكمة بناء على »لتي تنص على أن ا 22وباإلضافة إلى ما تقدم البد من االعتماد على اإلجراءات التحفظية املذكورة في املادة 

 طلب مالك حق املؤلف أو أي من ورثته أو خلفه أن تتخذ اإلجراءات التالية فيما يتعلق بالتعدي على هذا الحق: 

 األمر بوقف التعدي. -أ

 ضبط النسخ املخالفة والتحفظ عليها أو أي جزء منها. -ب

 االستنساخ. مصادرة النسخ املخالفة أو أي مواد استعملت في -جـ

 الحكم بالتعويض املناسب. -د

 مصادرة عائدات االستغالل الناتجة عن املخالفة. -هـ

 من 
ً
إذا ثبت أن الطالب هو مالك الحق وأن حقوقه قد تم التعدي عليها أو أن التعدي عليها وشيك، للمحكمة أن تتخذ أيا

فظية ملنع فعل التعدي من الحدوث أو بهدف الحفاظ على دليل ( من هذه املادة بصورة تح0اإلجراءات املنصوص عليها في البند )

 له عالقة بفعل التعدي.
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في الحاالت التي يحتمل أن يؤدي التأخير إلى ضرر لصاحب الحق يتعذر تعويضه، أو في الحاالت التي تكون فيها خطورة يمكن 

 من اإلجر 
ً
( من هذه املادة 0اءات املنصوص عليها في البند )إثباتها بضياع أدلة متعلقة بفعل التعدي، للمحكمة أن تتخذ أيا

بصورة تحفظية بدون تبليغ املدعى عليه وفي غيابه، ويجري تبليغ األطراف املتضررة باإلجراءات املتخذة من قبل املحكمة فور 

 تنفيذ اإلجراء.

 

لية كافية ملنع التعسف ولضمان أي ( من هذه املادة كفالة ما2، 9يجب أن يرفق بطلب اإلجراء التحفظي وفق أحكام البندين )

 في دعواه.
ً
 أضرار قد تلحق باملدعي عليه إذا لم يكن املدعي محقا

 

( من هذه املادة إذا لم يكن قد رفع 2، 9يتم بناء على طلب املدعى عليه إلغاء اإلجراءات التحفظية املتخذة وفق أحكام البندين )

 من تاريخ صدور أمر 
ً
 املحكمة باتخاذ اإلجراء.دعوى خالل خمسة عشر يوما

( من هذه املادة بناًء على مض ي مدة رفع الدعوى، 2، 9في الحاالت التي يلغى فيها اإلجراء التحفظي املتخذ وفق أحكام البندين )

 أو بسبب تقصير املدعي، أو تبين أنه ال يوجد فعل تعد أو خطر من وقوع فعل تعد، للمحكمة بناء على طلب املدعى عليه أن تحكم

 بتعويض مناسب لألضرار الناشئة عن هذه اإلجراءات.

للمحكمة أن تحكم على املدعي الذي تعسف في طلب أي من اإلجراءات الواردة في هذه املادة، بتعويض الطرف املتخذ اإلجراء في 

 عن األضرار التي لحقته نتيجة هذا التعسف.
ً
 كافيا

ً
 حقه تعويضا

 

على   peer to peerحيث املبدأ التحميل غيراملشروع للمصنفات املحمية بواسطة برنامجنخلص إلى أن املشرع القطري يحظر من 

من قانون حق املؤلف والحقوق املجاورة القطري. غير أن العقوبة  79-23أساس تكييفه على أنه تقليد، وفًقا لنصوص املواد 

من النص على اتخاذ العديد من التدابير الفنية التي من املذكورة في هذه املواد ال تحقق الردع الكافى للمخالفين. ومن ثم البد 

شأنها الحيلولة دون الوصول بدون ترخيص إلى املصنفات املحمية. حيث لجأ املشرع الفرنس ى إلى الوسائل الوقائية التي تساعد 

 انونية.على التقليل من حجم التحميل غير املشروع، وذلك بإرسال رسائل لتوعية املستخدمين باإللتزمات الق

 

 الفرع الثاني: دور مكتب حماية حق املؤلف والحقوق املجاورة

 

مكتب حماية حق »من قانون حق املؤلف القطرى " ينشأ بإدارة الشؤون التجارية بالوزارة مكتب يسمى  22طبًقا لنص املادة 

 :ما يلييتولى تطبيق أحكام هذا القانون. وله في سبيل ذلك القيام ب« املؤلف والحقوق املجاورة

 .توعية املؤلفين وفناني األداء بالطرق املثلى ملمارسة حقوقهم املادية واألدبية ومساعدتهم

 ألحكام هذا القانون، متى اتفق األطراف على ذلك
ً
 .الفصل في املنازعات التي تنشأ بين املؤلفين أو فناني األداء والغير، وفقا

ؤلف والحقوق املجاورة على املستوى املحلي والعربي والدولي وتقديم االقتراحات دراسة ومتابعة ما يثار من قضايا تتعلق بحق امل

 .أو التوصيات في هذا الشأن

 ألحكام هذا القانون 
ً
 .دراسة طلبات إيداع املصنفات والتسجيالت السمعية وأداءات فناني األداء والبرامج اإلذاعية، وذلك وفقا

ذا القانون، خاصة األنظمة الالزمة إليداع األعمال واملواد املنصوص عليها في البند اقتراح ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام ه

 .السابق من هذه املادة لدى املكتب، وكيفية اإلعالن عن ذلك، والنماذج والسجالت الخاصة باإليداع
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بي ورة على املستوى املحلي والعر تمثيل الدولة في االجتماعات والندوات واملؤتمرات املتعلقة بحماية حق املؤلف والحقوق املجا

 .والدولي

 27املادة 

( من 2يجوز ملالكي حق املؤلف والحقوق املجاورة أن يتقدموا إلى املكتب بطلب إيداع األعمال واملواد املنصوص عليها في البند )

 :املادة السابقة، على أن يرفق بالطلب البيانات التالية

 .نفات املشتركة، أو اسم مالكي الحقوق املجاورةاسم املؤلف أو املؤلفين بالنسبة للمص

 .موضوع املصنف أو موضوع الحق املجاور 

 .عدد نسختين من املصنف أو من العمل موضوع الحق املجاور 

 .بيان شامل بمواصفات املصنف أو العمل موضوع الحق املجاور 

 .همإقرار مكتوب منهم بملكيتهم للمصنف أو الحق املجاور والحقوق املمنوحة ل

 .وال يكون لعدم اإليداع أي أثر بالنسبة لتمتع املصنف أو الحق املجاور بالحماية املقررة بموجب أحكام هذا القانون 

 21املادة 

يمنح املكتب مالكي الحقوق أو مالكي الحقوق املجاورة شهادة، تتضمن تاريخ إيداع املصنف أو موضوع الحق املجاور ونوعه، 

 .سداد الرسم املقرر للشهادة واسم صاحبه أو مالكه بعد

وتكون هذه الشهادة قرينة على صحة ما تضمنته من بيانات، ويجوز للغير إثبات عكسها، وتحدد رسوم استخراج شهادات اإليداع 

 .بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير

 

 قانونين القطري واألمريكياملطلب الثاني: حماية املصنفات الفنية من انتهاك الغير لحق املؤلف في ال

 

لم ينص املشرعين القطري واألمريكي صراحة في قانوني حق املؤلف على مسئولية أي شخص عن التعدي الذي يرتكبه شخص 

آخر. ولكن عدم وجود مثل هذه اللغة الصريحة في النظام األساس ي لحق املؤلف ال يحول دون فرض املسئولية عن فعل الغير 

على بعض األشخاص الذين لم يشاركوا بأنفسهم في النشاط  -في جميع املجاالت تقريًبا من القانون  -املؤلفعن التعدي على حق 

 مسئولية صاحب أو ناشر املوقع ال تقتصر على أفعاله الشخصية، وإنما يكون املخالف.  وتفرض املسئولية عن فعل الغير أن 

 
ً
 .1293تابعين لهعن األفعال الضارة التى تصدر عن األشخاص ال مسئوال

 وبناء على ذلك نقسم هذا املبحث إلى فرعين على النحو التالي: 

 

 حماية املصنفات الفنية من انتهاك الغير لحق املؤلف في القانون القطري الفرع األول: 

 

: شروط مسئولية صاحب املوقع عن انتهاك الغير لحقوق املؤلف
ً

 أوال

 
ً
بصفة رئيسة عن الضرر الذي سببه تابعه بعمله غير املشروع  -مدني قطري  912ة طبًقا لنص املاد -يكون صاحب املوقع مسئوال

 .1294متى كان واقًعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها

                                                           

و ما بعدها، د. جابر محجوب على، النظرية العامة لاللتزام، الجزء األول،  222د. عبدالزاق السنهورى، املرجع السابق، ص  راجع للمزيد: 1293

 ، وما بعدها. 732، ص 9101مصادر االلتزام في القانون القطري، مطابع الدوحه الحديثة، عام 

 تابعيه انظر:املبدأ وشروط تطبيقه على رئيس املؤسسة كمتبوع يسأل عن عمل  1294
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( من القانون املدني على 912أن النص في املادة ) -في قضاء هذه املحكمة  -وتطبيًقا لذلك قضت محكمة التمييز بأن " املقرر  

 منه حال أداء وظيفته أو بسببها.  املتبوع ( يكون 0»)أن 
ً
 عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير املشروع، متى كان واقعا

ً
مسئوال

 في اختيار تابعه، متى كان من شأن املهمة املكلف بها التابع أن تثبت املتبوع ( وتقوم رابطة السببية ولو لم يكن9)
ً
سلطة  للمتبوع حرا

 ال يقبل إثبات  املتبوع على أن املشرع قد أقام هذه املسئولية على خطأ مفترض من جانب، يدل «فعلية في رقابته وتوجيهه
ً
فرضا

العكس، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه املسئولية بأن يكون العمل الضار غير 

 من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها، لم
ً
  املشروع واقعا

ً
يقصد أن تكون املسئولية تقتصر على خطأ التابع وهو يؤدي عمال

من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب املباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية إلمكان وقوعه، بل تتحقق املسئولية 

 كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو 
ً
 ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله أيضا

أو عن باعث شخص ي، وسواء أكان  املتبوع غير املشروع أو هيئت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع ملصلحة

 بالوظيفة أو ال عالقة له بها وسواء وقع الخطأ بعلم
ً
 أو بغير علمه.  املتبوع الباعث الذي دفعه إليه متصال

 

 عن عمل تابعه أن يملك سلطة اإلشراف والرقابة على أفعال التابع حتى، ولو لم يكن ويشت
ً
رط لكي يكون صاحب املوقع مسئوال

على علم ومعرفة باإلنتهاك وهذا يعني ضرورة وجود رابطة تبعية بين الناشر وعماله، أو أجرائه، بمعنى أن يكون للناشر على تابعه 

توجيه التابع ورقابته بخصوص األعمال التى يؤديها التابع لحساب املتبوع، وأن يكون هناك  سلطة فعلية أو واقعية تتمثل فى

خطأ ارتكبه التابع أثناء أداء وظيفته أو بمناسبة ممارستها. ويتحقق هذان الشرطان فى حالتين: الحالة األولى: أن يقع من التابع 

رابطة السببية بين خطأ التابع والضرر الحادث للغير. والحالة الثانية: خطأ، وأن يترتب الضرر على هذا الخطأ، بمعنى أن تتوافر 

 . 1295أن يكون الخطأ املنسوب للتابع صدر منه حال تأدية وظيفته أو بسببها

 

 ثانًيا: أساس مسئولية صاحب موقع االنترنت عن انتهاك الغير لحقوق املؤلف

هذه املسئولية على عدة نظريات منها الخطأ املفترض وتلك هى  لقد اختلفت آراء الفقهاء وأحكام القضاء حول تحديد أساس

 .1296النظرية التقليدية، ونظرية تحمل التبعة، ونظرية النيابة، ونظرية الحلول، ونظرية الضمان

                                                           

Crim. 7 novembre 1873 , D. 1874 , I , p. 92: Crim. 30 novembre 1944 , D. 1945 , p. 161: Crim. 28 février 1956 , JCP 1956 , II , p. 9304 , 

note de Lestang. 

ة عمر دفع هللا:  مسئولية املتبوع،  دراس وللمزيد من الشرح والتوضيح عن شروط تطبيق هذه املسئولية راجع  في الفقه املصرى:محمد الشيخ 1295

. وراجع للمزيد 0233. و سالم أحمد على الغص: مسئولية املتبوع عن فعل تابعه، رسالة دكتوراه عين شمس 0221مقارنة، رسالة دكتوراه القاهرة 

املتبوع عن خطأ التابع، دراسة مقارنة، مجلة  عن أحكام هذه املسئولية فى الفقه اإلسالمى: د. محمد محيى الدين إبراهيم سليم: أحكام مساءلة

 .213 -072، ص 0221البحوث القانونية واإلقتصادية، كلية الحقوق جامعة املنوفية، العدد التاسع، السنة الخامسة، إبريل عام 

عم فرج الصده : املرجع السابق، ص ، وما بعدها و د. عبداملن272د. عبد الزاق السنهورى: مصادر االلتزام، الجزء األول، املرجع السابق، ص  1296

ضة ه. وراجع كذلك فى تبنى نظرية الضمان. د.عبدالودو يحيى: املوجز فى النظرية العامة لاللتزامات، القسم األول، مصادر االلتزام، دار الن721، ص 727

عدها. و د. نزيه محمد الصادق املهدى: مصادر ، وما ب931، ص 9111. و  د. سمير عبدالسيد تناغو: مصادر االلتزام، عام 932ص  0221العربية 

، 9119. و د. عبدهللا  مبروك النجار: مصادر االلتزام، دار النهضة العربية 299، ص 202، ص 9113العربية  االلتزام، الجزء األول،  القاهرة دار النهضة

ون املدنى الجديد، الكتاب األول، مصادر االلتزام، مطبعة مصر وانظر عكس هذا الرأى د. أحمد حشمت أبو استيت: نظرية االلتزام فى القان202.1ص 

.حيث يرى سيادته أنه " من غير املمكن رد مسئولية املتبوع إلى أساس مستقيم، وال مناص من التسليم 232، الطبعة الثانية، ص 0272شركة مساهمة 

 بها كما أرادها الفقه، والقضاء ".
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امن يعتبر فى حكم الكفيل املتض واملستقر عليه في القضاء القطري هو تأسيس هذه املسئولية على فكرة الضمان القانونى فاملتبوع

 وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون. 

 عن الضرر الذي  -0( من القانون املدني على أن "912النص في املادة )»ومن قضت محكمة التمييز بأن 
ً
يكون املتبوع مسئوال

 منه حال أداء وظيفته أو بسببها ..."، وإذ كانت مس
ً
ليست  ئولية املتبوع عن تابعهيحدثه تابعه بعمله غير املشروع متى كان واقعا

 .1297«مسئولية ذاتية، وإنما هي في حكم مسئولية الكفيل املتضامن، وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون 

 الفرع الثاني: مسئولية صاحب املوقع عن انتهاك الغير لحق املؤلف في القانون األمريكي

  

 1298لحق املؤلف في القانون األمريكي مسئولية ثانوية عن هذا االنتهاك باملساهمة تكون مسئولية صاحب املوقع عن انتهاك الغير 

توافر ثالثة شروط هى العلم بالنشاط املخالف والتشجيع أو املساعدة على التعدى أو املساهمة املادية في إحداث السلوك 

 .1299املخالف لشخص آخر وتوفير اآلالت أو األدوات التي تسهل التعدي

                                                           

 .9113-00-2تاريخ الجلسة  -قضائية  9113لسنة  - 22الطعن رقم  -انظر: تمييز مدني  1297

من  22إن مفهوم املساهمة أو االشتراك في التعدي  ال يطبق في القانون القطري إال على الجرائم التي تخضع للقانون الجنائي عرفت املادة  1298

 في الجريمة كل منالشريك بأنه  "  9112لسنة  00رقم قانون العقوبات القطري 
ً
حرض غيره على ارتكاب الفعل املكون لها، إذا كان  -1 :يعد شريكا

 أو آالت أو أي ش يء  -3 .اتفق مع غيره على ارتكابها، فوقعت بناًء على هذا االتفاق -2 .هذا الفعل قد وقع بناًء على هذا التحريض
ً
أعطى الفاعل سالحا

ا ". يتضح من هذرى في األعمال املجهزة أو املسهلة أو املتممة الرتكابهاآخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، أو ساعده بأي طريقة أخ

ع م النص أن الركن املادى للمساهمة الجنائية   يتكون من ثالثة عناصر هى املساعدة، أو التحريض، أو االتفاق. ومن ثم يتقق التشريع القطري 

 لتى املساعدة، والتحريض .القضاء األمريكى في تحقق الركن املادى للمساهمة التبعية في حا

ئيس ى فى ر  تعرف املساهمة التبعية بأنها " نشاط يرتبط بالفعل اإلجرامى، ونتيجته برابطة السببية، دون أن يتضمن تنفيذا للجريمة، أو قياًما بدور 

. وعرفها البعض اآلخر بأنها: 291م، ص  0232 1ارتكابها " د. محمود نجيب حسنى: قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة  ط 

 ،" كل سلوك يرتكبه الشخص دون أن يتوافر به النموذج القانونى للجريمة تامة أو شروًعا " د. أحمد فتحى سرور: الوسيط في قانون العقوبات

: "األفعال التى ال ترقى بأصحابها إلى مرتبة .  وعرف البعض االشتراك فى الجريمة بأنه129ص  0ج 0232القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة 

شروط لالفاعليين األصليين، أى ال تنطوى على نشاط تنفيذى أو رئيس ى فى الجريمة، وإنما تلعب دوًرا فى وقوع الجريمة محل املساهمة، وتستجمع ا

. ". وعرف 232، ص 9110لقاهرة دار النهضة العربية التى يضعها القانون لقيامها " د.أحمد عوض بالل: محاضرات فى النظرية العامة للجريمة، ا

ا بالتسبب
ً
ن يحرض، م الفقه اإلسالمى املساهم التبعى، أو الشريك بالتسبب بأنه: " من تتوسط بين إرادته والنتيجة املؤثمة إرادة أخرى، فيعد شريك

 
ً

بارتكاب أمر يتعارض، وأوامر الشارع اإللهى ". راجع للمزيد حول أو يكره غيره على قتل ثالث، أو قطع أحد أعضائه، أو يغرى آخر واعًيا، وعاقال

ر العربى كموقف الفقه اإلسالمى من التمييز بين الشركاء في الجريمة كل من: الشيخ محمد أبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمى، دار الف

. و د 210، ص 0232بالقانون الوضعى، القسم العام، دار الطباعة الحديثة  .  وعبدالقادر عوده:التشريع الجنائى اإلسالمى مقارنا200، ص 0221

 .022، ص 0231محمد محى الدين عوض: الفقه الجنائى اإلسالمى مبادئه األساسية في التشريع اإلسالمى، مطبعة القاهرة 

ملنازعات املدنية إال في حاالت خاصة في نطاق نظرية املساهمة وتجدر اإلشارة  إلى ان هذا النوع من املسئولية  ال يطبق هذا النوع من املسئولية في ا

 للمزيد من التفاصيل راجع:في اإلخالل بااللتزام التعاقدي . 

A. Strowel , la responsabilite des intermediaires sur internet: actualites et question des hyperliens , Deuxième Partie: la responsabilité 

.technologie.org-http://www.droitmatière d’hyperliens , p. 27.disponible sur  en 

 .0231وراجع فى الفقه املصرى د. عبد الرشيد مأمون: املسئولية العقدية عن فعل الغير، القاهرة، دار النهضة العربية، عام 

 انظر: 1299

17 U.S.C.A. § 101 et seq. Perfect 10, Inc. v. Visa Intern. Service Ass'n, 494 F.3d 788, 83 U.S.P.Q.2d 1144 (9th Cir. 2007) “ One 

contributorily infringes a copyright when he: (1) has knowledge = 

= of another's infringement, and (2) either (a) materially contributes to or (b) induces that infringement”. 

 وللمزيد عن شرطى املعرفة، واملساهمة املادية في إحداث السلوك املخالف لشخص آخر راجع:

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
http://www.droit-technologie.org/
http://international.westlaw.com/find/default.wl?tc=-1&sp=intpmendes-000&docname=17USCAS101&rp=%2ffind%2fdefault.wl&sv=Split&rs=WLIN11.10&db=1000546&tf=-1&findtype=L&fn=_top&mt=314&vr=2.0&pbc=B48FF4C4&ordoc=1973019735
http://international.westlaw.com/find/default.wl?sp=intpmendes-000&serialnum=2012607695&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&sv=Split&rs=WLIN11.10&db=0000506&tf=-1&findtype=Y&fn=_top&mt=314&vr=2.0&pbc=B48FF4C4&ordoc=1973019735
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: الع
ً

 لم بالنشاط املخالف أوال

. ويعبر 1300يشترط لقيام املسئولية عن املساهمة فى التعدى على حق املؤلف ثبوت علم املسئول عن التعدى بالنشاط املخالف

ا بعناصر الركن 
ً
عن هذا الشرط في قانون العقوبات القطري بالركن املعنوى للمساهمة التبعية. فالبد أن يكون الشريك عامل

 التبعية، وأن تتجه إرادته إلى املساهمة في الفعل اإلجرامى الذي يأتيه املساهم األصلى.  املادى للمساهمة

ويعتبر هذا الشرط منطقًيا؛ ألنه ال يتصور قيام مسئوبية ناشر املوقع إال إذا كان على علم فعلى بالنشاط املخالف وكان بإمكانه 

 باملساهمة مع املجرم األصلي إذا فشل في إزالة املادة املخالفة أو قام منع وصول املستخدمين إلى موقعه. وفي املقابل يكون مسئو 
ً

ال

 . 1301للمساعدة في تحميل التسجيالت املوسيقية site and facilitiesبتوفير املوقع وتقديم التسهيالت 

 

 عن االنتهاك غير املباشر للحقوق املالية للمؤلف إذا كان مع علمه بالن
ً
جع شاط املخالف حرض أو شويكون صاحب املوقع مسئوال

. وعلى الرغم من أن املشرع القطري لم ينظم فى قانون حق 1302أو ساهم مادًيا فى إحداث السلوك املخالف الذي ارتكبه آخر

املؤلف والحقوق املجاورة املسئولية عن املساهمة في التعدى على حق املؤلف، إال أن هذه املسئولية نشأت تأسيًسا على أن 

 للمساءلةالشخص الذي يس
ً
 . 1303«اهم بصورة مباشرة في تعدى شخص آخر على حق املؤلف يجب أن يكون قابال

 

 ثانًيا: التشجيع أو املساعدة أو املساهمة املادية فى إحداث السلوك املخالف لشخص آخر 

                                                           

Bartholomew, Mark and McArdle, Patrick F., Causing Infringement. Vanderbilt Law Review, Vol. 64, No. 3, 2011, p. 683-688. 

ساهمة التبعية: راجع املستشار حسام محمد سامي جابر: املساهمة التبعية في القانون الجنائى املصرى للمزيد حول الركن املعنوى في امل 1300

وما بعدها. جمال عبداملجيد التركى: املساهمة التبعية في قانون العقوبات، دراسة تأصيلية  917ص  0223واملقارن، املكتبة القانونية الطبعة األولى 

 وما بعدها. 092، ص 9111امعى الحديث الطبعة االولى تحليلية مقارنة املكتب الج

 انظر: 1301

United States District Court for the Northern District of California, Juge Marilyn, H. Patel ,10 aout 2000, Cass = 

.www.riaa.orghttp// at: availableer, inc, 0074 MHP, Sony Music Entertainment, Inc.et autres c/ Napst-5183 MHP et C 00 -= n C99 

– J. Farchy، Internet et le droit d'auteur: la culture Napster Paris: CNRS, 2003. 

 ملعرفة املزيد عن موقف القضاء األمريكى انظر مايلى:

-dans-peer-to-peer-http://www.legalbiznext.com/droit/Le« disponible sous ent, 2003 peer to peer dans le tourm FERREIRA «-B. DIAS

tourmente-la 

- D. Lefranc, le nouveau public (réflexions comparatistes sur les décisions “Napster et MP3.com “ D.2001, n1, chron 107. "Napster has 

actual knowledge that specific infringing material is available using its system, that it could block access to the system by suppliers of 

the infringing material, and that it failed to remove the material”. 

 

 انظر: 1303

Gershwin Publishing Corp. v Columbia Artists Management, Inc. (1971, CA2 NY) 443 F2d 1159, 14 ALR Fed 819,. "[One who, with 

knowledge of the infringing activity, induces, causes, or materially contributes to the infringing conduct of another, may be held liable 

as a 'contributory' infringer.see also, Faulkner v. National Geographic Enterprises Inc., 33 Media L. Rep. (BNA) 1385, 73 U.S.P.Q.2d 

(BNA) 1980, 2005 WL 503652 (2d Cir. 2005). 17 U.S.C.A. § 101 et seq. Jalbert v. Grautski, 554 F. Supp. 2d 57 (D. Mass. 2008). Agence 

France Presse v. Morel, 769 F. Supp. 2d 295, 39 Media L. Rep. (BNA) 1625 (S.D. N.Y. 2011). 
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التشجيع يامه بيشترط لقيام املسئولية عن املساهمة فى التعدى على حق املؤلف وجود سلوك شخص ى من املسئول يتمثل فى ق

. وقد فسرت محكمة التمييز املقصود باملساعدة 1304أو املساعدة أو املساهمة املادية فى إحداث السلوك املخالف لطرف ثالث

 إلى القرائن، أن تكون هذه القرائن 
ً
على الجريمة بقولها  " ملا كان ذلك، وكان مناط جواز إثبات االشتراك بطريق االستنتاج استنادا

 ال يتجافى منصبة على 
ً
واقعة التحريض أو االتفاق أو املساعدة في ذاتها، وأن يكون استخالص الحكم للدليل املستمد منها سائغا

 22مع املنطق أو القانون، وإن األفعال املكونة لالشتراك يجب أن تكون سابقة على اقتراف الجريمة أو معاصرة لها، إذ أن املادة 

االشتراك بطريق التحريض واالتفاق أن تقع الجريمة بناء عليهما، ولقيام االشتراك بطريق من قانون العقوبات تشترط لتحقق 

املساعدة أن تنصب املساعدة على األعمال املجهزة أو املسهلة أو املتممة الرتكاب الجريمة، إال أنه ال حرج على املحكمة في أن 

 . 1305تستنتج فعل االشتراك من فعل الحق للجريمة يشهد به " 

ناء على ما تقدم فإن مالك حقوق املؤلف على املصنفات الفنية ال يسعى إلى إثبات التعدى قبل الشخص الذي انتهك حقوقه وب

 .1306الحصرية فحسب، وإنما يسعى إلثبات هذا التعدى ضد أى شخص ساهم عن عمد فى حدوث هذا التعدى على حقوقه

 

عدم اتخاذه أى موقف إيجابى نحو التشجيع أو املساعدة أو املساهمة  وفى املقابل تنتفي املسئولية عن صاحب املوقع إذا ثبت

 املادية فى تعدى الغير على حق املؤلف.

وتطبيًقا لذلك يمكن القول بعدم مسئولية من يقوم بإنتاج وتوزيع وبيع أجهزة الفيديو ملجرد علمهم بأن مشترى هذه األجهزة  

 من املمكن أن يستخدمه في عمل نسخ مقلدة. 

ا: توفير اآلالت أو األدوات التي تسهل التعديثا
ً
 .1307لث

                                                           

نقصد بالطرف الثالث شخص غير الشخص املسئول عن التعدى، وغير مقدمى خدمات اإلنترنت. وللمزيد عن مسئولية الطرف الثالث عن  1304

 انتهاك حقوق املؤلف راجع:

Alfred C. Yen, A First Amendment Perspective on the Construction of Third-Party Copyright Liability, 50 B.C. L. REV. (2009),P. 1481, 

1483. 

 ى. وعرف البعض التشجيع، أو التحريض بأنه: " كل نشاط ينطوى على خلق فكرة الجريمة لدى شخص، ودفعه إلى ارتكابها، و تدعيم هذه الفكرة ك

لى ارتكاب الجريمة " راجع د. رءوف عبيد: مبادىء القسم العام في التشريع العقابى، دار الفكر العربى القاهرة يتحول إلى تصميم، أو مجرد نية ع

. د رمسيس بهنان: النظرية العامة 932ص  0232. د هاللى عبدالاله أحمد: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية 221، ص 0222

. وتوسع بعض الفقه في تعريف التحريض بأنه: " كل نشاط يثير 222ص  0232ملعارف اإلسكندرية،  الطبعة الثالثة عام  للقانون الجنائى منشأة ا

لقاهرة ربية االرغبة في ارتكاب الجريمة، أو يقوى الرغبة إن كانت موجوده قبله " د. فوزية عبدالستار: قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة الع

 .222، ص 0229

 2014من فبراير سنة  3جلسة  - 2013لسنة  293الطعن رقم  -تمييز جنائي    1305

 انظر: 1306

Lehman Brothers, Inc. v. Wu, 294 F. Supp. 2d 504 (S.D. N.Y. 

2003).Owner of copyright may seek relief not only against someone who infringed that owner's copyright, but also against someone 

who knowingly contributed to that infringement 

 انظر:  1307

Matthew Bender & Co., Inc. v. West Pub. Co., 158 F.3d 693, 48 U.S.P.Q.2d (BNA) 1545 (2d Cir. 1998), cert. denied, 119 S. Ct. 2039 

(U.S. 1999). " Two types of activities that lead to contributory liability for copyright infringement are: (1) personal conduct that 

encourages or assists the infringement; and (2) provision of machinery or goods that facilitate the infringement". Agence France Presse 

v. Morel, 769 F. Supp. 2d 295, 39 Media L. Rep. (BNA) 1625 (S.D. N.Y. 2011). 
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 عن نتائج االنتهاك الذي قام به طرف ثالث،  
ً
يعد كل شخص قام بتوزيع جهاز ما بغرض التشجيع على انتهاك حق املؤلف مسئوال

 .1308النتهاكسواء ظهر ذلك من خالل التعبير الواضح أو من خالل الخطوات اإليجابية التي اتخذها للتشجيع على هذا ا

 

 الخاتمة

من إنجاز بحثنا حول الحماية القانونية للفنون القطرية في العصر الرقمي، يبدو جلًيا  –بفضل هللا وبحمده  –وبعد أن انتهينا     

أنه من املوضوعات املستحدثة في التشريع القطري والتشريعات املقارنة، ويطرح العديد من املشكالت، ويثير العديد من 

 ات الفقهية والقضائية.االختالف

ومن هذا املنطلق ركزنا في هذا البحث على الجانب املتعلق باالنتهاكات التي تتعرض له الفنون القطرية عبر شبكة االنترنت، وبيان 

مدى ضعف، بل إن صح القول ججز القواعد القانونية في كثير من األحيان عن وقف هذه االنتهاكات. وتتجلى أهمية ذلك إذا ما 

 9119لسنة  2فنا أن اإلبداعات الفكرية أضحت مستباحة للجميع واملشرع القطري حتى اآلن لم يتدخل لتعديل القانون رقم عر 

 . 1309بشأن حماية حق املؤلف والحقوق املجاورة لتتماش ى نصوصه مع عصر الثورة املعلوماتية

 

 وقد خلصت في هذا البحث إلى النتائج اآلتية:

 ناشر اإللكترونى عن االنتهاك املباشر للفنون القطرية بدون ترخيص من املؤلف..املسئولية الشخصية لل -0

عدم مسئولية وسطاء أو مقدمى خدمات االنترنت عن مضمون املحتوى غير املشروع طاملا لم يكونوا على علم أو وعى بالصفة -2

 غير املشروعية.

قيم أو تخزين املصنف املحمى على ذاكرة الحاسوب غير يعد تقليًدا يستوجب مسئولية صاحب موقع االلكتروني عن تر  -2

 املرخص به من مؤلفيها.

 املسئولية الشخصية لصاحب موقع االنترنت عن األداء العلنى غير املرخص به للمصنفات الفنية املحمية.-1

ات الفنية تهاك غير املباشر للمصفلصاحب موقع االنترنت )الناشر( عن اإلن -وفًقا للنظام األنجلو أمريكى –املسئولية الثانونية -2

 املحمية كمتبوع أو مساهم في التحميل غير املشروع للمصنفات املحمية، وفعل الروابط التشعبية. 

بشأن حماية حق املؤلف والحقوق املجاورة عن مواجهة التكنولوجيا الحديثة مما  9119لسنة  2قصور نصوص القانون رقم -2

 ص أو إضافة نصوص جديدة لتتالءم مع التطورالتكنولوجى في مجال النشر اإللكترونى. يستدعى وجوب تعديل هذه النصو 

  املراجع واملصادر 

 مراجع باللغة العربية:

 

أحمد حشمت أبو استيت، نظرية االلتزام فى القانون املدنى الجديد، الكتاب األول، مصادر االلتزام، مطبعة مصر شركة  

 .0272مساهمة، الطبعة الثانية، 

 .9110أحمد عوض بالل، محاضرات فى النظرية العامة للجريمة، القاهرة دار النهضة العربية  

 .0232أحمد فتحى سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة  

                                                           

 انظر: 1308

Arista Records LLC v. Usenet.com, Inc., 608 F. Supp. 2d 409 (S.D. N.Y. 2009). 
نة، ر للمزيد عن أثر الثورة املعلوماتية على حق املؤلف راجع: محمد على النجار: حقوق املؤلف فى ضوء الثورة املعلوماتية الحديثة دراسة مقا 1309

 .9109رسالة دكتوراه، جامعة املنوفية 
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ري، مطابع الدوحه الحديثة، جابر محجوب على، النظرية العامة لاللتزام، الجزء األول، مصادر االلتزام في القانون القط 

 .9101عام 

جمال عبداملجيد التركى، املساهمة التبعية في قانون العقوبات، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة املكتب الجامعى الحديث  

 .9111الطبعة االولى 

 .0223ة الطبعة األولى حسام محمد سامي جابر، املساهمة التبعية في القانون الجنائى املصرى واملقارن، املكتبة القانوني 

 .9101حسن براوي وفاروق األباصيري وطارق راشد، املدخل على القانون القطري، مطابع الدوحع الحديثة،  

حسن كيرة، املدخل إلى القانون، القانون بوجه عام، النظرية العامة للقاعدة القانونية، النظرية العامة للحق،  منشأة املعارف  

 .0222ادسة عام  باإلسكندرية الطبعة الس

 .9112 -9119بدون ناشر، حمدي عبد الرحمن، مقدمة القانون املدني، الحقوق واملراكز القانونية،  

 .0222رءوف عبيد، مبادىء القسم العام في التشريع العقابى، دار الفكر العربى القاهرة  

 .0232الطبعة الثالثة عام   رمسيس بهنان، النظرية العامة للقانون الجنائى منشأة املعارف اإلسكندرية،  

 .0233سالم أحمد على الغص: مسئولية املتبوع عن فعل تابعه، رسالة دكتوراه عين شمس،  

 .9112السيد عبدالوهاب عرفة، الوسيط في حماية حقوق امللكية الفكرية،  اإلسكندرية، دار املطبوعات الجامعية عام  

املصنفات فى ظل النشر االلكترونى، مجلة دؤاسات قانونية، جامعة  الصالحين محمد العيش، الحماية القانونية لنسخ  

 .9112، عام 03بنغازي، ليبيا، عدد 

 .9103املركز العربي الحديث القاهرة،  0املسئولية املدنية للناشر اإللكتروني، دراسة مقارنة، ططارق جمعة السيد راشد،  

 .9101، 0لكتروني، دراسة مقارنة، املركز العربي للنشر والتوزيع، ططارق جمعه السيد راشد، املسئولية املدنية للناشر اإل  

 9113طارق سرور، جرائم النشر واإلعالم، الكتاب األول )األحكام املوضوعية(، دارالنهضة العربية، القاهرة، عام   

 .0231عبد الرشيد مأمون، أبحاث في حق املؤلف، دار النهضة العربية,  

 .0231ولية العقدية عن فعل الغير، القاهرة، دار النهضة العربية، عام عبد الرشيد مأمون، املسئ 

عبدالفتاح محمود كيالنى، املسئولية املدنية عن املعامالت اإللكترونية عبر اإلنترنت ، اإلسكندرية دار الجامعة الجديدة  

9100. 

 .0232العام، دار الطباعة الحديثة عبدالقادر عوده، التشريع الجنائى اإلسالمى مقارنا بالقانون الوضعى، القسم  

 .9119عبدهللا  مبروك النجار، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية  

 .0221عبدالودو يحيى، املوجز فى النظرية العامة لاللتزامات، القسم األول، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية  

 – والقانون  الشریعة واملقارن، نسخه رقمية من مجلة األردني قانون ال في الفنیة للمصنفات املدنیة عرابي: الحماية أبو غازي  

 م. ٠٢٢١ مایو ھ ٢٤٠٢ األول  ربیع -والعشرون الثالث العدد

 .0229فوزية عبدالستار، قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية القاهرة   

 .0221العربى محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمى، دار الفكر  

 .0221محمد الشيخ عمر دفع هللا، مسئولية املتبوع،  دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه القاهرة   

، القاهرة 9119لسنة  39محمد حسام محمود لطفي, حقوق امللكية الفكرية, املفاهيم األساسية , دراسة ألحكام القانون رقم  

9112. 

 .0211 القاهرة، لثالث، والفنية، الكتاب األدبية مللكيةا في العلمي املرجع لطفي، محمود حسام محمد 

 .9112محمد حسين منصور، املسئولية اإللكترونية، اإلسكندرية دار الجامعة الجديدة عام   

mailto:MFORKi22@Gmail.com
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محمد سعيد عبد هللا الشياب، النظام القانوني للنشر اإللكتروني، مجلة علوم الشريعة والقانون، الجامعة األردنية، مجلد  

 .9107، عام 9عدد  – 29

محمد على النجار، حقوق املؤلف فى ضوء الثورة املعلوماتية الحديثة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة املنوفية  

9109. 

 .0231محمد محى الدين عوض، الفقه الجنائى اإلسالمى مبادئه األساسية في التشريع اإلسالمى، مطبعة القاهرة  

أحكام مساءلة املتبوع عن خطأ التابع، دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية محمد محيى الدين إبراهيم سليم:  

 .0221واإلقتصادية، كلية الحقوق جامعة املنوفية، العدد التاسع، السنة الخامسة، إبريل عام 

 .0212محمود جمال الدين زكى، دروس في مقدمة الدراسات القانونية، الطبعة الثانية  

 .0232 1ن العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة  ط محمود نجيب حسنى: قانو  

مصطفى أحمد عبدالجواد حجازى، عقد استضافة املواقع اإللكترونية )بين النظرية والتطبيق (، بحث منشور بمجلة العلوم  

 .9100القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس 

 ٠٢٠٢/٢٠/٢٢قعها، آخر زيارة موسوعة ويكيبيديا، متاح على مو  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86 

 .9113 العربية نزيه محمد الصادق املهدى، مصادر االلتزام، الجزء األول،  القاهرة دار النهضة 

 الثقافة عمان. دار مكتبة الثالثة، الطبعة حمايته، ووسائل املؤلف لحق املعاصرة النماذج املؤلف حق كنعان، نواف 

 .0232هاللى عبدالاله أحمد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية  

دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية  –ردني وسام يوسف سليمان حداد، النظام القانوني للمصنف الفني في القانون األ  

صفحة عبر موقع دار املنظومة  92، نسخة رقمية متاح منها 9الدراسات الفقهية والقانونية جامعة آل البيت ص 

search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Search/Results?join 

واملصنفات الرقمية، ورقة عمل مقدمة إلى " الندوة العلمية يونس عرب، التدابير التشلريعية العربية لحماية املعلومات  

 .9112، 2111الخامسة حول دور التوثيق واملعلومات في بناء املجتمع العربي، النادي العربي للمعلومات، دمشق، ص 

 

 مراجع باللغة األجنبية:

 

 A. DELAFOND, définition, obligations, responsabilité de l'éditeur « un éditeur de site internet est une personne 

ou une société qui publie, c'est–à-dire qui met à disposition du public, des pages sur internet » disponible sur : 

http://www.easydroit.fr/Internet/Responsabilites/L-editeur.htm. 

  A. Lucas &P. Sirinelli, L’originalité en droit d’auteur, JCP G, 1993, I, 3681. 

  A. Maffre-Baugé, L’oeuvre de l’esprit, empreinte de la personnalité de l’auteur, th. Montpelier I, 1997. 

 A. S El Hayek. la Responsabilité des intermédiaires de l'internet.th. Nantes, 2006. 

 A. Strowel, la responsabilite des intermediaires sur internet: actualites et question des hyperliens , Deuxième 

Partie: la responsabilité en matière d’hyperliens.disponible sur http://www.droit-technologie.org. 

 Alfred C. Yen, A First Amendment Perspective on the Construction of Third-Party Copyright Liability, 50 B.C. L. 

REV. 2009. 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://www.easydroit.fr/Internet/Responsabilites/L-editeur.htm
http://www.droit-technologie.org/
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 Arista Records LLC v. Usenet.com, Inc., 608 F. Supp. 2d 409 (S.D. N.Y. 2009). 

 B. DIAS-FERREIRA « peer to peer dans le tourment, 2003 « disponible sous 

http://www.legalbiznext.com/droit/Le-peer-to-peer-dans-la-tourmente 

 Bartholomew, Mark and McArdle, Patrick F., Causing Infringement. Vanderbilt Law Review, Vol. 64, No. 3, 2011. 

 C. Colombet, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, op- cit.p. 26,32 et ; A. Bertrand, le droit d’auteur et 

les droits voisins ; 2 éd Paris : Dalloz, 1999. 

 C. Manara, Site de téléchargement : phrase suggestive n'est pas fautive, D 2011. 

 CA Reims ch. civ., 1 sect. 20 juillet 2010, D. 2010 . 

 Cass.Civ.1 ère, 2 mai 1998, JCP 1990, II, 219321, NOTE Coprosa. Et CA, Paris 4 chambre swstion A 12 janvier 

2005 Kaligona / Dreamnex, Expertises, mars, n 290,2005. 

 Crim. 28 février 1956 , JCP 1956 , II , p. 9304 , note de Lestang. 

 Crim. 30 novembre 1944 , D. 1945.  

 Crim. 7 novembre 1873, D. 1874, I . 

 D. Lefranc, le nouveau public (réflexions comparatistes sur les décisions “Napster et MP3.com “ D.2001, n1, 

chron 107. 

 E. Derieux, Dictionnaire de droit des médias, Victoires Éditions, 2004. 

 F. Balle, Lexique d'information communication, Dalloz, 2006. 

 Gershwin Publishing Corp. v Columbia Artists Management, Inc. (1971, CA2 NY) 443 F2d 1159, 14 ALR Fed 

819,. "[One who, with knowledge of the infringing activity, induces, causes, or materially contributes to the infringing 

conduct of another, may be held liable as a 'contributory' infringer.see also, Faulkner v. National Geographic 

Enterprises Inc., 33 Media L. Rep. (BNA) 1385, 73 U.S.P.Q.2d (BNA) 1980, 2005 WL 503652 (2d Cir. 2005). 17 

U.S.C.A. § 101 et seq. Jalbert v. Grautski, 554 F. Supp. 2d 57 (D. Mass. 2008). Agence France Presse v. Morel, 769 F. 

Supp. 2d 295, 39 Media L. Rep. (BNA) 1625 (S.D. N.Y. 2011). 

 M. Rees L'éditeur de services, nouveau statut pour surveiller les contenus, le 14 février 2011, éditeur de services, 

« une sociétéqui retire un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés ». Disponible sur : 

http://www.pcinpact.com/news/61904-statut-hebergeur-editeur-service-ligne.htm. 

 M.Salem Abou El Farag, Intellectual Property Law. Basic Concepts, Dar Al. Nahda Al. arabia, 2009, P .255. 

 Matthew Bender & Co., Inc. v. West Pub. Co., 158 F.3d 693, 48 U.S.P.Q.2d (BNA) 1545 (2d Cir. 1998), cert. 

denied, 119 S. Ct. 2039 (U.S. 1999). " Two types of activities that lead to contributory liability for copyright 

infringement are: (1) personal conduct that encourages or assists the infringement; and (2) provision of machinery 

or goods that facilitate the infringement". Agence France Presse v. Morel, 769 F. Supp. 2d 295, 39 Media L. Rep. 

(BNA) 1625 (S.D. N.Y. 2011). 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
http://international.westlaw.com/find/default.wl?sp=intpmendes-000&serialnum=2017960109&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&sv=Split&rs=WLIN11.10&db=0004637&tf=-1&findtype=Y&fn=_top&mt=314&vr=2.0&pbc=B48FF4C4&ordoc=1973019735
http://www.legalbiznext.com/droit/Le-peer-to-peer-dans-la-tourmente
http://international.westlaw.com/find/default.wl?sp=intpmendes-000&serialnum=1971110796&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&sv=Split&rs=WLIN11.10&db=0000106&tf=-1&findtype=Y&fn=_top&mt=314&vr=2.0&pbc=B48FF4C4&ordoc=1973019735
http://international.westlaw.com/find/default.wl?sp=intpmendes-000&serialnum=1971110796&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&sv=Split&rs=WLIN11.10&db=0000106&tf=-1&findtype=Y&fn=_top&mt=314&vr=2.0&pbc=B48FF4C4&ordoc=1973019735
http://international.westlaw.com/find/default.wl?sp=intpmendes-000&serialnum=2006307923&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&sv=Split&rs=WLIN11.10&db=0003230&tf=-1&findtype=Y&fn=_top&mt=314&vr=2.0&pbc=B48FF4C4&ordoc=1973019735
http://international.westlaw.com/find/default.wl?sp=intpmendes-000&serialnum=2006307923&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&sv=Split&rs=WLIN11.10&db=0003230&tf=-1&findtype=Y&fn=_top&mt=314&vr=2.0&pbc=B48FF4C4&ordoc=1973019735
http://international.westlaw.com/find/default.wl?tc=-1&sp=intpmendes-000&docname=17USCAS101&rp=%2ffind%2fdefault.wl&sv=Split&rs=WLIN11.10&db=1000546&tf=-1&findtype=L&fn=_top&mt=314&vr=2.0&pbc=B48FF4C4&ordoc=1973019735
http://international.westlaw.com/find/default.wl?tc=-1&sp=intpmendes-000&docname=17USCAS101&rp=%2ffind%2fdefault.wl&sv=Split&rs=WLIN11.10&db=1000546&tf=-1&findtype=L&fn=_top&mt=314&vr=2.0&pbc=B48FF4C4&ordoc=1973019735
http://international.westlaw.com/find/default.wl?sp=intpmendes-000&serialnum=2016096785&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&sv=Split&rs=WLIN11.10&db=0004637&tf=-1&findtype=Y&fn=_top&mt=314&vr=2.0&pbc=B48FF4C4&ordoc=1973019735
http://international.westlaw.com/find/default.wl?sp=intpmendes-000&serialnum=2024411175&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&sv=Split&rs=WLIN11.10&db=0004637&tf=-1&findtype=Y&fn=_top&mt=314&vr=2.0&pbc=B48FF4C4&ordoc=1973019735
http://international.westlaw.com/find/default.wl?sp=intpmendes-000&serialnum=2024411175&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&sv=Split&rs=WLIN11.10&db=0004637&tf=-1&findtype=Y&fn=_top&mt=314&vr=2.0&pbc=B48FF4C4&ordoc=1973019735
mailto:marc@pcinpact.com
http://international.westlaw.com/find/default.wl?sp=intpmendes-000&serialnum=1998225336&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&sv=Split&rs=WLIN11.10&db=0000506&tf=-1&findtype=Y&fn=_top&mt=314&vr=2.0&pbc=B48FF4C4&ordoc=1973019735
http://international.westlaw.com/find/default.wl?sp=intpmendes-000&serialnum=1999087419&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&sv=Split&rs=WLIN11.10&db=0000708&tf=-1&findtype=Y&fn=_top&mt=314&vr=2.0&pbc=B48FF4C4&ordoc=1973019735
http://international.westlaw.com/find/default.wl?sp=intpmendes-000&serialnum=2024411175&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&sv=Split&rs=WLIN11.10&db=0004637&tf=-1&findtype=Y&fn=_top&mt=314&vr=2.0&pbc=B48FF4C4&ordoc=1973019735
http://international.westlaw.com/find/default.wl?sp=intpmendes-000&serialnum=2024411175&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&sv=Split&rs=WLIN11.10&db=0004637&tf=-1&findtype=Y&fn=_top&mt=314&vr=2.0&pbc=B48FF4C4&ordoc=1973019735
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 Ph. Hugot, De nouvelles responsabilités sur l’internet : du vide au flou juridique : Légipresse 2002, n° 191, II, p. 

51, « l’éditeur de services de communication en ligne est la personne, physique ou morale qui, notamment, crée un 

site, organise un forum, un groupe de discussion, offre la possibilité de "chats” ». 

  S. HADDADIN, Essai sur une theorie generale en droit d’auteur, Thèse, POITIERS, 2008, P 114. 

 S. Warynski, La contrefaçon sur Internet : quelle responsabilité pour les sites de partage de vidéos ? Mémoire 

Université Robert Schuman Année Universitaire 2006-2007."Ils permettent d’établir la connexion entre les 

fournisseurs de services (essentiellement les hébergeurs et éditeurs) et les utilisateurs qui se connectent à l’Internet, 

au besoin par l’intermédiaire de leurs propres fournisseurs d’accès". 

 مصادر:

 بإصدار املعامالت والتجارة االلكترونية. ٠٢٢٢( لسنة ٢٢القانون رقم ) 

 لدولة البحرين.( 99/9111أن حماية حقوق املؤلف والحقوق املجـاورة )بش 9111( لسنة 99القانون رقم ) 

 احكام قضائية:

، متاح عبر موقع، أخر زيارة 0الجزء  رقم 9112-7-09تاريخ الجلسة  - قضائية 2007 لسنة – 92الطعن رقم  -تمييز جنائى  

 www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx? -http://0 03/9/2021املوافق 

 2014من فبراير سنة  3جلسة  - 2013لسنة  293الطعن رقم  -تمييز جنائي    

 .9113-00-2تاريخ الجلسة  -قضائية  9113لسنة  - 22رقم الطعن  -تمييز مدني  

http://0-متاح عبر موقع  9109/ 02/2تاريخ الجلسة -  قضائية2011  لسنة225 - طعن رقم  -تمييز مدني  

www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamVie %84 03/09/2021، أخر زيارة املوافق. 

 

 

 

 رسقة املستخدم يف القانون القطري

User theft in Qatari law 
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http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?I=364291&H=%D8%AD%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81&HM=1#597325


                                                                                                                    

515 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

516 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  
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 املقدمة: 

لقد عرفت البشرية منذ نشأتها جريمة السرقة ، والتي مرت بمراحل وتطورت من خاللها أساليب ارتكابها، فهي من أخطر الجرائم 

، فهي تستهدف املجتمعالتي تصيب املجتمعات، فتظهر بشكل متزايد في ظل تدني املستوى التعليمي واالقتصادي واألخالقي في 

أموال وممتلكات األشخاص، وقد تتعدى األشخاص فستهدف األموال العامة اململوكة لجميع أفراد املجتمع. وهي تكشف سوءات 

( أو تكون بصورتها األبشع وهي االكراه باستخدام وسائل 1310النفس البشرية وجبنها حيث ترتكب في بعض صورها بالخلسة )

 تصل إلى قتله بهدف السرقة. ترهب املجني عليه وقد 

 من شؤون الحياة إال وجاء ذكرها في أحكامه ولحرصه على حماية املجتمع 
ً
ولعظم الدين اإلسالمي الحنيف الذي لم يترك شأنا

املسلم ، الذي ال يقوم إال بأمن الفرد على نفسه وعرضه وماله، فقد جاء تحريم السرقة باعتبارها من الجرائم الحدية،  ففي 

َن الق ِّ
 م 

ً
اال

َ
ك
َ
َسَبا ن

َ
َما ك َيُهَما َجَزاًء بِّ دِّ

ي5
َ
ُعوا أ

َ
ط

5
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ارِّق ُق َوالسَّ ارِّ يٌم رآن الكريم حيث قال هللا تعالى : " َوالسَّ ُه َعزِّيٌز َحكِّ

َّ
هِّ ۗ َوالل

َّ
( 23) الل

 قالت: إن1311املائدة")
ً
املرأة املخزومية التي قريشا أهمهم شأن  ( ، وفي السنة النبوية ولحديث عائشة رض ي هللا عنها أيضا

هِّ  -سرقت، وفيه قوله  ي5
َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
َم  َصل

َّ
بنت محمد سرقت لقطعت يدها( ، وما رواه أبو هريرة رض ي  : )وايم هللا لو أن فاطمة-َوَسل

(، 1312هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ) لعن هللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ()

( )
ً
(، وما 1313وما رواته عائشة رض ي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ) تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

رواه ابن عباس رض ي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ) ال يحل ال مريء من مال أخيه إال ما أعطاه عن طيب 

 (.1314نفس ( )

الجنائي عن جريمة السرقة فمعظم التشريعات نصت على عقاب مرتكبيها وشددت في بعض الحاالت التي تسهل  ولم يغفل املشرع

 أو تكاثر مرتكبيها على املجني عليه وغيرها من 
ً
على مرتكبيها تنفيذها مثل ارتكابها باستخدام وسائل االكراه أو القيام بها ليال

 الظروف والحاالت. 

 سرقة املستخدم موضوع البحث . ومن بين تلك الحاالت هي 

 (.1315اعتبر جريمة سرقة املستخدم من الجنح املشددة املعاقب عليها بالحبس مع الشغل ) فاملشرع املصري 

اعتبر سرقة أحد العاملين في مكان عملهم، أو بقصد اإلضرار برب العمل التابعين له من الجنح البسيطة  واملشرع البحريني

دة ال تقل عن ثالثة أشهر ولكن في حال اجتماعها بظرف آخر كاإلكراه ، فإنه يشدد العقوبة إلى حدها املعاقب عليها بالحبس بم

 (.1316األقص ى )

                                                           

س : خ ل س الصحاح :معجم مختار  ففي  - 1310
َ
ل
َ
لسة ، أو  خ

ُ
َسُه أي استلبه واالسم بالضم يقال الفرصة خ

َّ
ل
َ
خ

َ
َسُه و ت

َ
َتل

5
الش يء من باب ضرب و اخ

فية . 
ُ
 خ

ٍة  وفي املعجم الوسيط :
َ
ل
َ
َزٍة وُمخات َبه في ُنه5

َ
َتل  . اس5

 ( .23سورة املائدة : اآلية رقم ) - 1311

 .9232ص 1صحيح البخاري ج  - 1312

 .0209ص 2م ج صحيح مسل - 1313

 020ص0املستدرك على الصحيحين  ج - 1314

   0222( لسنة37( من قانون عقوباته البند السابع من القانون رقم )202املادة ) - 1315

 بإصدار قانون العقوبات البحريني .  0221( لسنة 07( من القانون رقم )231املادة ) - 1316
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فقد شدد في عقوبته بشأن سرقة العاملين وعاقب مرتكبها بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات  وبالنسبة للمشرع اإلماراتي 

 (.1317وال تزيد عن سبع سنوات)

(  220املادة )فذهب إلى التشديد على املستخدم الذي يسرق  مال يخص مخدومه. حيث نصت املادة على : "  أما املشرع القطري 

( 00القانون رقم ) يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات، كل مستخدم ارتكب جريمة سرقة على مال يخص مخدومه".: 

 ول السرقة.الباب الثالث الجرائم املوقعة على املال الفصل األ  9112لسنة 

( يشدد به العقوبة 902)امللغي( في املادة ) 0220( لسنة 02والجديد بالذكر أن املشرع القطري نص في قانون عقوبات قطر رقم )

 على الخادم واملوظف الذي يسرق مال يخص مخدومه أو موظفه ويعاقبه بالحبس مدة ال تتجاوز سبع سنوات.

حث يستغل بها الجاني األمان والثقة التي منحت له من مخدومه وتمتد يده ويسرق وعلى ضوء ذلك ، فإن الجريمة موضوع الب

ماله ويخون تلك الثقة ، وتكمن أهمية البحث في معرفة موقف املشرع القطري من الجريمة موضوع البحث ومدى مالئمة 

 النصوص التي شرعها ملواجهة هذه الجريمة واالجابة على التساؤالت التالية:

ف املشرع القطري من تحديد املستخدم )املتهم ( ؟ معرفة املشرع القطري من صفة املجني عليه )املخدوم( ؟ معرفة معرفة موق

 صفة املال الذي وقعت عليه الجريمة في نظر املشرع القطري ؟ مدى مالئمة النموذج التجريمي الذي وضعه املشرع القطري ؟ 

ناول ونتطرق الشروط املفترضة في املبحث أول ، أما املبحث الثاني سنتناول أركان ولإلجابة على تلك اإلشكاليات ، فإننا سوف نت

  الجريمة والعقوبة.

 

 

 وسنتناول موضوع البحث على مبحثين:

 الشروط املفترضة. :  املبحث األول 

 صفة الجاني.:  املطلب األول 

 صفة املجني عليه.:  املطلب الثاني

 صفة املال.:  املطلب الثالث

 أركان الجريمة والعقوبة.:  ث الثانياملبح

 الركن املادي ) السرقة التقليدية مع التخصيص لجريمة سرقة املستخدم(. :  املطلب األول 

 الركن املعنوي ) السرقة التقليدية مع التخصص لجريمة سرقة املستخدم(.:  املطلب الثاني

 العقوبة.:  املطلب الثالث

 النتائج

 التوصيات

 الخاتمة 

 عاملراج

  

                                                           

 إصدار قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة. بشأن 0232( لسنة 2( من القانون  رقم )233املادة )- 1317
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 الشروط املفترضة:  املبحث األول 

تبر وينتج على تخلفها انعدام الجريمة، وتع، فالشرط املفترض هو مركز قانوني أو وقائع مادية ينبغي قيامها وقت ارتكاب الجريمة

 
ً
ملجني عليه ا الشروط املفترضة في الجريمة محل البحث هي التي تميزها عن سائر جرائم السرقة، هي كون املتهم مستخدم ، وأيضا

 يشترط أن يكون مخدوم، وسنعرض في هذا املبحث صفة الجاني وصفة املجني عليه وصفة املال وهي كالتالي:  

 : صفة الجاني. املطلب األول 

 لـ )املستخدم( ، قبل صدور قانون املستخدمين في املنازل)
ً
( ، والذي عرف املستخدم 1318لم يضع املشرع الجنائي القطري تعريفا

أنه الشخص الطبيعي الذي يؤدي األعمال املنزلية تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر كالسائق واملربية والطاهي : " ب

والبستاني ومن في حكمهم " ، وهذا ما يدفعنا للبحث عن مدلول املصطلح في التشريعات القطرية املرتبطة وشروحات الفقه ، 

من قانون العقوبات هو ذات املستخدم الذي عرفه قانون املستخدمين في املنازل ،  (220هل املستخدم املقصود بنص املادة )

م ، لم يعرف املستخدم بشكل مباشر ، ولكنه تضمن في أحكامه بعض 9112( لسنة 02ونجد أن قانون العمل القطري رقم )

 للمستخدم ، فقد جاء في تعريف صاحب ال
ً
عمل )بأنه كل شخص طبيعي أو اإلشارات يمكن من خاللها أن نستخلص تعريفا

 أو أكثر لقاء أجر ( )
ً
(. ومن خالل التعريف سالف البيان يتضح لنا بأن املشرع حدد العالقة بين 1319اعتباري يستخدم عامال

 .
ً
 صاحب العمل والعامل ، وهي االستخدام ومنها يمكن القول بأن العامل يعتبر مستخدم أيضا

 وقد عرف الفقه املستخدم :

و كل من يشتغل لدى أية جهة من الجهات غير الحكومية أو األفراد مقابل راتب منتظم ولكن ال يصدق عليه وصف املستخدم ه

 
ً
الخدم ومن ذلك موظفو الشركات والدوائر ودور الصناعة والتجارة سواء أكانوا فنيين أم كتبة أم صيارفه. وال يعد مستخدما

 (.1320سابها عقد عمل، بل عقد استصناع أو مزارعة أو وكالة العمولة أو غيرها)بطبيعة الحال من ال تربطه بالجهة التي يعمل لح

وقد شدد املشرع الجنائي القطري كغيره من املشرعين على السرقة التي يرتكبها املستخدم، ألنها تنطوي على  علة التشديد :

اإلضافة كينه بالقيام باألعمال املعهودة إليه وبإساءة للثقة التي وضعها صاحب العمل بحكم طبيعة العالقة بينهما ، وملقتضيات تم

 (. 1321إلى أن هذه السرقة تكون سهلة االرتكاب ألن املسروقات تكون في يد املتهم أو مكان يستطيع الدخول فيه دون رقابة)

ن ويكو  والعنصر األساس ي الذي يجب أن يتوفر في الجاني هو أن يعمل لحساب صاحب العمل على وجه من االنتظام النسبي ،

تابع له وخاضع إلشرافه وتوجيهاته، وقد عرف املشرع القطري العمل بأنه كل جهد إنساني سواء كان فكري أو فني أو جسماني 

لقاء أجر ، ومن هنا يتضح بأن املشرع توسع في نطاق شريحة العمال،  وعليه يمكن اعتبار املهندس والطبيب واملحاسب واملدرس 

وغيرهم من الوظائف ذات الطابع الفني والذهني والجسماني مستخدمين في حال عملهم في مؤسسات  والعامل والرسام واملحامي

( ، 1322( من قانون العقوبات القطري)2أو شركات خاصة، أما إذا كانوا يعملون في إحدى الجهات املنصوص عليها في املادة )

                                                           

 بشأن املستخدمين في املنازل . 9112( لسنة 07( القانون رقم )0مادة ) - 1318

 بإصدار قانون العمل القطري.  9112( لسنة 02( القانون رقم )2بند  0مادة ) - 1319

 . 002، منشاة املعارف ، اإلسكندرية ، ص  9112لتهديد، الطبعة الثالثة ، د. معوض عبد التواب ، السرقة واغتصاب السندات وا - 1320

 ألحدث التعديالت التشريعية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية،  –د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  - 1321
ً
القسم الخاص وفقا

 . 0102، ص 9109القاهرة، 

 أو ات القطري : ( من قانون العقوب2وقد نصت املادة )-1322 
ً
في تطبيق أحكام هذا القانون، ُيقصد باألموال العامة ما يكون كله أو بعضه مملوكا

 إلشراف أو إدارة الجهات التالية
ً
 :خاضعا

الشركات إذا -2  . الجمعيات واملؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية -2  . الهيئات واملؤسسات العامة -9   . الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى  -0

أي جهة أخرى ينص القانون  -7 . كانت إحدى الوزارات أو أحد األجهزة الحكومية األخرى أو إحدى الهيئات أو املؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها

 .على اعتبار أموالها من األموال العامة
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ً
 عاما

ً
ويكونون عندها قد ارتكبوا جريمة االختالس أو االستيالء على فيعتبرون موظفون عموم واملال محل الجريمة يعتبر من ماال

 (.1323( )022( و )023أموال مملوكة للدولة املنصوص عليهما في  املادة )

ونجد أن املشرع القطري لم ينص على وجوب وجود قصد اإلضرار لدى املتهم كما نص عليها القانون املصري،  ألنه في طبيعة 

 للمجني عليه. الحال أن جريمة السرقة تس
ً
 بب ضررا

(. 1324نجد أن قانون العمل قد أشار بأنه ال تسري أحكامه على بعض الفئات من بينها املستخدمين في املنازل ومن في حكمهم )

 ، ومن هنا يمكننا 
ً
وقد خص تلك الفئة بقانون خاص وهو قانون بشأن املستخدمين في املنازل وقد عرفه صراحة كما بينا سابقا

 ( من قانون العقوبات . 220دم واعتبارهم مستخدمين ويحملون صفة الجاني في نص املادة )إضافة الخ

 يقصد بالخادم الشخص الذي يقدم بخدمة شخص آخر وأداء احتياجاته اليومية مقابل أجر. 

 ويشترط لتشديد العقاب على الخدم أن يتحقق أمران:

 لخدمة املجني عليه، كونه يق
ً
 لوقت طويل مما يجعله موضعا أن يكون الجاني منقطعا

ً
يم في منزل املجني عليه أو يتردد عليه يوميا

للثقة. أما إذا كان الجاني يتردد على عدة أشخاص ليؤدي خدمات متقطعة فال تتوافر فيه صفة الخادم، وبناء على ذلك ال يعتبر 

 كل أسبوع أو الطاهي الذي يطهو مرة ك
ً
 كل من الغسالة التي تعمل يوما

ً
 ل بضعة أيام. خادما

.
ً
 أو سنويا

ً
 أو شهريا

ً
 أو أسبوعيا

ً
، يوميا

ً
 أو ضئيال

ً
، كبيرا

ً
 أو عينيا

ً
 نقديا

ً
بناء و  وأن يكون االنقطاع للخدمة مقابل أجر سواء كان أجرا

 ألنه ال يتقاض ى عن عمله أج
ً
 ر على ذلك فالضيف أو القريب أو الصديق الذي يقوم بأعمال الخدمة في املنزل ال يعتبر خادما

ً
ا

(1325.) 

 : صفة املجني عليه. املطلب الثاني

يكون املجني عليه في الجريمة محل البحث هو صاحب العمل أو املخدوم والذين يتوفر بهم علة التشديد واملتمثلة بالثقة الخاصة 

 بالجاني واملمنوحة إليه بصفته كمستخدم والتي تسهل عليه الوصول إلى املسروقات، وتخفف من الرقابة عليه. 

ونجد أن املشرع  قد اعتبر املخدوم مجني عليه دون غيره ، فإذا نظرنا إلى الجريمة محل البحث نجد أن املخدوم كمجني عليه  

يكون مرتبط بالخادم كجاني أما املستخدم أو املتبوع وصاحب العمل ال يكون لهم صفة املجني عليه بحكم النص، وإغفال ذلك 

في التطبيق والخطأ في التفسير، مما يتطلب من املشرع إعادة النظر في الصياغة اللغوية  يؤدي إلى الغموض والقصور وصعوبة

للمادة، والعبرة  في صفة املجني عليه هي عالقة التبعية واإلشراف واإلدارة التي يمارسها على الجاني، ومن خاللها يرتكب جريمته 

 جني عليه. بسهولة ودون رقابة شديدة بحكم الثقة التي تمنح له من امل

 

 

 

 

                                                           

قل عن خمس سنوات وال تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام ُيعاقب بالحبس مدة ال ت( من قانون العقوبات القطري " 023وقد نصت املادة )-1323 

 أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب وظيفته
ً
، أو أوراقا

ً
 .اختلس أمواال

 ن مكلوتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سبع سنوات وال تجاوز خمسة عشر سنة، إذا كان الجاني من األمناء على الودائع، أو الصيارفة، أو كا
ً
فا

م إليه املال بهذه الصفةبتحصيل ال ِّ
 
 ".غرامات، أو الرسوم أو الضرائب أو نحوها، وسل

ُيعاقب بالحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام استولى بغير حق على أموال، أو ( من قانون العقوبات القطري : "022ونصت املادة  )

هل ذلك لغيره (2) في املادة أوراق، أو غيرها مملوكة للدولة، أو إلحدى الجهات املنصوص عليها  " .من هذا القانون، أو سَّ

 بإصدار قانون العمل القطري. 9112( لسنة 02( القانون رقم ) 2بند  0/  2املادة ) - 1324

 .  227،  222، ص 9111القسم الخاص ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  –د. فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات  - 1325
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 : صفة املال املطلب الثالث

يتمثل موضوع الحماية الجنائية للجريمة محل البحث في املال املنقول، ولكن ليس كل مال منقول يحميه القانون الجنائي ، 

 ملبدأ الشرعية إال إ
ً
ان سلوكه ذا كفهناك شروط قانونية ينبغي توفرها مكتملة في املال إذا سقط شرط منها برئ املتهم احتراما

 (. 1326يمثل جريمة أخرى)

 
 
 الشرط األول: أن يكون الش يء ماال

 للحقوق املالية 
ً
فمفهوم املال في القانون املدني هو كل ش يء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محال

اء ي يصعب معها السيطرة عليه كالشمس والهو ( ، واملال يستبعد عن التعامل في القانون املدني لسببين إما لطبيعته الت1327)

 إياه لصاحب التخصص األصيل وهو القانون املدني، إال أن 
ً
أو لعدم شرعيته، أما القانون الجنائي لم يتعرض لتعريف املال تاركا

رته اإلجرامية، عدم شرعية املال ال ينفي عنه الصفة املالية ، فسارق الخمر أو األوراق املسروقة أو املخدرات يسأل عن خطو 

 واملجني عليه يسأل عن حيازته لتلك األموال الغير مشروعة، ثم تصادر منه بقوة القانون. 

