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 بسم الله الرحمن الرحيم

يعد  لية والذيالدو االعامل مجلة القانون و  من لتاسع و الثالثني الكم هذا العدد  قدمنواالعتزاز ببالغ الفخر 

 لقانوين.ااملعرفة القانونية وسط املهتمني بالشأن  املعلومة ونرشراط املجلة يف تيسري انخ مؤرشا عىل

القضائية و هذا العدد يف سياق التفاعل االيجايب مع الديناميكية التي تعرفها الساحة القانونية  ويأيت اصدار

لقضائية وأبعاده والإلشكاليات الكربى التي يطرحها القانون يف مختلف جوانبه القانونية ايجاد حلول  ورضورة

 ا العوملة.التي فرضته التحدياتمواجهة و ، والقضايئريس األمن القانوين بهدف تك والدولية وذلك الوطنية

يعالج  العربية " واألبحاث باللغةمحور الدراسات » الثة محاور وهي ثالعدد يف دفتيه  ويضم محتوى هذا

و " محور الدارسات واالبحاث باللغة الفرنسية " و " محور  القانونية، مختلف الحقولاشكاالت متنوعة يف 

 االنجليزية " واألبحاث باللغةالدراسات 

ه النفع في وأن يجدرضا القارئ الكريم،  واالعامل الدوليةينال هذا العدد من مجلة القانون  نا أمل أنوكل

 التوفيق. والفائدة الكبرية، والله ويلالجليل 
 ل الدوليةعماواألإدارة مجلة القانون 
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 التعليم عن بعد باملغرب يف ظل الجائحة:  بني إكراهات التجربة وآفاق التطوير
  Distance Learning in Morocco under the Pandemic: 

Between the Constraints of Experience and Development Prospects 
الدكتور : الكبري الجريب 

 املغرب - دكتور يف القانون العام وعلم السياسة
 

 :امللخص
يمي، تمرارية البيداغوجية ولتأمني خدمات املرفق التعلاعتمد املغرب التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا لضامن االس    

حيث تم توظيف مجموعة من الوسائل واإلمكانيات. بيد أن هذا النمط التعليمي، واجهته مجموعة من املعوقات والصعوبات، 
 األمر الذي يتطلب العمل عىل تطويره ليقوم بدوره عىل أكمل وجه.

 الكلامت املفاتيح:
 ستمرارية البيداغوجية، الوسائل الرقمية والتكنولوجية.التعليم عن بعد، اال 

 
Summary 

    Morocco has adopted distance learning during Corona pandemic to ensure the pedagogical 
continuity as well as educational facility services, the country has also appointed a group of means and 
possibilities. However, despite that, this education style faced a group of constraints and difficulties, which 
requires working on its development so that it can perform its role in the best way. 
Keywords  
 -Distance learning, pedagogical continuity, digital and technological means. 

 
 

 مقدمة:        
حث العلمي ليس من كامليات البإن تناول التعليم عن بعد وواقعه وإشكاالته وكذا سبل تطويره كموضوع للدراسة           

له أهميته وكذا راهنيته، خاصة وأن األمر يتعلق بنمط من أمناط أو الرتف الفكري، بقدر ما تفرضه رضورة البحث يف موضوع 
األكرث حيوية وحساسية داخل أي دولة تسعى إىل السري يف ركب الدول املتقدمة واالرتقاء بأفرادها. ات إحدى القطاعكالتعليم 

فال تنمية حقيقية من دون تعليم سليم وفعال ثم ناجع، فاملجتمعات التي متكنت من تحقيق رهانات كربى اقتصادية واجتامعية 
سياساتها  وجعله يحظى بأولوية كربى ضمنالتعليم بالدرجة األوىل وتنموية وكذا حقوقية هي تلك التي حاولت الرتكيز عىل 
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، باملقابل نجد أن البلدان التي أهملته أو عىل األقل مل تعره العناية الالزمة بقيت متأخرة بشكل ملموس عىل عدة 1العمومية
 أصعدة، بل وتعرثت فيها كل محاوالت اإلصالح ومسارات التنمية. 

التعليم ينطلق أساساً من حجم وطبيعة الوسائل واإلمكانيات التي يتم تعبئتها من أجل تحقيق  إن االهتامم بقطاع     
األهداف املسطرة منه، سواء كانت هذه الوسائل برشية، مادية، لوجيستية أو فنية. فاالستثامر يف التعليم هو يف الحقيقة استثامر 

عىل كل االستثامرات يف قطاعات أخرى، ألن التعليم هو املدخل مربح بالدرجة األوىل ويسمو من حيث األهمية والراهنية 
الحقيقي إلنجاح هذه القطاعات يف حد ذاتها، فعن طريق التعليم يتخرج املتخصص يف االقتصاد واألعامل وكذا يف الطب 

 واملقاولة والهندسة وغريها.  
هودها وتوظيف كل إمكانياتها إلنجاح نظامها وانطالقاً من هذه األهمية، يالحظ أن الدول املتقدمة تسخر كل ج     

 التعليمي، وعياً منها بكونه يعد محطة أساسية للعبور إىل بر األمان وتحقيق االزدهار.
ويربز اهتامم الدولة بالقطاع التعليمي انطالقاً من طرقه وأساليبه، وكذا حجم اإلمكانيات املالية املرصودة له، عىل      

نرصاً مفتاحياً يسهل مأموريتها لاللتفاتة أوالً بالعنرص البرشي الذي هو أساس العملية التعليمية برمتها اعتبار أن ذلك يشكل ع
وحجر زاويتها سواء من حيث االهتامم بأوضاعه املادية وتطوير معارفه وتعزيز قدراته، ثم أيضاً لتمكينها من إحداث البنيات 

من  شكل بيئة محفزة عىل هذا املستوى. ويبقى الدعم املادي لألرس التي تعاينالتحتية الرضورية وتأهيلها حتى ميكن لها أن ت
الهشاشة والفقر كذلك مسألة رضورية للحد من ظاهرة الهدر املدريس الذي يطال أعداداً كبرية من املتمدرسني خاصة يف السنوات 

هتامم جدياًّ مبجال البحث العلمي ودعمه األوىل من التمدرس. كام أنه ال يستقيم الحديث عن نجاح التعليم من دون اال 
 وتطويره مبختلف الوسائل واإلمكانيات.  

وإذا كانت معظم الدول تحرص ضمن سياساتها العمومية عىل وضع برامج تعليمية مؤطرة زمانياً وكذا نوعياً، من خالل      
راعى فيه لتعليمية، وذلك وفق حيز زماين محدد يتبني مقررات دراسية وجامعية تستويف رشوط الجودة والفعالية وكذا النجاعة ا

كل من مصلحة املتمدرس وكذا املدرس عىل حد السواء، ومبا تتحقق معه كذلك الغايات املرجوة من العملية التعليمية بشكل 
يمية، قد تكون علعام، فإنه مقابل ذلك قد تطرأ أحياناً أوضاع غري متوقعة أو قوة قاهرة قد تؤثر عىل السري العادي للعملية الت

ظروفاً اجتامعية أو طبيعية أو صحية أو غريها، يدفع الدولة إىل التعامل مبنهجية مغايرة عام تم اعتياده يف تدبري التعليم أثناء 
وانترش بشكل رهيب يف  9102الظروف العادية، وهذا ما حصل بالفعل مبختلف بقاع العامل عندما ظهر باء كورونا نهاية سنة 

لدان، حيث تعاملت الدول وكل واحدة حسب وسائلها وإمكانياتها وكذا أساليبها مع هذه الظروف الطارئة من خالل مختلف الب
اعتامدها ما يعرف بنظام التعليم عن بعد، الذي بقدر ما تحققت معه األهداف املرجوة  ولو يف حدود معينة يف بعض التجارب، 

الستمرارية البيداغوجية، قد واجهته مجموعة من اإلكراهات يف مناذج أخرى، وهو مواجهة ظرفية تعليمية استثنائية وضامن ا
 بل واستحال العمل به يف بعض التجارب، مثلام تباينت كذلك النتائج املرجوة منه بني مختلف هذه التجارب. 

 من هنا، تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن االشكالية املحورية لتالية:    
                                                           

لعمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل من الدستور املغربي الذي نص على أن " تعمل الدولة واملؤسسات ا 20نستحضر هنا الفصل   1

،    .الوسائل املتاحة لتيسير أسباب استفادة املواطنات واملواطنين على قدم املساواة من الحق في:... تعليم عصري ميسر الولوج وذي الجودة..

 مسؤولية الدولة في توفير تعليم ذي جودة". 

 93مكرر،  7213(، ج.ر عدد 9100يوليوز  92)0329شعبان  92في  0.00.20ظهير الشريف رقم الصادر بتنفيذه ال 9100الدستور املغربي لسنة  

 .2111(، ص.9100يوليوز  21) 0329شعبان 
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 ميكن الحديث عن نجاح تجربة التعليم عن بعد ببالدنا يف ظل جائحة كورونا؟ إىل أي حد            
 تقتيض اإلجابة عن هذه االشكالية رضورة طرح مجموعة من األسئلة الفرعية التالية:    

 كيف قاربت الدولة العملية التعليمية يف ظل الجائحة؟  -
 لظروف الطارئة؟ هل كانت املنظومة التعليمية ببالدنا مهيأة ملثل هذه ا -
 ما هي املعيقات التي واجهت هذا النمط التعليمي أثناء العمل به عىل مستوى املؤسسات التعليمية؟ -
كيف ميكن تجويد خدمات التعليم عن بعد وتطويرها حتى تستجيب ملتطلبات العرص، وبالتايل تجاوز املعيقات املسجلة  -

 عىل هذا املستوى؟ 
 موضوع من ثالث فرضيات نوردها كالتايل:ننطلق يف مقاربتنا لل    

هناك ضعف لإلمكانيات والوسائل املتوفرة عىل مستوى املؤسسات التعليمية لتأمني نظام التعليم عن بعد يف  -0
 ظل الجائحة. 

 غياب ملبدأ تكافؤ الفرص بني املتمدرسني ما بني مختلف املناطق يف ظل العمل بنظام التعليم عن بعد.  -9
 ة والفعالية التعليمية يف ظل العمل بنمط التعليم عن بعد، هناك ضعف للنجاع -3

 وذلك باعتامدنا املنهج الوصفي، وخطة عمل من خالل تقسيم املوضوع تقسيامً ثنائياً متوازناً يتضمن محورين:
 : التعليم عن بعد: قراءة يف سياقات اعتامد النظام وأساليب ووسائل االشتغالاملحور األول    
 : نظام التعليم عن بعد: بني اإلكراهات الواقعية والحلول املطلوبة.لثايناملحور ا    

 املحور األول: التعليم عن بعد: قراءة يف سياقات اعتامد النظام وأساليب ووسائل االشتغال
ناهز عرش ي إن رقمنة املجال الرتبوي والتعليمي باملغرب ليست وليدة أزمة جائحة كورونا، فقد بذلت جهود حثيثة منذ ما     

، ثم أوالً( ، بيد أن الظرفية الصحية الطارئة )2سنني لهذه الغاية، وهو نهج يساير بشكل متناغم اسرتاتيجية "املغرب الرقمي"
الحاجة إىل استثامر زمن الرقمنة والتكنولوجيا قد عجلتا باعتامد التعليم عن بعد كنمط جديد يرتكز عىل مجموعة من األساليب 

   اً(.ثانيوالوسائل )
 أوالً: الظرفية الصحية الطارئة لجائحة كورونا  

، وانتشارها 9102يف الصني يف نونرب - 02لقد نجم عن األزمة الصحية التي نعيشها منذ ظهور جائحة فريوس كوفيد      
نني وجودة ملواطالرسيع يف جميع مناطق العامل، أزمة غري مسبوقة ومتعددة األبعاد. وكانت لها انعكاسات بالغة عىل صحة ا

 3.حياتهم، وكذا عىل نشاط النسيج اإلنتاجي ودخل األرس وميزانيات الدول
لقد خلق هذا الوباء ذعراً يف أوساط املجتمعات سواء النامية منها أو حتى املتقدمة، فرضت عىل هذه الدول اتخاذ      

تكاسة القاتل، الذي أدخل املنظومات الصحية يف ان تدابري عىل جميع املستويات لتطويق الوضع والحد من انتشار هذا الوباء

                                                           

محمد السيدي ومحمد التاقي، جائحة كورونا وصدمة رقمنة العملية التعليمية ياملغرب، مساهمة ضمن مؤلف جماعي "الدليل املعرفي لجائحة   2

 .92، ص.9191عة محمد الخامس بالرباط"، جامعة محمد الخامس، لجام 02كوفيد 

والسبل املمكنة لتجاوزها"، تقرير للمجلس االقتصادي واالجتماعي  ”02‐كوفيد”االنعكاسات الصحية واالقتصادية واالجتماعية لفيروس كورونا "  3

 .  90، ص.93/9191والبيئي، احالة رقم 
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حقيقية بسبب تزايد عدد االصابات وارتفاع نسب مأل األرسة املخصصة للمصابني باملستشفيات وكذا ارتفاع الحاالت الحرجة التي 
 تتطلب عناية صحية مركزة.

مع رضورة التوفر عىل ترخيص للتنقل  وهكذا، ومن بني اإلجراءات التي اتخذتها الدول نجد كل من حظر التجوال     
للرضورة القصوى، وإغالق املؤسسات املستقبلة للعموم كاملقاهي واملؤسسات التعليمة بجميع مستوياتها وكذا املسارح واملسابح 

 إغالق ىلودور السينام، ثم توقيف العيد من األنشطة االقتصادية والعلمية والفنية والثقافية وكذا منع التجمعات، باإلضافة إ
 املجاالت الربية والبحرية وكذا الجوية يف وجه املسافرين بني العديد من الدول.

مل تشكل بالدنا استثناء عىل الدول التي حاولت اتخاذ تدابري صحية وإجراءات احرتازية وأخرى وقائية لتجنب األسوأ.       
تحيل وسالمة املجتمع املغريب، ويف سياق الفاظا عىل صحة حويف هذا الصدد، أصدرت السلطات العمومية بالغاً جاء فيه أنه "

بحس املسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنني غري وافدين من الخارج بفريوس 
عىل  9191مارس  91"كورونا املستجد"، تقرر إعالن "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة يف البالد ابتداء من يوم الجمعة 

، مع إصدار مجموعة من 4تحت السيطرة" الساعة السادسة مساء ألجل غري مسمى، كوسيلة ال محيد عنها إلبقاء هذا الفريوس
، باإلضافة اىل بيانات وبالغات ومنشورات فرضها الظرفية الصحية الصعبة التي عاشها 6، وكذا التنظيمية5النصوص الترشيعية
لسنة والنصف، وذلك لتأطري هذا الوضع من الناحية القانونية وإلضفاء الرشعية عن كل القرارات التي تتخذ املغرب ملا يزيد عن ا

 يف هذا الشأن، هذا ومل تكن قطاع التعليم بجميع مستوياته يف منأى عن تأثري الجائحة من خالل إصدار قرار بتوقيفه. 
وإىل  9191مارس  01مؤسسات الرتبية والتكوين ابتداء من يوم االثنني فتبعاً للقرار املتخذ بشأن توقيف الدراسة بجميع      

إشعار آخر، وتبعاً للبالغات ذات الصلة، أفادت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي كافة األطر 
فتوحة يف وجههم ابعة لقطاع الرتبية الوطنية ستظل ماإلدارية والرتبوية أن جميع املؤسسات التعليمية ومؤسسات تكوين األطر الت

من أجل ضامن االستمرارية البيداغوجية التي ترتكز عىل التعليم عن بعد، حيث سيتم إرساء "مداومة تربوية" ينخرط فيها جميع 
 الية :ت التبغية إنجاز العمليا  األطر اإلدارية والرتبوية والتي تنبني عىل إعداد برنامج عمل يتم ترصيفه يوميا

 املساهمة يف انتاج املضامني الرقمية والدروس املصورة، -0
 أخذ املبادرة من أجل اقرتاح بدائل أخرى مبتكرة تضمن التحصيل الدرايس للتلميذات والتالميذ، -9
 تتبع عملية سري التعليم عن بعد والتواصل اإللكرتوين مع التالميذ كلام دعت الرضورة إىل ذلك،  -3
اجتامعات تربوية من أجل التحضري لعملية "الدعم الرتبوي" التي سيتم إعطاء انطالقتها مبارشة بعد استئناف عقد  -4

. وتندرج مثل هذه التدابري 7الدراسة واإلعداد الجيد ملختلف العمليات الرتبوية املربمجة يف ما تبقى من املوسم الدرايس الحايل
                                                           

املوقع الخاص بالبالغات املتعلقة بفيروس كورونا املستجد واملواطنين بشأن إعالن "حالة الطوارئ الصحية،  بالغ لوزارة الداخلية للمواطنات 4 

 وبعملية الدعم املؤقت لألسر العاملة في القطاع غير املهيكل املتضررة من فيروس كورونا، وزارة الداخلية،

                             http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx#Communique_16 

. 0الساعة  2021/11/10تاريخ االطالع:                                                
ً
 والنصف صباحا

( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ 9191مارس  92) 0330من رجب  93صادر في  9.91.929نكر من هذه النصوص: املرسوم بقانون رقم   5

 .0239(، ص.9191مارس  93) 0330رجب  92مكرر في  7312الصحية واجراءات االعالن عنها، ج.ر عدد

الة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب ( باعالن بح9191مارس  93) 0330من رجب  92صادر في  9.91.922نكر من هذه النصوص: املرسوم رقم   6

 .0232(، ص.9191مارس  93) 0330رجب  92مكرر في  7312، ج.ر عدد02كوفيد  -الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا

 تروني:االلكبالغ صحفي صادر عن وزارة التربية الوطنية وتكوين االطر والتعليم العالي بشأن توقيف الدراسة الحضورية، منشور على املوقع   7
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اح ت بني مختلف الفرقاء من فاعلني تربويني وإداريني وكذا متمدرسني وأوليائهم وإلنجيف إطار تظافر الجهود واقتسام املسؤوليا
 هذه التجربة التي يتم العمل بها ألول مرة ببالدنا بشكل رسمي وعىل نطاق شامل عرب مختلف الرتاب الوطني.

راسة "ال ها أن توقيف الدكام صدرت عن السلطات العمومية املختصة سلسلة من البالغات الذي جاء يف البعض من    
يعني بتاتاً أن األمر يتعلق بعطلة مدرسية استثنائية، ولكن يتعلق بتوقيف الدروس الحضورية وتعويضها بالتعليم عن بعد. ويأيت 

 .8"هذا االجراء يف اطار التدابري االستثنائية الرامية اىل الوقاية وضامن السالمة الصحية للتالميذ والطلبة واملتدربني..
ولضامن نجاح هذه املقاربة ونجاعتها، اتخذت الوزارة عدة تدابري تخص طريقة إعداد محتوايات الصفوف وتلقينها     

للتالميذ والطلبة من أهمها بث الدروس املصورة عرب القنوات التلفزية وتوقري املضامني الرقمية باالضافة اىل امكانية تنظيم اقسام 
 وفق بعد عن التعلم خدمة يف واإلداريون األساتذة انخرط ، حيث9نية املخصصة لهذا الغرضافرتاضية عرب املنصات االلكرتو 

 لتمكني التلفزية والقنوات واملواقع اإللكرتونية الرقمية املنصات من مجموعة تفعيل عرب وذلك لهم، واملتاحة املتوفرة اإلمكانيات
 مجال يف مهامهم أداء يف الجامعيون والباحثون األساتذة استمر فقد ذلك من بعد. أكرث عن الدراسة متابعة من والطلبة التالميذ
 مناقشتها باب فتح انتظار يف والدكتوراه، واملاسرت بحوث اإلجازة وتقييم وتتبع االفرتاضية الندوات يف املشاركة عرب العلمي البحث

يدت بشكل ملحوظ من هوامش التحرك وكذا ، وإن كانت التدابري التي اتخذتها السلطات العمومية قد ق10بعد عن أو حضوريا
 .من وثرية التواصل املعتاد باملقارنة مع الظروف العادية التي اعتادتها املؤسسات الجامعية وكذا الطلبة الباحثني أنفسهم

وعىل عكس التعليم الحضوري الذي تبقى من أهم خصائصه الحضور البدين لألساتذة واملتمدرسني بقاعة الدرس،     
لتعليم عن بعد يرتكز عىل مجموعة من األساليب من خالل توظيف تقنيات رقمية وتكنولوجية تعفي املدرس ومعه املتمدرس فإن ا

من الحضور إىل املؤسسة التعليمية واالكتفاء بتلقي الدروس أو متابعتها عن بعد سواء بشكل مبارش أو غري مبارش إما عن طريق 
 وحصصاً للدعم أو من خالل باقي التقنيات الرقمية والتكنولوجية األخرى.القنوات التلفزية التي تنقل دروساً 

وانسجاماً عىل هذا املنطق الذي يفرض اتخاذ كافة التدابري االحرتازية للوقاية من وباء كورونا من تباعد جسدي ونظافة     
ال -ا الصدد ميكن اإلشارة عىل سبيل الذكر وارتداء للكاممات الواقية، تم اعتامد مجموعة من  هذه األساليب ببالدنا، ويف هذ

إىل كل من األقسام واملجموعات االفرتاضية التي عمل نساء ورجال التعليم عىل خلقها لتأمني استمرارية العملية  -الحرص
ل ذلك كالتعليمية بشكل أو بآخر إما من خالل اإللقاء املبارش عن بعد للدروس والحصص املقررة يف الربنامج الدرايس، حيث ش

فضاء للتفاعل املبارش بني املتمدرسني وكذا مدرسيهم، والطالب الذين يتفاعلون مع الدروس املقدمة لهم عن بعد، بسبب التباعد 
الحاصل بينهم باملسافة أو الوقت، يشاركون يف حلقات النقاش لتوسيع دائرة اإلفادة من مصادر التعلم، ويتم فيها تنفيذ الربامج 

                                                           

 https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/Publication.aspx?IDPublication=5940 

.01الساعة  10/00/9190تاريخ االطالع: 
ً
 صباحا

ليم تعلبالغ صحفي صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن توقيف الدراسة الحضورية وتعويضها با  8

 عن بعد، نفس املرجع.

لجامعة محمد الخامس  02حسن بلحياح، رهانات التعليم عن بعد باملغرب، مساهمة ضمن مؤلف جماعي "الدليل املعرفي لجائحة كوفيد   9

 .20، ص. 9191بالرباط"، جامعة محمد الخامس، 

وآثارها االجتماعية والتربوية  02مؤلف جماعي"جائحة كوفيدامحمد مهدان، رهانات التنمية باملغرب ملا بعد الحجر الصحي، مساهمة ضمن   10

، الطبعة األولى، .الثقافية واالستراتيجيات النشر األبحاث، للدراسات، باحثون  والنفسية "، منشورات مركز تكامل لألبحاث والدراسات ومؤسسة

 .22-23، ص:9191
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، أو عرب تسجيل محتويات صوتية أو مرئية رقمية، ميكن للمتمدرس الرجوع إليها يف أي وقت شاء 11النرتنتالتعليمية عرب ا
سواء من خالل حسابه الخاص املفعل لدى املؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها أو عرب مواقع وشبكات األنرتنيت. كام قامت 

ا عىل تأمني االستمراية البيداغوجية من خالل دروس الدعم التي تم نقلهالوزارة املعنية، يف إطار دعم املتمدرسني ومواكبتهم، 
خالل فرتة الجائحة عرب مجموعة من القنوات التلفزية الرسمية كالثقافية واألمازيغية وكذا العيون بالنسبة للمستويات االبتدائية 

ارة رشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وضعت رهن إشوالثانوية اإلعدادية وكذا الثانوية التأهيلية وفق برمجة معينة. كام أن ال
الجامعات قناة الرياضية الستخدامها لبث الدروس واملحارضات بدءا من الساعة الثامنة صباحا واىل حدود منتصف الليل من كل 

 .12يوم وذلك بتقنية عالية الجودة
والتحصيل،  يف نفس الوقت عىل مستوى التلقنيوتبقى الدعامات الورقية هي األخرى من الوسائل التقليدية والفعالة     

بيد أنه مل يتم الرجوع إليها يف هذه الظرفية إالّ بشكل محدود جّداً واستثنايئ تفادياً ألية مخاطر النتشار العدوى بني املتمدرسني 
ضعيتها الوبائية و خاصة يف أوج األزمة، من طرف بعض املؤسسات التعليمية املتواجدة ببعض املناطق بعد تسجيل تحسن يف 

وتراجع عدد حاالت اإلصابات بها، حيث عرفت العودة من جديد إىل التعليم الحضوري إىل جانب التعليم عن بعد مع العمل 
بنظام التفويج الحرتام التباعد الجسدي بني التالميذ، يف حني بقيت مؤسسات مبناطق أخرى ملتزمة بكل االجراءات الوقائية 

يف تأمني استمرارية العملية التعليمية عن بعد، خاصة وأنه من بني التدابري الصحية املتخذة أثناء  وتجنب كل ما هو مادي
 الجائحة هو التنبيه إىل تجنب ما أمكن ملس األشياء املادية واالعتامد عىل الدعامات الرقمية.             