 الشرط الثاني : أن يكون املال منقول 

وقد ميز املشرع القطري بين العقار واملنقول فاعتبر كل ش يء مستقر بحيزه ثابت فيه ال يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته  

 ، وكل ما عدا ذلك أي ما يمكن نقله دون تلف أو تغيير في هيئته فهو منقول)ع
ً
 (.1328قارا

 الشرط الثالث : أن يكون مملوك للغير

فاالختالس ال يقع إال على مال مملوك لغير الجاني، فال جريمة في حال أن يكون املال غير مملوك ألحد ، فاملال املباح هو الذي لم 

 من األوقات 
ً
 لكسب امللكية، ومن أمثلة ذلك الحيوانات الغير مستأنسة يكن وقتا

ً
مملوكة ألحد ، ويعتبر االستيالء عليه سببا

والطيور واألسماك، ولكن تلك األموال ال تعتبر مباحة في حال كان هناك تشريعات أخرى تجرم وتحظر االستيالء عليها كالتشريعات 

احة إذا كانت مملوكة للدولة فتكون محل للسرقة. أما في حالة املال املتروك فهو املتعلقات بحماية البيئة، وال تعتبر األموال مب

 لشخص ثم تخلى عنه وتركه بقصد أن تزول عنه ملكيته ، فإذا استولى على هذا املال أحد فال يعد سارق ، والبد أن 
ً
كان مملوكا

 بعمل إيجابي بقصد النزول عن امللكية ، ولكن ع
ً
ندما يكون  املال مملوك للجاني فهنا نكون أمام صورة يكون هذا التخلي واضحا

 من ستولي على مال مملوك له حتى لو أعتقد بخالف ذلك)
ً
 (.1329من صور الجريمة املستحيلة استحالة مطلقة فال يعد سارقا

ي سهولة وهوفيما يتعلق باملال محل الجريمة بالنسبة للمستخدم يجب أن تكون في مكان عمله ، وبذلك تتحقق علة التشديد 

الوصول إلى الش يء املسروق ، أما بالنسبة للخادم فيشترط أن يكون الش يء في حوزة املخدوم سواء كانت الحيازة كاملة كاملالك 

أو حيازة ناقصة كما إذا كان الش يء مؤجر للمجني عليه ويستوي بعد ذلك إذا كان الش يء موجود في املكان الذي يؤدي فيه الخادم 

 (.1330آخر) عمله أو في مكان

 

 

 

                                                           

 . 02، البحرين ، ص  9112د. عبد الوهاب عمر البطراوي ، شرح جرائم ضد األموال ، الطبعة األولى ،  - 1326

 بإصدار القانون املدني. 9112لسنة  (99) ( من القانون رقم 71املادة ) - 1327

 بإصدار القانون املدني. 9112لسنة  (99) ( من القانون رقم 0البند  72املادة ) - 1328

 – 917، ص  9112جرائم العدوان على اإلنسان واملال ،  –القسم الخاص ، الكتاب الثاني  –. علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات د - 1329

912. 

 722د. فوزية عبد الستار ، مرجع سابق، ص - 1330
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 املبحث الثاني: أركان الجريمة والعقوبة

 لغيره بنية تملكه( )222عرف املشرع القطري السرقة في املادة )
ً
 مملوكا

ً
 منقوال

ً
 كل من اختلس ماال

ً
 (.1331( بأنه )يعد سارقا

والركن  عليه فعل االختالس وترتكز جريمة السرقة على ثالثة أركان وهي الركن املادي واملتمثل بفعل االختالس واملحل الذي يقع

 املعنوي الذي يجسد القصد الجنائي لدى السارق. وسنعرض أركان جريمة السرقة في املطلبين التاليين: 

 املطلب األول: الركن املادي ) السرقة التقليدية مع التخصيص لجريمة سرقة املستخدم(.

 نتناول في هذا املطلب تعريفه ومن ثم نستخلص عناصره.يعتبر االختالس هو جوهر الركن املادي لجريمة السرقة ولذلك س

 لفعل االختالس الذي يشكل السلوك اإلجرامي لجريمة السرقة مما يدفعنا للتوجه للفقه والقضاء 
ً
لم يضع املشرع القطري تعريفا

 للبحث عن مدلوله.

وإدخاله في الحيازة الكاملة للجاني أو غيره دون  بأنه أخذ املال أو انتزاعه بأي وسيلة من حيازة مالكهفقد عرف الفقه االختالس: 

 (.1332رضاء مالكه )

: عدم رضاء املالك أو 
ً
: االستيالء على الحيازة وأخذ مال . ثانيا

ً
ومن التعريف سالف البيان يتضح لنا عناصر االختالس وهي: أوال

 الحائز. 

: االستيالء على الحيازة وأخذ مال :
 
أفعال مادية يقوم بها الجاني وينتج عنها إخراج الش يء من ويقصد باالستيالء أنه كل  أوال

حيازة مالكه أو حائزه وإدخاله في حيازة أخرى سواء إن كانت حيازة الجاني نفسه أو حيازة غيره، ويترتب على ذلك اإلخراج أن 

املادي  حيازة كاملة بعنصريها يقوم الجاني بالسيطرة الفعلية على املسروقات،  ومباشرة سلطة املالك عليها وتكون حيازته لها

 لجريمة السرقة وإنما يسأل 1333واملعنوي، فهي تختلف عن الحيازة املؤقتة أو الناقصة)
ً
( التي ال يعتبر فعل االستيالء عليها مكونا

 الجاني بها عن جريمة خيانة األمانة. 

 عن الحيازة املادية أو العارضة التي ال تعطي لصاحبها أي حقوق 
ً
 على الش يء، وبالتالي ال يترتب عليها نقل الحيازة،وتختلف أيضا

 سواء كانت حيازة كاملة كمن يرفض 
ً
ويعد االستيالء عليها جريمة سرقة، فاالختالس ال يتوفر إذا كان الش يء في حوزة املتهم ابتداءا

نافى مع فكرة وتسليم الش يء يتتسليم ش يء إلى من حكم له بملكيته أو كانت حيازة ناقصة كبائع الش يء قبل تسليمه إلى املشتري 

(، مع وجوب التمييز بين حاالت التسليم التي 1334االستيالء على الحيازة كما هو الحال في جريمة خيانة األمانة أو االحتيال)

(. وبها ال يخرج الش يء عن حيازة أو ملكية صاحبه ومن ثم يترتب على االستالء عليه قيام 1335توصف بتسليم اليد العارضة)

لسرقة، ومثال على ذلك فالعامل باملصنع الذي يستولي على األدوات التي توفر له إلنجاز أعماله ، يكون قد ارتكب جريمة جريمة ا

سرقة املستخدم فيده على تلك األشياء يد عارضة وليست يد أمينة، رغم توفر عنصر التسليم، ألنه في حيازته لتلك األدوات 

 . يخضع إلشراف مخدومه ورقابته املباشرة

                                                           

 م بإصدار قانون العقوبات. 9102( لسنة 00( من القانون رقم )222املادة ) - 1331

الجرائم الواقعة على األموال، اآلفاق املشرقة ناشرون ، عمان،  –القسم الخاص  –ميد الجميلي ، شرح قانون العقوبات اإلماراتي د.لطيفة ح - 1332

 . 21م،  ص 9102 -هـ   0222

بحق  ن اعترافالحيازة الناقصة هي )تفترض أن يكون الش يء في حيازة شخص بناء على عقد يستبعد أي ادعاء للملكية من الحائز كما يتضم - 1333

ي فالحائز في و الغير كعقد الوكالة واإليجارة والوديعة واالستصناع ويتوفر في الحيازة الناقصة العنصر املادي كاالستعمال أو الحبس دون عنصرها املعن

انية ، دار النهضة العربية، هذه الحالة يحوز الش يء لحساب غيره( ، انظر : فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الطبعة الث

 113، ص9111القاهرة، 

 وما بعدها.  31، ص  0237جرائم األموال العامة ، طبعة  –القسم الخاص  –د. حسني أحمد الجندي ، في شرح قانون العقوبات - 1334

ليه أي حق ال لحسابه وال لحساب اليد العارضة هي ) تفرض اليد العارضة أن الش يء موجود بين يدي الشخص دون أن يكون له أن يباشر ع - 1335

 113غيره فال يتوفر للحيازة أي من عنصريها املادي واملعنوي ( ، انظر : فوزية عبد الستار ، مرجع سابق، ص
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وتعتبر لحظة إتمام االستيالء هي اللحظة التي يفرض فيه الجاني سيطرته الكاملة على املسروقات، وينشأ معها حيازة جديدة ولو 

 لم تدم تلك الحيازة غير لحظات فقد يتعمد الجاني فور االستيالء على الش يء املسروق إلى إتالفه أو استهالكه. 

 ط أن تتوفر به ثالثة شروط وهي :وهناك تسليم مانع من االختالس ويشتر 

 لالختالس إذا كان املسلم للش يء مجنون أو في حالة -0
ً
 صادر عن كامل إدراك فال يكون التسليم مانعا

ً
أن يكون التسليم إراديا

(
ً
(. فاملستخدم الذي يطلب من ابن مخدومه الذي يعاني 1336سكر، أو إكراه،  ففي حال احتجزه املستلم لنفسه يعد مختلسا

 من 
ً
 فهنا يعد املستخدم مختلسا

ً
مرض عقلي جهاز هاتفه، وبعد ذلك يمارس عليه أي سلطة من سلطات املالك كالبيع مثال

 لالختالس.
ً
 ومانعا

ً
 وتسليم ابن مخدومه له ال يعد إراديا

 من مالك الش يء أو حيازته حيازة ناقصة أما صاحب اليد العارضة على الش يء فال ي-9
ً
ملك أن ينقل أن يكون التسليم صادرا

 الحيازة إلى غيره فإذا فعل فإنه يعد مختلس. 

 لنقل حيازة الش يء إلى املستلم حيازة كاملة تخوله من مباشرة حقوق امللكية عليه)-2
ً
 (.1337أن يكون التسليم هادفا

: عدم رضاء املالك أو الحائز
 
 عن االستيالء على الحيازة أن يكون ثانيا

ً
ني ذلك دون رضاء املج: يجب لتوفر ركن االختالس فضال

عليه، والذي يتحقق بمعنى سلب الحيازة أو انتزاعها وهي اختالس السارق ملك غيره دون رضاءه ، ويجب أال يثور الخلط بين عدم 

رضاء املجني عليه بوقوع فعل االستيالء على الحيازة وبين عدم علمه بذلك ، فعدم الرضاء ال عدم العلم هو الذي يهم في جريمة 

ة، فقد يكون املجني عليه على علم بوقوع االستيالء على ممتلكاته التي في حيازته ومع ذلك تقع السرقة إذا كان غير راض السرق

 منه أو بهدف ضبطه 
ً
عن ذلك، مثال إذا كان املجني عليه يشاهد السارق وهو يستولي على ممتلكاته فيتظاهر بالنوم إما خوفا

 لفعل متلبس بالجريمة، فإذا وقع فعل االس
ً
تيالء برضا املجني عليه ال تقع جريمة السرقة ويشترط بذلك الرضاء أن يكون معاصرا

 بالجريمة محل البحث فمالك الشركة الذي يعلم بأن بعض العمال لديه يسرقون من 1338االستيالء )
ً
 متعلقا

ً
(. ونضرب مثاال

تنبيههم بعدم تكرار ذلك، ولكنه يهدف إلى معرفة جميع  مستودعات الشركة، ولكنه ال يعبر عن عدم رضاءه بإبالغ الشرطة عنهم أو 

من يسرق من العمال وكيفية تصرفهم باملسروقات ومن يساعدهم على ذلك، وبعدها يضبطهم في حالة تلبس ويبلغ عنهم،  فهذا 

 العلم ال يمثل رضاء صاحب الشركة، ويعتبر العمال قد ارتكبوا السرقة على مال مخدومهم.

 الركن املعنوي ) السرقة التقليدية مع التخصص لجريمة سرقة املستخدم(. : املطلب الثاني

السرقة هو نية تملك الش يء املسروق، ويعني إرادة الظهور على الش يء بمظهر املالك، وتقوم على جريمة  القصد الخاص في

ه في سلطاته على الش يء، أي أن يستعمل عنصرين، أولهما إرادة حرمان املالك من سلطاته على الش يء. وثانيهما أن يحل محل املالك

وينتفع به ويتصرف فيه على نحو ما كان يفعل املالك. بينما تنتفي نية التملك إذا كان املتهم يعلم أنه مملوك لغيره الذي لم يرض 

 على رده إليه ، وتن –بأخذه له 
ً
التملك  تفي نيةيعترف بحق مالكه وينوي تمكينه من مباشرة سلطاته عليه ، ومن ثم كان عازما

إذا اتجهت إرادة املتهم إلى كسب اليد العارضة على الش يء ، مثال على ذلك السكرتير في مؤسسة خاصة ويأخذ أوراق مهمة 

وشيكات من مكتب مالكها ومديرها ، ليس بقصد سرقتها ولكن بغاية التنبيه على صاحب الشركة أن يحتفظ بتلك األوراق 

 من تركها في درج مفتوح يسهل سرقتها منه، وهنا تنتفي نية التملك  والسندات في مكان صعب الوصول 
ً
 بدال

ً
إليه كالخزنة مثال

 لدى السكرتير.  

فضابط التمييز بين نية التملك ونية االستعمال أو االنتفاع هي العزم على رد الش يء، ويكون ذلك إذا توافرت إرادة قاطعة بإعادة 

 بما ينطوي عليه هذا الش يء إلى سلطات مالكة. أما إذا كان
ً
 احتمال عدم رد الش يء، راضيا

ً
ت اإلرادة غير قاطعة، فكان املتهم قابال

                                                           

 .  011 – 017املستشار مصطفى مجدي هرجه، التعليق على قانون العقوبات ، املجلد الرابع ، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، ص - 1336

 .  011 – 017املستشار مصطفى مجدي هرجه، مرجع سابق، ص - 1337

 . 121 - 133انظر : فوزية عبد الستار ، مرجع سابق، ص  - 1338
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االحتمال من ضياعه على مالكه. فإن نية التملك تعتبر متوافرة لديه، فالقصد االحتمالي يعادل من حيث القيمة القانونية القصد 

 (.1339املباشر)

ن تحقق توافرت، وإن لم يتحقق اعتبرت كأنها لم تنشأ منذ البداية، ومن ثم ال من الجائز أن تعلق نية التملك على شرط، فإ

(. وعلى سبيل املثال السائق الذي يجد الفرصة أثناء نزول مخدومه من املركبة فيفتح حقيبة يده 1340يسأل املتهم عن سرقة )

 فإذا سأله مخدومه عنها ، فسو 
ً
ف يعطيه إياها بحجة أنه عثر عليها عالقة ويأخذ منها ساعة يد ثمينة، ويكون قصده احتماليا

 بين مقاعد املركبة ، وإذا لم يسأل عنها لفترة من الزمن سوف يبيعها، ففي هذه الحالة يعتبر سارق. 

ومن الضرورة أن تكون نية التملك وهي جوهر الركن املعنوي لجرمية السرقة معاصرة للركن املادي وهذا هو األصل في القواعد 

 مثل من يستولي على مال وهو يعتقد العامة، وبن
ً
اء عليه فإنه ال عبرة لنية التملك الالحقة له، إال أن نية التملك قد تنشأ الحقا

(
ً
(، رغم أن 1341أنه من األموال املباحة ثم تبين له بعد ذلك أن له مالك فقده فلم يقم برده إليه وهذا الفاعل ال يعد سارقا

 (.1342هي جريمة العثور على مال ضائع )املشرع قد جعل لفعله جريمة أخرى. و 

 املطلب الثالث : عقوبتها

 في تشديد عقوبة جريمة السرقة متى كانت ماديتها تنطوي على ظروف مشددة، وبذلك 
ً
تدرج املشرع الجنائي القطري تصاعديا

 لم يختلف عن غيره من املشرعين. 

شرع القطري جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة ال تتجاوز فالسرقة البسيطة التي ال يتوفر فيها أي ظرف مشدد اعتبرها امل

 (. 1343سنتين)

 لعقوبة الحبس املؤبد في حال اجتمعت جميع الظروف املشددة في واقعة واحدة 
ً
وتصاعد في وتيرة تشديد العقوبات وصوال

(1344.) 

حبس التي ال تتجاوز عقوبتها الأما بالنسبة لسرقة املستخدم موضوع البحث فقد اعتبرها املشرع القطري من السرقات املشددة 

 املجال لسلطة القاض ي التقديرية في تحديد العقوبة التي يراها مناسبة من ثالثة سنوات إلى سبعة سنوات 
ً
لسبعة سنوات، تاركا

( من قانون العقوبات القطري، واملتعلقة بتخفيف العقوبة 29، وله أن ينزل بمدة العقوبة إلى سنة واحدة بتطبيقه للمادة )

والرأفة ، فقد يجد القاض ي أن املسروقات تتصف بالتفاهة أو أن املتهم دفعته ظروفه املادية الرتكاب الجريمة والتي تسبب بها 

مستخدمه بعدم تسديده لراتبه الشهري في املوعد املحدد، وغيرها من الظروف التي ال تعفيه من العقاب ولكنها تستدعي الرأفة 

لقاض ي يجب أن يراعي في حكمه على املتهم في هذه الجريمة أنها تعتبر من الجرائم املخلة للشرف والتخفيف، إضافة إلى ذلك فا

واألمانة والتي يستوجب على املحكمة أن تحكم بإبعاده عن الدولة بعد االنتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها في حالة كان املتهم 

لة وتحميل الدولة نفقات حبسه فهو يحتاج إلى رعاية صحية وتوفير (. فال جدوى من زيادة مدة الحبس في هذه الحا1345أجنبي)

                                                           

 . 232 – 231د.محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص - 1339

 . 232 – 231د.محمود نجيب حسني ، املرجع السابق ، ص - 1340

ُيعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر، ار قانون العقوبات القطري والتي تنص على " بإصد 9112لسنة  00( من القانون رقم 271املادة ) -1341 

مقر الشرطة  لىوبالغرامة التي ال تزيد على ثالثة آالف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عثر على مال ضائع ولم يرده إلى صاحبه أو لم يسلمه إ

 ".بسه بنية تملكه، سواء توفرت لديه هذه النية وقت العثور عليه أو بعدهخالل سبعة أيام من تاريخ عثوره عليه واحت

  22ص . 9101جرائم االعتداء على األموال ، الطبعة األولى،  –القسم الخاص  –د. خليفة بن راشد الشعلي ، شرح قانون العقوبات اإلماراتي  - 1342

 لعقوبات القطري . م من قانون ا 9112لسنة  00( من القانون رقم 222املادة ) - 1343

 م من قانون العقوبات القطري . 9112لسنة  00( من القانون رقم 277املادة ) - 1344

 م من قانون العقوبات القطري . 9112لسنة  00( من القانون رقم 22املادة ) - 1345
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أغذية باإلضافة إلى تكلفة تأهيله وإصالحه وحراسته وغيرها من النفقات ، فهو في نهاية املطاف فسوف يغادر إلى بلده بعد تنفيذ 

 العقوبة. 

 :النتائج

 للمستخدم في قانون العقوبات ، و  
ً
لكنه عرفه صراحة في قانون املستخدمين في املنازل ، لم يضع املشرع القطري تعريفا

ووضع إشارات له في قانون العمل القطري ، ومن خالل البحث يمكن اعتبار الخادم في املنازل والعامل مستخدمين ويحملون 

  .( من قانون العقوبات220صفة الجاني في حال ارتكابهم للجريمة املنصوص عليها باملادة )

 ." خدم بأنه " كل من يشتغل لدى أية جهة من الجهات غير الحكومية أو األفراد مقابل راتب منتظمعرف الفقه املست 

علة التشديد في جرائم السرقة التي يرتكبها املستخدم هي إساءة الثقة التي وضعها صاحب العمل به ولسهولة ارتكابها ، ألن  

  .إليه بسهولةاملسروقات إما أن تكون في يده أو في مكان يستطيع الوصول 

لم يتطلب املشرع القطري وجوب توفر قصد اإلضرار لدى املتهم كما نص عليه القانون املصري، ألنه اعتبر هذا القصد  

  .مفترض

أطلق املشرع القطري على املجني عليه في الجريمة محل البحث وصف مخدوم دون ذكر املستخدم أو املتبوع وصاحب العمل  

  .لصعوبة في التطبيق والخطأ في التفسير مما يتطلب إعادة النظروذلك يؤدي إلى الغموض وا

املال محل الجريمة يجب أن تتوفر به ثالثة شروط هو أن يكون ش يء غير خارج عن التعامل بطبيعته، وأن يكون ماله منقول  

  . لة أو ناقصة، ومملوك للمخدوم  أو صاحب العمل ، ويكون مسروق من مكان عمله أو في حوزة املخدوم حيازة كام

يجب أن تتحقق في جريمة السرقة ركنها املادي املتمثل في االختالس بعنصريه االستيالء على الحيازة وأخذ املال ، وعدم رضاء  

  .املالك أو الحائز، وركنها املعنوي واملتمثل بنية تملك الش يء املسروق والظهور عليه بمظهر املالك

م من السرقات املشددة التي ال تتجاوز عقوبتها الحبس لسبع سنوات وترك املجال اعتبر املشرع القطري سرقة املستخد 

  .للسلطة القاض ي التقديرية في تحديد العقوبة التي يراها مناسبة من ثالثة سنوات إلى سبع

  :التوصيات

 . يهم( وإضافة صاحب العمل واملتبوع كمجني عل220نوص ي املشرع الجنائي القطري بتعديل صياغة املادة ) 

كما نوص ي املشرع الجنائي القطري بوضع تعريف واضح للمستخدم في قانون العقوبات ، ويشمل به العامل والخادم والتابع  

  .ومن في حكمهم ممن تتناسب معهم علة التشديد ، ذلك بغرض البعد عن الغموض والخطأ في التفسير والتطبيق

 القضاء أن يراعي في األحكام حال كو  
ً
 لظروف الدعوى أن ينزل بالعقوبة باستخدام ونوص ي أيضا

ً
ن املتهم أجنبي، وتقديرا

 من زيادة مدة العقوبة وتكليف الدولة مصروفات غير مجدية
ً
 .الرأفة إلى الحبس سنة واإلبعاد، بدال

 

 الخاتمة :

،  الكه باختالسه أو انتزاعهمما ال شك فيه أن الدين اإلسالمي والتشريعات القانونية قد جعلت االعتداء على املال وسلبه من م

تستوجب العقاب وقد تدرج في ذلك كلما كانت أفعال الجاني تنطوي ظروف مشددة، ففي الشريعة اإلسالمية قد تصل العقوبة 

إلى تطبيق حد السرقة وهو قطع اليد ، وفي القوانين الوضعية قد تصل العقوبة إلى الحبس املؤبد إذا اجتمعت في الواقعة جميع 

ة وصرامة، حتى ال يعيث املجرمون  الظروف املشددة ، فسرقة األموال واملمتلكات سواء كانت عامة أو خاصة ينبغي مكافحتها بشد 

 .في األرض فساًدا
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  املراجع واملصادر 

 القرآن الكريم 

 معجم مختار  الصحاح . 

 املعجم الوسيط . 

 . 1صحيح البخاري ج  

 . 2صحيح مسلم ج  

 .0ج املستدرك على الصحيحين  

 ألحدث التعديالت. 0222( لسنة 73قانون العقوبات املصري الصادر بالقانون رقم ) 
ً
 وفقا

 . 9112( لسنة 02قانون العمل القطري رقم ) 

 9112( لسنة00رقم )قانون العقوبات القطري  

 . 9112لسنة  (99) القانون املدني القطري  رقم  

 املنازل .بشأن املستخدمين في  9112( لسنة 07القانون رقم ) 

 ألحدث التعديالت التشريعية، الطبعة الرابعة، دار  –د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  
ً
القسم الخاص وفقا

 .9109النهضة العربية، القاهرة، 

 ، منشاة املعارف ، اإلسكندرية . 9112د. معوض عبد التواب ، السرقة واغتصاب السندات والتهديد، الطبعة الثالثة ،  

 .9111القسم الخاص ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  –فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات  د. 

 ، البحرين . 9112د. عبد الوهاب عمر البطراوي ، شرح جرائم ضد األموال ، الطبعة األولى ،  

جرائم العدوان على اإلنسان واملال ،  –تاب الثاني القسم الخاص ، الك –د. علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات  

9112  

الجرائم الواقعة على األموال، اآلفاق املشرقة  –القسم الخاص  –د.لطيفة حميد الجميلي ، شرح قانون العقوبات اإلماراتي  

 م.9102 -هـ   0222ناشرون ، عمان، 

 0237جرائم األموال العامة ، طبعة  – القسم الخاص –د. حسني أحمد الجندي ، في شرح قانون العقوبات  

 املستشار مصطفى مجدي هرجه، التعليق على قانون العقوبات ، املجلد الرابع ، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة. 

 جرائم االعتداء على األموال، الطبعة األولى ، –القسم الخاص  –د. خليفة بن راشد الشعلي ، شرح قانون العقوبات اإلماراتي 

9101 

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

527 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محور الدراسات واألبحاث باللغة الفرنسية
 

 

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

528 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

LE CONTROLE FISCAL PORTANT SUR LA VERIFICATION DES ENTREPRISES AU 
MAROC : CADRE PROCEDURAL ET AUTHENTIFICATION DES GARANTIES 

TAX CONTROL RELATING TO THE VERIFICATION OF COMPANIES IN MOROCCO: PROCEDURAL 
FRAMEWORK AND AUTHENTICATION OF GUARANTEES 
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Abstract:  

The Moroccan tax system is essentially declarative, taxpayers, especially companies, must 

spontaneously declare their profits and income and the administration's control is often carried 

out ex post. This control is not done arbitrarily, but according to a procedure well determined 

by the legislator, it is the normal procedure of rectification following the audit of accounts. 

Speaking of this procedure, it is essential to remind two main actors, namely the administration 

and the taxpayer, from where the rules of the game are summed up in the framework of the 

powers of the former and the definition of a protective frame for the second. To ensure this 

protection, the legislator has granted taxpayers a number of guarantees in the form of procedural 

rules, of fundamental scope, which are binding on the administration during the implementation 

of these control instruments. These are the set of legal measures and formalities intended to 

safeguard the balance, security and all rights.  

Keywords: Tax administration, tax audit, procedure, accounting audit, taxpayers, guarantees 

for verified taxpayers, tax security 
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Résumé :  

Le système fiscal marocain est essentiellement déclaratif, les contribuables, notamment les 

entreprises, doivent déclarés spontanément leurs bénéfices et revenus et le contrôle de 

l’administration est souvent s’effectue à postériori. Ce contrôle ne se fait pas arbitrairement, 

mais selon une procédure bien déterminée par le législateur, il s’agit de la procédure normale 

de rectification suite à la vérification de comptabilité.  

En parlant de cette procédure, il est indispensable de faire rappel à deux acteurs principaux, 

à savoir l’administration et le contribuable, d’où les règles de jeu se résument dans 

l’encadrement des pouvoirs de la première et la définition d’un cadre de protection pour le 

deuxième. Pour assurer cette protection, le législateur a attribué aux contribuables un certain 

nombre des garanties sous forme de règles procédurales, de portée fondamentale, qui 

s’imposent à l’administration lors de la mise en œuvre de ces instruments de contrôle. Il s’agit 

de l’ensemble de mesures et formalités légales destinées à sauvegarder l’équilibre, la sécurité 

et l’ensemble des droits. 

 

Mots clés : Administration fiscale, contrôle fiscal, procédure, vérification de comptabilité, 

contribuables, garanties des contribuables vérifiés, sécurité fiscale. 

 
Introduction 

La refonte du système fiscal Marocain engagée par la loi cadre de 1984 avait pour objectif primordial la mise en 

place d’un système fiscal cohérent, plus simple, plus équitable et assurant davantage de garanties aux 

contribuables. Les principaux impôts constituant ce système1346 doivent être déclarés et payés d’une manière 

spontanée. Les contribuables sont par conséquent tenus de respecter leurs obligations en souscrivant leurs 

déclarations d’impôts et en s’acquittant de leurs dettes fiscales. 

Pour s’assurer que les contribuables s’acquittent de ses devoirs fiscaux, et comme la confiance n'exclut pas le 

contrôle, le législateur a doté l’administration fiscale d’un droit de contrôle de ces déclarations1347 afin de vérifier 

les éléments justifiant l'établissement de l'impôt, tout en respectant les droits et les libertés des contribuables. 

Parallèlement, il a aussi prévu certaines dispositions fiscales sous formes de garanties assurant la protection 

contre tout abus de droit. Il s’agit de l’ensemble de mesures et formalités légale destinée à sauvegarder l’égalité, 

la sécurité et la liberté du contribuable, à lui : permettre de défendre ses intérêts devant l’administration dans le 

cadre des procédures contradictoires, ainsi qu’à lui assurer la possibilité de contester ses droits. 

Cet article tente d’apporter des éléments de réponses aux principales interrogations suivantes : 

 Comment se déroule un contrôle fiscal portant sur la vérification de la comptabilité ? 

 Quelle sont les garanties octroyées aux contribuables avant, durant et après l’achèvement de la procédure 

de vérification de la comptabilité ?  

                                                           

1346 Système basé sur le consentement volontaire à l’impôt. 

1347 Le système fiscal marocain. Rapport du Conseil Economique et Social. n° 9/2012. p 91. 
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 Certains contribuables dénoncent des abus, existe-t-il une charte de bonne conduite du contrôle fiscal?  

 l’organisation de la procédure de la vérification de la comptabilité. 

La vérification de la comptabilité se définit comme étant un examen de la déclaration fiscale d’une entité, auquel 

procède un vérificateur compétant de l’administration fiscale, en vue d’exprimer une opinion motivée sur la 

régularité et la sincérité de la comptabilité tenue en tenant compte du droit et des usages qui s’imposent tant à 

l’administration qu’à l’entité . Elle peut revêtir deux formes: 

 Vérification générale : au regard de tous les impôts et pour toute la période non prescrite.  

 Vérification ponctuelle1348 : des postes ou des opérations déterminées au titre d’un ou plusieurs impôts 

ou taxes pour une période déterminée.  

C’est cette procédure qui sera traité par le présent chapitre, dans le cadre du raisonnement illustré dans le schéma 

ci-après, en mettant le point sur le déroulement pratique de cette procédure liant le vérificateur, son chef immédiat 

et le contribuable : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1348 L’article 7 de la loi de finances n°43-10 pour l’année budgétaire 2011. C’est une vérification permettant d’améliorer les recettes 

par le renforcement de la présence de l’administration et de réduire la durée de vérification. 
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Schéma N°1 : L’intervention sur place (Vérification de comptabilité)1349 
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1349 Manuel des procédures de la DGI. Procédure : Intervention sur place. Réf : PR-CF-3-02 Version : 01.14/09/2017, p 5. 
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A. Les travaux préparatoires et l’information du contribuable. 

Avant d’amorcer les travaux de vérification de comptabilité, il est primordial pour le vérificateur de conduire un 

ensemble des travaux préliminaires, inéluctables à l’exécution de sa mission et permettant de l’orienter 

ultérieurement. Ces travaux s’opèrent au sein de l’administration dès l’affectation du dossier, permettant 

d’apprendre et d’analyser minutieusement le dossier du contribuable afin de disposer d’un aperçu général sur le 

secteur d’activité où il opère, l’état de son chiffre d’affaires et son comportement fiscal via les correspondances et 

les réponses assurée par le service d’assiette. 

Subséquemment, le vérificateur s’embarque à quérir et à fouiller les informations fondamentales, en contactant la 

Brigade de Recoupements et Recherches « BRR » pour toute demande de renseignements permettant de faciliter 

la tâche et mieux conduire la mission. 

Le vérificateur concrétise sa mission et son intervention par un formalisme, il est donc dans l’obligation de notifier 

au contribuable un avis de vérification dans les formes prévues à l’article 219 du Code Général des Impôts « CGI » 

au moins avant 15 jours de la date fixée pour la vérification1350. Il procède par la suite, à l’envoi ou la remise en 

main propre de cet avis1351, pour aviser le contribuable que sa comptabilité fera l’objet d’une vérification1352. 

Cela signifie que le fonctionnement d’une procédure de vérification de comptabilité ne peut dans n’aucun cas 

reposé sur le principe de surprise, mettant le contribuable dans une situation d’ébahissement. 

Parallèlement, et en vertu de l’article 212-I du CGI, elle est jointe à l’avis de vérification une charte du 

contribuable1353. Il s’agit d’une obligation légale permettant d’informer le contribuable des droits et des 

obligations des deux parties avant le début de la vérification et lors des opérations de celle-ci ainsi qu’au cours de 

la procédure contradictoire de rectification. 

                                                           

1350 Il y a lieu de noter que l’opération de vérification ne peut commencer qu'à l'expiration du délai minimum de quinze (15) jours 

suivant la date de notification de l'avis de vérification ; et lorsque ce délai n’est pas respecté, la procédure de vérification est frappée de 

nullité. De même, la vérification de la comptabilité doit être entamée dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à compter 

de la date fixée pour le début du contrôle (Article 8 de la loi de finances n°68-17 pour l’année budgétaire 2018)  

1351 L’administration fiscale utilise constamment un imprimé Modèle  n° CVC010F-11I : Cet avis doit obligatoirement comporter : le 

nom et le grade de l'agent vérificateur ; la période concernée par la vérification ; la nature des impôts à vérifier ; la date du début de 

l’opération de vérification qui commence le 16ème jour suivant la date de notification dudit avis.    

1352 Préalablement à l’envoi de l’avis de vérification, il est impératif pour le vérificateur de s’assurer que l’ensemble des déclarations 

fiscales relatives aux impôts IS, IR/Salaire et TVA concernant la période non prescrite sont bel et bien déposées par le contribuable. 

1353 Voir Chapitre 2 Section 1. 
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B. Les principales interventions du vérificateur. 

 La première intervention sur place : 

C’est une séance de prise de contact,  généralement, elle a lieu à la date montrée précisément sur l’avis de 

vérification. Dans ce palier, le contribuable doit mettre à la disposition du vérificateur un lieu où celui-ci peut 

accomplir sa mission. En sus, il doit lui présenter ses livres, pièces et documents comptables, les lui expliquer et 

lui apporter d'autres éclaircissements qui lui sont demandés (Constatation de l’existence des documents et 

signature du Procès-Verbal de début de vérification).  

La première intervention est très appréciable, le vérificateur évoque dans laquelle des questions d’ordre général 

sur l’historique de l’entreprise, son activité, le contexte juridique et économique dans lequel elle évolue. Ainsi, il 

demande souvent à visiter les locaux. 

 Les interventions ultérieures :  

Pratiquement, la vérification de comptabilité s’exerce suivant des interventions fréquentes du vérificateur. Une 

comptabilité, accompagnée des pièces justificatives, est l’élément de preuve fondamental en matière de 

vérification fiscale des entreprises, elle permet en effet de justifier l’exactitude des résultats déclarés1354. 

Ayant approfondi son accointance de l’entité au regard du dossier présenté sur place et des éléments de 

l’exploitation, le vérificateur peut entamer la vérification des documents comptables. Il constate si la comptabilité 

exhibée est régulière, accompagnée de pièces justificatives probantes et menée conformément aux dispositions 

mis en vigueur et à l’ensemble des réglementations comptables et fiscales. A cet effet, il procédera à un contrôle 

de régularité en la forme et quant au fond de la comptabilité présentée par l’entreprise. 

 Le contrôle de la régularité en la forme : Conformément aux dispositions de l’article 212 du CGI, l’entreprise 

sujette d’une vérification fiscale doit exaucer à une obligation de transmission des pièces et preuves 

comptables. 

Dans ce cadre, l’entreprise est dans l’obligation de produire une comptabilité régulière en la forme, tenue 

dans les formes prescrites par la loi 9-88 correspondante aux obligations comptables des commerçants. 

Notons que les manquements relevés dans la tenue et l’organisation de la comptabilité selon les formes ainsi 

prescrites entachent la comptabilité produite d’irrégularités1355. 

 Le contrôle de la régularité dans le fond : Dans ce cadre, il est nécessaire de préciser qu’il n’existe, ni sur 

le volet juridique ni sur le volet pratique, de méthodes identiques ou semblables pour la vérification d’une comptabilité, 

du moment que chaque vérificateur l’aborde à sa façon suivant sa formation, sa compétence, son expérience, sa 

                                                           

1354 JURIS DÉFI. Quand le fisc vous contrôle, les modalités de contrôle, les sanctions, les possibilités de négociation et de recours 3ème 

édition 2011. Eyrolles, éditions d’organisation. p 127. 

1355 HALOUI Khalil. Les garanties du contribuable dans le cadre du contrôle fiscal en droit marocain. Thèse de doctorat. Université de 

Grenoble. Décembre 2011. p 51. 
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clairvoyance, ses capacités morales et les informations dont il dispose, et même un vérificateur pourra analyser les 

données comptables de façon différentes a un autre, au gré des caractéristiques de l’entreprise objet de vérification 

(sa forme juridique, sa taille, son secteur d’activité…).  

D’une façon générale, la vérification de comptabilité qui devrait se limiter à l'essentiel, avoir besoin, l’examen 

des principaux états de synthèse. 

 

 L’irrégularité de la comptabilité : Une comptabilité irrégulière est une comptabilité incomplète ou qui 

n’est pas correctement tenue. Si l’irrégularité ne consiste que dans l’absence de quelques pièces comptables, 

la comptabilité ne sera pas pour autant systématiquement rejetée. Le vérificateur doit, en effet, démontrer le 

caractère d’extrême gravité et la répétition de ces irrégularités, et donc, dénuée de toute valeur probante, 

avant de se lancer dans une reconstitution théorique du chiffre d’affaires et du résultat de l’exercice en cause. 

Lorsque le vérificateur décide de rejeter une comptabilité ou de reconstituer le chiffre d’affaires :  

 Il doit absolument motiver sa décision compte tenu des dispositions de l’article 213 du CGI.  

 Et il doit également motiver dans le corps de la notification les moyens et les méthodes utilisés pour la 

reconstitution du chiffre d’affaires servant à la détermination de la base d’imposition.  

 La dernière intervention sur place (la réunion de synthèse) :  

La dernière intervention du vérificateur donne lieu à une réunion de synthèse clôturant1356 la vérification et 

permettant d’offrir ainsi, l'occasion au contribuable d'illustrer des divergences, d’harmoniser des avis différents et 

de s’articuler sur les faits constatés par le vérificateur. Ce dernier, expose au contribuable ou son conseiller les 

redressements qu’il envisage de notifier, compte tenu des multiples anomalies soulevées et  irrégularités 

dévoilées, il présente des explications sur la nature et le montant des chefs de redressements et recueille les 

justifications du contribuable en réponse1357. Ceci se fait dans l’intention d’offrir un moment aux contribuables 

pour mesurer l’impact financier des rehaussements envisagés. 

C. L’information du contribuable du résultat de vérification : 

A l‘accomplissement de sa mission sur place, le vérificateur doit notifier par écrit ses résultats au contribuable, 

qu’il ait ou non soulevé des anomalies ou des irrégularités dans la comptabilité vérifié. 

                                                           

1356 La date de clôture de l’opération de vérification doit être communiquée au contribuable dans les formes prévues à l’article 219 du 

CGI.  Matériellement, le vérificateur est dans l’obligation de formuler conjointement avec le contribuable un procès-verbal à la date de 

clôture. 

1357 Dans un esprit d’équité, de clarté et de transparence, la présentation doit être simple, limpide et détaillée pour prévenir d’un 

redressement non certain, et lorsque des points comportent une marge d'appréciation, la réunion de synthèse est l'occasion de trouver 

un arrangement. 
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 L’engagement de la procédure contradictoire : 

Une fois la vérification est effectuée selon les modalités ci-dessus définies, l’administration ne peut instituer des 

impositions supplémentaires correspondant aux rectifications des bases proposées par elle au contribuable sans 

la mise en œuvre initiale de la procédure contradictoire. Au cours de cette procédure, le contribuable peut apporter 

la contradiction aux propositions de redressements qui lui sont faites par l’administration. Dans ce cadre, il peut 

les discuter dans leurs détails et présenter des observations et des justifications les concernant. Il peut enfin en 

cas de désaccord persistant entre lui et l’administration demander le pourvoi devant des commissi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma N°2 : La procédure normale de rectification suite à la vérification de comptabilité1358 

                                                           

1358 Manuel des procédures de la DGI. Procédure : Procédure normale de rectification suite à la vérification de comptabilité. Réf. : PR-

CF-3-03 Version : 01. 14/09/2017. p 4. 
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Lorsque le vérificateur envisage d'apporter des rehaussements aux bases d'imposition du contribuable, il doit 

avant d'établir les suppléments de droits qui lui paraissent exigibles, adresser à l'intéressé une proposition de 

rectification1359 appelée également « la première lettre de notification de redressements1360 » elle est effectuée 

par écrit et doit respecter des règles précises quant à sa forme et quant à son contenu, notamment l'exposé motivé 

des rectifications envisagées ; la mention du délai ouvert au contribuable pour faire parvenir son acceptation ou 

ses observations et la signature de l’agent compétent.  

 La réponse aux observations du contribuable :  

Lors de la proposition de rectification, le vérificateur invite le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses 

observations dans un délai1361 de trente jours (30 jours) à compter de la réception de la première lettre de 

notification. Il a le droit de rejeter tout redressement qu’il juge non fondé et/ou injustifié en fournissant les 

arguments et les justificatifs adéquats. 

Par la suite, le vérificateur doit répondre aux observations du contribuable, de manière motivée lorsqu’il 

maintient sa position, et dans le délai prévu par la législation qui est de 60 jours. 

 Le contribuable répond dans les délais : 

Le contribuable doit obligatoirement parvenir ses observations par réponse écrite, cette dernière doit comporter 

la signature du contribuable ou d'une personne habilitée à répondre en son nom (le cachet de la poste fait foi 

quand la réponse est envoyée par voie postale).  

La réponse peut consister en une acceptation ou une contestation (totale ou partielle) des rectifications : 

 Si le contribuable marque son accord sur la totalité des redressements notifiés, l'acceptation totale, met fin à 

la procédure de redressement contradictoire.  

 Si le contribuable conteste totalement ou partiellement les redressements notifiés, les observations peuvent 

consister en un refus pur et simple ou comporter une argumentation à laquelle le vérificateur devra répondre, il 

doit adresser une deuxième lettre de notification par laquelle il confirme sa position, en la motivant, et indique les 

nouvelles bases d’imposition. Le vérificateur doit également rappeler au contribuable les voies de recours dans le 

cas où le désaccord persisterait (recours devant les commissions). Ainsi, les redressements notifiés sont 

abandonnés lorsque les observations du contribuable sont entièrement justifiées. 

 

 Le contribuable ne répond pas ou ne répond pas dans le délai :  

                                                           

1359 Toutes les anomalies et/ou erreurs soulevées doivent être précisées et étayées. 

1360 La première lettre de notification a pour effet d’interrompre le délai de prescription et d’ouvrir un délai de réponse au contribuable. 

1361 L'ouverture au profit du contribuable, d'un délai pour répondre à la proposition de rectification, comporte des conséquences à la 

fois pour l'intéressé et pour l'administration. 
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La première notification des redressements peut parfois rester sans réponse de la part du contribuable ou peut 

aussi parvenir après l'expiration du délai. Dans ce cas, le vérificateur doit rapidement établir les impositions et les 

mettre en recouvrement. Ces dernières ne peuvent pas être contestées auprès du vérificateur mais peuvent l’être 

par les voies de recours dont dispose le contribuable. 

 Le cadre de conclusion des accords à l’amiable : 

L’accord à l’amiable représente une ligne typique pour les procédures de rectification des bases d’imposition, qui 

peut être demandé par le contribuable à n’importe quelle stade de la procédure. Au cours de cette procédure, le 

contribuable, peut conclure un accord avec l’administration fiscale sur les rectifications notifiées suite à une 

vérification de comptabilité.  

L’approche du recouvrement en matière de contrôle admet, voire cherche avant tout les accords à l’amiable. Ces 

derniers contribuent pour 98% du total, ce qui confirme la tendance observée depuis plusieurs années à en juger 

par les chiffres renseignés au tableau ci-dessous :  

Répartition des droits recouvrés selon l’aboutissement de la procédure : 
                                                                                                                                                        En milliers de DH 

Motif de la taxation 
Droits 

recouvrés 
en 2017 

% par 
rapport 
au total 

Droits 
recouvrés en 

2018 

% par 
rapport 
au total 

Droits 
recouvrés 
en 2019 

% par 
rapport 
au total 

Accords 6 698 365 99.24% 8 633 282 99.84% 7 682 735 96.40% 

Taxations d’office 16 085 0.24% 1 561 0.02% 54 838 0.69% 

Décisions des commissions 35 010 0.52% 12 585 0.15% 232 128 2.91% 

TOTAL 6 749 460 100% 8 647 427 100% 7 696 701 100% 

Source : Rapports d’activités de la DGI 2018 et 2019. 

L’importance de ce mode de recouvrement, explique la volonté de l’administration de parachever le processus du 

contrôle fiscal, cette situation appelle une vigilance particulière du déroulement des étapes de la conclusion des 

accords amiables.  

Dans ce contexte et dans un souci d’harmonisation de cette procédure, il a été décidé d’instaurer par la DGI, un 

cadre formel visant l’uniformisation de la démarche de conclusion des accords suite au contrôle sur place, et ce, 

par la note de service n°2/DCF/2016 du 1er Février 2016 à travers : 

 La constitution des commissions régionales et centrale pour la validation des accords ; 

 L’instauration d’un formalisme en matière d’accords à l’amiable (champs d’application validation, 

concrétisation et suivi). 

Notre objectif durant ce chapitre était de mettre en lumière les grands traits de la démarche de cette procédure, 

autrement dit, de procéder dans un sens opérationnel à une identification de l’ensemble de pratiques 

administratives encadrées par la loi. Mais l’identification de ces derniers, doit être suivie de la mise en place des 
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garanties authentiques pour gérer correctement cette procédure. C’est justement à ces garanties que sera 

consacré le deuxième chapitre. 

II. L’authentification des garanties du contribuable vérifié: condition incontournable pour un équilibre de la 

procédure. 

Il est formel que l'administration fiscale dispose le droit fondamental du contrôle, néanmoins le contribuable n'est 

pas dénué de garanties préservant sa protection à l’opposé de toute exagération. Une garantie est une disposition 

juridique ayant pour objectif de protéger un droit ou le rendre effectif. C’est une mesure législative prise pour 

sauvegarder les droits du contribuable en cas de différend fiscal1362. 

En effet, tout contribuable faisant l’objet d’une vérification possède des garanties opposables à l’administration. 

La violation de ces derniers ou des principes généraux du droit applicables à toute procédure entraîne la nullité 

de la procédure1363. 

Nous présenterons ci-dessous,  outre les garanties préliminaires à l’exécution de la vérification sur place (Section 

1), les garanties relatives au déroulement de la vérification (Section 2) et les garanties liées à la clôture de la 

vérification (Section 3), afin que l’étude de celles-ci soit assimilable dans le cadre de la procédure évoqué dans le 

premier chapitre. 

 

  Les garanties préliminaires à l’exécution de la vérification sur place : 

Il faut dire qu’à ce niveau, la réforme fiscale des années 80 a été d’un grand secours, puisqu’avant cette réforme, 

la vérification ressemblait à des interventions « policières », il se faisait sans aucun préavis1364. 

Dès lors, le droit à l’information du contribuable occupe une place importante. C’est pour cela, deux garanties 

importantes ont été établies, d’une part, une notification d’un avis préalable à la vérification accompagné de la 

charte du contribuable vérifié, et d’autre part le droit à l’assistance. 

 La notification d’un avis préalable à la vérification : 

Le contribuable bénéficie d’une garantie1365 formelle, il s’agit de la notification d’un avis de vérification. 

L’administration est tenue de l’avertir par l’envoi ou la remise d’un imprimé spécifique intitulé « avis de 

vérification ». Cette notification est considérée comme étant l’action par laquelle l’administration fiscale apporte à 

                                                           

1362 NMILI Mohammed. Pour un impôt juste. Les éditions Oser. p 249. 
1363 GROSCLAUDE Laurent, Jean-Michel DO CARMO SILVA. DSCG 1 Gestion Juridique, Fiscale et Sociale. p 167.   

1364 NMILI Mohammed. op. cit. p 250. 

1365 Cette garantie est prévue par l’article 212 du CGI qui annonce que : « En cas de vérification de comptabilité par l’administration au 

titre d’un impôt ou taxe déterminé, il est notifié au contribuable un avis de vérification, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, 

au moins (15) quinze jours avant la date fixée pour le contrôle ».  
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l’information du contribuable qu’elle va opérer à des interventions de vérification approfondie, l’objectif ultime 

consiste à mettre le contribuable en situation de prêt à la procédure de contrôle. 

Cet avis, outre certaines informations, doit obligatoirement mentionner les années vérifiées et la date de la 

première intervention sur place, dans des conditions telles que le contribuable vérifié dispose d’un délai 

raisonnable, ce délai permet notamment au contribuable de se préparer au contrôle et d’avertir son conseil le cas 

échéant. La valeur de cette garantie provient du fait que l’administration fiscale est obligée non seulement de 

notifier mais aussi d’indiquer toutes les informations concernant la procédure. 

Néanmoins, il faut pas méconnaitre que la date de déclanchement d’une vérification doit s’écarter de 15 jours au 

moins de la date de notification de l’avis pour laisser le temps au contribuable de préparer ses documents 

(comptables et autres) avant le début de la vérification, l’omission ou le non-respect de l’un de ces éléments 

entraîne l’annulation de l’ensemble de la procédure de vérification. 

 La remise de la charte du contribuable vérifié1366 : 

Dans la perspective de renforcer les garanties des contribuables en leur permettant de prendre connaissance de 

leurs droits et obligations en cas de contrôle fiscal, la loi de finances n°43-10 pour l’année budgétaire 2011 a 

modifié et complété les dispositions des articles 212-I et 220-VIII du CGI pour prévoir que l’avis de vérification doit 

être obligatoirement accompagné de la charte du contribuable en matière de contrôle fiscal, sous peine de nullité 

de la procédure en cas de défaut. 

Selon l’administration, l’objectif visé par l’institution de cette charte est de mettre à la disposition des contribuables 

un guide simple, pratique et didactique qui rappelle les droits et les obligations du contribuable à l’occasion d’un 

contrôle fiscal, notamment les démarches à suivre durant les différentes phases de la procédure, et ce 

conformément à la législation fiscale en vigueur. 

Ce livret est censé avoir comme réel objectif, de dépassionner le contrôle fiscal, dans l’esprit qu’elle doit offrir aux 

contribuables l’impression de sécurité fiscale1367. Néanmoins, son analyse montre qu’elle demeure restreinte à 

un rappel conceptuel des dispositions du Code Générale des Impôts, s’intéressant purement et simplement à la 

procédure de vérification. Dans ce cas, on se pose la question sur l’applicabilité et sur l’opposabilité des 

dispositions de la charte à l’administration fiscale ? La réponse à notre avis, se résume dans le fait  que ce 

                                                           

1366 L’administration fiscale semble assez attachée à ce type de garantie puisqu’elle a adopté une charte de contribuable, celle-ci expose 

les principes qui fondent les droits, mais elle n’est pas opposable à l’administration au sens juridique du terme, il ne s’agit pas d’un texte 

normatif, mais d’un engagement professionnel de l’administration fiscale. 

1367 La sécurité fiscale présumée se fonde sur certains principes comme la présomption de bonne foi, la reconnaissance du droit de 

contrôle de l’administration, la garantie de contrôle selon une procédure légale, le droit de défense selon une procédure contradictoire 

et le droit d’être assisté par un conseil de choix. 
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document ne donne, en toute objectivité, aucunes prérogatives distinctives autres que ceux initialement indiquées 

et mentionnées dans le CGI. De même, elle est exposée avec des phraséologies purement administratives 

incluant un vocabulaire difficilement assimilé par la population fiscale et notamment les contribuables non-initiés.  

Théoriquement, elle symbolise le modèle de correspondance dans les relations entre l’administration fiscale et le 

contribuable vérifié. Mais pratiquement, le destinataire de cette charte, ne se sent même pas concerné par son 

contenu, étant donné que le style de formulation des points soulevés par les textes, demeure impersonnel1368 et 

par conséquent il n’implique pas directement le contribuable. 

A notre avis, la charte doit être innovante dans le sens où elle doit prévoir des dispositions comme le droit à la 

sécurité fiscale. Limitant son contenu aux seuls contribuables vérifiés, cette charte ignore les relations avec 

l’ensemble de la population fiscale qui ont des attentes en information, en vulgarisation, en qualité de 

traitement…etc. Les relations entre l’administration et les contribuables, ne se limitant pas au cas de la vérification 

de comptabilité, doivent faire partie intégrante de la charte1369. 

Les propositions suivantes de l’amélioration se doivent de répondre rapidement aux attentes réelles des 

contribuables et conseils1370 : 

 Beaucoup plus qu’un inventaire des droits du contribuable, la charte doit correspondre à un 

engagement de bonnes pratiques et être opposable à l’administration. Le contribuable doit être en mesure 

de s’y référer pour faire valoir ses droits auprès de cette administration. 

 La charte doit prévoir la possibilité pour le contribuable de consulter en ligne sa situation fiscale 

et le suivi de son dossier de vérification dans le cadre d’un contrôle fiscal (Avis de vérification, PV de 

début de vérification, première lettre de notification, deuxième lettre de notification, PV de l’accord à 

l’amiable le cas échéant). Cela lui permettra de résoudre l’épineux problème des avis et des lettres mal 

ou non notifiés. De l’autre côté, cela permettra à l’administration de mieux suivre les dossiers des 

contribuables. 

 Pour une meilleure sécurité fiscale, la charte doit donner le droit au contribuable de saisir 

l’administration fiscale sur des questions précises. Elle permet d’assurer la sécurité juridique du 

contribuable du fait que ce dernier consulte l’administration fiscale afin d’obtenir son accord sur une 

situation fiscale envisagée. (rescrit et rescrit contrôle) 

Ainsi, seule une charte globale et équilibrée peut rectifier l’image de l’administration. Sans contredire le livre de 

procédures fiscales, elle doit donner au contribuable le sentiment qu’il est placé sur le même pied d’égalité que 

                                                           

1368 Elle se conçoit comme un simple inventaire des droits et obligations du contribuable vérifié. 

1369 NMILI Mohammed. op. cit. p 255. 

1370 ibid. p 255. 
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l’administration fiscale1371. L’ambition, avec ce document, est de trouver le juste équilibre entre l’exercice 

légitime de la mission fiscale et les attentes des contribuables, et d’ancrer cet équilibre dans une relation fondée 

sur la confiance. 

 Droit à l’assistance et au conseil : 

Étant donné que le système fiscal est relativement complexe, le contribuable peut se trouver dans un état 

d’impuissance devant l’inspecteur/vérificateur qui capte adroitement la matière fiscale, d’où une imperfection de 

connaissance, à  ce niveau, le rôle du conseil est manifestement annoncé.  

Le droit de se faire assister pendant la vérification de comptabilité est un droit reconnu textuellement dans la 

procédure de vérification de comptabilité par l’article 212 du CGI (…Le contribuable a la faculté de se faire assister, 

dans le cadre de la vérification de comptabilité, par un conseil de son choix), il peut être apprécié comme l’une 

des principales garanties décernées lors d’une mission de vérification de comptabilité, ce qui signifié que, durant 

toute la durée de vérification, le contribuable a le droit de faire appel à un conseillé de son choix pour prêter la 

main et l’assister à gouverner cette opération. Cette assistance ne peut en aucun cas être une obligation mais 

elle représente, plutôt, un choix. 

  Les garanties relatives au déroulement de la vérification de comptabilité : 

Les garanties traitant le déroulement d’une vérification de comptabilité ont pour objet d’une part, de mettre en 

harmonie les travaux de vérification sur place et d’autre part de cadrer l’action de contrôle dans certains termes. 

 Le Lieu de vérification : 

Généralement, la vérification a lieu dans le domicile fiscal de l’entreprise ou son principal établissement. Dans le 

cas où celle-ci ne peut s’exercer en ces lieux, (pour des raisons de fermeture en heure légale et/ou pour raison 

de non convenance du lieu pour l’exercice de l’opération), le contribuable est dans l’obligation de proposer un 

autre lieu pour effectuer la mission de vérification. Suite à un accord commun entre les deux parties (le vérificateur 

et le contribuable), un nouveau lieu est désigné1372. 

Les documents et livres comptables sont en principe examinés sur place, autrement dit, le lieu désigné pour le 

contrôle.  

 L’exception de l’emport des documents comptables : 

                                                           

1371 ibid. p 257. 

1372 Généralement au siège de son comptable. 
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Le principe de vérification sur place interdit aux vérificateurs d’emporter les documents et les pièces comptables, 

en exception de ce que nous venons de citer, le contribuable peut solliciter1373 le vérificateur afin qu’il emporte 

ses documents comptables, afin que son contrôle s’effectue dans les locaux de l’administration (son bureau). 

Egalement, le vérificateur a la possibilité d’accepter ou de refuser cette sollicitation, mais s’il déroge à son 

obligation légale en acceptant les conditions d’emport sont soumises à des règles très strictes définies par la 

jurisprudence1374.  

Le cas où le vérificateur accepte la demande du contribuable, il lui donne un récépissé énuméré des documents 

dont l’administration devient provisoirement possesseurs. Ce récépissé doit être contresigné par le vérificateur et 

par le contribuable (ou son représentant légal). Et au moment de la restitution de ses documents, le vérificateur 

exige une décharge indiquant  étroitement les éléments emportés. 

 

 

 Le droit à la prescription (Le délai de reprise) : 

Faisant allusion à l’article 232 du CGI, les insuffisances, les erreurs, les omissions (totales ou partielles) 

constatées dans la détermination des bases d’imposition ou le calcul de l’impôt peuvent être réparées jusqu’à 

l’expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. 

En revanche et par dérogation au principe de délai de prescription1375, l’article 232-III stipule que :  

  L’administration a le droit de vérifier, même les 4 derniers exercices prescrits, lorsque des déficits 

afférents à des exercices comptables prescrits ont été imputés sur les revenus (pour l’IR) ou les résultats 

d’un exercice (pour l’IS) d’une période non prescrite.  

 De même, si un contribuable en matière de TVA, dispose au début de la première année non 

atteinte par la prescription d’un crédit de la taxe, l’administration et en droit de vérifier l’exactitude de ce 

crédit, en vérifiant les quatre derniers exercices prescrits.  

De nature à ce que la vérification des exercices prescrits ne puisse aboutir qu’à la réduction ou l’annulation du 

déficit ou le crédit. Sans aucune rectification des bases imposables déjà prescrites.  

L’administration fiscale, donc, vérifie la comptabilité tenue pendant les 4 exercices non prescrits et suite à un 

report de crédit ou de déficit, la période se proroge jusqu’à 8 ans1376 et dans la mesure ou les documents 

                                                           

1373 La demande d’emport des documents comptables ne peut être exprimée que par le contribuable (ou son représentant légal). Elle 

représente un fondement important de l’exactitude de la procédure de vérification. 

1374 HALOUI Khalil. op. cit. p 64. 

1375 La prescription est la pratique d’acquisition ou de perte d’un droit par le débordement d’un délai fixé par la loi.  

1376 Les 4 années prescrites et les 4 années non prescrites 
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comptables, objet de la vérification, doivent être conservées, par le contribuable, durant 10 ans. De même, et au 

titre d’une année (N), la lettre de notification doit parvenir au contribuable au plus tard le 31 décembre (N+4) pour 

pouvoir interrompre la prescription quadriennale. Si cette lettre est remise après la date limite, la première année 

vérifiée est prescrite et les rectifications correspondantes caduques1377. 

 La limitation de la durée du contrôle : 

La durée des opérations de contrôle dans l’entreprise est variable, elle dépend non seulement de l’importance de 

l’entreprise, de la consistance et de la complexité de ses activités mais aussi de la fréquence des interventions du 

vérificateur1378. 

Afin de mieux cerner la durée de vérification, le pouvoir de l’administration fiscale est limité dans le temps, le 

législateur prévoit que cette durée ne peut excéder 3 mois suivant la date de la première intervention du 

vérificateur, sachant que les interruptions pour défaut de présentation des documents comptables ne sont pas 

comprises dans cette durée, sauf si l’entreprise réalise un chiffre d’affaires (HT) qui dépasse 50 millions de 

dirhams, dans ce cas, la durée de vérification est portée à 6 mois. 

Pourtant, dans la pratique, le temps réellement consacré pour mener une mission de vérification de comptabilité 

résulte de divers facteurs notamment, l’expérience et la compétence du vérificateur, l’organisation et la 

collaboration de l’entreprise, ainsi que l’importance des perquisitions à accomplir. 

  Les garanties liées à la clôture de la vérification : 

Les garanties liées à l’achèvement d’une vérification de comptabilité se trouvent pour l’essentiel contenues dans 

la procédure de redressement contradictoire organisée par l’article 220 du CGI. 

La procédure de redressement appelée aussi « la procédure de redressement contradictoire » vise, dans un 

premier temps, à organiser un débat contradictoire entre l’administration et le contribuable afin que ces deux 

parties puissent plus aisément parvenir à un accord et éviter la phase contentieuse proprement dite. Dans le cas 

où l’élaboration de ce consensus échouerait, le législateur a prévu, dans un deuxième temps, l’intervention des 

commissions administratives destinées à émettre des décisions sur les points de désaccord1379. 

 L’obligation d’information de la clôture des travaux de contrôle : 

                                                           

1377  KESRAOUI Mohamed. Le contrôle fiscal. Editions Cabinet KESRAOUI, 2017. ISBN : 978-9954-39-821.0. p 135. 

1378 SELINSKY Véronique, COTTET Philippe, GIRODROUX Catherine. Faire face aux contrôles de l’administration, Impôts, URSSAF, 

Travail, Concurrence et fraudes. Editions Lamy / les Echos. p 14. 

1379 LAAFOU Hammou. Le contrôle fiscal au Maroc : Cadre légal et rôle de l’expert-comptable. Mémoire d’expertise comptable. ISCAE 

Casablanca. Novembre 2004. p 14. 
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Au terme de l’opération de vérification, le vérificateur a le choix entre la remise en main propre au contribuable ou 

la notification dans les formes prévues à l’article 219 du CGI d’une lettre d’information clôturant la vérification, 

signé par les deux parties. 

Le contribuable doit être informé des résultats de la vérification qui peuvent aboutir à l’une des deux situations 

suivantes : 

 Dans le cas d’absence de redressements, et par conséquent, la confirmation de la sincérité des 

déclarations déposées, le vérificateur adresse au contribuable un avis d’absence de redressement qui 

est l’acte confirmant la régularité de sa situation fiscale pour la période et les impôts concernés par la 

vérification. 

 Dans le cas inverse, le vérificateur procède aux redressements nécessaires et envoie, au 

contribuable, une notification de redressements, c’est l’acte par lequel le vérificateur l’informe des 

corrections et rectifications apportées aux déclarations. 

 
 L’obligation du respect de la procédure contradictoire : 

La procédure de vérification de comptabilité est une procédure de contrôle sur place évoluait vers un contradictoire 

obligatoire, il s’agit d’un l’un des éléments de droits et d’un principe de valeur. 

Le point qui marque la procédure de rectification des impositions est l’existence d’une sorte de dialogue ou de 

communication par correspondance entre l’administration et le contribuable. elle est caractérisée par l’envoi d’une 

notification de redressements et la possibilité pour le contribuable de produire des observations auxquelles 

l’administration fiscale est alors tenue de répondre si elle les rejette en totalité ou en partie1380. 

Les garanties du contribuable dans cette procédure résident dans la forme et dans le fond à travers le contenu de 

la notification de redressement, qui doit être obligatoirement motivée.  

 La motivation des redressements (Les motifs, la nature et les montants) : 

Dans ce cadre, le vérificateur doit démontrer au contribuable que le redressement effectué est justifié 

conformément aux dispositions fiscales ou à la réglementation comptable constatée lors du contrôle. Il résulte 

donc de cette obligation qu’une notification qui ne contient pas les motifs, la nature et le détail du redressement 

envisagé peut être considérée comme étant entachée d’irrégularité. 

De la même manière, lorsque les observations du contribuable parviennent au vérificateur dans le délai légal et 

si ce dernier les estime non fondées en tout ou en partie, il doit notifier au contribuable non seulement la base 

d’imposition qui lui parait devoir être retenue mais également les motifs du rejet partiel ou total de ces 

observations. 

                                                           

1380 Voir Chapitre 1 Section 3. 
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La notification doit, donc, individualiser les redressements proposés et doit être motivée dans des termes 

suffisamment précis et chiffrés pour que le contribuable puisse formuler une réponse claire et utile. Elle doit 

indiquer la nature et les motifs de fait et/ou de droit de chaque chef de redressement. 

 La garantie du respect de la charge de la preuve : 

Lorsque la remise en cause de la comptabilité (constituant la base des éléments déclarés) est dûment justifiée 

par l’administration, la charge de la preuve incombe au contribuable. Par contre, si la comptabilité présentée ne 

comporte aucune des irrégularités graves édictées dans l’article 213 du CGI, l’administration ne peut la remettre 

en cause et reconstituer le chiffre d’affaires que si elle apporte la preuve de l’insuffisance des éléments déclarés. 

 La garantie de la non-modification des bases d’imposition retenues au terme d’une 

vérification fiscale : 

Depuis 2011, l’administration peut opérer à des vérifications ponctuelles qui peuvent toucher des postes ou des 

opérations précises, au titre d’un ou plusieurs impôts et/ou taxes et pour une période fixée. 

En réalité, la pratique de ce type de contrôle n’ôte pas l’administration fiscale d’une éventualité ultérieure, afin de 

procéder à une vérification de comptabilité générale et de revenir sur les impôts et taxes de la période vérifiée. 

Alors que, l’administration devra obligatoirement prendre en considération les redressements primitivement 

procédés concernant la vérification ponctuelle, dans la mesure ou le vérificateur ne doit pas procéder à une 

révision des bases d’imposition retenues au terme de la première vérification ou  le rehaussement des montants 

des redressements ou rappels initialement maintenus. 

 Le recours devant les commissions « la CLT et la CNRF » : 

Passé soixante jours à compter de la réception de la deuxième notification, le contribuable vérifié, en cas de non 

acceptation des redressements proposés par le vérificateur, pourra saisir, dans un premier temps la commission 

locale de taxation1381 « C.L.T » ou la commission nationale du recours fiscal1382 « C.N.R.F » pour justifier le 

bien-fondé de sa thèse en apportant les éléments de sa défense. 

 Le pourvoi devant la CLT  et l’effet de la décision : 

                                                           

1381 Les CLT siègent aux tribunaux du ressort de la préfecture ou la province dont dépend le contribuable. Elles statuent, en premier et 

dernier ressort, sur la vérification de comptabilité des contribuables dont le CA déclaré au CPC, au titre de chaque exercice de la période 

non prescrite vérifiée, inférieur à 10 millions de dirhams.  

1382 Territorialement, La CNRF siège en permanence à Rabat, elle est totalement indépendante de l’administration, et placée sous 

l’autorité directe du Chef du gouvernement, elle est compétente aux recours relatifs aux vérifications de comptabilité des contribuables 

lorsque le CA déclaré au CPC, au titre de l’un des exercices vérifiés, est égal ou supérieur à dix (10) millions de dirhams et aux recours 

pour lesquels les commissions locales n’ont pas pris de décision dans le délai de 12 mois. 
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Le vérificateur dispose d’un délai de trois (3) mois pour adresser à la CLT les requêtes1383 des contribuables et 

les documents relatifs à la procédure contradictoire lui permettant de statuer sur l’affaire qui lui est soumise. 

Lorsque l’administration ne transmet pas cette requête et ces documents dans le délai prescrit, les bases 

d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable. 

La décision de la commission locale quant à la compétence et quant au fond est susceptible d’appel devant le 

tribunal. Ce recours peut être exercé par chacune des deux parties dans les conditions de forme et de délai 

prévues à l’article 220 du CGI. 

 Le pourvoi devant la CNRF et la notification de la décision : 

L’article 8 de la L.F n°70-15 pour l’année budgétaire 2016 a modifié les dispositions de l’article 226 II du CGI en 

précisant que le recours du contribuable devant la CNRF est présenté sous forme de requête adressée à 

l’inspecteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, sans avoir à être 

adressée directement à ladite commission. A cet effet, l’inspecteur doit adresser les requêtes des contribuables 

et les documents relatifs à la procédure contradictoire les concernant à la CNRF dans un délai maximum de trois 

(3) mois à compter de la date où le contribuable notifie à l’administration son pourvoi devant ladite commission. 

Les dispositions de l’article 226-II du CGI tel qu’il a été modifié par l’article 8 de la L.F prévoient que lorsque 

l’administration ne transmet pas la requête et les documents dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne 

peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable. 

Les décisions de la CNRF doivent être détaillées et motivées et sont notifiées par le magistrat assurant le 

fonctionnement de la commission aux parties, dans les formes prévues à l’article 219 du CGI et ce, dans les 

quatre (4) mois suivant la date de décision. Elle doit statuer dans un délai de douze (12) mois à compter de la 

date de réception de la requête et des documents transmis par l’administration fiscale. 

 Les garanties liées à la procédure judiciaire suite à la rectification des bases d’imposition : 

Les décisions des CLT ou celle de la CNRF et celles portant reconnaissance desdites commissions de leur 

incompétence, peuvent être contestées par l’administration et le contribuable, par voie judiciaire, dans le délai de 

60 jours suivant la date de notification des décisions desdites commissions, que celles-ci portent sur des questions 

de droit ou de fait. 

                                                           

1383 Le CGI précise que les requêtent de pourvoi devant les CLT adressées par les contribuables doivent définir l’objet du désaccord et 

contenir un exposé des arguments invoqués. 
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L’échec de l’arbitrage des commissions précitées ouvre la voie devant le contribuable vérifié et l’administration 

fiscale pour saisir le tribunal compétent, afin de faire valoir leurs droits respectifs1384. 

Au terme de notre étude des garanties du contribuable dans le cadre de la procédure de vérification de 

comptabilité, quelles conclusions générales pouvons-nous en tirer ? 

A notre avis, le législateur s’efforce d’encadrer rigoureusement par le droit de prérogatives de l’administration 

fiscale pour offrir au contribuable les mesures sécuritaires. Et nous pensons que les garanties offertes aux 

contribuables sont importantes que n’importe autres procédures, vu qu’elles offrent plusieurs degrés de 

constatation administrative et juridique. 

 

Conclusion : 

En guise de conclusion, notre présentation de la procédure de vérification, dans le premier chapitre, avait pour 

but d’initier l’analyse, de donner et d’expliquer théoriquement l’action de vérification de son début jusqu’à sa fin. 

Cette mission est assujettie à un cadre procédural formellement défini qui, pour l’essentiel, est appelé à répondre 

à un ensemble de droits et garanties pour les contribuables qui en sont l’objet. Mais il est apparent que sur le 

terrain d’exercice, le déroulement et les effets des vérifications présentent certainement des particularités bien 

différentes.  

C’est pour cette raison que l’acceptation du contrôle fiscal par les contribuables, et au-delà des garanties 

octroyées, est subordonnée à un autre principe qualifié de primordial. Il s’agit de la sécurité fiscale, action tendant 

à assouplir le climat, afin de réduire les tensions qui existent entre le contribuable et l’administration fiscale et de 

les substituer d’un climat assurant plus de partenariat et de confiance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1384 À ce niveau, seuls des arguments solides peuvent aider l’une des deux parties à gagner la partie. Toutefois, il reste une dernière 

voie pour le contribuable vérifié qui n’a pu convaincre, par ses arguments, les instances précitées. Il s’agit du souhait du contribuable 

vérifié de conclure, avec l’administration fiscale, un accord à l’amiable. 
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Le sort des contrats de cautionnement et du bail commercial lors des opérations de fusion. 
The fate of suretyship contracts and the commercial lease during merger operations. 

Enseignant chercheur en Droit privé à la FSJES d'El Jadida. 
 

 

Résumé en français: 
  Les contrats revêtent une grande importance en ce sens que qu'ils constituent le nerf 

névralgique de la société et  un facteur déterminant dans la décision de fusionner ou pas. Ainsi, 

la viabilité de l'opération de la fusion dépend largement de la continuation de ces contrats. 

         En effet, la continuation automatique applicable à l’ensemble des contrats en cours de la 

société absorbée ou fusionnée se justifie par la nature spécifique des fusions dont l'effet majeur 

est la transmission universelle du patrimoine.  Toutefois, le concept de l'intuitu personae 

caractérisant quelques contrats en empêche le transfert automatique. 

         Dans ce cadre, et face au mutisme du législateur en la matière et l'affrontement entre le 

droit des contrats et le droit des sociétés, la continuation des contrats du bail commercial et du 

cautionnement suscite d'épineux débats jurisprudentiels et doctrinaux. 

Les mots clés: Fusion- continuation des contrats- cautionnement- bail commercial.. 

 

       Résumé en anglais 
 Contracts are very important in that they are the lifeblood of the company and a 

determining factor in the decision to merge or not. Thus, the viability of the merger operation 

largely depends on the continuation of these contracts. 

         Indeed, the automatic continuation applicable to all current contracts of the absorbed or 

merged company is justified by the specific nature of mergers, the major effect of which is the 

universal transmission of assets. However, the concept of intuitu personae characterizing some 

contracts prevents their automatic transfer. 

         In this context, and faced with the silence of the legislator in the matter and the clash 

between contract law and company law, the continuation of commercial lease and surety 

contracts gives rise to thorny jurisprudential and doctrinal debates. 

The key words: Merger - continuation of contracts - surety - commercial lease. 
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     La transmission universelle du patrimoine est considérée comme le principe le plus 

important de l’opération de la fusion et qui la distingue des autres opérations assimilées1385. 

Et selon ce principe la société absorbante ne fait que continuer l’activité économique de la 

société absorbée qui disparaît, ce qui signifie que l’absorbante jouit de tous les droits et tenue 

de toutes les obligations de la société apporteuse. 

     Le corollaire fondamental d’une opération de fusion consiste en la transmission du 

patrimoine de la société dissoute à la société absorbante ou nouvelle, et ce, dans l’état où se 

trouve ce patrimoine au jour de l’opération. Cette transmission, faut-il le rappeler, s’opère de 

manière « universelle »1386. Autrement dit, tout le patrimoine de la société absorbée va 

pouvoir être transmis à la société bénéficiaire. On dit, en l’occurrence, que le transfert s’opère 

« uno actu » et de manière automatique. 

      Il convient de rappeler que la transmission universelle a pour conséquence  

d’entraîner le transfert de l’ensemble des droits et obligations, contractuels ou extra-

contractuels, de la société fusionnée au profit de la société bénéficiaire, sans qu'il soit besoin d' 

accomplir les  formalités d'opposabilité propre à chaque catégorie des biens en question, et sans 

que ce transfert emporte novation de sorte que la créance originaire subsiste1387. Par 

conséquent, l’ensemble de l’actif et du passif de la société fusionnée est transmis, de plein droit, 

à la société issue desdites opérations. Qu’en sera-t-il du cas particulier des contrats à son actif 

? La réponse ne pourrait qu’être positive eu égard au principe de la transmission universelle de 

patrimoine.  

       Force est de constater que les dispositions légales régissant les opérations de fusion, 

n’ont jamais prévu qu’il y a lieu une transmission universelle des contrats, toutefois, la 

jurisprudence, face à ce vide juridique et à ce mutisme, a affirmé qu’ il y a transfert et 

continuation des contrats lors d’une fusion. La doctrine, elle aussi, a affirmé que les contrats 

conclus par la société disparue se transmettent à la société absorbante, au même titre que les 

autres éléments du patrimoine. 

            Néanmoins, certaines dispositions quoique rares prévoient la continuation des contrats 

en cours dans la société absorbée comme l'article 19 du code de travail qui dispose que « En 

cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, ou dans la forme juridique de 

l’entreprise, notamment par succession, vente, fusion ou privatisation, tous les contrats de 

travail en cours au jour de la modification subsistent entre les salariés et le nouvel employeur 

». Et le 1er  alinéa de l’article 239 de la loi 17-951388 dispose que « La société absorbante 

est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de 

celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard ». 

 

            Outre les contrats de travail, de prêt et d'assurance il y a d' autres contrats très importants 

dont la continuation soulève des difficultés particulières eu égard au caractère intuitu personae 

qu'ils revêtent tels que le contrat du mandat qui est un contrat purement personnel dans lequel 

                                                           

1385 V. JEANTIN. M,  La transmission universelle du patrimoine d’une société , éd Litec, 1991, p. 287. 

1386 GUYON. Y, Droit des Affaires, Droit commercial général et sociétés, Tome I 12ème éd, Economica, 2003. p. 689. 

1387 PHILIPPE D.-E. et PHILIPPE D., « Transmission universelle ou à titre universel », in Obligations. Traité 

théorique et pratique, p. 3. 

1388 relative aux sociétés anonymes. 
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se met en évidence la personne du mandataire, il y a aussi le contrat de concession, qui est lui 

aussi caractérisé par ce concept1389. Sans oublier le contrat de franchise1390 qui illustre 

manifestement la nature intuitu personae (…) contrat d'assurance, les contrats 

administratifs...etc.  

 

             Toutefois, dans cet article nous allons nous contenter d'étudier dans un second temps 

le sort du contrat de cautionnement dont le changement de la situation de ses protagonistes ( 

créancier, caution et débiteur) n'est pas sans incidences sur le sort des garanties  (paragraphe 

2). Et ce après l'analyse des spécificités du contrat de bail commercial et les difficultés que 

soulève son transfert de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle (paragraphe 1). 

 

Paragraphe 1 : Le sort du contrat de bail commercial dans le cadre de la fusion. 

           L’entreprise étant un nœud de contrats, on ne peut vouloir la « sauvegarder », la « 

développer » ou la « transmettre » sans préserver au préalable ses instruments juridiques par 

excellence que constituent les contrats1391. Ainsi, dans un souci de pérennité de l'entreprise, 

la continuité de l’activité économique, comme celle de la personne de la société dissoute, fonde 

la sauvegarde des contrats en cours dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine. 

          Le problème ne se soulève pas quand la société absorbée est la bailleresse étant donné 

que les baux commerciaux se transmettent à la société absorbante ou nouvelle dans le cadre du 

patrimoine universelle de l'apporteuse. Néanmoins, les difficultés pourraient émerger lors de 

l'opération de la fusion quand l'absorbée est une locatrice1392.  

    Il convient de rappeler que les opérations de fusion ont des conséquences importantes 

sur les contrats des baux commerciaux et qui sont souvent méconnus ou sous-estimées des 

parties. Par conséquent, il n'est pas inutile de projeter la lumière sur les zones d'ombre qui 

affectent le transfert de ce contrat pour éviter des contentieux et des surcoûts non négligeables. 

          Pour ce faire, il serait judicieux de faire une étude comparative du sort du contrat de bail 

entre la législation marocaine (C), la législation de quelques pays arabes (B) et les dispositions 

du législateur français (A). 

  

A) La position légale et jurisprudentielle française. 

 La disposition légale ayant régi le transfert du contrat de bail lors de la fusion est l'article 

L-145- 16 qui prévoit que" En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission 

universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 

du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions 

prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du présent code, la société issue de la 

                                                           

1389  HUET. J, « Les principaux contrats spéciaux in Traité de droit civil », L.G.D.J, 2001, p. 479. 

1390  Le professeur FERRIER qui considère que le franchisage est « par principe conclu en considération de la personne du franchisé, 

en raison notamment de la sélection opérée par le franchiseur. 

1391 ALBORTCHIRE. A, Le sort des contrats dans les opérations de fusion et de scission des sociétés commerciales, thèse soutenue 24 

Juin 2005.Université d’Auvergne. p. 103. 

اإلسكندریة( ،            -محمد  صالح  قائد  األریاني، اندماج   الشركات   التجاریة   كظاهرة    مستحدثة   )د را سة  دار الفكر الجامعي 1392

.912.ص. 9102  
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fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la 

scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société 

bénéficiaire de l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit 

de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail." 

     L' article ci-dessus fonde le principe du transfert automatique du contrat du bail en 

matière aussi bien de fusion que de scission; Il s'agit d'une règle d'ordre public à laquelle les 

parties au contrat de bail ne peuvent y déroger d'où l'emploi de l'expression'' nonobstant toute 

stipulation contraire". 

            Autrement dit, la substitution prévue à cet article s’opère de plein droit abstraction faite 

des clauses restrictives du bail dans la mesure où la cession du bail se trouvant englobée dans 

la transmission de l' universalité du patrimoine de la dissoute. Ce mécanisme de subrogation 

légale est d’ordre public. En d’autres termes, la transmission du bail est réalisée 

automatiquement sans aucune autre formalité que celles prévues par le droit des sociétés.  

      La clause exigeant l’agrément du bénéficiaire par le propriétaire est battue en brèche 

dès lors qu’il s’agit des fusions tant par la jurisprudence que par le législateur lui-même1393. 

Il en résulte que le bail commercial dont bénéficiait l’absorbée, malgré toute stipulation 

contraire, passe à l’absorbante sans avoir besoin de respecter les formalités et conditions de la 

cession de bail1394. Dans ce cas, la société absorbante devient locataire avec les mêmes droits 

et obligations à la place de la société absorbée.  

     Cette opération ne peut, en aucun cas, être considérée comme une cession de bail dans 

le cas où elle ne fait pas l’objet d’une signification au bailleur pour lui être opposable. Par 

conséquent, le non respect de cette signification1395 ne conduit pas à la résiliation du contrat 

de bail1396. Toutefois, afin de maintenir de bonnes relations avec son bailleur, le locataire 

serait bien avisé de l'informer par lettre recommandée avec accusé de réception du projet de 

fusion afin de lui permettre de demander, le cas échéant, des garanties supplémentaires1397. 

           Mais, il n'est pas inutile de rappeler que la législation antérieure à la loi du 24 juillet 

1966 imposait au locataire d'obtenir une autorisation du bailleur pour pouvoir céder le bail dans 

le cadre de la fusion et plusieurs d'arrêts ont donné raison au bailleur demandant la résiliation 

du bail faute de signification de cession. 

     En effet, l'article L. 145-16 alinéa 3 du Code de commerce français permet au bailleur  

de locaux loués aux sociétés absorbées ou apporteuses de demander au tribunal de nouvelles 

garanties  dans le cas où  la société absorbante ou nouvelle ne présente pas une surface 

financière suffisante. 

                                                           

1393 Cass.com, 1er juin 1993, Defrénois 1993, 1210 obs. Le Cannu ;Bull.Joly 1993, n°892 note J-J Daigre. Cité par LE CANNU. P. 

1394 ARBAOUI. M, Les aspects juridiques de la concentration des sociétés commerciales par voie de fusion, thèse de doctorat en droit 

privé, Université Hassan II, soutenue le 6 juillet 2018.p. 99. 

1395 Le bailleur ne peut pas non plus se prévaloir de l’inobservation des formalités prévues par l’article 1690 du Code civil. Voir en ce 

sens (Cass. 3e civ. 1er juin 1993 : RJDA 7/93 n° 622) ; 

1396 DIDIER. P et DIDIER. Ph,  Droit commercial, T. 2, Les sociétés commerciales, Economica, 2011.p.1030. 

1397  KNOPP. C, QUINTARD-MORENAS. F,  "Baux commerciaux et fusions : des risques à ne pas négliger". [ en ligne] Les Echos 

[consulté le 22/09/2021]. 
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    Dans ce cadre, le bailleur a le droit de faire une opposition à l’opération de la fusion 

comme un créancier ordinaire de la société absorbée1398. 

           Une grande importance doit être accordée à la question des arriérés des loyers. Certes, 

selon le principe de la transmission universelle du patrimoine, la société absorbante ou nouvelle 

vient activement et passivement au lieu et place de la société absorbée et à postériori elle sera  

tenue des loyers impayés de la société dissoute, mais il n'en demeure pas moins que le bailleur 

a intérêt d'insérer une clause de garantie dans le contrat de bail obligeant le cédant à se porter 

caution du paiement des loyers postérieurement à la fusion1399.  

           Le grand risque qui pèse sur le locataire consiste en le refus du renouvellement du bail 

sans indemnité d'éviction étant donné que le code de commerce français a subordonné 

l'acquisition de ce droit au respect de certaines conditions à savoir; l'immatriculation du 

locataire au registre du commerce et des sociétés.  

           Cette condition doit être remplie à la date de délivrance du congé ou de la demande de 

renouvellement et pendant toute la procédure de renouvellement ou de fixation de l'indemnité 

d'éviction. Pendant l'intervalle de temps entre la radiation de la société absorbée suite à sa 

dissolution et l'inscription modificative de la société absorbante ou l'immatriculation de la 

société nouvelle, la demande de renouvellement de bail ne peut pas être acceptée faute de la 

condition de l'immatriculation de l'absorbée1400. 

        D'après ce qui précède, nous pouvons dire que le législateur français, depuis la loi du 24 

juillet 1966,  a distingué aussi bien conceptuellement que juridiquement le transfert du bail dans 

le cadre de la transmission universelle de patrimoine de la notion de cession, de sorte que toute 

clause limitative de cession d’un droit au bail ne saurait trouver application lors des opérations 

de fusion. 

 

 B) Position légale et analyse jurisprudentielle de quelques pays arabes. 

     Le législateur égyptien n'a pas réglementé les baux commerciaux avec des textes 

spéciaux, mais les a laissés à des règles générales. Cela amène à  se référer à ces règles et aux 

textes de la loi relative aux sociétés pour connaître le sort des locaux loués en cas de fusion. 

     En se référant aux règles générales, nous constatons que l'article 593 du Code civil 

égyptien prévoit que « Le locataire a droit à la cession du bail à moins que le contrat n'en 

dispose autrement. »; Cela signifie-t-il que s'il y a une clause dans le contrat de bail restreignant 

le transfert  du bail commercial, la société absorbée ne pourrait-elle pas transmettre ce dit bail 

à l'absorbante?  La réponse est par la négative étant donné que le législateur égyptien dans 

l'article 32   de la loi relative aux sociétés  prévoit que la société absorbante ou nouvelle 

                                                           

1398 CA Paris, 14 mars 1991 : Bull. Joly 1991, p. 500, note M. Jeantin. Cité par OSMAN. A, La fusion des sociétés commerciales en droit 

français et syrien., Thèse de Doctorat en Droit privé 2015. Université de RENNES 1.p. 247-248. 

1399 Voir en ce sens les dispositions de l'article 145-16-1 et 145-16-2 du code de commerce français. 

1400 Dans une décision rendue le 5 octobre 2000, la cour d'appel de Versailles avait prononcé un arrêt surprenant en déclarant la 

société Bricorama occupant sans droit ni titre des locaux qu'elle occupait à la Défense pour défaut d'immatriculation temporaire de 

l'établissement secondaire suite à une fusion. La Cour de cassation vient de souligner avec force l'importance de la condition 

d'immatriculation dans un arrêt rendu le 7 novembre2000 en matière d'apport partiel d'actif (Société Camaïeu Homme c. SCI La Lilloise), 

refusant à son tour le droit au renouvellement du fait de l'absence d'immatriculation. Voir KNOPP. C,  QUINTARD-MORENAS. F,  "Baux 

commerciaux et fusions : des risques à ne pas négliger". [ en ligne] Les Echos [consulté le 22/09/2021]. 
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succédera à la société absorbée et la remplacera activement et passivement dans la limite de ce 

qui a été convenu dans le contrat de fusion, sans préjudice des droits des créanciers1401. Ce 

texte est un texte spécial, qui comprend une règle claire selon laquelle lors de la fusion, il y 

aura une transmission de l’ensemble de l’actif (les biens et droits y compris les contrats) et le 

passif de la société absorbée au bénéfice des sociétés existantes ou nouvelles qui les recueillent 

et ce de plein droit1402. 

          Il ressort de ce qui précède que le transfert du bail commercial ne s'effectue pas isolément 

mais plutôt automatiquement dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine comme 

étant un effet majeur de l'opération de la fusion.    

           Par voie de conséquence, le bailleur, selon la législation égyptienne, n' pas le droit de 

s'opposer au transfert du bail mais il a seulement une possibilité, s'il avait des arriérés de loyers, 

de bénéficier des mécanismes juridiques prévus par le législateur dans l'article 298 de la loi 

relative aux sociétés en faveur des créanciers de la société absorbée. Autrement dit, le bailleur 

peut s'adresser au tribunal  pour obtenir  de nouvelles garanties s'il y a des raisons sérieuses qui 

le justifient. 

       Pour remédier à toute ambigüité, nous soutenons le point de vue doctrinal selon lequel 

il est préférable que le législateur égyptien intervienne et réglemente plus clairement et 

explicitement les dispositions relatives à la transmission du contrat de bail commercial dans le 

cadre de la fusion, compte tenu de la  l'importance et les spécificités de ce contrat. 

     Quant au législateur tunisien, la transmission du contrat de bail commercial de la 

société absorbée à la société absorbante est  dûment autorisée dans la mesure où l'alinéa 3 de 

l'article 421 du code des sociétés commerciales1403 dispose que " le contrat de bail est 

directement transféré au profit de la société résultant de la fusion. Les contrats de travail 

continuent légalement à produire leurs effets à l'égard de la société." 

      De même, le législateur algérien a tranché cette problématique juridique en disposant 

dans l'article 757 du code de commerce que" Les bailleurs de locaux  loués aux sociétés 

absorbées ou scindées, peuvent également former opposition à la fusion ou à la scission dans 

le délai fixé à l'article 736, alinéa 2." 

     Il ressort de la lecture de cet article que le législateur algérien autorise implicitement 

la continuation du contrat de bail et son transfert à la société absorbante ou nouvelle sans être 

contraint d'obtenir l'accord du bailleur1404. Ainsi, la fusion n'est pas un motif de résiliation du 

contrat de bail, que le bien loué soit meuble ou immeuble, car la société qui résulte de la fusion 

succède à l'absorbée dans les droits et les obligations1405 et le propriétaire n'a pas le droit 

                                                           

ج   الشركات   التجارية:   دراسة   مقارنة     )القانون      أحمد  عبد  الوهاب   أبو  زينة ،  اإلطار  القانوني  الندما 1401  

.٤٠٤. ص. ٠٢٢٠رسالة   دكتوا ره ،  جامعة القاهرة،  الفلسطيني، األردني، املصري( ،   

   خالد  العازمي،   اآلثار   القانونية   الندماج  الشركات   على  حقوق   الشركاء   و الدائنين،  رسالة   دكتوا ره،      1402

.٤٨٢; ص. ٠٢٢٤جامعة القاهرة،  -. كلية الحقوق    

 

1403 Loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales. 

.  212، جامعة بيرزيت، ص.  9109" رسالة ماجستير        1404 ود الشركة آالء محمد فارس حماد، "اندماج الشركات وأثره على عق  املندمجة   

21. ص. 9112لینا یعقوب الفیومي، اآلثار الناشئة عن دمج الشركات املساهمة، منشورات العلي الحقوقیة، الطبعة األولى، لبنان،                    1405  
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d'intenter une action en justice pour restituer le local sous prétexte que la locataire a cédé la 

chose louée1406.  

          Toutefois, le législateur jordanien n' a pas  tranché ce point ce qui a ouvert la voie à la 

jurisprudence pour essayer d'apporter des solutions qui peuvent être parfois surprenantes. Ainsi, 

ce problème juridique a été exposé pour la première fois devant la justice dans l'affaire (944/94) 

dont les faits sont comme suit: Le demandeur qui est le propriétaire du local  a intenté une 

action d'éviction contre le défendeur, (Philadelphia Investment Bank) en prétendant que cette 

société a occupé le bien loué sans fondement juridique, contrairement aux dispositions de la loi 

régissant les rapports entre les propriétaires et les locataires des locaux commerciaux, dans la 

mesure où la société (Darco), en tant que principale locataire, a fusionné avec la société 

(Philadelphia Investment Bank) ce qui a entraîné sa dissolution et la disparition de sa 

personnalité morale.  

    Ainsi, le tribunal de première instance a considéré le fait de transférer le bail à la 

société absorbante sans avoir l'autorisation du bailleur est contraire aux dispositions légales 

chose qui donne au bailleur le droit de la résiliation du bail et la restitution de son bien. La cour 

d'appel a confirmé la décision du TPI. De même, la cour de cassation a rejeté le pourvoi en 

affirmant que la fusion ne peut en aucun cas dispenser le locataire de l'obtention de l'autorisation 

du bailleur1407. 

 

C) Position du législateur marocain. 

         

    Contrairement au législateur tunisien, qui a prévu explicitement la continuation du 

contrat de bail commercial entre l'absorbante et le bailleur lors des opérations de fusion, et au 

législateur algérien, qui a implicitement autorisé le transfert du bail à la société résultante de la 

fusion en permettant au bailleur  d' y former opposition pour l'obtention davantage de garanties, 

le législateur marocain n' a édicté aucune disposition abordant le transfert du bail commercial 

consécutivement aux opérations de fusion. 

                                                           

لحمید بن بادیس ، جامعة عبد ا9191بلقیوس زهيرة، "أثر اندماج الشركات املساهمة"، مذكرة نهایة الد راسة لنیل شهادة املاستر     1406

مستغانم،        ص. 

71                                                                                                                                                                        

ماج  الشركة  املستأجرة  للعقار بشركة  أخرى  زوال شخصيتها  املعنوية، وتعتبروقد قررت محكمة التمييز ما يلي:   يترتب  على  اند   1407  

الشركة الدامجة شخصية مختلفة عن شخصية الشركة املندمجة، ويعتبر استمرار اشغالها للمأجور دون موافقة املالك الخطية موجًبا لإلخالء 

ا في عقد اإليجار.( من قانون املالكين واملستأجرين باع9/ج/ 7عمال باملادة ) 
ً
وال يغير من ذلك أن جميع حقوق  تبارها من الغير، وليست طرف

(  من  قانون   913والتزامات الشركة املندمجة  تؤول إلى  الشركة  الدامجة بحدود عقد االندماج  باعتبارها   خلًفا قانونًيا عمال  باملادة ) 

( ما يعالج حالة العقارات  املستأجرة، وبما أن قانون املالكين 32/0ي  قانون الشركات رقم)وليس ف الشركات، إذ أن ذلك ينصرف لألمور املالية، 

واملستأجرين هو الذي يعالج هذه الحالة، فيكون الحكم بإخالء املأجور يتفق مع أحكام 

         القانون..                                                                                   
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          Toutefois, le législateur a disposé dans l'alinéa 1 et 2 de l'article 25 de la loi 49-16 

relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal 

que " Le locataire a  droit à la cession du bail en sus des éléments du fonds de commerce ou 

séparément , sans accord du bailleur et nonobstant toute stipulation contraire. 

  Sous la peine d'inopposabilité vis-à-vis du bailleur, le cédant et le cessionnaire sont tenus 

d'aviser le bailleur de cette dite cession.". 

     Il ressort de la lecture de cet article que même dans l'hypothèse où le transfert du bail 

commercial lors de la fusion est considéré comme une cession et non pas comme une 

transmission universelle du patrimoine, le bailleur ne peut pas demander la résiliation du bail 

commercial sous prétexte qu'il n'a pas manifesté son acceptation à l'instar du législateur 

jordanien. 

           Toutefois, le dernier alinéa de l'article 25 dispose que " le bailleur peut exercer le droit 

de préférence, par la reprise du local en contrepartie soit du versement des sommes ou de leur 

dépôt, le cas échéant, et ce dans un délai de 30 jours à partir de la date de notification sous peine 

de déchéance". Dans ce cas, et si on considère la transmission du bail à l'occasion de la fusion 

comme une cession, la question qui se pose est de savoir quelles sont les sommes dont le 

bailleur serait tenu de déposer dans le cas où il décidait de se prévaloir de son droit de 

préférence1408. Est-ce que l'évaluation du bail commercial faite par le commissaire aux apports 

sera-t-elle assimilée au prix de la cession? 

 

   A notre humble avis, nous pensons que le législateur marocain aurait pu éviter toute 

sorte d'amalgame et de confusion en prévoyant clairement à l'instar du législateur français et 

tunisien le transfert du contrat de bail commercial à la société absorbante ou nouvelle comme 

la précision qu'il avait faite par rapport au contrat de travail dans la mesure où il a disposé  dans 

l’article 19 du code de travail1409 que « En cas de modification dans la situation juridique de 

l’employeur, ou dans la forme juridique de l’entreprise, notamment par succession, vente, 

fusion ou privatisation, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent 

entre les salariés et le nouvel employeur ». 

 

    Paragraphe 2:  Le sort du contrat du cautionnement. 

 

  Le cautionnement fait partie des sûretés personnelles les plus utilisées. Son sort à 

l'occasion des opérations de restructuration et plus particulièrement les fusions-acquisitions a 

fait couler beaucoup d'encre et a suscité d'épineux débats1410. Le choix de l'étude de cette 

thématique est motivé par l’important contentieux que ce point suscite et l’intérêt que lui porte 

la doctrine. 

   Il convient de préciser que le législateur tunisien a disposé dans l'alinéa 2 de l'article 

421 du code des sociétés commerciales que " Lorsqu'une créance se trouve garantie par un 

cautionnement, la caution doit manifester expressément sa volonté de transférer ou de ne pas 

transférer son cautionnement au profit de la société à constituer par l'effet de la fusion". 

                                                           

1408 Voir en ce sens JINARI. M,  Le Bail Commercial : Entre Dahir 1955 Et La Loi 49-16", mémoire de licence en droit privé, Université 

Cadi Ayyad, 2017.p.42. 

1409 La loi n° 65-99, relative au code du travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003. 

1410  Legouet. L, « L’incidence des fusions des banques sur les garanties », Banque et Droit, mai-juin 2009, p.19 ;   
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            Toutefois, nous constatons que le législateur marocain s'est contenté pour la 

réglementation du contrat de cautionnement des dispositions de D.O.C sans se donner la peine 

de prévoir des dispositions particulières propres à l'opération de la fusion. 

            Dès lors, face au mutisme du législateur marocain et la quasi absence des contributions 

jurisprudentielles en la matière, nous serons contraints de braquer la lumière sur la 

jurisprudence française et les différentes analyses faites par la doctrine autour de cette question. 

           Il est impératif de rappeler que l'effet majeur de la fusion est la transmission universelle 

du patrimoine tel que prévu par le 1er alinéa  de l'article 224 de la loi 17-95 relative aux sociétés 

anonymes et qui dispose que" La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société 

qui disparait et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans l'état 

où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération". 

          Ainsi, et conformément à ce principe, la transmission universelle du patrimoine de la 

société fusionnée à la société absorbante ou nouvelle, signifie que celle-ci reprend à son compte 

les actifs, les passifs, les droits, et les obligations de la société disparue. En d’autres termes, elle 

se substitue à la société dissoute sans liquidation, dans les droits et obligations, contractuels ou 

non1411.  

           Néanmoins, le caractère automatique du principe de TUP1412 se trouve limité par 

quelques exceptions telles que les contrats conclus intuitu personae1413. 

             Donc, la question qui se pose est de savoir si le caractère intuitu personae du 

cautionnement l'emporte sur le principe  de TUP caractéristique de la fusion ou l'inverse. 

       La réponse n’est pas radicale et varie en fonction des circonstances de la fusion qui 

peut avoir plusieurs facettes. 

            Pour tenter de répondre à cette question il faut envisager la situation des différents 

protagonistes à l'opération du cautionnement (caution, débiteur principal ou créancier) dans le 

cadre de l'opération de la fusion. 

            Ainsi, selon que la fusion  entraîne la disparition de la société créancière ou débitrice, 

un sort différent doit être réservé au cautionnement donné. Dès lors, en cas de fusion de la 

société créancière, la transmission universelle doit normalement s’étendre au cautionnement en 

maintenant l’obligation de couverture (A). Toutefois, lorsque la société débitrice garantie fait 

l'objet d'une fusion-absorption, seule l’obligation de règlement des dettes déjà nées doit être 

transmise à la société absorbante ou nouvelle (B). Un troisième degré d’analyse doit être 

élucidé, celui où le cautionnement est donné par une société qui fait l'objet d'une opération de 

fusion-absorption (C). 

 

 

 

A) L'hypothèse où la société créancière fusionne avec une autre société. 

 

                                                           

1411  La société absorbante se voit transférer l'ensemble du passif de l'absorbée sans avoir besoin de lister, dans le traité de fusion, de 

façon exhaustive l'intégralité des dettes transmises. Voir en ce sens BERARD. P-Y.  , « Les fusions à l’épreuve de l’intuitu personae », RTD. 

com. 2007, p. 279 et s, n° 3. 

1412 Transmission universelle du patrimoine. 

1413  MORELLI. N « Le sort du cautionnement dans les opérations de fusion », Bull. Joly Sociétés, juillet 2004, p.933. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

559 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 Tout cautionnement donne naissance à deux obligations que sont le règlement et la 

couverture, cette dernière n'a d'intérêt que dans le cadre des dettes futures et indéterminées1414.  

 Quand  le créancier fait l'objet d'une opération de fusion-absorption la qualité de 

l'absorbée ou de l'absorbante  sera déterminante quant au sort du cautionnement. Lorsque la 

fusion n’affecte pas la personne de la société créancière, il y aura continuation des obligations 

à la fois de règlement et de couverture. C’est-à-dire que, toutes les fois où c’est la société 

créancière qui absorbe, et non pas qui est absorbée, la pérennité du contrat subsiste1415. 

 Autrement dit, tant que la personnalité juridique de la société créancière n'est pas 

affectée lors de la transmission universelle du patrimoine, l'obligation de couverture découlant 

du contrat de cautionnement est maintenue de plein droit autant pour les dettes présentes que 

les dettes à venir.  

          Dans l’hypothèse inverse où le créancier est absorbée par une société tierce, il existe 

encore une incertitude sur le sort du cautionnement dans une telle situation. En effet, un arrêt 

de la cour de cassation1416 qui a précisé de manière claire mais incontestable le sort du 

cautionnement dans le cas où la société créancière fait l'objet d'une fusion-absorption. Selon 

cet arrêt " « en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d’une personne morale 

nouvelle, l’obligation de la caution qui s’était obligée envers l’une des sociétés fusionnées, 

n’est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d’une 

manifestation expresse de la caution de s’engager envers le nouvelle personne morale ». 

         Il ressort de cet arrêt que la cour de cassation a fondé sa solution sur la distinction entre 

les dettes antérieures et les dettes postérieures à la fusion et qui trouve application  toutes les 

fois que l'opération de concentration  donne lieu à la création d’une personne morale nouvelle 

ou absorption du bénéficiaire du cautionnement. Autrement dit, les enseignements à retenir de 

cette construction jurisprudentielle est que dès qu'il y a une disparition de la société créancière 

bénéficiant du cautionnement et l'apparition d'une nouvelle personne morale1417, l’obligation 

de couverture de la caution s'éteint et l’obligation de règlement des dettes existantes au jour de 

la fusion se maintient1418. Transposant ici ce qui est admis à l’égard des héritiers en cas de 

décès de la caution personne physique1419. 

           

            Ces analyses de la jurisprudence classique s'appuyaient sur des arguments pertinents 

pour expliquer l'extinction de l'obligation de couverture incombant à la caution et qui sont les 

suivants: 

                                                           

1414 CASIMIR. E , Fusion et cautionnement, mémoire de magistère 2006, Université  Panthéon Assas (Paris II), p. 17. 

1415 ALBORTCHIRE. A, Le sort des contrats dans les opérations de fusion et de scission des sociétés commerciales », thèse soutenue 

24 Juin 2005.Université d’Auvergne. p. 251. 

1416 V. Com., 20 janvier 1987 : JCP éd. G 1987, II, 20 844, note GERMAIN ; Rev. Des sociétés 1987.397, note BARRET. 

1417 Il faut donc, pour que l’obligation de couverture soit susceptible d’être éteinte, qu’une de ces sociétés soit absorbée ou qu’il 

s’agisse d’une fusion-combinaison. 

1418 ELLA ANDOUME. W,  Le cautionnement donné à une société, thèse de Doctorat en Droit privé soutenue 7 janvier 2010. 

Université de Nancy 2. p. 373. 

1419 MEBARKIA. S. H, " La protection de la caution", thèse de Doctorat en droit privé, soutenue en 2016. Université de Valenciennes. 

p. 82. 
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- Le principe de l'effet relatif des conventions:  consacré par le code civil français au travers de 

l'article 1165 et le D.O.C1420 au travers de l'article 228. Ainsi, l' article 1165 précité dispose 

que « les conventions n’ont point d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent 

point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ». 

        De même, l'article 228 du D.O.C dispose que" Les obligations n'engagent que ceux qui 

ont été parties à l'acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas 

exprimés par la loi". 

              D' après ce qui précède,  les tiers ne peuvent ainsi devenir ni créanciers, ni débiteurs 

par le seul effet d’un contrat auquel ils n’ont pas participé1421. Ainsi, suite à l' apparition d'un 

être moral nouveau du fait de la fusion, le rapport contractuel entre les parties se bouleverse, ce 

qui amènerait la caution à se désengager à l'égard de la société bénéficiaire du cautionnement 

sous prétexte que ce contrat ne peut donc créer d’obligations qu’entre les parties qui l’ont 

souscrit. 

- Les limites du cautionnement:   le fondement de cet argument est l'article 2015 du Code civil 

français et qui correspond à l'article 1123 du D.O.C1422. Ainsi, ces deux articles mettent 

l'accent sur le fait qu'il ne faut pas étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles 

il a été contracté. Et lorsque consécutivement à la fusion la société créancière fusionne soit par 

voie de combinaison, soit en étant absorbée, il serait illégal d'obliger la caution à garantir la 

continuation du cautionnement au nom de la transmission universelle du patrimoine. 

- L'intuitu personae:   Le cautionnement est un contrat empreint d’intuitu personae puisque la 

considération de la personne de l’une des parties  a été déterminante du consentement donné 

par l’autre1423. Ainsi, la formation et l'exécution  est tributaire de la personne du cocontractant. 

 

        Les arguments qui viennent d'être abordés demeurent contestables dans la mesure où 

le principe de la transmission universelle du patrimoine prévaut les dispositions générales du 

droit commun en ce sens que les contrats y compris le cautionnement doivent faire l'objet d'une 

continuation sans avoir besoin d'accomplir des formalités d’opposabilité propre à chaque 

catégorie des biens. 

  

       En effet, ce principe de la continuation des contrats se trouve renforcé par la loi. En 

effet, le législateur marocain dispose dans l’article 239 de la loi 17-95- 1er alinéa – que « La 

société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu 

et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation1424 à leur égard ». 

  

          De même, l'intuitu personae dans l’acte de cautionnement se situe clairement au niveau 

de la caution et du débiteur principal, et non au niveau du créancier. Car pour la caution, c'est 

                                                           

1420 Dahir (9 ramadan 1331)formant code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913). 

1421 ALBORTCHIRE. A. Op.cit., p. 251. 

1422 L'article 1123 du DOC dispose que " L'engagement de la caution doit être exprès et ne se présume point". 

1423 CONTAMINE-RAYNAUD. M, L’intuitu personae dans les contrats, thèse Paris II, Ronéot, 1974. p .22. 

1424 L’article 195 du Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913) dispose que « Le 

cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l 'acceptation du 

transport faite par ce dernier dans un acte ayant date certaine .. ». En matière de fusion, ces formalités n'ont pas à être acomplies. 
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la personne du débiteur qui est déterminante et non pas celle du créancier. D'autant plus que 

donner à la caution la possibilité de se soustraire de ses engagements  pourrait amener les 

banques à manifester tant de réticence quant au financement  de certaines opérations 

financières1425. 

       

         Toutefois, l’arrêt1426 de la chambre commerciale du 08 novembre 2005 avait laissé 

entrevoir « une lueur d’espoir d’un revirement de jurisprudence1427 ».   La Cour de cassation 

a semblé innover en posant comme principe le maintien du cautionnement après la disparition 

de la société créancière originelle, « sauf stipulation contraire » expresse de la caution ou des 

parties. Manifestement, la Cour de cassation a renversé sa position : de l’extinction 

systématique de l’obligation de couverture en cas de fusion de la société créancière, elle a paru 

passer au maintien systématique de cette obligation, sauf si les parties en ont disposé 

autrement1428.  

 

Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons déduire que l'idée selon laquelle l'obligation de 

couverture incombant à la caution  doit s'éteindre en cas de sa disparition de la société 

créancière suite à la fusion est battue en brèche. Ce contrat, doit logiquement, sauf clause 

contraire, survivre à l’opération de concentration. En faisant prévaloir la transmission 

universelle du patrimoine sur « l’intuitu personae » de l’engagement de la caution, la Cour de 

cassation permet de simplifier les opérations de fusion en garantissant une sécurité juridique 

aux créanciers, notamment aux banques qui en sont les premières bénéficiaires1429. D'autant 

plus que les garanties doivent suivre le sort de la dette garantie étant donné que la fusion 

entraîne seulement substitution de débiteur sans entraîner une novation de la créance1430. Par 

conséquent, l’engagement de la caution garantissant les dettes de la société absorbée ne 

                                                           

1425   LEGOUET. L, « L’incidence des fusions de banques sur les garanties» , Revue Banque et droit. p. 21 et s. 

1426 Cass.com, 8 novembre 2005, D. 2005, p. 2877. Les faits de l’espèce étaient relativement simples. Deux cogérants d’une société 

s’étaient engagés comme cautions solidaires de l’exécution d’un crédit-bail immobilier conclu entre leur société et la société crédit-

bailleresse. Cette dernière a été par la suite absorbée par une autre société, elle-même absorbée plus tard. Assignées en paiement des 

loyers et indemnités diverses par la société crédit-bailleresse définitive, les deux cautions tirent prétexte de la disparition de la société 

crédit-bailleresse originelle pour se décharger des sommes dues postérieurement à l’absorption de cette dernière. Cette position est  

suivie par les juges du fond. Mais, la Cour de cassation, au visa de l’article L. 236-3 du Code de commerce, casse l’arrêt d’appel : « En 

statuant ainsi, alors qu’en cas de fusion-absorption d’une société propriétaire d’un immeuble donné à bail, le cautionnement 

garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit à la société absorbante. » LE CANNU. P, note 

sous cass. com., 08 novembre 2005, préc. 

1427  PRÜM. A, « Fusions de banque et survie des cautionnements consentis en faveur des établissements absorbés » RD bancaire et 

financier. 2006, p. 1. 

1428 ELLA ANDOUME. W,  Op.cit.,p. 375. 

1429 MEBARKIA. S.H, La protection de la caution, thèse de Doctorat en droit privé, soutenue en 2016. Université de Valentiennes.p. 

83. 

1430  CHANTRAINE. C, Le principe de transmission universelle est-il absolu dans le cadre d’une fusion par absorption ?, mémoire de 

master 2018, Université catholique de Louvain. p. 15. 
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disparait pas du fait de l’opération1431. D'autant plus que certains dirigeants organisent une 

fusion entre sociétés du même groupe pour obtenir la disparition du cautionnement donné par 

un dirigeant commun à ces sociétés. 

 

 

B) Le sort du cautionnement lorsque la fusion affecte la personne du débiteur. 

 

    Lorsque la société débitrice fusionne avec une société tierce, la qualité d’absorbante 

ou d’absorbée de la société cautionnée va être déterminante quant au sort du cautionnement. 

         Ainsi, lorsque la société cautionnée est absorbée par une autre société, le principe est que 

cette opération met fin pour l’avenir à l’obligation de caution, sauf volonté expresse de cette 

dernière. Par conséquent, la caution est libérée pour les dettes futures postérieures à la fusion 

dans le cas d’une fusion-combinaison ou d’une fusion par absorption du débiteur. 

  Il s’agit là d’une interprétation stricte du cautionnement et de son caractère "intuitu 

personae" (liant la caution et le débiteur principal), justifié par le risque relatif à la solvabilité 

du nouveau débiteur: s’il y a changement dans la personne de ce débiteur principal, il apparaît 

alors logique que l’obligation de couverture ne soit pas maintenue1432. 

 

      Toutefois, certains auteurs réfutent l’extinction de l’obligation de couverture de la 

caution sur le fondement du caractère intuitu personae de son engagement au motif que cela 

revient à exprimer un attachement excessif à la considération de la personne1433. De même, 

les juristes J.BERTREL et M.JEANTIN1434 considéraient que le cautionnement rentre dans 

le cadre de la transmission des dettes qui est un effet fondamental de la transmission universelle 

du patrimoine. Dés lors, les dettes de la société absorbée cautionnée se transmettent à 

l’absorbante automatiquement sans avoir besoin de l’accord de la caution conformément au 

principe de la continuation des contrats. Mais, nous pensons que cet avis est contestable. 

 La Cour de cassation, à travers un arrêt remarquable en 1983, a posé les premiers jalons 

d'une règle qui deviendrait plus tard une constante jurisprudentielle en la matière à chaque fois 

qu’une société débitrice, dont les dettes étaient garanties par un cautionnement, viendrait à 

fusionner avec une autre. Dans cet arrêt1435, la Haute juridiction affirmait qu’ « en l’absence 

de stipulations contraires, la transformation de la société débitrice libère la caution pour toutes 

les dettes postérieures à la fusion1436.  

 

   Contrairement à la disparition du créancier, la disparition du débiteur influe 

automatiquement sur l’engagement de la caution qui ne s’est engagée que compte tenu du statut 

de son débiteur. C’est bien la personne du débiteur qui est déterminante pour la caution et moins 

                                                           

1431 CHADEFAUX. M, Les fusions de sociétés, régime juridique et fiscal, , 6ème èd, Revue Fiduciaire, 2008.  

p.112. 

1432 CASIMIR. E, Op.cit., p. 21. 

1433  ELLA ANDOUME. W, Op.cit.,p. 389. 

1434 Voir en ce sens BERTREL J.P, JEANTIN. M,  Acquisition et fusions des sociétés commerciales, 2ème éd, Litec, 1993. 

1435 V. Cass. com., 25 octobre 1983: Rev. Des sociétés 1984.297, note MABILAT ; Bull. Joly 1984, § 61, p. 161. 

1436  ALBORTCHIRE. A, Op.cit.,p. 252. 
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celle du créancier. Donc, il est absurde et inconcevable de maintenir l’obligation de couverture 

de la caution lorsque ce débiteur disparaît et « l’effet subrogatoire impératif de la fusion »1437 

s’estompe naturellement. 

 

   Dans l’hypothèse où la société cautionnée absorbe une ou plusieurs sociétés tierces 

dans le cadre d’une opération de fusion-absorption, la société débitrice ne subit aucune 

modification de sa personnalité morale, seul son patrimoine étant impacté par ladite opération. 

 

    La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt récent en date du 28 

février 20181438, a précisé que dans une telle situation, la caution « omnibus1439 » demeurait 

tenue de garantir l’ensemble des dettes de la société cautionnée qu’elles soient postérieures ou 

antérieures à la réalisation de l’opération de fusion. Dès lors, la caution est contrainte de 

garantir, vis-à-vis du même créancier, toutes les dettes antérieures à l’opération de fusion de la 

société cautionnée ainsi que celles des sociétés absorbées par cette dernière. Certes,  cette 

solution s' avère trop sévère à l'égard de la caution, mais elle se justifie par la transmission 

universelle du patrimoine qui caractérise l'opération de la  fusion et qui entraîne le transfert des 

dettes des sociétés absorbées à la société absorbante, et qui entrent ainsi dans le périmètre 

garanti par la caution1440. 

 

   Toutefois, il convient de préciser que l'arrêt ci-dessus ne concerne que le cautionnement 

"omnibus" portant sur des dettes futures et indéterminées. Par conséquent, celui qui porte sur 

des dettes déterminées ne donnera naissance qu' à une obligation de règlement des dettes 

existant au jour de la fusion alors que celles qui naîtront ultérieurement à cet acte ne seront  pas 

couvertes. 

 

C) Le sort du contrat de cautionnement lorsque la fusion affecte la personne de la société 

caution. 

 

     A notre humble avis, ce cas ne devrait  poser aucune difficulté. La qualité de la caution 

(absorbante ou absorbée) n' a pas un impact direct sur la poursuite du cautionnement. En effet, 

lorsque la caution absorbe une société tierce sans qu' il change sa personnalité morale, le 

cautionnement continue et la caution sera tenu aussi bien de l'obligation de règlement que celle 

de couverture. Et lorsque suite à une fusion- absorption ou une fusion-combinaison la caution 

disparait, le contrat de cautionnement continue dans la société absorbante ou nouvelle et ce 

conformément au principe de la transmission universelle du patrimoine spécifique aux 

opérations de fusion qui est un mode de transmission que nous ne pouvons pas qualifier de 

cession car le patrimoine est incessible1441, mais qui pourra être qualifié de substitution de la 

                                                           

1437 VIANDIER. A, in « Les contrats conclus intuitu personae face à la fusion des sociétés », Mélanges CH. MOULY, Tome 1, éd. Litec 

1998, p. 193 et s. 

1438 Cass.com., 28 février 2018, n°16-18.692. 

1439 acte par lequel une caution s’engage à garantir toutes les dettes d’une personne vis-à-vis d’un créancier. 

1440 VARACHAS. L, "Le sort des cautions dans les opérations de fusion", Journal du Management juridique, n° 65 juillet- août. 

1441 BONNARD. J, « Droit des sociétés », 10ème éd. Hachette, 2013, p. 77. 
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société bénéficiaire à l’ensemble du patrimoine de la société disparue à l’instar de l’héritier qui 

succède au défunt. 

     Il convient de rappeler que le patrimoine se compose avant tout d’un actif, qui 

comprend l’ensemble des biens et droits, et du passif de son titulaire. Et le patrimoine constitue 

une universalité juridique, universalité qui crée un lien étroit entre toutes les composantes du 

patrimoine, en d’autres termes, entre l’actif et le passif. De ce fait, l’ensemble de l’actif et du 

passif de la société fusionnée est transmis, de plein droit, à la société issue desdites opérations. 

 

 

                                                  Conclusion: 

 

   Au terme de cet article, il convient d' affirmer que les contrats revêtent une grande 

importance en ce sens que qu'ils constituent le nerf névralgique de la société et  un facteur 

déterminant dans la décision de fusionner avec elle ou pas. C’est le cas en particulier de 

l’entreprise franchisée où l'élément attractif provient de la nature du contrat de franchise. Par 

conséquent, la viabilité de l'opération de la fusion dépend largement de la continuation de ce 

contrat. 

     En effet, la continuation automatique applicable à l’ensemble des contrats en cours de 

la société absorbée ou fusionnée se justifie par la nature spécifique des fusions dont l'effet 

majeur est la transmission universelle du patrimoine.   

            Ajoutons à cela, le principe de la continuation des contrats se trouve renforcé par la loi. 

En effet, le législateur marocain dispose dans l’article 239 de la loi 17-95- 1er alinéa – que « 

La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux 

lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard ». 

     Nous pouvons dire sans risque de se tromper que le régime juridique propre aux 

fusions dispense par principe l'accomplissement des formalités particulières ou l'application  

des dispositions propres au transfert isolé de biens composant le patrimoine social, qu’il 

s’agisse de contrats ou de droits sociaux en ce sens que ces opérations ne peuvent en aucun cas 

être assimilées à une cession. 

     En définitive, il convient de préciser que la rupture d’un contrat important de la société 

absorbée étant donné qu’il est conclu intuitu personae, peut être de nature à fortement perturber 

la faisabilité et la continuation de l’opération de fusion. Et le défi qu'il faut relever est de pouvoir 

concilier entre le concept de " l'intuitu personae" et le principe de la transmission universelle 

de patrimoine de telle manière à préserver  l'essence de ce principe et protéger les cocontractants 

contre les mutations dont la maîtrise leur échappe. 
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LA GARANTIE AUTONOME A LA LUMIERE DU DROIT MAROCAIN 
(The independent Guarantee in the light of Morrocan Law) 

 

Doctorant en laboratoire droit, philosophie et société  FSJES DE FES. 
 

Résumé  

Le cautionnement, classique, seule sûreté personnelle envisagée par le Dahir des Obligations 

et des Contrats, semblant de moins en moins apte à assurer une certaine sécurité au créancier, 

le crédit pourrait s'en trouver affecté. 

La pratique a récemment imaginé diverses formes de nouvelles sûretés personnelles pour 

restaurer la sécurité du créancier. La garantie autonome est sans aucun doute, l'une des plus 

connues, mais surtout, l'une des plus efficaces d'entre elles. 

La garantie autonome est l’œuvre de l’imagination innovatrice des banquiers, qui ; au fil des 

ans, se sont attachés à adapter leurs services aux besoins diversifiés et évolutifs de la clientèle 

Elle est venue dans une perspective d’assurer une sécurité au créancier quant au recouvrement 

de sa créance, les sûretés permettent le développement du crédit en réinstaurant le climat de 

confiance nécessaire à la bonne marche du négoce. 

Mot clés : garantie autonome, sureté, garant. 

 

Abstract 

The conventional sureties, the only personal security envisaged by the Dahir of Obligations and 

contracts, seem less and less able to provide a certain security to the creditor, and the credit 

could be affected.  

The practice has recently imagined various forms of new personal security to restore the 

security of the creditor. The independent Guarantee is undoubtedly one of the best known, but 

above all, one of the most effective of them. 

The independent Guarantee is the work of the innovative imagination of the bankers, who; Over 

the years, have focused on adapting their services to the diverse and evolving needs of 

customers 

 It came with a view to ensuring a security for the creditor as regards the recovery of his claim. 

The security allows the development of credit by restoring the climate of confidence necessary 

for the smooth running of the business. 

Keywords : The independent Guarantee, surety, guarantor.  
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INTRODUCTION 

La garantie autonome est également désignée sous le vocable de « la garantie indépendante », 

« lettre de garantie1442 » ou « garantie à première demande », bien que ce dernier terme 

soit mal adapté car trop restrictif, la garantie à première demande étant une variété de la garantie 

autonome. Mais cette garantie est avant tout le fruit de l’imagination des parties1443, guidées 

par des besoins au départ du commerce international1444. Il s’agit en général de la situation 

dans laquelle une entreprise exportatrice européenne souhaite remporter un marché auprès d’un 

maître d’ouvrage étranger, créancier d’une obligation de faire. Le recours à ce type de garantie 

à également accompagné le développement des marchés internationaux1445 de travaux et de 

fourniture avec de nouveaux pays émergents, orientaux notamment, demandeurs de matériels 

et de savoir-faire et a remplacé d’autre part efficacement la pratique de dépôt qui avait le tort 

d’immobiliser de considérables sommes d’argent. 

L’objectif permanent des créanciers d’obtenir toujours une meilleure protection et la pratique 

des affaires toujours en quête de suretés efficaces a alors donné naissance à cette garantie 

indépendante adaptée à l’évolution des exigences économiques de la société contemporaine : il 

s’agit d’une garantie moderne, aux applications variées, puisant sa force dans l’autonomie de 

la volonté1446. 

Le Maroc, pays d'économie de marché, a connu le concept de garantie autonome via la pratique 

bancaire1447, a fait son apparition en jurisprudence, et à moindre degré en doctrine, vers 1990. 

Sa validation en droit marocain a été reconnue par la Cour Suprême le 31 Janvier 2001. 

La réception en droit marocain de ce nouveau concept s'est faite par le canal des contrats 

internationaux1448. Dans un sens général, il s’agit d’un engagement contracté par une personne 

(le garant) à la demande d’un débiteur (le donneur d’ordre) de verser à un créancier 

(bénéficiaire) une somme d’argent sur appel de ce dernier1449 . 

Une telle définition permet donc de saisir la caractéristique la plus évidente de la garantie 

autonome, à savoir son indépendance par rapport à d'autres contrats impliqués dans l'opération 

dont découle l'émission de la garantie. Cette indépendance a deux attributs : d'une part, 

l'importance du formalisme de la garantie, dont le libellé est autosuffisant ; d'autre part, 

l'impossibilité pour le garant d'opposer au bénéficiaire d'autres objections ou exceptions que 

celles tirées du contrat de garantie. En effet, dans l'émission de garantie, la banque prend un 

engagement qui lui est propre1450. 

L’acte constatant l'engagement sera généralement dénommé, « lettre de garantie ». C'est ainsi 

que la Cours Suprême marocaine a eu l'occasion de mettre l'accent sur les caractéristiques « des 

                                                           

1442Mohammed SENTISSI. Les garanties autonomes au Maroc, Université de Perpignan, 2006. p 1 

1443 Christian GACVALDA ; Jean STOUFFLET. Droit bancaire, LexisNexis, Paris, 2010. Page 646 

1444Dominique LEGEAIS. Sûretés et garanties du crédit, L.G.D.J, 12ème édition, Paris, 2017 . Page 314 

1445 22. 9109، دار السالم، الطبعة األولى، الرباط، -دراسة مقارنة–حياة حجي. نظام الضمانات و قانون صعوبات املقاولة   

1446Dominique LEGEAIS. Sûretés et garanties du crédit, Op.cit. Page 315 

1447 لة لنيل ديبلوم الدراسات العليا املعمقة في قانون أحمد العويش ي. الضمانة البنكية املستقلة محاولة في تحديد الخصائص القانونية، رسا

3. ص 9110كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية الرباط،  –االعمال، جامعة محمد الخامس اكدال  

1448Jean-Baptiste, SEUBE. Droit des sûretés, Dalloz, 7ème édition, Paris, 2014. P 97 

1449 202. صفحة 0223ية بين مدونة التجارة و القانون البنكي، الرباط، محمد لفروجي. العقود البنك  

1450http://www.alkanounia.com/-النظامالقانونيللضماناتالبنكيةاملستقلةt649.htmconsulté le 20/05/2020 à 12H00 
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garanties bancaires autonomes » et elle a utilisé la terminologie des pays arabes de Moyen 

Orient «khitabaddaman »1451. 

On peut voir dans la garantie autonome « un dérivé du cautionnement dont elle emprunte la 

technique juridique, allégées des caractères accessoire et subsidiaire »1452. 

L'autonomie de la garantie signifie que le garant prend, à titre principal, un engagement 

nouveau. Il ne s'oblige pas, comme la caution à payer la dette du débiteur principal. Il contracte 

un engagement de payer une certaine somme, qui est certes fonction du contrat de base, mais 

qui est librement déterminée par les parties et qui est sans rapport nécessaire avec l'objet ou 

l'étendue des obligations du débiteur garantie1453. 

La garantie autonome présente un double intérêt : un intérêt juridique et un intérêt pratique.  

S’agissant de l’intérêt juridique, il réside dans le renforcement de la contractualisation dans 

le cadre du droit des suretés car la garantie autonome est par d’essence est une garantie 

contractuelle dominée par la liberté contractuelle des parties.  

Quant à l’intérêt pratique, l’étude de la garantie autonome parait très indéniable vu la sécurité 

qu’elle procure au bénéficiaire. De ce fait, la garantie autonome conforte substantiellement la 

position du créancier garanti (bénéficiaire) et corrélativement, alourdi l'obligation du garant 

qui est tenu par l’obligation de payer à première demande. 

L'une des principales difficultés1454 de cette sûreté, est celle de sa qualification, qui a donné 

lieu à un abondant contentieux jurisprudentiel. La doctrine marocaine s'est intéressée à cette 

question, mais le plus souvent de manière très pragmatique, en cherchant à déterminer les 

critères de qualification de ce contrat, car c'est un contrat, mais sans s'attarder sur leur origine 

et leur rôle dans le débat judiciaire1455. 

En relation avec notre problématique jadis soulignée lors de l’introduction, il s’est avéré 

primordial d’examiner en premier lieu l’octroi d’une garantie contractuelle (chapitre I), avant 

de se pencher en deuxième lieu sur la consécration d’un contrat innomé par la jurisprudence 

(chapitre II). 

Chapitre I : L’octroi par la jurisprudence  d’une garantie contractuelle : 

Il convient de définir d’abord la garantie autonome (section I), avant de mettre l’accent sur la 

liberté contractuelle qui prédomine cette garantie et le rôle de juge (section II). 

Section I : Une nécessaire précision de la définition de ce contrat sui generis :  

L’usage de la garantie autonome n’est pas resté cantonné à l’hypothèse des contrats 

internationaux « elle déborde de son lit naturel pour venir s’implanter en droit interne » 

comme le mentionne J. TERRAY : la doctrine (paragraphe I) et la jurisprudence ont alors dû 

s’adapter (paragraphe II). 

Paragraphe I : Une doctrine non unanime : 

Cette notion issue de la pratique et s’adaptant à la volonté des parties n’a jamais été 

correctement définie malgré des efforts doctrinaux, et jurisprudentiels manifestes. Les auteurs 

                                                           

1451Arrêt rendu par la cour suprême (actuellement cour de cassation) en 2001 n° 231, dossier civil n° 369/3/2/99. 

1452Dominique LEGEAIS. Sûretés et garanties du crédit, Op.cit. Page 331 

1453Tahar DAOUDI. Les cautions bancaires, EL maârif El Jadida, Rabat, 1992. Page 37 

1454Jean-Baptiste, SEUBE. Droit des sûretés, Op.cit. p 99 

1455idem 
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étaient divisés entre ceux qui y voyaient un cautionnement particulier et ceux qui l’analysaient 

en un simple engagement de payer indépendant d’un genre innomé. 

Ainsi, M. ANCEL dans sa thèse parue en 1881 a pu énoncer que la garantie autonome n’étais 

en fait qu’une variante du cautionnement. Pour cet auteur elle n’a vocation à jouer qu’en cas de 

défaillance du donneur d’ordre, qui reste le débiteur principal. La persistance des termes caution 

ou cautionnement, ces engagements fussent-ils à première demande, serait d’ailleurs un signe 

en ce sens. 

Une certaine confusion s’était alors installée dans l’esprit des justiciables et des juristes, qui n’a 

été que renforcée par la multiplication des sûretés et garanties présentant des liens plus ou moins 

étroits avec la garantie autonome. Une des conséquences majeures de cette confusion a alors 

été la rédaction des garanties hybrides. Une qualification de la notion de garantie autonome 

s’imposait alors. Autrement dit, il s’agissait de confronter « confronter une définition et un cas 

concret » [F.  TERRE], cette qualification permettant alors d’appliquer à la garantie autonome 

le régime juridique lui correspondant. 

Paragraphe II- Une jurisprudence bienveillante mais incohérente : 

C’est la jurisprudence qui a dégagé une définition en premier de cette garantie comme l’atteste 

les travaux de la chambre de commerce international et ceux de la Commission des Nations 

Unies pour le commerce international. 

Puis, après avoir été reconnue la validité de la garantie autonome par un arrêt rendu en 2001 

par la cour suprême  (la cour de cassation actuelle) sous le n° 231, dossier civil n° 369/3/2/, la 

cour de cassation a clairement affirmé sa position  dans plusieurs arrêts tel que l’arrêt n 233, 

dossier commercial n° 1916/3/1/2017 rendu en 2017 qui énonce que même si la garantie à 

première demande résulte d’une convention signée entre la banque et le débiteur, la relation 

entre la banque et le bénéficiaire de la garantie est une relation autonome et indépendante de la 

relation entre le bénéficiaire et le débiteur. De ce fait, la banque s’engage en vertu de cette 

garantie à payer à premier demande le bénéficiaire, faute de quoi la banque est considérée en 

demeure.  

Cet arrêt a d’ailleurs été confirmé de nombreuses reprises (Arrêt n 402, dossier commercial 

n° 730/3/1/2015, la cour de cassation en 2016). 

Cependant, certaines juridictions de fonds continuaient pourtant à qualifier des engagements 

de garantie autonome alors même que l’objet de la garantie était défini comme étant la dette du 

débiteur principal (Arrêt  rendu par la cour d’appel de Fés en date du 22/11/2017 sous le n 

1707) . 

De manière inverse, il arrivait encore à certaines d’entre elles de requalifier de manière abusive 

des cautionnements en garantie autonome. Il paraissait alors évident qu’un modèle de référence 

devait être posé pour distinguer cette garantie du cautionnement et ainsi d’éviter de laisser aux 

juges une trop grande responsabilité et marge d’appréciation dans la définition de cette garantie. 

L’unification des principes jurisprudentiels préalablement établis, l’adaptation nécessaire du 

droit à l’évolution de la société et la prise de position capitale du droit interne par rapport au 

droit international ne pouvait alors s’effectuer que d’une seule manière : une consécration de 

la garantie autonome par le législateur dans le dahir sur les obligations et contrats. 

Section II : la liberté contractuelle et le rôle de juge dans la garantie autonome :  

Même si le dahir sur les obligations et contrats ne rien sacrifier au principe de la liberté 

contractuelle, au cas où les parties se seraient montrées négligentes ou confuses, qualifiant de 

garantie autonome une autre sureté, le juge aura tout loisir de contrôler que la garantie offerte 
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répond bien à tous les critères de la garantie autonome ; à charge pour lui à défaut de requalifier 

l’engagement.  

Dans la pratique, on observe ainsi plusieurs formes de garanties autonomes dont :  

 Le crédit documentaire1456 : qui est un paiement subordonné à la production de  

divers documents. Cela veut dire, que la demande de paiement doit s’accompagner de 

documents dont la liste a été fixée conventionnellement et d’avance dans la garantie elle-

même1457. 

 La garantie à première demande1458, qui consiste en un engagement de la 

banque en faveur du bénéficiaire payable automatiquement dès la réception de la première 

demande du bénéficiaire, sans besoin de justification1459. 

Cette seconde forme qui nous intéresse car elle fait l’objet du cas étudié. 

Dans cette optique, il serait opportun de traiter en premier lieu la liberté contractuelle qui 

constitue la quintessence de cette sureté (paragraphe I), avant de s’intéresser au rôle de juge 

dans la garantie autonome (paragraphe II). 

Paragraphe I : la liberté contractuelle des parties : 

Lorsque les techniques nouvelles émergent de la pratique des affaires et dès lors que les contrats 

en résultant ont une utilité économique ou sociale, elles sont validées par les juges. 

Même si nous nuancerons cette affirmation plus loin, la loi ne fixe aucune règle de forme 

concernant la garantie autonome, ce qui n’est pas toujours exact en matière contractuelle. Des 

limites (comme la primauté de la loi et l’ordre public) s’imposant à toute volonté, le législateur 

a dû régulièrement sanctionner les déséquilibres entre les parties. Ainsi, face à un nouveau type 

de contrat, les juridictions ont adopté un mécanisme intellectuel, qui consiste à faire appel au 

concept de contrat innomé. 

Paragraphe II : Rôle des juges : contrôle de qualification et de requalification :  

Qualifier, c’est « dire lequel parmi plusieurs », c’est « confronter le fait à l’ordre juridique ». 

En droit, cette chose à nommer peut être un objet matériel, un fait juridique ou un acte juridique. 

Il s’agit notamment, de l’opération de placement de cet engagement dans sa sphère juridique. 

Dans le cas de la garantie autonome, les termes utilisés sont très déterminants, parce que parfois 

l’utilisation par les parties d’une terminologie imprécise, l’absence de l’intitulé de l’acte. 

De là, la garantie autonome est fondée à déroger aux règles impératives du droit du 

cautionnement ; à charge donc à la jurisprudence de dégager les règles de droit spécifiques et 

générales à elle applicables. 

Ce travail d’accouchement juridique a été imparti au juge. Dans la pratique, les juridictions ont 

été amenées à requalifier des engagements que les parties avaient nommées garanties autonome 

du fait d’une mauvaise compréhension du mécanisme ou de la mauvaise foi. 

Ainsi, en cas de manquement ou d’ambiguïté, tant sur la forme que sur le fond, les juges 

n’hésitent pas à requalifier l’engagement. 

Le juge est-il totalement libre dans son appréciation ? On peut répondre par la négative. Le juge 

n’a pour le moment qu’interprété la volonté des parties au regard des éléments figurant dans 

les actes d’engagement et leur qualité. Que se passerait-il si le juge, comme dans d’autres 

                                                           

1456 Philippe SIMLER. Cautionnement, garantie autonome et garantie indemnitaires. LexisNexis, 4ème édition, Paris, 2008. Page 896 

1457Jean-Pierre MATTOUT. Droit bancaire international, Revue BANQUE, 5ème édition, Paris, 2009. Page 213 

1458Jean-Pierre MATTOUT.Op.cit. Page 212 

1459 Philippe SIMLER. Op.cit. p 895 
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domaines du droit, entendait ne pas être tenu par les mentions écrites mais au contraire 

rechercher cette intention ?  

Il est donc de l’intérêt des parties d’être claires sur leur volonté de conclure une garantie 

autonome et d’en tirer toutes les conséquences. Ce n’est pas toujours le cas dans la pratique, 

les parties sont parfois imprécises et leur engagement flou, ce qui a conduit la juridiction 

suprême à développer une méthode d’analyse. 

Voyons quelle est la démarche des juges. 

 

En cas de conflit entre les parties sur la nature ou l’étendue de leur engagement, le juge est 

amené à contrôler que les qualifications opérées du fait de la volonté des parties ne sont pas 

une fiction, involontaire ou fruit de la mauvaise foi.  

Le principal critère d’analyse de la cour de cassation est l’autonomie de la garantie. 

Ensuite, elle opère un rapprochement, comparaison et distinction avec les autres suretés, 

principalement le cautionnement personnel. Au final, elle recherche la volonté des parties. 

L’opération s’effectue donc en trois phases successives.  

Dans la pratique judiciaire, le contrôle de la qualification s’est avéré plus exigent encore : si les 

juges ne tirent pas de la volonté des parties toutes les conséquences au plan de la qualification, 

ils sont sanctionnés par la cour de cassation. 

Par illustration, la chambre commerciale de la cour de cassation française a cassé, le 27 juin 

2000, l’arrêt d’appel qui qualifiait de garantie autonome un engagement où le garant se déclarait 

caution solidaire et s’engager à payer au bénéficiaire « toutes sommes pouvant lui être dues par 

la société E... » Au motif que la cour n’avait pas tiré toutes les conséquences légales de ses 

constatations alors :  

« Qu’un engagement ne peut être qualifié de garantie autonome que s’il n’implique pas une 

appréciation des modalités d’exécution du contrat de base pour l’évaluation des montants 

garantis ou pour la détermination des durées de validité et s’il comporte une stipulation de 

l’inopposabilité des exceptions. 

Cette rigueur est profitable à tous : aux garants dans la mesure où ils peuvent prévoir la nature 

et la mesure de leur engagement, mais aussi aux autres mécanismes de sureté, qui ne subissent 

pas d’évasion des engagements vers la garantie autonome. 

Une fois la volonté des parties appréhendée avec toutes les conséquences à en tirer, les 

juridictions ne sont pas à l’abri d’une sanction. La cour de cassation entend contrôler que cette 

volonté n’a pas été dénaturée par les juges de fond.  

 

Chapitre II : La consécration de la garantie autonome en un contrat innomé par la 

jurisprudence   

Après avoir vu en premier chapitre l’octroi d’une garantie contractuelle, il convient de se 

pencher maintenant sur la consécration de la garantie autonome en un contrat innomé par la 

jurisprudence. 

De ce fait, cette sûreté se distingue des autres mécanismes contractuels par son efficacité 

indéniable (section I) qui n’a été que renforcée par sa validation par la jurisprudence (section 

II). 