ات ة بأطرها اإلدارية والرتبوية ومعها املواطنوبالتايل، ميكن القول إن الجائحة فرضت عىل املؤسسات التعليمي    
واملواطنني التأقلم مع هذا الواقع الجديد والطارئ لتجاوز كل االنعكاسات السلبية التي من شأنها اإلرضار باملوسم الدرايس 

درسني ة املوالجامعي وانخراط الجميع جدياً يف هذا النمط التعليمي الجديد مبختلف أدواته وأساليبه، وكذا لحامية صح
واملتمدرسني وسالمتهم التي تعترب أوىل األولويات خاصة يف مثل هذه السياقات، بالرغم من أن الظروف مل تكن مهيأة سلفاً 

 الستقبال مثل هذه األمناط الجديدة سواء بالنسبة للمؤسسات التعليمية أو املتمدرسني وأولياء أمورهم.   
 لرقمية والتكنولوجية يف مجال التعليم ثانياً: الحاجة إىل استثامر الثورة ا

أصبح واضحاً اليوم أن التقدم العلمي املادي ليس له حدود، وال يبدو له نهاية. فالدولة املتقدمة تزداد تقدماً باستخدام    
للحاق بالركب، ا والتي ثبَت بالتجربة أنها مفتاح التنمية املتواصلة، بينام تحاول الدول النامية-تقنية املعلومات واالتصاالت 

واستخدام هذه التقنيات لعبور ما يسمى بالفجوة العلمية والتكنولوجية الواسعة التي تفصل ما بني الدول املتقدمة والدول 
 . 13النامية

                                                           

جابة التفاعلية للطالب، مساهمة ضمن مؤلف جماعي "الدليل املعرفي لجائحة سعاد اليوسفي، املمارسات الفضلى في التدريس عن بعد واالست  11

 31، ص 9191لجامعة محمد الخامس بالرباط"، جامعة محمد الخامس،  02كوفيد 

املحاضرات  الى رؤساء الجامعات بشأن بث 9191مارس  03املذكرة التي وجهها الوزير املنتدب املكلف بالتعلبم العالي والبحث العلمي بتاريخ   12

 ة عبر القناة التلفزية.    يوالدروس الجامع

للدراسات العليا والبحث العلمي، معهد البحوث واالستشارات،  الحكومة اإللكترونية، سلسلة دراسات: نحو مجتمع املعرفة، وكالة الجامعة 13

 هـ، ص:)ك(.0392، 2جامعة امللك عبد العزيز، العدد
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 اعتامداً عىل النجاحات الفردية العلمي والتكنولوجي، ليس التقدم ملفهوم خطرياً  تطويراً  العرشون القرن شهد وهكذا،    
 واملخرتعني، العلامء من وأمثاله أيدي أديسون عىل عرش التاسع القرن يف يحدث كان ما نحو عىل يحققها بعض العلامءالتي 
 .14واملؤسسات األفراد ملشاركة مجاالت وتفتح الحكومة بحثية تتبناها برامج عىل اعتامداً  وإمنا

 حقيقية وثورة نوعية نقلة القرن املايض، من ينياتالتسع عقد منتصف يف الحديثة التكنولوجية التطورات أحدثت لقد     
 الواسع، بفضائها املرتامية العامل هذا أجزاء وربطت كافة، املعمورة يف أرجاء اإلنرتنت شبكة انترشت حيث االتصال، عامل يف

 من لهذه الشبكة حكل متصف واستفاد والرغبات، واألفكار اآلراء وتبادل والتعارف، للتقارب كافة الطريق للمجتمعات ومهدت
 وخصوصاً  رهيبة، وتراكمها برسعة اإلنسانية املعرفة تضاعف يف املعلومات ثورة تسببت . لقد15فيها املتاحة املتعددة الوسائط

 بكل املعلومات واملعرفة محابس تدفق كل وفتح والزمن، املسافات حواجز إسقاط العوملة إىل وأدت والتكنولوجية، العلمية املعرفة
 لهم التفاعل أتاحت مغلقة واحدة دائرة يف البرش كل ربطت سلكية، سلكية وال وفوقية تحتية تواصل شبكة خالل من ،أشكالها

 . 16وضبط اإليقاع والتداول
وهكذا، أصبح العامل يعيش اليوم عىل إيقاع ثورة رقمية وتكنولوجية غري مسبوقة. ولعل من نتائج هذه الثورة ظهور جيل     

االتصال واالنرتنيت والحاسوب والهواتف الذكية والشاشات االلكرتونية... والتي فرضت واقعاً جديداً يف  جديد من  تقنيات
جميع مناحي الحياة، كام فرضت تحديات جديدة خصوصاً يف مجاالت السياسة، االقتصاد والتعليم. ويعترب مجال الرتبية 

ن ذه التقنيات الرقمية الجديدة، إذ مل يكن ممكناً يف ظلها الركو والتعليم من أهم املجاالت التي تأثرت بشكل فاعل بتطور ه
اىل الوسائل التعليمية التقليدية، مام فرض حتامً ادماج هذه التقنيات التكنولوجية يف أنظمة وبرامج التعليم، وظهرت بذلك 

ة... والتي تندرج ، املضامني الرقميمفاهيم جديدة يف الحقل الرتبوي، مثل املكتبات الرقمية، الفصول واملجموعات االفرتاضية
 . 17يف مجملها يف ما بات يعرف بالتعليم عن بعد

تلف مجاالت مخيف بيد أن االختالف يربز بشكل جيل يف درجة اإلقبال عىل هذه التقنيات والوسائل واستثامرها     
ة يفها يف استعامالت ومجاالت عدالحياة، ففي الوقت الذي يالحظ أن دول متقدمة كان لها السبق يف ذلك من خالل توظ

منها مجال التعليم يف إطار ما يعرف بالتعليم عن بعد، ودول نامية تأخرت كثرياً عىل هذا املستوى، مل تواكب بلدان أخرى هذا 
 الزخم التكنولوجي قط العتبارات عدة مرتبطة أساساً بإمكانياتها املحدودة وبنياتها املادية واملؤسساتية املتواضعة. 

وبذلك، ميكن القول إن زمن الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة ووسائل التواصل واالتصال املتعددة واملتنوعة جعلت من     
مسألة تطوير املنظومة التعليمية، التي تعتمد أساليب وطرق تقليدية، رضورة تفرض نفسها وبقوة، من خالل اعتامد نظام التعليم 

ملستوى، سواء من حيث تحديث آليات وطرق اشتغاله أو فيام يتعلق بالنتائج املوجوة منه وهو عن بعد كنمط جد متطور عىل هذا ا
الرفع من جودة الخدمة التعليمية، علامً بأن مجموعة من النامذج الدولية املقارنة دخلت هذه التجربة بشكل مبكر وحققت فيها 

 نجاحات كبرية وأحياناً باهرة من حيث نتائجها.        
                                                           

 رجع، ص:)س(. الحكومة اإللكترونية، نفس امل  14

  الجامعة: تويتر طالب لدى القيم على وأثرها االجتماعي التواصل الطيار فهد بن علي، "شبكات 15
ً
 امللك جامعة طالب على تطبيقية "، دراسة نموذجا

 . 027، ص:9103، السنة 10سعود، املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، العدد 

 مرجع سابق، ص:)ع(.الحكومة اإللكترونية،  16

يمقراطي دسعيد الشرقاوي، التعليم عن بعد في التجربة املغربية في ظل الالمساواة الرقمية، مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية، املركز ال  17

 . 93، ص.9191برلين، العدد السادس، أبريل -أملانيا -العربي
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 ر الثاين: نظام التعليم عن بعد: بني إكراهات الواقع والحلول املطلوبةاملحو 
بالرغم من الخوض يف تجربة العمل بنظام التعليم عن بعد ببالدنا، فإن هذه التجربة واجهتها مجموعة من اإلكراهات     

تى يؤدي لتطوير هذا النمط التعليمي ح(، األمر الذي يتطلب حلوالً أوالًلضامن االستمرارية البيداغوجية عىل الوجه املطلوب)
 (ثانياً )وظائفه كاملة وتجاوز معيقاته 

 أوالً: التعليم عن بعد: بني رضورة تأمني االستمرارية البيداغوجية ومعيقاتها 
ليس من السهل إنجاح أي تجربة جديدة كيفام كان نطاقها وحجمها عىل مستوى املامرسة من دون مواجهة إكراهات     
عىل هذا املستوى. فاإلضافة إىل االشكاالت التي طرحت عىل مستوى مجموعة من القطاعات التي تقدم خدمات  وصعوبات

عمومية كقطاع الصحة عىل سبيل املثال الذي مر بامتحان عسري، خاصة يف ظرفية غري متوقعة ومل تكن أي تدابري قد اتخذت 
 وكذا هيئة التدريس لدى اإلكراهات من مجموعة استمرار عن كذلك بعد عن التعليم تجربة من قبل ملواجهة تبعاتها، أبانت

 بشكل الصحي الحجر تدابري اعتامد بحكم التعلم من الجديد الصنف هذا متطلبات مع التأقلم أجل من والطلبة والتالميذ األرس
 .18املتطلبات هذه عىل تدرب أو استعداد مرحلة ودون مفاجئ

ار ديل للتعليم الحضوري كان مفاجئاً للفاعلني يف الشأن الرتبوي، ومل يأخذ بعني االعتبإن اعتامد التعميم عن بعد كب     
خصوصيات املجاالت املحلية، مام جعل تطبيقه يواجه عراقيل متنوعة، بعضها مرتبط بخصوصيات كل مجال )الوسط الحرضي، 

فبقدر ما أن األطر الرتبوية واإلدارية واجهت  .19الوسط القروي(، والبعض اآلخر مرتبط بطبيعة السياسة التعليمية باملغرب
صعوبات جمة عىل مستوى التنزيل الفعيل ملا قررته السلطات العمومية يف هذا الشأن، بالقدر نفسه الذي عانت األرس هي 

إلعدادية ا األخرى هذا الواقع الجديد الذي مل يكن لها أي استعداد له من قبل، فقد عاىن رجال التعليم باملدارس والثانويات
وكذا التأهيلية جملة من االكراهات املرتبطة أساساً بقلة اإلمكانيات وعدم الكفاءة يف التعامل مع العامل الرقمي والتواصيل خاصة 

 يف زمن الطوارئ ثم الصعوبة يف التواصل مع املتمدرسني سيام صغار السن. 
فت كيفية التعامل مع الحدث من أستاذ آلخر، فهناك من وقد أربك هذا املتغري أغلب أساتذة الجامعات، حيث اختل     

قام بإعطاء محارضات عرب تسجيل أرشطة فيديو أو التواصل املبارش مع الطلبة عرب املنصات الرقمية التي خصصتها الجامعات أو 
األساتذة  من عرب وسائط التواصل االجتامعي، والبعض اآلخر عمل عىل إنجاز تسجيالت صوتية، يف حني أن مجموعة أخرى

  .20مل يسعفها الحال واكتفت باملطبوعات
ومن بني اإلكراهات املسجلة، إن التعليم عن بعد واعتامد ما يسمى باألقسام االفرتاضية يف الجامعات املغربية ال     

ضعيف، أو غري اليستجيب لجميع متطلبات الطالب، إذ غالباً ما يكون مكلفاً عند بعض الطلبة ذوي الدخل األرسي املحدود أو 
ميرس عند البعض اآلخر خاصة بالنسبة للذين يقطنون يف مناطق ال يصل فيها صبيب اإلنرتنيت بخالف االقسام الحضورية التي 

                                                           

 .22، ص: د الحجر الصحي، مرجع سابقامحمد مهدان، رهانات التنمية باملغرب ملا بع  18

 يعبد الجليل آيت علي وأحمد ابراهيم التركي، التعليم عن بعد بالوسط القروي باملغرب: الوسائل والعوائق " حالة املديرية االقليمية سيد  19

 .022، ص. 9190، املجلة املغربية للتقييم والبحث التربوي، العدد الخامس، يونيو بنور"

  ،-حوارات-هراء غانم، التعليم الجامعي عن بعد، .. باجي: حلٌّ ترقيعي في حاجة إلى ثورة تكنولوجية، منشور بجريدة "فبراير كوم" فاطمة الز   20

 الرابط االلكتروني:

https://www.febrayer.com/761585.html 

.   01الساعة  ،9190.00.10تاريخ االطالع: 
ً
 صباحا
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يعترب فيها املدرس املتمكن من مادته، املتوفر عىل معلومات ومعارف ثُرّة سواء يف تخصصه أو خارج التخصص قدوة لطالبه من 
، خاصة يف ظل محدودية اإلمكانيات املادية لدى رشيحة واسعة من الطلبة 21ة ودوره اإلرشادي والتوجيهيخالل صفاته الحميد

ويف غياب تعميم املنح الجامعية. فإذا كانت الرشيحة املعنية من هؤالء الطلبة لها من الذكاء والوعي واملؤهالت ما يجعلها تلج 
بعني االعتبار عاميل السن والنضج، بل وتجد راحتها فيه أكرث الستثامره يف بسهولة عامل التواصل الرقمي خاصة إذا ما أخذنا 

مجال التحصيل العلمي واملعريف، فإن مثل هذه املعيقات التي ذكرناها من قبل تحول دون تحقيق الغايات املرجوة من هذا 
ببعض  الجامعة خاصة فيام يتعلقالنمط التعليمي، باإلضافة إىل أن هناك صعوبات أخرى للعمل بالتعليم عن بعد  داخل 

 تخصصات العلوم الحقة، والتي تتطلب اشتغال الطلبة داخل املختربات العلمية.     
أما التعليم االبتدايئ، فإنه ال هيئة التدريس وال التالميذ أنفسهم ومعهم أولياؤهم مل يكونوا يف منأى عن الصعوبات       

ة ملجموعة من االعتبارات، فاملؤسسات التعليمية مل يسبق لها أن عملت بهذا النظام الجمة التي واجهتهم لدخول غامر التجرب
ولو بشكل تجريبي ومؤقت لتستأنس به بشكل تدريجي وانسيايب، حتى ميكن لها الخوض فيه بهذا الشكل املفاجئ ويف نفس 

بعض  التي اتخذت منذ سنوات خلتالوقت الشامل مثلام حصل يف ظل الجائحة، وذلك عىل خالف بعض املؤسسات الجامعية 
و غري املؤهلة مل تكن لتسمح إىل حد كبري بالعمل وبشكل سلس وميرس أ . فالبنيات املهرتئة 22املبادرات وإن كانت محدودة للغاية

 مسبوقة، ريبهذا النظام الذي يبدو أن الدولة تأخرت فيه كثرياً، علامً بأن العامل يعيش يف وقتنا الراهن ثورة علمية وتكنولوجية غ
وكان من املفروض استثامر هذا الزخم الرقمي منذ زمن دون تريث أو انتظار حدوث مثل هذه الظروف الطارئة، التي ال متهل 
أي وقت للتحضري ملا فيه الكفاية للعمل بنظام تعليمي حديث ومتطور وتجاوز كل أعطاب األمناط التقليدية يف التدريس 

 والتحصيل. 
إلمكانيات لدى العديد من األرس املعوزة والهشة اجتامعياً مل ميكّن العديد من أبنائها من تجنب هدر كام أن ضعف ا     

الزمن الدرايس، حيث بقي هؤالء التالميذ خارج نطاق االستفادة من التعليم عن بعد يف إطار ضامن االستمرارية البيداغوجية 
حينها عىل وسائل وأدوات للتواصل كالهواتف الذكية واللوحات  عىل خالف فئات أخرى. فالعديد من األرس مل تكن تتوفر

اإللكرتونية وحتى الشاشات التلفزية، خاصة تلك التي لها أكرث من تلميذ، أو التي تقطن باملناطق القروية والنائية التي تعيش 
حتى األرس التي نرتنيت، بل و عزلة حقيقية ببعض الجبال والصحاري حيث غياب تام لكل شبكات التواصل سواء للهاتف أو األ 

كان لها البعض من هذه اإلمكانيات وجدت هي األخرى نفسها أمام صعوبات كثرية لتوليف أبنائها عىل مثل هذه الوسائل 
واستعاملها بشكل فعال وعقالين يف مجال الدراسة عن بعد، وهذا راجع بطبيعة الحال إىل عامل السن لدى هذه الرشيحة، 

رس املواكبة اليومية ألبنائها طيلة الفرتات املخصصة لحصصهم الدراسية حتى ال ينقطع تواصلهم املبارش ماّم تطلب من األ 
واملستمر مع مدرسيهم، ماّم شّكل لها عبئاً وارهاقاً نفسياً وبدنياً، بل ومنها من مل تقدر عىل هذه املواكبة خاصة مع امتداد فرتة 

ا مع االلتزامات األخرى امللقاة عىل عاتقها واملرتبطة أساساً بالعمل خارج البيت. هذ الحجر الصحي ملدة مل تكن بالقصرية وكذلك
الواقع الصعب للغاية انعكس بطبيعة الحال سلباً عىل النجاعة والفعالية التعليمية حيث تراجعت نسبة التحصيل الدرايس واملعريف 

                                                           

 39سعاد اليوسفي، املمارسات الفضلى في التدريس عن بعد واالستجابة التفاعلية للطالب، مرجع سابق، ص  21

ستحضر في هذا الصدد بعض املبادرات التطوعية ملجموعة من أساتذة التعليم العالي من خالل تسجيلهم ملحاضرات ودروس ونشرها عبر ن  22

والرقمية لفائدة طلبة كليات الحقوق، وقد كانت الغاية من ذلك هو تعميم الفائدة خاصة بالنسة للطلبة الذي يواجهون  الوسائط االجتماعية

لة يصعوبات لالتحاق بالكلية بشكل يومي نظرا لظروفهم االجتماعية أو ظروف العمل، كما الحال بالنسبة للطلبة املأجورين. وتعد مثل هذه الوس

 االكتضاض التي تعاني منه بعض املؤسسات الجامعية ذات االستقطاب املفتوح.  آلية فعالة لحل مشكل
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سادس ة القايض بإلغاء االمتحانات اإلشهادية بالنسبة ملستوى اللدى رشيحة واسعة من التالميذ، سيام بعد قرار الوزارة املعني
ابتدايئ وكذا الثالثة إعدادي واالكتفاء باحتساب نقط املراقبة املستمرة ملا تبقى من السنة الدراسية التي شملها الحجر الصحي، 

ني الجهوي ميذ املعنيني باجتياز االمتحان، هذا باإلضافة إىل تقليص حجم املقرر بالنسبة للتال 9191أي من مارس إىل غاية يونيو 
وكذا الوطني ملستوى البكالوريا، مام دفع العديد من املتمدرسني من مختلف املستويات إىل الرتاخي يف تعاملهم مع الدروس 

. وقد سجل تفاوت ملحوظ بشأن هذه الصعوبات ما بني املدن من جهة، 23عىل خالف ما اعتادوهم خالل السنوات الفارطة
 القرى التي كانت املترضر األكرب نظراً لظروف األرس  االجتامعية وكذا بسبب تدين درجة الوعي بها، من جهة أخرى.  و 

أما فيام يتعلق بالتعليم ما قبل املدريس، فيمكن القول بأنه مل يكن معنياً بشكل نهايئ بنظام التعليم عن بعد. لقد ظل      
ت أرسهم بعد إغالق كل املؤسسات مبا فيها مصالحها الرتبوية وحتى اإلدارية، وذلك األطفال، وبحكم صغر سنهم، داخل بيو 

طيلة ما تبقى من املوسم الدرايس، بحيث أثرت ظروف الحجر الصحي زيادة عىل إغالق الرياض عىل نفسية هؤالء األطفال 
 .    24وأرسهم بشكل كبري

واالنعكاسات السلبية عىل املوسم الدرايس والجامعي خاصة وبذلك، فقد ترتب عن هذا الوضع مجموعة من اآلثار      
 :25عىل التالميذ وطلبة الجامعات من حيث الجودة التعليمية التي عرفت تراجعاً، وهو ما برز جلياً من خالل

 .االرتباك يف تدبري االمتحانات وتنظيمها بكيفية جيدة مع تأجيلها بالعديد من املؤسسات الجامعية 
  اء التكوينات سواء بالجامعات أو معاهد التكوين، وكذا تأجيل بعض الوحدات إىل السنة املوالية التأخر يف إنه

 كام هو الحال بالنسبة ألسالك املاسرت.  
   لجامعية املوالية بالنسبة للعديد من الجامعات.اتأجيل إجراء امتحانات الدورة الربيعية إىل السنة 
  لتعليم الجامعي.تراجع نسبة النجاح خاصة عىل مستوى ا 

                                                           

 من هذه الدراسات التي وقفت عند هذه االعطاب نذكر:   23

-Enseignement au temps  de Covid au Maroc, Rapport thématique, Etude réalisée par l’Instance nationale d’évaluation du système  

d’éducation, de formation et de recherche scientifique (Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche 

Scientifique), 2021. en partenariat avec l’UNICEF,2021.   

  .29حسن بلحياح، رهانات التعليم عن بعد باملغرب، مرجع سابق، ص. -  

الذي قامت به املندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع اليونسيف حجم اآلثار النفسية لفيروس كورونا على األطفال. وهكذا فقد يبرز البحث   24

، اضطرابات في %24,3، سلوكيات مهووسة: % 30,3، الشعور باالعتقال داخل املنزل: %42,6، الخوف: %50,9بلغ عدد املصابين بالقلق ما نسبته: 

 .  %24,1ة: النوم أو الشهي

املندوبية السامية للخطيط بشراكة مع اليونسيف، بحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع االقتصادي واالجتماعي الرجوع في هذا الصدد الى: 

       .  09"، ص.9191، أكتوبر -"تأثير فيروس كورونا على األطفال"-والنفس ي لألسر املغربية 

 دراسات التي قامت بها مجموعة من املؤسسات الوطنية منها: الرجوع في هذا الصدد الى ال  25

 "،9191املندوبية السامية للخطيط، "مذكرة نتائح بحث حول  تأثير فيروس كورونا على الوضع االقتصادي واالجتماعي والنفس ي لألسر،  -

والسبل املمكنة لتجاوزها"،  ”02‐كوفيد”ية لفيروس كورونا االنعكاسات الصحية واالقتصادية واالجتماعاملجلس االقتصادي واالجتماهي والبيئي،  " 

 . 93/9191تقرير للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، إحالة رقم 

سر املندوبية السامية للخطيط بمساهمة من منظمة األمم املتحدة، "تحليل  تأثير فيروس كورونا على الوضع االقتصادي واالجتماعي والنفس ي لأل  -

       ".  9190ع االجتماعي، فبراير حسب النو 
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   التأخر يف حصول الطلبة عىل شواهد النجاح أو الدبلومات، مام أثر عىل حظوظهم يف اجتياز مباريات الولوج
 إىل تكوينات أخرى أو املشاركة يف مباريات التوظيف أو الشغل.