Section I : Une efficacité optimale de la garantie par une sécurité maximale du 

bénéficiaire :  
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Cette efficacité est due notamment à la nouveauté de cette garantie qui repose sur la rupture du 

lien accessoire (paragraphe I) et ainsi entraîne une inopposabilité des exceptions protectrice 

du bénéficiaire de la garantie (paragraphe II). 

Paragraphe I : Le fondement du principe de l’autonome de l’engagement du garant : la 

rupture du lien accessoire :  

De principe, la constitution d’une sûreté suppose l’existence d’une créance à garantir, elle ne 

peut exister indépendamment de celle-ci et en suit normalement le sort. Mais comme le 

mentionne M. GAVALA «le principe de l’accessoire est un élément essentiel du cautionnement 

mais il ne répond à aucune norme de portée générale qui imposerait d’en étendre l’autorité à 

d’autres figures juridiques ».  En d’autres termes, le principe du caractère accessoire n’as pas 

une valeur absolue. 

Le fondement du principe de l’autonome de volonté est alors la rupture du lien accessoire. 

Ainsi, pour la garantie autonome il n’y a pas d’interdépendance entre l’obligation du garant et 

celle du donneur d’ordre car il n’existe aucun lien entre la sûreté donnée par le garant et 

l’obligation principale ou contrat de base1460. La nature de l’obligation pesant sur le garant est 

donc fondamentalement différente de celle de la caution. C’est la raison pour laquelle lorsque 

les parties écartent ce lien lors d’un contrat de cautionnement1461, la sûreté étant généralement 

requalifiée en garantie à première demande. 

C’est ce qui permet de rendre compte de la spécificité de cet instrument1462. La Cour de 

Cassation utilise la qualification de garantie autonome et marque ainsi par ce biais sa préférence 

en faveur de cette qualification, lequel a l’avantage de manifester avec plus de forces de 

l’engagement que prend le garant à l’égard du bénéficiaire, engagement qui se caractérise par 

le caractère personnel de la garantie. Ce caractère autonome1463 permet de mettre en lumière 

deux aspects liés mais néanmoins distincts : l’engagement du garant est constitutif d’une dette 

nouvelle et cette dette est indépendante de celle qu’elle tend à garantir. Lorsqu’on parle 

d’autonomie cela signifie que la garantie ou n’est en rien sous l’influence du contrat de base. 

Autrement dit, le caractère autonome signifie que l’engagement résultant de la garantie est 

inconditionnel, et que l’autonomie de la garantie empêche que l’on puisse interpréter la portée 

de l’engagement du garant. En fonction des dispositions du contrat de base ou de l’intention 

des parties à ce contrat ; c’est là une conséquence de l’autonomie attachée à la garantie, laquelle 

n’a pas à subir les problématiques dont est affecté le contrat de base. 

Le caractère indépendant de la garantie a de nombreuses conséquences dont nous ne retiendrons 

ici que les principales. Sur un plan judiciaire, une clause compromissoire introduite dans le 

contrat de base n'est pas applicable à la garantie. Si telle était la volonté des parties, la juridiction 

arbitrale choisie devrait être expressément mentionnée dans le texte de la lettre de garantie. Il 

devrait en être de même, inutatis mutandis1464, en cas Sélection de for1465. 

                                                           

1460Jean-Pierre MATTOUT. Droit bancaire international, Op.cit. Page 221 

1461 Sabine ROBERT ; Catherine D’HOIR-LAUPRETRE. La notion de garantie autonome, faculté de droit de Lyon, 2009. Page 15 

(fichier pédagogique) 

1462   211. ص 9113، مراكش، 20ان لتنفيذ العقود في التشريع املغربي، مجلة املحامي، العدد جمال الزاي. الية خطاب الضم

1463Tahar DAOUDI. Les cautions bancaires. Op.cit. Page 37 

1464Une locution latine, signifiant littéralement : « ce qui devait changer ayant été changé » 

1465Mohammed SENTISSI. Les garanties autonomes au Maroc, Op.cit. Page 12 
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Selon un raisonnement semblable, la fin du contrat de base n'entraîne pas la fin de la 

garantie1466 si, par exemple, l'exécution du contrat devient impossible, en raison d'un cas de 

force majeur, le bénéficiaire peut néanmoins appeler la garantie valablement, l'abus de droit 

restant réservé. De même en cas de dissolution d'un consortium soumissionnaire, la garantie de 

soumission reste due et les membres de la défunte société simple demeurent tenus de vers leur 

contre garantie. 

A l'inverse, l'échéance d'une garantie ne prescrit pas le droit du bénéficiaire de réclamer des 

pénalités au donneur d'ordre, en application du contrat de base. 

Enfin, une transaction entre les parties au contrat de base ne peut être opposée par le garant au 

bénéficiaire, à moins que ce dernier n'abuse de son droit. 

La nullité ou l'absence de conclusion du contrat de base, après de longues tractations dont 

l'émission de la garantie témoigne, peut causer un tort considérable au bénéficiaire. Le donneur 

d'ordre peut être tenu de réparer ce dommage ; dès lors, nous ne voyons pas de motif susceptible 

de justifier une dérogation à l'indépendance de la garantie voulue par les parties. Le bénéficiaire 

a droit à la protection que son partenaire lui a accordée par l'émission d'une garantie autonome. 

S'il en fait un usage abusif, le donneur d'ordre aura toujours la possibilité d'en apporter la preuve 

au garant ou de requérir un juge.  

Paragraphe II : La règne de l’inopposabilité des exceptions :  

Si la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, tant que personnelles que réelles, 

qui appartiennent au débiteur principal1467, le garant autonome, en raison de l'indépendance 

de son engagement, ne se voit reconnaître aucune faculté en ce sens. 

L'inopposabilité des exceptions est sans doute ce qui caractérise le mieux la garantie 

autonome1468. Cette règle paraît intimement liée à la volonté contractuelle des parties, qui ont 

désiré procurer la sécurité la plus grande possible au bénéficiaire 

Selon Philippe SIMLER l’inopposabilité des exceptions n’est que le « corollaire et la traduction 

concrète de l’autonome de la garantie » : le garant ne s’engageant pas à payer la dette du 

débiteur, il ne peut soulever les exceptions y étant inhérentes. Autrement dit, le garant ne peut 

opposer au bénéficiaire que les exceptions tirées du contrat de garantie1469.  

Ce principe de l'inopposabilité des exceptions n'est pas limité à la personne du garant. Il 

s'impose aussi au donneur d'ordre qui ne peut soulever aucune exception pour s'opposer à la 

demande en paiement du bénéficiaire. Mais il n'est pas non plus limité au seul contrat de base, 

la garantie étant également indépendante à l'égard du rapport d’ordre. 

 L’inopposabilité des exceptions tirées du rapport d’ordre :  

La garantie autonome est en effet, doublement indépendante. Le garant étant engagé 

personnellement envers le bénéficiaire, il ne saurait lui opposer d'exceptions tirées du rapport 

d'ordre. Cette solution a été consacrée de manière assez logique par la jurisprudence, le 

bénéficiaire étant resté étranger à cette relation juridique1470. 

                                                           

1466 Tahar DAOUDI. Les cautions bancaire. Op.cit. Page 37 

1467Article 1140 du dahir sur les obligations et contrats. 

1468Dominique LEGEAIS. Sûretés et garanties du crédit. Op.cit. p 314 

1469 290محمد لفروجي. مرجع سابق. صفحة   

1470Sabine ROBERT ; Catherine d’Hoir-LAUPRËTRE. La notion de garantie autonome. Op.cit. p 15 
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Ce principe est consacré dans l’article 2321 al. 3 du code civil français au terme duquel « le 

garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie ». 

En vertu de cette indépendance à l'égard du rapport d'ordre, le garant ne peut opposer au 

bénéficiaire de nouvelles instructions qu'il aurait reçues de son donneur d'ordre1471, et qui 

tendraient à limiter la portée de son engagement. Toute modification de la garantie après son 

émission doit être acceptée par le bénéficiaire. Toutefois, le consentement de celui-ci est 

présumé, dans les cas où la modification aurait pour effet d'accroître ou de proroger ses droits. 

L'inopposabilité des exceptions tirées du rapport d'ordre suppose, que le garant ne peut révoquer 

ou restreindre son engagement envers le bénéficiaire en raison de la déconfiture ou de 

l'inexécution par le donneur d'ordre des obligations lui incombant au titre du rapport d'ordre. 

L'insolvabilité du donneur d'ordre est inopposable au bénéficiaire, ce qui ne faisait en réalité 

guère de doutes, puisque cette solution est admise en matière de sûreté accessoire. Comme le 

souligne M. Prüm, l'une des fonctions de la sûreté est « précisément de prémunir le bénéficiaire 

contre ce risque ». 

Enfin, illustrant la force de ce principe, la nullité du rapport d'ordre n'est pas non plus opposable 

au bénéficiaire1472. 

 L’inopposabilité des exceptions tirées du contrat de base :  

La convention de garantie autonome est totalement indépendante à l'égard du contrat de base 

ou rapport fondamental1473. 

Toutefois, une hésitation a pu apparaître, la doctrine et la jurisprudence se sont en effet 

interrogées sur le point de savoir si la nullité du contrat de base devait entraîner la nullité du 

contrat de garantie. Nous l'avons déjà évoqué, l'indépendance d'une telle sûreté s'oppose à ce 

que le garant ou le donneur d'ordre puisse empêcher l'exécution par le garant de son obligation 

en soulevant la nullité du contrat de base1474. 

Pour autant, l'argument a pu un temps être admis chez les juges du fond. Ainsi, la Cour d'appel 

de Paris a pu juger, « que sans doute l'annulation du contrat de base entraînerait celle de la lettre 

de garantie, dont il constitue en effet la cause. » Sur pourvoi, la Cour de Cassation décida dans 

une jurisprudence devenue célèbre, que « même si l'engagement (de la banque) avait pour cause 

le contrat (de base) dont la nullité était alléguée, en l'état, la banque, en raison de son 

engagement de payer à première demande, ne pouvait se dérober à cette obligation ». Levant 

toute équivoque, la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 13 décembre 1983 « qu'une 

éventuelle nullité de l'obligation (du donneur d'ordre) à l'égard du bénéficiaire serait sans 

influence sur l'engagement indépendant (du contre-garant) ». 

Mais il faut tout de même remarquer, qu'une telle nullité pourrait éventuellement être 

révélatrice d'un appel manifestement abusif. 

De la même manière, la résolution ou la résiliation du contrat de base est sans incidence sur 

l'engagement du garant, tout comme son inexécution, que celle-ci résulte d'un fait du créancier, 

du fait du prince ou même d'un cas de force majeure. 

Peu importe que le débiteur ait exécuté la totalité de ses obligations. De même, il est impossible 

d'opposer au bénéficiaire l'extinction de l'obligation garantie, que ce soit par compensation, 

                                                           

1471idem 

1472Manuella BOURASSIN ; Vincent BREMOND ; Mari-Noelle JOBARD-BACHELLIER. Droit des sûretés, Op.cit. Page 262 

1473idem 

1474 Laurent, AYNES ; Pierre CROCQ. Droit des suretés, L.G.D.J, 9ème édition, paris, 2015. P 189 
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confusion, remise de dette, transaction, novation ou encore défaut de déclaration de la créance 

à la procédure collective du donneur d'ordre. 

Enfin, ne peuvent être invoquées, ni la modification du contrat de base, ni sa cession, ni 

l'impossibilité pour le donneur d'ordre de se retourner pour des raisons politiques ou autres 

contre le bénéficiaire si l'appel en garantie se révélait injustifié, ni pour le garant, l'inefficacité 

de son recours contre le donneur d'ordre du fait de son insolvabilité ou de l'ouverture d'une 

procédure collective à son égard. 

Si l'inopposabilité des exceptions constitue assurément un principe de fond, en matière de 

garantie autonome, d'autres règles, gouvernant la rédaction de l'acte de garantie semblent 

n'avoir qu'une portée formelle. Pourtant, derrière cet aspect formel, celles-ci cachent un 

véritable impact quant au fond. 

Section II : Une efficacité optimale indéniable mais critiquable   

L’efficacité de cette sureté était confirmée donc par la jurisprudence (paragraphe I), qui 

semble avoir été aveuglé par cette sureté révolutionnaire n’en définissant pas assez les contours 

en prenant le risque d’en faire un mécanisme contactuel de contournement du cautionnement 

(paragraphe II). 

Paragraphe I : La reconnaissance d’un mécanisme contractuel attractif par la 

jurisprudence :  

En l’absence de texte juridique spécifique réglementant la garantie autonome, la pratique 

recours à la liberté contractuelle afin d’obtenir par des montages et combinaisons de contrats 

connus une restauration de la sécurité du créancier. 

L’intérêt de cet arrêt, qu’il va renforcer la garantie autonome dans l’attente de l’entrée en 

vigueur d’un texte édictant la garantie autonome. Cependant, en France, la garantie autonome 

est régie par l’article 2321 du code napoléon1475 qui a rendu la garantie autonome comme un 

contrat nommé.  

Cette garantie permet alors d’échapper aussi bien à la surprotection législative et 

jurisprudentielle de la caution, qu’aux conséquences du caractère accessoire du cautionnement. 

On perçoit alors l’enjeu de la qualification : le régime juridique applicable exerce ici une 

influence tout à fait décisive.  

Le juge lui a alors conféré ses attraits l’indépendance des engagements issus de la liberté 

contractuelle confère aux contractants demandeurs de garanties une sécurité juridique 

indéniable. Et d’autre part, le principe de l’autonomie de la volonté consacrant la volonté 

commune des parties est le pivot de cette liberté qui en découle sied au commerce international 

et convient parfaitement aux transactions commerciales internes de grandes envergure. En effet, 

comme le mentionne Philippe MALAURIE, « sans suretés pas d’économie, sans économie pas 

de suretés ». 

Paragraphe II : vers un mécanisme contractuel de contournement du cautionnement :  

                                                           

1475Article 2321 : « La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite 

par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. 

Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. 

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. 

Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie ». 
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Mais cette marge d’appréciation laissée par le juge est critiquable vu que l’emploi de la garantie 

autonome semble d’avantage motivé par le souhait d’échapper aux dispositions concernant le 

cautionnement, plus protectrices de l’intérêt du garant, que d’éviter l’immobilisation des biens. 

Ainsi, il est possible que la garantie autonome devienne peu le mécanisme contractuel de 

contournement de cautionnement car le juge en laisse la possibilité. 

Cela va de pair avec le dahir sur les obligations et contrats qui règlemente aujourd’hui un 

cautionnement ignoré de la pratique qui n’existe plus guère dans le cas ou la loi exige du 

débiteur qu’il fournisse une caution. Ainsi, le cautionnement, étant trop affaibli par 

l’augmentation des protections législatives, la pratique recherche d’autres formes de garanties 

personnelles beaucoup plus rigoureuses. 

Il serait donc compréhensible que la jurisprudence s’inspire du cautionnement pour élaborer 

une protection du garant que cela soit par un renforcement de l’obligation de bonne foi du 

créancier en créant une obligation d’information, ou encore en appliquant la jurisprudence 

relative au principe de proportionnalité. Il faut cependant prendre garce à ce que la tentation de 

la protection du garant ne vide pas de substance la garantie elle-même. 

 

CONCLUSION 

Donc, vers la fin, et en guise de conclusion, il convient de dire que, la garantie autonome n’est 

pas seulement une garantie ordinaire, au contraire, elle est très solide, de telle sorte qu’elle ne 

peut être atteinte que dans des conditions rigoureuses basées sur la fraude caractérisée ou sur 

l’abus manifeste. Ainsi, même en l’absence d’un cadre juridique, et qu’elle est le fait d’une 

création de la pratique, elle demeure suffisamment protégée, par rapport à d’autres garanties, 

en l’occurrence le cautionnement par exemple. Cependant, les conditions de sa formation, ainsi 

que ses caractères, et plus précisément, celui de l’inopposabilité des exceptions, et de 

l’autonomie- implique qu’elle dispose de ses propres causes d’extinction-, font d’elle une sûreté 

personnelle fiable et pertinente par excellence. Il est à signaler que même les insuffisances dont 

elle souffre, ne permettent de la condamner vu les services énormes et immenses qu’elle a rendu 

et rend jusqu’à nos jours au commerce international. 

C’est ainsi, que la garantie autonome matérialise, l’excellente intervention de la liberté 

contractuelle ou de ce qu’on appelle la contractualisation dans le domaine des sûretés, bien sûr 

en l’absence d’une base législative qui permettra de tracer les lignes de conduite et de 

fonctionnement y relatives. Donc elle constitue un terrain fertile où règne cette liberté 

contractuelle. 

A partir de ce point, nous allons terminer notre réflexion à propos de cette thématique par 

l’ouverture d’un nouveau débat, à savoir, le droit des sûretés marocain laissera-t-il une place 

à cette institution parmi ses dispositions ? Ainsi que serait-il le sort de cette institution au 

cas où elle coïncide avec l’ouverture d’une procédure collective que ça soit à l’encontre 

du garant ou du donneur d’ordre ? 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

577 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 

  املراجع واملصادر  

 Ouvrages généraux :  

 Christian GAVALDA ; Jean STOUFFLET. Droit bancaire, litecLexisNexis, Paris, 2010 ; 

 Jean-Pierre MATTOUT. Droit bancaire international, revue banque, 5ème édition, Paris, 

2009 ; 

 Jean Marc MOUSSERON ; Pierre MOUSSERON ; Jacques REYNARD ; Marie-Laure 

IZORCHE. Technique contractuelle, 2ème édition, Levallois-France, 1999 ; 

9111البنكي، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط.  محمد لفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة و القانون   

 Ouvrages spéciaux :  

 Christophe, ALBIGES ; Marie-Pierre, DUMONT-LEFRAND. Droit des suretés, Dalloz, 

3ème édition, Paris, 2013 ; 

 Dominique LEGEAIS. Sûretés et garanties du crédits, L.G.D.J, 12ème édition, Paris, 2017 ; 

 Jean-Baptiste SEUBE. Droit des sûretés, Dalloz, 7ème édition, Paris, 2014. 

 Laurent AYNES ; Pierre CROCQ. Droit des sûretés, L.G.D.J, 9ème édition ; Paris, 2015 ; 

 Manuella BOURASSIN ; Vincent BREMOND ; Mari-Noelle JOBARD-BACHEILLIER. 

Droit des sûretés, Dalloz, Paris, 2014 ; 

 Philippe SIMLER. Cautionnement et garanties autonomes, Litec, 3ème édition, 2000. 

 Tahar DAOUDI. Les cautions bancaires, El maarif El jadida, Rabat, 1992 ; 

 حياة حجي، نظام الضمانات و صعوبات المقاولة –دراسة مقارنة، دار السالم، الرباط، 2192. 

 Thèses :  

 Mohamed SENTISSI. Les garanties autonomes au Maroc, Université de Perpignan, 2006 ; 

أحمد العويشي. الضمانة البنكية المستقلة محاولة في تحديد الخصائص القانونية، رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا  

 المعمقة في قانون األعمال، جامعة محمد الخامس، كلية  العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية أكدال، الرباط، 2112؛

محمد األطرش. الضمانات البنكية المستقلة في عقود التجارة الدولية، منشورات كلية العلوم القانونية  و االقتصادية و  

 االجتماعية مراكش، 9111. 

 Articles :  

 Creutzig JURGEN. Quelques remarques sur le problème de l’obligation abstraite, Revue 

internationale de droit comparé. 

 Sabine ROBERT ; Catherine d’HOIR-LAUPRËTRE. La notion de garantie autonome, 

faculté de droit de Lyon, 2009. 

 جمال الزاي. الية خطاب الضمان لتنفيذ العقود في التشريع المغربي، مجلة المحامي، العدد 19، مراكش، 2192. 

 Jurisprudence :  

 Arrêt n 402, dossier commercial n° 730/3/1/2015, la cour de cassation en 2016 ; 

 Arrêt n 233, dossier commercial n° 1916/3/1/2017, la cour de cassation en 2017. 

 Arrêt  rendu par la cour d’appel de Fés en date du 22/11/2017 sous le n 1707. 

 Webographie :  

 http://www.alkanounia.com ; 

 http://www.objectif-justice.fr/cause/ ; 

 https://aurelienbamde.com/2017/07/08/laprohibition-des-engagement-perpétuels ; 

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

578 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

Analyse critique de La loi n° 66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions 
dans le domaine de l'urbanisme et de la construction. 

Critical analysis of the law n° 66-12 on the control and the repression of the infringements in the field of urban planning and construction. 

 

Doctorant Chercheur en droit public 

Laboratoire de Recherche sur la Gouvernance et le Développement Durable (L.R.G.D.D) 

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales – Settat. 

 

Résumé : 

Le législateur marocain a adopté la loi n°.66-12 relative au contrôle et à la répression 

des infractions dans le domaine de l’urbanisme et de la construction en septembre 2016, et ce  

en vue de mettre fin à ce phénomène qui entache la plupart des villes du pays. Malgré son bien-

fondé, cette loi a suscité un vif mécontentement de la part de plusieurs architectes, 

particulièrement ceux qui exercent dans le secteur privé.  

Cet article tente d'élucider les nouveautés de cette loi ainsi que son Analyse critique qui 

met en relief les anomalies et dysfonctionnements qui ont suscité une large  mobilisation des 

architectes lesquels  ont suggéré  plusieurs  amendements du texte de loi.  

L'analyse du discours véhiculé par plusieurs architectes, en mobilisant un répertoire 

d'action diversifié (articles de presse, interviews, émission radio, réunions de coordination avec 

les acteurs concernés, etc.),  montre que leur forte mobilisation s’explique par le nouveau rôle 

qui leur a été attribué et les grands risques auxquels ils sont désormais exposés.  

Mots clés : loi n° 66-12- nouveautés - infraction - architecte – mobilisation- justification. 

 

Abstract: 

In September 2006, the Moroccan legislator adopted the law n° 66-12 on the control and 

the repression of the infringements in the field of urban planning and construction with a view 

to putting an end to this phenomenon which taints most of the cities of the country. Despite its 

merits, this law has aroused strong dissatisfaction from many architects, particularly those 

working in the private sector.  

This article tries to elucidate the   innovations   of this law as well as the anomalies and 

the characteristics of the mobilization of the architects to oppose it.  

The analysis of the discourse conveyed by several architects in the different channels of 

transmission (interviews, press articles, radio broadcasts) shows that their strong mobilization 

is explained by the new role they have been assigned and the major risks to which they are now 

exposed.  

Key words: law n° 66-12 - infringement - architect - mobilization – justification. 
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 املـــلخص: 

 97املوافق ل  0222من ذي العقدة  90صادر في  1.16.124ظهير شريف رقم   9101شتنبر في  مد املشرع املغربي في  اعت

بمراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء، ويهدف هذا القانون إلى تمكين  املتعلق  11.09بتنفيذ القانون رقم  9101غشت 

ه القصور التي يعرفها نظام الرقابة والزجر املعمول به حاليا، عبر تعزيز الحكامة في هذا املغرب من نص قانوني يتجاوز من خالل

 : املجال، بتجميع مختلف املقتضيات الزجرية املتناثرة بين القوانين العامة والنصوص الثالث املنظمة لقطاع التعمير باملغرب

يونيو  02)  0209ذي الحجة  07بتاريخ   0.29.20ير الشريف رقم املتعلق بالتعمير ، الصادر بتنفيذه الظه 09.21القانون رقم 

املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف   97.21القانون  (، 0229

 0222من ذي الحجة  21صادر في ال  0.11.112الظهير الشريف رقم ، .(0229يونيو  02)  0209ذي الحجة  07بتاريخ 1.92.7رقم 

 ( بشأن توسيع نطاق العمارات القروية0211يونيو  97)

كما بهدف هذا القانون الى  وضع حد لهذه الظاهرة التي تؤثر على معظم مدن البالد. وعلى الرغم من مزاياه، أثار هذا             

 ، وال سيما أولئك الذين يمارسون مهنة القطاع الخاص.القانون استياء شديدا من جانب العديد من املهندسين املعماريين

وكذلك تحليله النقدي  وعرض أهم املستجدات التي جاء بها القانون الجديد وسنحاول  من خالل هذه املقالة توضيح 

لى نص يالت عالذي يسلط الضوء على االختالالت التي أثارت ردود فعل  واسعة من املهندسين املعماريين الذين اقترحوا عدة تعد

 .القانون 

ويبين تحليل الخطاب الذي نقله العديد من املهندسين املعماريين، من خالل حشد مجموعة متنوعة من العمل )املقاالت 

الصحفية، واملقابالت، والبث اإلذاعي، واجتماعات التنسيق مع الجهات الفاعلة املعنية، وما إلى ذلك(، أن تعبئتهم القوية تفسر 

 .يد الذي كلف بهم واملخاطر الرئيسية التي يتعرضون لها اآلنبالدور الجد

 .املبررات -التعبئة  -املهندس املعماري  -املخالفة   –املستجدات  -09-11: القانون رقم  املفتاحية الكلمات

Introduction 

Au Maroc, le Droit de l’urbanisme a évolué sous la pression d’une explosion 

démographique et d’une croissance urbaine. Quant au processus d’urbanisation, il a été entamé 

depuis les années 30 et avait déclenché une dynamique démographique et urbaine caractérisée 

par une forte restructuration spatiale. C’est toujours le flux migratoire qui fait la différence 

jusqu’aujourd’hui. Alors, le taux d’urbanisation ne cesse pas d’accroître eu égard à la forte 

croissance démographique. Il est passé de 55,1% en 2004 à 60,3% en 2014. 1476 

Ainsi, le processus de l’urbanisation devient de plus en plus complexe, d’où 

l’inadéquation et l’inadaptation du Droit de l’urbanisme à la réalité spatiale marocaine. Ce qui 

nécessite des efforts considérables sur le plan de la gestion des villes et de la planification 

urbaine et d’autres textes juridiques encadrant et régissant le secteur de l’urbanisme en côtoyant 

les besoins évolués quotidiennement des habitants dans le but d’éviter l’anarchie dans les 

                                                           

1476 RGPH 2014. 
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constructions et la mauvaise exploitation du sol qui se convertissent généralement en 

infractions qui  ne cessent de se multiplier engendrant des répercussions néfastes sur le paysage 

urbain (prolifération de l'habitat non réglementaire, effondrement des constructions, 

défiguration du paysage urbain, etc.). Pour remédier à cette situation, la loi n° 66-12 relative au 

contrôle et à la répression des infractions dans le domaine de l’urbanisme et de la construction 

a vu le jour en 2016. Malgré l'incontestabilité de sa raison d'être, cette loi a suscité,  en 

conséquence,  un vif mécontentement de plusieurs architectes, particulièrement ceux qui 

exercent dans le secteur privé.  

 

L’objectif  principal de cet article est donc  de répondre à quelques interrogations à savoir 

: 

 Quel est le contexte urbain qui a prévalu à la promulgation de cette loi ? 

  Quelles sont les particularités et les principales nouveautés de cette loi ? 

  Comment les professionnels (architectes, topographes, Les promoteurs immobiliers, 

bureaux d’études et entreprises de BTP ….) ont-ils réagi pour exprimer leur opposition à son 

encontre ? 

  Les professionnels concernés par la planification et de la construction ont-ils la possibilité 

de contribuer et de participer à l’élaboration des textes juridiques liés à l’urbanisme ? 

 Quels sont les anomalies et les amendements du texte de cette  loi ? 

 

 Autant de questions que la réalité sur le terrain a besoin de réponses claires, nettes et 

objectives afin d’assurer au requérant la possibilité de demander annulation d’un acte 

administratif abusif et d’offrir à l’administration le cadre juridique approprié pour s’acquitter 

de sa mission réglementaire. 

Pour le traitement de ce sujet qui est d’une importance indéniable, il serait préférable de 

dresser un plan à travers lequel on va essayer d’examiner dans un premier lieu les principales 

nouveautés de la loi 66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions en matière 

d’urbanisme et de construction marocaine. (I) et dans un second lieu un aperçu sur les anomalies 

et les amendements du texte de loi (II). 

I : Aperçu sur les principales nouveautés de la loi 66-12 relative au contrôle et à la 

répression des infractions en matière d’urbanisme et de construction marocaine. 

     1-Contexte Général de la promulgation de la loi 12-66. 

La loi n° 66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions dans le domaine de 

l'urbanisme et de la construction, publiée au Bulletin Officiel n°6501 du 19 septembre 2016, 

est venue modifier la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et 

morcellements, en vigueur depuis le 15 juillet 1992 et a complété l'arsenal juridique afférent à 

l'urbanisme et à la construction. Cette loi a été promulguée dans un contexte entaché de 

plusieurs dysfonctionnements urbains et professionnels tels que la prolifération de l'habitat non 
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réglementaire, la défiguration du paysage urbain et l'effondrement de certaines habitations avec 

toutes les conséquences humaines et matérielles qui en découlent1477 

         Pour le Ministère concerné, les raisons inhérentes à ces dysfonctionnements résident 

notamment dans la multitude des acteurs chargés du contrôle et la dispersion des responsabilités 

qui en résulte, la faiblesse des sanctions infligées aux contrevenants au regard des bénéfices 

qu'ils en tirent et la rareté de l'exécution des jugements prononçant les démolitions1478 . 

        1-1Un paysage urbain marqué par l’ampleur des infractions aux règles 

d’urbanisme : 

Le non-respect du droit de l'urbanisme est sanctionné par l'instauration d'infractions 

pénales. On entend par infraction toute action ou omission expressément prévue par la loi, qui 

la sanctionne par une peine en raison de l'atteinte qu'elle constitue à l'ordre juridique1479 .Sur 

le terrain, force est de constater que les infractions aux règles d’urbanisme et de construction 

se sont multipliées au fil des années. Ce phénomène prend différentes formes : collectives 

(bidonvilles, habitat non réglementaire, habitat menaçant ruine) et individuelles (constructions 

ou transformations sans autorisations). Toutes les villes marocaines et toutes les catégories 

sociales sont concernées par ces infractions même si l’ampleur du phénomène est plus 

importante dans les périphéries des grandes villes et dans les quartiers abritant les populations 

défavorisées. L’ampleur du phénomène s’explique par plusieurs raisons qui peuvent être 

classées en trois catégories 1480:  

 des raisons liées à la nature des règles (parfois inadaptées, dépassées ou rigides),  

 des raisons liées au système de contrôle et de répression des infractions et aux 

procédures d’octroi des autorisations de construire (moyens humains et matériels 

limités, corruption, complicité de certains élus, difficultés d’exécution des jugements 

prononcés contre les contrevenants, difficultés pour obtenir l’autorisation de construire, 

etc.),  

 des raisons liées à la situation personnelle de certains habitants : économiques 

(louer un étage supplémentaire pour augmenter leurs ressources financières), sociales 

(étage à part consacré aux parents malades ou infirmes), pratiques (ajout d’une pièce à 

                                                           

1477Ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire National, Direction des Affaires Juridiques, Présentation de la loi 

n°12.66 relative au contrôle et à la répression des infractions dans le domaine de l’urbanisme et de la construction (document en arabe), 

22 décembre 2016, p. 4. 

1478  Ibid., p. 5 

1479  Al Maghribi Aziza, Le dispositif répressif des infractions d'urbanisme en droit marocain, p. 2. Source : 

https://platform.almanhal.com/Files/2/106159 

1480 Hicham Mouloudi, 2005, Le rapport des habitants au système normatif de production de l’espace : cas de la commune de Hssaine 

à Salé, Diplôme des Etudes Supérieures Approfondies (DESA) en Géographie urbaine, Université Mohammed V de Rabat/Ecole 

Nationale d'Architecture. P.122. 
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l’étage pour servir de cuisine ou buanderie), … ou tout simplement la volonté de gagner 

le maximum d’espaces. 

Bien que ces raisons soient considérées tout à fait légitimes aux yeux des contrevenants, 

leur multiplication a été parfois à l'origine de sinistres mortels. A titre d'exemples, plusieurs 

personnes ont trouvé la mort et d’autres grièvement blessées dans l’effondrement de plusieurs 

bâtiments dont les plus mortels sont situés à Kénitra et Casablanca, à savoir :  

 L’effondrement au mois de janvier 2008 de la construction d’un centre 

commercial et résidentiel sis dans le quartier Ouled Oujih à Kénitra a causé 18 morts et 

plus de 20 blessés dont tous des ouvriers1481 ; 

  Trois immeubles se sont effondrés le vendredi 11 juillet 2014 au quartier 

Bourgogne à Casablanca. Le bilan du sinistre fait état de 4 morts et 55 blessés1482 ; 

  Le vendredi 5 août 2016, à Casablanca, un immeuble de quatre étages avec un 

café au rez-de-chaussée s'est effondré au niveau de l'avenue Driss El Harti, à Ben 

M'sik/Sbata.Le denier bilan communiqué par la Wilaya de Casablanca-Settat fait état de 

quatre personnes décédées et plus de 24 autres blessées1483. 

 Le lourd bilan de ces tragédies a remis au centre du débat la question des infractions aux 

règles d’urbanisme et de construction. Il a aussi et surtout mis les projecteurs sur les acteurs 

impliqués dans les chantiers de construction, particulièrement les architectes. 

     1-2-Un climat professionnel marqué par des dysfonctionnements et des désaccords. 

Nul ne peut nier que la loi 66-12 est apparue dans un climat professionnel plein de 

doutes, de suspicions et de flou.1484 Cette situation est imputable à la crise qu’a connue le 

Conseil National de l'Ordre des Architectes (CNOA)1485. 

En plus de ces dysfonctionnements, on peut citer également la prolifération des 

«architectes signataires» et les dissensions entre les dirigeants du CNOA. 

              1-2-1 la prolifération des architectes signataires : 

D’après Karim Sbaï, Président du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de la 

région Casablanca-Settat, les architectes « signataires » sont ceux qui « signent beaucoup trop 
                                                           

1481 Mohamed El Hamraoui, « Drame de Kénitra : Un effondrement en cache un autre ! », Maghress, 26/01/2008. Source : 

https://www.maghress.com/fr/lagazette/15891 

1482  Fatima Moho, « Effondrement d'immeubles à Casablanca : les images du drame », Le 360, 11/07/2004. 

Source:http://fr.le360.ma/societe/effondrement-dimmeubles-a-casablanca-les-images-du-drame-18111 

1483 Ghita Ismaïli, « Effondrement de l'immeuble de Sbata: Quand l'histoire se répète », Huffpost, 9/08/2016. Source : 

https://www.huffpostmaghreb.com/2016/08/09/effondrement-casablanca-m_n_11401848.html 

1484Abderrahmane Chebitou, « La loi 66-12 et les quatre grandes écoles juridiques », Chantiers du Maroc, n°146, janvier 2017. 

Source : http://chantiersdumaroc.ma/pourquoi-la-loi-66-12-pose-probleme. 
1485 Ibid. 
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de dossiers par rapport à leur capacité de travail réelle et ne font pas de suivi […]. Au niveau 

national, selon des chiffres communiqués par le CNOA en 2016, […] les estimations sont 

éloquentes : 30% des professionnels, près du tiers donc, procèdent à des signatures de 

complaisance et plus de la moitié des projets autorisés n’ont pas été élaborés par des 

architectes. Seul leur cachet y figure pour répondre à des obligations légales, alors que les 

plans sont conçus par des techniciens ou des dessinateurs»1486. 

 Dans un autre article publié cinq mois avant l'approbation de la loi n° 66 -12 1487, 

Karim Sbaï, avait donné plus de précisions sur ce sujet : « Nous avons dans certaines villes des 

architectes qui signent jusqu’à 2.000 documents par an ». Il s’étonne qu’un professionnel 

puisse arriver à un chiffre pareil, sachant que le traitement du plus simple des dossiers peut 

prendre plusieurs jours : « Certains, des jeunes diplômés ou des architectes en difficulté 

financière, sont tentés de vendre leur signature ou même de louer leur cachet à des tiers pour 

s’assurer un minimum de revenu ». 1488 

Sbaï, avait précisé enfin que, ces considérations financières ne sont pas la seule raison 

qui explique le recours à cette fraude : « Dans certaines villes, des promoteurs nous ont 

rapporté que pour avoir rapidement les autorisations des autorités locales, il fallait s’adresser 

à ces architectes signataires. A défaut, les circuits pour l’obtention de ces autorisations 

deviennent soudainement trop long »1489. 

1-2-2.Les désaccords entre les dirigeants du Conseil National de l'Ordre des Architectes 

(CNOA). 

Deux articles publiés dans le même journal électronique ont relaté les dissensions entre 

les dirigeants du CNOA. Ces désaccords ont, malencontreusement, coïncidé avec la dernière 

phase du processus d'approbation de la loi n° 66 -121490 

Le premier article1491 a été publié quatre mois avant l’approbation de la loi par le 

Parlement Dans cet article, l'auteure souligne qu' « entre le Président du CNOA et le Secrétaire 

Général, rien ne  

va plus ». Le deuxième article relatant les discordes entre les dirigeants du CNOA a été publié 

dix-sept jours avant l’approbation de la loi par la Chambre des Représentants. 

 

                                                           

1486Karim Sbaï, «Une dizaine d'architectes signataires convoqués par l'ordre de Casablanca », Media24, 21 juillet 2017. Source : 

https://www.medias24.com. 

1487Ibid. 

1488Younès Tantaoui, «Architectes : des plans cachetés à 200 DH!», Le360.19/02/2016.Source : 

http://fr.le360.ma/economie/architectes-des-plans-cachetes-a-200-dh-63536. 

1489  Karim Sbaï, op.cit. 

1490Il s'agit du journal électronique "Le 360". 

1491Qods Chabaa, «Architectes : la querelle continue»,Le360,27/03/2016.Source:http://fr.le360.ma/societe/architectes-la-querelle-

continue-66137. 
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Même si les dysfonctionnements professionnels (prolifération des architectes 

signataires) et les controverses au sein du CNOA nuisent à l'image du plus important 

groupement d'architectes au Maroc, ils demeurent des affaires internes qu'il revient à la 

corporation de régler en priorité.  

Par contre, les dégâts humains survenus à la suite des différents effondrements de 

bâtiments constituent une affaire publique qui ne peut laisser les pouvoirs publics indifférents. 

Leur réaction s'impose d'autant plus qu'on s'achemine vers la période des élections législatives 

tant instrumentalisées par certains candidats qui, pour rafler le maximum de voix au scrutin, 

n'éprouvent aucune gêne à encourager la prolifération des constructions non réglementaires au 

mépris des lois et règlements en vigueur. 

1-3- Un climat national marqué par des considérations politiques : 

Directement avant les élections législatives qui ont été organisées le 7 octobre 2016. La 

campagne électorale s'est déroulée du 24 septembre au 6 octobre. Cela veut dire que la loi n°66-

12 a été publiée au Bulletin Officiel et donc entrée en vigueur cinq jours avant le début de la 

campagne électorale. Cette coïncidence montre clairement que les considérations politiques ont 

bien été à l’origine de cette loi.  

Toutefois, ces considérations ne datent pas de 2016. Elles ont été clairement désavouées 

par le Roi Mohammed VI dans son Discours Royal prononcé à l’occasion de la commémoration 

de la fête de la révolution du Roi et du peuple du 20 août 2001. En effet, dans ce discours, qui 

s’est largement attardé sur ce que le souverain considère comme « l’une des manifestations les 

plus choquantes du déficit social »1492, à savoir : le phénomène de l’habitat insalubre, le Roi 

a affirmé que : « pour que l’élargissement des compétences des collectivités locales et la 

perspective des échéances électorales dans notre pays ne constituent pas un champ fertile et 

une occasion propice pour l’exacerbation dangereuse de ce phénomène, le devoir impose de 

veiller à l’application rigoureuse de la loi, pour prévenir tout dérapage ou détournement de 

ces attributions et pour que ces échéances ne soient pas instrumentalisées à des fins 

clientélistes et électoralistes, où l’on cherche à engranger des voix, en accordant indûment des 

permis de construire ou en encourageant implicitement l’habitat insalubre.»1493. 

Ce discours royal a également pointé du doigt  la défaillance des instances chargées de 

le combattre qui n’ont pas assumé pleinement leurs responsabilités à cet égard, tout en 

recommandant des mesures concrètes afin d’y remédier : « nous exhortons notre gouvernement 

à entamer l’élaboration d’un cadre juridique et réglementaire pour un projet de programme 

national bien défini, visant à éradiquer l’habitat insalubre existant actuellement. Ce projet doit 

énoncer, avec toute la rigueur et la transparence requises, les sanctions civiles, pénales et 

                                                           

1492 Cf. Discours Royal prononcé à l’occasion de la commémoration de la révolution du Roi et du peuple du 20 août 2001. 

1493  Ibid. 
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financières devant punir les pratiques illégales ou les manquements aux devoirs dans ce 

domaine »1494 . 

 Suite à ce discours, un ensemble de mesures a été mis en place à l’échelle nationale 

incitant notamment les contrôleurs des chantiers de construction à travailler davantage et à être 

plus vigilants à la veille des élections législatives et communales. Ceci s’est traduit par 

l’instauration, quelques mois plus tard, à l’échelle de chaque province et préfecture, de 

commissions de contrôle baptisées "comités de vigilance". 

Trois ans après ce discours royal, et faisant suite au séisme qui a secoué la ville d’Al 

Hoceima en février 2004, le projet de loi n°04/04 portant modification en matière d’urbanisme 

et d’habitat a comporté plusieurs amendements de la procédure de contrôle et de répression des 

infractions en matière d’urbanisme et de construction. Ce projet n’a cependant pas été approuvé 

par les parlementaires qui ont fortement contesté l’empiètement des Gouverneurs et Agences 

Urbaines sur les prérogatives des élus locaux ; empiètement qu’ils considèrent comme un retour 

en arrière par rapport aux acquis de décentralisation et de déconcentration réalisés dans la 

gestion des collectivités territoriales.1495 . 

 Bien que le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ait décidé d’intégrer les 

dispositions de la loi n°04-04 dans le projet de code de l’urbanisme en préparation à l’époque 

(2005) tout en satisfaisant la majorité des amendements préconisés par les parlementaires, le 

projet du code de l’urbanisme n’a pas reçu l'approbation de ces députés. 

Ce sont les drames humains survenus ces dernières années avec les effondrements de 

construction - dont le dernier datait du 5 août 2016, c'est-à-dire un mois et demi avant le début 

de la campagne électorale - qui ont  obligé les parlementaires de revoir leur position, jusque-là, 

catégorique. 

C’est dans ce contexte que la loi n° 66-12 représente une réponse institutionnelle aux 

dysfonctionnements du système de contrôle et de répression des infractions. Cette loi  a modifié 

et a complété les dispositions de 03 textes juridiques à savoir la loi 12.90 relative à l’urbanisme, 

la loi 25.90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements et les dispositions 

du dahir n°1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des 

agglomérations rurales. Et contrairement aux projets de lois préalables, la loi 66 -12 a pris 04 

ans de concertation avec les partenaires et le processus a été couronné par son adoption au 

parlement le 03 Août 2016 et sa publication au Bulletin Officiel du 19 septembre 2016.  Elle a 

pu pallier aux  dysfonctionnements et manquements enregistrés dans le système de contrôle et 

de répression des infractions dans le domaine de l'urbanisme et de la construction et par là-

même empêcher l'exploitation de l'habitat non réglementaire à des fins politiques et électorales 

                                                           

1494 Ibid. 

1495«Le projet de loi 04-04 relatif à l’urbanisme est abandonné », La Vie Eco, 2/11/2007. Source 

:https://www.lavieeco.com/news/economie/le-projet-de-loi-04-04-/relatif-a-lurbanisme-est- abandonne2903.html/2007. 
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, le législateur marocain a approuvé la loi n°66-12 Celle-ci s'est fixée plusieurs objectifs 

procéduraux et opérationnels. 

1-4-les objectifs procéduraux et opérationnels de la loi 66-12 : 

Le Dahir n° 1-16-124 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) portant promulgation de la loi 

n° 66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions en matière d’urbanisme et de 

construction, a fixé les objectifs opérationnels suivants :  

 la consolidation de la gouvernance dans ce domaine à travers la compilation des 

mesures de répression éparpillées dans les textes juridiques y afférents ; 

 l'unification et la simplification des procédures de contrôle et de répression des 

infractions ;  

 le renforcement des moyens de contrôle et de suivi des chantiers de construction ; 

par le biais d’apporter des amendements plus coercitifs dans le système de contrôle et 

de répression des infractions et de responsabiliser davantage les acteurs impliqués dans 

le secteur de la construction, et en particulier les architectes ; 

 l’élargissement des attributions des contrôleurs tout en les dotant des moyens 

juridiques et matériels pour s’acquitter des missions de veille, de détection et 

d’anticipation des infractions par voie de procédures administratives ou juridiques en 

leur accordant la latitude d’enclencher une information judiciaire ;  

  le renforcement du caractère dissuasif des sanctions infligées aux contrevenants 

par l'augmentation des montants des amendes ;  

  l'instauration de peines d'emprisonnement dans certains cas1496 .  

 

2- les principales nouveautés de la loi 66-12. 

 Cette nouvelle loi a édifié des nouveautés essentielles. Elle a instauré de nouvelles 

infractions ; a créé des contrôleurs d'urbanisme habilités à les constater et elle a durci les 

sanctions pénales afférentes aux infractions en matière d'urbanisme et de construction. Parmi 

ces nouveautés, on peut citer :    

2-1. Organisation du chantier et Délivrance des autorisations : 

 La loi 66-12 a ajouté des nouvelles dispositions régissant l'organisation des chantiers. 

Ainsi, la délivrance d'une autorisation de lotir ou créer un groupe d'habitations, impose 

désormais au bénéficiaire de l'autorisation de déposer à la commune, avant le démarrage des 

travaux, une déclaration d'ouverture du chantier signée par l'architecte ou l'ingénieur spécialisé 

supervisant le chantier. La mise en place d’une clôture entourant le chantier est désormais 

obligatoire tout comme la présence sur les lieux du chantier de tous les documents 

d’autorisation ainsi que les documents techniques réalisés par les ingénieurs spécialisés. À 

l'achèvement des travaux, une déclaration de fermeture du chantier et de fin des travaux doit 

être déposée au siège de la commune compétente. L'architecte ou l'ingénieur spécialisé 

                                                           

1496  Ibid.  
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supervisant le chantier a l'obligation de tenir, dans le chantier, et pendant toute la durée des 

travaux, un cahier de chantier. Ce dernier doit contenir toutes les informations détaillées 

concernant le chantier, la nature des travaux et les remarques et visites des différents 

intervenants.1497Le schéma ci-dessous résume les nouvelles dispositions régissant 

l'organisation des chantiers comme suit :  

 

 

Figure  n°1: Les différentes phases d’organisation du chantier. 

 

Source : Adnane BAJEDDI, MRICS, IGT, Principales dispositions relatives au contrôle et 

la répression des infractions en matière d’urbanisme et de construction, 28/11/2016. P.4. 

 

 
 
 
 

 

2.2   Création d’un permis de réparation, d’entretien et d’un permis de régularisation. 

                                                           

1497  Voir Article 17-1 (Créé, Loi n° 66-12 du 21 kaada 1437 [25 aout 2016], article 6, sous Dahir n° 1-16-124 du 21 kaada 1437 [25 

août 2016]) et Article 17-2 (Créé, Loi n° 66-12 du 21 kaada 1437 [25 aout 2016], article 6, sous Dahir n° 1-16-124 du 21 kaada 1437 

[25 août 2016]) 
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Parmi les principaux apports de la présente loi, la création d’un permis de réparation 

d’entretien qui est délivré par le président du conseil communal dans les cas des travaux dont 

le permis de construction n’est pas exigé.  Ce permis de réparation ou d’entretien est obligatoire 

pour les travaux n’entrant pas dans le champ d’application de l’autorisation de construire. 

L’autorisation de construire est également obligatoire pour effectuer des modifications 

touchant à la façade d’une construction. 

En outre cette nouvelle loi donne la possibilité aux personnes ayant procédé à 

des constructions illégales, de demander au président du conseil communal un permis de 

régularisation ou de mise en conformité, après accord de l’agence urbaine concernée dont les 

modalités sont fixées par un texte réglementaire. Le président du conseil communal peut leur 

délivrer ce permis après avis conforme de l’agence urbaine compétente. 

Sans oublier  d’évoquer une autre nouveauté, il s’agit de souligner à ce propos que le 

président du conseil communal peut délivrer le permis d’habiter ou certificat de conformité sur 

la base d’une  attestation de conformité des travaux établie par l’architecte  chargé du projet; 

Ceci, sans recourir à une visite de constatation des lieux. 

2-3 Fixation des mesures et des modalités de délivrances des autorisations de rénovation, de 

démolition et de régularisation. 

Le décret d’application 2.18.475 du 08 choual 1440 (12 juin 2019) relatif à la définition 

des procédures et des modalités de délivrance des autorisations de rénovation, de démolition et 

de régularisation. Ce décret concerne toute construction réalisée sans obtention de l’autorisation 

de construire ou sans respect des dispositions après l’avoir obtenue. 

Dans l’objectif d’aider certains  ménages à se conformer à la loi, en logeant dans des 

habitats en bonne et due forme, le législateur a prévu une «amnistie» en faveur de ces 

logements. D’ailleurs, il est entré en application le 12 janvier 2020. Pour le volet lié à la 

régularisation, le texte concerne toute construction réalisée sans obtention de l’autorisation de 

construire ou sans respect des dispositions après l’avoir obtenue, à condition qu’elle soit édifiée 

au sein des zones soumises à l’obligation d’obtenir un permis de construire. Un dossier de 

demande d’autorisation de régularisation devra donc être déposé au bureau d’ordre de la 

commune concernée ou au guichet unique, et ce, dans une période de 2 ans, à partir de l’entrée 

en vigueur de ce décret. Il faut savoir que cette autorisation n’est octroyée que si la construction 

se situe dans une zone urbaine et répond à un certain nombre de conditions, à savoir les 

règlements de sécurité à respecter dans les bâtiments, les pré-requis en matière d’hygiène, de 

circulation et d’esthétique, ainsi que le respect des exigences des documents d’urbanisme et du 

règlement général de la construction relatives à la hauteur et à la superficie permises et à la 

vocation du bâtiment. Dans le cas où la construction en question ne respecte pas ces conditions, 

il est obligatoire de demander une autorisation de construire afin d’apporter les modifications 

nécessaires. Ce n’est qu’après conformité aux conditions et donc à la loi qu’un permis de 

régularisation est octroyé. Notons qu’elle est accordée dans un délai maximal de 60 jours, à 
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compter de la date du dépôt de dossier. D’autant plus que les constructions édifiées sur des 

lotissements non réglementaires ne peuvent être régularisées qu’après restructuration de ces 

derniers, selon la loi 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements. 

Entre autres dispositions, le décret sus-mentionné stipule qu’en cas de réhabilitation, une 

autorisation est exigée pour les travaux légers effectués sur une construction existante, à 

condition que ces travaux ne changent pas l’usage du bâtiment, ainsi que dans le cas de travaux 

visant la mise en place d’installations saisonnières ou occasionnelles. De même, toute 

démolition totale ou partielle d’une construction est conditionnée par l’obtention préalable 

d’une autorisation dont la durée de validité est fixée à 6 mois. Le dossier doit comprendre, entre 

autres documents, une étude technique réalisée par un ingénieur spécialisé. 

2.4. La mise en place d’une commission administrative chargée de la démolition : 

  Cette loi prévoit aussi la mise en place d’une commission administrative chargée de la 

démolition et l’établissement de sa procédure, ainsi que le renforcement du caractère dissuasif 

des peines en prévoyant des peines privatives de liberté dans certains cas et l’adoption de la 

démolition comme sanction dissuasive ainsi que l’élévation des montants des amendes en 

vigueur. Tous les travaux de démolition (totale/partielle) requièrent une autorisation préalable. 

Elle est délivrée par le président du conseil communal.  

Le décret fixe par ailleurs la composition de la commission administrative chargée de la 

destruction des constructions objet d’infraction : 

 Le wali ou le gouverneur ou leurs représentants (président), 

 Le président de la commune ou son représentant, 

 Le représentant des services déconcentrés relevant de l’autorité gouvernementale 

chargée de l’urbanisme, 

 Le représentant des services déconcentrés relevant de l’autorité gouvernementale 

chargée de la culture, en cas de besoin, 

 Le représentant de la protection civile. 

Dans ses articles de 19 à 25, cette loi détaille le processus d’exécution de l’opération de 

démolition des bâtiments.  

L’autorité administrative locale doit notifier le contrevenant (celui qui a refusé 

d’exécuter l’ordre de démolition dans les délais impartis) par tous les moyens légaux, qu’il 

dispose d’un délai de 48 heures pour quitter les lieux. Si ce délai passe sans que le contrevenant 

s’exécute, l’autorité administrative locale procède alors à la rédaction d’un procès-verbal de 

refus. Ce PV doit contenir les dates et références des différentes notifications ordonnant la 

démolition des travaux et constructions objet de l’infraction, ainsi que les notifications 

ordonnant de vider le lieu de ses habitants et contenants. Le PV doit être adressé dans les plus 

brefs délais aux autorités judiciaires compétentes qui enclencheront les procédures en fonction 

des textes législatifs en vigueur. La commission administrative chargée de la démolition 

doit avant toute destruction prendre les mesures suivantes : 
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 Préparer un rapport technique contenant une description du bien à démolir, et 

une définition des méthodes adéquates pour sa démolition, ainsi que les mesures 

préventives pour protéger les constructions attenantes ; 

  Rédiger un PV avec les noms des habitants du bien, 

 Informer les propriétaires des biens attenants de la date de démarrage de 

l’opération de démolition, 

 Vider la construction, 

 Sécuriser la zone de démolition, 

La commission peut confier cette mission à une entreprise privée en fonction de la taille, 

du type et de la nature de la construction. 

2-5-Liste des infractions et introduction de peines privatives de liberté et d’amendements plus 

coercitifs : 

La loi 66-12 a fourni une liste exhaustive des infractions en matière d’urbanisme. Il s’agit 

des actes suivants: 

1. La réalisation d’une construction ou le démarrage des travaux : 

 Sans une autorisation préalable ; 

 Sans une autorisation, et ce sur un terrain appartenant à l’Etat, à une collectivité 

locale ou à une collectivité ethnique ; 

 En infraction avec les dispositions prévues par les documents d’urbanisme 

autorisés, et ce en matière de : hauteurs, surface couverte, destination de la construction, 

etc. ; 

 Sur un terrain non constructible en application des documents de la planification 

urbaine (zone non aedificandi, espaces verts, etc.). 

2. L’exploitation d’une construction sans l’obtention du permis d’habiter ou du certificat de 

conformité. 

3. Le non-respect des dispositions relatives à l’organisation du chantier (tenue du cahier de 

chantier, installation des palissades, etc.). 

 Pour mettre un terme aux infractions aux règles d’urbanisme et de construction, la loi 

n°66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions dans le domaine de l’urbanisme 

et de la construction a apporté plusieurs amendements aux lois n°12.90 relative à l'urbanisme 

et n°25-90 relative aux lotissements, morcellements et groupes d'habitation.  

Les principaux amendements ont consisté à préciser les cas considérés comme une 

infraction à la réglementation de l'urbanisme et de la construction (construction ou exploitation 

sans autorisation), à renforcer les attributions des agents de contrôle, déposséder les Présidents 

des conseils communaux de leurs prérogatives en matière de contrôle et de répression des 

infractions, renforcer les peines délictuelles par la révision à la hausse des amendes et 
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l’instauration de sanctions privatives de liberté et responsabiliser davantage les acteurs 

concernés, et en particulier les architectes. En adoptant comme principe de base la séparation 

entre les entités qui octroient les autorisations et celles qui assurent le contrôle. 

 Les sanctions pénales, en cas d'infraction aux dispositions de la loi 66-12 peuvent 

aller d'une peine d'emprisonnement allant de 1 an et 5 ans et d'une amende de 100.000 à 

2000.000 Dh pour la vente, le partage ou la location de lots d'un lotissement ou d'habitations 

d'un groupement d'habitations s'il n'a pas encore fait l'objet d'autorisation ou de réception 

provisoire des travaux. 

Dans ce sens, toute personne qui réalise un projet sans autorisation sur une zone non 

constructible encourt une amende allant de 10.000 à 100.000 DH. Et en cas de récidive dans un 

délai d’un an, une peine de 3 mois d’emprisonnement est prévue. L’amende la plus lourde est 

estimée de 5 millions de dirhams est prévue lorsque l’infraction porte sur la réalisation d’un 

morcellement ou d’un lotissement non conforme. Et si ces projets sont réalisés sur des 

emplacements non autorisés, une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans est appliquée. 

Par ailleurs, trois peines d’emprisonnement sont désormais prévues, dont la peine 

maximale s'élève à une durée de 1 à 5 ans (cas d’un lotissement sans autorisation ou d’une 

vente, location ou morcellement non autorisé ou sans réception provisoire) ; alors que la peine 

minimale est fixée à une durée de 1 mois à 1 an (cas de récidive des constructions ou 

transformations sans autorisation).1498 

Une surélévation sans autorisation d’un ou plusieurs étages dans les communes à 

caractère urbaines est, quant à elle, passible d'une peine de 1 à 3 mois de prison et une amende 

de 50.000 à 100.000 Dhs  . Enfin, plusieurs amendes sont fixées par la loi n° : 66-12., dont 

l’amende maximale s’élève à 5.000.000 DH dans le cas de création de lotissements sans 

autorisation et l’amende minimale est fixée à 2.000 DH pour les transformations opérées sur la 

façade sans autorisation. Les amendes sont doublées en cas de récidive dans un délai de 12 

mois. 

2-6. Contrôle et répression des infractions et fonction des contrôleurs d'urbanisme. 

La nouvelle loi a confié la mission du contrôle exclusivement aux officiers de la police 

judiciaire (principalement des Caïds)1499et aux contrôleurs qui, sous la responsabilité du Wali, 

Gouverneur ou de l’administration, détiennent le statut d’officiers de la police judiciaire. La 

                                                           

1498  Voir Articles n° 71-80-1   de la loi n°66- 12. 

1499 Il y a lieu de préciser qu’au Maroc, les officiers de la police judiciaire sont constitués par les Caïds (représentants de l’autorité au 

niveau local), les policiers, les gendarmes et une minorité de fonctionnaires provinciaux, préfectoraux et communaux. Comme les 

policiers et les gendarmes ne sont pas concernés par le contrôle des constructions et eu égard à la rareté des fonctionnaires qui 

détiennent le statut d’officier de la police judiciaire, les Caïds, dont la mission principale réside dans le maintien  de l’ordre public, se 

retrouvent, en vertu de la nouvelle loi, les principaux responsables du contrôle et de répression des infractions dans le domaine de 

l’urbanisme et de la construction. 
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nouvelle loi précise à qui la qualité d’officier de police judiciaire peut être octroyée ainsi que 

les compétences requises.  

Selon les dispositions de l’Article 20 du Dahir n° 1-58-261 du 1er chaabane 1378 (10 

février 1959) formant code de procédure pénale : « Ont qualité d’officiers de police judiciaire :  

1°les juges de paix, les juges du sadad et les officiers du ministère public près les 

tribunaux de paix ou du sadad;  

2°les officiers de gendarmerie, ainsi que les sous-officiers et gendarmes comptant au 

moins trois ans de service dans la gendarmerie et nominativement désignés par arrêté conjoint 

du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale ;  

3°le directeur général de la sûreté nationale, les contrôleurs généraux de police, les 

commissaires de police, les officiers de police ;  

4°les pachas et caïds ;  

5°les officiers de police adjoints, les inspecteurs de police de la sûreté nationale 

comptant au moins trois ans de service en cette qualité et nominativement désignés par arrêté 

conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. 

Concernant, les modalités d’exercice de la fonction, l’article 10 dispose que les 

contrôleurs doivent exercer leurs fonctions de façon continue et doivent par 

conséquent préparer des rapports mensuels au sujet des différentes infractions constatées. Les 

contrôleurs ont également l’obligation de tenir un registre numéroté qui contient les dates, 

heures et lieu des contrôles, les références des procès-verbaux, décisions, et les renvoie aux 

parties concernées. Les pages de ce registre doivent être visées par le procureur du roi. 

Il s’agit aussi dans cette loi de délimiter les compétences des pouvoirs publics 

représentés par les élus et les autorités locales d’un côté et des professionnels de l’autre côté, 

de définir une réglementation relative à l’ouverture et la fermeture des chantiers. Cette loi 

confère aux contrôleurs de l’urbanisme relevant du wali, du gouverneur ou de l’Administration 

la qualité d’officier de la police judiciaire.  

    Cette loi confère aux contrôleurs de l’urbanisme relevant du Wali, du Gouverneur ou 

de l’Administration la qualité d’officier de la police judiciaire. 

 Les officiers de la police judiciaire et les contrôleurs d’urbanisme ont acquiert la 

compétence de mise en demeure, de suspension immédiate des travaux, de saisie et de mise 

sous scellé des matériaux et équipements de construction objet de l’infraction. 

Concrètement, les agents de contrôle sont désormais habilités non seulement à constater 

l'infraction - comme c’était le cas dans les lois n°12.90 et n°25.90 précitées-, mais aussi et 

surtout à engager les poursuites judiciaires à l'encontre des contrevenants - en lieu et place des 
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Présidents des conseils communaux - voire à procéder à la fermeture des chantiers en infraction 

et à la saisie des outils, machines et autres biens se trouvant sur les lieux au cas où le maître 

d'ouvrage refuserait d'obtempérer. 

Quant au Président du conseil communal, il est considéré par la nouvelle loi comme 

indirectement concerné par le contrôle dans la mesure où sa nouvelle mission consiste tout 

simplement à saisir le contrôleur en cas de constatation d’une infraction par un de ses agents. 

D’autres nouveautés ont été introduites dans cette loi notamment l’unification des 

procédures de contrôle et de répression administrative et d’enclenchement de poursuites 

judiciaires tant pour le parcellement, le morcellement, l’urbanisme ou la construction, en plus 

de prévoir la conformité des PV d’infraction avec le code de la procédure pénale pour éviter 

les vices de forme qui pourraient entacher les modalités de rédaction des PV, et leur envoi dans 

un délai de trois jours au ministère public afin d’accélérer l’enclenchement des poursuites 

judiciaires. 

D’autres dispositions ont été introduites pour le renforcement du suivi des chantiers 

autorisés et la réglementation de leur ouverture et fermeture, l’élargissement du champ 

d’incrimination pour comprendre l’ensemble des intervenants et des professionnels lorsqu’ils 

donnent des ordres ou des directives qui en résultent une infraction, ainsi que les vendeurs des 

matériaux pour une construction non autorisée et la réglementation de la démolition des 

constructions illégales. 

En se référant notamment à la loi n°66-12, ce décret apporte plusieurs précisions sur la 

qualité et compétences des officiers de la police judiciaire, sur les modalités d'exercice de leur 

fonction de contrôle et de répression des infractions, sur la nature des infractions et sur la 

procédure de démolition, sans faire mention des missions des autres acteurs concernés par 

l’opération de construction (entrepreneurs, architectes, ingénieurs, topographes).  

Suite à la constatation d’une infraction, les contrôleurs dressent un procès-verbal, 

transmis par la suite au parquet dans un délai de 3 jours. L’arrêt immédiat peut être ordonné 

parallèlement par les autorités de contrôle. 

La saisie des outils et matériaux de construction peut également être prononcée si le 

contrevenant ne s’exécute pas sous un délai de 10 jours à un mois. L’autorité peut même 

prononcer la démolition du chantier au-delà de ce délai. La loi prévoit aussi des amendes ou 

des peines de prison selon le cas. 

  Cette loi confère aux contrôleurs de l’urbanisme relevant du Wali, du Gouverneur ou de 

l’Administration la qualité d’officier de la police judiciaire.  

Egalement, parmi les principales nouveautés, le caractère coercitif des sanctions, 

notamment par la révision à la hausse des amendes en vigueur dans la loi 25-90 et l’institution 

de sanctions privatives de liberté en cas de récidive de certaines infractions graves telles 

l’édification de construction sans autorisation préalable, la création d’un lotissement ou d’un 
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groupe d’habitations ou d'un morcellement dans une zone réglementairement non susceptible 

de l’accueillir régie par le dahir n° 1-60-063 du 25 juin 1960 relatif au développement des 

agglomérations rurales, ainsi que la vente illégale des lots ou de logements (la vente 

clandestine). 

Désormais, la contravention aux règles relatives à la tenue d'un cahier de chantier, sont des 

infractions à la loi. 

2-7. Une responsabilisation amplifiée des architectes 

Afin de garantir les conditions de qualité et surtout de sécurité dans les chantiers de 

construction et par là-même lutter contre les architectes « signataires », la loi n°66-12 a tenu à 

responsabiliser davantage l’architecte-concepteur en l’obligeant à mettre en place un cahier de 

chantier comprenant toutes les informations nécessaires au bon déroulement des travaux 

(documents techniques, dates des visites de chantier, observations des acteurs concernés, etc.) 

tout en lui attribuant quatre nouvelles missions en vue de faciliter l’opération de contrôle des 

constructions, à savoir : 

1. Avant l’ouverture d’un chantier de construction, l’architecte doit déposer à la 

commune concernée, avec accusé de réception, une déclaration d'ouverture du chantier dûment 

signée par l'architecte ou l'ingénieur spécialisé supervisant le chantier. 

 2. À l'achèvement des travaux, l’architecte doit déposer dans les mêmes formes (à la 

commune concernée, avec accusé de réception), une déclaration de fermeture du chantier et de 

fin des travaux dans laquelle, il atteste que les travaux ont été réalisés conformément aux plans 

autorisés. L'architecte ou l'ingénieur spécialisé supervisant le chantier a l'obligation de tenir, 

dans le chantier, et pendant toute la durée des travaux, un cahier de chantier. 

3. L’attestation que le projet a été réalisé conformément aux plans autorisés doit être 

rédigée par l’architecte dans un document à part. Cette attestation remplace le procès-verbal de 

la commission technique qui permet d’avoir le permis d’habiter et évite ainsi de mobiliser 

plusieurs fois les représentants des départements concernés par ladite commission.  

4. Enfin, la loi n°66 -12  stipule que tout intervenant au chantier qui ne signale pas une 

infraction - aux autorités en charge de l’instruire comme une plainte- 48 heures après en avoir 

pris connaissance, qu’il soit chef de projet, entrepreneur, architecte, ingénieur ou topographe, 

est considéré complice ou  co-auteur à l'infraction et s’avère, par conséquent, assujetti à la 

même sanction infligée au contrevenant. Même si cette dernière clause de la loi évoque tous 

les acteurs concernés par l’opération de construction, les architectes, particulièrement ceux qui 

exercent dans le secteur privé, se sont sentis les principaux visés compte tenu de leurs missions 

« classiques » de conception architecturale et de suivi de chantier. Ceci explique leur forte 

mobilisation à la suite de l'approbation de la nouvelle loi.    

      2-8 L’interdiction des ventes clandestines : 
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   Avec l’entrée en vigueur de la loi 66-12, la mise en vente ou en location de lots ou 

d’habitations, sans autorisation ou avant la réception provisoire des travaux du lotissement ou 

du groupement d'habitations, est devenue un acte passible de sanctions à l'exception en cas 

d’application des dispositions relatives à la loi n°44-00 sur la vente en l’état futur d’achèvement 

(Loi VEFA). 

  Les adouls, les notaires et les conservateurs de la propriété foncière ainsi que les 

receveurs de l'enregistrement doivent refuser de dresser, de recevoir ou d'enregistrer tous actes 

de vente, location ou de partage s'il n'est pas fourni une copie certifiée conforme du PV de 

réception provisoire, ou une copie certifiée conforme de l'attestation délivrée par le président 

du conseil communal certifiant que l'opération ne tombe pas sous le coup de la présente loi. 

L’article 63 signifie en dernier, à travers sa formulation "en tenant compte des 

dispositions de la Loi VEFA" que le promoteur peut commercialiser les lots de terrains ou les 

habitations avant l’obtention de la réception provisoire. 

  Chaque vente ou location de lot ou de logement étant considérée comme une infraction 

séparée. 

Les amendes sont doublées en cas de récidive dans un délai de 12 mois. 

Les actes de ventes, de location ou de partage passés par infractions aux dispositions de 

la présente loi sont frappés de nullité. 

Parmi les principaux apports de la présente loi, la création d’un permis de réparation 

d’entretien qui est délivré par le président du conseil communal dans les cas des travaux dont 

le permis de construction n’est pas exigé. 

   La loi n°66-12 donne la possibilité aux personnes ayant procédé à des constructions 

illégales, de demander au président du conseil communal un permis de régularisation ou de 

mise en conformité, après accord de l’agence urbaine concernée dont les modalités seront fixées 

par un texte réglementaire. 

II- Analyse critique de la loi 66-12. 

                   1- Critiques des aspects problématiques de la loi n° 66-12: 

                        1-1-Critiques des professionnels : 

Par les professionnels, nous entendons Une fois publiée dans le Bulletin officiel, les 

professionnels du secteur, en l’occurrence la Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers 

(FNPI), la Fédération Nationale du Bâtiment et Travaux Publics (FNBTP), la Fédération 

Marocaine du Conseil et de l’Ingénierie (FMCI), le Conseil National de l’Ordre des Architectes 

(CNOA), l’Ordre National des Ingénieurs Géomètres Topographes (ONIGT) et la Fédération 

des Matériaux de Construction (FMC),… bref tous les acteurs qui sont coresponsables dans un 

chantier, ont manifesté leur grogne contre cette loi. Ils estiment que les sanctions pénales et 
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réglementaires arrêtées sont abusives. Ils veulent constituer un comité commun pour amender 

les dispositions du nouveau texte. 

En effet, La publication de la loi n° 66-12 au BO a suscité un vif mécontentement de la 

plupart des architectes qui se sont fortement mobilisés pour manifester leur opposition. A cet 

effet, ils ont adopté une stratégie diversifiée qui a consisté à exprimer clairement leur 

désapprobation et à initier des actions de lobbying dans la presse pour tout à la fois critiquer 

publiquement certains aspects problématiques de la loi et justifier leur opposition. 

Les aspects de la loi n°66-12 publiquement critiqués par les architectes concernent tant 

les initiateurs de la loi, que son contenu et son impact éventuel sur l'exercice de la profession. 

Tout d'abord, certains architectes ont vivement critiqué cette loi : ils l’ont considérée comme 

une nouvelle épée de Damoclès qui est certainement suspendue sur la tête des professionnels 

qu’ils soient architectes, ingénieurs, promoteurs ou entrepreneurs.  

Ainsi, jusqu'à présent, les principales dispositions règlementaires à l'origine de la forte 

mobilisation des architectes (le nouveau rôle qui leur a été attribué et les grands risques 

auxquels ils sont exposés) sont toujours en vigueur en vertu de la loi n°66-12 qui n'a visiblement 

été ni abrogée, ni remplacée.  Les architectes se sont mobilisés en masse et en bloc pour 

contrecarrer les effets pervers de la loi 66-12.Ils veulent adopter une attitude positive qui ne 

comprend pas uniquement le refus total et catégorique, en proposant des amendements et des 

modifications de certains articles de cette loi tout en rejetant d’autres. 

Ce groupement professionnel a en effet proposé des amendements touchant le volet relatif 

à l’organisation du chantier. Les architectes ont proposé que tous les intervenants dans la 

réalisation du projet doivent être mentionnés dans le panneau du chantier, tel le nom du 

propriétaire, l’architecte, le BET, le laboratoire agréé et le bureau de contrôle. Ils ajoutent que 

tous les documents autorisés doivent être maintenus au chantier pendant toute la période de 

réalisation du chantier.  

Les architectes ont insisté sur la traçabilité qui doit être respectée durant le déroulement et 

l’achèvement des travaux à travers la présence en permanence du cahier de chantier dans le lieu 

des travaux, placé sous la responsabilité de l’entreprise de construction, la délivrance des 

attestations relatives à la fermeture du chantier, PV de réception provisoire des travaux… 

Pour les mesures coercitives, les architectes ont préféré que l’infraction soit relevée par un 

architecte de l’Administration de l’Etat et ont refusé qu’un contrôleur de l’urbanisme relevant 

du Wali, du gouverneur ou de l’administration fasse le constat en qualité d’officier de police 

judiciaire. Dans ce cadre, les architectes ont proposé l’annulation de l’article 78 où l’architecte 

ainsi que d’autres intervenants sont incriminés du fait de ne pas dénoncer ou alerter 

l’administration chargée du contrôle de l’urbanisme de l’existence de l’infraction. L’architecte 

ne peut être considéré en tant que contrevenant d’urbanisme qu’en cas où il donne un ordre 

écrit recensé sur le cahier de chantier faisant l’objet de l’infraction. Au-delà, ils ont considéré 

que l’Ordre national des architectes est la seule instance compétente à « punir » les architectes 

ayant concouru à l’infraction d’urbanisme. 
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Parmi les requêtes, les professionnels considèrent que  l’absence manifeste de 

concertation dans la rédaction de ce texte de loi ainsi que le manque de clarté de certaines de 

ses dispositions rendent son applicabilité difficile voire impossible. Ils remarquent également 

que  le contenu de ce texte de loi tel qu’il a été adopté, est en déphasage avec la réalité du terrain 

en plus d’être en contradiction avec plusieurs textes de loi en vigueur. Les professionnels de la 

construction du secteur privé cherchent à se protéger contre l’excès et l’abus de pouvoir de 

l’administration de l’Etat. Il s’agit d’un droit constitutionnel acquis par les professionnels. 

D’autant plus que les groupements professionnels n’ont aucune raison d’être s’ils ne peuvent 

pas protéger les intérêts de leurs professions respectives. Pour afficher leur bonne intention et 

ne pas se montrer ni dogmatiques ni hermétiques, les professionnels du bâtiment et de 

l’immobilier considèrent qu’ un amendement de certains articles de la loi s’impose en 

concertation avec les organisations professionnelles du bâtiment et de l’immobilier. Ainsi, 

l’ensemble des organisations professionnelles du Bâtiment et de l’immobilier demeurent 

favorables à des consultations responsables et concertées avec les départements concernés, 

notamment pour la rédaction des décrets d’application de la Loi. 

Après les architectes et d’autres professions, les topographes ont manifesté  leur 

appréhension quant aux lourdes sanctions prévues par ladite loi. Tout en relevant les 

dispositions positives qu’apporte cette nouvelle réglementation, l’Ordre national des ingénieurs 

géomètres-topographes (ONIGT) tient à rappeler la nécessité de sauvegarder la dynamique de 

concertation qui a toujours caractérisé ses relations avec les pouvoirs publics. Pour les 

topographes, l’adoption de la loi 66-12, en dehors du circuit habituel de concertation et de 

proposition, a donné lieu à une divergence de lecture et de perception de la philosophie ainsi 

que du contenu de cette nouvelle réglementation. Les ingénieurs topographes par le biais de 

leur Ordre national se disaient ainsi solidaires des autres professionnels agissant dans le 

domaine de l’urbanisme, du bâtiment et des travaux publics. En dépit de l’adoption de la loi, 

l’Ordre n’a pas  baissé les bras pour autant en menant diverses actions auprès du ministère 

chargé de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire avec comme objectif de renouer avec 

la dynamique de concertation mutuelle. C’est dans ce cadre que les représentants de l’Ordre 

ont tenu une réunion de travail avec le ministre de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 

le 29 décembre 2016. Une autre rencontre a été organisée le 13 janvier avec le département de 

l’urbanisme afin d’étudier les modalités du «Cahier de chantier» exigé  par le texte de loi. 

Cependant, il y a lieu de constater que certains participants à l’acte de construire ne sont pas 

cités dans la législation du processus de construction, notamment l’urbaniste, le paysagiste, 

l’architecte d’intérieur et l’économiste-métreur ou le métreur-vérificateur, une profession qui 

est aujourd’hui sur la voie de la restructuration et de la reconnaissance à travers la création 

d’une association regroupant tous les métreurs-vérificateur du Maroc. En effet, l’Association 

Marocaine des Métreurs Vérificateurs Economistes de la Construction a été créée, le Dimanche 

5 Juin 2016 à Casablanca, dans le but de défendre les intérêts de ses membres et de protéger et 

améliorer la profession qu’ils exercent tout en contribuant au développement du secteur de la 

construction en particulier et de l’économie nationale en général. 

1-2-Lecture des pouvoirs publics. 
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Pour les pouvoirs publics , le Dahir n° 1-16-124 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) portant 

promulgation de la loi n° 66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions en matière 

d’urbanisme et de construction, a été publié au Bulletin Officiel version arabe n° 6501, 17 hijja 

1437 (19 sept. 2016)  est une loi qui s’enclenche comme une machine infernale pouvant 

engloutir tous les différents intervenants à l’acte de bâtir. Cette loi a pour but, selon le 

gouvernement marocain, la consolidation de la gouvernance dans ce domaine à travers la 

compilation des mesures de répression éparpillées dans les textes juridiques y afférents, 

l’unification et la simplification des procédures de contrôle et de répression, l’élargissement 

des attributions des contrôleurs tout en les dotant des moyens juridiques et matériels pour 

s’acquitter des missions de veille, de détection et d’anticipation des infractions par voie de 

procédures administratives ou juridiques en leur accordant la latitude d’enclencher une 

information judiciaire.» 

Pour les pouvoirs publics , en plus, cette loi intervient en conformité avec les directives 

royales de SM le Roi Mohammed VI, visant notamment à surmonter les dysfonctionnements, 

identifier les responsabilités et les lacunes dont souffre le système de contrôle de la 

construction, améliorer l’architecture et assurer les conditions de sécurité et de qualité dans le 

domaine. 1500 

2-Evaluation de la loi 66-12 : 

Avant de pouvoir procéder à l’évaluation de la loi 66.12 relative au contrôle et à la 

répression des infractions en matière d’urbanisme et de construction, il est opportun de préciser 

que cette loi ne constitue que l’aboutissement partiel du projet de loi 04.04 relatif à l’urbanisme, 

qui visait modifier et compléter la loi 12.90 relative à l’urbanisme. 

Il est indéniable qu’une durée de quatre ans pour finaliser cette loi est largement 

suffisante pour avoir le consensus des partenaires et apporter les réponses juridiques les plus 

étudiées en faveur des acteurs de l’acte de bâtir. Cependant, on voit que  la période de de cinq 

ans après sa promulgation n’est pas également suffisante pour évaluer son applicabilité et les 

retombées escomptées sur le domaine de l’urbanisme et de la construction d’autant plus que 

plusieurs voix réclament le contenu de la loi et anticipent sur les éventuels effets négatifs sur le 

secteur.  

Par contre, les Architectes regrettent la modeste participation de leur corps  à 

l’élaboration de cette loi et la démarche avec laquelle cette loi a été marketée auprès de 

l’opinion publique et des citoyens comme une loi qui conduit uniquement à la prison.  

Une implication en fin de processus n’est justifiée que par l’absence des Architectes sur 

la scène politique et le manque d’efficience et de réactivité instantanée à la production des 

textes juridiques qui concernent la profession particulièrement et le rôle de l’architecte dans les 

                                                           

1500 MAP - , Marrakech: Rencontre de communication sur la nouvelle loi 66-12 relative au contrôle et à la répression des 

fraudes en matière d’urbanisme,   le Vendredi 10 Février 2017 . 
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grands chantiers stratégiques du Royaume généralement. Ce constat est mesuré concrètement 

par la production intellectuelle collective des architectes dans le domaine juridique et 

économique qui reste, à mon sens, naturellement et étroitement liée à la production 

architecturale singulière. 

Actuellement, l’implication des Architectes concerne la participation aux textes des 

décrets d’application de la loi 66.12 (13 décrets d’application) dont certains ont été promulgués 

alors que d’autres sont en cours de préparation par le Ministère de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement du Territoire qui a bien voulu élargir le débat pour les partenaires 

institutionnels et privés à l’échelle régionale et provinciale sous le pilotage des agences 

urbaines. A ce stade, Les architectes sont appelés à se positionner davantage pour apporter leurs 

expertises en tant qu’hommes du terrain et acteurs clés dans l’urbanisme opérationnel et ce en 

traduisant leur pensée collective en textes juridiques homogènes et intégrés qui veillent à 

l’intérêt général des intervenants dans l’acte de bâtir. A vrai dire, la mission principale constitue 

à mettre un focus sur les responsabilités de chaque intervenant dans l’acte de bâtir et de 

construire et délimiter clairement et explicitement la mission de chaque intervenant pour mettre 

fin à la dilution des responsabilités. Tout simplement, lors de ce débat, les architectes sont 

appelés à agir et non pas attendre les autres partenaires d’agir puis réagir. 

À la lecture du texte de la loi 66.12, qui soulève beaucoup de questions au sein des 

professionnels, on remarque qu'il a été rédigé dans la précipitation, sans réelle concertation 

avec les principaux acteurs du secteur.  

On peut y noter aussi quelques confusions dans les principes et règles de droit, d'égalité 

et de liberté. Il apparaît à première vue, que le but recherché dans cette loi étant d'appliquer des 

mesures coercitives sévères dès qu'une irrégularité est constatée, et ce, sans chercher à écouter 

sereinement les professionnels investis dans les projets incriminés. 

En effet, la loi dit clairement, entre autres articles, que dès le constat d'une ou plusieurs 

irrégularités dans un projet, les vérificateurs/les contrôleurs, investis des pouvoirs de police 

judiciaire, sont habilités à rédiger un procès-verbal de contravention et sont aussi tenus d'arrêter 

les travaux, de fermer les chantiers, d'évacuer tous les ouvriers, et de saisir tout le matériel de 

construction. Connaissant la complexité des projets d'architecture, surtout pour les plus 

importants d'entre eux et les conditions dans lesquelles les dits chantiers sont gérés, ces 

dispositions ont de quoi faire peur, quand on connaît aussi le mode d'intervention de 

l'administration dans la gestion des problèmes urbains. Un abus d'autorité n'est jamais bien 

loin... 

Alors on pose quelques questions, dont on ne trouve nulle réponse dans la loi elle-même : 

 

 Comment ces contrôleurs vont-ils se comporter face à des irrégularités constatées 

dans des bâtiments publics ou des projets relevant de l'administration ? 

 Que faire en cas de constat d'une irrégularité commise ou constatée dans un projet 

étatique et qui soit le fait d'un architecte de l'administration, d'un directeur 

d'établissement public, ou de tous autres fonctionnaires étatiques importants, s'il leur 
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venait l'idée de procéder de leur propre chef à des modifications hors des plans autorisés, 

ou du consentement de l'architecte auteur du projet ou information de ce dernier ? 

 Qui doit-on informer et/ou "dénoncer", si nous venions à constater nous-mêmes, 

en tant qu'architectes, les dites irrégularités dans un projet étatique ? 

 Le délai pour procéder à cette "dénonciation" étant fixé à 48 heures dans ladite 

loi, sans mention si ce délai était ouvrable ou non, comment faire et à qui s'adresser si la 

constatation est faite un vendredi après-midi, ou en fin de semaine par exemple ? À qui 

doit-on s'adresser le Samedi et le Dimanche, car le Lundi ça sera déjà trop tard pour le 

faire ? 

À ces questions, et il y'en aura bien d'autres qui apparaîtront à l'avenir, la loi 66.12, quant à 

elle, reste désespérément muette à ce jour. Et pourtant, cette loi est nécessaire, car des abus et 

des irrégularités, il y'en a aussi du côté des constructeurs et autres auto-promoteurs, sans parler 

du phénomène qui a été à la base de tous les dépassements constatés : les architectes 

signataires... 

Les architectes professionnels, ont appliqué cette loi et toutes celles qui existent, mais ils 

attirent l'attention des pouvoirs publics sur les difficultés inhérentes à son application, et des 

divers problèmes qu'elle ne manquera pas de soulever ou d'engendrer et qui sont liés à son 

interprétation par tous. 

Certes aucune loi n’est à l'abri d'erreurs professionnelles qu'elles soient le fait des 

architectes, des ingénieurs spécialisés ou des topographes. Il n'en demeure pas moins que ces 

erreurs, quand elles surviennent, ne sont jamais intentionnelles de la part des dits professionnels 

du secteur. Les acteurs techniques, architectes et ingénieurs divers sont de vrais professionnels, 

qui exercent leurs métiers dans le respect des règles de l'art et des lois et règlements en vigueur 

au Maroc. 

Une loi aussi parfaite soit-elle ne peut être applicable sans la bonne volonté et la rigueur de 

tous les intervenants. Le métier d'architecte et d'urbaniste étant hautement technique, les 

autorités qui sont habilitées à le contrôler doivent être hautement compétentes aussi, ce qui est 

loin d'être le cas dans beaucoup de villes et de régions. Accepter le texte de loi 66.12 tel qu'il 

est écrit aujourd'hui, c'est accepter la condamnation à terme du métier d’architecte, voire  son 

extinction dans les prochaines années. 

Les incohérences répertoriées au niveau de la loi ainsi que les différentes contradictions 

relevées démontrent qu’elle a été rédigée de manière hâtive. En effet, la loi a été adoptée en 

plein mois d’août pour être publiée au Bulletin Officiel un mois plus tard.   Ainsi, plusieurs 

problèmes sont rencontrés à travers l’application de ce texte, il s’agit de ce qui suit : 

 La loi ne définit pas avec précision l’infraction. Celle-ci peut aller du déplacement d’une 

fenêtre, à la construction de surélévations de 2 ou 3 niveaux. 

  Selon quels critères l’administration peut juger d’une infraction et de ce fait prendre les 

mesures adéquates en termes de contrôle et de sanctions ? 

  Qu’est ce qui justifie le choix de donner aux auxiliaires de l’autorité et à des agents de 

l’administration le pouvoir de procéder à des visites inopinées de chantier, et ordonner le cas 
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échéant « infraction constatée » l’arrêt immédiat du chantier pendant au moins 10 jours, allant 

jusqu’à 30 jours ? 

Les articles 73 et 78 qualifient de complices tous les acteurs du projet qui auraient 

constaté une infraction et ne l’auraient pas dénoncée. Cet article est très grave et en l’absence 

d’une définition des intervenants et des responsabilités, toute personne liée de prêt ou de loin à 

un chantier peut être accusée de complicité. 

L’article 78 de la loi 66-12 est le plus pointé du doigt par les professionnels du secteur. 

Il est considéré comme très abusif, dans la mesure où il donne la possibilité au contrôleur de 

procéder à des visites de chantiers inopinées, ou à la demande de plusieurs entités : autorité 

administrative, agence urbaine, auxiliaires des autorités ou toute autre personne ayant fait la 

demande…Il s’agit encore d’une voie ouverte aux abus. L’auxiliaire de l’autorité ordonne 

l’arrêt immédiat du chantier à la constatation des «infractions». Le chantier reste fermé pendant 

que la procédure enclenchée à l’issue de la constatation des faits, suit son cours. L’investisseur 

n’a le droit ni de contester ni de demander recours. S’il conteste l’arrêt du chantier, l’autorité 

procède, en plus de la fermeture immédiate du chantier, à la réquisition des machines, outils et 

autres biens appartenant au promoteur. Un rapport est alors adressé immédiatement au 

procureur du Roi. 

En cas de constations d’infractions, la loi accorde un délai s’étalant de 10 jours à un mois 

au promoteur pour «réparation» : Les 10 jours étant un minimum. Passé le délai d’un mois, 

l’autorité administrative ordonne la démolition des constructions «en infraction». Si le 

promoteur ne s'exécute pas dans les délais, c’est l’autorité qui procède à la démolition dans les 

48h qui suivent, et ce à la charge du promoteur.. 

Le nouveau texte exclut les constructions sans autorisation mais ne prévoit aucune 

exception pour les appartements ou maisons témoins, utilisés par les promoteurs immobiliers 

au moment de la pré-commercialisation. 

De plus, cette  loi exclut la commercialisation des lots de terrains avant la réception 

provisoire des travaux, ce qui expose le promoteur à un système répressif et bloquerait le mode 

de commercialisation préalable pour fin d’autofinancement. 

Autre contradiction qui est de taille, et qui posera problème au niveau de la gouvernance, 

concerne l’article 55 qui donne la possibilité au Gouverneur de se substituer au président de la 

commune en cas de non délivrance du permis d’habiter par ce dernier. 

Or, nous savons que le Règlement Général de la Construction (RGC), stipule que seul le 

président de commune est habilité à délivrer le permis d’habiter sur la base d’une attestation 

remise par l’architecte en charge du projet. En cas de doute le Gouverneur peut jouer le rôle de 

médiateur entre les deux parties. Il s’agit donc d’une disposition contraire au RGC qui a été 

adopté il y à peine 5 ans. 

Nous relevons par ailleurs, un vide au niveau de 9 articles figurant sur la Loi, mais dont 

la déclinaison et les procédures d’exécution nécessitent d’être précisées par des décrets 
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d’application. Entre temps, les interprétations peuvent donner lieu à des abus de pouvoir et à 

des pratiques pouvant freiner l’investissement de manière générale. 

Enfin, et de manière globale, nous précisons que nous en sommes pas contre le contrôle 

ni les sanctions quand celles-ci sont fondées et révélées, nous nous opposons à l’esprit de ce 

texte qui est rempli de contradictions et de dispositions et qui vont ouvrir la voie à différents 

abus. 

La loi 66-12 a semé un vent de panique et d’incertitude auprès des investisseurs aussi 

bien nationaux qu’étrangers, parce que les règles ne sont pas clairement définies, les sanctions 

ne sont pas répertoriées  et le rôle des intervenants et la procédure de contrôle sont vagues et 

imprécis. Le secteur passe,  par conséquent,  par une conjoncture extrêmement difficile 

marquée par un recul des ventes et de la production, nous perdons chaque jour des emplois dans 

le secteur au lieu d’en créer, et une telle loi ne peut qu’aggraver la situation. 

Par ailleurs, Une lecture approfondie à la dite loi révèle la présence de trois types 

d’articles. Ceux qui sont en relation avec le contrôle : procédures, intervenants dans le contrôle, 

sanctions et peines privatives de liberté. Il y a ceux qui ont un lien avec la commercialisation 

et enfin le contenu de ce texte de loi tel qu’il a été adopté, est en déphasage avec la réalité du 

terrain en plus d’être en contradiction avec plusieurs textes de loi en vigueur ,  notamment la 

loi sur l’urbanisme et le Dahir n° 1-16-05 du 3 février 2016 portant promulgation de la loi 

n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur 

d’achèvement  (VEFA) a été publié le 18/02/2016 au BO n° 6440 . Cette loi sur la VEFA,  qui 

est inspirée de la France, demeure  inapplicable au Maroc.la VEFA est « une notion récente 

dans le droit marocain. Elle a été introduite au D.O.C en 2002, à travers la loi 44-00 qui est une 

loi mort-née. Celle-ci n’a jamais été appliquée. Il fallait la modifier afin de la rendre accessible 

à tous ». Une nouvelle loi datant de 2016, relative à la VEFA a vu le jour. Il s’agit de la loi 107-

12 qui est largement inspirée du modèle français .Or, le système foncier marocain, qui s’inspire 

du modèle australien, repose sur les droits réels, contrairement au système français qui, lui, 

repose sur les droits personnels. 

  3-Recommandations et Perspectives : 

D’un point de vue personnel, les décrets d’application ne pourront en aucun cas satisfaire 

un certain nombre de remarques et observations soulevées par le corps des architectes après la 

publication de la loi 66.12,  d’où la nécessité de penser en parallèle à inciter activement les 

institutions constitutionnelles exerçant le pouvoir législatif à relancer un projet de réforme 

globale en capitalisant sur les efforts consentis pour l’adoption du code de l’urbanisme. De 

toute façon, cette nécessité d’adoption de cet arsenal juridique sous forme du code de 

l’urbanisme a été signalée fortement par la lettre Royale adressée, le 08 Décembre 2015, aux 

participants aux Assises nationales sur « la politique foncière de l’Etat et son rôle dans le 

développement économique et social ». Le message royal a souligné clairement la nécessité 

d’activer l’adoption du nouveau code de l’urbanisme. 
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Il est donc primordial et nécessaire de demander aux différentes autorités publiques les 

actions suivantes afin d'éviter une paralysie du secteur de l'immobilier : 

 -Il est urgent de demander à l'Etat et au gouvernement actuel, d'instaurer un délai 

sur la loi 66.12, jusqu'à sa révision au parlement, car dans l'état actuel des choses, elle 

est difficilement applicable, et ce, par manque d'interlocuteurs fiables que la loi elle-

même se propose de définir par voie réglementaire, ultérieurement...; 

 Il est urgent d'introduire un amendement des articles qui posent des problèmes 

d'applicabilité dans ladite loi ; 

 il est urgent d'adresser aux autorités de l'Etat et à l'opinion publique un livre blanc 

sur les différents aspects de l'acte de bâtir au Maroc, afin qu'ils prennent conscience des 

particularités et des difficultés du métier d’architecte, des risques encourus par tous, et 

des conséquences économiques, sociales et politiques qui découleront par une 

application minutieuse ou hasardeuse de la loi 66.12, sans concertation avec les 

principaux acteurs du secteur; 

 Il est urgent d'adresser enfin une requête en constitutionnalité de ladite loi aux 

diverses autorités compétentes. La loi 66.12 ne permet pas le libre exercice du métier 

d'architecte tel que reconnu par les différentes lois et soumet cette profession à la tutelle 

de l'administration. 

 Il est urgent de modifier cinq articles qui sont très critiqués par les professionnels, 

à savoir notamment ceux portant sur l’accusation, l’infraction, la pénalisation ainsi que 

sur le rôle des agents de la police judiciaire car cette loi présente plusieurs failles. 

 Dans le cadre de cette loi, pour ne citer que cet exemple, les agents d’autorité, qui 

n’ont aucune formation en architecture, peuvent venir arrêter un chantier de manière 

abusive, sans même que l’architecte n’ait un droit de recours. nous demandons que ces 

agents soient formés en architecture pour pouvoir assumer le rôle de contrôleur.  

Le Maroc reste un pays largement encadré par des lois dans tous les domaines et 

particulièrement dans ceux de la construction, de l'urbanisme et de l'immobilier. C'est à ce titre 

que les investisseurs locaux et étrangers font confiance à notre pays. Les architectes souscrivent 

pleinement au respect et à l'application des lois et règlements en vigueur. Toutefois la loi, quelle 

qu'elle soit se doit d'être équilibrée, afin que la justice qui en découle soit équitable envers 

tous... 

Les lotisseurs sont aussi visés par cette loi et peuvent être passibles à une amende ou un 

emprisonnement ou les deux. Même les agents de transaction ou (samsar) sont aussi dans la 

ligne de cible selon l’article 68 qui stipule que « est passible à un emprisonnement d’une année 

jusqu’à cinq ans et d’une amende allant de 100 milles jusqu’à 200 milles dirhams, celui ayant 

procédé à la vente, la location ou la répartition ou ayant mis en vente, location ou en répartition 

des lots de terrains d’un lotissement ou des logements d’un groupement d’habitations ou celui 

ayant été l’intermédiaire dans cela .». Ainsi, c’est l’agent immobilier qui est en question dans 

l’article 68.  

Conclusion 
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En guise de conclusion, on peut dire que la loi 66-12 entend réglementer le secteur de la 

construction. Parmi ses points positifs, elle entend réglementer l’auto construction et lutter 

contre l’habitat non réglementaire à travers notamment l’obligation d’obtenir le permis de 

réparation ou d’entretien auprès du président du conseil communal dans le cas des travaux où 

le permis d’habiter n’est pas exigé. Toutefois, à la lecture de ce texte de loi, nous nous rendons 

compte de son déphasage total avec la réalité du terrain en plus d’être en contradiction avec 

plusieurs lois en vigueur, notamment la Loi 12-90 relative à l’urbanisme, la loi 25-90 relative 

aux lotissements, la Loi organique 113-14 relative aux Communes, la loi sur la Vente en l’Etat 

Futur d’Achèvement (VEFA) promulguée tout récemment en 2015 et le Règlement Général de 

la Construction (RGC) adopté quant à lui en 2013. 

Cette nouvelle loi a instauré des nouveautés principales et particulières auxquelles  les 

professionnels (architectes, topographes, Les promoteurs immobiliers, bureaux d’études et 

entreprises de BTP ….) ont exprimé leur opposition. leurs fortes critiques et recommandations 

sont, à leurs yeux, tout à fait légitimes non pas en raison de la charge de travail qu’ils seront 

obligés d’augmenter - étant donné que la direction de l’exécution des plans des bâtiments et 

lotissements fait partie intégrante de leurs attributions1501, mais à cause du rôle « ingrat » 

qu’ils doivent désormais assumer pour éviter d’être sévèrement sanctionnés en tant que 

complices. Et pour justifier leur opposition, les architectes ont construit leurs argumentaires sur 

les caractéristiques du monde industriel, articulé parfois aux registres civiques et de l'opinion. 

En mobilisant un répertoire d'action diversifié (articles de presse, interviews, émission radio, 

réunions de coordination avec les acteurs concernés, etc.). 

Certes, Les sanctions prévues par ce texte sont lourdes  et l’introduction de sanctions 

pénales semble être un acte démesuré. Mais, toutes les raisons à l’origine des infractions ne 

soient pas soulevées par cette nouvelle loi  à l’exception de celle relative à la complicité des 

élus  et son approbation la veille des élections législative ceci ,  prouve qu’il s’agit d’une 

réponse éminemment politique à une problématique qui se manifeste sous différents aspects : 

social, économique, juridique, et technique . Cette loi ouvre par conséquent la porte à des 

comportements malveillants de la part des agents contrôleurs (exemple : extorsion). 

Cette loi a sincèrement compliqué davantage les procédures administratives régissant 

l’acte de construire. Par ailleurs, d’autres questions s’imposent : Est-ce que l’administration 

dispose des ressources humaines nécessaires pour une mise en œuvre efficace de cette loi ? Est-

ce que le maître d’ouvrage (particulier, promoteur, etc.) est techniquement outillé pour assurer 

la conformité de son chantier avec les documents autorisés  

  املراجع واملصادر 

 

                                                           

1501Cf. Article premier de la loi n°016.89 relative à l’exercice de la profession d’architecte et à l’institution de l’ordre national des 

architectes promulguée par le Dahir n° 1-92-122 du 10 Septembre 1993 (B.O n°4225 du 20 octobre 1993). 
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Le droit de Rectification de l’Administration Fiscale et ses limites dans le Code Général 
des Impôts (CGI)  

the right of rectification and limits of the tax administration in the general tax code (CGI)  

 

Ex chef service des impôts, Chercheur et formateur en Fiscalité 

Résumé 

Le droit fiscal marocain est un droit autonome qui émane de la puissance publique, sa richesse 

vient du fait que plusieurs disciplines interviennent pour construire son architecture et en 

particulier le droit comptable, sa mise en œuvre  se résume essentiellement en deux grandes 

thématiques, d’une part, les obligations des contribuables et d’autres parts les garanties  de 

l’administration fiscale. Le pouvoir de rectification de l’administration fiscale tel qu’il est 

légiféré dans le code général des impôts(CGI) montre bien à travers une relecture de dit code, 

une tendance affichée de l’administration fiscale à donner plus garanties aux contribuables lors 

de l’exercice de ce pouvoir et aussi plus de clarification des méthodes de rectification qui se 

rapprochent beaucoup plus de la réalité. 

 Abstract 

Moroccan tax law an autonomous law that emanates from the public power, its richness 

comes from the fact that several disciplines intervene to build its architecture and in particular 

accounting law ,its implementation is not unrelated to the various constraints that can be 

summed up essentially in two main themes, on the one hand the duties of taxpayers and on 

the tax administration, the power of rectification of the tax administration as it is legislated in 

the general tax code (CGI) shows clearly through a re-reading of said a tendency displayed by 

the tax administration to give more guarantees to taxpayers during the to exercise this power 

and also to use methods of rectification which come much closer to reality  
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Introduction  

La présente étude a pour objectif non pas d'analyser le fondement théorique de la question de 

droit de  rectification qui est  réservé à l'administration fiscale par la force de la loi, sur la base 

d' un arsenal fiscale de dispositions contenues dans le Code Général des Impôts (CGI) (1), mais 

plutôt une relecture pratique et exhaustive des dispositions fiscales de dit code qui attribuent à 

l'administration fiscale ces pouvoirs de rectification lors de contrôle fiscal , en effet ces derniers, 

peuvent prendre plusieurs formes: pouvoir d'appréciation, pouvoir d'évaluation, pouvoir de 

redressement. Le choix de terme « rectification" comme outil d’analyse me permet de couvrir 

le cadre général des dispositions fiscales relatives à cette question. Mon analyse vise à traiter, 

principalement le champ et les limites de pouvoir de rectification, qui sont de mon point de vue 

procédural (premier point) ou lié à des méthodes d'évaluation ou de rectification (deuxième 

point). Sans aborder la problématique des conditions d'exercice de ces pouvoirs qui 

accompagnent généralement l’action de l’administration fiscale.  

I- Champ d'application et limites procédurales 

En s'inspirant des différentes agrégats cités dans le CGI comme le revenu, le résultat ou 

bénéfice et d'autres (2) relevés suite à une relecture du dit code , il y a lieu de préciser, que le 

pouvoir de rectification de l'administration fiscale s' excerce dans un champ de procédures plus 

étendu,  ce qui atteste bien le souci du législateur d'encadrer ce pouvoir, en accordant plus de 

garanties et moyens de défense aux contribuables, soit pour leur permettre de faire face 

légalement à ce pouvoir réservé à l' administration dans le cadre de ces attributions de contrôle 

fiscal; soit de se défendre contre certains de ses abus, qui apparaissent éventuellement  lors de 

l'exercice de ses fonctions, il y a  eu donc de relever que l 'exercice de ce droit de rectification 

s' effectue soit: sans procédure (premier point),soit avec procédure ( deuxième point). la 

rectification concernée, c'est celle qui permet à l' administration de corriger les bases 

d'imposition figurant sur les déclaration des contribuables de manière contradictoire (échange 

écrit entre l' administration et le contribuable) .  
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------------------------------------------ 

(1) CGI : Code General des Impôts est institué par l' article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour 

l 'année budgétaire 2007,promulguées par le Dahir n° 1-06-232 du 10 Hija 1427 (31 décembre 

2006) tel que modifié et complété  

(2)  produits, profit, plus- value, dépense  

------------------------------------------- 

1-1 Non application de la procédure de rectification  

Conformément aux dispositions de l'article 42 du CGI, la rectification de bénéfice minium (2) 

lors de la détermination du bénéfice imposable à l’IR professionnel s'effectue par 

l’administration sans recours aux procédures contradictoires de rectification prévues par les 

articles 220 ou 221 du CGI. Il s'agit en fait, d'un revenu imposable calculé par application des 

taux d'imposition du barème (droit commun) et fixé par l'administration fiscale de manière 

unilatérale sur la base de ses propres données.    

1-2-Application de la procédure de rectification  

1-2-1  Procédure prévue par l'article  220 du CGI 

Il s'agit d’une procédure de rectification normale qui s'applique lors la révision des bases 

d’imposition (résultat IS ou IR. chiffre d’affaires), des retenus en matière de revenus salariaux, 

des prix ou déclarations estimatives exprimés dans les actes et conventions.  

1-2-2 Procédure prévue par l'article 221 du CGI 

Il s'agit d'une procédure accélérée de rectification  qui s'applique lors de la révision des bases 

d'impositions de dernier résultat fiscal (IS ou IR) et de chiffre d'affaires ( TVA), dans les cas 

suivants: cessation totale ou partielle d'activité et même une cessation temporaire, cession total 

ou partiel d'éléments d'actifs corporels ou incorporels, redressement ou liquidation judicaire, 

transformation de la forme juridique, des montants des retenus déclarés par les employeurs ou 

débirentiers qui cessent totalement ou partiellement leur activité ou transfèrent leur clientèle ou 

transforment la forme juridique de leur entreprise. Aussi, de la dernière période d'activité non 

couverte par la prescription en matière de taxe sur la valeur ajoutée, cette procédure s'applique 
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également, dans des cas spécifiques lors de départ définitif de contribuable du territoire 

marocain ou le décès du contribuable exerçant des activités professionnelles, si l’activité n’est 

pas poursuivie par les ayants droit, enfin la procédure s'applique dans le cas de rectification des 

profits réalisés ou constatés lors de la cession par les contribuables des valeurs mobilières et 

autres titres de capital ou de créance. 

------------------------------------ 

(2) Le bénéfice minimum  a été supprimé par la loi du finance 2021   

------------------------------------- 

1-2-3 Procédures prévues  par les  articles 220 ( normal) ou 221 (accélérée)  selon le cas  

elles s'appliquent dans les cas des plus-values réalisées ou constatée par les professionnels: 

personnes physiques soumises au régime fiscal forfaitaire ou de la contribution professionnelle 

unique (CPU) (3) et le régime de l’auto-entrepreneur et aussi lors de la rectification de résultat 

fiscal (IS) ayant une incidence sur la base des produits, des actions , parts sociales et revenus 

assimilés suite à une vérification de comptabilité, des bénéfices transférés (prix de transfert) et 

des opérations constitutives d'un abus de droit ,des dépenses des contribuables dans le cadre de 

l'examen de la situation d'ensemble, des dépenses supportées ou engagées par les entreprises 

étrangères pour le compte des sociétés ayant des activités au Maroc et aussi les droits de timbre  

payés sur déclaration. 

1-2-4  Procédure prévue par l'article 222   

Cette procédure s’applique à l'IS /retenu à la source sur les produits des actions, parts sociales, 

des revenus de placements à revenu fixe et revenus de certificat de sukuk, des  rémunérations 

versées à des personnes non-résidentes personnes physiques ou personnes morales et à l 

'IR/retenu à la source sur les profits de capitaux mobiliers, revenus et profils de capitaux 

mobiliers de source étrangère, la rectification porte sur la retenue à la source qui résulte soit 

d'une déclaration ou en cas de défaut de déclaration. 
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1-2-5 Procédure prévue par les articles 217 et 218    

Conformément à l'article 217 du CGI, l'inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement a le 

droit de rectifier les prix et les déclarations estimatives exprimés dans les actes et les 

convections, aussi l'administration fiscale peut agir en faveur de trésor et exercer son droit de 

préemption sur les biens immeubles et les droits réels immobiliers suite à une transaction 

immobilière, lorsqu'elle estime que les prix ou les déclarations estimatives sont insuffisants, et 

ce conformément à l'article 218 du CGI.  

1-2-6  Procédure prévue par l’article 224 

Cette procédure s’applique aux profits fonciers réalisés suite à la cession ou d’apports par les 

particuliers,  les sociétés dites-transparentes fiscalement ou sociétés à prépondérance  

------------------------------------- 

(3) Le CPU ( contribution professionnelle unique ) a  remplace le régime forfaitaire par la loi 

du finance 2021  

immobilières, de biens immobiliers ou droits immobiliers. 

---------------------------------------- 

1-2-7  Procédure prévue par l’article 223   

L’administration fiscale a le droit de rectifier les erreurs, omission ou insuffisance au niveau de 

l'employeur ou débirentier et non pas au niveau des détenteurs de revenus salariaux et assimilés 

conformément aux dispositions de l’article ci-dessus. 

Enfin, il est à rappeler, que depuis 2016 et conformément à l'article 221-bis, le législateur a 

introduit un nouveau dispositif fiscal qui vient compléter l'arsenal cité ci-avant et qui consiste 

à rectifier les déclarations, mais selon une procédure appelée " procédure de dépôt de 

déclaration rectificative' dont l'action est toujours initiée par l'administration en invitant le 

contribuable à souscrire des déclarations rectificatives, après un  diagnostic des déclarations 

ayant pour objectif, soit la détection des erreurs matérielles (article221bis-I) ou l'insuffisance 

du chiffre d'affaires (article 221bis-II) pour les contribuables soumis à l' impôt sur le revenu 

quelque que soit leurs régimes (forfaitaire ou CPU, RNR  RNS , auto-entrepreneur  )  et enfin 
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suite à un examen analytique des déclarations souscrites par les contribuables ou à partir 

d'informations disponibles chez l' administration (article 221bis-III).(4) 

II- Champ d'application et  limites des méthodes d’évaluation ou de rectification 

Les méthodes d'évaluation ou de rectification sont en principe, le corollaire de l'exercice de 

pouvoir de rectification par l'administration fiscale, or si l'application des procédures est assez 

large, au contraire l'application des méthodes de rectification se limite uniquement à certaines 

situations ,  mais pour d''autres qui son essentielles, comme la rectification du résultat fiscal, du 

chiffre d'affaires et des plus-values ; les méthodes légales sont absentes pour les raisons 

invoquées ci-après. 

2-1 Limites relatives à l’absence des méthodes    

2-1-1Rectification de résultat fiscal  et de chiffre d’affaires 

L'article 213-I du CGI a traité en détail les conditions de rectification du résultat ou du chiffre 

d'affaires sans citer les méthodes d'évaluation, lorsque la comptabilité de contribuable est  

------------------------------ 

(4) pour l'analyse de l'articles 221-bis du CGI, voire les références des études enfin de cet article 

 écartée, suite à une vérification sur place, en fait, les notions de résultat et de chiffre d'affaires 

renvoient avant tout à des soubassements économiques et comptables complexes et aussi 

spécifiques pour chaque activité, d'où la nécessite d'utiliser, par les vérificateurs, aidés de leur 

sens créatif, des outils réels d'investigation afférents à l'activité et aussi les données comptables 

qui traduisent en principe l'image de cette activité, le mutisme de législateur sur l'absence des 

méthodes de rectification s'explique à ce niveau,  par la difficulté de fixer des standards pour 

rectifier le résultat ou le chiffre d' affaires, et que ces méthodes ont beaucoup plus un caractère 

scientifique et sujet à diverses interprétations, en revanche l'administration fiscale s'est limitée 

à rappeler aux vérificateurs dans une note de service (5) " de privilégier les approches de 

détermination des nouvelles bases ou de reconstitution de chiffre d 'affaires  qui soient les plus 

proches de la réalité de l 'entreprise vérifiée". C'est une question de fait comme a été rappelée 

par une décision (6) "l 'utilisation d'une méthode précise de reconstitution du chiffre d'affaires 
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après rejet de la comptabilité pour irrégularités graves et en absence de tout texte légal 

prévoyant l'obligation d'utilisation d'une méthode déterminée est une question de fait de la 

compétence du tribunal administratif qui dispose du pouvoir d'appréciation de la dite méthode 

"or, dans la pratique, les méthodes utilisées s'inspirent généralement de la classification 

économique des activités d'abord, en activités industrielles, en utilisant la méthode de contrôle 

matière qui se présente par la comparaison entre l'utilisation (stock initial des achats de matières 

premières+achats de matières premières-stock final de matières premières) et la production 

(stock final des produits finis +vente des produits finis -stock initial de produits finis), l'écart 

dégagé calculé est en valeur brute, il fallait tenir compte éventuellement des taux de déchet ou 

autres pour aboutir à un écart en terme net (manquant ou excédent). Ensuite, en activités 

commerciales, en utilisant la méthode de contrôle quantitatif selon la formule suivante: (vente 

de marchandises-stock initial des marchandises-achat de marchandises +stock final de 

marchandises).  D'autres méthodes  sont  utilisées, aussi bien pour les entreprises industrielles 

que commerciales, il s'agit donc de la méthode de bénéfice brut (le chiffre d'affaires reconstitué 

est égal au coût de revient des produits vendus  

 ----------------------------------  

(5) Note de service du 16mai 2017 sur le pouvoir d’appréciation de l’administration dans le 

cadre du contrôle fiscal 

(6) Arrêt de la cour de cassation n° 110 du 21 février 2013 dossier administratif N° 

399/4/2/2012 ouvrage "le contrôle fiscal" de MOMMED KESRAOUI  

multipliés par le taux de bénéfice brut), la méthode de reconstitution par extrapolation 

(extrapolation d'un pourcentage de minoration d'un chiffre d'affaires pour un exercice donné et 

l'étendre aux autres exercices), la méthode de reconstitution par les charges (chiffre d' affaires 

reconstitué est égal à la totalité d'une charge jugée proportionnelle au chiffre d' affaires 

multipliée par un coefficient estimé par le vérificateur) et enfin, en activité  des services, en 

utilisant les méthodes des recettes journalières ou autres. Pour les traitements et salaires, la 

rectification de l'impôt retenu à la source passe par l'examen des éléments exonérés prévus par 

l'article 57 et les éléments visés dans l'article 59 du CGI ou d'autres non inclus dans la base 

imposable, comme les avantages en nature ou en argent suite à l’examen de déclaration de 

résultat fiscal et ses annexes ou des informations disponibles dans l' administration fiscale. 
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2-1-2 Rectification des plus-values professionnelles  

 Professionnels: personnes physiques soumises au régime du forfait ou CPU 

L’article 40 du CGI (bénéfice forfaitaire ou contribution professionnelle unique) prévoit 

l’imposition des plus-values et indemnités réalisées ou constatées suite à la cession, cessation 

d’activité ou retrait d'éléments d'actifs sans évoquer  la ou les méthodes d’évaluation  à suivre 

(voire paragraphe ci-dessous).et aussi l'imposition des plus-values dégagées lors de l’exercice 

de l'activité professionnelle par les auto-entrepreneurs prévus par l'article 42 bis du CGI, en 

revanche pour le calcul des plus-values sur biens amortissables, le législateur a fixé des taux 

d'amortissement de 10% pour le matériel l'outillage et le mobilier , un taux de 20% pour les 

véhicules. 

 Personnes morales , sociétés des personnes physiques  et personnes 

physiques professionnelles (RNR/RNS) ou agricoles (RNR) 

Des événements survenus lors de la cession ou retrait d’éléments d’actif (corporels ou 

incorporels) ou lors de la cessation d'activité, de transformation ou de fusion prévues par l' 

article 161 du CGI, amène l'administration à rectifier les plus-values dégagées ou constatées 

suite à ces événements, sans citer la ou les méthodes d'évaluation de ces plus-values, néanmoins 

l'administration fiscale recourt en pratique à des méthodes pour redresser la situation fiscale de 

la personne contrôlée, on cite par exemple la méthode de comparaison avec la valeur vénale 

dans le cas de cession ou retrait d'éléments corporels, les méthodes de l' évaluation comparative 

avec la valeur vénale, l'évaluation à partir de chiffre d'affaires ou bénéfice brut ou l'évaluation 

à partir de good-weel dans le cas de cession de fonds de commerce (clientèle et achalandage), 

la méthode d'économie de loyer ou la méthode différentielle dans le cas de cession de droit au 

bail.    

2-1-3Rectification des profits    

Les profits réalisés lors des cessions d’actions ou parts sociales par les particuliers ou par les 

personnes morales ou d’autres personnes associées dans des sociétés soumises à l'IS sont 

soumis à la rectification, sans que le législateur puisse  légiférer des méthodes d’évaluation, 
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mais, en pratique l’administration fiscale fait le recours à plusieurs méthodes à caractère privé 

comme la méthode patrimoniale, la méthode des flux, la méthode de good-weel. 

2-1-4Rectification des produits ou revenus soumis à la retenu à la source 

La rectification de l’impôt retenu à la source peut être effectuée par la recherche d’éléments 

imposables non déclarés suite à l’examen et rapprochement des déclarations fiscales et annexes 

et aussi sur la base des informations à la disposition des tiers. 

2-1-5 Opérations  

L'article 213-V du CGI s' est contenté à limiter la nature des opérations constitutives d'abus, 

or, la difficulté dans ce cas, c'est la détection des opérations qui peuvent être qualifiées d'abus 

de droit.  

Cas particulier de Procédure de taxation d'office (absence de méthode) 

Au terme des procédures de taxation d'office prévues dans les articles 228 , 229 ,221 bis I et II 

et 230 ter du CGI, l'administration doit établir des bases sur lesquelles seront calculées les 

impôts ou taxes, mais à partir d'éléments qui sont à sa disposition, il s'agit par exemple, des 

recoupements d'achat ou de ventes ou à partir des marges brutes des entreprises similaires 

opérant dans le même secteur d'activité et autres ou celles dégagées par l'entreprise elle-même 

à partir des exercices non concernés par la taxation.   

2-2Limites  relatives  à l'existence des méthodes   

2-2-1  Bénéfice minimum professionnel  

L'administration a le droit de déterminer le bénéfice minimum (revenu imposable) par la 

multiplication de la valeur locative annuelle normal et actuelle de chaque établissement par un 

coefficient fixé de 0.5 à 10 en fonction de volume de son chiffre d'affaires, de son emplacement 

de son fonds de commerce composé essentiellement de clientèle et d'achalandage, cette 

détermination s’effectue, aussi conformément aux dispositions de premier aliéna de l'article 42 

du CGI (abrogé à partir du janvier 2021). En définitive, le bénéfice imposable à l'IR retenu par 

l'administration est celui le plus élevé des deux bénéfices (bénéfice forfaitaire ou bénéfice 

minimum) sur lequel est appliqué le taux de l'impôt issu du barème d'IR (droit commun). 
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2-2-2 la contribution professionnelle unique (CPU) 

Le bénéfice imposable est déterminé conformément à la disposition de l'article 73-F-11°du CGI 

en appliquant au chiffre d'affaires déclaré par le contribuable un coefficient de marge fixé par 

un décret selon son activité, sur cette nouvelle base, on applique un taux spécifique de 10 %, 

ce régime est applicable à partir de janvier 2021 et vient remplacer le régime forfaitaire.  

2-2-3Rectification des bénéfices transférés 

Conformément aux dispositions de l’article 213-II, l’administration fiscale préconise la 

méthode de comparaison avec des entreprises similaires ou l’appréciation directe sur la base 

d’informations qui sont à sa disposition, lorsqu'il s’agit de rectifier les bénéfices indirectement 

transférés, soit entre les sociétés de groupe résidentes au Maroc, soit entre sociétés résidentes 

et sociétés situées hors du Maroc.   

2-2-4Rectification des profits fonciers   

L'administration fiscale appelle à recourir à des postes de comparaison pour dégager la valeur 

vénale des biens ou droit immobiliers cédés par les particuliers ou des sociétés civiles 

immobilières dites fiscalement transparentes ou sociétés à prépondérances immobilières, pour 

les comparer avec les prix déclarés sur les contrats de cession, mais principalement, elle doit 

faire le recours au référentiel des prix (7). 

2-2-5 Rectification des prix des actes ou conventions  

Pour rectifier les prix ou les déclarations estimatives des biens ou droit immobiliers cédés, l'  

-------------------------------- 

 (7) voire la liste des référentiels des prix  des villes et régions dans le site de la DGI   

administration préconise la comparaison des prix des dits biens ou droit réels avec leur valeur, 

en pratique l'administration fiscale fait le recours au référentiel des prix lorsque celui-ci couvre 

la région où se trouvent les biens cédés.  

2-2-6 Rectification des dépenses  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

616 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

les dépenses  susceptibles d'être visées par l'administration sont celles prévues par l'article 29 

du CGI, elles sont limitatives et concernent huit catégories:  les frais  relatifs aux résidences par 

mettre carré et par affectation (principal ou secondaire),  les frais de fonctionnement et d' 

entretien des véhicules de transport des personnes fixés par an et par CV, les frais de 

fonctionnement et d'entretien des véhicules aériens et maritimes fixés à 10% du prix 

d'acquisition, les loyers réels, acquisitions pour les besoins privés, le montant annuel des 

remboursement en principal et intérêt des emprunts contractés pour ses besoins privés, le 

montant des sommes versées par les contribuables pour l'acquisition de véhicules ou d 

'immeubles destinés à usage privé y compris les livraison à soi-même de biens immeubles, des 

acquisition de valeurs mobilières de titres de participation et autres titres de capital et de 

créances, des avances en comptes courants d’associés, en compte de l’exploitant et des prêts 

accordés à des tiers (la loi de finance de 2019 a introduit un autre indice qui s’ajoute aux autres 

"tous les frais à caractère personnel autres que visés ci-dessus supportés par le contribuable 

pour son propre compte ou celui des personnes à sa charge telles qu' énumérées à l’article 74-

II ci-dessous") et la rectification ne peut être effectuée que si la somme des dépenses calculées 

sur la base des indices ci-dessus dépasse 200 000 dh (le plafond était  fixée à 120 000 avant 

2020). 

Cas particulier de procédure de taxation d' office (Existence de méthode)  

-Profits  fonciers de cession d'immeubles ou droits immobiliers 

En cas de taxation d’office pour défaut de déclaration ou dépôt de déclaration incomplète, 

l’article 65 du CGI II dernier aliéna prévoit que la base imposable  est égal au prix de cession 

diminué de 20 %. lors de la rédaction de la deuxième lettre de relance  

-Profits de cession de valeurs mobilières  

En cas de taxation d’office pour défaut de déclaration ou dépôt de déclaration incomplète 

,l’article 70 dernière aliéna du CGI prévoit que la taxation est déterminée lors de la notification 

du deuxième lettre, sur la base de 15 % du prix de cession.   

Conclusion  
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Personne ne peut contester le principe de pouvoir de rectification de l’administration fiscale, 

un droit exclusif, exercé dans le cadre de contrôle fiscal, il constitue  l'essence et le fondement 

de droit fiscal marocain et façonne son autonomie vis-à-vis d'autres lois,  en l'occurrence, le 

droit comptable, de moment que le Maroc a adopté un système déclaratif des impôts et taxes. 

Ce pouvoir se fonctionne parallèlement avec un autre pouvoir d'utilisation d'un arsenal de 

sanctions fiscales et même pénales, les procédures fiscales constituent l'une des garanties 

majeures accordées par le législateur aux contribuables pour éviter l'arbitraire ou l'abus lorsque 

l'administration décide de corriger des situations initialement frauduleuses ou simplement 

comportant des erreurs ou anomalies, cet attachement à l' encadrement de pouvoir de 

rectification  se confirme  encore plus,  lorsque l'administration fiscale oblige par exemple, les 

agents de contrôle,  en cas d'insuffisance des prix déclarés des biens immobiliers cédés, à 

adopter un référentiel des prix, bien que ce dernier n'est pas opposable aux contribuables. Pour 

les méthodes d'évaluation, si dans un premier temps, l'administration clarifie bien sa méthode 

lorsqu'il s'agit de détermination de bénéfice imposable comme dans le cas de bénéfice minimum 

(forfaitaire), ou de bénéfice de CPU,  dans un second temps, elle édicte  des lignes directrices, 

comme dans le cas d'adoption des postes de comparaisons,  mais dans d'autres situations, 

l'administration fiscale reste silencieuse  lorsqu' il s'agit par exemple des méthodes de 

reconstitution de chiffre d'affaires en cas de rejet de comptabilité, la raison de mon point de vue 

c'est que les méthodes de reconstitution ne sont pas aisées, elles dépendent d'informations issues 

d'abord  de la comptabilité et d'autres part de celles de secteur où opère l'entité contrôlée, 

d'autant plus, que sur le plan scientifique, les méthodes sont assez diverses, mais ceci, 

n’empêche pas l’administration fiscale de publier des guides; comme le guide d’évaluation des 

entreprises ou guide de prix de transfert, certes, ils ne seront pas opposables aux contribuables, 

mais constituent réellement une feuille de route pour les vérificateurs et les gestionnaires pour 

une meilleure qualité de l’action administrative. 
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Le droit à la formation à l’ère des soft skills – cas du formateur-traducteur : enjeux et défis  
The right to training in the time of  soft skills – case of the trainer-translator : issues and challenges 

 

Mme Mtafi Oifâa 

Doctorante chercheuse à la FLSH université Mohammed Premier Oujda  

Sous la Direction de Professeur TIJJINI Mustapha 

 

Abstract 

The integration of soft skills in vocational training is currently the subject of great debate. The 

trainer-translator is also concerned by this integration because soft skills are an integral part of 

his work. Indeed, it must also train apprentice translators in knowledge, know-how, and 

interpersonal skills. It should be said that this has always been the case, because a future 

translator must be endowed with skills that will allow him to translate effectively the texts that 

will be submitted to him, but also to be able to work in a team, to show solidarity, empathy, a 

sense of creativity, self-confidence, time management and stress, among others. Therefore, the 

trainer-translator must himself be endowed with these skills, this know-how and these 

interpersonal skills that they use in order to best train future translators. 

 

Key words 

Soft-skills - trainer-translator - skills - communication - listening - empathy - ethics 

 

 

Résumé  

L’intégration des soft skills dans les formations professionnalisantes font, actuellement, grand 

débat. Le formateur-traducteur est aussi concerné par cette intégration car les soft skills, 

compétences dites douces, font partie intégrante de son travail. En effet, il doit aussi bien former 

les apprentis-traducteurs aux savoir, qu’aux savoir-faire, qu’aux savoir-être. Il convient de dire 

que cela a toujours été le cas, car un futur traducteur doit être doté de compétences qui lui 

permettront de traduire efficacement des textes qui lui seront soumis, mais également d’être 

capables de travailler en équipe, de faire preuve de solidarité, d’empathie, d’un sens de 

créativité, de confiance en soi, de gestions de temps et de stress, entre autres. Par conséquent, 

le formateur-traducteur doit lui-même être doté de ces compétences, de ce savoir-faire et ce 

savoir-être qu’ils utilisent afin de former au mieux les futurs traducteurs.  

 

Mots clés  

Soft skills – formateur-traducteur – compétences – communication – écoute – empathie - 

éthique 

 

 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

620 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 

Afin de mener à bien sa tâche, le formateur en traduction, est censé être doté de diverses 

compétences, lesquelles peuvent aussi bien être innées qu’acquises, des aptitudes qu’il se doit 

de transmettre à ses apprentis-traducteurs car traduire n’est ni une opération neutre ni une 

simple opération linguistique.  

Par conséquent, les futurs traducteurs sont censés développer des qualités aussi bien 

professionnelles que non professionnelles, comme, entre autres, l’éthique, le sens de la 

communication et le sens de l’écoute, ou encore l’empathie afin de ne pas heurter le public 

cible. 

De ce fait, une solide formation est requise, mais dans quelle mesure le formateur-traducteur 

est-il lui-même formé à ce nouveau mode d’enseignement-apprentissage ? 

Les soft-skills suscitent de plus en plus d’intérêt dans tous les domaines professionnels, le 

domaine de la traduction n’est pas épargné.  

Afin de mener à bien sa tâche, le formateur-traducteur, est censé être doté de diverses 

compétences, des aptitudes qu’il se doit de transmettre à ses apprentis-traducteurs car traduire 

n’est ni une opération neutre ni une simple opération linguistique.  

Par conséquent, les futurs traducteurs sont censés développer des qualités qui leur serviront 

aussi bien dans leur vie professionnelle que dans la vie courante, comme, entre autres, l’éthique, 

le sens de la communication et le sens de l’écoute, ou encore l’empathie afin de ne pas heurter 

le public cible. Les qualités requises au traducteur comprennent aussi bien les savoir, que les 

savoir-faire que les savoir-être. 

De ce fait, une solide formation est requise, mais dans quelle mesure le formateur-traducteur 

est-il lui-même formé à ce nouveau mode d’enseignement-apprentissage ? 

Nous tenterons de répondre à cette problématique en définissant dans une première partie les 

compétences traductionnelles requises au formateur-traducteur, puis dans une seconde partie 

nous développerons les compétences interpersonnelles, systémiques et pragmatiques qu’il est 

censé avoir, et enfin dans une troisième partie, nous verrons les compétences culturelles liées 

au formateur-traducteur.   

 

 Compétences traductionnelles  

 

Les compétences traductionnelles ne sont pas uniquement des savoir-faire. En effet, ce sont des 

compétences qui s’acquièrent avec l’apprentissage et l’expérience, mais ce sont également des 

compétences qui font appel au savoir-être du formateur-traducteur. Autrement dit, les 

compétences sont d’ordre général et comprennent les connaissances, la pratique, les 

compétences techniques, comme la maitrise des langues, la maitrise rédactionnelle ou encore 

la maitrise de l’informatique. Toutefois, les compétences sont également d’ordre 

interpersonnelles comme sus et comprennent différentes habiletés acquises naturellement 

depuis le plus jeune âge, comme la communication, la diplomatie dans la parole, l’éthique, 

l’empathie, le sens de la créativité ou encore l’adaptabilité.  

Dans cette optique, Abi Abboud (2010) a caractérisé ces compétences innées comme « des 

compétences psychophysiologiques » (p. 30), c’est-à-dire que ces compétences sont aussi bien 

cognitives, comportementales, que physiques et psychiques. 

Afin de former ses étudiants, le formateur-traducteur se doit d’être doté des compétences 

traductionnelles requises pour sa fonction.  
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Certaines compétences, comme les compétences traductionnelles, langagières, culturelles, 

technologiques, mais également les compétences personnelles et interpersonnelles, sont 

intrinsèquement liées au métier de Traducteur comme le stipule le référentiel de compétences 

de l’EMT1502, et lequel « est devenu l’une des références principales pour la formation des 

traducteurs et les compétences de traduction dans l’Union européenne mais aussi au-delà, tant 

dans les milieux universitaires que dans l’industrie des langues1503. »  

 

 Compétences linguistiques  

 

Le traducteur est avant tout censé avoir une connaissance très approfondie des langues source 

et cible. Il est supposé en connaître toutes les subtilités et en reconnaître les différentes 

expressions idiomatiques, les jeux de mots, les métaphores, l’ironie, l’humour… Autrement dit, 

il se doit de manier parfaitement les deux langues, celle de départ et celle d’arrivée, afin de 

mener à bien son acte traductif.  

 En outre, les compétences linguistiques monolingues et bilingues peuvent se décliner en 

trois étapes qui sont : « 1) comprendre la langue, 2) comprendre le sens, 3) restituer le sens » 

(Seleskovitch et Lederer, 1984 : 262-263). 

 

 Compétences de compréhension et de déverbalisation 

 

D’une part, la phase de compréhension est une phase complexe dans la traduction car elle ne 

comprend pas seulement la compréhension de la langue en elle-même, comme le dit Lederer, 

1994 : « Elle n’est qu’une des composantes d’un message puisque pour comprendre un énoncé 

il faut vider les signifiants de leur contenu contextuel et relier les concepts ainsi obtenus au 

monde de l’expérience en associant un savoir non linguistique. » (p. 25). Autrement dit, un mot 

ne peut être compris hors de son contexte, c’est pourquoi cette phase mobilise le raisonnement, 

l’esprit d’analyse et de synthèse du traducteur afin d’accéder au sens.  

D’autre part, selon la théorie interprétative, la phase de déverbalisation fait suite à la phase de 

compréhension, et ne peut être faite qu’une fois le sens d’un texte compris. Cette compétence 

permet au traducteur de se concentrer plus sur le sens du texte et l’idée du texte que sur une 

succession de mots, et plus le texte a du sens, moins il est difficile à déverbaliser comme le dit 

Seleskovitch, 1968 : « moins l’information a de sens, plus elle est longue à mettre en mémoire 

et plus elle est difficile à retenir. » (p.75). Les soft skills sont requises car le formateur-

traducteur doit former ses apprentis-traducteurs à prendre des décisions, à ne pas constamment 

dans l’hésitation, et surtout à avoir confiance en leurs choix, et donc à avoir confiance en eux.  

Néanmoins, la difficulté de la déverbalisation est surtout démontrée pour l’interprétariat car la 

traduction orale demande des aptitudes qui entrent aussi bien dans les catégories des savoir-

faire que celle du savoir-être, des capacités telles que : l’écoute, l’éthique, l’expression adaptée 

                                                           
1502 European Matser’s in Translation, 2017. 
1503European Matser’s in Translation, 2017, consulté le Dimanche 02 Mai 2021 sur : 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/emt_competence_fwk_2017_en_web.pdf 
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à un certain public, le respect de l’Autre et l’adaptabilité dans une situation en un laps de temps 

réduit entrainant la gestion du stress et la gestion du temps, ceci démontre qu’un interprète ne 

peut mener à bien sa tâche que si lui-même est doté de ces habiletés douces. Les soft skills sont 

interdépendantes des hard skills. Sridi, 2014, ajoute : « L’observation de la pratique de 

l’interprétation de conférence, dévoile que l’interprète passe par un moment où la forme 

linguistique s’évade pour céder le pas au sens. En d’autres termes, lorsque la forme l’interprète 

saisit le sens du discours, il oublie l’enchainement des mots, mais il retient l’idée désignée par 

ceux-ci. » p. 144). En d’autres termes, le savoir-faire ne peut être négligé lors de la formation 

de l’apprenti-traducteur, mais le savoir-être non plus car ce sont ces différentes habiletés qui 

lui permettront de comprendre son travail, de l’effectuer, mais également d’interagir avec une 

équipe, de faire son travail dans un laps de temps donné, donc en étant capable de gérer le 

temps, mais aussi en se montrant patient lorsque sa traduction lui parait ardue.  

 

 Compétences de réexpression  

 

Dinh Hong Van, 2010, définit la phase de réexpression comme le : « fruit de la compréhension 

et de la déverbalisation. » (p. 153). Autrement dit, la réexpression est la troisième et dernière 

phase des étapes de l’interprétation, mais cela ne signifie qu’elle est de moindre importance. 

Au contraire, elle est très importante car elle permet de reformuler l’idée et le sens du texte 

d’origine en fonction de la compréhension et de la déverbalisation qui ont été faites 

précédemment.  

En outre, lors de cette phase de réexpression, le traducteur prend la place de l’auteur original et 

fait preuve d’empathie, c’est-à-dire de bienveillance, de sympathie, d’identification, de 

compréhension et de sollicitude envers l’Autre afin d’exprimer son vouloir dire et faire 

comprendre le texte d’origine au public cible.  

De ce fait, la capacité de réécrire implique une certaine créativité de la part du traducteur et 

consiste ainsi à concilier deux dimensions essentielles en traduction : la rigueur et la liberté. En 

effet, la rigueur en ce qui concerne notamment l’expression du vouloir dire de l’auteur original, 

et la liberté en ce qui concerne les différents choix des modes d’expression qui s’offrent au 

traducteur. La rigueur est exigée de la part du sujet traduisant afin qu’il puisse être le plus fidèle 

possible au texte source, et la liberté afin qu’il puisse être le plus fidèle possible à la langue. En 

d’autres termes, la créativité est l’une des composantes principales de la formation de 

l’apprenti-traducteur. 

 

 Compétences interpersonnelles, systémiques et pragmatiques 

 

Les compétences du formateur-traducteur englobent un savoir-faire complexe qui comprend 

aussi bien les connaissances que les capacités, habiletés, comportements, attitudes, valeurs, 

éthique, et c’est qui garantit l’efficacité de son travail. De ce fait, d’autres compétences que le 

savoir-faire sont également attendues du formateur-traducteur, telles que : les compétences 

pragmatique, culturelle et interprétative, des compétences entrant dans la catégorie des soft-

skills car elles relèvent du savoir-être du formateur-traducteur. Autrement dit, ce dernier doit 

être doté de compétences douces qui lui permettront d’être lui-même apte à former ses 

apprentis-traducteurs, mais également à leur enseigner ces compétences dites douces afin qu’ils 

puissent s’intégrer plus facilement au monde professionnel. 
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 Compétences interpersonnelles 

Les compétences interpersonnelles sont l’ensemble des habiletés qui permettent au futur 

traducteur d’interagir avec l’Autre, et de communiquer sans qu’il y ait d’incompréhension ou 

de méfiance de la part de l’Autre. Autrement dit, les compétences interpersonnelles sont des 

aptitudes que le traducteur a pour une meilleure communication et interaction avec l’Autre. 

Dans ce sens, Amparo, 2008, dit que : « Les compétences interpersonnelles comprennent des 

habiletés d’interaction avec autrui ; elles favorisent les processus d’interaction sociale et la 

communication. » (p. 24) 

En outre, les compétences interpersonnelles comprennent différentes habiletés telles que : 

« - la capacité de critique et d’autocritique,  

- le travail en équipe,  

- habiletés interpersonnelles,  

- capacité de travail dans une équipe interdisciplinaire,  

- capacité de communiquer avec des experts d’autres disciplines,  

- appréciation de la diversité et de la multiculturalité,  

- capacité de travailler dans un contexte international - comportement éthique. » (González et 

Wagenaar, 2003, p. 72-73). De ce fait, les compétences transversales sont des compétences qui 

sont développées tout au long de la formation de l’apprenti-traducteur, même si certaines 

d’entre elles sont des compétences innées, et c’est ce qui permettra au futur traducteur de savoir 

communiquer dans une langue étrangère, mais qui lui donnera également la capacité de 

s’organiser, de structurer et de planifier son travail, en d’autres termes ces habilités entrent 

pleinement dans la catégorie des soft-skills, bien que ce terme existait en 2003, mais ,’avait pas 

encore toute son importance. De plus, le traducteur est formé pour travailler en autonomie et 

être capable de prendre des initiatives. Il est également formé à développer son sens de 

créativité car à partir du moment où il traduit un texte, il devient co-auteur de ce texte et comme 

la traduction ne se fait pas littéralement, il reformule le texte avec ses propres mots, en 

respectant toutefois la volonté de l’auteur d’origine. Le formateur-traducteur forme également 

ses apprentis-traducteurs à être multitâches, polyvalents et interdisciplinaires car ils ne sont pas 

censés rester cloisonnés dans leur texte. Ils sont formés à chercher l’information, et doivent 

donc être curieux, rigoureux, perspicaces, et acquérir, par là-même, des réflexes 

traductologiques qui ne s’apprennent lors des formations, mais qui se développent lors de la 

vie professionnelle. Prenons également l’exemple d’une compétence transversale que 

l’interprète, par exemple, doit avoir : la tonalité et la modulation de sa voix. En effet, la voix 

est très importante pour l’interprète étant donné qu’il traduit oralement ce qui lui est demandé, 

que cela soit en simultané, en consécutif ou en chuchoté, il doit avoir comme le dit Gouadec, 

2009 : « une voix agréable et une bonne diction. » (p. 18) 

 De plus, il est censé respecter les autres et « savoir ne jamais mettre ses interlocuteurs 

ou partenaires en situation d’infériorité. » (Gouadec, 2009, p. 61). Autrement dit, il n’est pas 

censé se sentir supérieur aux autres de n’importe quelle façon que ce soit, ni par ses 

compétences langagières, culturelles ou même techniques. Par conséquent, lorsque le 

traducteur travaille en équipe, il doit être apte à valoriser le travail des autres et à être diplomate 

en cas d’erreur de l’un ou l’autre de ses co-équipiers. 

 

 Compétences systémiques 
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 Les compétences systémiques permettent au traducteur de faire le lien entre son travail 

de traducteur, ses connaissances, sa compréhension de l’Autre et ses habiletés entre autres ; 

c’est pourquoi Amparo, 2008, définit les compétences systémiques comme représentant « une 

combinaison de compréhension, de sensibilité et de connaissances pour permettre à l’individu 

de comprendre comment les parties d’un tout sont reliées entre elles. » (p. 24). 