  .تأجيل مناقشات البحوث عىل مستوى سليك املاسرت والدكتوراه 
  عن بعد بصفة استثنائية ببعض الكليات، مام شكل إخالالً مببدأ تكافؤ الفرص.إجراء مناقشات رسائل املاسرت  
   إجراء مناقشات أطروحات الدكتوراه يف جلسات مغلقة ويف طقوس احرتازية وغري معتادة خالل السنة الجامعية
اقي الطلبة الوقت ذاته الفرصة عىل ب(، وهو األمر الذي شكل إحراجاً يف نفسية الباحثني املعنيني، وفوت يف 9190-9191املوالية )

 والباحثني للحضور لالستفادة من مثل هذه املناسبات العلمية واألكادميية.
 ثانياً: التعليم عن بعد وسبل التطوير

ال ميكن اعتبار املعيقات التي تواجه التعليم عن بعد مبثابة سبب ملوت التجربة أو نهايتها، بقدر ما يبقى ممكناً تجاوز      
الوضع لتطوير هذا النمط الجديد من خالل مجموعة من املداخل، فالثورة الرقمية والتكنولوجية التي يعيشها العامل اليوم بأرسه 

 تشكل عنرص قوة لتطوير أساليب االشتغال والعمل عىل عدة مناحي من الحياة العامة.   
ظراً ملا له من إيجابيات عدة، فإن اعتامده مل يكن خياراً وإذا كان منط التعليم عن بعد يعد مسألة يف غاية األهمية ن     

من بني مجموعة من الخيارات املتاحة، ولكن كان رضورة ال محيذ عنها خاصة يف ظرفية مل يكن يف حسبان أي أحد توقع 
 حدوثها بهذا الشكل الذي عشناه.

 املصاحبة املبادرات هذه أن إذن ملستوى، يبدووبالرغم من التعرثات واإلخفاقات وكذا النقائص املسجلة عىل هذا ا     
الولوج  ميرس عرصي تعليم عىل الحصول يف الفرص تكافؤ تحقيق استثامرها يف مهمة ميكن مكتسبات تعترب بعد عن للتعلم

االستقطاب املفتوح  ذات التعليمية والكليات املؤسسات من العديد تعرفه الذي االكتظاظ من وكذا التخفيف جودة، ذي
 بصفة االجتامعية التنمية مبستوى ترتبط بقدر ما الرتبوية، باملنظومة ترتبط باألساس ال كبرية تحديات يتطلب لكنه لجامعات،با

 توحيد وكذا اإلطار، هذا يف واالجتامعية املجالية الفوارق بني التقليص أجل من مستقبال عليها العمل الدولة عىل عامة، والتي
لكن يستلزم أن تتم هذه العملية وفق ضوابط علمية وأن ال تخضع لالرتجالية، وإال  .26الخصويص للتعليم أسعارها بالنسبة

سنقيض عىل ما تبقى من مكانة للتعليم الجامعي. كام يستوجب أن يكون التعليم عن بعد وسيلة وليس غاية يف حد ذاته من 
عرب منحه فرصة تلقي املحارضات مهام كانت ظروفه  أجل تدبري هذه األزمة، فالهدف هو الرفع من املستوى املعريف للطالب

وأينام كان تواجده، حيث إن هناك من الطلبة من يقيض ثالثة ساعات ذهابا وإيابا يف املواصالت ليحرض محارضة مدتها ساعة 
اإلمكانيات والوسائل ، وإالّ فام الفائدة من كل هذه 27ونصف، وأعتقد أن هذا األمر يعترب أكرب هدر زمني ملئات اآلالف من الطلبة

 الرقمية والتكنولوجية التي أصبحت اليوم متاحة.  
 اإليجابيات من العديد معها حملت املعارص زمننا يف لحظة كل يف العامل يعرفها التي فالتطورات التكنولوجية    
لها  املستهلكة والبلدان الرقمية وجيةالتكنول لهذه املنتجة البلدان بني الحضارية الفجوة أنها يف ذات اآلن وسعت إال لإلنسانية.

 مجتمعاتها تدبري يف الرقمية التكنولوجيا تعتمد أصبح يثقل كاهل البلدان التي ال الرقمنة فجوة وضغط أو غري املتفاعلة معها باملرة.
وقهراً.  فقراً وجهالً ايزيده مام العاملية التطورات مواكبة من املنتجة وقطاعاتها وشبابها أطفالها يحرم إذ ومختلف قطاعاتها،

                                                           

 .22امحمد مهدان، رهانات التنمية باملغرب ملا بعد الحجر الصحي، مرجع سابق، ص:  26

 فاطمة الزهراء غانم، التعليم الجامعي عن بعد، .. باجي: حلٌّ ترقيعي في حاجة إلى ثورة تكنولوجية، مرجع سابق.  27
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عنها، إالّ أن هذه الرقمنة  محيد ال رضورة الحياتية أضحى املجاالت مختلف يف الرقمنة ورشعنة فالتوجه اليوم نحو مأسسة
أو )... التعليمية املنصات اإللكرتونية، املعدات للجميع، اإلنرتنيت( املادية سواء الوسائل من العديد توفري جهة، من تحتاج،

عن  التعليم بيداغوجية وفق الدروس برمجة عىل قادرين معلوماتيني بعد، عن التعليم مجال يف مكونني ية )أساتذةالبرش
شأن توفري هذه  من الرقمية. إن بالتبادالت تحوم التي املخاطر لتفادي وتقنيات وطرائق خطط وضع ثانية، جهة ومن بعد...(،

 ألطفالنا خاصة وأن املستقبل التعليمية العملية يف مجال التعليم يضمن استمراريةاملعدات متكيننا من انتقال سلس نحو الرقمنة 
 .28مستقبالً  تتكاثر سوف "الواقعية املادية املدرسة" عن اآلن يطبعه الاليقني وكل املؤرشات تؤكد أن عوامل االنقطاع

ن ال محيد عنه، وهي مهمة تبقى م ومن تم، فال بد من نرش ثقافة التعليم عن بعد داخل املجتمع وتقبله كنمط     
مسؤوليات الجميع من فاعلني حكوميني ومدنيني وكذا إعالم وأرس املتمدرسني، ألنه كلاّم تأخرنا يف تطوير هذا النمط الجديد، 

 كلام ضيعنا فرص إصالح القطاع برمته.
ميات، مع كنولوجيات الحديثة والرقوتبقى من بني املقرتحات أيضاً رضورة تطوير مهارات املتمدرسني يف مجال الت     

إدراج مادة االعالميات منذ املستويات األوىل من التعليم كامدة أساسية ضمن املقررات الدراسية، وذلك لتوليف التالميذ بشكل 
لبات كذلك طتدريجي عىل التعامل مع هذه التقنيات ومع كيفية استعامالتها وتقوية مهاراتهم املعرفية فيها. كام تبقى من بني املت

جامعي(  -ثانوي -ابتدايئ -إخضاع األطر الرتبوية وكذا اإلدارية باملؤسسات التعليمية يف مختلف املستويات )ما قبل مدريس
لتكوينات نظرية وكذا تطبيقية يف مجال اإلعالميات وكذا التقنيات الرقيمة وتأهيلهم بشكل جيد الستعامالتها يف مجال 

 التدريس عن بعد. 
تأهيل املؤسسات التعليمية من مناحي عدة يبقى هو األخر إحدى األولويات يف تطوير النمط التعليمي عن بعد إن      

وجعله يستجيب لعنرص الجودة والفعالية ويواكب يف الوقت ذاته هذه الثورة التكنولوجية والرقمية التي نعيشها يف وقتنا الراهن، 
من خالل جعل املدرسة فضاء مهيئاً بشكل جيد الحتضان التدريس عن بعد تتحقق  وهذا ما ال ميكن تحقيقه بطبيعة الحال إالّ

معه أهداف االستمرارية التعليمية سواء يف الظروف العادية أو زمن الطوارئ، وهو الرفع من مستوى التحصيل والجودة، وهي 
عىل أنه " يتعني  33الذي نص يف مادته  29العلمياألمور التي تضمنها القانون اإلطار املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث 

عىل الحكومة أن تتخذ جميع التدابري الالزمة واملناسبة لتمكني مؤسسات الرتبية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يف القطاعني 
مي، وال سيام من علالعام والخاص من تطوير موارد ووسائط التدريس والتعلم والبحث يف منظومة الرتبية والتكوين والبحث ال

  :خالل اآلليات التالية
 تعزيز إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف النهوض بجودة التعلامت وتحسني مردوديتها؛  -  
 إحداث مختربات لالبتكار وإنتاج املوارد الرقمية، وتكوین مختصین يف ھذا املجال؛   - 
 الً للتعلم الحضوري؛ تنمیة وتطویر التعلم عن بعد، باعتباره مكم - 
 تنويع أساليب التكوين والدعم املوازية للرتبية املدرسية واملساعدة لها؛  - 

 إدماج التعليم اإللكرتوين تدريجياً يف أفق تعميمه. -

                                                           

 92صرونا وصدمة وقمنة العملية التعليمية باملغرب، مرجع سابق، محمد السيدي ومحمد التاقي، جائحة كو   28

ذي الحجة  2في  0.02.002املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  70.02القانون االطار رقم   29

 .7192(، ص9102غشت  02) 0331ذي الحجة  02الصادرة بتاريخ  1317(، ج.ر عدد 9102غشت  2) 0331
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 خامتة:
ه من ل ما ميكن استنتاجه من هذه الدراسة هو أن اعتامد التعليم عن بعد ببالدنا تم يف ظرفية طارئة مل يكن مهيئاً      

فاجأت العديد من الدول مبا فيها املتقدمة، بل وخلقت إرباكاً عىل  02قبل، خاصة وأن األزمة الصحية املرتبطة بانتشار وباء كوفيد
مستوى السري العادي للعديد من مرافقها مبا فيها املرافق الحيوية كالصحة والتعليم. لذلك بادرت السلطات العمومية ببالدنا إىل 

النمط التعليمي ملواجهة الظرفية الطارئة ولضامن االستمرارية البيداغوجية عىل مستوى مختلف املؤسسات التعليمية اعتامد هذ 
املدرسية والجامعية ومعاهد التكوين من خالل استعامل مجموعة من تقنيات ووسائل التدريس، وهو ما ساهم إىل حد ما يف 

 تجنب عىل األقل السقوط يف سنة بيضاء.
د أنه بالرغم من أهمية هذا النمط التعليمي الجديد يف تحقيق الجودة واالرتقاء بالتعليم إىل عرصي وحديث، بي     

فالتجربة التي خاضها املغرب يف هذا الصدد تعرتيها الكثري من النقائص واألعطاب، واملرتبطة إما بضعف الوسائل واإلمكانيات 
تعلقة تجهيزات رقمية وبنيات موجهة الستقبال هذا النظام التعليمي، أو إكراهات م املادية واللوجيستية باملؤسسات التعليمية من

بضعف مؤهالت وقدرات املوارد البرشية العاملة يف القطاع، أو كذلك باألوضاع االجتامعية واملادية لدى العديد من األرس يف 
ير التجربة تعليمية، األمر الذي يتطلب التدخل جدياً لتطومواكبتها يف تعليم أبنائها عن بعد، مام أثر عىل النجاعة والفعالية ال

وتأهيلها عىل عدة مستويات حتى تستجيب ملتطلبات العرص الجديد الذي يعرف ثورة تكنولوجية ورقمية غري مسبوقة، ويف نفس 
 الوقت ملواجهة أي طوارئ محتملة قد تؤثر سلباً عىل مبدأ استمرارية املرفق التعليمي.    

 واملصادراملراجع 
 
 نصوص قانونية:  -1
(، ج.ر 9100يوليوز  92)0439شعبان  92يف  0.00.20الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  9100الدستور املغريب لسنة  -0

 .3111(، ص.9100يوليوز  31) 0439شعبان  92مكرر،  4214عدد 
رقم  العلمي، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث 40.02القانون اإلطار رقم   -9

(، 9102غشت  02) 0441ذي الحجة  02الصادرة بتاريخ  1214(، ج.ر عدد 9102غشت  2) 0441ذي الحجة  2يف  0.02.003
 .4193ص.

( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ 9191مارس  93) 0440من رجب  92صادر يف 9.91.929املرسوم بقانون رقم  -3
 .0229(، ص.9191مارس  94) 0440رجب  92مكرر يف  4212لصحية واجراءات االعالن عنها، ج.ر عددا

( باعالن بحالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء 9191مارس  94) 0440من رجب  92صادر يف 9.91.923املرسوم رقم  -4
 .0223(، ص9191مارس  94) 0440رجب  92 مكرر يف 4212، ج.ر عدد02كوفيد  -الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كورونا

 
  مقاالت -2
للدراسات العليا والبحث العلمي، معهد  الحكومة اإللكرتونية، سلسلة دراسات: نحو مجتمع املعرفة، وكالة الجامعة -0

 هـ.0492، 2البحوث واالستشارات، جامعة امللك عبد العزيز، العدد
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 "، دراسة منوذجاً  الجامعة: تويرت طالب لدى القيم عىل وأثرها عياالجتام التواصل الطيار فهد بن عيل، "شبكات -9
 .9104، السنة 10سعود، املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، العدد  امللك جامعة طالب عىل تطبيقية

وآثارها  02كوفيد امحمد مهدان، رهانات التنمية باملغرب ملا بعد الحجر الصحي، مساهمة ضمن مؤلف جامعي"جائحة  -3
 النرش األبحاث، للدراسات، باحثون االجتامعية والرتبوية والنفسية "، منشورات مركز تكامل لألبحاث والدراسات ومؤسسة

 .9191الثقافية، الطبعة األوىل،  واالسرتاتيجيات
 02فيد لجائحة كو حسن بلحياح، رهانات التعليم عن بعد باملغرب، مساهمة ضمن مؤلف جامعي "الدليل املعريف  -4

 .9191لجامعة محمد الخامس بالرباط"، جامعة محمد الخامس، 
سعاد اليوسفي، املامرسات الفضىل يف التدريس عن بعد واالستجابة التفاعلية للطالب، مساهمة ضمن مؤلف جامعي  - 4

 .9191لجامعة محمد الخامس بالرباط"، جامعة محمد الخامس،  02"الدليل املعريف لجائحة كوفيد 
عبد الجليل آيت عيل وأحمد ابراهيم الرتيك، التعليم عن بعد بالوسط القروي باملغرب: الوسائل والعوائق " حالة املديرية  -1

 ، .9190، املجلة املغربية للتقييم والبحث الرتبوي، العدد الخامس، يونيو االقليمية سيدي بنور"
ىل ثورة تكنولوجية، منشور ع“.. باجي: حلٌّ ترقيعي يف حاجة إىل فاطمة الزهراء غانم، التعليم الجامعي عن بعد،  -2

 ، الرابط:-حوارات-الجريدة االلكرتونية "فرباير كوم"، 
https://www.febrayer.com/761585.html 

 صباحاً.   01الساعة  9190.00.10تاريخ االطالع: 
السيدي ومحمد التاقي، جائحة كورونا وصدمة رقمنة العملية التعليمية ياملغرب، مساهمة ضمن مؤلف جامعي محمد  -2

 .9191لجامعة محمد الخامس بالرباط"، جامعة محمد الخامس،  02"الدليل املعريف لجائحة كوفيد 
 دراسات و تقارير -3
االجتامعي ري فريوس كورونا عىل الوضع االقتصادي و املندوبية السامية للخطيط برشاكة مع اليونسيف، بحث حول تأث -0

       ".  9191، أكتوبر -"تأثري فريوس كورونا عىل األطفال"-والنفيس لألرس املغربية 
املندوبية السامية للخطيط، "مذكرة نتائح بحث حول  تأثري فريوس كورونا عىل الوضع االقتصادي واالجتامعي والنفيس  -9
 ".9191لألرس، 

ندوبية السامية للخطيط مبساهمة من منظمة األمم املتحدة، "تحليل  تأثري فريوس كورونا عىل الوضع االقتصادي امل -3
 . 9190واالجتامعي والنفيس لألرس حسب النوع االجتامعي"، فرباير 

‐كوفيد”ونا ر االنعكاسات الصحية واالقتصادية واالجتامعية لفريوس كو املجلس االقتصادي واالجتامهي والبيئي، " - 4
 .92/9191والسبل املمكنة لتجاوزها"، تقرير للمجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي، إحالة رقم  ”02

  
-5Enseignement au temps  de Covid au Maroc, Rapport thématique, enquête réalisée par l’Instance 

nationale d’évaluation du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique (Conseil Supérieur 
de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique), 2021. en partenariat avec l’UNICEF, 2021. 
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 بالغات ومذكرات  -4
ملتعلقة املوقع الخاص بالبالغات اية، بالغ لوزارة الداخلية للمواطنات واملواطنني بشأن إعالن "حالة الطوارئ الصح  -0

بفريوس كورونا املستجد وبعملية الدعم املؤقت لألرس العاملة يف القطاع غري املهيكل املترضرة من فريوس كورونا، وزارة الداخلية، 
 الرابّط:

                             http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx#Communique_16 
 والنصف صباحاً. 0الساعة  2021/11/10تاريخ االطالع:                                  

 لحضورية، الرابط:ة ابالغ صحفي صادر عن وزارة الرتبية الوطنية وتكوين األطر والتعليم العايل بشأن توقيف الدراس -9
 https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/Publication.aspx?IDPublication=5940 

 صباحاً.01الساعة  10/00/9190تاريخ االطالع: 
إىل رؤساء الجامعات  9191مارس  02املذكرة التي وجهها الوزير املنتدب املكلف بالتعليم العايل والبحث العلمي بتاريخ  -3

 حارضات والدروس الجامعية عرب القناة التلفزية.    بشأن بث امل
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دراسة عىل ضوء تجربة مدونة -خصوصيات الصناعة الترشيعية يف املادة الوقفية 
 -األوقاف املغربية

Peculiarities of the legislative industry in the endowment article 
-A study in the light of the experience of the Moroccan Endowment Code- 

 
الدكتور رضوان الطريبق 

 دكتور يف القانون الخاص،
 إطار قانوين باألمانة العامة للحكومة،

 عضو مبجموعة من مراكز البحث العلمي
 

 30امللخص:
ة األوقاف نتعنى هذه الدراسة بخصوصيات الترشيع أو الصناعة الترشيعية يف املادة الوقفية، والسيام بالرتكيز عىل مدو 

يعي باعتبار الترشيع الوقفي املعارص، فكانت البداية بالخصوصيات املرتبطة باالختيارات الشكلية واملصدرية املرتبطة بالقالب الترش
للمدونة وبكيفية توظيف مصادرها الفقهية، ومروراً باملسطرة الترشيعية واملراحل التي قطعتها فرتة إعداد املدونة، وكذا تعديلها، 

لصت الدراسة إىل أن الترشيع يف مجال الوقف يعرف مجموعة من الخصوصيات الهامة تم استحضارها  منذ التفكري يف وخ
وضع املدونة واستمرت مع مختلف محطاتها، وكذا أثناء املسطرة الترشيعية التي تم نهجها، وذلك نابع أساساً من خصوصية 

رشيعي اإلسالمي ومصادره، ذلك النظام الذي تستمد منه إمارة املؤمنني جدورها واستقاللية أحكام الوقف، وارتباطها بالنظام الت
واختصاصها بالشأن الديني والوقفي، والذي عىل أساسها تم إصدار املدونة مبوجب ظهري رشيف، وعىل أساس تلك االستقاللية 

وقف تلك الخصوصية صيغت أحكام اليف األحكام متت صياغة مقتضيات الوقف يف شكل مدونة جامعة ألحكامه، والتزاماً ب
وفق آلية "التقنني"، أي تقنني املصدر الفقهي العام املتمثل يف الفقه اإلسالمي مبا يقوم كخصوصية فقهية للمدونة، مع استعامل 

ف، اآلية "اإلحالة' إي اإلحالة عىل الفقه املاليك كمصدر رسمي احتياطي للمدونة، مبا يقوم كخصوصية مذهبية ملدونة األوق
ووفقا كذلك لذات الخصوصية واالستقاللية، عرفت فرتة إعداد املدونة انفتاحا عىل الفاعلني من الفقه سواء الفقه الرشعي أو 

 القانوين، وكذلك عىل االجتهاد القضايئ املغريب.  
 

 الكلامت املفتاحية:
 الترشيعية.الترشيع، الوقف، الترشيع الوقفي، مدونة األوقاف، صناعة الترشيع، املسطرة 

 
 

                                                           

 تبقى األفكار الواردة في هذه الورقة إنتاج فكري خاص للباحث وال تعبر عن موقف املؤسسات التي ينتمي إليها أو يشتغل بها. 30
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Summary: 
This study is concerned with the peculiarities of legislation or the legislative industry in the endowment 

article, especially by focusing on the endowment code considering the contemporary endowment legislation. 
The study concluded that the legislation in the field of endowment knows a set of important peculiarities that 
have been brought up since thinking about the development of the code and continued with its various 
stations, as well as during the legislative procedure that was approached, and this stems mainly from the 
privacy and independence of endowment provisions, and their connection to the Islamic legislative system 
and its sources, that The system from which the Emirate of the Believers derives its roots and competence in 
religious and endowment affairs, and on the basis of which the code was issued by virtue of an honorable 
dahir, and on the basis of that independence in provisions, endowment requirements were formulated in the 
form of a comprehensive code of its provisions, and in compliance with that specificity, endowment 
provisions were formulated according to the “codification” mechanism. That is, the codification of the 
general juristic source represented in Islamic jurisprudence, which is based on a jurisprudential specificity of 
the blogger With the use of the “referral” mechanism, i.e. referring to Maliki jurisprudence as an official 
backup source for the Code, which serves as a sectarian specificity of the Endowments Code, and in 
accordance with the same privacy and independence, the period of preparing the Code was known as an 
openness to the actors of jurisprudence, whether legal or legal jurisprudence, as well as to judicial 
jurisprudence. Moroccan. 

key words: 
Legislation, endowment, endowment legislation, endowment code, legislation industry, legislative 

procedure. 
 

 مقدمة:
الوقف أو املادة الوقفية، هو من أهم املجاالت التي لطاملا حظيت بالخصوصية يف جل نواحيها وجوانبها، ومنها الجانب 

ءت كأحكام ام فقه الوقف جاالقانوين والترشيعي، انطلقت بوارد تلك الخصوصية منذ مهد ظهور فكرة الوقف، حيث أن جل أحك
اجتهادية نابعة من فقه املصلحة، يف شكل أحكام خاصة عن ما هو معمول به يف مجال التربعات ويف مجال املعامالت بشكل 
عام، وكانت الحكمة الترشيعية لدى الفقهاء دامئاً نابعة من فلسفة الحامية الالزمة ألموال الوقف العامة، بل وتوفري أكرب قدر 

حامية، ولطاملا وصفت وعوملت أموال الوقف كأموال اليتيم، وكل ذلك مراعاة لألهداف املقاصدية التضامنية واإلحسانية من ال
 والدينية واالقتصادية التي تهدف لتحقيقها تلك األموال.
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تب الفقه، ك ويف املغرب، وبعدما كان الوقف يخضع لألحكام الفقهية عىل املذهب املاليك، وهي األحكام املتناثرة بني
ومنها كتب فقه العمل، والعرف املحيل، وعدد من الظهائر والرسائل السلطانية، انتقلت أحكامه لتصري يف شكل ظهائر ملكية، 

مع ما صاحبت هذه الظهائر الرشيفة من قرارات  31ظهرياً،األربعني وما بعدها، حتى قارب عددها  0209صدرت منذ سنة 
 32وضيح العمل بها للنظار، كام صدرت مساعدة لها من جانب اإلقامة العامة عدة منشورات مقيميةومنشورات وزارية، لتفسريها وت

 وجهت إىل األجانب.
وبعد حصول املغرب عىل استقالله، استمر العمل بتلك الظهائر فيام أصبح يعرف فيام بـ"الضوابط الحبسية"، إال أنه 

ية واالجتامعية التي يعرفها املغرب، فجاءت مدونة األوقاف كتجربة رسعان ما تبني عجزها عن مسايرة التطورات االقتصاد
 ترشيعية معارصة، وكإطار قانوين جامع ومانع ألحكام الوقف.