 Par conséquent, ces capacités englobent plusieurs capacités différentes mais qui sont 

reliées les unes aux autres, comme les capacités citées par González et Wagenaar, dans leur 

Projet Tuning (2000 - 2004) : 

« - capacité d’appliquer les connaissances dans la pratique,  

- habiletés de recherche, 

- capacité d’apprentissage,  

- capacité d’adaptation à de nouvelles situations, 

- capacité de générer des idées nouvelles (créativité),  

- leadership, 

- compréhension de cultures et d’habitudes d’autres pays,  

- capacité de travail autonome - conception et gestion de projets,  

- esprit d’initiative et d’entreprise,  

- souci de la qualité,  

- volonté de succès. » 

 Partant de ce fait, il est donc à constater que les compétences systémiques rejoignent les 

compétences interpersonnelles. Ce qui est intéressant est de voir que ces compétences sont liées 

les unes aux autres et se complètent.  

 De plus, le traducteur est censé être doté de compétences d’ « adaptabilité et de curiosité 

technique. » (Gouadec, 2009, p. 62). Ainsi, il serait ouvert aux changements et aux évolutions. 

 Par ailleurs, le formateur-traducteur forme les futurs traducteurs à être capables de se 

fixer des objectifs précis et des priorités, et surtout de les respecter. Dans cette perspective, le 

futur sujet traduisant est censé tenir sa parole et être une personne de confiance pour « respecter 

tous les engagements pris […], tenir les délais et informer le donneur d’ouvrage de tout risque 

de non-respect des délais. » (Gouadec, 2009, p. 62).  

 Pour mettre en avant toutes ces compétences, le traducteur doit apprendre à 

continuellement se mettre à la place de l’Autre, que ce soit le donneur d’ouvrage, le public 

cible, ses collègues ou encore son équipe, et pour ainsi dire faire preuve d’empathie et de 

solidarité. 

 

 Compétence pragmatique  

 

La compétence pragmatique s’inscrit principalement dans une perspective communicative. Elle 

renvoie « à la maîtrise du discours, à sa cohésion et à sa cohérence, au repérage des types et 

genres textuels, des effets d’ironie, de parodie1504. »  

                                                           
1504 CECR (2020) : « Cadre Européen Commun de Référence pour les Langue », « apprendre, enseigner, évaluer », consulté le Dimanche 

02 Mai 2021 sur: https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages  

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

625 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

En outre, la traduction étant avant tout un acte de communication, le futur traducteur est censé, 

par conséquent, être doté d’un savoir-faire et d’un savoir-être communicatifs. Autrement dit, 

comme il est surtout question de savoir communiquer par le biais de la langue, le futur sujet 

traduisant devrait, non seulement maitriser les langues source et cible avec leurs grammaires, 

leurs syntaxes et leurs lexiques, mais il devrait également savoir les mettre au service de la 

communication, ceci car étant considéré comme « acte de parole et non plus fait de langue, la 

traduction apparaît comme une opération complexe où s’imbriquent savoir la langue et savoir 

extralinguistique, savoir dire et savoir communiquer, deux facettes d’un savoir-faire » 

(Plassard, 2002, p. 35). 

Le formateur-traducteur est aussi appelé à former ses apprentis-traducteurs à maitriser 

différents registres de langues afin de ne pas se retrouver « bloqué » face à un texte dont ils ne 

reconnaitraient pas les registres, des registres tels que les langues soutenue, familière ou encore 

argotique. Une telle approche, selon Delisle, 1992, est basée sur la description des langues par 

le biais « des catégories de la linguistique générale, de la grammaire traductionnelle pou d’une 

linguistique particulière comme la linguistique transformationnelle. » (p.33). Ces registres 

même maitrisés ne concernent pas seulement le savoir-faire du traducteur mais également le 

savoir-être car la maitrise des registres de langues permet au traducteur de respecter l’Autre, de 

parler en fonction de la compréhension de l’Autre sans le « rabaisser » ou lui être supérieur en 

utilisant des termes qu’il ne comprendrait peut-être pas. Par conséquent, le futur traducteur 

démontre son adaptabilité à l’Autre ainsi que son respect et son empathie, termes qui font partie 

intégrante du registre des soft-skills et non pas seulement des hard-skills. 

 

 Compétences culturelles  

 

Afin de comprendre une langue et surtout d’en déceler toutes les subtilités, le futur sujet 

traduisant est supposé maitriser la culture liée à la langue en question car une langue ne peut 

être comprise sans sa culture et une culture ne peut être comprise sans sa langue d’origine. De 

surcroit, maitriser les cultures source et cible permet de mettre le doigt sur certains éléments 

d’un texte qui pourraient heurter la sensibilité du lecteur cible, et ainsi éviter de le gêner, de le 

choquer ou au pire de le blesser. 

 

 Culture et communication 

 

Les deux concepts de communication et de culture sont intimement liés lors de la traduction 

car la compréhension de la culture contribue à la compréhension de la langue. Selon Boyer, 

2001, la compétence culturelle est considérée comme étant « le noyau dur de la compétence de 

communication » (p. 334).  

Dans cette perspective, le futur traducteur est censé percevoir les règles explicites mais surtout 

implicites qui régissent les échanges au sein même d’une communauté. De ce fait, pour 

entretenir une relation adéquate et respectueuse aussi bien envers l’auteur d’origine qu’envers 

la communauté cible, le futur sujet traduisant est censé anticiper un savoir-agir afin d’avoir le 

comportement adéquat à adopter et à le transmettre dans son écrit. 

Par ailleurs, la culture étant en perpétuel mouvement et changement, l’aspect culturel ne peut 

être écarté car le futur traducteur sera non seulement le véhiculeur de sa propre culture telle 

qu’elle est, mais il lui arrivera parfois de déconstruire pour reconstruire l’identité de sa propre 
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culture par le biais de ses écrits. Pour ainsi dire, le futur traducteur changera lui-même car à 

travers ses traductions, il découvrira différentes cultures qui l’amèneront à réfléchir sur sa 

propre culture et sur celle des autres, à en accepter certaines composantes et à en refuser 

d’autres, et ainsi évoluer dans sa propre identité.  

 

 Transfert de la culture 

 

Le formateur-traducteur forme ses apprentis-traducteurs au fait qu’ils peuvent rencontrer des 

problèmes de transfert de la dimension culturelle, et tout cela peut soulever quelques difficultés, 

car les apprentis-traducteurs apprendront à faire des choix car ils seront constamment partagés 

entre le fait de conserver l’aspect culturel du texte d’origine lors de son acte traductif et celui 

de chercher une équivalence culturelle propre à la langue cible. Par conséquent, ce problème 

de transfert engendre le débat qui revient régulièrement lors de l’acte traductif, qui est autour 

de la liberté, qui fait appel aux soft-skills, et de la fidélité de la traduction, qui fait appel aux 

hard-skills. Autrement dit, les apprentis-traducteurs doivent apprendre à être confrontés entre 

l’idée de heurter le lecteur cible avec les différences de culture s’ils gardent tel quel le vouloir 

dire de l’auteur d’origine ou effacer de l’œuvre d’origine les éléments qui pourraient heurter la 

sensibilité du lecteur cible, quitte à ne pas suivre à la lettre la volonté de l’auteur original.  

Du reste, il n’y a qu’en s’immergeant dans la culture et la communauté cibles, que ce soit dans 

la réalité ou virtuellement, que le futur-traducteur ne pourra s’avérer capable de saisir 

pleinement le sens de la culture et de cette valeur. Autrement dit, pour saisir pleinement la 

culture de l’Autre, le futur-traducteur est censé « changer de peau » lors de son acte traductif, 

en prenant celle du lecteur cible. Ce « changement de peau » que pratique l’apprenti-traducteur 

seront essentiels à la réussite de sa traduction car ils lui permettront de se mettre à la place de 

chaque individu concerné par son travail, et tout son processus de traduction ne pourra ainsi 

qu’en être amélioré. Il permet également au futur-traducteur de respecter l’Autre dans sa 

culture, sa religion, ses traditions, entre autres ; c’est pourquoi Tijjini, 2018, souligne que : « « Il 

convient d’admettre que traduire la culture est une opération difficile qui se heurte à des 

problèmes de barrières culturelles, problèmes qui deviennent plus graves quand on aborde 

certains domaines si sensibles comme la religion, les traductions… » (p. 04).  

Enfin, le formateur-traducteur doit faire comprendre à ses apprentis-traducteurs qu’ils évoluent 

dans leur propre culture grâce à la cuture de l’Autre car la culture de l’Autre a systématiquement 

un impact sur eux, comme le confirme Cordonnier, 2002 : Le traducteur joue un rôle essentiel 

dans la constitution de sa propre culture […] » (p. 41). 

 

En guise de conclusion, le futur-traducteur a besoin d’une formation solide afin de mener à bien 

son métier.  

Il est donc nécessaire d’équilibrer la formation universitaire axée essentiellement sur la 

théorie avec une formation axée sur des capacités communicatives et d’adaptabilité à des 

situations données ou non données en développant chez l’apprenti-traducteur la confiance en 

soi et l’assertivité, les valeurs morales et éthiques du travail, l’efficacité et la gestion du temps, 

l’esprit d’équipe qui permet une efficacité relationnelle, la gestion du stress et aussi et surtout 

des compétences psychosociales. 
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Enfin, il convient de dire que l’apprenti-traducteur devient traducteur à force de travail et de 

persévérance, mais également grâce à une solide formation basée sur la combinaison d’un 

savoir, d’un savoir-faire et d’un savoir-être, interdépendants les uns des autres.  
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Introduction  

Il est devenu commun de dire qu'aujourd'hui notre société s'est inexorablement transformer à une 

société d'information. Cette transformation brutale se conjugue par l'utilisation accrue et fréquente des 

nouvelles technologies d'information afin de permettre de transiger, communiquer ou échanger dans 

les plus brefs délais possible1505.  

                                                           

1505 Hassan,HICHARI La valeur juridique de l'écrit électronique à la lumière de la loi 53-05 sur l'échange électronique de données 

juridiques, mémoire pour l'obtention du diplôme de Master en Droit des Affaires à la Faculté des sciences juridiques économiques et 

sociales Mohammedia, 2009, p. 6. 

Résumé  
Le développement continuelle des technologies d'information nécessite la mise en place d'un 

cadre juridique approprié capable de faire face aux différents défis de la nouvelle société digitale. 

La thématique de la confiance numérique constitue un levier déterminant afin d'instaurer des 

mécanismes juridiques fiables répondant aux différents paramètres d'instauration de la confiance 

numérique. Aujourd'hui et avec l'adoption de la loi 43-20 relative aux services de confiance dans 

les transactions électroniques, le Maroc s'est aligné sur les normes internationales de la confiance 

digitale et ces différents mécanismes d'opérationnalisation mise en place traduit la volonté 

d'instaurer un régime juridique adéquat répondant aux exigences de la confiance numérique du 

futur. 

Abstract  
The continual development of information technologies requires the establishment of an 

appropriate law able to facing the various challenges of the new digital society. The theme of 

digital trust is a decisive lever in order to establish reliable legal mechanisms that meet the 

various parameters for establishing digital trust. Today with the adoption of the Law 43-20 on 

trust services in electronic transactions, Morocco has aligned itself with international standards 

of digital trust and these various operationalization mechanisms put in place reflect the desire to 

establish an adequate legal regime that meets the requirements of the digital trust in the future. 
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Les nouveaux modes d'échanges générés par l'usage des nouvelles technologies de l'information ont 

suscité l'ouverture du débat de sécurisation des données utilisées par les parties prenantes dans le cadre 

de cette informatisation1506. Parmi les jalons d'assurance d'une société informatisée et sécurisée réside 

la thématique de la confiance numérique. 

La génération de la 5éme G et la quatrième révolution industrielle se conjugue par une utilisation 

croissante des nouvelles technologies de l'information et le besoin de la confiance numérique se fait de 

plus en plus sentir. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'objet de notre étude qui serait donc 

d'appréhender l'informatique et les technologies de l'information et de la communication sous l'angle 

de l'encadrement juridique de la confiance numérique et de ces divers aspects d'opérationnalisation afin 

de garantir aux divers utilisateurs et utilisatrices une utilisation efficace, efficiente dans un climat 

d'assurance globale de la confiance numérique.  

Dans cette optique, la confiance numérique est corollaire d'une maitrise des outils et mécanismes 

juridiques adéquates afin de matérialiser les objectifs de la nouvelles loi 43-20 relative aux services de 

confiance pour les transactions électronique qui constitue un arsenal juridique complet incluant les 

différentes facettes et incarnations de la confiance numérique dont figure le mécanisme de la 

cryptologie et la signature électronique considéré comme pilier majeur et déterminant dans 

l'établissement et l'instauration de la confiance numérique. 

Ces technologies de l'immatériel aujourd'hui pose avec acuité le problème de la confiance en ces 

technologies qui font désormais partie de notre quotidien et qui nécessite de plus en plus une protection 

indubitable des informations privées et des divers aspects juridique notamment celle de sécurisation de 

la signature électronique et encadrement spécifique des moyens et prestations de cryptologie.  

Afin de parvenir à mener une étude circonscrite et détaillée du sujet, il convient de s'interroger sur la 

problématique principale du sujet à savoir :  

Dans quelle mesure la loi 43-20 permet-elle de sécuriser l'instauration des mécanismes 

d'opérationnalisation de la confiance numérique ?  

Ces nouvelles technologies d'information et de communication imposent aujourd'hui de trouver le juste 

équilibre voulu et protégé par les parties afin de garantir la sécurité juridique de ces transactions passés 

via ces outils afin de garantir une confiance numérique  nous invitent à poser adéquatement les 

questions suivantes : comment la confiance pourrait-elle s'instaurer dans ces nouveaux supports 

? Ces technologies si elle répondent aux besoins de sécurité technique via ces divers processus 

d'établissement et de protection permettraient-elles de garantir la confiance numérique 

indispensable pour la promotion et la propagation de ces nouvelles TIC ? 

Afin de répondre à ces questions, nous allons traiter la confiance numérique à la lumière de la loi 43-

20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques dans deux parties principales 

à savoir la présentation du cadre juridique national et international de la confiance numérique tout en 

précisant les acteurs clés participant activement à l'instauration de la confiance numérique (I). Cette 

présentation primaire nous amènera à traiter les mécanismes d'opérationnalisation de la confiance 

numérique dont figure principalement la signature électronique et la cryptologie (II). 

 

 

 

                                                           

1506 Isabelle, LAMBERTERIE, La valeur juridique de la signature, perspective de longue durée, article publié dans les éditions de la 

Sorbonne, 2006, p. 362.  
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I- Fondements et réglementation juridique générale de la confiance numérique  

Nous procéderons dans ce qui suit à la définition de la confiance numérique et de ses piliers fondateurs. 

Cette compréhension nous amènera à s'interroger sur le cadre international régissant la confiance 

numérique et sa transposition au niveau marocain à travers l'étude de l'arsenal juridique réglementant 

la matière et les acteurs clés participant au succès d'applicabilité et d'instauration de la confiance 

numérique.  

A- Confiance numérique : piliers fondateurs et cadre juridique internationale  

L'instauration de la confiance est essentielle à l'ère numérique. C'est via le développement de cette 

dernière que la gestion des risques et opportunités que représentent les nouvelles technologies 

s'accentuent aujourd'hui1507. C'est dans ce cadre générale que la présentation du cadre juridique 

internationale et sa transposition au Maroc concernant la thématique de la confiance numérique se 

présente avec acuité. La confiance numérique a fait couler beaucoup d'ancre et sa réglementation au 

Maroc aujourd'hui s'est traduite via les engagements des différents acteurs internationaux en la matière 

afin d'assurer une protection optimale des paramètres divers de la confiance numérique.  

1- Présentation de la confiance numérique et ses piliers  

La confiance numérique est conçu aujourd'hui comme une avancée de taille dans les nouvelles 

technologies de l'information et communication. Elle joue un rôle primordial dans toute opérations ou 

transactions utilisant les outils du digital. D’où l'ultime nécessité de définir la confiance numérique et 

ces paramètres et piliers déterminants afin de bien cerner cette notion.  

1-1 La définition de la notion de confiance numérique  

Le terme d'informatique englobe toutes les nouvelles technologies de l'information et de 

communication (NTIC)1508. Et l'utilisation de l'informatique nécessite une appréhension et une bonne 

maitrise de l'utilisation des NTIC1509.  L'objet de notre étude serait donc d'appréhender les 

technologies de l'information et de la communication sous l'angle de l'encadrement juridique de la 

confiance numérique et de ces divers aspects d'opérationnalisation afin de garantir aux divers 

utilisateurs et utilisatrices une bonne utilisation efficace, efficiente dans un climat de confiance 

numérique.  

Selon Pavlou, la confiance numérique est assimilable à une croyance qui permet aux consommateurs 

d’accepter cette vulnérabilité à l’égard d’un autre sur Internet  leur permettant de faire confiance à 

l'usage de l'internet via ses différents outils 1510. 

L'expansion de cette définition apparait dans la multitude des définitions données par les spécialistes 

en la matière en incluant des paramètres diversifiés à savoir celle de la fiabilité, sécurité, l'assurance et 

                                                           

1507 Hassan HICHARI, " La valeur juridique de l'écrit électronique à la lumière de la loi 53-05 sur l'échange électronique de données 

juridiques", mémoire pour l'obtention du diplôme de master en droit des affaires à l'Université Hassan II, FSJES Mohammedia, 2009, p. 

6. 

1508 Yves BISMUTH , Le droit de l'informatique", 4éme édition, édition l'Harmattan, 2017, p. 10.  

1509Hubert BITAN,  Droit et expertise du numérique, 1ére édition, collection Lamy Axe Droit, Wolters Kluwer, France, 2015, p. 20.  

1510 Paul PAVLOUl,  Consumer Acceptance of Electronic Commerce: Integrating Trust and Risk with the Technology Acceptance Model 

,  International Journal of Electronic Commerce, vol. 7, no 3, p. 79 and 78. 
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efficacité des diverses transactions ou relations d'affaires personnelles ou privées utilisées par les 

utilisateurs soit dans leur rapport avec l'administration (E administration) ou entrant dans un contact 

directe avec des entreprises privées permettant à ces derniers d'utiliser l'ensemble des outils et 

mécanismes digitaux mises à leurs disposition en toute sécurité et faisant par delà confiance au bienfaits 

du digital et numérique dans leurs différentes transactions1511.  

Une autre définition simplifiée de la confiance numérique qui peut être définie comme étant la 

confiance de tout utilisateur dans la capacité d'une organisation à protéger et sécuriser des données en 

ligne et à protéger son identité numérique et sa vie privée1512.  

Après l'entrée en vigueur de la loi 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions 

électroniques, la question de la confiance numérique est remise à point. Et la lecture de la loi nous 

révèle l'absence de définition juridique de la notion de confiance numérique. Cet absence de définition 

est due aux différentes subdivisions, domaines et fluctuations de la notion de confiance numérique vue 

son adaptabilité et évolution continue dans la sphère de développement internationale des nouvelles 

technologies d'information et de communication. 

Donc la définition de la confiance numérique repose sur la maitrise des problématiques sous-jacentes 

de l'utilisation des TIC afin de pouvoir maitriser tout les risques liés à la confiance numérique. Cette 

définition nous mène à pointer les piliers fondateurs de confiance numérique afin de bien cerner cette 

notion.  

1-2 Piliers de la confiance numérique : 

Les piliers  de la confiance numérique traduisent les principales menaces, questions et défis de cette 

dernière, et permettent d'identifier les risques auxquels la confiance numérique doit faire face. Il 

s'articule autour de quatre jalons majeurs à savoir1513 :  

1-2-1 Intégrité du réseau et qualité du service :  

Il s'agit de la protection des plateformes technologiques permettant d'assurer une économie numérique 

afin de garantir la sécurisation des utilisateurs de ces plateformes contre les perturbations infligées et 

les attaques malveillantes tel est le cas des divers virus, logiciels espions, chevaux de Troie qui 

collectent ou détruisent les informations1514. Cette intégrité permet d'assurer aux divers utilisateurs un 

service de qualité constant et régulier exempt des trafics.  

1-2-2 Protection de la vie privée et des données 1515:  

Constituant l'essentiel de la réglementation de la confiance numérique. C'est la sécurisation des données 

numériques qui permet d'assurer une confiance dans l'appareil numérique.  

                                                           

1511Jeffrey RITTER, Digital trust, article published in www.whatls.com, last seen in 28-10-2021 at 11H 15 min.  

1512 BISMUTH YVES, op cit, p. 9. 

1513 BOOZ Compagny,  Confiance numérique : assurer la prochaine vague de croissance numérique, rapport publié par Booz 

Compagny, Liberty Global Policy Series, Germany, 2008, p. 29. 

1514 BOOZ Compagny , op cit, p. 31 

1515 CHAKRAVORTI Bhaskar, BHALLA Ajay and CHATURVEDI SHANKAR Ravi, The 4 dimensions of digital trust charted across 42 

countries, article published in the Harvard  Business Review, February 2018, p. 1. 
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Cette protection vise à protéger les utilisateurs contre la publication – celle-ci pouvant être réalisé par 

inadvertance ou délibérément par piratage des bases de données des opérateurs ou via un transfert 

imprudent ou insécurisé de données1516.  

1-2-3 Protection des mineurs : 

Tend à défendre le bien être des mineurs et leur sécurité face à l'utilisation de l'internet à travers 

l'assurance de leurs protection intégrale face aux expositions et contenues indésirables à caractère 

sexuel ou violent visant à les prémunir contre l'harcèlement sexuel1517. 

1-2-4 Prévention de la piraterie et du vol :  

Vise à assurer la prévention contre le vol et la piraterie afin de procurer un environnement commercial 

sein et sécurisé pour l'exercice d'une économie numérique. Ce pilier se matérialise via la lutte contre le 

partage illégal de contenus sous copyright – c.-à-d. partager illégalement des contenus protégés par des 

copyrights par le biais d'applications telles que les réseaux pair-à-pair et à travers la protection des 

transactions du e-commerce c.-à-d. s'assurer que les individus adhèrent aux standards de service 

habituellement en vigueur lorsqu'ils effectuent des transactions en ligne1518. À travers ces quatre 

piliers, tout un ensemble de parties prenantes influent sur le degré de confiance numérique ou, au 

contraire, est affecté par celui-ci.  

 

2- Cadre juridique internationale de la confiance numérique 

Les efforts internationales d'instauration de la confiance numérique se traduit via les directives, loi 

cadre et les différents travaux de recherches et rapports ayant pour principale objectif l'instauration de 

la confiance numérique à l'ère de 21éme siècle1519.  

Supputant l’avènement prochain d’une société de l’information où tant les relations commerciales que 

les relations entre l’Etat et le citoyen seraient conduites par l’entremise de réseaux électroniques, 

l'American Bar Association, l'OCDE, et la CNUDCI publieront, respectivement, les Digital Signature 

Guidelines,13 les Cryptography Guidelines, la Loi type sur le commerce électronique1520.Ces 

différents documents offrent des approches multiples afin de tracer les limites de définitions d'un cadre 

juridique approprié à la reconnaissance des différents outils de la confiance numérique dans un cadre 

international approprié1521.On présentera ci-dessous l'essentiel et le concis du cadre juridique 

internationale réglementant la confiance numérique.  

2-1 Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique de 1996 

                                                           

1516 BOOZ Compagny,  confiance numérique : assurer la prochaine vague de croissance numérique, rapport publié par Booz 

Compagny, Liberty Global Policy Series, Germany, 2008, page 37 et 38.  

1517BOOZ Compagny, op cit, p. 38. 

1518 BOOZ Compagny, op cit,  p. 39 et 40. 

1519 Anne Lise VILARRUBLA, " Les apports de la signature électronique", article publié sur le site www. signelec.com , le Lundi 21 

octobre 2002, consulté la dernière fois via la plateforme de www.imist.ma le 04/11/2021 à 10H 38min. 

1520 Jean-François BLANCHETTE. "la conservation de la signature électronique: perspectives archivistiques", rapport remis à la 

Direction des Archives de France, Ministère de la Culture, préparé par le département des études informatiques de l'Université de 

Californi Los Angelos,  septembre 2004, p.13. 

1521 Julien ESNAULT, " la signature électronique", Mémoire de DESS de droit du Multimédia et de l’Informatique à l'Université de droit 

d'économie et de sciences sociales Paris II Pathéon-Assas, 21 juillet 2003, p. 4. 
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La Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique de 1996 ayant pour objet la facilitation du 

commerce électronique et proposant un cadre internationale propice pour le développement accrue de 

la sécurité juridique dans les transactions commerciales conclues via l'outil numérique a introduit les 

pierres d'édifice primaire des notions de sécurité juridique numérique et de confiance numérique1522. 

L'apport de cette loi est l'adoption pour la première fois les principes technologiques rudimentaires c'est 

le cas du principe de neutralité technologique1523, principe de non discrimination1524, et le principe 

d'équivalence fonctionnelle1525 considéré comme fondement de base du commerce électronique 

d'aujourd'hui. 

Cette Loi type est accompagnée d'un guide pour son incorporation présentant des informations de base 

et des explications afin d'aider les états à élaborer les dispositions législatives nécessaires et de guider 

éventuellement d'autres utilisateurs du texte afin de développer le domaine de confiance numérique 

surtout son accroissement et fléchissement ces dernières années1526. Cette loi  constitue une pierre 

rudimentaire de base dans l'édifice de l'organigramme et de l'édifice d'une confiance numérique propice 

et répondant aux nouvelles exigences de ce millénaire des nouvelles technologies.  

 

2-2 Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques de 2001 

La Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques vise à permettre et faciliter l'utilisation des 

signatures électroniques en établissant des critères de fiabilité technique pour l'équivalence entre ces 

signatures et les signatures manuscrites1527. Cette loi apparut 5ans après la loi type de la CNUDCI 

sur le commerce électronique explicite les principes déjà énoncé par la récente loi et constitue une 

avancée majeur en matière de réglementation des aspects techniques de la signature électronique et elle 

reconnait et explicite techniquement les signatures numériques basées sur la cryptographie (comme 

l'infrastructure à clef publique) que les signatures électroniques utilisant d'autres technologies1528. 

Cette loi type établit des critères de fiabilité technique pour l'équivalence entre signatures électroniques 

et signatures manuscrites ainsi que des règles fondamentales de conduite pouvant servir de référence 

                                                           

1522 Loi type de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) de 1996 publié sur le site officiel 

de la CNUDCI www.uncitral.un.org du  12 juin 1996 (le nouvel article 5 bis a été adopté en 1998)  consulté la dernière fois le 

04/11/2021 à 11 H 36min. 

1523 Le principe de neutralité technologique oblige à adopter des dispositions neutres s'agissant de la technologie utilisée. 

1524Le principe de non discrimination garantit qu'un document ne se verra pas privé d'effet juridique, de validité ou de force obligatoire 

au seul motif qu'il est sous forme électronique 

1525 Le principe d'équivalence fonctionnelle énonce les critères selon lesquels les communications électroniques peuvent être 

considérées comme équivalentes aux communications sur support papier. Il définit notamment les exigences particulières auxquelles 

doivent satisfaire les communications électroniques afin de remplir les mêmes objectifs et fonctions que certaines notions du système 

traditionnel papier, par exemple "écrit", "original", "signature" et "enregistrement". 

1526 Loi type de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) de 1996 du 12 juin 1996 publié 

sur le site officiel de la CNUDCI www.uncitral.un.org consulté la dernière fois le 04/11/2021 à 11 H 46min. 

1527 Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques de 2001 du 5 juillet 2001 publié sur le site officiel de la CNUDCI 

www.uncitral.un.org consulté la dernière fois le 04/11/2021 à 12 H 05min. 

1528 Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques de 2001 du 5 juillet 2001 publié sur le site officiel de la CNUDCI 

www.uncitral.un.org consulté la dernière fois le 04/11/2021 à 12 H 15min.  
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pour évaluer les obligations et responsabilités du signataire, de la partie se fiant à la signature et des 

tiers de confiance intervenant dans le processus de signature1529. Enfin, la Loi type énonce des 

dispositions favorisant la reconnaissance des certificats et des signatures électroniques étrangers en se 

fondant sur le principe de l'équivalence substantielle, pour lequel le lieu d'origine de la signature n'est 

pas pris en considération.  

 

2-3 Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les 

contrats internationaux 

La Convention sur les communications électroniques adoptée le 23 novembre 2005, vise à faciliter 

l'utilisation de communications électroniques dans le commerce international en assurant que les 

contrats conclus et d'autres communications échangées électroniquement sont aussi valides et 

exécutoires que les documents papier équivalents traditionnels1530. 

Le premier article de la convention précité énonce le champs d'application de cette dernière. Elle 

s'applique à toutes les communications électroniques échangées entre des parties ayant leur 

établissement dans des états différents, lorsqu’au moins une partie à son établissement dans un État 

contractant .Comme elle peux recevoir application si les parties en décident ainsi.   

Dans la même continuité d'idée, le mérite de la convention s'est qu'elle pose les critères d’établissement 

de l'équivalence fonctionnelle entre les communications électroniques et les documents papier mais 

aussi entre les méthodes d'authentification électronique et les signatures manuscrites1531. De même, 

cette convention définit le moment et le lieu de l’expédition et de la réception de communications 

électroniques, en adaptant au contexte électronique les règles traditionnelles de ces notions juridiques 

et en innovant par rapport aux dispositions de la Loi type sur le commerce électronique c'est ce qui 

découle de l'article 10 de la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications 

électroniques dans les contrats internationaux.  

 

2-4 Directive 1999/93/CE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 1999 relative au 

cadre communautaire pour les signatures électroniques   

Voyant le jour le 27 octobre 1999, cette directive à pour principal objectif de faciliter l'utilisation des 

signatures électroniques et de contribuer à leur reconnaissance juridique. Elle institue un cadre juridique 

pour les signatures électroniques et certains services de certification afin de garantir le bon 

fonctionnement du marché intérieur. 

Elle reconnait les outils et mécanismes d'action de la confiance numérique dont fait partie le mécanisme 

opérationnelle de la signature électronique. 

2-5-Convention de l'Union africaine sur la cyber sécurité et la protection des données à caractère 

personnel 2014 

Adopté par la 23ème Session Ordinaire de la Conférence de l’Union africaine à Malabo, le 27 juin 

2014, la convention a pour principal objectif de fixer le cadre juridique applicable aux transactions 

                                                           

1529Digital Strategy 2021, rapport de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale (ESKWA)  

E/ESCWA/OES/2021/INF.3, p. 5. 

1530 Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux, article publié 

sur le site officiel de la CNUDCI www.uncitral.un.org consulté la dernière fois le 04/11/2021 à 12 H 25min. 

1531 Article 9 de la convention des Nations Unies sur l'utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux.  
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électroniques. Les états signataires de cette convention s'engage à mettre en place tout dispositif 

juridique adéquat afin d'assurer d'une part une protection des données personnelles des utilisateurs des 

services électroniques1532.  

Dans la même continuité d'idée, la convention définit les objectifs et les grandes orientations de la 

société de l’Information en Afrique et vise à renforcer les législations actuelles des États membres et 

des Communautés Économiques Régionales (CER) en matière de Technologies de l’Information et de 

la Communication. 

La convention détermine les règles de sécurité essentielles à la mise en place d’un espace numérique 

de confiance pour les transactions électroniques, la protection des données à caractère personnel et la 

lutte contre la cybercriminalité. 

 

B- Réglementation juridique national de la confiance numérique et ses acteurs 

Aujourd'hui dans le contexte d'ubérisation, les défis des TIC se font de plus en plus sentir et les aléas 

d'altération et perte de confiance des utilisateurs de ces technologies est majeure. La nécessité 

d'instauration d'un climat de confiance numérique apparait comme solution et ne peut se réaliser sans 

l'établissement d'un arsenal juridique national et d'acteurs influent afin de faire face aux divers 

problèmes d'attaques ou menaces de la confiance numérique.  

1-Cadre juridique national de confiance numérique 

La réglementation de la confiance numérique a pour objet de sécuriser les transactions électroniques et 

la dématérialisation des échanges commerciaux.  La réglementation juridique de la confiance 

numérique au Maroc se fait sentir via la pluralité des textes législatifs et réglementaires afin d'encadrer 

et sécuriser les différents aspects juridique de la confiance numérique comme seront présenté ci-

dessous.  

1-1 La loi 43-20 relative aux services de confiance dans les transactions électroniques  

La loi 43-20  relative aux services de confiance dans les transactions électroniques constitue un tournant 

déterminant et majeur pour les opérateurs vue l'élargissement des prestations de services liées aux 

diverses transactions électroniques1533. Cette dernière abroge le chapitre préliminaire et le titre II de 

la loi 53-05 relative à l'échange électronique des données juridiques. Dans la même optique, la loi en 

question se compose de 84 articles et se subdivise à un titre préliminaire édictant les principes généraux 

et champs d'application de la loi, et un titre premier relatif au régime applicables aux services de 

confiance pour les transactions électroniques et aux moyens et prestations de cryptologie, et le dernier 

titre modifiant le Dahir des obligations et des contrats. 

Les nouveautés de la loi 43-20 sont nombreux et à travers lesquels ont peu remarquer le regain d'intérêt 

du législateur d'élargir l'assiette d'utilisation des signature électronique et des autres mécanismes de 

propagation de la confiance numérique notamment l'horodatage, les moyens de cryptologie. 

La loi 43-20 prévoit la désignation d’une Autorité nationale chargée des services de confiance portant 

sur les transactions électroniques. Cette autorité est chargée du contrôle des transactions électroniques. 

                                                           

1532 Préambule de la convention de l'Union africaine sur la cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel de 2014. 

1533 Mehdi KETTANI, " Loi 43-20 : pour améliorer l'encadrement juridique de la confiance numérique", article publié le 23/02/2021 

disponible en ligne sur l’adresse : https://leseco.ma/opinion/loi-n-43-20-pour-ameliorer-lencadrement-juridique-de-la-confiance-

numerique.html, consulté la dernière fois à 18H34min.  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

637 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

La loi 43-20 permet également de mieux encadrer les services de signature électroniques et introduit 

un cadre légal spécifique aux services de cachet électronique, d’envoi recommandé électronique et 

d’authentification de site Internet. 

1-2 Loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données 

à caractère personnel  

La loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel, promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 Safar 1430 (18 février 2009),  dont 

l’objet est de protéger la vie privée des personnes physiques contre les atteintes possibles à  l’occasion 

des traitements, notamment, automatisés, des données personnelles les concernant,  édicte les principes 

encadrant le traitement des données personnelles1534. 

L'engagement du royaume pour assurer une protection optimal des données personnelles se traduit via 

les nombreuses actions entreprises par le Royaume afin d'accroitre la confiance dans l'outil numérique 

via la protection des données personnelles de ses utilisateurs. Et la création de la Commission Nationale 

de contrôle de la protection des données à caractère personnelle, la Direction Générale de sécurité des 

systèmes d'information étant l'autorité chargé de la sécurité cybernétique, et même la ratification de la 

convention 108 du Conseil de l’Europe  et son protocole additionnel constitue clairement la traduction 

de la volonté du Maroc de protéger les données privées de ces utilisateurs1535.  

Le problème d'établissement de la confiance numérique actuellement se matérialise également via la 

problématique du consentement de l'utilisateur des NTIC. L'internet des objets d'aujourd'hui rend le 

contrôle des utilisateurs sur ces propres données personnelles difficiles. De même, un autre problème 

juridique pertinent se pose est celui relative aux multitudes de données laissées en ligne par les 

utilisateurs, et donc la possibilité de dresser des profils individuels assez complets en recourant à la 

technique des recoupements1536.  

Ces problématiques juridiques impactent directement tout utilisateurs des technologies de l'information 

d'où le besoin d'encadrer et assurer une bonne gouvernance du secteur sécuritaire des système 

d'information afin de protéger les données personnelles des utilisateurs et sanctionner en amont tout 

manquements aux dispositions de la loi 09-08 relative aux protection des données personnelles1537. 

C'est dans ce cadre des exigences de la confiance numérique d'aujourd'hui que la remise en cause du 

cadre légal afin d'assurer une protection optimale des données privées des utilisateurs des TIC se pose 

avec acuité. Ceci ne peut ce traduire que via le renforcement du cadre législatif réglementant le Conseil 

national de protection des données personnelles et accroitre ces missions de contrôle a toute institution 

ou instance publique ou privée afin de s'assurer de la régularité d'application de la loi 07-08 et 

                                                           

1534 La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel , rapport d'activité de Bank Al-

Maghrib du département des affaires juridiques, Service du Contentieux et de la Protection des Données Personnelles, 2012, p.6. 

1535 La protection des données personnelles dans le cadre du secteur de la sécurité au Maroc, rapport établit dans le cadre du séminaire 

DCAF - CEDHD, 19 et 20 octobre 2015 – Rabat, Maroc, p.7. 

1536 La protection des données personnelles dans le cadre du secteur de la sécurité au Maroc, rapport établit dans le cadre du 

séminaire DCAF - CEDHD, 19 et 20 octobre 2015 – Rabat, Maroc, p.9. 

1537 Amine IZANE, évolution de la législation de la cybersécurité au Royaume marocain à l'encontre du traitement des données à 

caractère personnel ( en arabe), colloque à propos des conditions juridiques et organisationnelles pour l'établissement d'une société de 

connaissance durable dans la région arabe d'ESKWA, organisé à Bayrout le 19 et 20 décembre 2012, p.7.  
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promouvoir des actions directes via la sensibilisation des acteurs afin de standardiser les droits de 

protection des données personnelles1538.  

1-3 Loi 07-03 complétant le code pénal en ce qui concerne les infractions relatives aux systèmes 

de traitement automatisé des données 

Considérer comme étant le premier texte de loi marocain s'intéressant aux infractions informatiques et 

permettant de sanctionner toutes les intrusions non autorisées dans un système de traitement automatisé 

de données, la loi 07-03 promulguée par le Dahir n°1-03-197du 16 ramadan 1424 du 11 novembre 

2003. La mise en place de ce cadre législatif a pour principal objectif de lutter contre la cybercriminalité 

qui constitue de nos jours la maladie des sociétés d'information qui ne peut être guérie qu'à travers une 

réglementation féroce et encadré de toutes les infractions liées au numérique afin d'assurer une sécurité 

optimum dans l'appareil numérique1539. A travers l'ensemble des sanctions encourues en cas par 

exemple d'accéder frauduleusement dans tout ou partie de traitement automatisées des données la 

sanction s'étale de un à 3 mois d'emprisonnement et de 2000 à 10000 dh ou l'une des deux peines1540. 

La lecture de la loi 07-03 révèle le renforcement du cadre instructive concernant les peines relatives 

aux traitement des données informatisées dans le but de renforcer l'aspect sanctionnateur et pénal des 

infractions s'attachant aux NTIC afin d'assurer une confiance numérique s'adaptant aux exigences de la 

nouvelle ère.  

1-4 Loi 34-05 et la loi 79-12 modifiant et complétant la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et 

droits voisins 

La propriété littéraire à l'ère de la digitalisation est remise en question. La nécessité de protéger les 

créations des auteurs à l'ère de la 5éme G s'avère d'une utilité pratique sans précédant. Le législateur 

marocain conscient de la nécessité de la mise en place en place d'un cadre légal assurant une confiance 

numérique pour les producteurs a promulgué  via le dahir n° 1-00-20 du 02 mars 2006 la loi  n°34-05 

contenant des dispositions qui permettent de lutter contre le piratage informatique, notamment en 

incriminant le « cracking » et la contrefaçon informatique. 

Dans la même optique, la promulgation de la loi 79-12 à travers le Dahir n° 1-14-97 du 20 rejeb 1435 

(20 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 79-12 complétant la loi n° 2-00 relative aux droits 

d’auteur et droits voisins, inclut dans son corps des dispositions relatives à la lutte contre le piratage et 

la contrefaçon. Cet arsenal juridique a pour objet de renforcer le cadre général de réglementation des 

droits d'auteur et droits voisins tout en luttant contre les infractions liées aux nouvelles technologies 

d'information et de communication.  

 

2- Les acteurs nationaux et institutionnels de la confiance numérique  

Nous allons procéder dans cette partie à la présentation des différents acteurs nationaux contribuons au 

renforcement de la confiance numérique. Ces acteurs se subdivisent en acteurs nationaux œuvrant dans 

                                                           

1538 Ali ARJDAl, protection des données privées : étude analytique et comparative ( en arabe), mémoire pour l'obtention du diplôme 

de master en droit public relative au travail politique et justice constitutionnelle à UM5, FSJES Souissi Rabat, 2019, p. 8. 

1539 Abdoullah CISSE, Exploration sur la cybercriminalité et la sécurité en Afrique : état des lieux et priorités de recherche, synthèse des 

rapports nationaux, article publié par le Centre de recherches pour le développement international IDRC/CRDI , janvier 2011, p. 4.  

1540 Alinéa premier de l'article 607-3 de la loi 07-03 complétant le code pénal en ce qui concerne les infractions relatives aux systèmes 

de traitement automatisé des données 
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le but de promouvoir une confiance numérique assurée, et les acteurs de certification et institutionnelle 

de la confiance numérique.  

2-1 Les acteurs nationaux de la confiance numérique  

2-1-1 Conseil national des technologies de l'information et des technologies numériques  

Afin d'accompagner la stratégie nationale numérique, le Maroc s'est doté d'un organigramme et 

structure organisée des.  Crée par le décret n°2-08-444 du 21 mai 2009, le conseil national des 

technologies de l'information et des technologies numériques a pour mission principale d'assurer le 

suivi des politiques nationales relatives au développement des technologies et de l'économie 

numérique1541. 

La lecture du décret composé de 11 articles nous tiens à citer les principales attributions de ce conseil 

qui peut proposer une nouvelle stratégie nationale de développement des technologies d'information et 

contribuer au développement de la société d'information et de l'économie numérique. Dans la même 

optique, le conseil propose des mesures appropriées pour favoriser l'usage des TIC dans les deux 

secteurs privés et publics et en particuliers au sein des PME et permettre aux différents utilisateurs des 

technologies d'information une meilleur accessibilité à l'équipement informatique et au réseau internet.  

 

2-1-2 Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel :  

Crée par la loi 09-08 du 18 février 2009 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel. Cette commission est chargée de vérifier les traitements 

des données personnelles sont conformes aux exigences de légalité, licité, et qu'il ne porte pas atteinte 

à la vie privée, personnes et aux principaux droits de l'homme1542. 

Les domaines d'intervention de la commission s'article autour de cinq axes majeurs à savoir : 

L'information et la sensibilisation de tous les citoyens, organismes et institutions publiques et privées 

au textes juridiques leurs conférant leurs droits,  assurer également un accompagnement et conseil aux 

individus afin de contourner toute tentative d'abus d'utilisation des données personnelles1543.  

Dans la même continuité d'idée, la CNDP se voit attribuée un pouvoir d'investigation et d'enquête 

élargit afin permettre le contrôle et vérification que tout traitement de données est effectué 

conformément aux dispositions de la loi 09-081544. 

 

2-1-3Observatoire marocain pour la souveraineté numérique  

Le 16 octobre 2021, l'observatoire marocain pour la souveraineté numérique a vue le jour. Ce think 

tank se veut une plateforme de réflexion et de vulgarisation sur la dépendance numérique des états. Le 

but de la création de cet observatoire est de publier des articles scientifiques, études de terrain et des 

                                                           

1541 ROCHDI Najat, E-Maroc : la transition du maroc vers l'économie de l'information et du savoir, article publié sur Cain Info , 

Lavoisier,  « Les Cahiers du numérique »  2001/3 Vol. 2 , pages 251 à 265 

1542 Site officiel de la Commission Nationale de protection des données à caractère personnel www.cndp.ma consulté la dernière fois 

le 29/10/2021 à 14H 50 Min.  

1543 Idem,  consulté la dernière fois à 14 H 54 Min. 

1544 Site officiel de la Direction Général de la sécurité des systèmes d'informations (DGSII) www.dgssi.gov.ma, consulté la dernière 

fois le 29/10/2021 à 14H 58 min.  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

640 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

recommandations aux pouvoirs publics pour vulgariser la thématique et optimiser l'usage des 

plateformes numériques.  

Cet observatoire recueillant les chercheurs spécialisés dans le domaine, se veux de développer une 

plateforme dédiée à la défense des intérêts  numérique et digital du royaume1545. 

 

2-2 les structures organisationnelles soutenant la confiance numérique  

Dans ce qui suit nous procéderons à la présentation des structures clés de renforcement de la confiance 

numérique au Maroc notamment l'autorité nationale des services de confiance pour les transactions 

électronique récemment crée par le biais de la loi 43-20, la direction générale de la sécurité informatique 

et l'autorité de certification à savoir Barid eSign. 

 

2-2-1 L'autorité nationale  des services de confiance pour les transactions électronique:  

Prévu par le troisième chapitre du titre premier relatif au régime applicable aux services de confiance 

pour les transactions électroniques et aux moyens et prestations de cryptographie, ce chapitre III se 

consacre entièrement à l'édification d'un statut juridique rudimentaire afin d'assurer une confiance 

absolue dans le numérique.  

La réglementation de l'autorité est prévue par les articles52 à 58 de la loi 43-20. Réel gendarme de la 

confiance numérique, la lecture consciencieuse de ce troisième chapitre de la loi 43-20 nous ramène à 

classifier les 7 articles réglementant l'autorité nationale des services de confiance pour les transactions 

électroniques comme suivant :  

L'article 52  et 54 fixe les attributions principales de l'autorité qui serait celle d'assurer le respect des 

dispositions de la loi 43-20 aux divers prestataires des services de confiance et de contrôler 

l'accomplissement des divers missions dévolues à ces prestataires dans le reine du respect totale de la 

loi susmentionnée1546. L'autorité détient également la compétence exclusive de contrôler à postériori 

les services de confiance non agrées1547.  

L'autorité publie sur son site officiel la liste des prestataires des services de confiance agrées et non 

agrées qui ont déjà procédé aux procédures et formalités des déclarations préalables prévues par la loi 

43-20 notamment dans son article 351548.  

La traçabilité et transparence d'action de l'autorité apparait à mainte reprise dans la loi 43-20 notamment 

via la publication de toute décision d'agrément au Bulletin Officiel du Royaume annuellement1549.  

Par ailleurs, et dans le but d'assurer la participation active de l'autorité dans le processus de prise de 

décision et même de son rôle actif joué a priori via la possibilité de proposer toute loi, règlement, 

référentiel ou texte réglementaire relatives aux divers domaines d'intervention de l'autorité1550ayant 

pour but l'amélioration des services de confiance électroniques au royaume et contribuer a la 

consolidation et renforcement de la sécurité numérique.  

                                                           

1545 Entretien avec Mustapha Meloui président de l'Observatoire marocain pour la souveraineté numérique sur Décryptage de Hadri 

Safae sur l'hebdomadaire Telquel, n°969, p.13. 

1546 L'article 54 de la loi 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques. 

1547 Troisième alinéa de l'article 52 de la loi 43-20 

1548 Deuxième alinéa de l'article 53 de la loi 43-20. 

1549 L'alinéa premier de l'article 53 de la loi 43-20 

1550 L'alinéa 4 de l'article 52 de la loi 43-20.  
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De même, la loi 43-20 a instauré un mécanisme permettant de faciliter l'action de l'autorité à travers 

des agents  assermentés et des experts qui ont le droit d'accès à tout établissement et de d'avoir toute 

connaissance des mécanisme d'action de ce dernier dans le domaine des services de confiance.  

Et dans le but de renforcer l'action des agents de l'autorité et ces mandataires, l'article 60 octroi la 

possibilité aux agents et mandataires d'accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage 

professionnel, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, 

recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.  Ces derniers peuvent 

procéder à la saisie de tout produit, objet, document ou moyen de transport se rapportant à l’infraction 

constatée. Les produits, objets, documents ou moyens de transport saisis font l’objet d’un inventaire 

annexé au procès verbal de constatation de l’infraction. Le travail de ces agents et mandataires se traduit 

par un rapport présenté et l'autorité et qui à l'instar de ce dernier peut prendre toute mesure qui lui paraît 

adéquate1551. 

Modalités d'action de l'autorité sont prévues par l'article 53 de la loi 43-20. L’autorité nationale publie 

un extrait de la décision d’agrément au « Bulletin officiel » et tient un registre des prestataires de 

services de confiance agréés, qui fait l’objet, à la fin de chaque année, d’une publication au « Bulletin 

officiel » 

Dans l'attente de la publication du décret d'application de la loi 43-20, il est prévu que le statut juridique, 

la gouvernance de l'autorité nationale  des services de confiance pour les transactions électronique 

suivra dans le même cheminement des nouvelles institutions crées cette dernière décennie à l'instar de 

L'autorité nationale de régulation d'électricité. Cette logique instaurée par le législateur renforce le 

choix du royaume d'instaurer un système de gouvernance adéquat à chaque domaine d'activité afin de 

renforcer son efficacité, efficiente et donc transparence et visibilité.  

2-2-2 Direction général de la sécurité des systèmes d'information  

Crée par le décret  n°2-82-673 relative à l'organisation de l'administration de la défense nationale et 

portant création de la direction générale de la sécurité des systèmes d'information tel que modifié par 

le décret n°2-11-509 du 21 septembre 20111552. Ce décret est composé de 4 articles. 

Les principales attributions de la DGSI est de coordonner les travaux interministériels relatifs 

à  l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de l’Etat  en matière de sécurité des systèmes 

d’information, assurer l’application des directives et orientations du comité stratégique de la sécurité 

des systèmes d’information et veiller à la livraison des autorisations, gérer les déclarations relatives aux 

moyens et aux prestations de cryptographie1553.  

Certifier les dispositifs de création et de vérification de signature électronique et agréer les prestataires 

de service pour la certification électronique et assurer la veille technologique pour anticiper les 

évolutions et proposer les innovations nécessaires en matière de sécurité des systèmes d’information 

sont également des missions dont sont dotées la DGSI. 

                                                           

1551 L'article 56 de la loi 43-20. 

1552 Site officiel du secrétariat général du gouvernement www.sgg.gov.ma consulté la dernière fois le 29/10/2021 à 15 H 08 min. 

1553  Site officiel de la Direction Général de la sécurité des systèmes d'informations (DGSII) www.dgssi.gov.ma, consulté la dernière 

fois le 29/10/2021 à 15H 27 min.  

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

642 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 

2-2-3 Barid E sign : tiers de confiance numérique 

La validité des éléments d'authentification contenus dans le certificat numérique est assurée par une 

autorité de certification. Cette dernière est chargée de délivrer les certificats numériques, de leur 

assigner une date de validité et de garantir l'identité de son propriétaire. Elle doit également mettre à 

disposition de l'organisme/ entité/ personne la possibilité de révoquer les certificats en cas de 

compromission ou de perte de la clé privée, ou en cas de modifications des données contenues dans le 

certificat1554. 

L'autorité de certification au Maroc est le tiers de confiance Barid eSign qui délivre des certificats 

électroniques qui garantissent le lien entre l'identité d'une personne (ou d'un serveur) et une bi-clé de 

signature qui lui est associée. Ces certificats sont produits conformément à une politique de certification 

spécifique selon la classe du certificat, c'est à dire de son mode d'enregistrement et de sa délivrance.  

 

 II- Mécanismes d'opérationnalisation de la confiance numérique à la lumière de la 

loi 43-20 

  

Aujourd'hui l'utilisation des technologies de l'immatériel font désormais partie de notre quotidien. Avec 

l'apparition de l'Internet et des nouvelles technologies d'information inspirée de l'intelligence 

artificielle, la protection de nos échanges via des modes sécurisées reprennent leurs mots d'ordre et 

deviennent particulièrement critique1555.  

Le but ultime du développement continuelle des nouvelles technologies d'information est d'assurer la 

confiance dans l'outil digital pour tout ces utilisateurs. Ceci ne peut recevoir application sans le 

développement des mécanismes et outils adéquats capables de faire face aux défis futurs des 

technologies d'information. Parmi ces mécanismes efficaces apparait en premier plan, la cryptologie et 

la signature électronique. Nous procéderons dans cette partie à l'analyse des mécanismes 

d'opérationnalisation de la confiance numérique notamment via ces deux instruments majeurs à savoir 

la signature électronique et la cryptologie.  

A- La réglementation juridique des moyens et prestations de cryptologie 

L'assurance de la confiance numérique est réalisée par l'intermédiaire de plusieurs outils dont figure 

principalement la cryptographie, elle se définit comme un ensemble de moyens, logiciels où matériels 

pour rendre une information intelligible afin de la restituer dans son premier état. Elle permet de 

conférer aux informations qui ont font l'objet un caractère discret et secret1556.  La norme ISO 8730, 

considère le chiffrement comme une « transformation cryptographique des données en vue de produire 

un texte chiffré. 

                                                           

1554L'autorité de certification, article publié sur le site officielle de Barid E-sign via le lien: 

http://www.baridesign.ma/wps/portal/barideSign consulté le 11/11/2021 à 12H40 min. 

1555 Abu Diab Hossein Ali Sayid,  La force probante des messages dans les preuves en réseaux sociaux, article publié sur la revue 

Alazhar, Numéro 32, tome 3, 2017, Egypt, p. 958. 

1556Phillippe Xavier, Vie privée et nouvelles technologies, article publié sur annuaire internationale de justice constitutionnelle, n°18, 

2003,   p.442. 
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Les moyens et prestations de la cryptologie ont été prévu par le chapitre deuxième de la loi 43-20 

relative aux services de confiance dans les transactions électroniques dans les articles 45 à 51.  L'article 

45 de la loi 43-20 définit les moyens de cryptologie consistant en tout matériel ou logiciel conçu ou 

modifié pour transformer des données électroniques, qu’il s’agisse d’informations, de signaux ou de 

symboles, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse, avec ou sans convention 

secrète. Ces moyens ont notamment pour objet de garantir la sécurité de l’échange ou du stockage de 

données par voie électronique, de manière qui permet d’assurer leur confidentialité, leur 

authentification et le contrôle de leur intégrité. Et concernant la prestation de cryptologie elle est définie 

comme étant toute opération visant la mise en œuvre, pour le compte d’autrui, des moyens de 

cryptologie1557.  

Dans ce qui suit, nous procédera à la présentation explicite du mécanisme de la cryptologie afin de 

déterminer ces fonctionnalités juridiques.  

1)- Présentation du mécanisme de la cryptographie :  

Considéré comme étant l'art mathématique convergeant un nombre de méthodes mathématiques et 

logiques pour brouiller un message en le rendant incompréhensible. La cryptographie tente à protéger 

un message, on lui appliquant une transformation qui le rend incompréhensible, c'est ce qu'on appelle 

le chiffrement qui à partir d'un texte en clair donne un texte chiffré ou cryptogramme1558.Nous 

procéderons à la présentation des deux clés maitresses pour la compréhension du mécanisme de la 

cryptologie à savoir  la cryptographie à clé publique et le chiffrement à clé privée.   

1-1 La cryptographie symétrique  

Appelé également chiffrement à clé privée ou à clé secrète, ce système permet à deux personnes ou 

deux  entités de communiquer en toute sécurité, en possédant une clé secrète, dite privée, qui  sert à la 

fois au chiffrement et au déchiffrement des messages1559.  

En pratique, le processus  commence chez l’émetteur qui chiffre le message via la clé secrète, avant de 

l’envoyer au  destinataire, tout en repérant le moyen d’échange le plus sûr de la dite clé privée. Ensuite, 

quand  le destinataire reçoit le message chiffré et la clé de déchiffrement, il procède au décryptage pour  

obtenir le message en claire1560.   

Son avantage majeur, réside dans sa rapidité à transmettre une très grande quantité de  donnée. Par 

contre, la transmission de la clé, qui fait la faiblesse de cette méthode1561.  

Donc  Le risque lié à l’utilisation d’une clé unique repose sur sa divulgation à un tiers et  à la nécessaire 

multiplicité des clés détenues par un individu. De plus, lors de  l’utilisation de la cryptographie à clé 

privée, une personne recevant des messages de vingt  personnes différentes devra utiliser vingt clés 

différentes, ce qui pose le problème de la gestion  de ces clés. 

1-2 La cryptographie asymétrique  

                                                           

1557 Eric A. CAPRIOLI, Sécurité technique et cryptologie dans le commerce électronique en droit français, article publié sur 

Lex    Electronica     Volume 3, numéro 1,hiver 1997, p.1.   

1558 Johannes Buchmann, Introduction à la cryptographie, édition Dunod, Paris, 2006, p.93.  

1559  Anne Canteaut et Françoise Levy Dit Véhel ,Cryptologie moderne, article publié par le Centre Inria de Paris, consulté via le lien : 

https://www.inria.fr/fr/centre-inria-de-paris, consulté la dernière fois le 10/11/2021 à 10h08min , p.2.  

1560 Mehdi GHOULY ,  La sécurité des échanges électroniques : Cas du gouvernement  électronique, article publié sur la Revue 

Internationale des Sciences de Gestion, Numéro 6, Volume 3, p.876  

1561 Mehdi GHOULY, p 876.  
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Le système asymétrique permet de régler les problèmes de la  distribution des clés secrètes entre les 

utilisateurs. Ce concept a été inventé par Whitfield Diffie et Martin Helman en 1976 dans le but de 

résoudre le problème de distribution des clés posées par la cryptographie symétrique. Cette méthode 

nouvelle de chiffrement se fonde sur deux clés : une clé publique accessible à tous (diffusée) et une clé 

privée connue du seul signataire1562.  

Cependant ces deux clés sont une séquence de chiffres générées en même temps par un algorithme 

mathématique et liées entre elles1563. En fait, ce qu'une clé fait, seule l'autre peut le défaire , c'est-à-

dire que si la clé publique sert au chiffrement, tout le monde peut chiffrer un message que seul le 

propriétaire de la clé privée pourra déchiffrer.  

Le principe est simple, un émetteur utilise la clé publique du destinataire pour convertir  un texte clair 

au texte chiffré, la clé utilisée pour cette opération est largement connue. Le texte  chiffré est envoyé 

ensuite au destinataire qui utilise sa clé privée pour récupérer le texte en clair. Seule la personne qui 

possède cette clé privée qui correspond à la clé publique, peut déchiffrer le  message1564. Autrement 

dit, « le processus n’est pas réversible, car la clé utilisée pour chiffrer le  message ne peut pas être 

utilisée pour le déchiffrer ». 

Avec ce procédé, de nombreuses personnes peuvent utiliser la même clé publique pour  vous envoyer 

des données chiffrés en toute confiance, à un destinataire, et uniquement lui; qui  possède la clé secrète 

; a la possibilité de déchiffrer les données. En effet, plus cette clé publique  est longue, plus elle est 

difficile à déchiffrer1565.   

A cet égard, pour renforcer la sécurité technique et juridique de l’opération,  

l’expéditeur du message peut faire certifier sa clé publique par une autorité de certification avant la 

transmission de celle-ci aux tiers.  Précisons par ailleurs, que ce système asymétrique, n’est pas 

complètement infaillible,  et le destinataire doit vérifier que la clé publique est bien celle de l’expéditeur 

du message, ce qui  justifie l’intervention de l’autorité de certification1566.   

Dans ce contexte, une infrastructure technique sûre, telle que la cryptographie, et un  cadre juridique 

prévisible pour leur servir d’appui, seront à la base de l’instauration de la  confiance chez toutes les 

parties prenantes, qui participent de près ou de loin dans les  transactions électroniques.   

 

2- Le régime juridique des moyens et prestations de cryptographie  

La loi 43-20 relative aux services de confiance dans les transactions électroniques et à l'instar  des 

nouveautés des normes et pratiques internationales de la cryptologie différencie dans son article 45 les 

moyens et prestations de cryptologie.  La réglementation juridique de la cryptologie fait l'objet des 

                                                           

1562 Anne Canteaut et Françoise Levy Dit Véhel ,Cryptologie moderne, article publié par le Centre Inria de Paris, consulté via le lien : 

https://www.inria.fr/fr/centre-inria-de-paris, consulté la dernière fois le 10/11/2021 à 10h08min , p.3. 

1563 Barthélemy Pierre, Rolland Robert et Véron Pascal, Cryptographie : principes et mises en œuvre, collection informatique, Campus 

presse, Paris, 2005, p.17. 

1564 Mehdi GHOULY, La sécurité des échanges électroniques : Cas du gouvernement  électronique, article publié sur la Revue 

Internationale des Sciences de Gestion, Numéro 6, Volume 3, p.877.  

1565 Mehdi GHOULY, p. 877. 

1566 Hassan Hichari, La valeur juridique de l'écrit électronique à la lumière de la loi 53-05 sur l'échange électronique des données 

juridiques, mémoire pour l'obtention du diplôme de master en droit des affaires à l'Université Hassan II, FSJES Mohammadia, 2009, p. 

44. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

645 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

articles de 45 à 51 de la loi 43-20. Cette réglementation édicte les principales lignes directrices pour la 

fourniture et l'exportation des moyens de cryptologie.  

2-1- Définitions des moyens et prestations de cryptologie :  

Une définition légale des moyens et prestations de cryptologie s'avère indispensable dans la mesure ou 

un régime juridique spécifique leur est applicable. La définition technique de la cryptologie est 

actuellement présentée par l'article 45 de la loi 43-20 relative aux services de confiance pour les 

transactions électroniques. Ce dernier définit largement les moyens et prestations de la cryptologie. 

Il convient de signaler que la loi 43-20 distingue entre les moyens et prestations de cryptologie. Dans 

cette optique, l'article 45 de la loi 43-20 définit les moyens de cryptologie comme étant tout matériel 

ou logiciel conçu ou modifié afin de transformer des données électroniques (informations, signaux, 

symboles…) à l'aide de conventions secrètes ou pour la réalisation de l'opération inverse avec ou sans 

convention secrète.  De même, les moyens de cryptologie ont pour objet de garantir la sécurité de 

l'échange ou du stockage de données par voie électronique, de manière qui permet d'assurer leur 

confidentialité, authentification et le contrôle de leur intégrité.  

La lecture minutieuse de cet article révèle deux critères cumulatifs pour définir les moyens de 

cryptologie. Le premier est de nature technique et la définit comme tout moyen ou procédé permettant 

la transformation des données à l'aide de conventions secrètes ou pour la réalisation d'opération inverse.  

Et le second critère est de nature confidentiel inscrivant l'objet des moyens de cryptologie est 

l'assurance de la confidentialité, authentification et contrôle des données stockées1567.  

En pratique,  cette définition permet d'inclure les deux typologies de la cryptologies à savoir la 

cryptologie asymétrique et la cryptologie symétrique.  Mais actuellement tenant compte des exigences 

de sécurité c'est la cryptologie asymétrique qui reçoit application dans la diversité des systèmes 

marocains. 

Dans un deuxième temps, le deuxième alinéa de l'article 45 de la loi 43-20 définit les prestations de la 

cryptologie comme étant La prestation de cryptologie est toute opération visant la mise en œuvre, pour 

le compte d’autrui, des moyens de cryptologie.  

L'objectif de définition détaillée des moyens et prestations de la cryptographie est d'assurer une 

confiance numérique pour les utilisateurs des services de confiance. La sécurisation des mécanismes et 

outils de la confiance numérique permettront un accroissement sans précèdent de l'utilisation de ces 

outils dont figure principalement la cryptologie et la signature électronique comme incarnation de la 

confiance numérique. 

 

2-2- Régime juridique applicable aux moyens et prestations de cryptologie  

La lecture des articles 46 et suivants de la loi 43-20 relative aux services de confiance pour les 

transactions électroniques fait révélé que le législateur marocain s'est alignée comme la plupart des 

pays du monde pour un régime de liberté encadrée des moyens et prestations de la cryptologie. L'article 

46 s'inscrit dans cette optique en énonçant que pour assurer une protection et préservation des intérêts 

de la défense nationale et la sécurité étatique, l'exploration des moyens de cryptologie obéit à deux 

conditions cumulatives à savoir :  

                                                           

1567 Mehdi GHOULY, La sécurité des échanges électroniques : Cas du gouvernement  électronique, article publié sur la Revue 

Internationale des Sciences de Gestion, Numéro 6, Volume 3, p.879.  
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1)- Une déclaration préalable auprès de l'autorité nationale concernée , lorsque ce moyen ou cette 

prestation a pour unique objet d’authentifier une transmission ou d’assurer l’intégrité des données 

transmises par voie électronique. 

Cette déclaration obéit a un formalisme assez précis à savoir qu'elle est déposée contre accusé de 

réception, au moins trente (30) jours avant la date prévue pour la réalisation de l’opération concernée 

par cette déclaration. 

Toute modification de l’un des éléments sur la base desquels la déclaration a été effectuée doit être 

communiquée à l’autorité nationale dans un délai ne dépassant pas huit jours de sa survenance1568. 

2)- Obtention de l'autorisation l’autorité nationale lorsqu’il s’agit d’un autre objet que celui de la 

déclaration préalable.  

S'agissant des modalités de souscription de la déclaration préalable, c'est le décret d'application de la 

loi 43-20 qui fixera les conditions de cette souscription. De même, la loi édicte les cas de dispensions 

de déclaration préalable est cette dernière concerne toute déclaration ou autorisation de moyens ou 

prestations de cryptologie fixée déjà par voie réglementaire1569. A noter également que les organes 

chargés de la défense nationale et de la sécurité de l’Etat ne sont pas soumis aux régimes de déclaration 

et d’autorisation prévus au présent article. 

Concernant les mentions qui doivent figurer sur l'autorisation préalable pour assurer sa validité, cette 

dernière doit porter les mentions propres à identifier son titulaire et indique son numéro, la date de sa 

délivrance et la durée de sa validité ainsi que les moyens ou les prestations pour lesquels elle est 

délivrée.  

La durée de l’autorisation ne peut dépasser cinq ans1570. Et toute modification ultérieur de l’un des 

éléments sur la base desquels l’autorisation a été délivrée doit être communiquée à l’autorité nationale 

dans un délai ne dépassant pas huit jours de sa survenance. 

Concernant le retrait de l'autorisation préalable, il est prévu par l'article 50 de la loi 43-20 et s'applique 

dans les  4 cas suivants :  

– En cas de fausses informations données pour l’obtention de l’autorisation ;  

– Lorsque le titulaire de l’autorisation n’a pas respecté les dispositions de la présente loi et des textes 

pris pour son application ;  

– Lorsque, suite à une décision de suspension, le titulaire de l’autorisation ne s’est pas conformé aux 

prescriptions indiquées dans ladite décision ;  

– Lorsque le titulaire de l’autorisation cesse l’exercice de l’activité pour laquelle lui a été délivrée 

l’autorisation. 

 

B- Signature électronique : solution de confiance indispensable à la confiance 

numérique 
La réglementation juridique de la signature électronique est établit via la loi 43-20. Prévu par le premier 

chapitre de la loi susmentionné, la signature électronique est réglementée par la première sous section 

de la section des services de confiance. De l'article 4 à l'article 11, ces neufs articles constitue le socle 

juridique de la signature électronique.  

Cette réforme intervient dans le but d'adapter les règles régissantes la confiance numérique avec les 

nouvelles avancées technologiques en la matière. Dans le but de clarifier et comprendre la signature 

                                                           

1568 Art. 47 de la loi 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques.  

1569 Alinéa 3 et 4 de l'article 46 de la loi 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques 

1570 Article 48 de la loi 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques. 
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électronique, une distinction nous parait essentiel entre la signature électronique et la signature 

numérique. Il convient de noter que toute signature numérique est toujours électronique, alors qu’une 

signature électronique n’est pas forcément numérique1571. 

La différence, c’est qu’une signature numérique repose sur une technologie cryptographique qui fournit 

un niveau supplémentaire de sécurité et d’intégrité du document. Elle constitue le type de signature 

électronique le plus sûr et le plus avancé. Utilisant les normes et procédures de l’infrastructure à clés 

publiques (ICP) pour signer des données électroniques avec une clé cryptographique. Le contenu du 

message ne peut pas être modifié ni manipulé sans remettre en cause la validité de la signature 

numérique1572.En revanche, la signature électronique peut consister en une simple image de votre 

signature manuscrite collée dans un document Word. Il peut même s’agir de votre signature de courrier 

électronique1573. 

La signature électronique considéré comme moteur de l'évolution des nouvelles technologies de 

l'information, sa sécurisation représente un pilier majeur de confiance numérique d'aujourd'hui. Dans 

ce cadre, la lecture de la loi 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques 

n'a pas donné de définition à la signature électronique, mais elle a pourtant mentionnée dans son premier 

article la définition de la signature électronique simple1574. 

Une question juridique importante se pose dès lors que la signature électronique et ses applications 

pratiques se font de plus en plus sentir. Si la signature sur support papier marque la traçabilité de la 

signature via son support écrit déjà archivé et conservé dans des conditions bien précises. La signature 

électronique étant ne pas être matérialisable, la question de son archivage pose toujours problème. C'est 

la raison d'existence d'un mécanisme mathématique, informatique et algorithmique permettant 

d'instaurer un mécanisme spécifique d'archivage électronique. Au Maroc, cet archivage est assuré et 

contrôlé par la Direction Générale de la sécurité des systèmes informatiques et par l'autorité de 

certification des signature électronique à savoir le Barid eSign. 

L'étude de la signature électronique nous mène a étudier ces différentes formes à savoir la signature 

électronique simple, avancée et qualifiée. Vu la simplicité de la première forme de la signature 

électronique à savoir la signature électronique simple et sa définition déjà mentionnée par le chapitre 

préliminaire de la loi 43-20. Notre étude sera focaliser sur la signature électronique avancée et celle 

qualifiée nouvellement instaurer par la loi susmentionnée. 

 

1-1 La signature électronique avancée 

L'article 5 de la loi 43-20 relative aux services de confiances pour les transactions électroniques prévoit 

que la signature électronique avancée est une signature électronique simple répondant à des conditions 

spécifiques.  

                                                           

1571 Différence entre signatures électroniques et signatures numériques, article publié sur le Global Sign by GMO via le site 

www.globalsign.com, consulté la dernière fois le 30/10/2021 à 15 H 56 min. 

1572 Quelle est la différence entre une signature électronique et une signature numérique ?; article publié sur le site 

www.connective.eu, consulté la dernière fois le 30/10/2021 à 16 H 15 min. 

1573 1573 Quelle est la différence entre une signature électronique et une signature numérique ?; article publié sur le site 

www.SLL.com, consulté la dernière fois le 30/10/2021 à 16 H 15 min. 

1574 Signature électronique simple : la signature qui consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification 

électronique garantissant le lien avec l’acte auquel la signature s’attache et qui exprime le consentement du signataire", article premier 

de la loi 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques. 
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La valeur probatoire et la recevabilité de la signature électronique avancée en justice doit de prime 

abord répondre aux conditions susmentionnée de l'article 5 de la loi 43-20. Une fois ces conditions 

remplies, cette signature ne peut être refuser ou réfuter en justice. Cet article constitue une caution et 

avancée par rapport à l'ancienne loi 53-05 relative à l'échange électronique des données juridiques. Il 

prévoit clairement la reconnaissance et la force juridique attribuée à tout écrit averti de la signature 

électronique.  

La première condition se rattachant à l'identification du signataire. Cette condition se traduit via la 

réunion de la signature propre du signataire permettant son identification. Ces deux conditions 

cumulatives sont prévues par l'article 5 de la loi 43-20. Le cumul de ces conditions revêt la volonté du 

législateur d'assurance et de détermination certaine de la personne signataire afin de garantir la 

confiance numérique dans toute transaction ou opération conclue via l'utilisation des technologies de 

l'information quelle que soit leur nature.  

La signature électronique avancée repose sur des moyens d’identification plus fiables qu’une signature 

électronique dite « simple ». Elle nécessite la création d’un certificat émis au nom du signataire dont le 

justificatif d’identité est contrôlé l'autorité nationale.1575. 

Un exemple de signature électronique avancée est la signature biométrique utilisant une tablette  

Wacom, une signature utilisant l’identité numérique néerlandaise iDIN, ou encore une signature  

réalisée après une vérification des papiers d’identité d’une personne par un applicatif dédié (Onfido,  

IDNow, Ubble,...). 

Il convient de noter que les conditions posée par la loi concernant la signature électronique simple, 

avancée, ou qualifiée répondent au besoin et aux exigences de satisfaction du critère de fiabilité1576.  

la fiabilité d'un procédé de signature électronique n'est présumée au Maroc, jusqu'à preuve contraire, 

que dans le cas où est utilisée une "signature électronique sécurisée"1577. Dès lors, pour des raisons 

de sécurité juridique, il est recommandé d'utiliser un procédé de signature électronique dont la force 

probante est reconnue par les tribunaux marocains, à savoir un procédé qui met en œuvre une "signature 

électronique sécurisée".  

C'est dans ce sens que l'article 7 de la loi 43-20 relative aux services de confiance dans les transactions 

électroniques traite de la recevabilité de cette signature devant les tribunaux et de sa force probante. 

L'assignation d'une signature électronique avancée ne peut être refusée en justice vue son format 

électronique. Cet article emporte une reconnaissance devant les tribunaux de toute signature 

électronique. Cette conclusion mènera les juges à reconnaitre toute signature répondant aux exigences 

de l'article 5 précité.  

L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique simple ou avancée comme preuve en 

justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique 

ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée prévue à l’article 6 de la 

loi 43-20. 

 

2- La signature électronique qualifiée  

                                                           

1575 BIRNBAUM SARCY Laurence et DARQUES LANES FLorence, La signature électronique: comparaison entre la législatation 

française et américaine, article publié sur HeinOnline, N°5, 2001 page 3. 

1576 Irina, Droit de la preuve appliqué au commerce électronique au Canada, droit civil / common law, article publié sur Lex 

Electronica, vol. 11 n°1 (Printemps / Spring 2006), page 27. 

1577 Utilisation de la signature électronique au Maroc, article publié par le cabinet CLIFORD CHANCE, Mai 2020, page 1. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

649 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

A travers la lecture de la loi 43-20 relative aux services de confiance dans les transactions électroniques, 

il énumère et réglemente dans plusieurs article la signature électronique avancée. Cette forme de 

signature électronique est une nouveauté de la loi 43-20 et s'inscrit dans le processus continuelle 

d'adaptation des normes des nouvelles technologies au Ma roc avec les exigences et normes 

internationales en la matière. Représentant un aspect important et une traduction réelle de la confiance 

numérique et digitale, la signature électronique qualifiée est une avancée législative qui va par la suite 

permettre un accroissement de la confiance dans l'appareil digitale que sa soit au niveau des instances 

publiques ( E-administration) ou son utilisation par les opérateurs privées et même les particuliers.  

La définition de la signature électronique qualifiée est prévue par l'article 6 de la loi 43-20 relative aux 

services de confiance dans les transactions électroniques. La lecture de cet article nous révèle que le 

législateur a qualifiée cette signature de telle tels que cette dernière remplit les conditions requises de 

la signature électronique avancée et à condition qu'elle soit produite par un dispositif qualifié de 

création de la signature électronique1578.   

L'instauration de cette signature instaure une nouvelle ère de confiance numérique et digitale. 

Présentant un mécanisme mathématique et algorithmique compliquée, elle présente certes aujourd'hui 

des avantages indéniable et certaine à ces utilisateurs et assure par delà une confiance et une certitude 

dans les nouvelles technologies.  

Une signature électronique « qualifiée » est une signature électronique avancée (qui présente donc les  

avantages repris ci-dessus), basée sur un certificat qualifié et créée au moyen d'un dispositif de  

signature qualifié. 

La question de l'instauration de cette signature suscite débat et la réponse s'affiche sur sa valeur 

probante. En justice, une signature électronique, si elle n’est pas qualifiée pourra avec plus de facilité 

être remise  en cause, au contraire de la signature qualifiée, qui aura une valeur juridique plus 

importante,  assimilée à une « vraie signature de la main1579. 

Il convient de signaler que le certificat qualifié de la signature électronique est délivré par un prestataire 

de services de confiance agréé et comporte des données et informations fixées par voie réglementaire 

c'est ce qui a été prévue par le 9éme article de la loi 43-20 relative aux services de confiance dans les 

transactions électroniques. Ce certificat constitue le cœur battant et la base de la signature électronique 

qualifiée. Au Maroc et jusqu'à nos jours, Barid Esign est l'autorité publique agrée afin de donner des 

certificats électroniques. Cependant, l'alignement du législateur durant les prochaines années serait 

d'élargir les agréments afin de simplifier et encourager le recours aux certificats électroniques.  

 

Conclusion  
Dans le contexte de mouvance international de la digitalisation avec ces divers paramètres, la question 

de la confiance numérique s'affiche au premier rang et constitue le cheval de bataille pour tout les pays 

afin de réussir ce pari qui sans lequel le passage à une société informatisée ne peut voir le jour. 

Aujourd'hui, avec les divers progrès technologiques, le Maroc doit mettre à jour sa stratégie numérique 

et digitale en incluant les nouveaux paramètres de l'intelligence artificielle et des développement du 

                                                           

1578 L'article 6 de la loi 43-20 relative aux services de confiance dans les transactions électroniques qui stipule :"Une signature 

électronique qualifiée est une signature électronique avancée qui doit être produite par un dispositif qualifié de création de signature 

électronique prévu à l’article 8 ci-après et qui repose sur un certificat qualifié".  

1579 Signature électronique, guide à l'intention des autorités publiques bruxelloises publié sur la plateforme officielle du service 

public régional de Bruxelle www.easybrussels.org, consulté la dernière fois le 01/11/2021 à 15 H 45 min. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

650 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

Big Data. Le Besoin d'incorporer un corps de règles cohérentes est une nécessité du siècle afin de faire 

face aux défis technologiques futurs.  
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L’internationalisation de droit marocain des affaires et l’adhésion à l’OHADA 
The internationalization of Moroccan business law and membership of OHADA 

 

doctorante en droit des affaires, laboratoire 
« ESSOR » , université SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH FES . 

      

 

Abstract      

              

The current practice of international business law in Morocco reveals a lot about the quality a

nd content of the new Moroccan business law. She does, however, reveal several anomalies o

r inadaptations of common law to the requirements of the applicability of certain international

 contracting arrangements that are of particular interest to foreign economic operators. 

 

       Moreover, the new Moroccan law of business includes a commercial code that specifies 

the legal regime applicable to certain distribution contracts, such as a commercial agency or a 

commission, as well as financing contracts, such as credit-bail, and it has more specifically 

established a new regime for resolving business difficulties, which includes procedures for 

avoiding difficulties and liquidation. 

 

 In his case, the law of corporations has been reformed, and in the case of a private corporation, 

for example, the principles of corporate governance have been defined to ensure more equity 

in the rights of shareholders. Furthermore, under the "ADPIC" of the Organization Mondial of 

Commerce, intellectual property rights have been harmonized with international commitments 

made by the Moroccan government, and last but not least, banking and monetary rights have 

been updated to ensure greater transparency and efficiency in the capital market.  

 

      the new legal and judicial arsenal, along with the establishment of commercial tribunals, 

has set a high bar for the development of business in Morocco. As a result, while judicial 

procedures serve as a source of reassurance for investors, Morocco's legal armory in the area 

of business law remains at odds with worldwide standards. The commercial dispute, like 

Damocles on the throne of investors, is a fact of life in the business world. Lourdes procedures 

and a lack of judge training are two of the most common criticisms. 
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Résumé : 

 

       Dans le cadre de l'adhésion actuelle à la CEDEAO, des rumeurs circulent selon lesquelles 

le Maroc envisage de devenir le 18e membre de l'Organisation africaine de coordination du 

droit commercial (OHADA). L'intégration à la Communauté économique ouest-africaine 

s'inscrit dans la volonté du Royaume de Chérif de développer pleinement la coopération Sud-

Sud. Juridiquement, la question est de savoir si devenir membre de l'OHADA va permettre de 

concrétiser cette stratégie, et si oui, à quelles conditions. 

         Ainsi, Tous les domaines du droit peuvent faire l'objet de travaux et de textes coordonnés 

et normés a priori. Cependant, ce processus est loin d'être exclusif, mais limité par les attentes 

de la communauté internationale. Dans ce cas, le droit commercial compris dans la perspective 

du commerce international illustre parfaitement ces besoins. Afin de promouvoir et d'assurer 

les transactions, le commerce international et régional, l'élaboration de normes coordonnées est 

nécessaire, pas indispensable. Plus largement, c'est une réponse aux besoins et intérêts du 

commerce international 

            

         Pour cette raison, Le législateur marocain doit modifier et renforcer son arsenal juridique 

en matière commerciale pour parvenir à une coordination significative avec les normes 

internationales. D’autre part, le Maroc doit également participer aux négociations au sein des 

organisations internationales et devenir un membre déterminant de la réalisation de 

l'internationalisation. L’équation du droit et réglementations internationales. 

 

 

 

Introduction : 

La mondialisation économique exige la coordination des droits et des pratiques juridiques. 

Cette exigence est une priorité pour les pays en développement de créer les conditions 

favorables à la mise en place des champs de sécurité juridique et judiciaire nécessaires pour 

attirer des investissements importants, car l'investissement lui-même est un risque, même s'il 

est calculé ; si ce risque principal inévitable Double le risque d'être la volatilité, la volatilité et 

le système juridique insaisissable, alors il n'y a pas beaucoup de place pour attirer les 

investisseurs. 

En effet, l'intégration à la Communauté économique ouest-africaine s'inscrit dans la volonté du 

Royaume chérifien de développer pleinement la coopération Sud-Sud. Vingt-cinq ans après sa 

création, l'organisation a constitué un immense travail d'unification juridique aux niveaux 

matériel et territorial.1580 Par conséquent, il constitue un pare-feu pour empêcher la croissance 

                                                           

1580 LOQUIN Eric et RAVILLON Laurence, « La volonté des opérateurs vecteur d’un droit mondialisé », in La mondialisation du droit, 

Paris, Litec, 2000, Vol. 19, Université de Bourgogne, CNRS, Travaux du CREDIMI, sous la direction de LOQUIN Eric et KESSEDJIAN 

Catherine, pp. 91 et suiv. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

654 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

explosive du droit des affaires, l'isolement des États contractants et la création d'un espace 

juridique global qui contribue à créer un espace économique viable et dynamique. En même 

temps, il peut devenir un modèle à suivre pour l'Afrique et d'autres régions, car les pays des 

Caraïbes ont déjà mis en œuvre un projet similaire. Cette hypothèse est étayée par le fait que le 

droit OHADA et le droit marocain sont homogènes en termes de sources, car ces deux lois sont 

principalement inspirées du droit français. 

Dans ce sens, l’unification du droit des affaires passe par un texte appelé "Acte d'unification". 

Ces projets de loi supranationaux sont préparés et rédigés par le secrétariat permanent et soumis 

à l'approbation du Conseil des ministres de l'OHADA en tant qu'organe législatif. Rappelons 

que l'OHADA est née du « Traité de coordination du droit commercial africain »1581 signé à 

Port Louis (Maurice) le 17 octobre 1993 et révisé à Québec (Canada) le 17 octobre 2008 avec 

17 États membres. Avec une population de 272 millions d'habitants et un produit intérieur brut 

de 166 milliards d'euros, ils bénéficient de règles communes dans un large éventail de domaines 

du droit commercial. 

Pour l'OHADA, l'entrée du Maroc sera aussi une opportunité. Le produit intérieur brut du pays 

représente plus de 50% du produit intérieur brut de ses États membres actuels. Dans le même 

temps, l'adhésion du Maroc permettra à l'OHADA de promouvoir les échanges entre le royaume 

et les pays de l'organisation. En outre, le Maroc participera aux frais de fonctionnement de 

l'organisation en percevant des contributions financières sur la valeur en douane des produits 

importés de pays tiers pour la consommation. 

Il y a aussi une question de politique étrangère. L'adhésion du Maroc sera considérée comme 

un symbole de l'établissement des pays francophones en Afrique subsaharienne et s'oppose aux 

efforts du pays pour s'intégrer au Maghreb arabe. Enfin, le temps nécessaire au Maroc pour 

intégrer l'OHADA et tous les textes en vigueur mettra à l'épreuve la patience des 

investisseurs1582. De plus, l'entreprise dispose de deux ans pour se conformer aux nouvelles 

lois et réglementations commerciales. Les membres au Maroc doivent passer la nouvelle norme 

qui exige de longues heures de travail. Le royaume doit donc se préparer en amont à adhérer à 

l'OHADA, mais il est certain que ces deux entités en bénéficieront beaucoup. 

Enjeux et perspectives pour le Maroc d'adhérer à l'OHADA. Les possibilités sont énormes, les 

enjeux sont infinis et les perspectives sont énormes. C'est en quelque sorte à quoi ressemblera 

le Maroc en devenant membre de l'Organisation Africaine pour l'Harmonisation du Droit des 

affaires (OHADA). De plus, cette adhésion est "très populaire" que jamais. 

D'un point de vue économique, le statut actuel du Maroc permettra sans aucun doute aux 

entreprises et investisseurs marocains de continuer à exister sur le marché africain en raison de 

sa proximité avec les entreprises européennes, américaines et asiatiques, tout en tenant compte 

des différents accords de coopérations que le Maroc a signés avec autres pays. Nation. Cette 

organisation est l'un des rares États membres de la communauté des affaires. 

Tout cela favorisera également le commerce entre le Royaume et les États membres de 

l'organisation. Dès lors, il est clair que l'intérêt principal de ce membre est de créer une 

atmosphère propice aux échanges économiques et commerciaux entre le Maroc et l'OHADA. 

En ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, les États membres de l'OHADA sont les 

                                                           

1581 - V. OSMAN Filali (et alii), Vers une lex mercatoria mediterranea, Harmonisation, unification, codification du droit dans l’Union 

pour la méditerranée, Bruxelles, Bruylant,2015, 391 pp 

1582 A. Chankou, « La page est tournée », Maroc-Hebdo International, n° 293, 18 octobre 2014. 
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partenaires économiques privilégiés du Royaume du Maroc. Aujourd'hui, de nombreuses 

sociétés ou filiales marocaines sont implantées en Afrique. Ainsi, en se rapprochant de 

l'organisation, le Maroc réduira la charge pesant sur ces entreprises qui jouent un rôle important 

dans l'économie du pays. Par exemple, en termes d'installations, cette approche permettrait aux 

entreprises et filiales marocaines d'avoir la même législation comptable que la plupart des pays 

dans lesquels elles sont implantées. 

Alors, La politique d'internationalisation du droit commercial marocain requiert un cadre 

juridique cohérent et efficace en termes de contenu et d'application pour promouvoir 

l'investissement et le commerce, restreindre l'arbitraire et rationaliser les procédures Afin de 

rester compétitifs sur un marché mondialisé, les pays se font concurrence pour l'attractivité de 

leurs systèmes juridiques. Le maintien d'un cadre juridique clair et propice à la conduite des 

affaires est une des conditions du maintien de ce type de concurrence. C'est aussi un enjeu 

stratégique. Des procédures claires, transparentes et interactives pour la formulation, la 

rédaction et la promulgation des lois et règlements sont essentielles au succès d'une 

stratégie.1583 

En fait, le Maroc doit développer un cadre juridique, institutionnel et procédural clair et 

prévisible pour encourager l'investissement et créer une atmosphère stable afin que les 

entreprises puissent raisonnablement évaluer les risques, réduire les coûts de transaction, 

compenser les défaillances du marché et voir l'arbitraire du gouvernement réduit. Alors que les 

pratiques commerciales et le monde des affaires continuent d'évoluer, le droit des affaires et les 

stratégies de réforme connexes doivent également suivre le rythme. 

En fin, si cette adhésion du Maroc devient possible, elle permettrait également une meilleure 

sécurité juridique et judiciaire aux entreprises marocaines implantées en Afrique ainsi qu’une 

meilleure visibilité et garantie de leurs investissements. Tout cela permettrait aussi de "booster" 

les échanges commerciaux entre le Royaume et les pays de l’Organisation pour 

l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).La question qui se pose est celle 

de savoir : dans quelle mesure le droit des affaires marocain est arrivé à l’internationalisation ? 

pourquoi le droit des affaires marocain s’est internationalisé ?quelles sont les mesures adoptés 

?et quelles sont les conséquences et défis de cette internationalisation ?. 

On va projeter la lumière dans le premier chapitre (I) sur les mécanismes juridiques adoptés 

par le Maroc afin de faire harmoniser son droit des affaires avec les standards internationaux, 

ainsi les mécanismes institutionnels qui aident à réussir la politique d’internationalisation de 

droit marocain des affaires, chapitre (II) 

Chapitre premier : Les mécanismes juridiques de l’internationalisation du droit 

marocain des Affaires. 

Au cours des dix dernières années, le Maroc s’est engagé dans des réformes ambitieuses visant 

à mieux s’intégrer dans l’économie mondiale et à promouvoir le développement du secteur 

privé. Reflétant une volonté royale clairement affichée, ces mesures ont eu un impact positif 

sur l’économie, la société et l’image du Maroc. Cependant, les efforts sont à consolider car 

l’impact des réformes a été limité par des obstacles structurels et un déficit de mise en œuvre. 

Section 1 : la mise à jour de la législation marocaine des Affaires. 

Une méthode d'évaluation efficace et rapide, à travers une approche qualité et un pragmatisme 

utile n’a pas été facile à élaborer. Il ne s’est pas agi de faire une évaluation simple de la 

                                                           

1583 Climat des affaires: Les pistes d’amélioration Par | Edition N°:3676 Le 13/12/2017. 
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législation commerciale marocaine mais d’y inclure également le cadre réglementaire, et les 

institutions chargées de l’appliquer, dans une perspective de droit comparé, le Maroc doit 

s’ouvrir dans le cadre de la mondialisation à la concurrence internationale. Cette méthodologie 

a été conçue comme un outil efficace, afin d'obtenir une appréciation crédible et rapide de 

l’existance et un diagnostic général de l’état des lieux au Maroc. 

Sous-section 1 : la modernisation de code de commerce : 

La raison qui tend à mettre le droit marocain des affaires au diapason de ces standards reconnus 

internationalement, et bien que les travaux d’amélioration de code commerce ont commencé 

des années avant la signature de l'Accord d'association Africo-marocain, il était nécessaire que 

son contenu ne soit pas seulement ramené à une simple compilation des dispositions 

préexistantes. 

D’abord, Il semble bien que ce soit le choix qui a été retenu puisque le code apparaît  comme 

une refonte quasi-complète qui procède du triple souci d'adaptation, de modernisation et de 

comblement de certaines lacunes. 

Le « Code de commerce » doit s'adapter à l'esprit de libéralisation et à la recherche du profit 

comme finalité principale de la vie des entreprises. A cette fin, son économie globale doit 

reposer sur le renforcement de la sécurité des actions en justice. Par conséquent, le nouveau 

droit commercial doit se concentrer sur la production et la circulation des richesses, et la 

production et la circulation des richesses doivent être développées et soutenues dans le cadre 

du nouvel ordre public économique.1584 L'enjeu est de taille, et la question aujourd'hui est de 

savoir s'il a pris les mesures nécessaires pour remporter l'enjeu. 

Pour répondre à cette question revient à chercher si le code de commerce répond aux normes 

internationales en tant que choix philosophique d'action ou aux normes internationales 

imposées en raison de contraintes endogènes et exogènes ? Concernant cette philosophie 

d'action, les propos de l'État sont clairs. Il prône la déconnexion économique et estime qu'il ne 

peut plus rien faire : il n'a ni la capacité ni la volonté de faire. Par conséquent, le rôle des 

opérateurs économiques privés doit être plus actif. Le rôle de l'État n'est plus celui d'aide et de 

soutien, mais seulement le compagnon et le garant du fonctionnement normal de l'économie 

libre. Ainsi, les paroles et la pratique ultérieure parfaitement exécutées 

En s’inscrivant dans cette philosophie et cette démarche, c'est une manière pour le code de 

commerce et le droit en général de rattraper la réalité politique et économique. On peut y voir 

aussi leur capacité à consacrer des institutions et des techniques nécessaires au nouvel ordre 

public économique en formation, à réformer d'autres et à se renouveler eux- mêmes pour suivre 

l'évolution des idées et des pratiques sur lesquelles entend s'appuyer le monde des affaires. Le 

droit intervient ainsi pour leur donner un statut juridique et fixer les règles régissant le jeu des 

partenaires. Il reste peut-être à regretter à ce propos que pour mieux préciser cette pensée, le 

législateur et les rédacteurs du code ne l'aient pas fait précéder d'un exposé des motifs. Ils 

auraient ainsi contribué à mieux fixer les idées sur leurs objectifs en matière de transparence 

des transactions, de régularisation de la vie commerciale et de sécurité des investissements. 

D'autant plus que le nouveau code introduit une série considérable d'innovations. 

En ce sens, la loi étend largement le domaine de la commercialité et, plus que cela, parvient à 

mieux la clarifier. Dans l'ancien code, elle était à la fois de conception "objective" et 

                                                           

1584 Pour une législation commerciale moderne Tarik QATTABPublié dans Aujourd'hui le Maroc le 23 - 10 – 2017. 
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"subjective", sinon ballottée entre l'une et l'autre. Au point où, à l'image du droit français qui 

lui servait de modèle, il aboutissait selon la doctrine à "un cercle vicieux". 

Car, d'une part, « le commerçant se connaît par la nature de ses actions », d'autre part, « la 

nature de ces actions dépend de la qualité de la personne qui effectue ces actions ». Afin de se 

débarrasser de la construction qui a longtemps été accompagnée de recherches commerciales 

et qui a suscité d'interminables débats et réflexions, le nouveau code a immédiatement choisi 

la notion « d’activité » comme norme commerciale. Ainsi, la qualité de commerçant s'obtient 

en exerçant de manière habituelle et professionnelle les activités visées aux articles 6 et 7 et les 

activités pouvant être absorbées (article 11). Si l'on ajoute certains comportements définis 

comme commerciaux (article 9), la liste est très utile. De plus, le code n'introduit même pas un 

nouveau concept contenant une présomption commerciale concernant « toute personne inscrite 

au registre du commerce »1585. 

En fait, le domaine des affaires s'est ainsi élargi au mieux. Les sources du droit commercial ont 

également fait l'objet d'un traitement particulier : parmi elles, puisque l'article 3 stipule que « 

l'usage spécial et local est antérieur à l'usage général », se démarque l'usage comme source de 

privilège et de hiérarchie. Cette précision luxueuse est certes louable, mais il faut aussi savoir 

que l'utilisation de cette méthode au Maroc est encore assez incertaine. En effet, pour que le 

juge envisage de l'utiliser, il faut qu'il y ait une loi le mentionnant, ou un tribunal professionnel 

peut les sanctifier par des « parères ». 

Au Maroc, ce n'est pas toujours le cas. En fait, on peut estimer qu'ainsi, les rédacteurs du code 

espèrent faire place à des précédents en jouant un rôle de source du droit commercial. En fait, 

c'est précisément à cause de cela que la force contraignante est donnée à son utilisation. C'est 

en recourant à la jurisprudence que l'on peut découvrir et apprécier le lieu réel d'usage comme 

source de droit. Tout en redéfinissant les conditions pour les femmes mariées et les petits 

commerçants, la capacité commerciale est également une innovation fondamentale. 

En revanche, plus de 80 ans après que le code de commerce de 1913 ait conduit à la domination 

de l'ordre public extérieur, l'ordre public marocain a repris ses droits. Pour les femmes mariées, 

la nouvelle loi élimine la contradiction entre la législation commerciale et les règles 

correspondantes de la Mudawana. Désormais, les femmes mariées jouissent de toutes leurs 

capacités et retrouvent une totale liberté de commerce. Elle n'a plus besoin d'inscrire 

l'autorisation de mariage au registre du commerce. Pour les mineurs, l'âge de la majorité, ainsi 

que toutes les lois nationales, est désormais réglementé par la loi marocaine. A cet égard, 

l'important n'est pas la date d'adhésion à la majorité : tout le monde est fixé à 20 ans, mais elle 

peut être abaissée selon les souhaits de la majorité de la société civile exprimés à cet égard1586. 

L'espace de cette note présentative ne peut suffire à les relater en totalité et encore moins à les 

analyser en détail. Ceux qui ont été notés en termes d'expansion commerciale, d'origines 

juridiques ou de capacités commerciales ne veulent pas être des exemples ou des illustrations 

importants des changements majeurs du droit commercial jusqu'à présent. Efficace ici, Afin de 

bien comprendre tous les changements intervenus, il est nécessaire d'ajouter des ajustements et 

des innovations à ces exemples, qui régiront plus tard le cadre des obligations des commerçants 

                                                           

1585 - "Droit des affaires", nouvel ouvrage de droit marocain signé Didier R. Martin Par ABDELALI EL HOURRI Mardi 25 avril 

2017 ,P45 . 

1586 - "Droit des affaires", nouvel ouvrage de droit marocain signé Didier R. Martin Par ABDELALI EL HOURRI Mardi 25 avril 

2017,p67 . 
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dans l'enregistrement et la conservation du registre du commerce Introduire l'achalandage, sa 

définition et les affaires connexes, effets de commerce et contrats commerciaux, dont sept dans 

l'ancien code ou texte spécifique, et pas moins de dix dans la nouvelle loi, notamment dans le 

domaine bancaire ou de l'assimilation. 

Quelle que brève que puisse être une telle présentation, elle se doit de souligner également le 

caractère novateur de la partie finale du nouveau code, consacrée aux procédures de prévention 

et de traitement des difficultés de l'entreprise. 

Les procédures nouvelles réglementent les modalités de prévention, le redressement, la 

liquidation judiciaire ainsi que les sanctions éventuellement prononcées à l'encontre des 

dirigeants défaillants. 

Les exigences des milieux d'affaires qui agissent dans un contexte de plus en plus 

internationalisé et qui recherchent une harmonisation des normes régissant leurs relations. Les 

contraintes contemporaines ont imprimé au droit commercial actuel de nouvelles tendances. 

Désormais, il doit tenir compte non seulement des nécessités de l'interventionnisme de l'Etat, 

mais aussi de celui des milieux d'affaires eux-mêmes. A divers points de vue, il lui est aussi 

imposé de s'internationaliser, (c'est-à-dire de dépasser ses frontières nationales pour répondre 

aux besoins des concentrations et des ententes ainsi 

Que des conventions internationales au terme desquelles les Etats s'engagent à adopter des lois 

commerciales uniformisées. 

Ainsi, les commerçants ont identifié cette tendance dans la réglementation des moyens de 

paiement et des effets de commerce (chèques, mandats et billets à ordre), des transports 

(ferroviaires, maritimes et aériens), des droits de propriété industrielle ou des ventes 

internationales... par exemple, Rome contient l’engagement des signataires à unifier les lois 

applicables au commerce. L'accord conjoint conclu entre le Maroc et l'Union européenne 

stipule dans son article 39, « Les parties assureront la protection pleine et effective des droits 

de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale conformément aux normes 

internationales les plus élevées, y compris des moyens efficaces de faire valoir ces droits.". 

Dans ce cas, il s'agit bien d'une promesse d'adapter sa législation « provisoire » et de la mettre 

en conformité avec les normes internationales les plus matures, c'est-à-dire celles qui ont fait 

leurs preuves et sont acceptées par le monde des affaires. Or, ce faisant, en devenant droit 

international, le droit commercial n'est plus qu'un retour à sa source originelle de droit 

transnational, et la codification spécifique de chaque pays l'a supprimé de cette situation et de 

cette nature. 

Paragraphe 2 : Entreprises en difficulté : Le nouveau mécanisme est en place. 

Le parlement a adopté la loi 73-17, un nouveau code pour les entreprises difficultés le 9 avril 

et l'a annoncé au journal officiel le lundi 23 avril. Le dispositif appartient à « Cette réforme va 

promouvoir le Maroc au cinquième volume du classement de l'environnement des affaires 

établi par la Banque mondiale. Elle apporte plusieurs nouveautés », se félicite le rapporteur 

juridique. La Banque mondiale considère à juste titre ces anomalies dans notre système de 

liquidation des faillites comme un facteur évident de l'insécurité du droit des investissements, 

qui a affecté négativement la note du Maroc dans le précédent rapport Doing Business, résultant 

en un classement qui n'est pas aussi bon que celui des autorités marocaines. Si avantageux 

Bien sûr, l'apport le plus symbolique de la réforme est l'introduction de nouvelles méthodes de 

règlement des défilés, qui ont complètement changé la méthode des procédures collectives. En 

effet, avec le nouveau processus de sauvegarde, nous n'attendons plus la cessation des 
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paiements pour déclencher la machine de procédure collectif, et nous sommes intervenus 

vigoureusement lorsque l'entreprise montrait les premiers signes d'une crise grave. 

L’art. 561 du nouveau livre V du code de commerce indique à cet égard que «la procédure de 

sauvegarde peut être ouverte sur demande d’une entreprise, qui sans être en cessation de 

paiement, fait face à des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et qui pourraient 

entraîner dans un proche délai la cessation de paiement ».1587  

Il s'agit d'une innovation fondamentale dans la technique juridique des procédures collectives. 

Jusqu'à présent, est de distinguer clairement les procédures préventives, légères et invalides, et 

les procédures collectives - redressement ou liquidation- réservées aux entreprises en cessation 

de paiement. La particularité est que son système juridique est trop strict, ainsi que la rigueur 

et la rigueur de la réglementation.  

Par conséquent, les nouvelles procédures de sauvegarde ont entraîné des changements majeurs 

à cet égard. Une entreprise en difficulté (mais pas en retard) peut recourir à une solution 

juridique protectrice, jusque-là réservée à la restructuration, mais elle ne retirera pas le contrôle 

du mandant de l'entreprise sur la procédure. Il a le monopole du déclenchement de la protection 

et conserve ses pouvoirs de décision et de gestion tout au long de la procédure.1588 

Il existe encore de nombreuses innovations législatives introduites par la loi n° 73-17. Dans la 

plupart des cas, ils ont des valeurs différentes et portent des signes d'empressement et d'urgence 

qui accompagnent la conception et l'adoption du texte, qui doit être collecté à tout prix en juin 

par la banque pour préparer le prochain rapport D'oing Business. Cette urgence a-t-elle 

disqualifié cet article ? Évidemment pas. Malgré de nombreuses lacunes et lacunes, ces 

contributions sont clairement significatives. À cet égard, il est attendu avec impatience 

d'adopter des lois et règlements relatifs aux fiduciaires afin de mesurer plus précisément la 

pertinence et l'importance de ces dons. En fait, le dilemme du droit des sociétés contemporain 

est l'un des problèmes les plus difficiles à contrôler pour les législateurs modernes. 

Il n’en demeure pas moins que le droit contemporain des entreprises en difficulté figure parmi 

les matières les plus difficiles à réglementer pour les législateurs modernes, tant l’affrontement 

des intérêts contradictoires et tout autant légitimes est difficile à juguler par les législateurs, 

dans le cadre d’une discipline juridique en interaction permanente avec l’économie et la vie des 

entreprises. 

Sous-section 2 : les reformes des sociétés commerciales. 

Ces dernières années, la législation des sociétés commerciales marocaines s'est adaptée aux 

enjeux de la mondialisation. Le texte principal, qui remonte généralement à la période du 

protectorat, a été mis à jour. Cette mise à jour porte sur un certain nombre de législations de 

base qui, idéalement, devraient permettre au pays d'opérer dans un contexte d'investissement et 

de commerce avec une perspective internationale. Des textes et des institutions, qui constituent 

encore de sérieux obstacles aux investissements nationaux et étrangers. 

D’abord, les règles de droit qui ont, jusqu’à ces dernières années, régi les sociétés au Maroc 

étaient notamment constituées par : 

 Le Dahir des contrats et obligations (DOC) qui édicte les dispositions générales, applicables 

qui édicte les dispositions générales, applicables aux sociétés civiles et commerciales, Le Dahir 

formant le code de commerce qui réglementait   

                                                           

1587 Livre 5 de code de commerce marocain 

9103/00/19مساطر صعوبات املقاولة في ضوء القانون  مركز القضاء في 1588  lghazi Mohamed de 17-7 
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 Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple (art 31 et suivantes) 

 Les sociétés en participation (art 52 et suivantes) 

 Les lois du 11 août 1922 relatives aux sociétés anonymes, et du 1er septembre 1926 relatives 

aux sociétés à responsabilité limitée. 

 Ces textes ont été copiés directement de la loi française, et le Maroc était à l'époque sous 

protection française - bien qu'il ait été révisé et complété à de nombreuses reprises depuis lors, 

il était encore le texte de base pour la gestion des sociétés commerciales avant la promulgation 

de la nouvelle loi. En fait, jusqu'à aujourd'hui, le nouveau droit des sociétés au Maroc est encore 

profondément inspiré par le droit français. Ces nouvelles lois codifient un ensemble de textes 

qui donnent l'image la plus confuse et modernisent une législation1589. Les améliorations 

impressionnistes sont loin de combler des lacunes, voire des lacunes. La nouvelle législation le 

clarifie en introduisant des améliorations importantes dans le droit des sociétés qui sont 

adaptées aux normes internationales et aux réglementations intergouvernementales sans 

bouleverser complètement les réglementations précédentes. 

 - Les règles de la société, notamment celles de la société anonyme, sont stipulées.  

 Les règles de gestion et d'administration permettent désormais une meilleure répartition du 

pouvoir et de l'autorité entre les agences. 

  Pour les sociétés anonymes, la loi leur offre un choix, ce qui est la plus grande innovation 

de la loi, les droits des actionnaires sont affirmés et renforcés. En développant leurs méthodes 

d'information, le législateur a le souci d'impliquer les actionnaires dans la vie sociale et de 

protéger les minorités. 

  Le contrôle des comptes est plus efficace. Le rôle des commissaires aux comptes est 

renforcé, leurs capacités sont garanties et leur indépendance est mieux garantie. -La loi a 

toujours un grand intérêt à décrire en détail les changements de capital, les fusions, les scissions, 

les transformations et les liquidations. 

  Les règles légales ont été assorties de sanctions pénales. Le législateur a pensé que la nullité 

de la société n'était pas une sanction appropriée, et que la responsabilité civile des 

administrateurs était insuffisante à assurer la sécurité des transactions et le respect de la légalité. 

Il a donc édicté des sanctions pénales qui lui ont semblé plus efficaces. 

 D’une part, il est indéniable que les lois récentes adoptées au Maroc ont amélioré de façon 

significative le droit des sociétés et l’ont mis au niveau des standards européens, mais d’autre 

part, cette mise à niveau brutale a suscité de nombreuses critiques de la part des agents 

économiques et des professionnels du droit, qui ont vivement critiqué les nouvelles dispositions 

législatives et notamment celles, relatives à la société anonyme. 

Chapitre 2 : Les mécanismes institutionnels  

Le Maroc a entrepris parallèlement mise à niveau de La législation relative à aux arsenal 

juridique des affaires et a procédé à une série de réformes des institutions chargées 

d'accompagner la création et l'accompagnement des entreprises. Le pays a entamé un processus 

de modernisation. L'informatisation et la modernisation ont transformé certaines anciennes 

institutions et en ont créé de nouvelles. L'une des étapes importantes de la modernisation des 

institutions des tribunaux de commerce est leur capacité à mettre en œuvre un fonctionnement 

efficace et efficient. 

 

                                                           

1589 Z., « Sociétés anonymes. Remous autour d’une réforme », La Nouvelle Tribune, 28 novembre 2015, 21 ; A. 
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Section1 : la modernisation de la justice commerciale  

Le tribunal et la cour d'appel de commerce ont formé une juridiction spéciale avec sa propre 

logique : la logique de l'activité économique. Leurs termes de référence sont l'intersection entre 

les intérêts de service public et la vie de l'entreprise (entre l'objectif de justice et la recherche 

du profit et le travail de sécurité) - parce que les activités commerciales ne sont pas adaptées, 

en raison de la tradition, de la longueur des procédures et de la publicité excessive, parce qu'il 

est essentiellement fondée sur des contrats et des relations interpersonnelles, l'institution de 

tribunaux spécialisés dédiés et dédiés en permanence à la résolution des litiges commerciaux 

est donc tout à fait raisonnable1590.  L'une des étapes importantes de la modernisation est 

l'organisation du tribunal de commerce, c'est sa capacité à mettre en œuvre un fonctionnement 

efficace et efficient. 

Cette exigence doit être considérée comme une méthode objective, compétente et surtout 

prévisible fondée sur les tribunaux. Il est donc nécessaire de mettre en place une organisation 

administrative stricte au sein de la juridiction pour assurer la liquidité des procédures, la sécurité 

des transactions et l'applicabilité des décisions. L'utilisation de nouvelles technologies et 

l'adoption de pratiques de gestion efficaces dans d'autres pays et juridictions sont des outils 

importants pour réaliser ses progrès. Le progrès d'institutions comme le Tribunal de Commerce 

ne doit pas seulement venir de l'intérieur, ni de l'extérieur. Avec le recul, compte tenu de toutes 

les solutions possibles et de la capacité à surmonter les résistances internes, il est difficile de 

gérer ses propres changements. 

La meilleure solution réside dans la connexion en série interne/externe. L'aide extérieure est 

nécessaire car elle peut s'appuyer sur des forces intérieures pour aller plus vite et ouvrir sur le 

terrain des solutions qui légitimeront, relativiseront et incarneront des réformes dans le monde 

réel1591. L'assistance extérieure rassemble généralement les compétences techniques, 

l'expérience et l'expertise nécessaires pour faire avancer concrètement les réformes convenues 

d'un commun accord avec une stricte approche « qualité ».  

 Cette assistance extérieure est fournie par l'Agence des États-Unis pour le développement 

international dans le cadre de l'expérience pilote du Tribunal de commerce d'Agadir. L'Agence 

des États-Unis pour le développement international et CHEMONICS ont considérablement 

amélioré la gestion du tribunal : 

En finançant l’informatisation du tribunal,  

• En permettant l'évaluation des procédures de gestion,  

• Aidez-les à les renforcer et à les rationaliser 

 • En assurant un archivage cohérent. Cette expérience est tellement décisive que les Magistrats 

du Tribunal Arbitral et de la Cour d'Appel de Commerce de Marrakech ont également demandé 

à en bénéficier. Par conséquent, l'Agence des États-Unis pour le développement international, 

en coopération avec le Fonds monétaire international, met à jour cette expérience avec le 

Tribunal de commerce de Marrakech et la Cour d'appel. Cette amélioration implique :  

• Mettre à jour le parc informatique des deux courts,  

• Améliorer la capacité à utiliser les logiciels informatiques à travers la formation des 

magistrats, du personnel des tribunaux et des employés des tribunaux,  

                                                           

1590 - Les tribunaux marocains seront entièrement numérisés en 2021 ,Par REDA BERRADA Lundi 2 avril 2018 

1591 Pour une législation commerciale moderne, Tarik QATTAB Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 23 - 10 - 2003 
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• Améliorer la qualité du système de gestion administrative des tribunaux et des registres du 

commerce par des évaluations et des recommandations,  

• Mise à niveau et renforcement des procédures de gestion des affaires judiciaires. 

 

Section 2 : Formation des magistrats :  

Les magistrats nommés dans les tribunaux et cours d’appel de commerce ont été soigneusement 

sélectionnés par le ministère de la justice. Ils ont en outre, bénéficié de stage de formation à 

l’étranger et notamment dans les tribunaux de commerce en France. Toutefois, dans leur 

formation initiale, les magistrats marocains n’ont pas reçu un enseignement approfondi en 

matière de droit des affaires, de droit bancaire et de « droit économique » en général.  

Avec l'aide de l'Agence des États-Unis pour le développement international, une expérience 

pilote de formation a été menée pour les juges du tribunal de commerce d'Agadir en 2002. Ces 

juges bénéficient d'une formation juridique continue, d'une formation en informatique et d'une 

formation en anglais, afin qu'ils puissent mieux profiter de leurs voyages d'études aux États-

Unis et au Canada1592. La formation continue en sciences juridiques se concentre 

principalement sur les affaires commerciales, bancaires et financières. Cette formation a 

grandement profité aux juges du Tribunal de Commerce d'Agadir, qui est en cours de 

renouvellement avec les juges du Tribunal de Commerce de Marrakech et de la Cour d'Appel. 

Nous pensons qu'il devrait être étendu à toutes les juridictions commerciales au Maroc. 

Ainsi, Compte tenu du nombre croissant de ressortissants marocains vivant dans ces pays et de 

ressortissants de l'UE installés au Maroc, les relations bilatérales entre les pays européens et le 

Maroc se sont renforcées dans le cadre d'investissements ou de ceux qui choisissent de se retirer 

sereinement au Maroc. Appeler les pays européens à mener une coopération judiciaire très 

étroite et à apporter un soutien juridique à ces personnes. Toutes ces nouvelles composantes 

inciteront les pays européens à désigner des juges de liaison. La France a été le premier pays à 

échanger des officiers de liaison avec les pays du sud de la Méditerranée. L'Espagne et la 

Belgique suivent de près et des négociations sont en cours pour échanger des juges de liaison 

avec les Pays-Bas. 

- Le Maroc s'est associé à certains pays européens, notamment ces trois pays, à travers la 

Convention relative aux affaires civiles et pénales. Dans le cadre du renforcement de cette 

coopération, il a conduit à accueillir des juges de liaison de France, d'Espagne et de Belgique 

impartiaux et au sein du Ministère des Affaires étrangères Ces pays désignent mutuellement les 

magistrats marocains 

Dans l'ensemble, il est raisonnable de dire que le système des magistrats a joué un rôle énorme 

dans la promotion de la coopération juridique et judiciaire ainsi que dans son développement 

et sa promotion. Les deux rives de la Méditerranée gagneront à mieux connaître cette institution 

« diplomatique-judiciaire », qui peut renforcer la coopération judiciaire entre les pays de part 

et d'autre du détroit, coopération nécessaire dans le contexte de la mondialisation. Ceci n'est 

pas seulement économique, mais renvoie à l'expansion des flux migratoires et à l'augmentation 

des échanges divers. Bref, pour créer un environnement propice au développement du 

contentieux et de la criminalité transnationale, seule une coopération efficace, professionnelle 

et renforcée peut apporter une réponse suffisante. 

                                                           

1592 Les tribunaux marocains seront entièrement numérisés en 2021 ,Par REDA BERRADA Lundi 2 avril 2018 
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L'expertise professionnelle et l'élégance des diplomates, réunis dans des juges de liaison, 

contribuent à promouvoir la coopération judiciaire et judiciaire, qui est devenue un résultat 

encourageant de l'expérience nordique dans le domaine technique confié aux experts - La 

coopération Nord-Sud devrait éveiller les Etats du Sud, Il offre toutes les qualités qui favorisent 

les mécanismes de coopération judiciaire qui existent déjà entre les pays africains. Ces pays se 

sont tous conformés au Traité de coordination du droit commercial africain (OHADA) signé à 

Port Louis, à Maurice, le 17 octobre 19931593. 

L'objectif du traité est de promouvoir le développement économique et l'intégration régionale, 

ainsi que la sécurité juridique et judiciaire, en particulier pour fournir aux États membres les 

mêmes lois commerciales simples et modernes qui conviennent à leur épargne. Il vise 

également à promouvoir l'arbitrage comme outil de résolution des litiges contractuels et à 

contribuer à la formation et à la professionnalisation des magistrats et des auxiliaires de justice. 

                                                                                     

 

 

  Conclusion : 

La pratique actuelle du droit commercial international au Maroc est très éclairante La qualité 

et le contenu du nouveau droit des affaires marocain. Cependant, il révèle Certaines incertitudes 

ou lacunes de droit commercial et les Contrats internationaux intéressant les opérateurs 

économiques étrangers spécifique Les législateurs marocains ont longtemps permis le libre 

développement dans le domaine Gérer les affaires internationales en choisissant librement la 

loi et la juridiction applicables Compétent. 

Ainsi, Tout système judiciaire doit rendre compte aux justiciables de la rigueur, de la 

prévisibilité, de la rapidité et de la qualité des actions institutionnelles. Par ailleurs, la mise à 

niveau des connaissances techniques des magistrats et leur transformation en de nouvelles 

manières d'appréhender les normes juridiques de manière économique nous est essentielle pour 

tous les magistrats des juridictions marocaines et cours d'appel de commerce, en effet ; le Maroc 

a lié certains pays européens, Dans le cadre du renforcement de cette coopération, elle a conduit 

à accueillir des magistrats de liaison des Ministères de la Justice de France, d'Espagne et de 

Belgique et des nominations mutuelles de magistrats marocains dans ces pays. Ces magistrats 

se reçoivent au ministère de la Justice et sont placés sous la direction de leurs ambassadeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1593 La coopération judiciaire euro-marocaine : Le magistrat de liaison Jaouad Idrissi-Qaitoni  احمد الغازي : واقع املعھد العالي للقضاء و

17تكوین القضاة ص  et ,261-251. p 
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The crime of disclosing medical secrecy in Algerian legislation in accordance with the 
criminal law and the new health law of 2018. 

Le délit de divulgation du secret médical dans la législation algérienne conformément au droit pénal et à la 
nouvelle loi sur la santé de 2018. 

 

Professor lecturer A University of Oran 2 – Mohamed Ben Ahmed- Algeria. 
 

Summary: 

At present, medical secrecy has become one of the most fundamental guarantees of human contact with 

the noblest professions of humanity. Therefore, the various laws protected the medical secrecy of the 

doctor and those who worked in the medical field and considered its disclosure a crime. The physician's 

error is not always the result of involuntary circumstances. The physician may, despite his position and 

the superiority of the message he carries out, commit criminal acts, in violation of the underlying 

principles of the medical profession, including the disclosure of medical secrecy. 

Key words: medical secrecy, disclosure, physician, punitive intent, infectious disease. 

 

Introduction: 

The physician, in the course of his medical work, can make various mistakes that would harm the body 

or the life of the. They may be acts resulting from his mistake during his medical intervention 

involuntarily because of his violation of scientific and technical property in the medical profession in 

general. Deliberate mistakes made by a doctor may also violate criminal provisions, resulting in 

intentional offences. 

The doctor's criminal responsibility stems either from his involuntary medical error or from his 

deliberate error. The physician's error is not always the result of involuntary circumstances. The doctor 

may, despite the status he holds and the superiority of the message he carries out, commit criminal acts 

by which he is liable to criminal punishment. 

Of course, keeping a medical secret is a moral imperative before it is a legal obligation for doctors to 

remain silent, not only because of what is entrusted to them as secrets for patients. But also for 

everything they can see where to hear during the practice of their profession, this is due to the patient's 

trust in his doctor and that he will not betray him or lead him to disclose his secrets and his private life. 

At present, medical secrecy has become one of the most fundamental guarantees of human contact with 

the noblest professions of humanity. Therefore, the various laws protected the medical secrecy of the 

doctor and those who worked in the medical field and considered its disclosure a crime. Research must 

be carried out on this subject, as the disclosure of the patient's medical secrets can affect his social 

status, honour and dignity. Thus, if medical secrecy is one of the pillars of medical work, is it 

permissible for a doctor to break it? Is the disclosure of this secret in all cases a violation of Algerian 

legislation? What are the elements required for the disclosure of medical secrecy and therefore the 

doctor's responsibility? Does Algerian law allow a doctor to reveal such secrets if necessary? 

To solve this problem, we will adopt both descriptive and analytical approaches by giving different 

definitions of medical confidentiality and by analysing the legal texts provided for in the Algerian Penal 

Code and the new 2018 Health Code. 

I - the concept of medical confidentiality. 

The basis of the interaction between the physician and the patient is the patient's total and absolute 

confidence in his or her doctor. The doctor often sees facts about the patient and his personal life, and 
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the doctor may even have to ask his patient about the facts and secrets of his life1594. He considers 

that the information and facts obtained by the doctor about his patient are the personal property of the 

patient, which the doctor does not have the right to disclose to anyone. Therefore, the ethics of the 

medical profession require a physician to be faithful to the patient's secrets, which he knows in the 

medical profession, which is known as confidentiality of the profession or medical secrecy. 

However, medical secrecy is vague and cannot be understood because it varies according to time, place, 

person, nature of facts and events. What is a secret in time and place is not, and what may be a secret 

for people is not, for others1595. 

A - what a medical secret is. 

Most laws do not define medical secrecy in accordance with the practice and legislation of not defining 

certain legal penalties and not leaving it to case law. And a set of conditions that must be met in terms 

of medical confidentiality to be able to carry this description. 

1- Definition of medical secrecy. 

There are several definitions of medical secrecy, that is, "each fact or characteristic whose scope of 

knowledge is limited to a limited number of persons if there is an interest - recognized by law - of one 

or more persons in keeping knowledge limited to that scope.1596" Or "any information of any kind 

relating to the condition, treatment and circumstances of the patient, whether obtained or known by the 

patient himself during or on occasion or by reason of the exercise of his profession."1597 

Medical secrecy may be defined as follows: "Anything that comes to the attention of the physician in 

connection with, or because of, his work and disclosure is prejudicial to the patient or his family, taking 

into account the circumstances surrounding the matter." It is also defined as "any incident or order 

brought to the attention of the physician, whether the patient or a third party becomes aware of it 

following an examination or diagnosis during or because of the practice of his profession or because of 

it. The patient, his family or other persons have a legitimate interest in hiding him. " 

It should be noted that not all definitions have been given a definition of secrecy, but that there is a fact 

that is known only to certain persons so that it is not valid to disseminate it to the public. 

The scope of secrecy has been defined differently by commentators, some arguing that it should be 

based on the custom and circumstances of each incident in private, others argue that its scope is limited 

to anything that impairs its disclosure to the reputation and dignity of its depositor or to all events in 

life that people are eager to conceal1598. 

Two theories have prevailed in French jurisprudence concerning the scope of secrets, the first being the 

traditional theory of trust and deposit of credit and the second the theory of secrets by nature. 

The first theory is based on the provisions of the French Penal Code, which obliges professionals to 

conceal the secrets they share because of their employment. Where it is considered a secret even if it is 

not an infringement of honour or dignity, if its disclosure does not prejudice the reputation or dignity 

of its applicant, the element of damage is not bound to be confidential, but it is sufficient to place trust 

and credit. 

                                                           

1594 Amir Faraj Yusuf, Intentional and Involuntary Physician Error and provisions on civil, criminal and disciplinary liability Modern 

University Office, Alexandria, 2010, p. 199. 

1595 Ali Muhammad Ali Ahmad, Disclosure of Medical Secrecy and Its Impact on Islamic Jurisprudence, Dar Al Fikr University, 

Alexandria, p. 198. 

1596 Ali Muhammad Ali Ahmad, op.cit, p. 159. 

1597 Ali Hussein Najideh, Doctor's Obligations in Medical Work, Arab Renaissance House, 1992, p. 149 

1598 Muwaffaq Ali Obaid, Criminal Liability of Physicians for Disclosure of Professional Secrets, Maison de la culture pour l'édition et 

la distribution, Jordan, 1998, p. 68. 
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In the opinion of his supporters, the theory of secrets by its very nature does not require that the secret 

be entrusted to the doctor and that he did not receive it as a secret and asked him to hide it. Rather, it is 

regarded as a secret of any matter, whether by its nature or according to the circumstances surrounding 

it, even if the author of the secret does not expressly require that it be concealed. "1599 

According to case law, the physician is not the one who has secrecy until he is given the authority to 

assess the effects of his disclosure or seizure. The patient himself is the one who has the secret, and he 

can do it. 

2- Medical confidentiality requirements. 

The case law provides for three conditions which must be met by medical secrecy in order to satisfy 

this status. These conditions are as follows1600: 

- The fact or information by reason of the profession of doctor has been identified by the doctor: 

The doctor's obligation to conceal medical secrecy is not limited to what the patient has achieved, but 

encompasses everything he has achieved during or because of his career, that is, the nature of the 

doctor's profession. 

This is confirmed by the legislator in article 24, paragraph 2, of the Health Act:... "Medical secrecy 

shall include all information communicated to health professionals." 

- The patient should keep it secret: 

In secrecy, the patient must have an interest in making him a secret, regardless of the material or moral 

nature of that interest. If the patient has an interest, even moral, in hiding the information or fact, the 

characteristic of secrecy is preserved from disclosure. 

- Information or facts concerning him as a doctor: 

It is not enough that the information or facts that the physician has identified are those that require the 

patient's interest to be confidential. Furthermore, such information or facts must have a relationship 

with the doctor as a doctor, a doctor is not obliged to keep a secret if he receives them as a friend or 

adviser, and not as a doctor1601. 

 

 

B - the legal basis for the obligation of medical confidentiality. 

There is a difference in case law on the basis of the obligation of medical confidentiality. Some 

considered that the obligation was based on the contract and others on public policy. Each of these two 

theories has been presented below1602. 

1- The theory of contracts as the basis of respect for medical secrecy. 

The proponents of this theory, the scholars of the old Criminal Code, maintain that the basis of the 

obligation of medical confidentiality is the contract between the doctor and the patient, which they 

regard as a deposit contract, whereby the doctor is obliged to conceal the confidentiality of the patient 

to whom he has lodged whatever the secrecy, the patient's state of health or treatment required by his 

condition. 

However, this obligation of confidentiality does not affect the right of the patient to obtain a certificate 

of health status or to relieve the doctor of his obligation of confidentiality. 

The theory of the contract has been strongly criticized, above all, by the fact that the deposit contract 

was one of the voluntary contracts instead of the movable articles, which did not apply to 

confidentiality, since the place of the contract was moral rather than material, and medical 

                                                           

1599 Muwaffaq Ali Obaid, op.cit, p 74. 

1600 Ali Hussein Najideh, op.cit, p 156. 

1601 Iman Muhammad al-Jabri, Legal Responsibility for Medical Error, Comparative Study of Laws, New University House of 

Alexandria, 2011, p. 140. 

1602 Muwaffaq Ali Obaid, op.cit, p79. 
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confidentiality could not be recovered from the physician, unlike the articles which were the subject of 

the deposit contract and could be recovered. 

Proponents of this theory also argue that the adoption of doctrinal theory as the basis for the observance 

of medical secrecy is a relative obligation rather than an absolute obligation of secrecy. And that the 

consent of the author of the secret to the disclosure is a ground for authorizing the disclosure, so that 

the doctor may be dispensed from it or be dispensed from it and has the right to give him full freedom 

to reveal it, However, this logic contradicts the truth because the author's consent to reveal it does not 

exclude the character of the offence because it harms society, an offence of disclosure. 

2- The theory of public order is a basis for the respect of medical secrecy: 

In view of the criticism of the previous theory, case law has sought another basis for respecting medical 

secrecy. They considered that the latter was linked to public order, the source of which was in the social 

interest, that is, in the public interest, which required the patient to find an honest doctor to file his own 

secrets in order to be able to treat his disease. 

The proponents of this theory consider that the introduction of the theory of public order as the basis 

of respect for medical secrecy is an absolute and constant obligation of medical secrecy and a general 

obligation of doctors for their attachment to public order, and that the patient cannot exempt the 

physician from the obligation not to disclose secrecy because the right to confidentiality is in the 

interests of the community and the patient. 

Like other theories, this theory has attracted a wide range of criticism because its proponents have not 

defined the concept of public order, which varies according to economic, social, political, moral, 

temporal and spatial developments. This theory also favours the right to confidentiality over the 

obligation, giving the physician the possibility to escape liability when accused of a professional error, 

and thus departs from the objective for which it was decided to protect secrecy, which is to protect the 

public interest. 

3- Legal basis for the obligation of medical confidentiality under Algerian law: 

The basis for the obligation of medical confidentiality under Algerian law is articles 24 and 25 of the 

Health Act and articles 36 to 41 of the Code of Medical Ethics, article 24 of the Health Code provides: 

"Everyone has the right to privacy and confidentiality of medical information relating thereto." Article 

36 of the Code of Medical Ethics provides that "any doctor or dental surgeon shall maintain the 

professional secrecy imposed for the benefit of the patient and the group, unless otherwise provided by 

law." 

Article 417 of the Health Code also provides for the punishment of a doctor who commits the offence 

of disclosure of medical secrecy in accordance with article 301 of the Criminal Code. Article 417 

provides that "the derogation from the obligation of medical and professional confidentiality exposes 

the author to the penalties provided for in article 301 of the Criminal Code." 

II - criminal liability of the doctor for the offence of disclosure of medical secrecy. 

Having studied the general concept of medical confidentiality, both in terms of its definition and 

conditions and in terms of the legal basis for complying with them, We discuss in this study the 

elements that must be satisfied for the offence of disclosing medical confidentiality and then the reasons 

that allow the doctor to disclose the confidentiality of his patient and thus exonerate him from his 

liability. 

 

 

A- Elements of the crime of disclosure of medical secrecy. 

Algerian legislation deals with the principle of medical confidentiality in the Health Code and the Code 

of Medical Ethics. Article 301 of the Criminal Code provides for penalties for violations of the principle 

of medical confidentiality referred to in article 417 of the Health Code. Article 301 of the Criminal 

Code states: "Physicians, surgeons, pharmacists, midwives and all persons responsible for doing, 

professional, permanent or temporary employment shall be punishable by imprisonment for between 
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one and six months and a fine of between 20000 and 100,000 for secrets given to them and disclosed 

to them in cases other than those which they are required to disclose by law and authorized to do so. " 

These articles show that the offence of disclosure of medical secrecy is based on four pillars: the 

medical pillar of confidentiality, the material element of the act of disclosure, a third element, which is 

the characteristic of confidentiality to be honest, and finally the moral element, i.e. punitive intent. 

1- The medical corner of secrecy. 

For the doctor to be criminally responsible, what has been disclosed must be a medical secret. In 

addition, article 24, paragraph 2, of the Health Code provides that medical secrecy covers all 

information known to health professionals. We have concluded by jurisdictional definitions that 

medical secrecy refers to any incident or order known to the physician, whether the patient or others 

became aware of it following an examination or diagnosis during or in connection with the practice of 

his profession or because of it. The patient, his family or others have a legitimate interest in hiding him. 

the doctor is obliged to keep it secret and not to publish it, whether he knows it by detection, by 

addressing the patient himself or by any other means. The doctor should also keep it secret even if the 

patient does not know the nature of his disease as if he had syphilis or leprosy1603. 

The patient also has the right to always rely on the silence and concealment of the doctor without having 

to tell him from time to time that he is responsible for what he has as a secret1604. 

The question arose as to whether all diseases were of a secret nature. 

According to case law, it is customary to consider certain diseases, such as leprosy, leprosy and syphilis, 

as undisclosed because they are inherently alienating1605, hemorrhoidal disease is no secret, especially 

if the patient is a man. 

However, the majority of case law does not support this distinction because it leaves discretion to the 

physician, although he cannot predict the consequences of disclosure for the patient in advance. and 

therefore, all diseases are confidential, whatever their nature, because they are naked and must be 

concealed, even if they are true, because their disclosure affects patients and their interests1606. 

Especially when it comes to hidden diseases such as AIDS, tuberculosis and sexual dysfunction, these 

diseases cause harm to those who carry them, resulting in non-disclosure. 

Medical secrecy is not limited to information on the type of illness or injury suffered by the patient, but 

includes all medical examinations and diagnoses such as analysis, radiology, etc. Information and data 

not related to medical work itself are not confidential and are therefore not considered medical secrets, 

such as the price of services provided to the patient1607. 

Just as medical confidentiality relates to the current state of the disease, it also applies to its future. The 

physician has no right to mention the severity of the disease or the likelihood of cure and also extends 

to the facts and circumstances in which the disease is induced1608. 

The guardian is also not required to be legally competent. A doctor who treats a child or a madman 

who has given him some of his secrets must hide them1609. 

                                                           

1603 Sherif El-Tabakh, Crimes of Medical Error and Compensation, University Thought House, Alexandria, 2005, p. 107. 

1604 Muhammad Faiq El Gohary, Medical Responsibility in Criminal Law, PhD thesis, Dar El Gohary Printing and Publishing, Egypt, 

1951, p 471. 

1605 Muhammad Faiq El Gohary, Ibid., p. 473. 

1606 Muwaffaq Ali Obaid, op.cit, p 94. 

1607 Abdelhamid El Shawarbi, Responsibility of Physicians, Pharmacists, Civil, Criminal and Disciplinary Hospitals, Noor Al Salam Press, 

2nd Edition, Alexandria, 2000, p. 300. 

1608 Muwaffaq Ali Obaid, op.cit, p 95. 

1609 Amir Faraj Yusuf, op.cit, p 205. 
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The physician should make every effort to keep confidential all medical reports, including those stored 

in computer memory1610. Information may be entered in the computer register only by persons 

authorized to do so. The date and time of any addition of new information shall be taken into account 

and the name of the person who modified or added it shall be recorded. 

Medical secrecy also applies to medical records and reports. The doctor is obliged to conceal the 

patient's secret in his medical file. Article 39 of the Code of Medical Ethics further provides that "the 

doctor or dentist shall ensure that the clinical cards and patient documents in his possession are 

protected from curiosity." 

2- Notice of disclosure. 

Disclosure means informing others of the secrecy and the person to whom it relates: the transmission 

of information and a kind of news, the elements of which are combined with two things: the subject of 

secrecy, and the person to whom it relates1611. 

It does not concern the means by which others are informed of secrecy, it may be in writing, oral, signal 

or any other method of disclosure1612, not necessarily pronouncing the name of the person with 

secrecy, is sufficient to indicate its qualities or describe its form or place of work so that the patient can 

be easily known through this description1613. 

If the physician gives details of the patient in a prepared research or study without describing or 

mentioning the patient's name, he is not responsible for the crime of disclosing medical secrecy. Article 

40 of the Code of Medical Conduct states: "When using these medical records to prepare scientific 

bulletins, a doctor or dentist must ensure that the patient's identity is not disclosed." 

It is also not responsible if the patient's parents are informed of the nature of the patient's illness, 

whereas this is necessary to cooperate with the physician in order to speed up the patient's recovery in 

cases where it is necessary for the patient's recovery, unless the patient objects, as confirmed by the 

legislator in section 25 (1) of the Health Act. 

Public disclosure is not required since disclosure is made as soon as one or more persons are informed 

of the offence. and disclosure, even if it occurs to a person and the physician asks the person to conceal 

or keep it, There is no lesson about the doctor's connection to this individual, even if the doctor's 

husband considers the act to be a disclosure of medical secrecy, even if the doctor asks his wife to 

conceal this secret1614. 

Disclosure is not mandatory to focus on any medical confidentiality. Rather, the crime occurs, even if 

the disclosure is limited to part of the confidentiality, as if the doctor leads the others to one of the many 

illnesses suffered by the patient, even if he does not inform the patient of the injury. 

Disclosure must be explicit or implicit, as it may be explicit as the usual image of disclosure or implied 

as if the physician had allowed a person to see the documents in which they had kept their patients' 

secrets. 

The doctor is also guilty of the crime of disclosure if the patient's secret leads to another doctor who 

has not been assigned to treat him. 

The disclosure is also verified if a person previously knew everything the doctor had given him, but his 

knowledge of him was questionable. 

It should be noted that, with regard to medical certificates of fitness or not, the doctor's obligation of 

confidentiality does not prevent the employer from being informed of the employability of the 

                                                           

1610 Iman Muhammad al-Jabri, op.cit, p134. 

1611 Amir Faraj Yusuf, op.cit, p 207. 

1612 Muwaffaq Ali Obeid, op.cit, p 99. 

1613 Iman Muhammad al-Jabri, op.cit, p 138. 

1614 Muhammad Faiq El Gohary, op.cit, p 476. 
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employee, provided that the nature or type of disease suffered by the patient is not disclosed, otherwise, 

it is considered a disclosure of the confidentiality of the profession1615. 

3- Confidentiality. 

The offence of disclosing a medical secret must be committed by a person who is secretly honest. 

According to the extrapolation of article 301 of the Criminal Code, it is clear that the secret guardian is 

any person whose work relates to the medical profession, as the legislator of the Health Act has called 

it. It includes doctors, surgeons, pharmacists, midwives, medical assistants and anyone who has 

entrusted them with de facto or professional secrets, such as hospital administrators, staff and medical 

students. s profession. 

This expansion is due to the importance of medicine to humans and the disclosure by patients of secrets 

of their private lives to physicians that can be linked to the most detailed and dangerous of them, 

reflecting the reputation of the person and his family1616. 

All are bound by medical confidentiality, whether they are free or not, the obligation is respected in 

their capacity and whatever the field of medical care to which they come because the interest of the 

patient is no different1617. 

The reason for requiring this element - the status of a doctor or his equivalent - is that the offence is 

essentially a breach of an obligation arising from the profession and the duties arising therefrom, in 

addition to ensuring the proper functioning and regularity of the medical profession. 

It should be noted, however, that the text of article 301 of the Criminal Code is not limited only to 

persons exercising a medical profession, but also to any person presumed to be confidential by reason 

of his duties, such as lawyers, judges and accountants. 

As long as the subject of this study is limited to medical offences, we will limit the study exclusively 

to the category of doctors, especially since the medical profession is considered one of the professions 

whose practitioners are obliged to conceal the secrets of their patients because they are most dependent 

on these secrets, which can relate to the finest details of the patient's personal life and are reflected in 

his family. and may relate to its reputation, the social significance of the profession and the obligations 

and traditions of the owners. 

In the text of article 301 of the Criminal Code, the Algerian legislature classifies surgeons as surgeons. 

However, this confirms the completeness of the term physician, regardless of its specialization, whether 

it is a general practitioner, specialist in a particular field or dentist, as well as a surgeon of all specialties, 

be it general surgery, plastic surgery or otherwise. Every doctor, whatever his specialty, and every 

surgeon, whatever his specialty, is bound by a medical secret. 

4- Criminal intent. 

Disclosure of secrets is not punishable by law unless it is made with criminal intent and must be made 

available to a doctor or a person of general intent. he knows that his profession makes him confidential 

and that the patient is not satisfied with the disclosure of secrecy. 

The will of the doctor must also turn to the act that others may know about the fact1618. If the physician 

believes that the patient does not mind telling others or thinks that he has no connection with his 

profession, then disclose the patient's secret, then the punitive intent is denied because there is no 

element of knowledge. 

A doctor who discloses a secret through negligence or lack of care in keeping him or her is not liable 

if he or she leaves a paper containing data and secrets about his or her patient and leaves it to his or her 

office through negligence. 

                                                           

1615 Amir Faraj Yusuf, op.cit, p 208. 

1616 Sherif Al-Tabakh, op.cit, p 107. 

1617 Ali Hussein Najideh, op.cit, p 176. 

1618 Sherif Al-Tabakh, op.cit, p 108. 
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Accordingly, whenever the elements of the offence of disclosure of medical secrecy are available, the 

penalties provided for in article 301 of the Criminal Code, namely one to 6 months' imprisonment and 

a fine ranging from 20000 DZD to 100000 DZD, are applied to the doctor. 

B- Grounds for authorizing the disclosure of medical secrecy. 

If the provisions of criminalization define the offences and penalties provided for therein and are 

intended to protect the significant interests of society and individuals, the offence may be committed 

in circumstances where the criminalisation provision is not valid because, in these circumstances, such 

application does not achieve the intended objective, namely the protection of a significant interest, or 

because the lawfulness of criminalization is of primary interest, The existence of the cause of 

lawfulness temporarily disrupts the criminalization in that it erases the act in the circumstances in which 

the offence was committed. 