هذا، وإذا كانت للوقف خصوصية املستمدة من مصدره الفقهي، فإن تلك الخصوصية املمكن تسميتها بالخصوصية 
صيات التبعية والفرعية، وترتب عنها مجموعة من الخصوصية الجوهرية "النواة"، التي منها وعنها تفرعت مختلف الخصو 

واملوضوعية عن باقي األحكام، والتي أخد بها املرشع املغريب سواء يف فرتة تطبيق "الضوابط الحبسية" أو عند إعداد مدونة 
شكل الختيارات الترشيعية التي تاألوقاف، كام أن املرشع املغريب عند بلورته ألحكام مدونة األوقاف استحرض مجموعة من ا

خصوصية مرتبطة بالصناعة الترشيعية أو بصناعة القانون، وهي أهم جانب لتلك الخصوصيات، وهي محل الرتكيز يف هذه 
 الدراسة.

 أهمية البحث:
 بيحظى البحث بأهمية قصوى ذلك أنه قلام يتم دراسة الجوانب الترشيعية والشكلية للترشيع الوقفي، والسيام جان

ف القواعد الذي يوضح املداخل الكربى لفهم خصوصية مختل -أي جانب الصناعة الترشيعية-الصناعة الترشيعية، كام أنه الجانب 
 الجوهرية واملوضوعية للترشيع الوقفي.

 أهداف البحث:
                                                           

باس األحصري، وذلك حسب التعداد الذي أورده الدكتور املكي الناصري، حيث أورد سنوات الظهائر وتواريخها من غير ذكر مواضيعها، )املكي النا 31

(، وفيما يلي نعرض عدد 97ص :  م،0229اإلســــالمية في اململكة املغربية، منشــــورات وزارة األوقاف والشــــؤون اإلســــالمية، مطبعة فضــــالة، املحمدية، 

 الظهائر الصادر في كل سنة وتواريخها على الشكل اآلتي : 

 دجنبر. 00أكتوبر و 90، بتاريخ 0209( ظهيرين سنة 9) -

 دجنبر. 9غشت، و  02يوليو، و 90و 03و 02يونيو، و 91، بتاريخ 0202ائر سنة ( ستة ظه1) -

 غشت. 20يوليو، و 2و 0مايو، و 09فبراير، و 92و 02، بتاريخ 0203( ستة ظهائر سنة 1) -

 يونيو. 2و 9مارس و 00، بتاريخ 0207( ثالثة ظهائر سنة 2) -

 يوليو. 3يوليو، واثنان بتاريخ  3بتاريخ  يناير، واثنان 2، أحدهما بتاريخ 0201( خمسة ظهائر سنة 7) -

 دجنبر. 07نونبر، و 09مايو، و 99يناير، و 20، بتاريخ 0202( أربعة ظهائر سنة 3) -

 يوليو. 93يونيو، وآخر بتاريخ  97فبراير، واثنان بتاريخ  00يناير ، و 07، بتاريخ 0203( خمسة ظهائر سنة 7) -

 نونبر . 3يل، والثاني أبر  03، األول بتاريخ 0202( ظهيرين سنة 9) -

 يوليو . 93و  7، بتاريخ 0291( ظهيرين سنة 9) -

 أكتوبر . 3: بتاريخ  0293( ظهير واحد سنة 0) -

شــــتنبر، ومنشــــور صــــدر ســــنة  01يونيو و 93بتاريخ  0202دجنبر، ومنشــــوران صــــدرا ســــنة  92أبريل و 3بتاريخ  0209ومنها منشــــوران صــــدرا ســــنة  32

 (.91)املكي الناصري، م.س، ص :  .نونبر  90بتاريخ  0209صدر سنة مايو ومنشور  03بتاريخ  0203
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ونة األوقاف، ديهدف هذا البحث إىل دراسة الخصوصية املرتبطة بجانب الصناعة الترشيعية للترشيع الوقفي والسيام مل
بغية الوقوف عىل مختلف الخلفيات واألسباب وكذا املظاهر التي تجعل الترشيع الوقفي يختلف ويتميز عىل مجموعة من القواعد 
القانونية يف املنظومة القانونية الوطنية، بل وقد يتعارض معها أحياناً، وبالتايل فإن الوقوف عليها ميهد الطريق لعملية فهم منطق 

 خصوصيات الجوهرية واملوضوعية، والتعامل مع الوقف بقدر من الفهم الالزم لحسن تطبيق مدونة األوقاف.تلك ال
 إشكالية البحث:

إذا كانت للبحث أهميته وأهدافه املذكورة، فإن التساؤل يثار حول الحد الذي استطاع معه املرشع املغريب توفري أكرب قدر 
ي لق بجانب الصناعة الترشيعية؟ وبتعبري آخر هل اتسمت صناعة الترشيع الوقفمن الخصوصية للترشيع الوقفي فيام يتع

 بخصوصية معينة؟
ثم هل تقترص تلك الخصوصية عىل االختيارات الكربى للترشيع يف املادة الوقفية؟ أم أنها تتسع لتشمل مختلف مراحل 

 ومحطات املسطرة الترشيعية؟
 خطة البحث:

ىل أهم االختيارات ع املبحث األولة واإلشكاالت الفرعية للموضوع، فإنني سأركز يف لإلجابة عىل اإلشكالية الرئيسي
لبلورة املدونة، والسيام االختيارات الشكلية املرتبطة بالقالب الترشيعي وكذا االختيارات املصدرية املرتبطة بالتقنني واإلحالة، ثم 

قبل املرشع يف  واآلليات الترشيعية املعارصة وكيفية توظيفها منلتناول جانب املسطرة الترشيعية  املبحث الثاينسأنتقل يف 
 صناعة مدونة األوقاف.

 املبحث األول: خصوصيات االختيارات الشكلية واملصدرية ملدونة األوقاف 
تتميز مدونة األوقاف مبجموعة من الخصوصيات الشكلية، ويتعلق األمر أساساَ، باختيارات القالب الترشيعي للمدونة 

 طلب األول(، واالختيارات املصدرية املرتبطة بتقنني الفقه اإلسالمي واإلحالة عىل الفقه املاليك )املطلب الثاين(.)امل
 املطلب األول: الخصوصيات الشكلية املرتبطة باختيارات القالب الترشيعي ملدونة األوقاف

ية الظهري يف خصوصيتني، وهام خصوص لعل أهم الخصوصيات املرتبطة باختيارات القالب الترشيعي، تتمثل أساسا
 الرشيف املنظم للمدونة )الفقرة األوىل(، وخصوصية اختيار "املدونة" )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: إمارة املؤمنني والظهري الرشيف كخصوصية ترشيعية ملدونة األوقاف
ي يقصد به القانون، والعكس صحيح، والذ يعترب الترشيع حسب املفهوم الدستوري الضيق، الذي يجعل من الترشيع هو

مجموع القواعد القانونية املكتوبة والصادرة عن السلطة املختصة وفق املسطرة الترشيعية التي تنتهي بالنرش يف الجريدة الرسمية 
ر من مصادر دللمملكة املغربية، وهو املفهوم الذي يختلف عن املدلول العلمي للقانون الذي يقيم التمييز بني الترشيع كمص

القاعدة القانونية فقط، والقانون بوصفه يستوعب مختلف القواعد القانونية باختالف مصدرها سواء كان من الترشيع أو العرف أو 
 الفقه أو االجتهاد القضايئ أو العدالة.

ا املرشع مهامه يف لهومن مثة فالقانون أو الترشيع، اعتربه الدستور هو الشكلية القانونية الرسمية التي ميارس من خال
حب عىل فهو مبدأ دستوري عام يشمل مختلف املجاالت، وينستقنني وترشيع النظم القانونية باململكة، إىل جانب التنظيم، 

 مختلف أنواع النصوص الترشيعية والتنظيمية املارة بنا، ويشمل مختلف تراتبية القواعد القانونية.
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منه مجاالت  20 هذه املسألة، حيث أن الدستور عندما حدد يف الفصل ويعرف الترشيع يف مجال الوقف خصوصية يف
الوقفي  التي متثل الترشيع فإنه استثنى منها مجال الوقف أو نظام الوقف، ومنه فإذا كانت مدونة األوقاف 33الترشيع العديدة،

ابلة ألن تدرج ة لألوقاف تجعلها غري قإال أن الطبيعة الخاص، الحايل، قد تضمنت العديد من املقتضيات ذات الطابع الترشيعي
 ضمن املواد التي يختص القانون بالترشيع فيها.

ملا له من والية عامة عىل  35الصادر عن امللك 34فالتنظيم القانوين للوقف ال ميكن أن يتم إال بواسطة الظهري الرشيف
لديني املحض لألوقاف، باعتبار امللك الناظر فالطابع ا 36الشأن الديني، وهي والية مستمدة من اختصاصات إمارة املؤمنني،

                                                           

. الحقوق والحريات األســاســية املنصــوص عليها في التصــدير، وفي 0من الدســتور مجال القانون بالتشــريع في امليادين اآلتية  :  20وقد حدد الفصــل 33

نظام الوســــــــائط الســــــــمعية البصــــــــرية . 3 دئ وقواعد املنظومة الصــــــــحية مبا. 2 نظام األســــــــرة والحالة املدنية . 9 فصــــــــول أخرى من هذا الدســــــــتور 

التنظيم القضــــــــا ي .2 تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها . 1 الجنســــــــية ووضــــــــعية األجانب . 7 العفو العام . 3 والصــــــــحافة بمختلف أشــــــــكالها 

  النظام األســـــــــا ـــــــــ ي العام للوظيفة العمومية .01 .نظام الســـــــــجون 2املســـــــــطرة املدنية واملســـــــــطرة الجنائية  .3 وإحداث أصـــــــــناف جديدة من املحاكم 

نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد .02 .نظام مصالح وقوات حفظ األمن 09الضمانات األساسية املمنوحة للموظفين املدنيين والعسكريين  .00

النظام الضـــــــــري ي، ووعاء الضـــــــــرائب، ومقدارها وطرق .07 لدوائر االنتخابية النظام االنتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع ا.03 دوائرها الترابية 

نظام االلتزامات املدنية والتجارية وقانون الشــــــــــــركات .03نظام الجمارك .02 النظام القانوني إلصــــــــــــدار العملة ونظام البنك املركزي .01 تحصــــــــــــيلها 

عالقات الشــغل، والضــمان االجتماعي، .90 نظام النقل .91مومية والخاصــة والجماعية الحقوق العينية وأنظمة امللكية العقارية الع.02 والتعاونيات 

التعمير وإعداد .93 نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .92 نظام األبناك وشركات التأمين والتعاضديات .99 وحوادث الشغل، واالمراض املهنية 

ة املوارد الطبيعية والتنمية املســــــــــــتدامة  نظام املياه والغابات والصــــــــــــيد  تحديد التوجهات والتنظيم القواعد املتعلقة بتدبير البيئة وحماي.97 التراب 

تأميم .92 إحداث املؤســــســــات العمومية وكل اــــخص اعتباري من أاــــخاص القانون العام .91 العام مليادين التعليم والبحث العلمي والتكوين املنهي 

 املنشآت ونظام الخوصصة.

الظهير في عهد املوحدين، وتماشــــــــيا مع معانيه في اللغة والتي تشــــــــمل العون، والتظاهر، والتعاون، واالســــــــتعانة، وهذه املفاهيم هي  ظهر مصــــــــطلح  34

زنية، م املخواردة في عدد من اآليات والســـــور القرآنية، فقد تمســـــك املوحدون بالظهير ليشـــــيروا به إلى كل ما يصـــــدر عنهم من القرارات واألوامر واألحكا

ة جــوظــل توظيف الظهير آليــة هــامــة لتصــــــــــــريف األحكــام خالل الــدول املتعــاقبــة على الحكم في املغرب بعــد املوحــدين إلى العهــد العلوي الشــــــــــــريف. )بهي

 ن،و ســيمو، نظم الدولة املغربية وآليات تصــريف أحكامها، مقال ضــمن أشــغال الندوة العلمية في موضــوع الجريدة الرســمية مائة ســنة في خدمة القان

 ( .37 – 22، الصفحات 9109األمانة العامة للحكومة، 

، هو الشــــكلية القانونية التي يمارس بها جاللة امللك اختصــــاصــــاته ســــواء في املجال الديني، أو املجال 9100فالظهير حســــب الدســــتور املغربي لســــنة 35

يمارس امللك الصـــــــــالحيات الدينية املتعلقة بممارة املؤمنين، ة "في فقرته األخير  30العســـــــــكري، أو الدبلوما ـــــــــ ي، أو املدني أو غيره، حيث ينص الفصـــــــــل 

في فقرته ما قبل األخيرة على أنه "يمارس امللك هذه املهام،  39واملخولة له حصـــــــــريا، بمقتلـــــــــ ى هذا الفصـــــــــل، بواســـــــــطة ظهائر"، كما ينص الفصـــــــــل 

 بمقتل ى ظهائر، من خالل السلطات املخولة له صراحةبنص الدستور" .

اختصــــــاصــــــات أمير املؤمنين تســــــتمد مفهومها وأســــــســــــها ومصــــــادرها الدينية والتاريخية من املرجعية اإلســــــالمية، وقد تكرس هذا املفهوم بحيث أن  36

، علما 0219وتلك االختصاصات في الدساتير املغربية التي أضفت على امللك صفة أمير املؤمنين، وذلك منذ تبني أو وثيقة دستورية عرفها املغرب سنة 

في املرحلة التي كان فيها مجرد مشروع، لم يتضمن التنصيص على هذا اللقب. )محمد املعتصم، النظام السيا  ي املغربي، مؤسسة  0219تور أن دس

 (.27وهامش ص :  21، ص 0229إيزس للنشر، الدار البيضاء، ط :  األولى، مارس 

الســـــــــديد لنظام الحكم الذي أجمعت األمة على التمســـــــــك به .)عبد الســـــــــالم فيغو،  ولعل لقب "أمير املؤمنين" و"نظام البيعة والخالفة" يمثل االختيار 

 –ه  0323، عدد خاص بعيد العرش املجيد، الســـنة الســـادســـة والخمســـون، رمضـــان 317مفهوم إمارة املؤمنين وامللكية في املغرب، دعوة الحق، ع : 

 (.29م، ص : 9102يوليوز 
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األعىل لألوقاف، يجعل اختصاص الترشيع فيها ينعقد للملك باعتباره أمريا للمؤمنني، وهذا ما تؤكده املادة الثانية من مدونة 
 38وذلك إىل جانب أشكال أخرى التي قد يتخذها التعبري عن اإلرادة امللكية، خاصة يف مجال الوقف. 37األوقاف،

فبمقتىض هذه املادة، فإن مهمة تدبري األوقاف املخولة لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية مستمدة من التفويض املمنوح 
له من لدن أمري املؤمنني الناظر األعىل لألوقاف العامة، وليس باعتباره عضوا يف الحكومة، ومفاد ذلك أن األوقاف ال تندرج 

ا ما يفرس كون النصوص املتخذة لتطبيق مدونة األوقاف هي قرارات ومقررات للسلطة ضمن القطاعات الحكومية، وهذا رمب
 وليست مراسيم لرئيس الحكومة كام هو الحال يف باقي املجاالت. 39الحكومية املكلفة باألوقاف

                                                           

ف على ما يلي : "يعتبر النظر في شؤون األوقاف العامة من صالحيات جاللتنا الشريفة بصفتنا أميرا للمؤمنين، ينص املادة الثانية من مدونة األوقا 37

 ".اويقوم بهذه املهمة تحت سلطتنا املباشرة وزيرنا في األوقاف والشؤون اإلسالمية، في إطار التقيد بأحكام هذه املدونة واملتخذة لتطبيقه

املمارس بأن اإلرادة امللكية ال يقتصـــــــــر التعبير عنها فقط على الظهائر الشـــــــــريفة، وإنما يمكن أن يتم التعبير عن تلك  حيث يشـــــــــير بعض الفقه املنهي38

 الرسائل أو الخطابات امللكية سواء املكتوبة أو املسموعة أو املرئية.و  اإلرادة ضمن ذات االختصاصات عبر أشكال خاصة من قبيل القرارات امللكية،

Ahmed ZEJJARI, Techniques d’élaboration des projet de textes législatifs et réglementaires, 2éme édition, imprimerie RABAT N  ET, rabat, 

2009, p : 19. 

 وكمثال حديث على ذلك في مجال األوقاف، فقد اتخذ امللك مؤخرا، بصفته الناظر األعلى لألوقاف، شكلين مختلفين نوردهما كاآلتي :

إلى كل من وزير األوقاف والشــــــــؤون اإلســــــــالمية ورئيس املجلس األعلى  9103يناير  17املثال األول : يتعلق بالرســــــــالة الســــــــامية التي وجهها امللك بتاريخ 

يتعلق بمعداد ملراقبة مالية األوقاف العامة، بشـــــــــأن مواصـــــــــلة إصـــــــــالح األوقاف العامة، من أجل الحفاه عليها وتثمينها وحســـــــــن تدبيرها، والســـــــــيما ما 

 استراتيجية للوقف 

على الفئات املتضـــــررة، قلـــــ ى  02 –،  في إطار التخفيف من آثار جائحة كوفيد 9191أبريل  13املثال الثاني : يتعلق باتخاذ امللك قرارا ملكيا،  بتاريخ 

وكذا االســـتعمال الســـكني ماعدا فئة املوظفين، من   بمعفاء مكتري املحالت الحبســـية املخصـــصـــة لالســـتعمال التجاري أو الحرفي أو املنهي أو الخدماتي،

 أداء واجبات السومة الكرائية.

-01-90يخ ر جرى اإلطالع على البالغين الخاصـــــــــين بالرســـــــــالة والقرار امللكيين عبر املوقع االلكتروني الرســـــــــمي لوزارة األوقاف والشـــــــــؤون اإلســـــــــالمية، بتا

 على بوابة األنشطة امللكية باملوقع، عبر الرابط اآلتي : 99:31والساعة  99:92، بالتوالي على الساعة 9191

http://www.habous.gov.ma 

قرار لوزير األوقاف،  09نص من بينها ظهير املصــادقة على النظام الداخلي للمجلس األعلى ملراقبة مالية األوقاف العامة، و 02بحيث صــدر لتنفيذه 39

 وردها كاآلتي:ن

( باملصـــــادقة على النظام الداخلي للمجلس األعلى ملراقبة 9100أغســـــطس  2) 0329رمضـــــان  3الصـــــادر في  0.00.022الظهير الشـــــريف رقم  .0

 مالية األوقاف العامة 

ضــعية املراقبة املالي ( في شــأن تحديد و 9100أبريل  2) 0329جمادى األولى  2صــادر في  212.00قرار وزير األوقاف والشــؤون اإلســالمية رقم  .9

 املركزي واملراقبين املاليين املساعدين له واملراقبين املحليين املكلفين بمراقبة حسابات األوقاف وكيفيات وشروط تعيينهم 

( بشأن تحديد تشكيل لجنة التصفية الخاصة 9109يناير  3) 0322صفر  01صادر في  12.09قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  .2

 باألوقاف املعقبة وكيفية عملها 

( بتحديد مصـــــــــــنفة املســـــــــــاطر 9102أبريل  2) 0323جماداى األولى  99صـــــــــــادر في  1213.02قرار لوزير األوقاف والشـــــــــــؤون اإلســـــــــــالمية رقم  .3

 املحاسبية لألوقاف العامة 

( يتعلق بمصنفة ميزانية األوقاف 9102بريل أ 2) 0323من جمادى األولى  99صادر في  972.02قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  .7

 العامة 

( في شــــأن تحديد كيفيات بيع 9102أبريل  02) 0323من جمادى األولى  99صــــادر في  972.02قرار لوزير األوقاف والشــــؤون اإلســــالمية رقم  .1

 مواد املقالع العائدة لألوقاف العامة واألوقاف املشتركة 

( في شـــــأن تحديد إجراءات الســـــمســـــرة 9109ديســـــمبر  02) 0323صـــــفر  7صـــــادر في  3022.09مية رقم قرار لوزير األوقاف والشـــــؤون اإلســـــال  .2

 وطلب العروض ومسطرة االتفاق املباشر وكيفية تنظيمها الخاصة باملعاوضات النقدية لألموال املوقوفة 
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ية القانونية لوتبعا الختصاص امللك بصفته أمريا للمؤمنني بالشأن الديني واألوقاف، فإن الظهري الرشيف يعترب هو الشك
التي ميارس بها امللك اختصاصاته، يف مختلف املجاالت، ولهذا كان تنظيم مجال الوقف عرب مدونة األوقاف مبقتىض ظهري 
رشيف، ولعل يف هذا االختيار الدستوري والقانوين، لخصوصية نوعية النص الترشيعي املنظم ملجال الوقف، واملتمثل يف الظهري 

هج التاريخي الذي استمر عليه العمل منذ القديم، حيث لطاملا تبعث األوقاف إىل سالطني وملوك املغرب، الرشيف، هو ترسيخ للن
 أو خاللها، وحتى بعد االستقالل. 40ولطاملا تم تنظيمها بظهائر رشيفة، سواء قبل الحامية

ف الصادر عن امللك الرشيوبهذا يبقى مجال الوقف يعرف خصوصية ترشيعية تتعلق بنوعية الترشيع الوقفي، فالظهري 
بصفته أمرياً للمؤمنني، هو الترشيع املعني بالوقف، وكذلك الشأن بالنسبة للقرارات الصادرة عن وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 مبقتىض التفويض املمنوح له من قبل أمري املؤمنني الناظر األعىل لألوقاف العامة.
 " كخصوصية ترشيعية ملدونة األوقافالفقرة الثانية: اختيار قالب "املدونة

لعل من أهم االختيارات الترشيعية املتخذة يف بلورة مدونة األوقاف، من بني االختيارات الشكلية والترشيعية التي كانت 
 مطروحة آنذاك، هي اختيار قالب "املدونة"، وهي الصيغة الحديثة التي حققت للترشيع الوقفي مجموعة من االمتيازات الشكلية

 تنظيمه القانوين. ومكنته من تجاوز مجموعة من اإلشكاالت التي لطاملا عرفها وعاىن منها

                                                           

( في شأن تحديد إجراء املعاوضات العينية 9109ديسمبر  02) 0323صفر  7صادر في  3031.09قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  .3

 لألموال املوقوفة 

من الظهير  10( بتطبيق املادة 9102أبريل  3) 0323من جمادى األولى  92صـــــــادر في  217.02قرار لوزير األوقاف والشـــــــؤون اإلســـــــالمية رقم  .2

 دونة األوقاف ( املتعلق بم9101فبراير  92) 0320ربيع األول  3الصادر في  0.12.921الشريف رقم 

( في شــــــــأن تحديد كيفيات بيع 9102أبريل 3) 0323من جمادى األولى  92صــــــــادر في  717.02قرار لوزير األوقاف والشــــــــؤون اإلســــــــالمية رقم  .01

 منتوجات األاجار العائدة لألوقاف العامة واألوقاف املشتركة 

( في شــأن تحديد شــكل ســندات 9102أبريل  01) 0323األولى  من جمادى 92صــادر في  13.09قرار لوزير األوقاف والشــؤون اإلســالمية رقم  .00

 تماعية جالوقف وكيفية إصدارها وطريقة االكتتاب فيها وكذا كيفية جمع التبرعات النقدية والعينية إلقامة مشاريع ذات صبغة دينية أو علمية أو ا

( بتحديد نظام صـــــفقات األشـــــغال 9102ســـــبتمبر  02) 0323ذي القعدة  1صـــــادر في  973.02قرار لوزير األوقاف والشـــــؤون اإلســـــالمية رقم  .09

 والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة األوقاف لفائدة األوقاف العامة 

( بسن التنظيم املالي واملحاس ي 9102سبتمبر 02) 0323من ذي القعدة  09صادر في  9137.02قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  .02

 امة.الخاص باألوقاف الع

فمن نظام الحماية يقوم على تبني مظهر خارجي لشـراكة  sanchezagestaيعتبر نظام الحماية مفهوما سـياسـيا له طابع متحول وغير قار، فحسـب    40

يــازات تتعــاقــديــة بين دولتين تضــــــــــــطلع بمقتضـــــــــــــاهــا الــدولــة الحــاميــة بــالعالقــات الخــارجيــة والــدفــاع عن الــدولــة املحليــة في مقــابــل مبــادل هــا مختلف االم

نظام الحماية في العالقات القانونية الناتجة عن معاهدات تجارية بين دولتين تجعل بمقتضــــــــاها  struppالســــــــياســــــــية واالقتصــــــــادية، في حين يقصــــــــر 

ثلها ا وان تمتابعة للدولة الحامية من أجل أن تمنحها هذه األخيرة حماي ه –مع الحفاه على اـخصـي ها الدولية ملدة محددة  –الدولة املحمية نفسـها 

لية دراســــــــــة تأصــــــــــي -أصــــــــــوله التاريخية مرجعياته الدســــــــــتورية –في النظام الدولي ولدى الدول األخرى"، عبد اإلله فونتير، العمل التشــــــــــريعي باملغرب 

 .011، ص : الرباط –،  مطبعة املعارف الجديدة 9119، ط :  األولى، سنة 9 –وتطبيقية، سلسلة دراسات وأبحاث جامعية 
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فاختيار قالب "املدونة" ينم عن الوعي الهام الذي كان لدى واضعي املدونة بخصوصية أحكام الوقف، وحاجة الوقف 
فة ويف كتب بعرثة بني مجموعة من الظهائر الرشيباملغرب إىل إطار قانوين يحقق له الوحدة الترشيعية ويجمع شتات أحكامه املت

 التي كان يعرفها. 41الفقه، ويحسم التضارب يف قواعد الفقهية ويقننها، ويقطع مع ظاهرة التضخم الترشيعي
فجاءت املدونة، متضمنة أحكام فقه الوقف، ومنفتحة عىل محيطها الترشيعي والقانوين ضمن املنظومة القانونية املغربية، 

ة من مجموعة من النظم القانونية، مثل نظام التحفيظ العقاري، ونظام الجمعيات، ومجموعة من املساطر القانونية مستفيد
والقضائية، إال أنها يف نفس الوقت جاءت حبىل مبجموعة من االمتيازات واالستثناءات لفائدة الوقف بشكل عام، ولفائدة 

عن ما هو معمول عليه مبقتىض قوانني خاصة ضمن املنظومة القانونية  األوقاف العامة بشكل خاص، امتيازات واستثناءات
 املغربية.

مبا يجعل التساؤل يطرح، حول مدى صواب هذا التوجه؟ أمل يكن من األفضل تقنني األحكام الخاصة بنظرية الوقف 
ها الخاصة ضمن قوانينها يعية يف بيئتفقط، فيام يتعلق بإنشاءه وآثاره وكيفية استغالله، وإدخال االمتيازات واالستثناءات الترش

األصلية؟ أم أن األمر كان سيفرغ اختيار املدونة من جوهره، باعتبار أن أحكام الوقف هي يف أصلها اجتهادية مبنية عىل املصلحة، 
 وهي يف أصلها استثناءات عن األحكام الفقهية العامة؟

ارات واملؤسسات ال تفهم منطق االستثناءات املقررة لفائدة األوقاف ويربز أهمية هذا التساؤل إذا علمنا أن العديد من اإلد
العامة، ذلك لكون تلك االستثناءات ال تجدها يف نصوصها الخاصة، فمثال رغم استفادة األوقاف العامة من اإلعفاء الرضيبي 

أداء الرضائب عىل إدارة األوقاف  فإن اإلدارة العامة للرضائب ال زالت تفرض 42من مدونة األوقاف، 040حسب مقتضيات املادة 
يف بعض األحيان، وحجتها يف ذلك عدم وجود تلك االستثناءات يف املدونة العامة للرضائب، وهو ما يجعل من القضاء مضطرا 

 43دامئاً للقيام بالتدخل من أجل تصحيح هذا الوضع.

                                                           

ب الفقيه )ســــــافيتييه( وهو بصــــــدد عرضــــــه لظاهرة التلــــــخم التشــــــريعي بالقول بأنه تتجلى الظاهرة التلــــــخمية ســــــواء من خالل ازدياد عدد يذه  41

الثرثرة،  هالقوانين الصادر في كل سنة، أو من خالل تكدس النصوص مع مرور الزمن وتطويل القوانين التي تشرع في أغلب األحيان خارج ميدانها أو تتي

 تسهم في جعل القانون صعب املنال إلى حد ما وغير مستقر.وهي 

René SAVATIER , L’inflation législative et l’indigestion du crops, social, chorn, 1977, p : 43 -48. 

وكذا الدخول املرتبطة بها من كل على ما يلي  : "تعفى األوقاف العامة، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها،  070حيث تنص املادة 42

 ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضري ي آخر يكون له طابع وطني أو محلي".

من مدونة األوقاف، والســيما في مادة اإلعفاء من  070لطاملا وجد القضــاء املغربي نفســه مضــطرا للتدخل من أجل فرض احترام مقتضــيات املادة  43

ملحكمة االسـتنناف اإلدارية بالرياط : "وحيث صـح ما تمسـك به املسـتأنف ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضـيات املادة  الرسـوم القضـائية، ومما جاء في قرار 

ن م من مدونة األوقاف التي تنص على أنه "تعفى األوقاف العامة فيما يخص جميع تصــــــــــــرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول املرتبطة بها 070

اقتطاع ضـــــري ي آخر يكون له طابع وطني أو محلي"، مما تكون معه محكمة الدرجة األولى عندما قضـــــت بعدم قبول الطلب كل ضـــــريبة أو رســـــم أو أي 

في  13/19/9191صــــــادر في  092لعدم أداء الرســــــوم القضــــــائية قد خالفت املقتلــــــ ى القانوني املذكور".قرار محكمة االســــــتنناف اإلدارية بالرباط عدد 

 )غير منشور(. 702/2912/9102امللف عدد 

من مدونة األوقاف أن األوقاف العامة تعفى من كل ضــــــــريبة أو  070وذلك ما جاء أيضــــــــا في أمر املحكمة اإلدارية بالرباط : "وحيث إن البين من املادة 

وملا  ذا الدخول املرتبطة بها،رســم أو أي اقتطاع ضــري ي آخر يكون له طابع وطني أو محلي، وذلك فيما يخص جميع تصــرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وك

لتي اكانت الرســـــوم القضـــــائية موضـــــوع امللف الحالي ناتجة، بالنســـــبة إلدارة األوقاف، عن عملية بناء مســـــجد فوق عقار الطرف املطلوب وهي العملية 

في مواجهة اإلدارة املعنية تحول  ترتب عنها دعوى قضـــــــائية وفعت في مواجه ها ان هت بصـــــــدور الحكم املشـــــــار إليه آنفا، فمن اســـــــتخالص هذه الرســـــــوم

أعاله التي قررت إعفاءها منها، طاملا أن املســـــجد الذي تعلقت به هذه العملية وما ترتب عنها من مســـــاطر قضـــــائية يندرج  070دونه مقتضـــــيات املادة 
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تجميعها يف يعي العام، الرامي لتوحيد القوانني و الحقيقة إن اختيار قالب املدونة اختيار موفق، ويتامىش مع التوجه الترش
مدونات، عىل شكل مدونة األرسة ومدونة الحقوق العينية ومدونة التجارة ومدونة السري ومدونة تحصيل الديون العمومية، 

ترشيعية ال وغريها، وما عىل اإلدارات واملؤسسات العامة إال فهم واحرتام خصوصية مدونة األوقاف، والسيام منها الخصوصية
 واملصدرية ملدونة األوقاف.

 املطلب الثاين: الخصوصيات املصدرية املرتبطة باختيارات التقنني واإلحالة
لعل من أهم االختيارات املصدرية التي متت من خاللها بلورة قواعد مدونة األوقاف، ما يتعلق بآلية "التقنني"، أي تقنني 

بأصولها الفقهية وحقق لها خصوصية فقهية عامة )الفقرة األوىل(، ثم اعتامد آلية  الفقه اإلسالمي مبا ضمن للمدونة التشبت
 "اإلحالة" أي اإلحالة عىل الفقه املاليك كمصدر رسمي احتياطي ملدونة األوقاف )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: تقنني الفقه اإلسالمي كخصوصية فقهية ملدونة األوقاف
ورة قواعدها وأحكامها عىل آلية التقنني، باعتبارها االختيار الترشيعي الذي مكن املدونة من قامت مدونة األوقاف يف بل

واستلهام واستنباط وتقنني أحكام وقواعد فقه الوقف من الفقه اإلسالمي بشكل  44املحافظة عىل أصولها الفقهية واإلسالمية،
 عام دومنا التقيد بأي اجتهاد مذهبي مقيد.

دونة من خالل "التقنني" عىل احرتام الخصوصية العامة التي متيز أحكام الوقف، باعتباره نظاما ذا ومنه فقد عملت امل
 طابع إسالمي خالص، فالفقه اإلسالمي يعترب املصدر األسايس الذي تكونت من خالله أحكام الوقف االجتهادية.

ام الوقف، عن طريق الرجوع إىل الفقه وقد ترجمت املدونة اختيارها الترشيعي يف احرتام الخصوصية العامة ألحك
وهو االختيار  45اإلسالمي، وتقنني القواعد الفقهية املتعلقة بالوقف حتى لو تعارضت تلك القواعد مع بعض القواعد القانونية،

قه فالذي  أكده نص ديباجة الظهري الرشيف الصادرة به،  حيث جاء فيه التنصيص عىل احرتام خصوصية الوقف املستمدة من ال
اإلسالمي عامة، وهكذا جاء يف الفقرة السادسة من الديباجة ما ييل : "ورغبة منا يف تأطريه تأطرياً قانونياً حديثاً، ميكنه من 

                                                           

أعاله، مما يجعل العمليات واألعمال املتصـــلة به من نفس املدونة املســـتدل بها  71ضـــمن األوقاف العامة بقوة القانون طبقا للفقرة الثانية من املادة 

الصـــــــــــادر بتاريخ  2739مشـــــــــــمولة باإلعفاء املذكور الذي لم يرد بشـــــــــــأنه اســـــــــــتملناء بخصـــــــــــوص الرســـــــــــوم القضـــــــــــائية".أمر املحكمة اإلدارية بالرباط رقم 

 )غير منشور(. 2207/2010/9102في امللف رقم  03/11/9102

من مـدونـة األوقـاف تنص على أنـه )تعفى األوقـاف العـامـة ... وطني أو محلي(  070بتطوان أنـه "حيـث أن املـادة  كمـا جـاء في حكم للمحكمـة اإلبتـادائيـة

ما يكون معه م وحيث إن الحكم االبتدا ي صــــــــــدر بتاريخ ... وبادر ممثل النيابة العامة إلى التصــــــــــريح باســــــــــتننافه بتاريخ .. وممثل نظارة تطوان بتاريخ ...

ين من طرف النيابة العامة ونظارة أوقاف تطوان قد قدما وفق الشــــــــــــكل والصــــــــــــفة وداخل اآلجال املحددة قانونا مما يتعين معه االســــــــــــتننافين املقدم

 113/9310/9102في امللف الجنحي عدد  20/09/9102صادر بتاريخ  222قبولهما".قرار الغرفة االستننافية الجنحية باملحكمة االبتدائية بتطوان عدد 

 )غير منشور(.

ة مكما جاء في أمر صـــادر عن غرفة تحديد األتعاب بمحكمة االســـتنناف بفاس ما يلي : "وحيث أنه بخصـــوص املبلغ املحدد من قب الضـــريبة على القي

 للمادة 
ً
األوقاف  من مدونة 070املضــــافة الواجبة على مبلغ األتعاب فمنه ال يرتكز على أســــاس باعتبار أن األوقاف العامة معفاة من الضــــريبة اســــتنادا

في  00/09/9103صادر بتاريخ  37مما يتعين معه إلغاء املقرر فيما قل ى به بخصوص ذلك"..أمر غرفة تحديد األتعاب ملحكمة االستنناف بفاس رقم 

 )غير منشور(. 12/0091/03امللف رقم 

، مجلة ابن -القواعد الفقهية إلى املدونة القانونية رصد للتطورات البنيوية من–للتوسع انظر : رضوان الطريبق، أصول التشريع الوقفي باملغرب  44

 .0خلدون للدراسات القانونية واالقتصادية واالجتماعية، العدد 

رضــــــــوان الطريبق ووداد العيدوني، صــــــــالبة الفقه اإلســــــــالمي كمصــــــــدر لقوانين األوقاف املعاصــــــــرة من خالل تجربة مدونة األوقاف املغربية، مجلة  45

 .9199، 30أوقاف، العدد 
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مواكبة التحوالت الشاملة التي تعرفها بالدنا، ويراعي خصوصيته املستمدة من أحكام الفقه اإلسالمي"، كام جاء يف الفقرة 
ا ييل : "وتأكيدا من جاللتنا عىل استقاللية الوقف املستمدة من طابعه اإلسالمي الخالص، فقد آثرنا من التاسعة من الديباجة م

خالل هذه املدونة املحافظة عىل خصوصيته، ..."، كام جاء التنصيص عىل تقنني القواعد الفقهية املتعلقة بالوقف عامة دون 
ه، .."، ييل : "وإميانا من جاللتنا بأهمية تقنني القواعد الفقهية املتعلقة بالتقيد مبذهب معني، حيث جاء يف الفقرة السابعة ما 

مع التأكيد عىل التقيد بأحكام الفقه اإلسالمي عامة وهو ما جاء يف الفقرة التاسعة من الديباجة كام ييل : "وفقا لهذا املنهج، ... 
 ، مبا يضمن التقيد بأحكام الفقه اإلسالمي، ...".

ت املدونة عىل تقنني العديد من القواعد الفقهية الهامة، من قبيل قاعدة "الوقف يحوز وال يحاز عليه"، ومنه، فقد عمل
وقاعدة " ال تعجيز يف الحبس"، وقاعدة "عدم جواز اإلقرار عىل الحبس" وغريها من القواعد والضوابط الفقهية التي تعود يف 

ة اءات لفائدة األوقاف عن القواعد القانونية العامة املعمول يف املنظومأصلها إىل فقه الوقف، والتي فرضت امتيازات واستثن
 46القانونية املغربية.

 الفقرة الثانية: اإلحالة عىل الفقه املاليك كخصوصية مذهبية ملدونة األوقاف
لمدونة، لتحظى مدونة األوقاف بخصوصية ترشيعية إضافية، حيث باإلضافة إىل تقنني الفقه اإلسالمي كخصوصية فقهية 

وجعل بذلك  47من املدونة عىل اإلحالة فيام ال يوجد فيه نص عىل أحكام الفقه املاليك،012فقد عمل املرشع من خالل املادة 
 الفقه املاليك مصدراً احتياطيا رسميا للمدونة، ويف هذا خصوصية مذهبية ألحكام الوقف باملغرب.

عل للفقه املاليك، مجموعة من االعتبارات األساسية التي فرضته، وتجد هذه الخصوصية املذهبية املتمثلة يف أحكام ا
أهمها ما يتعلق بالجانب التاريخي حيث شكل الفقه املاليك دامئا املذهب الرسمي يف املغرب، وكذا ما عرفه ذلك من تطبيقات 

وانني الخاصة املاليك كام باقي الق قضائية وعمل قضايئ يف هذا االتجاه، ثم ما يتعلق باالنسجام مع قاعدة اإلحالة عىل املذهب
 باملغرب.
لطاملا شكل الفقه املاليك مصدراً للترشيع املغريب بشكل عام، خاصة يف فرتة ما قبل الحامية، وباستثناء الفرتات التي ف

رتاته وما استقر فتوجه فيها املغرب لالنفتاح نحو مختلف املذاهب الفقهية بتبني االجتهاد املطلق، فإن ما طبقه املغرب يف أغلب 
 48عليه، هو اعتامده الفقه املاليك كمصدر رسمي للدولة.

                                                           

التشــــريع –للتوســــع أكثر حول مضــــمون هذه القواعد انظر بحثنا للدكتوراه : رضــــوان الطريبق، تأثير الفقه والقضــــاء على التشــــريع املدني املعاصــــر  46

 
ً
  033، ص : 9190طنجة، جامعة عبد املالك السعدي تطوان، –، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق -الوقفي نموذجا

-911. 
ا واج هـاًدا بمـا  012تنص املـادة  47 رجع فيـه إلى أحكـام املـذهـب املـالكي فقهـً من مـدونـة األوقـاف على مـا يلي : "كـل مـا لم يرد فيـه نص في هـذه املـدونـة يل

 يراعي فيه تحقيق مصلحة الوقف".

ة من حكم املغرب بين اتجاهين اثنين، االتجاه األول وهو لقد عرفت سيرورة تطور موجهات السياسة الفقهية باملغرب تأرجحا خالل فترات متعاقب 48

ملقيد، وذلك ااتجاه االج هاد الفقهي املطلق دون تقييد مذه ي، وذلك بالرجوع إلى مصــــــادر الشــــــريعة األصــــــلية، واتجاه ثاني هو االج هاد الفقهي املذه ي 

ج هـادات الواردة في مـذهـب معين دون رجوع إلى األصــــــــــــول واملصـــــــــــــادر األولى بـاالعتمـاد على املختصــــــــــــرات الفقهيـة وكتـب الفروع والقيـاس والفتـاوى واال 

املدرســــــــــــة زام بللتشــــــــــــريع. إال أن ما اســــــــــــتقر عليه ذلك التأرجح في أغلب الفترات هو اعتماد االج هاد املذه ي املقيد، والســــــــــــيما املذهب املالكي، مع االلت

ن مج هدي املذهب، بل إن األمر وصــــــــــــل حد االعتراف الرســــــــــــمي بأن املذهب املالكي هو مذهب املالكية من خالل أعالمها وروادها املغاربة املتقدمين م

 .79، ص : 9112الدولة. محمد الروكي، املغرب مالكي ... ملاذا، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، 
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ومتاشيا مع هذا املعطى التاريخي وما أسهم يف تكوينه من تراكامت وأعامل ومامرسات ومؤلفات وأقضية وحقوق مستمدة 
ا ونزاعات ولغة فية، يتميز بقضايمن الفقه املاليك يف املادة الوقفية، حتى أنه تكون فقه ماليك مغريب خاص يف املادة الوق

ومصطلحات خاصة باملغرب، وتبعا لذلك فإن مدونة األوقاف جعلت من الفقه املاليك مصدراً رسمياً احتياطياً، وحافظت بذلك عىل 
 املنحى التاريخي والرسمي الذي لطاملا عمل به يف املغرب.

فرتة طويلة يعتمد ظل للقضايئ املغريب، هذا األخري الذي الفقه املاليك يساهم بشكل كبري يف توحيد االجتهاد اكام أن 
عىل الفقه املاليك يف قضائه، حتى أن التكوين العلمي واملعريف للقضاة يف املادة الفقهية هو تكوين ماليك، وكانت ظهائر 

مل يف مذهب جرى به العالتولية التي كان يوجهها سالطني وملوك املغرب للقضاة تحثهم عىل االلتزام بالراجح واملشهور وما 
 49مالك، مام ساهم يف تكوين قضاء مغريب ماليك موحد.

ورغبة يف املساهمة يف خلق وحدة عىل مستوى االجتهادات القضائية التي يعود فيها القضاء إىل الفقه اإلسالمي، يأيت 
القضائية  ه الوحدة يف االجتهاداتتحديد الفقه املاليك مصدرا رسميا احتياطيا يف مدونة األوقاف، ليك يساهم يف تحقيق هذ

عىل مستوى املذهب املاليك، مبا يقتضيه ذلك من توحيد املراجع واملؤلفات املعتمدة يف الفقه املاليك، وكذا توحيد الحلول 
 واملبادئ املستنبطة منه.

د مصادر الحلول ، وتوحيومن ثم يأيت اختيار الفقه املاليك كرضورة من أجل توحيد االجتهاد القضايئ يف املادة الوقفية
أو القواعد الفقهية التي قد يستنبطها القضاء، وهو توحيد من شأنه التخفيف من حدة االعتامد عىل االجتهاد املطلق دون مذهب 

 مقيد، وما ميكن أن يرتتب عىل ذلك من اختالف يف االجتهادات القضائية يف املادة الوقفية.
يك مصدراً احتياطياً رسمياً ألحكام الوقف، كتوجه ترشيعي معارص متاميش ومنسجم كام يأيت اختبار املدونة للفقه املال

مع ما سبق للمرشع املغريب أنقرره وتبناه يف بعض التجارب الترشيعية الحديثة املتمثلة يف بعض القوانني الخاصة، ولو عىل 
كان  ة، كقانون سابق عىل مدونة األوقاف، حيثاألقل من حيث املبدأ، فقد سبق للمرشع أن تبنى هذا التوجه يف مدونة األرس 

قد جعل من الفقه املاليك هو املصدر االحتياطي الرسمي ألحكام األرسة، وجاء فيه : "كل ما مل يرد به نص يف هذه املدونة، 
 يرجع فيه إىل املذهب املاليك واالجتهاد ...".

لعينية ىل مدونة األوقاف، وهي تجربة مدونة الحقوق اكام تم تأكيد نفس التوجه الترشيعي يف تجربة ترشيعية الحقة ع
التي جعل فيها املرشع املغريب كذلك من الفقه املاليك املصدر االحتياطي الرسمي ألحكام الحقوق العينية العقارية، حيث جاء 

( مبثابة قانون 0203أغسطس  09) 0330رمضان  2"... تطبق مقتضيات الظهري الرشيف الصادر يف يف مادتها الثانية كام ييل :
االلتزامات والعقود يف ما مل يرد به نص يف هذا القانون. فإن مل يوجد نص يرجع إىل الراجح واملشهور وما جرى به العمل من 

 الفقه املاليك".
ومن ثم فإن جعل الفقه املاليك كمصدر رسمي احتياطي، هو توجه ترشيعي رسمي اختاره ونهجه املرشع املغريب يف كل 

دونة األرسة ومدونة الحقوق العينية وكذا مدونة األوقاف، الفرق يف ذلك هو أن تراتبية الرجوع إليه يف كل من مدونة من م
األرسة ومدونة األوقاف تكون مبارشة بعد نصوص الترشيع، بينام األمر يف مدونة الحقوق العينية مختلف حيث يأيت قانون 

                                                           

، انظر عبد الســـالم فيغو، الفقه املالكي ومســـاهمته في وحدة القضـــاء في املغرب، للتوســـع أكثر حول دور الفقه االســـالمي في وحدة القضـــاء باملغرب 49

 الندوة الوطنية حول موضوع "وحدة اململكة من خالل القضاء".
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ترابية املصادر التي يتم االعتامد عليها بعد نصوص مدونة الحقوق العينية، ومن ثم  االلتزامات والعقود يف الدرجة الثانية من
 يأيت الفقه املاليك.