Referring to the text of article 301 of the Criminal Code, we believe that the Algerian legislature 

provides for two cases in this article. Where can a doctor and such a person not respect medical secrecy 

and disclose it? The second case concerned testimony in court on the crime of abortion, in which case 

the doctor and the person in question were exempt from professional secrecy. 

With regard to the Health Code and the articles relating to the obligation of medical confidentiality, the 

legislature had provided for certain cases in which a doctor could waive medical secrecy when a brief 

judicial authority requested the lifting of medical secrecy. 

We will try to study each reason separately. 

1- Application of public policy and use of an authorized right. 

In various legal texts, the legislature requires physicians to disclose the confidentiality of the profession 

in the interest of the public, both with regard to the proper administration of justice and the fight against 

crimes and offences and public health. 

- reporting of infectious diseases. 

Article 39 of the Health Act provides that "every doctor shall immediately declare to the interests 

concerned any case of suspicious or confirmed illness appearing on the list of diseases with compulsory 

authorization referred to in article 38 above, on pain of penalties provided for by law." 

It is clear from the text of this article that the Algerian legislature has ordered any doctor who, in the 

context of the diagnosis of a particular disease, has an infectious disease to inform the authorities 

concerned, and that the question is therefore defined as the fulfilment of a legal obligation ordered by 

law. 

It should be noted that the legislator has extended the notification obligation not only in confirmed 

cases, but also in cases where infectious and mobile diseases are suspected, but in return, the 

notification must be limited to the competent authorities which are required by law to communicate it. 

 

- Birth registration. 

In accordance with article 62 of the Civil Status Code, Algerian legislation stipulates that authorization 

to give birth must be given by the father or mother, if it is not possible to do so by the doctor. This 

article states: "The birth of the child shall be authorized by the father or mother, with the exception of 

doctors, midwives and any other person who attended the birth. 

Thus, although this provision entails the disclosure by a physician of the confidentiality to which he is 

informed by reason of his profession, such disclosure is permitted by law and is considered an 

obligation in the public interest and a negligence of the public interest in the news of births. 

Moreover, the Algerian legislature considers that the doctor who attended the birth and did not submit 

a statement within the time limit is guilty of the offence of non-compliance with the orders of the public 

authority, referred to in article 418 of the Health Code, which refers to the application of the penalty 

provided for in article 187 bis of the Criminal Code. Article 418 of the Health Code provides that "Any 

refusal to comply with requests for exploitation submitted by the public authority shall be punishable 
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in accordance with the procedures laid down in the regulations in force in accordance with article 187 

bis of the Criminal Code." 

- Reporting ill-treatment of minors and persons deprived of their liberty: 

Article 198 of the Health Act provides that "in the exercise of their functions, health professionals shall 

inform the authorities concerned of cases of violence to which they have been informed and to which 

they have been subjected, in particular women, children, adolescents, minors, the elderly, incompetent 

persons and persons deprived of their liberty. " 

Although the doctor's commitment to medical secrecy is limited to all matters relating to medical work, 

if the doctor, in the performance of his duties, examines the minor child, women, elderly or disabled 

persons are ill-treated or the sick person is deprived of his or her liberty, it is obliged to report such 

abuse, violence and deprivation, even if it is obliged to conceal medical secrecy. as long as the law 

expressly gave it the power to report and it was not a disclosure of medical secrecy. 

 

 

- Declaration to prevent offences: 

Under article 181 of the Criminal Code, every person must inform the authorities of the actual attempt 

or commission of an offence, failing which he will be considered guilty of failing to report the offence. 

Accordingly, it concludes that the physician, like any ordinary person, is required to report the crime 

that occurred or was committed and is aware at the time of practising his profession. Violation of this 

obligation entails criminal liability. 

This is due to the fact that the author of confidentiality used the profession only for the purpose of using 

it and providing it with various information. In this case, the employee must refrain from providing 

assistance and promptly inform the competent authorities and disclose confidentiality in order to 

prevent the commission of the offence. 

The law expressly provides for the offence of abortion in article 301, paragraph 2, of the Criminal Code, 

under which the legislator expressly exempts the doctor from the obligation to conceal medical secrecy 

if he is summoned to testify in connection with the offence of abortion. 

2- Execution of the legal application. 

With regard to the Health Act, article 24/3 of the Act provides as follows:... "medical secrecy may be 

waived by the competent judicial authority." 

It is clear from the text of this article that, where it is necessary to disclose the medical secrecy of a 

judicial authority which has requested its disclosure in order to ensure the proper conduct of justice and 

the application of the law, this is not a violation of the obligation to conceal medical secrecy1619. 

An example is expertise, where experience is an important career that helps a judge disseminate 

sensitive legal issues requiring scientific and technical knowledge. 

It is well established that an expert physician is not the physician dealing with the subject of the 

examination. The treating physician cannot disclose the patient's secrecy to the expert, even if the 

treating physician is the accused or the civil rights officer1620. Article 97 of the Code of Medical Ethics 

states: "No one may be an expert physician, therapist, expert dentist or dentist treating the same patient." 

However, the expert physician is also required to respect professional confidentiality, taking into 

account two elements: the first is that it must not disclose the secrecy of the examination to any party 

outside the expert body - the judiciary itself1621 - and the second is that it must not disclose its full 

knowledge of the details. 

                                                           

1619 Iman Mohamed Al-Jabri, op.cit, p 146. 

1620 Abdelhamid El Shawarbi, op.cit, p 307. 

1621 Sherif El-Tabakh, op.cit, p113. 
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The expert shall operate within the limits laid down by the Court and shall implement only what is 

assigned to him. Article 99 of the Code of Medical Ethics further states: "The expert physician and the 

expert dentist surgeon shall, in the preparation of his report, reveal only the elements which would 

enable the questions raised in the decision to appoint him to be answered. Beyond these limits, the 

expert physician or dental surgeon must hide everything he has seen during his mission. " 

The jurisprudence has included another reason why disclosure of medical secrecy is permitted, which 

is the case where the interest in disclosure is more appropriate for protection and care than the interest 

in confidentiality. for example, a doctor who has been given medical secrecy in order to defend himself 

before the court when he has been charged with a criminal offence such as abortion or rape. The doctor 

is not obliged to maintain secrecy in this case and, in order to defend himself, has the right to disclose 

the information which would enable him to be released1622. 

If one of the reasons for the lawfulness of all the offences referred to in article 39, paragraph 2, of the 

Criminal Code is self-defence, the disclosure of medical secrecy in the defence of the same doctor is a 

cause of lawfulness. 

Conclusion: 

At the end of this study, it can be said that medical secrecy is one of the most important professional 

tasks entrusted to doctors in general, that they belong to the public or private sector and that their 

absence entails a criminal offence, the commission of which is contrary to that which entails the 

imposition of the sanction on the doctor. The purpose of this study is to inform the public of the 

importance of medical secrecy and the impact of its disclosure. 
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 يف القانون الخاص تحت عنوان: الدكتوراهلنيل شهادة تقرير عن مناقشة أطروحة 

 ".-الترشيع الوقفي منوذجا  –تأثري الفقه والقضاء عىل الترشيع املدين املعارص 

اعداد الدكتور : رضوان الطريبق من 

ــــة 9190أكتوبر  01بتاريخ  ـــــادية واالجتماعية بطنجة، مناقشــ ، جرت برحاب امللحقة األولى لكلية العلوم القانونية واالقتصـ

–أطروحة دكتوراه، تقدم بها الطالب الباحث رضــوان الطريبق، في موضــوع : "تأثير الفقه والقضــاء على التشــريع املدني املعاصــر 

 ال
ً
 ".-تشريع الوقفي نموذجا

وهي األطروحة التي كانت تأطير وإشــراف الفاضــلة املحترمة، الدكتورة العاملة وداد العيدوني، أســتاذة التعليم العالي بكلية 

 الحقوق طنجة، والعاملة بمؤسسة محمد السادس للعلماء األفارقة، والعضوة باملجلس العلمي األعلى.

 تمثل في الرئاســـــة الشـــــرفية والفخرية للفاضـــــل املحترم، الدكتور إدريس كما عرفة اللجنة العلمية للمن
ً
اقشـــــة حدثا متميزا

، إلى جانب عدد 
ً
، والرئيس األول ملحكمة النقض سابقا

ً
الضحاك، عضو أكاديمية اململكة املغربية، واألمين العام للحكومة سابقا

 من املناصب واملسؤوليات واملهام العليا التي سبق وشغلها.

 تكونت اللجنة العلمية للمناقشة من : كما

؛ –الدكتور الحاج الكوري، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق  
ً
 أكدال الرباط، ... رئيسا

؛ 
ً
 الدكتور أحمد الزجاري،  مدير التشريع والتنظيم باألمانة العامة للحكومة، ... عضوا

؛  -الدكتور أمين أعزان، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق  
ً
 طنجة، ... عضوا

. –السويس ي  –الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق  
ً
 الرباط، عضوا

 من قبل مجموعة من املسـؤوليين اإلداريين والقضـائيين والدبلوماسـيين، ومن السـادة 
ً
 وازنا

ً
كما عرفت املناقشـة، حضـورا

ـــــاة، واألطر العاملين في العديد من ا ــ ــ ــ ــ إلدارات املركزية للقطاعات الحكومية واملؤســــــــــــــســــــــــــــات العمومية، وكذا من األســــــــــــــاتذة القضـ

 الجامعيين بالكلية وخارجها.

وقد افتتحت أجواء املناقشـــــــة الجامعية بكلمة افتتاحية وتأطيرية من الدكتور إدريس الضـــــــحاك، حول أصـــــــول وتطورات 

ـــــريع بــاملغرب، انطلق فيهــا من عهــد الفيني ــ ــ ــ ـــــاء والتشـــ ــ ــ ــ ــ قيين وعرج على أحكــام العــادات والعرف، وعلى أحكــام الفقــه الفقــه والقضـــ

اإلســــــــالمي، وكذا على مرحلة دخول القوانين املعاصــــــــرة، عند الحماية وما بعد، وبعد اســــــــترجاع االســــــــتقالل، وقد اســــــــتعرض فيها 

 بلية.التأمالت املستق معاليه بشكل ملفت قل نظيره مجموعة من املعطيات التاريخية واإلحصائية الهامة والنادرة، ومجموعة من

وقد أعقبتها كلمة قيمة للدكتور وداد العيدوني، املشـــرفة على البحث، اســـتعرضـــت فيها جوانب من مميزات العمل، وأهم 

محاوره، وقضاياه اإلشكالية، واملجهودات املبذولة فيه، كما استعرضت ضمن كلمتها، شخصية الباحث واجتهاده العلمي، ناقلة 

 ة االختصاص في تقييم العمل وتقويمه وتجويده واتخاذ القرار املناسب بشأنه.إلى اللجنة العلمي
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وفي كلمة الطالب الباحث رضــــــوان الطريبق حول املوضــــــوع، التي بدأها برفع كلمات الشــــــكر واالمتنان إلى اللجنة العلمية، 

 وأعضــاًء، ولعائلته الشــخصــية واملهنية، انتقل الطالب الباحث الســتعراض أهمية
ً
املوضــوع، وأهدافه، التي جعلها تتمحور  رئاســة

في تحقيق مبلغ ومطمح تطوير القانون، كما اســــــتعرض القضــــــية اإلشــــــكالية للموضــــــوع، واملتمثلة في محاولة الوقوف على حقيقة 

تأثير لالتأثير الذي يمارســه كل من الفقه والقضــاء على التشــريع، والســيما حقيقة املداخل الكبرى التي من شــأنها تســاهم في ذلك ا

وأن تزيد من درجته وقوته، ســــــواء من التأثير الخارجي الذي يمارســــــه كل من الفقه والقضــــــاء كمصــــــدرين للقانون، ويزاحمان من 

 لنظرية السبب املنش ئ للقانون، أو التأثير الداخلي الذي 
ً
خالله التشريع في تكوين القانون، في إطار نظرية مصادر القانون، وطبقا

يع نفســه، ســواء منه جوهر التشــريع، أو الســياســة القانونية التي يقوم عليها التشــريع، مع اقتراح العديد من يمارســانه على التشــر 

املقترحات التي من شـــــــــــــأنها أن ترتقي بتلك املســـــــــــــاهمة وأن تجعلها أكثر قوة وفعالية من أجل قانون عصـــــــــــــري ومتطور ومتصـــــــــــــف 

 بمواصفات األمن القانوني.

ـــــة العمل من قبل أع ــ ــ ـــــاعة الثالثة بعد وبعد مناقشـ ــ ــ ــــاعات، انطلقت من السـ ــ ــ ـــــاء اللجنة العلمية، والتي دامت لخمس ســ ــ ــ ضـ

الزوال وانتهــت على الســـــــــــــــاعــة الثــامنــة بعــد الزوال، وبعــد مــداولــة اللجنــة العلميــة، قررت اللجنــة قبول األطروحــة ومنح الطــالــب 

، مع التوصية بال
ً
 نشر.الباحث رضوان الطريبق لقب دكتور في الحقوق، بميزة مشرف جدا
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 تقرير الندوة الوطنية حول موضوع

 " 1111" قراءة متقاطعة يف مرشوع قانون املالية لسنة  

 من إعداد 

 : سعيدة رازق الباحث 

 باحثة بسلك الدكتوراه مختبر السياسات العمومية

 : عبد العزيز الوراري الباحث 

 مختبر السياسات العمومية باحث بسلك الدكتوراه 

 
ـــر   ــ ــ ــ ـــم مختبــ ــ ــ ــ ـــــراكة  نظـ ــ ــ ــــة ،  بشــ ــ ــ ـــــة املحمديـــ ــ ــ ـــــادية و االجتماعيـ ــ ــ ــــة و االقتصــ ــ ــ ــــوم القانونيـــ ــ ــ ــــة العلــ ــ ــ ــــة بكليـــ ــ ــ ـــــات العموميـــ ــ ــ السياسـ

مـــــــــــــع منتـــــــــــــدى البـــــــــــــاحثين بـــــــــــــوزارة االقتصـــــــــــــاد و املاليـــــــــــــة وإصـــــــــــــالح االدارة و الهيئـــــــــــــة الوطنيـــــــــــــة للمحاســـــــــــــبين العمـــــــــــــومين و غرفـــــــــــــة 

ــــطات، و -الصـــــــــــناعة و التجـــــــــــارة و الخـــــــــــدمات للـــــــــــدار البيضـــــــــــاء ــ ــ ــ ـــي و ذلـــــــــــك فـــــــــــي إطـــــــــــار إنفتـــــــــــ سـ ــ ــ ــ ـــا العلمــ ــ ــ ــ ــــى محيطهــ ــ ــ ــ ـــــة علـ ــ ــ اح الجامعــ

ـــــد 9199االقتصــــــــــادي و اإلداري، نــــــــــدوة علميــــــــــة حـــــــــــول موضــــــــــوع قــــــــــراءات متقاطعـــــــــــة فــــــــــي مشــــــــــروع قـــــــــــانون املاليــــــــــة لســــــــــنة  ــ ــ "، و قــ

تمــــــــت أشــــــــغال هــــــــذه النــــــــدوة فــــــــي رحــــــــاب كليــــــــة العلــــــــوم القانونيــــــــة و االجتماعيــــــــة و االقتصــــــــادية و االجتماعيــــــــة املحمديــــــــة بتــــــــاريخ 

 .9190نونبر  97

 

حـــــــت  النـــــــدوة بكلمـــــــة الســـــــيد العميـــــــد محمـــــــد شـــــــادي  ، الـــــــذي رحـــــــب بالحضـــــــور وعـــــــرج إلـــــــى تقـــــــديم مبســـــــط حـــــــول افتت 

ــــس 9199موضــــــــــــوع النــــــــــــدوة و ألهــــــــــــم أهــــــــــــداف مشــــــــــــروع قــــــــــــانون املاليــــــــــــة لســــــــــــنة  ــ ــ ــ ــــة أســ ــ ــ ــ ــــي تقويــ ــ ــ ــ ـــــتمرار فــ ــ ــ ــــــر، االســـ ــ ــ ـــا ذكــ ــ ــ ــ ــــي كمـــ ــ ــ ــ ، وهــ

ـــــر  ــ ـــمال البشــ ــ ــ ـــــة الرأســ ــ ـــــحية، وتقويــ ــ ــــة الصــ ــ ــ ـــي التغطيـ ــ ــ ــــواطنين فــ ــ ــ ـــــاج املـ ــ ــــة إدمــ ــ ــ ــــوطني وتقويـ ــ ــ ـــاد الـ ــ ــ ي  ،وأخيـــــــــرا  إعـــــــــادة هيكلـــــــــة االقتصــ

القطـــــــــاع العـــــــــام و تقويـــــــــة أســـــــــس الحكامـــــــــة، وبعـــــــــد ترحيبـــــــــه بالحضـــــــــور وشـــــــــكره لألســـــــــاتذة املتـــــــــدخلين أعطـــــــــى الكلمـــــــــة للـــــــــدكتور 

محمــــــــــــد ســــــــــــليم الوريــــــــــــاغلي أســــــــــــتاذ القــــــــــــانون العــــــــــــام و مــــــــــــدير مختبــــــــــــر السياســــــــــــات العموميــــــــــــة، حيــــــــــــث اســــــــــــتهل كلمتــــــــــــه بأهميــــــــــــة 
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صـــــــــفته و أضـــــــــاف فـــــــــي كلمتـــــــــه علــــــــى أن خصوصـــــــــية مشـــــــــروع قـــــــــانون املاليـــــــــة  املوضــــــــوع وجـــــــــدد ترحيبـــــــــه بالحضـــــــــور كـــــــــل باســــــــمه و 

لهــــــــــذه الســــــــــنة تمثلــــــــــت فــــــــــي كونــــــــــه جــــــــــاء بعــــــــــد انتخابــــــــــات تشــــــــــريعية جديــــــــــدة و حكومــــــــــة جديــــــــــدة.  بعــــــــــدها مباشــــــــــرة مــــــــــرر الكلمــــــــــة 

للســــــــــيد رئــــــــــيس الهيئــــــــــة الوطنيــــــــــة للمحاســــــــــبين العمــــــــــوميين، والــــــــــذي تطــــــــــرق بــــــــــدوره ألهــــــــــم النقــــــــــاط التــــــــــي يرتكــــــــــز عليهــــــــــا مشــــــــــروع 

 .9199املالية لسنة  قانون 

  

ـــيد   ــ ــ ــ ــــة السـ ــ ــ ــــاء بكلمــ ــ ــ ـــــذا اللقــ ــ ــ ــــتهل  هـ ــ ــ ـــــث  اســ ــ ــ ـــين ، حيـ ــ ــ ــ ـــاترة و مختصـ ــ ــ ــ ــــة دكـ ــ ــ ـــــداخالت مجموعــ ــ ــ ـــزت بمـ ــ ــ ــ ـــــة تميـ ــ ــ ـــــدوة الوطنيـ ــ ــ ــــغال النـ ــ ــ أشــ

مســـــــير الجلســـــــة ذ. عبـــــــد املـــــــنعم مجـــــــد املنســـــــق الجهـــــــوي ملنتـــــــدى البـــــــاحثين بـــــــوزارة االقتصـــــــاد و املاليـــــــة، الـــــــذي شـــــــرع فـــــــي تقـــــــديم 

ـــــد  ــــدخلين و بعـــ ــ ـــــاتذة املتــ ــــكر لألســـ ــ إشــــــــادته بأهميــــــــة مثــــــــل هـــــــذه اللقــــــــاءات العلميــــــــة، افتــــــــتح املــــــــداخالت  الــــــــدكتور احميــــــــدوش الشـ

مــــــــدني أســــــــتاذ التعلــــــــيم العــــــــالي بكليــــــــة الحقــــــــوق فــــــــاس ، بعــــــــرض أكــــــــاديمي  بعنــــــــوان" قــــــــراءة فــــــــي جديــــــــد الضــــــــريبة علــــــــى الــــــــدخول 

ــــوا9199الرياضـــــــيين فـــــــي مشـــــــروع قـــــــانون املاليـــــــة  ــ ـــــات و الهفـ ــــى االكراهــ ــ ــــوص علـ ــ ــــه بالخصـ ــ ـــــز فيـ ــــي ركــ ــ ـــــام "، التـ ـــــا النظــ ـــي يعرفهــ ــ ت التــ

ـــي  ــ ــ ــ ــــة التــ ــ ــ ــ ـــر معقلنـ ــ ــ ــ ـــــريبية الغيــ ــ ــ ـــــاءات الضــ ــ ــ ـــكال اإلعفــ ــ ــ ــ ـــكاالت ، إشــ ــ ــ ــ ـــــات و اإلشــ ــ ــ ـــــذه اإلكراهــ ــ ــ ـــين هــ ــ ــ ــ ـــن بــ ــ ــ ــ ــــة، و مــ ــ ــ ــ ـــــفة عامـ ــ ــ ـــــريبي بصــ ــ ــ الضــ

تفــــــــوت علــــــــى الخزينــــــــة العامــــــــة أمــــــــوال طائلــــــــة كــــــــان مــــــــن األجــــــــدر أن تســــــــتفيد منهــــــــا الدولــــــــة فــــــــي تســــــــيير الشــــــــؤون العامــــــــة و تلبيــــــــة 

ـــار ذ أ ــ ــ ـــــد أشـ ــ ــــواطنين، و قـ ــ ـــــات املــ ــ ـــر احتياجـ ــ ــ ـــــات األكثـ ــ ـــين القطاعـ ــ ــ ـــن بـ ــ ــ ـــ ي مـ ــ ــ ـــاع الرياضـ ــ ــ ــــى أن القطـ ــ ــــه إلــ ــ ـــــرض حديثــ ــ ـــي معـ ــ ــ ـــــدوش فـ ــ حميـ

تميــــــــــزا باإلعفـــــــــــاءات الضــــــــــريبية، و لتقريـــــــــــب الصــــــــــورة بشـــــــــــكل أدق ســـــــــــاق املتــــــــــدخل نمـــــــــــوذج  العقــــــــــود التـــــــــــي تبــــــــــرم مـــــــــــع الالعبـــــــــــين 

ـــــ ي  والتــــــــــي تقــــــــــدر بــــــــــاملاليير باإلضــــــــــافة إلــــــــــى الراتــــــــــب الشــــــــــهري و املــــــــــنح و االمتيــــــــــازات، و أشــــــــــار األســــــــــتاذ نفســــــــــه  ــ ـــاع الرياضـــ ــ ــ أن  القطـــ

ـــــاع  ــ ــ ـــــذا القطـ ــ ــ ــــي هـ ــ ــ ــــوذ فــ ــ ــ ــــحاب النفــ ــ ــ ـــل أصــ ــ ــ ــ ـــــا جعـ ــ ــ ـــــة ممـ ــ ــ ـــر املهيكلـ ــ ــ ــ ـــــات الغيـ ــ ــ ـــــمن القطاعـ ــ ــ ــــنف ضـ ــ ــ ـــــب مصــ ــ ــ ــــت قريـ ــ ــ ــــي وقــ ــ ــ ـــان فــ ــ ــ ــ ـــــي كـ ــ ــ املغربـ

يســـــــتغلون الوضــــــــعية للتهـــــــرب مــــــــن أداء الضــــــــرائب،  كـــــــذلك طــــــــرح  مشــــــــكل اللـــــــوبي الــــــــذي يـــــــؤثر بشــــــــكل كبيــــــــر علـــــــى هــــــــذا القطــــــــاع 

ـــــأن ـــياق ، شـ ــ ــــس السـ ــــي نفــ ــــه فـــ ــــاه إبقائــ ــــي اتجــ ـــــدافع فــ ــــث يـ ـــــراف بحيــ ــــى إســ ـــــه   علــ ــــام مداخلتـ ــــي ختــ ـــــد فــ ــــي، وأكـ ـــاع الفالحـــ ــ ـــأن القطـ ــ ه شـ

هــــــــذا القطـــــــــاع الرياضـــــــــ ي للمـــــــــال العـــــــــام بـــــــــدون حســـــــــيب و ال رقيـــــــــب، و تخويلـــــــــه مقتضـــــــــيات اســـــــــتثنائية تـــــــــؤدي إلـــــــــى نزيـــــــــف مـــــــــوارد 

"كفـــــــى ثـــــــم كفـــــــى مـــــــن هـــــــدر املـــــــال الدولـــــــة و تفويـــــــت مبـــــــالغ كبـــــــرى علـــــــى خزينـــــــة الدولـــــــة، و أنهـــــــى ذ أحميـــــــدوش مداخلتـــــــه بقولـــــــه 

 .عام"ال
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ومــــــــــــــن جانبــــــــــــــه قــــــــــــــارب الــــــــــــــدكتورجواد لعســــــــــــــري، أســــــــــــــتاذ التعلــــــــــــــيم العــــــــــــــالي بكليــــــــــــــة العلــــــــــــــوم القانونيــــــــــــــة واالقتصــــــــــــــادية  

ـــــة ــــه -واالجتماعيــ ــــي مداخلتـــ ــــة، فـــ ـــلط " 2022"موقـــــــع اإلصـــــــالح الضـــــــريبي فـــــــي مشـــــــروع قـــــــانون املاليـــــــة لســـــــنة املحمديـــ ــ ــــث ســ ، حيـــ

ـــال  12. 02الضـــــــوء علــــــــى القــــــــانون  اإلطــــــــار رقــــــــم   ــ ـــــق باإلصـــ ـــــص املتعلـــ ـــا يخـــ ــ ـــــاه فيمـــ ـــن نوايـــ ــ ـــــرع  عـــ ــــه املشـــ ــ ـــن فيــ ــ ـــــذي أعلـــ ــــائي الـــ ــ ح الجبــ

اإلصـــــــــالح الجبـــــــــائي ، و أوضـــــــــح األســـــــــتاذ موقـــــــــع هـــــــــذا اإلصـــــــــالح علـــــــــى ضـــــــــوء املـــــــــادة السادســـــــــة مـــــــــن مشـــــــــروع قـــــــــانون املاليـــــــــة التـــــــــي 

ـــــمنت  ــ املـــــــــنظم للمدونـــــــــة العامـــــــــة للضـــــــــرائب، و يـــــــــرى الخبيـــــــــر املـــــــــالي علـــــــــى  22.11تعـــــــــديل و انصـــــــــبت حـــــــــول القـــــــــانون رقـــــــــم   92تضــ

  12. 02، علمـــــــــا أنـــــــــه فـــــــــي القـــــــــانون رقـــــــــم   9199املشـــــــــرع لـــــــــم يراعـــــــــي مبـــــــــدأ العدالـــــــــة الضـــــــــريبية فـــــــــي مشـــــــــروع قـــــــــانون املاليـــــــــة   أن 

هـــــــو أول اختبـــــــار لنوايــــــــا املشـــــــرع فـــــــي اصــــــــالح  9199أعلـــــــن عـــــــن نوايـــــــاه فــــــــي تفعيـــــــل ذلـــــــك ، و أشــــــــار إلـــــــى أن   قـــــــانون املاليـــــــة لســــــــنة 

ـــــد ــــي عـ ـــية و هــ ــ ــــة أساسـ ــــى نتيجــ ـــــيخلص إلــ ـــــريبي، لـ ـــــام الضـ  12. 02م التــــــزام املشــــــرع بوعــــــوده التــــــي جــــــاء بهــــــا فــــــي القــــــانون رقــــــم   النظـ

كــــــــون القــــــــانون الضــــــــريبي ســــــــيقوم علــــــــى أســــــــاس العدالــــــــة الجبائيــــــــة، و هنــــــــا نرجــــــــع إلــــــــى قــــــــرار املجلــــــــس الدســــــــتوري املغربــــــــي الــــــــذي 

ــــالقرار  ــ ــ ــ ــــه بــ ــ ــ ــ ـــــد نفســـ ــ ــ ــ ـــر  97م د املنشـــــــــــــور بالجريـــــــــــــدة الرســــــــــــمية عـــــــــــــدد  11.02قيـ ــ ــ ــ ــ ة ، حيـــــــــــــث  جـــــــــــــاء فيــــــــــــه بـــــــــــــأن مراقبـــــــــــــ 9102دجنبـ

االنســـــــــــجام التشـــــــــــريعي مـــــــــــن اختصـــــــــــاص القضـــــــــــاء  الدســـــــــــتوري ، و هـــــــــــو األمـــــــــــر الـــــــــــذي ال نلمســـــــــــه فـــــــــــي هـــــــــــذا املشـــــــــــروع، و بعـــــــــــدها 

انتقـــــــــل مباشـــــــــرة للتطـــــــــرق إلشـــــــــكال آخـــــــــر ز يتعلـــــــــق  بنظـــــــــام املســـــــــاهمة املوحـــــــــدة  الـــــــــذي ثـــــــــم إقـــــــــراره ألول مـــــــــرة فـــــــــي قـــــــــانون املاليـــــــــة 

ـــنة  ــ ــ ــ ـــــر  9190لســ ــ ــ ـــنه املشــ ــ ــ ــ ـــــذي ســ ــ ــ ــــي الــ ــ ــ ــ ـــــام الجزافـ ــ ــ ـــــل النظــ ــ ــ ـــــل محــ ــ ــ ـــــذي حــ ــ ــ ـــنة و الــ ــ ــ ــ ــــة  02. 32عبـــــــــــر القـــــــــــانون رقـــــــــــم  0232ع ســ ــ ــ ــ املحدثـ

ـــــدمات  ــ ــ ـــــدمي الخــ ــ ــ ـــــناع  و مقــ ــ ــ ــــو الصــ ــ ــ ــ ـــار و الحرفيينـ ــ ــ ــ ــــه ، التجــ ــ ــ ــ ـــع لـ ــ ــ ــ ـــان يخضــ ــ ــ ــ ـــــذي  كــ ــ ــ ــــدخل ، و الــ ــ ــ ــ ــــى الـ ــ ــ ــ ـــة علـ ــ ــ ــ ـــــريبة عامــ ــ ــ ـــــه ضــ ــ ــ بموجبــ

ـــار  9190مليـــــــــون درهـــــــــم ، و أكـــــــــد علـــــــــى أن املشـــــــــرع إلـــــــــى غايـــــــــة  9شـــــــــريطة أن ال يتعـــــــــدى رقـــــــــم معـــــــــاملتهم  ــ ــ ـــين ، التجــ ــ ــ ــــنف املهنيــ ــ صـــ

ـــكل ــ ــ ــ ـــــناع .. بشـ ــ ــ ـــن  ،و الصـ ــ ــ ــ ـــــد عـ ــ ــ ـــــا يزيـ ــ ــ ـــــرهم فيمـ ــ ــ ـــــرائب  و حصـ ــ ــ ــــة للضـ ــ ــ ــــة العامــ ــ ــ ـــق للمدونــ ــ ــ ــ ــــي ملحـ ــ ــ ـــــل  فــ ــ ــ ـــــناعيو  271مفصـ ــ ــ ــــاط صـ ــ ــ نشــ

ـــــيق  9199تجــــــــــاري و حرفــــــــــي و خــــــــــدماتي ، مبــــــــــرزا جديــــــــــد املشــــــــــرع فــــــــــي قــــــــــانون املاليــــــــــة لســــــــــنة  ــ ـــي أضـــ ــ ــ ــــة فـــ ــ ــ ـــــذه الفئــ ــ ـــــص هـــ ــ ـــــذي لخـــ ــ الـــ

ل ســــــــلطة اإلدارة الحــــــــدود، و هنــــــــا يــــــــرى االســــــــتاذ أن عــــــــدم تحديــــــــد املشــــــــرع لألنشــــــــطة بشــــــــكل دقيــــــــق ســــــــيؤدي عمليــــــــا إلــــــــى إعمــــــــا

 التقديرية بشكل واسع.
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ــــوض  ــ ـــبة لغمـ ــ ـــــثال بالنســ ــــأن مــ ــ ــــو الشـ ــ ـــــا هـ ـــة كمــ ــ ــــات املهنيــ ــ ـــــض القطاعـ ـــــد بعــ ــــس تحديــ ــ ـــــرع قـ ــــوض املشــ ــ ــــات غمـ ــ ـــــض تجليـ ـــين بعــ ــ ـــا بــ ــ كمــ

الفـــــــرق بـــــــين  التغذيـــــــة العامـــــــة و منتجـــــــات  غذائيــــــــة أخـــــــرى، حيـــــــث نجـــــــد أن امللـــــــزم هــــــــو املكلـــــــف بتصـــــــنيف نفســـــــه عنـــــــد وضــــــــعه 

ـــى   12. 02مــــــــــن القــــــــــانون      02أن هــــــــــذا املقتضــــــــــ ى يتعــــــــــارض تمامــــــــــا مــــــــــع املــــــــــادة  لإلقــــــــــراره اإللكترونــــــــــي، مــــــــــذكرا ــ ــ ــ ـــــنص علـ ــ ــ ـــي تـ ــ ــ التـــ

توضـــــــــيح مقروئيـــــــــة الـــــــــنص، بحيـــــــــث ســـــــــيؤدي هـــــــــذا الغمـــــــــوض إلـــــــــى تغويـــــــــل ســـــــــلطة اإلدارة عنـــــــــد عـــــــــدم وضـــــــــع امللـــــــــزم إلقـــــــــراره فـــــــــي 

ــــة الصــــــــنف الصــــــــحيح، و تســــــــاءل االســــــــتاذ أيــــــــة معــــــــايير اعتمــــــــدتها اإلدارة لتحديــــــــد صــــــــنف هــــــــذا امللــــــــزم؟، كــــــــ ــ ـــي نقطــ ــ ــ ـــار فـ ــ ــ ذلك أشـ

أخــــــــــرى إلــــــــــى تراجــــــــــع تشــــــــــريعي واضــــــــــح ، فاملشــــــــــرع مــــــــــن قبــــــــــل كــــــــــان جــــــــــد دقيــــــــــق فــــــــــي تصــــــــــنيفه للتجــــــــــار، و الحــــــــــرفيين حيــــــــــث كــــــــــان 

ـــل  ــ ـــن قبـ ــ ــــددهم مـ حرفــــــة و تجــــــارة و صــــــناعة و خــــــدمات  تقريبــــــا  ، بخــــــالف مــــــا جــــــاء بــــــه فــــــي مشــــــروع قــــــانون املاليــــــة لســــــنة  311عــ

ــــط  9199 ــ ــ ـــــمن فقــ ــ ــ ـــــذي تضـ ــ ــ ـــل حرفــــــــــة كأقصــــــــــ ى حــــــــــد . كمــــــــــا أغفــــــــــ 21الـ ــ ــ ــ ـــــالي فشـ ــ ــ ــــة، وبالتـ ــ ــ ـــم املقاولــ ــ ــ ــ ـــز حجـ ــ ــ ــ ــــذلك تمييـ ــ ــ ـــــرع كــ ــ ــ ل املشـ

ــــة   909املشـــــــــرع الضـــــــــريبي فـــــــــي أول اختبـــــــــار لـــــــــه، أمـــــــــا بالنســـــــــبة للتعـــــــــديل الثالـــــــــث، و هـــــــــو مـــــــــا يتعلـــــــــق باملـــــــــادة   ــ ــ ــــة العامـ ــ ــ ـــــن املدونـ ــ مــ

ـــــخاص  ــ ـــانو أشـ ــ ــــواء كـــ ــ ـــبة ســ ــ ـــــك املحاســـ ــ ـــــرع أن تمسـ ـــا املشـــ ــ ــ ـــترط عليهـ ــ ـــي اشـــ ــ ـــــاوالت التـــ ــ ـــــق باملقـ ــ ـــذي يتعلـ ــ ـــــديل الـــ ــ ـــــذا التعـ ــ ـــــرائب ، هـ للضـــ

عنـــــــــويين أو طبيعيــــــــــين خاضـــــــــعين للضــــــــــريبة علـــــــــى الشــــــــــركات مــــــــــع مراعـــــــــاة االســــــــــتثناءات املنصـــــــــوص عليهــــــــــا فـــــــــي القــــــــــانون ، هــــــــــذه م

املســــــــــطرة تتعلــــــــــق بــــــــــإجراء الفحــــــــــص املحاســــــــــبي بحيــــــــــث اعتبــــــــــر أســــــــــتاذ املاليــــــــــة العامــــــــــة أن املحــــــــــاورة الشــــــــــفوية  التــــــــــي جــــــــــاء بهــــــــــا 

ـــــر  9199قــــــــانون املاليــــــــة لســــــــنة  ــ ــــو أمـ ــ ـــــبة  هــ ــ ــــص املحاسـ ــ ـــــراء فحــ ــ ـــالل إجـ ــ خطيــــــــر ، مضــــــــيفا علــــــــى أن أســــــــلوب املحــــــــاورة الشــــــــفوية خـــ

يســـــــ يء إلـــــــى اإلدارة ألن عالقـــــــة هـــــــذه األخيـــــــرة بـــــــامللزم يجـــــــب أن تبنـــــــى علـــــــى وســـــــائل اإلثبـــــــات و علـــــــى األدلـــــــة التـــــــي بيـــــــدها و الحجـــــــج 

ـــــادة  ـــــد املــ ــى جديــ ــ ـــــتاذ إلـــ ـــار األسـ ــ ـــم، و أشــ ــ ـــــد الخصــ ـــي بيــ ــ  علــــــى ضـــــــوء التعـــــــديل االخيـــــــر أن هــــــذه املحـــــــاورة الشـــــــفوية يجـــــــب أن 909التـ

ــــه  ــ ـــــيترتب عنـ ـــر ســ ــ ـــكال خطيــ ــ ـــــمن إشــ ـــــريعي يتضــ ـــنص التشــ ــ ـــــذا الــ ـــــالي أن هــ ـــر املــ ــ ـــــد الخبيــ ـــــبي، و أكــ ــــص املحاســ ــ ـــــة الفحـ ـــــل عمليــ ـــــتم قبــ تــ

إمــــــا اإلضــــــرار بمصــــــالح الدولــــــة و إمــــــا ســــــينتج عنــــــه تعســــــف و ظلــــــم فــــــي حــــــق امللــــــزم  ، و أكــــــد علــــــى  أنــــــه مقتضــــــ ى غيــــــر دســــــتوري و 

ه ، ألن هــــــــــذا األخيرغيــــــــــر  منســــــــــجم تمامــــــــــا مــــــــــع القــــــــــانون يجــــــــــب علــــــــــى األحــــــــــزاب السياســــــــــية أن تتحمــــــــــل كامــــــــــل مســــــــــؤوليتها بشــــــــــأن

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

684 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

ـــار   ــ ــ ــ ـــــادة   12. 02اإلطـــ ــ ــ ــــنص املـــ ــ ــ ــ ـــــذي تــ ــ ــ ــــى أن  7الـــ ــ ــ ــ ـــــه علــ ــ ــ ــــه " الضــــــــــــريبة تفــــــــــــرض علــــــــــــى اإلثباتــــــــــــات "، منـــ ــ ــ ــ ـــدث نفســ ــ ــ ــ ـــــتم املتحـــ ــ ــ و خـــ

مداخلتــــــــه باإلشـــــــــارة إلـــــــــى مســــــــألة إحـــــــــداث اللجـــــــــان الجهويــــــــة مـــــــــا الغايـــــــــة منهـــــــــا، و بالتــــــــالي فهـــــــــذه املســـــــــألة تتعــــــــارض مـــــــــع مـــــــــا نـــــــــص 

 فينا يخص تبسيط حقوق امللزمين و تبسيط املساطر و اإلجراءات اإلدارية. 12. 02ن اإلطار  عليه القانو 

 

  

 وفي مداخلة الدكتور مقداد أنس عضو منتدى الباحثين بوزارة االقتصاد و املالية كانت تحت عنوان

 "le chantier de la protection sociale au Maroc quelle instrument de financement" 

و التـــــــي ركـــــــز فيهـــــــا علـــــــى خمســـــــة محـــــــاور أساســـــــية، أولهـــــــا تعريـــــــف ورش الحمايـــــــة االجتماعيـــــــة مـــــــن خـــــــالل تعريـــــــف عـــــــام و تعريـــــــف 

ـــــاعي  ــ ــ ــ ــــادي واالجتمـــ ــ ــ ــ ــ ــــس االقتصـ ــ ــ ــ ــ ـــغل و املجلـ ــ ــ ــ ــ ــــة للشــ ــ ــ ــ ــ ـــة الدوليـ ــ ــ ــ ــ ـــف املنظمــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة و تعريــ ــ ــ ــ ـــم املتحــ ــ ــ ــ ــ ــــة األمــ ــ ــ ــ ــ ـــــات كمنظمـ ــ ــ ــ ـــــض املؤسســ ــ ــ ــ بعــ

ـــــد البيئـــــــي، باعتبارهـــــــا مجموعـــــــة مـــــــن اآلليـــــــات التـــــــي تســـــــعى  لضـــــــمان حمايـــــــة  ـــــرج بعــ ـــــاة، و عــ ـــل الحيــ ــ ــــف مراحــ ــ ـــــة مختلـ ـــــراد طيلــ األفــ

ذلـــــــــــك لآلليـــــــــــات التمويليـــــــــــة لـــــــــــورش الحمايـــــــــــة االجتماعيـــــــــــة حيـــــــــــث اعتبـــــــــــر أن نظـــــــــــام الحمايـــــــــــة االجتماعيـــــــــــة بـــــــــــاملغرب فـــــــــــي إطـــــــــــاره 

التمــــــــــويلي ينقســــــــــم إلــــــــــى قســــــــــمين: القســــــــــم املســــــــــاهمات و هــــــــــو إجبــــــــــاري ســــــــــواء مــــــــــن طــــــــــرف املســــــــــتخدم فــــــــــي القطــــــــــاع الخــــــــــاص أو 

ـــــاع ال ـــي القطــ ــ ـــف فــ ــ ـــــر املوظــ ـــــاص، وذكــ ـــاع الخــ ــ ـــي القطــ ــ ـــــاوالت فــ ـــــاهمات املقــ ــــة أو مســ ــ ـــــاهمات الدولـ ـــق بمســ ــ ـــــاني متعلــ ـــم الثــ ــ ـــــام، و قســ عــ

الـــــــدكتور كـــــــذلك مجموعـــــــة مـــــــن املؤسســـــــات التـــــــي تســـــــهر علـــــــى تســـــــيير و تـــــــدبير  هـــــــذا القطـــــــاع  كمؤسســـــــة الضـــــــمان االجتمـــــــاعي و 

ــــددتها  كـــــــذلك نظـــــــام رامـــــــد، ثـــــــم انتقـــــــل بعـــــــد ذلـــــــك للجانـــــــب التمـــــــويلي بحيـــــــث ذكـــــــر بعـــــــض األرقـــــــام التـــــــي ــ ــــي حـ ــ ــــة التـ ــ ــــص التكلفـ ــ تخـ

مليــــــــار درهــــــــم، و علــــــــى أنــــــــه ســــــــوف يــــــــتم تمويلهــــــــا مــــــــن خــــــــالل مجموعــــــــة مــــــــن اآلليــــــــات منهــــــــا نظــــــــام املســــــــاهمة  70وزارة املاليــــــــة فــــــــي 

 املهنية  و التي مكنت فئة أخرى و هي فئة املهنيين املستقلين من ضمان ولوجها إلى نظام التغطية الصحية.

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


                                                                                                                    

685 

 

  ISSN:2509-0291  2022 فبراير/مارس  38 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال و  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 .Droitetentreprise.comWWW:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 

ـــــالي ا  ــ ــ ـــــد العــ ــ ــ ــــة د. عبـ ــ ــ ــــي مداخلـــ ــ ــ ــــت و فــ ــ ــ ـــالل، تحـــ ــ ــ ــ ـــي مــ ــ ــ ــ ــــات بنـ ــ ــ ـــــددة التخصصـــ ــ ــ ـــــة متعــ ــ ــ ـــــالي بالكليـ ــ ــ ـــــيم العــ ــ ــ ـــــتاذ التعلــ ــ ــ ـــــاح أسـ ــ ــ جنــ

ــــوان  ــ يـــــــــرى االســـــــــتاذ أن فـــــــــي ضـــــــــوء مخرجـــــــــات النمـــــــــوذج التنمـــــــــوي الجديـــــــــد"،  2022"قـــــــــراءة فـــــــــي مشـــــــــروع قـــــــــانون ماليـــــــــة عنـــ

ــــوترات  02-ســـــــــياق اإلشـــــــــكالية ينقســـــــــم إلـــــــــى ســـــــــياق دولـــــــــي عـــــــــام يتســـــــــم بانتشـــــــــار ســـــــــريع ملتحـــــــــورات جديـــــــــدة لكوفيـــــــــد ــ ــ ـــامي التـ ــ ــ و تنــ

الجيوسياســــــــــــية و التجاريــــــــــــة و التكنولوجيــــــــــــة خاصــــــــــــة بــــــــــــين الواليـــــــــــــات املتحــــــــــــدة األمريكيــــــــــــة و الصــــــــــــين، وارتفــــــــــــاع أســــــــــــعار املـــــــــــــواد 

األوليـــــــة فـــــــي األســـــــواق الدوليـــــــة، و ســـــــياق وطنـــــــي يـــــــأتي فيـــــــه مشـــــــروع قـــــــانون املاليـــــــة أول قـــــــانون صـــــــادر علـــــــى الحكومـــــــة الجديـــــــدة، 

ة و خصوصـــــــــا تمويـــــــــل الحمايـــــــــة االجتماعيـــــــــة، كمـــــــــا يـــــــــرى األســـــــــتاذ و هنـــــــــاك ســـــــــياق آخـــــــــر متمثـــــــــل فـــــــــي تزايـــــــــد النفقـــــــــات االجتماعيـــــــــ

املتـــــــــدخل كـــــــــذلك تواجـــــــــد اكـــــــــراه متمثـــــــــل فـــــــــي تراجـــــــــع اإلدارة الضـــــــــريبية و إرتفـــــــــاع حجـــــــــم الـــــــــدين العمـــــــــومي، األمـــــــــر الـــــــــذي يجعلـــــــــه 

إلــــــــى مخرجــــــــات النمــــــــوذج التنمــــــــوي  2022" إلــــــــى أي حــــــــد يســــــــتجيب قــــــــانون ماليــــــــة لســــــــنة  يطــــــــرح إشــــــــكال محــــــــوري مفــــــــاده 

حـــــــــاول اإلجابــــــــة عـــــــــن هــــــــذا االشـــــــــكال مـــــــــن خــــــــالل قـــــــــراءة املقتضــــــــيات و اإلجـــــــــراءات التــــــــي جـــــــــاء بهــــــــا مشـــــــــروع قـــــــــانون الجديــــــــد؟"، 

ـــــنة   ــ ــــة لسـ ــ هــــــــل تســــــــتجيب فعــــــــال ملتطلبــــــــات العدالــــــــة املجاليــــــــة، و يــــــــرى األســــــــتاذ أن هنــــــــاك عــــــــدة إجــــــــراءات جــــــــاء بهــــــــا  9199املاليــ

ـــا أ 9199مشــــــــروع قــــــــانون املاليــــــــة لســــــــنة  ــ ــ ـــكال هنـ ــ ــ ـــــركات، اإلشـ ــ ـــــريبة الشـ ــ ـــم الضـ ــ ــ ــــت تهـ ــ ـــــث عرفــ ــ ـــــا حيـ ــ ـــــن حجمهـ ــ ـــر مـ ــ ــ ـــدت أكثـ ــ ــ ـــــا أخـ ــ نهـ

ـــن  ــ ـــــل مــ ــــك أقــ ـــع ذلـــ ــ ـــالحات، مــ ــ ــــدة إصــ ــــه  0%عـــ ـــــدى لـــ ـــا تصــ ــ ــــو مــ ـــــركات، و هـــ ــــى الشــ ـــــريبة علـــ ــــي الضــ ـــــالي فـــ ـــغ اإلجمــ ــ ـــي املبلــ ــ ـــــاهم فــ ـــن يســ ــ مــ

قــــــانون اإلطــــــار بنــــــاءا علــــــى مبــــــدأ التــــــدرج، و أشــــــار األســــــتاذ إلــــــى إجــــــراء آخــــــر جــــــاء بــــــه هــــــذا القــــــانون بخصــــــوص تحديــــــد املســـــــاهمة 

ى األربــــــــــاح الهــــــــــدف منهــــــــــا تمويــــــــــل الحمايــــــــــة االجتماعيــــــــــة، ثــــــــــم تطــــــــــرق إلــــــــــى نقطــــــــــة جــــــــــد مهمــــــــــة و هــــــــــي االجتماعيــــــــــة للتضــــــــــامن علــــــــــ

ــــى   9199الغيـــــــاب التـــــــام لإلجـــــــراءات الجبائيـــــــة فـــــــي قـــــــانون اإلطـــــــار و وكـــــــذا  مشـــــــروع قـــــــانون املاليـــــــة لســـــــنة   ــ ـــــريبة علـ ـــبة للضــ ــ بالنســ

 الدخل.

ـــان و مــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى يــــــــرى أســــــــتاذ التعلــــــــيم العــــــــالي أن النمــــــــوذج التنمــــــــوي الجديــــــــ  ــ ــ ـــــذي أبـ ــ ـــخيص الـ ــ ــ ـــــد التشـ ــ ــــاء بعـ ــ د جــ

عـــــــن النـــــــواقص التـــــــي تعتـــــــري النمـــــــوذج التنمـــــــوي القـــــــديم، و أوضـــــــح ان االختيـــــــار االســـــــتراتيجي األول هـــــــو العمـــــــل علـــــــى إنبثـــــــاق مـــــــا 

يســــــــمى بمغـــــــــرب الجهـــــــــات ووضــــــــع قطيعـــــــــة مـــــــــع فكــــــــرة املغـــــــــرب النـــــــــافع و املغــــــــرب الغيـــــــــر النـــــــــافع للحــــــــد مـــــــــن التفاوتـــــــــات املجاليـــــــــة، 

ـــــريبة  7%فــــــــي املــــــــوارد املرصــــــــدة نجــــــــد أن املشــــــــرع أبقــــــــى علــــــــى  9199قــــــــانون املاليــــــــة لســــــــنة   لكــــــــن فــــــــي القــــــــراءة ملشــــــــروع ــ ـــن الضـ ــ ــ مـ

علـــــــــــى الـــــــــــدخل و الشـــــــــــركات لتســـــــــــيير الجهـــــــــــات، و هـــــــــــو تقســـــــــــيم ال يســـــــــــتند حســـــــــــب رأي األســـــــــــتاذ ألي معـــــــــــايير،  فقـــــــــــد كـــــــــــان علـــــــــــى 

التنمـــــــــــوي املتمثلـــــــــــة فـــــــــــي املشـــــــــــرع وضـــــــــــع نـــــــــــص تنظيمـــــــــــي أو مرســـــــــــوم يتطـــــــــــرق فيـــــــــــه لهاتـــــــــــه املعـــــــــــايير لتفعيـــــــــــل مرتكـــــــــــزات النمـــــــــــوذج 
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ــــث  ــ ــــة، حيـ ــ ــــة االجتماعيـ ــ ــــة و العدالـ ــ ـــــة املجاليـ تبقـــــــى قليلـــــــة ، لهـــــــذا البـــــــد مـــــــن إعـــــــادة النظـــــــر فـــــــي توزيـــــــع املـــــــوارد البشـــــــرية  7%العدالــ

 ما بين الدولة و الجهات و ما بين الجهات و الجهات الفقيرة.

ــــوان "وأخيــــــــرا أشــــــــار أســــــــتاذ التعلــــــــيم العــــــــالي إلــــــــى الــــــــدورة الرابعــــــــة عشــــــــر حــــــــول املاليــــــــة ا  ــ ــــت عنــ ــ ــــة تحــ ــ التحــــــــديات لعموميــ

نـــــــوردين بـــــــن ســـــــودة " حيـــــــث ســــــلط الضـــــــوء علــــــى مداخلـــــــة الخــــــازن العـــــــام الســــــيد ""،  21الكبــــــرة للماليـــــــة العامـــــــة فــــــي القـــــــرن 

الـــــــــذي تكلــــــــــم فيهـــــــــا عــــــــــن الدقــــــــــة و العدالـــــــــة ســــــــــواء علــــــــــى مســـــــــتوى فــــــــــرض الضـــــــــريبة أو علــــــــــى مســــــــــتوى توزيـــــــــع النفقــــــــــات، بعــــــــــدها 

التـــــــــي تتمثـــــــــل فــــــــــي: تنميـــــــــة املـــــــــوارد الجبائيـــــــــة عـــــــــن طريـــــــــق توســـــــــيع الوعـــــــــاء الضــــــــــريبي و  تطـــــــــرق للرهانـــــــــات الكبـــــــــرى لهـــــــــذه املنـــــــــاظرة

 إرساء عدالة ضريبية، و الرهان الثاني يتمثل في تكريس ثقافة النتائج لدى املتدخلين في تدبير املال العام.

 

ـــــد و وختامــــــــــــا لهــــــــــــذه املداخلــــــــــــة أكــــــــــــد الــــــــــــدكتور عبــــــــــــد العــــــــــــالي أجنــــــــــــاح لتفعيــــــــــــل مخرجــــــــــــات النمــــــــــــودج التنمــــــــــــوي ال  ــ ــ ــ جديـ

الخـــــــروج مــــــــن التفاوتــــــــات االجتماعيـــــــة و تفعيــــــــل ورش الحمايــــــــة االجتماعيــــــــة البـــــــد مــــــــن تحويــــــــل السياســـــــة الضــــــــريبية إلــــــــى رافعــــــــة 

لتمويـــــــــل االلتزامـــــــــات املرتبطـــــــــة بـــــــــالنمودج التنمـــــــــوي املـــــــــأمول مـــــــــن منظـــــــــور العدالـــــــــة الجبائيـــــــــة و إعـــــــــادة التـــــــــوازن بـــــــــين الضـــــــــرائب 

ــــواز  ــ ــ ـــــرة و التـ ــ ـــر مباشــ ــ ــ ـــــرائب الغيــ ــ ـــــرة و الضــ ــ ن بـــــــــين تضـــــــــريب الراســـــــــمال و تضـــــــــريب العمـــــــــل و عقلنـــــــــة اإلعفـــــــــاءات الجبائيـــــــــة و املباشــ

توجيـــــــــــــه أدواتهـــــــــــــا نحـــــــــــــو مجـــــــــــــاالت االقتصـــــــــــــاد االجتمـــــــــــــاعي و التضـــــــــــــامني و لـــــــــــــيس أقتصـــــــــــــاد الريـــــــــــــع و االســـــــــــــتثمارات ذات القيمـــــــــــــة 

 املضافة العالية على املستوى الترابي. 

أســــــــــــتاذ التعلــــــــــــيم العــــــــــــالي بكليــــــــــــة الحقــــــــــــوق  أمــــــــــــا املداخلــــــــــــة األخيــــــــــــرة كانــــــــــــت مــــــــــــن نصــــــــــــيب الــــــــــــدكتور بنعيســــــــــــ ى نجيــــــــــــب، 

ــــوان ــ ــ ــــومة بعنــ ــ ــ ــــة، املوســ ــ ــ ــــة " إصــــــــــالح القــــــــــانون اإلطــــــــــار للضــــــــــريبة: مــــــــــدخل لترســــــــــيخ الحكامــــــــــة الجيــــــــــدة" املحمديــ ــ ــ ــــي مداخلــ ــ ــ وهــ

حــــــــاول فيهــــــــا تســــــــليط الضــــــــوء عــــــــل إشــــــــكالية محوريــــــــة مفادهــــــــا الــــــــى مــــــــدى يمكــــــــن اعتبــــــــار القــــــــانون اإلطــــــــار مــــــــدخل مــــــــن مــــــــداخل 

 ى مستوى تدبير املالية العمومية؟ ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة عل

عـــــــــــــالج الـــــــــــــدكتور هـــــــــــــذا اإلشـــــــــــــكال مـــــــــــــن خـــــــــــــالل نقطتـــــــــــــين أساســـــــــــــيتين: اإلخـــــــــــــتالالت الكبـــــــــــــرى التـــــــــــــي تعرفهـــــــــــــا املنظومـــــــــــــة  

الضـــــــريبية والنقطـــــــة الثانيـــــــة أهـــــــم املرتكـــــــزات التـــــــي جـــــــاء بهـــــــا القـــــــانون اإلطـــــــار بصـــــــفة عامـــــــة، بدايـــــــة األمـــــــر هنـــــــاك مقولـــــــة إســـــــتهل 

و هــــــــي العبــــــــارة التــــــــي تشــــــــكلت فــــــــي  ام الضــــــــريبي املغربــــــــي غيــــــــر عــــــــادل بــــــــين دافعــــــــي الضــــــــرائب"" النظــــــــبهــــــــا الــــــــدكتور مداخلتــــــــه 

ـــنة  ــ ــ ـــــدة سـ ــ ــــات املنعقـ ــ ــــة للجبايــ ــ ـــــة الثالثــ ــ ـــــاظرة الوطنيـ ــ ــــوان 9102املنـ ــ ــــت عنــ ــ ثــــــــم تطــــــــرق ملقــــــــاربتين " واقــــــــع الضــــــــريبة بــــــــاملغرب"، تحــ

ـــــاعي  هـــــــامتين تصـــــــبان فـــــــي صـــــــلب املوضـــــــوع، األولـــــــى تتعلـــــــق باملقاربـــــــة الكميـــــــة التـــــــي دكـــــــر فيهـــــــا تقريـــــــر  ــــادي االجتمــ ــ ــــس االقتصـ ــ املجلـ
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ـــا  ــ ـــــادمة أولهــ ـــــرات صــ ـــــر بمؤشــ ـــــذا التقريــ ـــــاء هــ ـــي، جــ ــ ـــــرف  31%و البيئــ ـــــن طــ ــــؤدى مــ ــ ـــافة تـ ــ ـــــة املضــ ـــــن القيمــ ـــــزمين و   1,5مــ ـــــن امللــ مــ

ــــاني  ـــــر الثـــ ـــار  21مـــــــن عائـــــــدات الضـــــــريبة علـــــــى الـــــــدخل مصـــــــدرها األجـــــــراء، أمـــــــا املؤشـــــــر الثالـــــــث علـــــــى ســـــــبيل املثـــــــال  22%املؤشــ ــ مليــ

ـــع مـــــــــــن التكلفـــــــــــة اإلجماليـــــــــــة للحـــــــــــ ــ ــ ــ ـــــر الرابــ ــ ــ ـــــريبية و املؤشــ ــ ــ ـــــامس  21%وافز الضـــ ــ ــ ـــــر الخــ ــ ــ ـــــرح و املؤشــ ــ ــ ـــــركات تصــ ــ ــ ـــن الشـــ ــ ــ ــ ـــن  21%مــ ــ ــ ــ مـــ

املهنيـــــــين يـــــــدفعون الضـــــــريبة علـــــــى الـــــــدخول املهنيـــــــة، بينمـــــــا املقاربـــــــة الثانيـــــــة حســـــــب مـــــــا دكـــــــر األســـــــتاذ تتعلـــــــق باملقاربـــــــة الكيفيـــــــة 

ــــى  ــ ــ ـــــا علــ ــ ــ ـــــز فيهــ ــ ــ ــــوة بال 1ركـ ــ ــ ـــل بقـــ ــ ــ ــ ـــر متصـ ــ ــ ــ ـــــريبي غيــ ــ ــ ـــــام الضــ ــ ــ ـــاألتي: النظـ ــ ــ ــ ــــي كــ ــ ــ ـــية و هــ ــ ــ ــ ــــواقص أساســ ــ ــ ـــــام نـــ ــ ــ ـــــة، النظــ ــ ــ ـــــات العموميــ ــ ــ سياسـ

الضــــــــريبي غيـــــــــر عـــــــــادل فـــــــــي توزيـــــــــع األعبـــــــــاء الضـــــــــريبية، النظـــــــــام الضـــــــــريبي غيـــــــــر مشـــــــــجع للقطـــــــــاع، النظـــــــــام الضـــــــــريبي ال يحـــــــــد مـــــــــن 

النشــــــــــــاط الغيــــــــــــر مهيكــــــــــــل، النظــــــــــــام الضــــــــــــريبي يــــــــــــؤثر العالقــــــــــــة بــــــــــــين امللــــــــــــزم و اإلدارة، النظــــــــــــام الضــــــــــــريبي يســــــــــــاعد علــــــــــــى هيمنــــــــــــة 

ـــــريبي ي ــ ـــــام الضــ ــ ــــع، النظــ ــ ــ ـــــاد الريـ ــ ســـــــــمح إلـــــــــى اللجـــــــــوء بكثـــــــــرة ملـــــــــنح االمتيـــــــــازات مـــــــــن أجـــــــــل تنميـــــــــة األنشـــــــــطة االقتصـــــــــادية، إذ اقتصــ

علــــــــى ضــــــــوء هــــــــذه الصــــــــعوبات و االخـــــــــتالالت عمــــــــل الــــــــدكتور بنعيســــــــ ى نجيــــــــب علـــــــــى رصــــــــد أهــــــــم األســــــــس و املرتكــــــــزات لإلصـــــــــالح 

ـــبب  الجبــــــائي وفــــــق مقومــــــات الحكامــــــة الجيــــــدة، لكــــــن قبــــــل ذلــــــك وجــــــب اإلشــــــارة إلــــــى أن املغــــــرب يعــــــيش ســــــياق مــــــالي ــ ــــعب بسـ صــ

آثــــــــــــار الجائحــــــــــــة، ثانيــــــــــــا املــــــــــــوارد العموميــــــــــــة لــــــــــــم تعــــــــــــد تكفــــــــــــي ملواجهــــــــــــة التكــــــــــــاليف العموميــــــــــــة املتزايــــــــــــدة، كــــــــــــل هــــــــــــذه التحــــــــــــديات 

ســـــــتحتاج إلـــــــى جيـــــــل جديـــــــد مـــــــن اإلصـــــــالحات و مـــــــن منظومـــــــة ضـــــــريبية جديـــــــدة فـــــــي إطـــــــار إرســـــــاء تـــــــدريجي للبحـــــــث عـــــــن مردوديـــــــة 

 للمالية العمومية.

الضـــــــــريبي يلزمـــــــــه أربعـــــــــة أســـــــــس ضـــــــــريبية: أولهـــــــــا توســـــــــيع القاعـــــــــدة الجبائيـــــــــة، ثانيـــــــــا و أرجـــــــــع األســـــــــتاذ أن أي اإلصـــــــــالح  

تحقيـــــــــق العدالـــــــــة الجبائيـــــــــة، ثالثـــــــــا تخفـــــــــيض الضـــــــــغط علـــــــــى امللـــــــــزمين خاصـــــــــة املقـــــــــاوالت، رابعـــــــــا الرقمنـــــــــة و تبســـــــــيط املســــــــــاطر 

 الجبائية.

ن اإلطـــــــار،أول مرتكـــــــز تحقيـــــــق ثـــــــم مـــــــر إلـــــــى النقطـــــــة الثانيـــــــة التـــــــي تطـــــــرق فيهـــــــا إلـــــــى أهـــــــم املرتكـــــــزات  التـــــــي جـــــــاء بهـــــــا قـــــــانو  

العدالــــــــــة الجبائيــــــــــة و ضــــــــــمان مســــــــــاواة الجميــــــــــع أمــــــــــام األعبــــــــــاء الضــــــــــريبية، ثانيــــــــــا عمــــــــــل اإلدارة علــــــــــى تخفــــــــــيض العبــــــــــئ الجبــــــــــائي 

لــــــــدى الخاضــــــــعين للضــــــــريبة و التزامهــــــــا علــــــــى إدمــــــــاج القطــــــــاع املهيكــــــــل كهــــــــدف اســــــــتراتيجي باإلضــــــــافة إلــــــــى تعزيــــــــز آليــــــــات محاربــــــــة 

ـــــريبية ــ ــ ـــــات الضـ ــ ــ ــــش و التهربـ ــ ــ ، أمــــــــــا املرتكزالثــــــــــاني يتعلــــــــــق بتعزيــــــــــز الثقــــــــــة املتبادلــــــــــة بــــــــــين اإلدارة و امللــــــــــزمين عــــــــــن طريــــــــــق تــــــــــأطير الغــ

الســـــــــــلطة التقديريـــــــــــة فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق بتفســـــــــــير النصـــــــــــوص الجبائيــــــــــــة كـــــــــــذلك تحســـــــــــين مقروئيتهـــــــــــا باإلضـــــــــــافة إلـــــــــــى تتمـــــــــــيم املهــــــــــــام 

ـــــات املنوطـــــــــة بالهيئـــــــــات املكلفـــــــــة بــــــــــالطعون الضـــــــــريبية و ضـــــــــمان اســــــــــتقالليتها، و ثالـــــــــث مرت ــ ـــل للسياســـ ــ ــ ـــل أفضــ ــ ــ ــــق بتمويــ ــ ــ ـــــز يتعلــ ــ كــ

ــــى  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاوالت علـ ــ ــ ــ ــ ـــــجيع املقــ ــ ــ ــ ــ ــــذلك تشــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــريبية، كـ ــ ــ ــ ــ ـــزات الضــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيد التحفيــ ــ ــ ــ ــ ـــــريبي و ترشــ ــ ــ ــ ــ ــــاء الضــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيع الوعـ ــ ــ ــ ــ ـــق توســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن طريــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة عــ ــ ــ ــ ــ ــ العموميـ

االســــــــتثمارات املنـــــــــتج للقيمـــــــــة املضـــــــــافة و فـــــــــي األخيــــــــر تشـــــــــجيع إعـــــــــادة هيكلـــــــــة مجموعـــــــــات املقــــــــاوالت، و املرتكـــــــــز الرابـــــــــع  فـــــــــي إطـــــــــار 

ــــوم الجماع ــ ــ ــ ـــــة الرســ ــ ــ ــ ـــالح منظومـ ــ ــ ــ ــ ــــة اصـ ــ ــ ــ ـــي منظومــ ــ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــ ـــــات الترابيــ ــ ــ ــ ـــــاج الجماعـ ــ ــ ــ ـــــتاذ  أن إدمـ ــ ــ ــ ـــر األسـ ــ ــ ــ ــ ـــــريبة، اعتبـ ــ ــ ــ ــــة الضـ ــ ــ ــ ــــة و القيمــ ــ ــ ــ يــ

الضــــــــريبية العامــــــــة تعتبــــــــر أحــــــــد اإلجــــــــراءات الكبــــــــرى التــــــــي ستســــــــمح بتوجيــــــــد قواعــــــــد الوعــــــــاء و التحصــــــــيل و الرقابــــــــة الجبائيــــــــة و 

ارد ماليـــــــــــة كافيـــــــــــة ملواجهـــــــــــة تجـــــــــــاوز العوائـــــــــــق التـــــــــــي تعرفهـــــــــــا الجماعـــــــــــات الترابيـــــــــــة علـــــــــــى هـــــــــــذا املســـــــــــتوى و بمـــــــــــا يمكنهـــــــــــا مـــــــــــن مـــــــــــو 

متطلباتهــــــــا التنمويــــــــة، أمــــــــا املرتكــــــــز الخــــــــامس و األخيــــــــر يتمثــــــــل فــــــــي تعزيــــــــز نظــــــــام الحكامــــــــة و فعاليــــــــة اإلدارة الجبائيــــــــة عــــــــن طريــــــــق 

 رقمنة اإلدارة و إدراج قيم املواطنة الضريبية و تحسين وسائل االعالم و التواصل و و كذلك وضع مرصد للجبايات.

ــــذه املدا  ــ ــ ـــــا لهــ ــ ـــــدة وختامـــ ــ ــــة واحـــ ــ ــ ـــــتاذ بجملــ ــ ــ ـــــتم األسـ ــ ــ ــــة خـ ــ ــ ـــــة القيمــ ــ ــ " املغــــــــــرب يحتــــــــــاج إلــــــــــى ضــــــــــريبة متكاملــــــــــة تكــــــــــون خلـ

 مستقرة و مستدامة".

ــــافاتهم   ــ ــ ــ ـــــاؤالتهم وإضـ ــ ــ ـــــرين بتســ ــ ــ ــــدخل الحاضــ ــ ــ ــ ـــــاش، ليتـ ــ ــ ـــــاب النقــ ــ ــ ـــتح بــ ــ ــ ــ ـــم فــ ــ ــ ــ ـــــداخالت، تــ ــ ــ ـــــذه املــ ــ ــ ـــــاء هــ ــ ــ ـــــد انتهــ ــ ــ ـــــرة بعــ ــ ــ ومباشــ

لــــــــى مقاربــــــــة املوضــــــــوع مــــــــن حــــــــول القضــــــــايا التــــــــي تــــــــم طرحهــــــــا فــــــــي النــــــــدوة بصــــــــفة عامــــــــة، بحيــــــــث عملــــــــت مــــــــداخالت الحضــــــــور ع

 زواياه . مختلف
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وفــــــــــي األخيــــــــــر جــــــــــدد رئــــــــــيس الجلســــــــــة شــــــــــكره للجميــــــــــع كــــــــــل باســــــــــمه و صــــــــــفته ، وقــــــــــدم الشــــــــــواهد التقديريــــــــــة لألســــــــــاتذة  

ـــــرح   ــ ـــي تطـــ ــ ــ ــــة التـــ ــ ــ ـــــاءات العلميـ ــ ـــــذه اللقـــ ــ ـــــل هــ ــ ـــــيم مثـــ ــ ـــي تنظــ ــ ــ ــــة فـــ ــ ــ ـــــات العموميــ ــ ـــر السياســ ــ ــ ـــــتمرار مختبـــ ــ ــــى اســ ــ ــ ـــــد علــ ــ ـــــا أكــ ــ ــــدخلين، كمـــ ــ ــ املتـ

   .هكذا مواضيع للنقاش العمومي
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