ناهيك، عن كون هذا االنسجام، يأيت لريسخ التطورات التاريخية ملنهج االنسجام الترشيعي الذي عرفته الوضعية 
اس، لحقوق العينية باملغرب، حيث أن هذه املجاالت الثالث باألسالقانونية املنظمة ملجال األحوال الشخصية والوقف والعقار وا

 لطاملا حافظت عىل مرجعيتها الفقهية، ولطاملا حرص فيها املرشع عىل جعل الفقه اإلسالمي كمصدر احتياطي رسمي ألحكامها.
ليات آلاملبحث الثاين: خصوصية املسطرة الترشيعية ملدونة األوقاف ومدى إمكانية استفادتها من بعض ا

 الترشيعية املعارصة
)املطلب األول(، تلك  9102عرفت مدونة األوقاف مجموعة من الخصوصيات املسطرية واملرحلية إلعدادها وتعديلها سنة 

الخصوصيات التي تدعل من التساؤل يثور حول مدى استفادة مدونة األوقاف من بعض اآلليات الترشيعية املعارصة )املطلب 
 الثاين(.

 ألول: خصوصية املسطرة الترشيعية إلعداد وتعديل مدونة األوقافاملطلب ا
إن دراسة خصوصية املسطرة الترشيعة ملدونة األوقاف تشمل مرحلة إعدادها )الفقرة األوىل(، وكذا مرحلة تعديلها سنة 

 )الفقرة الثانية(. 9102
 والقضايئالفقرة األوىل: إعداد مدونة األوقاف ومدى انفتاحها عىل محيطها الفقهي 

مرت تجربة إعداد مدونة األوقاف، مبجموعة من املراحل إىل حني صدورها ونرشها يف الجريدة الرسمية )أوال(، عرفت 
 تلك املراحل مجموعة من املبادرات التي جعلت من املدونة تنفتح عىل الفاعلني من الفقه والقضاء )ثانيا(.

 أوال: مراحل إعداد مدونة األوقاف
اد مدونة األوقاف، مجموعة من املراحل، ميكن تلخصيها يف ثالث مراحل أساسية، وهي مرحلة وضع عرفت فرتة إعد

 املرشوع التمهيدي )أ(، ومرحلة إعادة صياغة املرشوع )ب(، ثم مرحلة الصياغة النهائية )ت(.
 مرحلة وضع املرشوع التمهيدي ملدونة األوقاف: -أ

، وتم خاللها وضع 9113وشهر دجنرب من سنة  9110ني شهر نونرب من سنة استمرت هذه املرحلة مدة سنتني، وتراوحت ما ب
املرشوع التمهيدي ملدونة األوقاف من قبل لجنة مكلفة من قبل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، وتم ذلك عرب مرحلتني، 

 مرحلة متهيدية، ومرحلة إعداد املرشوع األويل.
م من خاللها تشخيص الوضعية القانونيةلألوقاف باملغرب، وقد أجريت خاللها فاملرحلة التمهيدية، هي املرحلة التي ت

عملية تقييم شامل للقوانني والضوابط املنظمة للوقف، وتشخيص وضعية الوقف بصفة عامة، بهدف الوقوف عىل مواطن الخلل 
 يف نظام الوقف، ووضع مرشوع مدونة منسجم مع خصوصيات الوقف ببالدنا.

اف املرشوع وتوجهاته، وحددت فيه أهم األهداف والتوجهات التي ينبغي أخدها بعني االعتبار عند وضع ثم تم تحديد أهد
 املرشوع كام ييل:

 وضع ترشيع شامل ملختلف أنواع وجوانب الوقف؛ -
 مراعاة أحكام الرشيعة اإلسالمية مع الرتكيز عىل قواعد الفقه املاليك؛ -
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 اكبة لظروف املرحلة الراهنة؛متكني الوقف من أدوات قانونية فاعلة ومو  -
 معالجة العيوب وحاالت القصور التي يعرفها الترشيع الحايل؛ -
 املحافظة عىل استقاللية الوقف وخصوصياته؛ -
املحافظة عىل االمتيازات الواردة يف الترشيع الحايل، واالستفادة من االمتيازات القانونية املخولة لبعض األنظمة  -

 القانونية املامثلة؛
 مزيد من الحامية لألموال املوقوفة. توفري -

وقد أعقب ذلك مرحلة إعداد املرشوع، وتم يف هذه املرحلة القيام بوضع هيكلة ملرشوع املدونة، وقد اشتملت هيكلة املرشوع 
 التمهيدي ملدونة األوقاف عىل باب متهيدي وتسعة أبواب كام ييل:

املدونة، املصادر التي ميكن الرجوع إليها عند عدم وجود نص  الباب التمهيدي: يتضمن أحكام عامة منها، نطاق تطبيق
 يف املدونة، نطاق تطبيق نصوص املدونة من حيث الزمان، والتعريف بالوقف وأنواعه.

 الباب األول: أركان الوقف ورشوطه؛
 الباب الثاين: الوقف العمومية؛

 ميا؛الباب الثالث: الترصفات الجارية عىل األموال املوقوفة وقفا عمو 
 الباب الرابع: أنواع خاصة من األمالك املوقوفة )املساجد والزوايا واملقابر(؛

 الباب الخامس: الوقف املعقب واملشرتك؛
 الباب السادس: حامية األموال املوقوفة؛

 الباب السابع: ناظر الوقف؛
 الباب الثامن: ضبط مالية األوقاف العامة؛

 الباب التاسع: مقتضيات مختلفة.
 إعادة صياغة مرشوع مدونة األوقاف:مرحلة  -ب

، وتم فيها إعادة صياغة مرشوع املدونة من قبل لجنة ثانية معينة من 9111وسنة  9114وهي املرحلة الفاصلة ما بني سنة 
 قبل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، وقامت بإعادة صياغة املرشوع وفق منهجية عمل تقوم عىل ما ييل:

 ملرشوع التي مل ترث أي مالحظة؛اإلبقاء عىل مواد ا -
 تغيري هيكلة املرشوع وترتيب مواده؛ -
 إحالة أغلب املقتضيات املسطرية عىل نصوص تنظيمية؛ -
 حذف بعض املقتضيات واألحكام التي تدخل ضمن القواعد العامة؛ -
 تعديل نصوص املرشوع صياغة، حذفا، دمجا أو إضافة. -

 مرحلة الصياغة النهائية: -ت
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ة النهائية لنص مشرتك بني مصالح األمانة العامة للحكومة، ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية حسب وهي مرحلة الصياغ
، تلتها صيغ أخرى، إىل حني نرش املدونة بالجريدة الرسمية 9112ما تقيض به املسطرة الترشيعية، والتي دامت أربعة أشهر سنة 

 9101.50للمملكة سنة 
يدي ملدونة األوقاف، عىل ثالثة أنواع من املقتضيات، بحيث هناك بعض املقتضيات وقد احتوى مضمون املرشوع التمه 

واالمتيازات احتفظ بها من الترشيع القديم املتمثل يف الضوابط الحبسية، وهناك مقتضيات وأحكام متجاوزة وغري فاعلة تم 
 تغيريها، ثم هناك مقتضيات جديدة تم وضعها ألول مرة.

ي احتفظ بها املرشوع، ما يتعلق باعتامد السمرسة العمومية يف كراء ومعاوضة األمالك الوقفية، فمن أهم املقتضيات الت
وانتهاء الكراء الوقفي بانتهاء مدته، ومنع اكتساب الحق يف الكراء كعنرص من عنارص األصل التجاري يف األكرية التجارية 

عىل األمالك الوقفية، وإعفاء األوقاف العامة من الرضائب  الواردة عىل األمالك الوقفية، ومنع إنشاء حقوق عرفية جديدة
 والرسوم.

وفيام يخص املقتضيات املتعلقة ببعض التعديالت التي جاء بها املرشوع، فإنها تهم عىل التوايل ما يتعلق بتمديد مدة 
بة واملشرتكة يف ألحباس املعقالكراء الوقفي مبا يحقق االستقرار للمكرتي ويضمن كراء املثل لألوقاف، وحرص نطاق تصفية ا

املعقبة دون املشرتكة، وكذا حرص إنشاء األوقاف املعقبة يف ثالث طبقات، وتغيري مسطرة التصفية واألسس التي تقوم عليها مبا 
 يتفق وإرادة املحبس ويسد الثغرات والعيوب التي تشوب املسطرة التي كان معموال بها أنداك.

جاء بها املرشوع، تتمثل أساسا يف تقنني قواعد الفقه اإلسالمي املحددة ألركان الوقف  عىل أن األحكام الجديدة التي
ورشوطه وآثاره بصفة عامة، وكذا بعض القواعد املتعلقة بالوقف العمومي والوقف املعقب والوقف املشرتك وناظر الوقف، وتوفري 

 ية.األسس القانونية لنظام فاعل لضبط األمالك الحبس آلية قانونية متكن الوزارة من معرفة جميع عمليات التوقيف، ووضع
 ثانيا: معامل انفتاح املدونة عىل الفاعلني من الفقه والقضاء

عرفت فرتة إعداد مدونة األوقاف، مراحل ومحطات استحرضت فيها آليات هامة من أجل استيعاب املساهامت الفقهية 
دونة (، ليليها تكوين لجنة علمية رسمية كلفت بإعداد املرشوع التمهيدي للمبداية عقد أيام دراسية انبثقت عنها لجنة علمية )أ

)ب(، ليك يتم بعدها تكوين لجنة رسمية من اإلداريني بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ليك تقوم بوضع املرشوع النهايئ 
 للمدونة مع عرضه عىل شخصيات علمية مبثابة لجنة )ت(.

 لجنة علمية:عقد أيام دراسية وانبثاق  -أ
نونرب من سنة  04و 03و 09عملت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية عىل تنظيم أيام دراسية امتدت لثالثة أيام بتاريخ 

وهي الندوة التي جاءت يف إطار مرحلة التفكري ووضع تصورات  51، حول موضوع "الترشيع الحبيس : الواقع واملستجدات"،0221
الذي كان معموالًبه آنذاك، ولعل ما يزيك ذلك ما جاء يف كلمة السيد الوزير املنتدب لدى الوزير حول مراجعة الترشيع الحبيس 

األول املكلف بالشؤون اإلدارية حيث أشار يف كلمته مبناسبة افتتاح الندوة إىل أن تنظيم هذه التظاهرة جاء : "تنفيذا للتعليامت 

                                                           

 (.9101يونيو  03) 0320فاتح رجب  7332الجريدة الرسمية عدد 50

، 09"، املنظمة من طرف وزارة األوقاف والشـــــــؤون اإلســـــــالمية، أيام أشغال األيام الدراسية حول موضوع : "التشريع الحبس ي : الواقع واملستجدات51

 بمقر املجلس العلمي للرباط وسال، ندة غير منشورة . 0221نونبر  03، و02
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ينها أمرا كة، )...( ونفضا للغبار عن كثري من النصوص املتقادمة التي صار تحيامللكية الرامية إىل تحيني ترشيعات وأنظمة اململ
 حتميا"، وهو ما يؤكد السياق العام التي نظمت يف إطاره  الندوة.

وقد عرفت الندوة املذكورة مشاركة ثلة من الباحثني واألكادمييني واألطر والقانونيني الذي قاموا بوظيفة علمية وفقهية، 
ثارة العديد من املالحظات واإلشكاالت، وصدرت عن الندوة العديد من التوصيات لعل أهمها إعادة النظر يف أسهمت يف إ 

 الترشيع الحبيس ومراجعته مراجعة شاملة.
وهو ما  52بل إن الندوة انبثقت عنها لجنة علمية، ولكن مل يكتب لهذه األخرية إعداد املرشوع التمهيدي ملدونة األوقاف،

ألوقاف والشؤون اإلسالمية تعمل عىل تشكيل لجان أخرى يف فرتات الحقة، من أجل وضع املرشوع التمهيدي جعل وزارة ا
 للمدونة.
 تشكيل لجنة علمية فقهية وقضائية إلعداد املرشوع التمهيدي ملدونة األوقاف: -ب

مية عنها، مع عدم متكن هذه وانبثاق اللجنة العل 0221بعد خمس سنوات من عقد األيام الدراسية الثالثة املنعقدة سنة 
القرار الفعيل بإعداد مرشوع متهيدي ملدونة  9110األخرية من وضع املرشوع التمهيدي للمدونة، اتخذت وزارة األوقاف سنة 

 بتعيني لجنة علمية كلفتها بهذه املهمة الرسمية. 9110أكتوبر  94األوقاف، فقامت بتاريخ 
سجم تها املنبثقة من الفقه اإلسالمي ورضورة تقنينها ووضعها يف إطار قانوين ينونظرا لطبيعة املادة الوقفية، ولخصوصي

مع املنظومة القانونية مع االستفادة من التطبيقات واالجتهادات القضائية، فقد لوحظ أن تركيبة اللجنة العلمية كام أسامها بعض 
 الفقهي اإلسالمي  والقانوين الوضعي والقضايئ املختلط، متت فيه مراعات هذه املوجهات الثالث، املوجه53الفقه بلجنة الخرباء،

مع تعيني قايض ميثل نقطة 55ومتخصص يف القانون، 54فجاءت عضوية اللجنة متكونة من متخصص يف الفقه اإلسالمي،
 58.ورئاستها للجنة  57ناهيك عن عضوية ممثل عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 56التقاء الحقلني الفقهي والقانون،

وهكذا، ومن خالل إحداث اللجنة العلمية وتركيبتها ونتائجها، ميكن القول بأن الفقه قد ساهم بشكل مبارش ورسمي يف 
إعداد املرشوع التمهيدي ملدونة األوقاف، كام أن تلك اللجنة ضمت يف عضويتها حتى جانب القضاء، غري أن حضوره فيها كان 

 وإن كان مرتكزاً عىل الخربة والتجربة القضائية العملية. مرتبطاً مبهمة علمية ذات طابع ترشيعي 
 تشكيل لجنة إدارية لوضع املرشوع النهايئ وعرضه عىل شخصيات علمية:  -ت

                                                           

م، 9103 ، الطبعة األولى،-الرباط  –دراسة منهجية في األسس واألبعاد، مطبعة الكرامة –مجيدة الزياني، مدونة األوقاف املغربية مجيدة الزياني،  52

 . 20ص : 

ات دراســــــــــــ–عبد الرزاق اصــــــــــــبيحي، الخطة املنهجية لتطوير قوانين األوقاف مدونة األوقاف نموذجا"، النظام القانوني القانوني لألمالك الوقفية  53

 .32وأبحاث في ضوء املدونة الجديدة لألوقاف، الجزء األول، م.س، ص : 

 الشريعة بفاس سابقا. وهو العضو الدكتور محمد التاويل أستاذ بكلية 54

 وهو الدكتور سعيد دغيمر أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالرباط ورئيس وحدة القانون املدني بها. 55

 وهو العضو األستاذ امحمد الصقلي رئيس غرفة األحوال الشخصية باملجلس األعلى سابقا. 56

 الضوابط الحبسية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.وهو العضو السيد عبد القادر بوخاري رئيس مصلحة التشريع و  57

 .9111و  9112حيث ترأس اللجنة السيد عبد العزيز السالوي مدير األوقاف، وبعده السيد خليل دينيا مدير األوقاف ما بين  58
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نظراً لتسجيل العديد من املالحظات الشكلية واملوضوعية حول صيغة املرشوع التمهيدي ملدونة األوقاف من طرف 
فقد أسند األمر إىل لجنة ثانية  59اف والشؤون اإلسالمية وكذا بعض املتخصصني خارجها،الوحدات اإلدارية التابعة لوزارة األوق

 كلفت بإعداد املرشوع النهايئ ملدونة األوقاف.
املالحظات الشكلية واملوضوعية املسجلة بخصوص املرشوع التمهيدي ملدونة  9114شتنرب  11وهكذا، فقد أحيلت بتاريخ 

 حصها وإبداء مالحظاتها بشأنها، وهو ما شكل منطلقا لوضع املرشوع النهايئ ملدونة األوقاف.األوقاف عىل لجنة ثانية قصد ف
 بوضع والجدير باملالحظة يف منهجية التعامل مع الصيغة النهائية من مرشوع مدونة األوقاف، أنه تم تكليف لجنة ثانية

دي بع علمي كسابقتها املحدثة عند وضع املرشوع التمهيالنهائية للمدونة، غري أن تركيبة هذه اللجنة مل تكن ذات طا الصيغة
للمدونة، وإمنا كانت لجنة ذات طابع إداري، بحيث ضمت يف عضويتها مسؤولني وأطراً عن وزارة األوقاف والشؤون 

 60اإلسالمية.
للجنة اولكن، يف نفس الوقت متت إضافة طابع علمي عىل عمل اللجنة بحيث متت إحالة صيغة املدونة كام أعدتها 

املذكورة من أجل تعميق الدراسة عىل بعض الشخصيات العلمية من املجال األكادميي، فكانت هذه الخطوة مبثابة لجنة علمية 
إضافية غري مبارشة، ذلك أن تعميق الدراسة من الناحية العلمية هو يف جوهره نفس عمل اللجنة العلمية املحدثة مبناسبة املرشوع 

فرق هنا أن اللجنة األوىل كانت بصدد بلورة تصورات أولية، بينام عمل الشخصيات العلمية املحال عليهم التمهيدي للمدونة، ال
 مرشوع املدونة يرتكز عىل مقتضيات مصاغة، ويكون عملهم بخصوصها إبداء املالحظات والتقييم العلمي للمضامني.

ما  نهايئ للمدونة من أجل تعميق الدراسة، بحيثومهام تكن طبيعة عمل الشخصيات العلمية املحال عليهم املرشوع ال
إذا كان ذلك يشكل لجنة علمية غري مبارشة، أو هو آلية استشارية أخرى، إال أن تلك اإلحالة شكلت آلية وفرصة هامة سمحت 

لسياسة القانونية ا للفقه والقضاء أن يكونا مساهمني يف بلورة وإعداد الصيغة النهائية من املدونة، وأن يساهم من جديد يف توجيه
 املتعلقة مبدونة األوقاف.

 الفقرة الثانية: خصوصية تجربة تعديل مدونة األوقاف
وذلك بصدور جميع نصوصها التطبيقية، بعدها  ،9104، ودخولها حيز التنفيذ عمليا سنة 9101بعد صدور مدونة األوقاف سنة 

ع يات قانونية مساعدة عىل حسن تطبيقها، وكذا مالءمتها مبخمس سنوات فقط تقرر تعديل املدونة، يف اتجاه إضافة مقتض
 9102.61سنة  1.19.46 ظهري الرشيف رقماالسرتاتيجية الجديدة لألوقاف العامة، وبذلك صدر ال

، عرفت 9102عداد مدونة األوقاف، وما تخللها من خصوصيات، فإن مرحلة تعديل املدونة لسنة ومنه، وعىل خالف مرحلة إ 
خصوصية هي األخرى، فإن كانت مل تنطلق بخصوصية علمية تتمثل يف عقد ندوات وتشكيل لجان علمية، فإنها مل تنطلق 

                                                           

 .22مجيدة الزياني، م.س، ص :  59

 حيث ضمت في تركيب ها كل من :60

 رئيسا السيد محمد الكوراري، مدير األوقاف  -

 السيد عبد القادر بوخاري، رئيس قسم التشريع عضوا  -

 السيد عبد الرزاق اصبيحي، مكلف بالدراسات عضوا  -

 السيد مجيدة الزياني، رئيسة مصلحة الدراسات القانونية عضوا. -

 92)0320ربيع األول  3الصــــــــادر في  1.09.236 ( القاضــــــــ ي بتغيير وتتميم الظهير الشــــــــريف رقم9102)فاتح مارس 0331من جمادى اآلخرة  92بتاريخ 61

 .0222ص : (،9102مارس  00موافق ) 0331رجب  3بتاريخ  1272( املتعلق بمدونة األوقاف. الجريدة الرسمية عدد 9101فبراير 
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األمانة  العادية، وإمنا انطلقت خالفاً لذلك من من لدن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية كام تقيض بذلك املسطرة الترشيعية
كل  العامة للحكومة، وذلك عرب تكوين لجنة إدارية مختلطة تحت إرشاف األمانة العامة للحكومة، وشارك يف أشغال التعديل

 من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية واملجلس األعىل ملراقبة مالية األوقاف العامة.
لطبيعة التعديل وبواعثه، حيث أن هذه األخرية جاءت من أجل االستجابة بالدرجة األوىل للتعليامت ولرمبا كان مرد ذلك، 

امللكية السامية بإحداث اسرتاتيجية لألوقاف، وإدخال املقتضيات التي جاءت بها االسرتاتيجية عىل مدونة األوقاف، ويف نفس 
بني  ت مع تطبيق املدونة، ثم محاولة التنسيق والتوفيق والتقريبالوقف محاولة معالجة مختلف االشكاالت العملية التي برز 

مقتضيات ومهام التسيري والضبط اإلداري الذي تتكلف به وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ومقتضيات ومهام الرقابة املالية 
ليست ذات بعد بعد عميل وتطبيقي، و  التي يتكلف بها املجلس األعىل ملراقبة مالية األوقاف العامة، وبالتايل فهي بواعث ذات

 علمي أو فكري تصوري رصف.
فالبعد التصوري العام، والذي تستحرض فيه املبادئ القانونية والقواعد الفقهية والقضائية، قد روعي أثناء فرتة إعداد املدونة 

لحق املدونة  بخصوص التعديل الذيسواء مبرشوعيها التمهيدي والنهايئ، وساهم يف ذلك الفقه مبا توفرت له من آليات، ولكن 
فهو مل ميس املبادئ أو األسس العامة، بقدر ما مس بعض املقتضيات ذات الطابع العميل، خاصة ما فرضته االسرتاتيجية 

 الجديدة لألوقاف العامة من قواعد ومستجدات، التي تبقى مسألة عملية داخلية بالنسبة للشأن الوقفي.
بأنه مل تكن هناك حاجة إىل إحداث أو إرشاك لجنة علمية يف عملية تعديل املدونة، أكرث  وتبعا لذلك، ميكن أن نتفهم

مام كانت هناك حاجة إىل إرشاك العاملني واملتخصصني يف مجال الوقف مبارشة، سواء يف إدارته التي تتكلف بها وزارة األوقاف 
  ملراقبة مالية األوقاف العامة.والشؤون اإلسالمية، أو يف مراقبته التي يقوم بها املجلس األعىل

 املطلب الثاين: مدى إمكانية استفادة الترشيع الوقفي من بعض اآلليات الترشيعية املعارصة
إىل جانب الخصوصيات املسطرية التي تخللت مسطرة إعداد وتعديل مدونة األوقاف واملراحل التي قطعتها، فإن السؤال 

مسات ارصة، ومدى إمكانية استفادة الترشيع الوقفي منها، والسيام ما يتعلق بتقديم امللتيثور حول بعض اآلليات الترشيعية املع
 يف مجال الترشيع )الفقرة األوىل(، وكذا ما يتعلق مبسطرة العرض والتعليق االلكرتوين عىل مشاريع القوانني )الفقرة الثانية(.

 ال الترشيع الوقفيالفقرة األوىل: مدى جواز إعامل آلية تقديم امللتمسات يف مج
 9101وصدر بشأنها سنة  62من الدستور، 04لقد تم التنصيص عىل آلية تقديم امللتمسات يف مجال الترشيع يف الفصل 

 63املتعلق بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة الحق يف تقديم امللتمسات يف مجال الترشيع. 14.04القانون التنظيمي رقم 

                                                           

: " ملواطنات واملواطنين، ضــمن شــروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمســات في من الدســتور على ما يلي  03ينص الفصــل  62

 مجال التشريع".

بتحديد شـــــــــروط وكيفيات ممارســـــــــة الحق في تقديم ملتمســـــــــات في مجال التشـــــــــريع، الصـــــــــادر بشـــــــــأن تنفيذه الظهير  13.03القانون التنظيمي رقم  63

(، ص : 9101أغســـطس  03) 0322ذو القعدة  03الصـــادر في  1329(، ج.ر.ع 9101يوليو  93) 0322ن شـــوال م 92صـــادر في  0.01.013الشـــريف رقم 

1122. 
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كام ينص عليها القانون التنظيمي، ويرفق مبذكرة مفصلة تبني  64قديم امللتمسويتم تقديم امللتمس من قبل لجنة ت
ناهيك عن اإلجراءات العملية املتعلقة بتقديم امللتمس 65األسباب الداعية لتقدميه، واألهداف املتوخاة منه، وغريها من األمور،
أو مجلس  67النواب من حيث األصل، سواء مجلس 66خاصة منها تلك املمهدة إليداعه لدى مكتب أحد مجليس الربملان،

 69من الدستور. 22وهي نفس الرتاتبية التي تضمنها الفصل  68املستشارين يف بعض الحاالت املحددة،
املتعلق برشوط تقديم امللتمسات يف مجال الترشيع، تقديم امللتمس  14.04وتبعا لذلك فقد جعل القانون التنظيمي رقم 

 3وبالرجوع لتلك امليادين، التي جعلتها املادة  70ادين التي يختص القانون عادة بالترشيع فيها،منه يف املي 3يتحدد حسب املادة 
منه،  20أنه كان واضحا يف الفصل  9100من مستجدات دستور فاملذكورة رشطا لتقديم امللتمس، ال نجد الوقف من ضمنها، 

العمومية والخاصة  بالحقوق العينية وأنظمة امللكية العقارية حينام نص عىل اختصاص الربملان يف الترشيع يف امليادين املتعلقة
 والجامعية واستثنى التنصيص عىل نظام امللكية العقارية الوقفية أو الوقف من هذا االختصاص.

الطبيعة الخاصة ملجال الترشيع الوقفي تجعله غري قابل ألن يدرج ضمن املواد التي يختص القانون بالترشيع ، فومنه
يبقى التنظيم القانوين للوقف ال ميكن أن يتم إال بواسطة الظهري الرشيف الصادر عن امللك ملا له من والية عامة عىل فيها، و

الشأن الديني وهي والية مستمدة من اختصاصات إمارة املؤمنني، فالطابع الديني املحض لألوقاف يجعل االختصاص ينعقد 
 71ؤكده املادة الثانية من مدونة األوقاف حسب ما سبق وأوردناه سابقاً.للملك باعتباره أمريا للمؤمنني، وهذا ما ت

                                                           

بأنها : "لجنة مكونة من تســـــــــعة أعضـــــــــاء على األقل  13.03لجنة تقديم امللتمس من القانون التنظيمي رقم  9عرفت الفقرة الســـــــــادســـــــــة من املادة  64

 لتمس من بينهم، شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات اململكة على األقل".يختارهم أصحاب املبادرة في تقديم امل

 على ما يلي :  "يشترط لقبول امللتمس أن : 13.03من القانون التنظيمي رقم  7تنص املادة  65

 يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة  -

رة مفصـــلة تبين األســـباب الداعية إلى تقديمه، واألهداف املتوخاة منه، أن يحرر بكيفية واضـــحة في شـــكل اقتراحات أو توصـــيات، يكون مرفقا بمذك - 

 وملخصا لالختيارات التي يتضمنها 

 بعده". 2يكون مشفوعا بالئحة دعم امللتمس املشار إليها في املادة  - 

ت الالزمة لتقديم امللتمس تمهيدا إليداعه لدى على ما يلي : "يتولى الوكيل اإلشــــــــــــراف على اإلجراءا 1حيث تنص الفقرة الثالثة والرابعة من املادة  66

على ما  2 مكتب أحد مجلس ي البرملان. يعتبر وكيل لجنة تقديم امللتمس ناطقا رسميا باسم اللجنة ومخاطبا لرئيس ي مجلس ي البرملان"، كما تنص املادة

 يلي : "تتولى لجنة تقديم امللتمس جمع التوقيعات الالزمة".

على ما يلي : " يمكن لوكيل لجنة تقديم امللتمس أن يودع امللتمس مقابل وصــــل  13.03من القانون التنظيمي رقم  3ن املادة تنص الفقرة األولى م 67

 يسلم له فورا أو أن يبعث به إلى مكتب مجلس النواب عن طريق البريد اإللكتروني".

ا يلي : "غير أن امللتمســــات التي تتضــــمن، اقتراحات أو توصــــيات تهم، على على م 13.03من القانون التنظيمي رقم  3تنص الفقرة الثانية من املادة  68

إلى مكتب  سوجه الخصوص، الجماعات الترابية أو التنمية الجهوية أو القضايا االجتماعية ينبغي إيداعها أو إرسالها من قبل وكيل لجنة تقديم امللتم

 لسابقة".مجلس املستشارين وفق الشكليات املنصوص عليها في الفقرة ا

ما يلي : "تودع مشـــــــاريع القوانين باألســـــــبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشـــــــاريع  9100من دســـــــتور  23جاء في الفقرة الثانية من الفصـــــــل 69

س لالقوانين املتعلقــة، على وجــه الخصــــــــــــوص، بــالجمــاعــات الترابيــة وبــالتنميــة الجهويــة، وبــالقضـــــــــــــايــا االجتمــاعيــة، تودع بــاألســــــــــــبقيــة لــدى مكتــب مج

 املستشارين".

أدناه، يجب أن يكون امللتمس مندرجا ضمن امليادين التي  3مع مراعاة أحكام املادة على ما يلي :"  13.03من القانون التنظيمي رقم  2املادة تنص  70

 لتشريع فيها طبقا ألحكام الدستور".يختص القانون با

ر النظر في شــؤون األوقاف العامة من صــالحيات جاللتنا الشــريفة بصــفتنا أميرا للمؤمنين، تنص املادة الثانية من مدونة األوقاف على ما يلي : "يعتب71

 ".اويقوم بهذه املهمة تحت سلطتنا املباشرة وزيرنا في األوقاف والشؤون اإلسالمية، في إطار التقيد بأحكام هذه املدونة واملتخذة لتطبيقه
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وبالتايل، فضال عن املجاالت املحظور فيها تقديم امللتمس، واملحددة يف املادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 
 لترشيع الوقفي.ونظراً لالعتبارات السالفة، فإنه ال ميكن إعامل آلية تقديم امللتمسات يف مجال ا 14.04،72

 آلية العرض والتعليق االلكرتوينالفقرة الثانية: مدى إمكانية استفادة الترشيع الوقفي من 
عملت الحكومة ضمن اختصاصها املرتبط باملبادرة الترشيعية عىل إحداث مسطرة للنرش اإللكرتوين ملشاريع النصوص 

وقد  73حداث مسطرة لنرش مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية،املتعلق بإ 9.12.992القانونية، حسب مقتضيات املرسوم رقم 
أناط املرسوم املذكور االختصاص يف هذا النرش، باألمانة العامة للحكومة، التي أعدت لهذا الغرض نافذة خاصة ضمن موقعها 

تمثل اية يف األهمية تتتضمن مجموعة من البيانات حول مرشوع النص، ونسخة من نصه، واألهم توفري آلية غ 74االلكرتوين،
يف إمكانية التعليق االلكرتوين عىل النص القانوين، مع ما يتبعها من إمكانية االطالع عىل جميع التعليقات الواردة عليه، وكذا 
إمكانية اإلطالع عىل التعقيبات التي يبديها القطاع الوزاري املعني بالنص عن كل تعليق، مبا يجعل هذه اآللية بحق تساهم يف 

 75تحقيق الولوج إىل القانون، والسيام منه الولوج املادي املرتبط بنرش القانون.
وفيام يتعلق مبدى إمكانية استفادة الترشيع الوقفي من آلية العرض والتعليق اإللكرتوين، فإن تجربتي إعداد وتعديل 

القاعدة من حيث املوضوع، فإن نطاقها حسب مدونة األوقاف مل تعرفا إعامل هذه اآللية، وذلك راجع باألساس إىل نطاق إعامل 
املرسوم املنظم لها يتعلق فقط بالقطاعات واملجاالت الواردة يف إطار اتفاقية التبادل الحر املربمة بني اململكة املغربية والواليات 

 لوقفي.ااملتحدة األمريكية، وبالتايل فهي ال تشمل جميع النصوص القانونية، وبالتبع ال تشمل نصوص الترشيع 
كام أنه تجدر اإلشارة إىل أن آلية "العرض من أجل التعليق"، ال تعترب إجراء ملزماً ضمن املسطرة الترشيعية إال يف حدود 
النصوص التي تدخل يف نطاق االتفاقية، ولعل ذلك ما يجعل عدد النصوص التي عرضت عىل مسطرة العرض االلكرتوين جد 

( 9101 – 9100قانونية الذي يصدر كل سنة، والذي بلغ خالل الوالية الترشيعية التاسعة )ضئيل باملقارنة مع عدد النصوص ال
نصاً ترشيعياً دون النصوص التنظيمية من مراسيم  132( ما مجموعه 9190- 9101والسنوات الثالث من الوالية الترشيعية العارشة )

                                                           

ى ما يلي : "يعتبر امللتمس غير مقبول إذا كان يتضــــــــــــمن اقتراحات أو توصــــــــــــيات: تمس بالثوابت عل 13.03من القانون التنظيمي رقم 3تنص املادة  72

م تحقيقها في تي تالجامعة لألمة، واملتعلقة بالدين اإلســــــــــــالمي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام امللكي للدولة أو باالختيار الديمقراطي أو باملكتســــــــــــبات ال

ما هو منصــوص عليها في الدســتور  بمراجعة الدســتور أو القوانين التنظيمية أو قانون العفو العام أو النصــوص مجال الحريات والحقوق األســاســية ك

التي  قيــاتاملتعلقــة بــاملجــال العســــــــــــكري، أو تخص األمن الــداخلي أو الــدفــاع الوطني أو األمن الخــارجي للــدولــة تتعــارض مع املواثيق واملعــاهــدات واالتفــا

 انضمت إليها". صادقت عليها اململكة أو 

( بمحداث مسـطرة لنشـر مشـاريع النصـوص التشـريعية 9112ماي  20) 0321من جمادى األولى  97الصـدر في  9.13.992وذلك حسـب املرسـوم رقم 73

 (.9112يونيو  03) 0321جمادى اآلخرة  93 – 7233والتنظيمية، / الجريدة الرسمية عدد 

 لالطالع انظر الرابط : 74

http://www.sgg.gov.ma/arabe/Legislations/ListesAvantProjets.aspx 

 بالوصـــــــــول إلى القانون  75
ً
بحيث أن الولوج إلى القانون، يتضـــــــــمن شـــــــــقين شـــــــــق مادي وشـــــــــق فكري، فأما الولوج املادي للقانون فهو يرتبط أســـــــــاســـــــــا

 بنشـــــر القانون، ســـــواء منه النشـــــر االســـــتباقي والقبلي ملشـــــاريع ومقترحات القوانين، وخاصـــــة والنصـــــ
ً
وص القانونية بكيفية مادية، وهذا يتحقق أســـــاســـــا

لنص ابالطرق االلكترونية، أو النشــــــــــر النها ي الذي يتم من حيث األصــــــــــل في الجريدة الرســــــــــمية، أم الولوج الفكري، هو إمكانية الوصــــــــــول إلى محتوى 

 بالعمل على تبســــــيط القانون، حتى يصــــــير واضــــــحا مفهوما ســــــهل الفهم واالســــــتيعاب، وغيرها. للتوســــــع أكثر انظا
ً
 ر لقانوني فكريا، وهذا تحقق أســــــاســــــا

الســـــــنة /  09مقالنا : رضـــــــوان الطريبق، الولوج إلى القانون مداخله املادية ومتطلباته الفكرية، مجلة عدالة للدراســـــــات القانونية والقضـــــــائية، العدد 

 . 073  - 091، ص :   9191الثالثة 
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نصاً قانونياً يشمل  994ة العرض والتعليق االلكرتوين يف حني مل يتجاوز عدد النصوص املعروضة طبقاً  ملسطر 76وقرارات،
وإىل حدود  9101سنة من إعامل املسطرة، أي منذ بداية تفعيلها سنة  00النصوص الترشيعية والتنظيمية معاً، وذلك خالل مدة 

 9191.77النصف األول من سنة 
ت قها وتعديل مرسومها ليشمل مختلف مجاال وبالتايل، فإنه بالنظر ألهمية هذه اآللية، فإنه حبذا لو تم توسيع نطا

النصوص الترشيعية والتنظيمية، خاصة أنه لوحظ يف بعض األحيان برمجة مشاريع قوانني بعيدة عن املجاالت املسطرة يف 
 اتفاقية التبادل الحر، وهي مسألة يف يد اللجنة املكلفة بقبول مشاريع القوانني املعروضة للتعليق.

، وسيع نطاقها لتشمل جميع النصوص الترشيعية والتنظيمية، فإنها ال ميكنها أن تشمل الترشيع الوقفيوالحق أنه ولو تم ت
ألنه ال يدخل كام قلنا سابق ضمن مجاالت الترشيع، فهو اختصاص لجاللة امللك ميارسه عرب ظهائر رشيفة، ال يستصيغ أن 

 تكون محال للعرض والتعليق اإللكرتوين العام.
 خامتة:

خالصة التي ميكن الخروج بها من هذا البحث، هو أن الوقف يحظى بخصوصيات هامة وكثرية، تنبع من استقاللية لعل ال
أحكامه وانتامئها يف مصادرها األصلية إىل حجر النظام الترشيعي اإلسالمي ومصادره، وأهمها الفقه اإلسالمي، والسيام منه 

خذون بعني االعتبار تلك الخصوصية يف مختلف االختيارات واملحطات الفقه املاليك، جعلت من واضعي مدونة األوقاف يأ 
الترشيعية التي عرفتها صناعة مدونة األوقاف، فنتج عن ذلك مدونة عرصية فريدة من نوعها، ميكن اعتبارها منوذجاً ترشيعياً 

 يحتدى به عىل مستوى العامل العريب واإلسالمي.
ح أن يتم دعم وتوحيد جهود مختلف الدول العربية واإلسالمية من أجل العمل وهي الخالصة والنتيجة التي تجعلنا نقرت 

عىل إعداد منوذج ترشيعي اسرتشادي خاص بالوقف، يف شكل مدونة أوقاف منوذجية، واالستفادة من الخربة والتجربة املغربية 
 يف هذا الشأن.

  

                                                           

، وبلغ عدد القوانين 232( ما مجموعه 9101 – 9100حيث وصل عدد القوانين فقط دون املراسيم والقرارات خالل الوالية التشريعية التاسعة ) 76

(، كما بلغ عدد القوانين 9190 – 9101لعاشــــــرة )( من الوالية التشــــــريعية ا9102 – 9101قانون وذلك خالل الســــــنة األولى ) 33املودعة لدى البرملان 

قانون في الســــــــــنة  001قانون، كما بلغ العدد  29( من نفس الوالية التشــــــــــريعية العاشــــــــــرة 9103 – 9102املودعة لدى البرملان خالل الســــــــــنة الثانية )

قانون، أي بما مجموعه خالل الوالية التشـــــــريعية  971( من نفس الوالية العاشـــــــرة، وهو ما مجموعة خالل الســـــــنوات الثالث 9102 – 9103الثالثة )

 قانون . 122التاسعة والسنوات الثالث من الوالية التشريعية العاشرة 

القات عللتوســـع أكثر حول تفاصـــيل النصـــوص ونوعي ها خالل كل والية تشـــريعية، انظر املوقع االلكتروني الرســـمي للوزارة املكلفة بحقوق اإلنســـان وال

 لى الرابط :مع البرملان، ع

http://www.mcrp.gov.ma/Bilan.aspx 

ة ممن خالل االطالع على النافذة االلكترونية املخصـــصـــة ملشـــاريع النصـــوص املخصـــصـــة للعرض والتعليق باملوقع االلكتروني لألمانة العامة للحكو  77

 1أرقام متقاربة من حيث معدل إعمالها، وكان عدد النصـــــــــــوص التي عرضـــــــــــت خالل تلك الســـــــــــنوات كما يلي،  قد عرفت ســـــــــــنوات تفعيل هذه اآللية

 97، و9103نص خالل ســنة  22، و9102نص خالل ســنة  22، و9109نص خالل ســنة  07، 9100نص خالل ســنة  93، 9101نصــوص خالل ســنة 

، 9102نص خالل ســنة  03، و9103نص خالل ســنة  90، و9102نة نصــوص خالل ســ 3، و9101نصــوص خالل ســنة  01، و9107نص خالل ســنة 

 .9191نصوص خالل سنة  3و
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 املراجع واملصادر
 املؤلفات:

ة وتطبيقية، سلسلة دراسة تأصيلي -أصوله التاريخية مرجعياته الدستورية –باملغرب عبد اإلله فونتري، العمل الترشيعي  -
 الرباط؛ –،  مطبعة املعارف الجديدة 9119، الطبعة  األوىل، سنة 9 –دراسات وأبحاث جامعية 

 ؛9113 محمد الرويك، املغرب ماليك ... ملاذا، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، -
األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مطبعة فضالة، امليك النارصي،  -

 م؛0229املحمدية، 
 ؛0229محمد املعتصم، النظام السيايس املغريب، مؤسسة إيزس للنرش، الدار البيضاء، الطبعة األوىل، مارس  -
دراسة –ف املغربية مجيدة الزياين، مدونة األوقا -

 م؛9104، الطبعة األوىل، -الرباط  –منهجية يف األسس واألبعاد، مطبعة الكرامة 
 مقاالت يف مجاالت:

بهيجة سيمو، نظم الدولة املغربية وآليات ترصيف أحكامها، مقال ضمن أشغال الندوة العلمية يف موضوع الجريدة  -
 ؛9109امة للحكومة، الرسمية مائة سنة يف خدمة القانون، األمانة الع

عبد الرزاق اصبيحي، الخطة املنهجية لتطوير قوانني األوقاف مدونة األوقاف منوذجا"، النظام القانوين القانوين  -
 دراسات وأبحاث يف ضوء املدونة الجديدة لألوقاف، الجزء األول؛–لألمالك الوقفية 

، عدد خاص بعيد العرش املجيد، 414دعوة الحق، ع :  عبد السالم فيغو، مفهوم إمارة املؤمنني وامللكية يف املغرب، -
 م؛9103يوليوز  –ه  0434السنة السادسة والخمسون، رمضان 

 مساهامت يف ندوات:
عبد السالم فيغو، الفقه املاليك ومساهمته يف وحدة القضاء يف املغرب،الندوة الوطنية حول موضوع "وحدة اململكة من  -

 خالل القضاء"، 
 ندوات : -

نونرب  04، و03، 09ع الحبيس : الواقع واملستجدات"، املنظمة من طرف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، أيام "الترشي
 مبقر املجلس العلمي للرباط وسال، ندوة غري منشورة . 0221

 مواقع الكرتونية :
والساعة  99:93توايل عىل الساعة ، بال9191-01-90املوقع االلكرتوين الرسمي لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، بتاريخ 

 عىل بوابة األنشطة امللكية باملوقع، عرب الرابط اآليت : 99:41
http://www.habous.gov.ma 

 مراجع باللغة الفرنسية :
Ahmed ZEJJARI, Techniques d’élaboration des projet de textes législatifs et réglementaires, 2éme 

édition, imprimerie RABAT N ET, rabat, 2009 ; 
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 الحامية الجنائية للمستهلك من اإلشهار
 التجاري االلكرتوين غري املرغوب فيه يف ظل  قانون التجارة االلكرتونية

Criminal protection for consumers from advertising Unwanted electronic commerce under the electronic 
commerce law 

الدكتور: زعزوعة فاطمة 
 الجزائر.-عني متوشنت-أستاذة محارضة قسم أ. كلية الحقوق جامعة  بلحاج بوشعيب 

 عضو مبخرب التشغيل و املحاكاة يف الدول املغاربية بجامعة بلحاج بوشعيب ، عني متوشنت -
 إلدارية يف مكافحة الفساددور الرقابة املالية و ا  PRFUرئيسة مرشوع  -

 
 امللخص : 

نتيجة التطورات التكنولوجية الحديثة أصبحت التجارة االلكرتونية تزيد الضغط عىل املستهلك عن طريق تلقي رسائل     
ة كالكرتونية اشهارية دون موافقته ،و ذلك من اجل اغرائه و دخوله عامل التجارة االلكرتونية و تحفيزه عىل التعاقد عرب شب

االنرتنت ، و لهذا متت حامية مصلحة املستهلك من االشهارات التجارية االلكرتونية الكاذبة ، حيث سعى املرشع الجزائري إىل 
توفري حامية جنائية ملثل هذا النوع من االشهارات االلكرتونية غري املرشوعة او غري املرغوب فيها وذلك من خالل قانون التجارة 

  .02/14االلكرتونية  
ولدراسة هذا املوضوع ال بد من الوقوف إىل ماهية اإلشهار االلكرتوين غري املرشوع أو الكاذب ثم إىل أركان جرمية 

 اإلشهار االلكرتوين غري املرشوع 
 املستهلك ، التجارة االلكرتونية ، اإلشهار االلكرتوين غري املرشوع ، الرسائل االلكرتونيةالكلامت املفتاحية : 

 
Abstract 
        As a result of recent technological developments, electronic commerce has increased pressure 
on the consumer by receiving advertising emails without his consent, in order to lure him into the world of 
electronic commerce and motivate him to contract via the Internet, and for this the consumer’s interest has 
been protected from false electronic commercial advertisements. The Algerian legislator sought to provide 
criminal protection for this type of illegal or unwanted electronic advertisements through the Electronic 
Commerce Law 05/18. 
In order to study this topic, it is necessary to consider the nature of illegal or false electronic 
advertising, and then to the pillars of the crime of illegal electronic advertising. 
Keywords: consumer, electronic commerce, illegal electronic advertising, electronic messages 
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  مقـدمــــــــة:
نتيجة التطور التكنولوجي و املعلومايت الذي مس جميع امليادين و خاصة املجال االقتصادي والتجاري، فإّن استعامل 
شبكة اإلنرتنت و الرسائل اإللكرتونية أدى إىل حدوث تغيريات جوهرية يف بيئة األعامل التجارية و تم ظهور منط جديد من 

 التجارة اإللكرتونية التي أصبحت من أرسع القطاعات منوا يف االقتصاد العاملي. أمناط التجارة أال و هو
و األعامل التجارية بصفة عامة تكون مسبوقة بشكل من أشكال الدعاية و اإلشهار عرب شبكة اإلنرتنت، فيقوم التجار و 

 لكني للتعاقد معهم.مقدمي الخدمات بإرسال رسائل عىل اإلعالن عن منتجاتهم و خدماتهم و دعوة املسته
و يف غالب األحيان تلك اإلشهارات ال تلقي قبول لدى املستهلك، لذا تسمى باإلشهارات الغري مرغوب فيها أو غري 
املرشوعة، إذ يفاجأ املستهلك برسائل تصله دون رغبة منه،و دون أن سبق له التعامل مع ذلك املوقع الذي يرسل تلك الرسائل ، 

حامية املستهلك من االشهارات االلكرتونية التي يتلقاها دون رغبة منه ، لذا لجأت الترشيعات الوطنية و و هنا بدأت الحاجة ل
الدولية إىل سن نصوص قانونية تنظم اإلشهارات التجارية اإللكرتونية و إقرار املسؤولية الجزائية عن مخالفتها، و هذا ما جاء به 

الذي ينص عىل تنظيم اإلشهار  78 14-02انــــون التجـــــــارة اإللكرتونيــة رقم املشـــرع الجزائـــري حينمـــــا أصدر ق
 الية اإللكرتوين يف مجموعة من النصوص، و هذا ما يدعنا نطرح اإلشكال الت

هل النصوص القانونية التي سنها املرشع الجزائري تضمن حامية جنائية كافية و فعالة للمستهلك من اإلشهار التجاري 
 كرتوين غري املرشوع أو غري املرغوب فيه ؟اإلل

 املنهج املتبع :
املرتبطة باإلشهار  14-02اتبعنا يف دراستنا عىل املنهج التحلييل من اجل تحليل النصوص القانونية الواردة يف القانون 

رغوب فيه أما رتوين غري املااللكرتوين غري املرغوب فيه كام قسمنا دراستنا إىل مبحثني األول ماهية اإلشهار التجاري اإللك
 املبحث الثاين أركان و العقوبة املقررة لجرمية اإلشهار التجاري اإللكرتوين غري املرغوب فيه.

                                                           

 .93يتعلق بالتجارة اإللكترونية ج ر، العدد  9103ماي  01املوافق لـ  0322شعبان  93مؤرخ في  17-03قانون    78
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 ماهية اإلشهار التجاري اإللكرتوين غري املرغوب فيه: املبحث األول
أو عرب مواقع   املواقع اإللكرتونيةإّن األعامل التجارية بصفة عامة تكون مسبوقة باإلشهار عرب شبكة األنرتنت سواء عرب

 .79املحادثات و الدردشة كام تعرف مبواقع التواصل االجتامعي أو عرب الربيد اإللكرتوين...إلخ
حيث يحتوي اإلشهار اإللكرتوين عىل التعريف باملنتجات و الخدمات و يدعو املستهلك للتعاقد، وعادة ما تكون هذه 

ك و عليه سوف نتطرق أوال إىل مفهوم اإلشهار التجاري اإللكرتوين )املطلب األول( ثم إىل الرسائل مزعجة دون رغبة املستهل
 مفهوم اإلشهار التجاري اإللكرتوين غري املرغوب فيه )املطلب الثاين(.

 مفهوم اإلشهار التجاري اإللكرتوين: املطلب األول
ام املعلن و وكالة اإلشهار، و هو من العقود التي تربم و إن اإلشهار التجاري اإللكرتوين ما هو إال عقد أبرم بني طرفني ه

 .80تنفذ عرب األنرتنت أو أي وسيلة إلكرتونية أخرى و هو من العقود غري املسامة
لذلك سوف نتطرق إىل تعريفه )الفرع األول( ثم الطبيعة القانونية لإلشهار اإللكرتوين )الفرع الثاين( وأخريا  إىل 

 .خصائصه )الفرع الثالث(
 تعريف اإلشهار التجاري اإللكرتوين: الفرع األول

 تعددت تعريفات اإلشهار اإللكرتوين سواء من طرف رجال الفقه أو عىل مستوى الترشيعات و هذا ما سنتطرق إليه.
 التعريف الفقهي: البند األول

صد منه الم تجاري أو مهني القإخبار أو إع"اختلف الفقهاء يف تعريف اإلعالن اإللكرتوين فعرفه جانب من الفقه بأنه 
التعريف باملنتج أو خدمة معينة عن طريق إبراز املزايا و املحاسن و ذلك من أجل خلق انطباع جديد يؤدي إىل إقبال الجمهور 

 .81عىل هذا املنتج أو هذه الخدمة"
إلقناع  انب املعلنكام عرفه جانب آخر بأنه "طريقة متخصصة لرتويج املبيعات ينطوي عىل مجهودات وأنشطة من ج

املستهلك النهايئ و التأثري عىل سلوكه و توجيه هذا السلوك يف اتجاه محدد، و ذلك من خالل وسائل اإلعالم املختلفة مقابل 
 .82دفع مثن معني"

فمن خالل التعريفني يتبني أن اإلشهار التجاري اإللكرتوين ال يختلف عن اإلشهار التجاري التقليدي إال من حيث 
 ذه األخرية تتم بوسائل إلكرتونية كاإلعالنات عرب االنرتنت.كون ه

اإلشهار اإللكرتوين هو فكرة هجينة، و نتيجة حتمية لتزاوج بعد التكنولوجيا أن  Hervet Guillaumeو يرى الكندي 
االتصال و أدبيات  والتطور الحاصل يف ميدان Interactivité Informationnelleالحديثة و ما أفرزته من تفاعلية معلوماتية 

أي تخصيص املادة اإلشهارية لكل فرد أو أن لكل فرد   L’individualitéالتسويق و اإلشهار و ما نتج عنهام من جوانب الفردانية 
 .83مادته اإلشهارية الخاصة به

                                                           

 .9102، 07ه، مجلة الحكمة للنشر و التوزيع، الجزائر، العدد عبد النور بوصابة، اإلشهار اإللكتروني في الجزائر و مدى تلقي الجمهور ملضامين  79

 .27عبد هللا ذيب عبد هللا محمود، حماية املس هلك في التعاقد اإللكتروني "دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ص  80

 .001، ص9101سكندرية، مصر، كوثر سعيد عدنان خالد، حماية املس هلك اإللكتروني، دار الجامعة الجديدة، اإل   81 

  .011، ص9111بودالي محمد، حماية املس هلك في القانون املقارن، دار الكتاب الحديث،    82

مراد كموش، اإلشهار اإللكتروني في بيئة اإلعالم الجديد، مقال منشور بمجلة التراث، مجلة دولية محكمة صادرة عن مخبر جمع دراسة و   83

 .21، ص9107، 02ة و غيرها، جامعة الجلفة، العدد تحقيق مخطوطات املنطق
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ية للتجارة بأن "اإلشهار عىل األنرتنت هو وظيفة أساس Xavier Linant De Belle fondsو يرى إكساف لينان بالفون 
 84اإللكرتونية و عند املهنيني، فهذا اإلشهار ينظم مبساعدة مختلف العقود التي تهدف إىل ضامن وضوح مواقع املعلنني"

 التعريف القانوين: الثاينالبند 
عىل أنه "جميع  85 32-21عرف املشـرع الجزائري اإلعــــالن و سامه باإلشهار مبوجب املادة األوىل من املرسوم 

رتاحات أو الدعايات أو العروض أو اإلعالنات أو املنشورات أو التعليامت املعدة لرتويج وتسويق سلعة أو خدمة بواسطة أسانيد االق
 برصية أو سمعية برصية".

حيث قام بتوسيع  86 19-14فاملرشع من خالل هذه املادة قام بحرص وسائل االتصال يف حني قام باستدراكه يف القانون 
نظرا لرسعة و تطور يف هذا املجال إذ نص عىل ما ييل: "اإلشهار كل إعالن يهدف بصفة مبارشة أو غري مبارشة هذه الوسائل 

 اىل  ترويج بيع السلع أو الخدمات مهام كان املكان أو وسائل االتصال املستعملة".
تعلق بالتجارة اإللكرتونية عىل امل 14-02من القانون  11كام عرف املرشع الجزائري اإلشهار اإللكرتوين من خالل املادة 

 أنه "كل إعالن يهدف بصفة مبارشة أو غري مبارشة إىل ترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق االتصاالت اإللكرتونية".
املحدد للقواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية قد أورد نفس  19-14فاملالحظ أن املرّشع مل يأت بالجديد حيث أن قانون 

 أوسع منه نطاقا ذلك أنه مل يحدد وسائل اإلشهار و إمنا جعلها بكل وسائل االتصال املستعملة. التعريف و
مل يعط تعريف لإلشهار اإللكرتوين و إمنا ذكر فقط الهدف منه و هو  14-02من قانون  11كام أّن املرّشع من خالل املادة 

 ترويج بيع سلع أو خدمات.
 ذكر مصطلح االتصاالت اإللكرتونية اال أنه مل يعرفها. 11كام أن املرّشع من خالل املادة 

املتعلق بالنشاط السمعي البرصي أىت بتعريف حقيقي لإلشهار عىل أنه "أي شكل  87 14-04غري أنه بالرجوع إىل قانون 
مات يف دمصمم أو رسالة محررة أو صوتية أو سمعية برصية تبث مقابل أجر أو تعويض، سواء من أجل ترقية تقديم سلع أو خ

 إطار نشاط تجاري أو صناعي أو حريف أو مهنة حرة أو من أجل ضامن ترقية تجارة ملؤسسة".
 فبعدما تطرقنا إىل تعريف اإلشهار اإللكرتوين سوف نتطرق إىل الطبيعة القانونية لإلشهار اإللكرتوين.

 الطبيعة القانونية لإلشهار التجاري اإللكرتوين: الفرع الثاين
نسان صفحات األنرتنت التي تعرض السلع و الخدمات ال يعرف إذا كان له الحق يف التناقش عىل ما هو ملا يتصفح اإل  

معروض، أو إذا كانت الصفحات تحتوي عىل إيجاب باملعنى القانوين أم ال؟ لذا وجب علينا التفرقة بني اإليجاب و الدعوة للتعاقد 
 )التفاوض(.

، والقاعدة يف القانون أنه 88ق.م. جزائري 42ابق انعقد العقد طبقا لنص املادة ( إذا صادفه قبول مطL’offreاإليجاب )
 للموجب أن يعدل عن إيجابه مادام مل يقرتن به القبول، و مادام مل يقرتن اإليجاب مبدة محددة يلزم بها املوجب.

                                                           

 erje, édition presses universitaire de France, 1-: le droit du commerce électronique collection que sais Xavier Linant De Belle fonds 84

édition, Paris, 2005, P29.  

 املتعلق برقابة الجودة و قمع الغش. 0221يناير  21املوافق لـ  0301رجب  12مؤرخ في  22-21املرسوم التنفيذي رقم    85

 .9113-11-92الصادرة بتاريخ  30املحدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، ج ر، عدد  9113-11-92املؤرخ في  19-13القانون   86

 ،.01/12/9103الصادرة بتاريخ  01، ج ر، 9103-19-93املتعلق بالنشاط السمعي البصري، املؤرخ في  13-03القانون رقم   87

 ق م ج "يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما دون اإلخالل بالنصوص القانونية". 72املادة   88
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قد ستكون هي ن لحظة إبرام العو بالتايل اإلشهار املوجه إىل املستهلك عرب األنرتنت يعترب إيجاب يخدم املستهلك، أل 
اللحظة التي يستقبل فيها إفادة من املورد بتسلم القبول، و يخطر العميل بذلك عن طريق صندوق الخطابات اإللكرتوين، و 

 فيربم العقد. 89بعدها يقوم املستهلك بإرسال إفادة القبول للمورد
و  املراد إبرامه الخاصة بالسلعة أو الخدمة محل اإلشهارو يجب أن يتضمن اإلشهار اإللكرتوين الرشوط األساسية للعقد 

 .90كذا السعر حتى نقول أن اإلشهار التجاري اإللكرتوين إيجاب
 أّما الدعوة إىل التفاوض ليس لها أثر قانوين و يجوز العدول عنها، دون أن يرتب عىل هذا العدول أية مسؤولية.

جهها اسية للعقد و الثمن ال يعد إيجابا و الدعوة للتفاوض هي تلك التي يو و بالتايل اإلشهار الذي ال يتضمن الرشوط األس
 الشخص آلخر أو إىل الجمهور يدعوهم فيها للتعاقد معه دون تحديد املسائل الجوهرية للعقد.

ن أما ممام سبق نستنتج أن اإلشهار اإللكرتوين هو إيجاب إذا تضمن كل البيانات اإللزامية الخاصة بالسلعة و تحديد الث
 إذا مل يشتمل عىل هذه البيانات فهو مجرد دعوة للتعاقد.

 بعد ما تناولنا الطبيعة القانونية لإلشهار اإللكرتوين سوف نتطرق إىل خصائصه يف الفرع املوايل.
 

 الفرع الثالث: خصائص اإلشهار التجاري اإللكرتوين
 اري اإللكرتوين كام ييل:من خالل ما تم دراسته سابقا ميكن تقدير خصائص اإلشهار التج 
يوجه اإلشهار اإللكرتوين إىل مجموعة من املستهلكني وليس  / اإلشهار التجاري موجه إىل جمهور املستهلكني:1

 إىل شخص معني أي إىل كافة الناس دون تخصيصهم.
هلك النهايئ املست و كلمة مستهلك البد أن يفهم منها أنه كل شخص توجه له الرسالة اإلشهارية و الذي ميكن أن يكون

 .91أو التاجر املوزع أو املنتج
ا و إظهار : تبيان مزايا السلع و الخدمات املعلن عنه/ اإلشهار اإللكرتوين يخرب املستهلكني مبزايا السلع و الخدمات2

 .92محاسنها دون املبالغة يف مدحها مام يؤدي إىل تضليل املستهلك
 جذب جمهور املستهلكني عىل التعاقد التعاقد: / اإلشهار اإللكرتوين يحفز املستهلك عىل3
و ذلك من خالل عرض السلع و الخدمات عن طريق اإلشهار فإذا تخلفت فكرة حث الجمهور عىل التعاقد ال نكون  

 بصدد إشهار، ألنه من غري املعقول أن ينفق التجار أموالهم ملجرد اإلشهار عن سلعهم فقط دون كسب املال من وراءه.
كل إشهار الهدف منه تحقيق الربح فهو إشهار تجاري ألنه ليس كل  ر اإللكرتوين ذو طبيعة تجارية:/ اإلشها4

اإلشهارات اإللكرتونية هي تجارية فهناك مؤسسات حكومية أو جمعيات تقوم باإلشهار و ليس هدفها تحقيق الربح و بالتايل ال 
 تعد تجارية.

                                                           

ادة لكترونية، أنظر املاملورد اإللكتروني هو كل اخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق اتصاالت إ  89

 قانون  التجارة اإللكترونية.  11

فالح فهد العجمي، الحماية املدنية للمس هلك في العقد اإللكتروني، مذكرة  لنيل شهادة ماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق جامعة   90

 .17الشرق األوسط  ، ص 

 .27، ص9119ار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، كوثر سعيد عدنان خالد، حماية املس هلك اإللكتروني، د  91

 .22كوثر سعيد عدنان خالد، حماية املس هلك اإللكتروني، نفس املرجع، ص  92
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 : و هذا ما مييزه عن اإلشهار التقليدي، فاإلشهار اإللكرتوين يكون عن/ اإلشهار اإللكرتوين يتم بوسيلة إلكرتونية5
طريق وسائل إلكرتونية كاألنرتنت و هي الوسيلة األكرث استعامال مام تجذب الكثري من املستهلكني و تقنعهم بالسلع و 

 .93الخدمات
شهار لكرتوين سوف نتطرق إىل مفهوم اإل بعدما انتهينا من املطلب األول الذي عالجنا فيه مفهوم اإلشهار التجاري اإل 

 التجاري اإللكرتوين غري املرغوب فيه يف املطلب املوايل.
 املطلب الثاين: مفهوم اإلشهار التجاري اإللكرتوين غري املرغوب فيه

و  يقوم مقدمي خدمات األنرتنت بإرسال رسائل إلكرتونية عرب الربيد اإللكرتوين إىل أكرب عدد ممكن من املستهلكني 
و عليه سوف  94اإلشهار غري املرغوب فيهتدعوهم إىل التعاقد، و هذا اإلعالن ال يلقي قبوال لدى فئة املستهلكني لذا سمي ب

 نتطرق إىل تعريف اإلشهار اإللكرتوين غري املرغوب فيه )الفرع األول( ثم إىل خصائصه )الفرع الثاين(.
 رغوب فيهاإلشهار اإللكرتوين غري املالفرع األول: تعريف 

اإلعالن  14/01/0222يف إحدى تقاريرها الصادرة بتاريخ  CNIL 95عرفت اللجنة الوطنية للمعلوماتية و الحريات بفرنسا  
غري املرغوب فيه بأنه: "إرسال كمية كبرية من الرسائل إىل الربيد اإللكرتوين بشكل متكرر، و يكون غري مرغوب فيها، و لها 

اص ليس بينهم و بني املرسل أية عالقة تعاقدية، و يكون قد تم اختيار بريدهم اإللكرتوين محتوى غري مرشوع إىل األشخ
 .96بشكل عشوايئ"

كام عرف اإلشهار غري املرغوب فيه عىل أنه: "تلك الرسائل التي تتم بوسيلة إلكرتونية و توجه إىل شخص أو مجموعة  
 .97من األشخاص بدون متييز و بغري طلب منهم و دون رضاهم"

و عليه ميكن تعريف اإلشهار اإللكرتوين غري املرغوب فيه بأنه: "تلك الرسائل اإللكرتونية التي تقوم املؤسسات التجارية 
و مقدمي خدمات األنرتنت، و التي تحتوي عىل العروض التجارية للمنتجات والخدمات املرشوعة و غري املرشوعة، و من كل 

وين ألكرب عدد من األشخاص بهدف التعاقد، و هذا دون رغبة منهم يف استقبال تلك األشكال بإرسالها إىل الربيد اإللكرت 
 الرسائل".

 بعدما تطرقنا إىل إعطاء تعريف لإلشهار اإللكرتوين غري املرغوب فيه سوف نتطرق إىل خصائصه يف الفرع املوايل.
 اإلشهار اإللكرتوين غري املرغوب فيهالفرع الثاين: خصائص 

 اإلشهار اإللكرتوين غري املرغوب فيه و التي تتمثل فيام ييل:يفات السابقة نستخلص خصائص من خالل التعر 

                                                           

، كلية الحقوق محمد خيضر، بسكرة، 02دمانة محمد، يوسفي نور الدين، اإلشهار اإللكتروني و املس هلك، مقال منشور بمجلة املفكر، العدد   93

 .922ص

عض الفقهاء اإلشهار غير املرغوب فيه بالبريد املزعج، أنظر خالد حامد مصطفى املسؤولية الجنائية لناشري الخدمات التقنية و يسمي ب   94

 .09، ص9102مقدميها عن طريق استخدام شبكات التواصل االجتماعي، مجلة رؤى استراتيجية، مارس 

95 La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés en France.  

 .72ص   9102خميخم محمد، الحماية الجنائية للمس هلك في عقود التجارة االلكترونية ،  أطروحة دكتوراه  كلية الحقوق تلمسان   96

 .30عبد الهادي فوزي العوض ي، الجوانب القانونية للبريد اإللكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص  97
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: تقوم املؤسسات التجارية بتجميع أكرب عدد / عبارة عن وسائل إلكرتونية موجهة إىل أكرب عدد من األشخاص1
جود معرفة األشخاص املرسل إليهم أو عدم و ممكن من عناوين الربيد اإللكرتوين و إرسال الرسائل اإللكرتونية إليها مع عدم 

 عالقة سابقة بهم.
و يتم تجميع عناوين الربيد اإللكرتوين سواء برشاء قواعد بيانات تتضمن ماليني من هذه العناوين من الرشكات املختصة 

 .98يف إنشاء مثل هذه القواعد أو من خالل الدخول إىل منتديات النقاش و صفحات الواب
الهدف من الرسائل اإللكرتونية هو التعريف بالسلع والخدمات مع  الرسائل عىل عروض تجارية: / احتواء هذه2

التحفيز عىل التعاقد من شأنها، و هذا مثل أي إعالنات إشهارية مرشوعة و قد تكون غري مرشوعة مثل تجارة املقاطع الجنسية 
 .99الفاضحة أو املنتجات املقلدة

هذه الرسائل اإلشهارية اإللكرتونية تكون مصدر إزعاج  الرسائل اإللكرتونية: / عدم الرغبة يف استقبال تلك3
 للمستهلك، حيث يؤدي يف بعض األحيان إىل إرهاق الربيد اإللكرتوين الخاص به مام يحول دون فتحه أو استعامله من جديد.

 ب إرهاقه.ذه الرسائل مام يسبكام تؤدي كذلك إىل تضييع الوقت و الجهد إذ يقيض املستهلك وقتا طويال يف حذف ه
كام أنه يف بعض األحيان تحمل هذه الرسائل بني طياتها إعالنات غري مرشوعة كرتويج أفكار دينية أو طائفية تحث 

 .100عىل التمييز العنرصي
مكانية إ يعترب اإلعالن اإللكرتوين من أهم آثار الثورة التكنولوجية و املعلوماتية و نظرا النخفاض كلفة هذا اإلعالن و

إرساله لعدد كبري من األشخاص فاستغل بعض املنتجني هذه امليزة من أجل تحقيق أغراضهم اإلجرامية و ذلك بإرسال الرسائل 
 اإلشهارية للمستهلك دون رغبة منه.

ص و و نظرا ملا تشكله هذه الظاهرة من اعتداء عىل الحياة الخاصة للمستهلك فلجأت جل الترشيعات املقارنة إىل سن نص
 قانونية ألجل حامية هذا األخري كونه طرف ضعيف.

و املرشع الجزائري كغريه من الترشيعات أصبح اإلشهار اإللكرتوين منظم بنصوص خاصة و هذا من أجل حامية املستهلك 
 و هذا ما سنتناوله يف املبحث املوايل.

 
 املبحث الثانــــي: األركان و العقوبــــة املقررة لجرميــة

 اإلشهار اإللكرتوين غري املرغوب فيه                                       
و أصبح اإلشهار اإللكرتوين منصوص عليه و  14-02نظم املرشع الجزائري التجارة اإللكرتونية من خالل قانون رقم 

ق لتزامات عىل عاتخصص له فصل من هذا القانون و هو الفصل السابع اإلشهار اإللكرتوين. إذ نص عىل مجموعة من اال
 و هام مبثابة حامية للمستهلك من اإلشهار اإللكرتوين غري املرغوب فيه. 39و  30املورد اإللكرتوين من خالل نص املادتني 

و عليه سوف نقوم بتحديد أركان جرمية اإلشهار اإللكرتوين غري املرغوب فيه )املطلب األول( ثم إىل العقوبات املقررة  
 .)املطلب الثاين(

                                                           

 .32زي العوض ي، الجوانب القانونية للبريد اإللكتروني، نفس املرجع، صعبد الهادي فو   98

 .32عبد الهادي فوزي العوض ي، الجوانب القانونية للبريد اإللكتروني املرجع السابق ، ص  99

 .33عبد الهادي فوزي العوض ي، ، نفس املرجع ، ص  100
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 املطلب األول: أركان جرمية اإلشهار اإللكرتوين غري املرغوب فيه
 يف هذا املطلب سوف نتناول الركن املادي )الفرع األول( و الركن املعنوي )الفرع الثاين(. 

 اإلشهار اإللكرتوين غري املرغوب فيهالفرع األول: الركن املادي لجرمية 
ب فيه من الجرائم الشكلية ال يتطلب قيامها حدوث نتيجة فبمجرد حدوث تعد جرمية اإلشهار اإللكرتوين غري املرغو  

 السلوك اإلجرامي تقوم الجرمية.
من قانون التجارة اإللكرتونية يف مخالفة املورد اإللكرتوين لنص  41و السلوك اإلجرامي يتمثل حسب نص املادة  
 من نفس القانون. 39و  30املادتني 

 وافقة املستهلك يف تلقني رسائل االستبيان املبارشإلزامية أخذ م: البند األول
 30مبجرد عدم أخذ موافقة املستهلك املسبقة عىل تلقي رسائل االستبيان املبارش تقوم الجرمية و هذا ما جاءت به املادة  

 ملسبق من طرف املستهلك.، و هو ما يطلق عليه نظام الرضاء اopn-Inمن قانون التجارة اإللكرتونية و هذا ما يعرف مبخالفة نظام  
و يقصد بهذا النظام أنه ال ميكن للمرسل بإرسال الرسائل اإللكرتونية غري املرغوب فيها إىل املرسل إليه إال إذا أعطى  

 .101موافقته املسبقة عىل إرسال مثل هذه الرسائل
ة بني احرتام ذلك من أجل املوازنو املرشع الجزائري اقترص تطبيق هذا النظام عىل رسائل االستبيان املبارشة فقط و  

 مبدأ حرية التجارة و حامية بيانات املستهلك.
و عليه يستطيع املورد اإللكرتوين بعد موافقة املستهلك أن يستعمل عنوان الربيد اإللكرتوين الذي قدمه له هذا األخري  

 مبناسبة االستبيان املبارش بخصوص البيع السابق أو أداء الخدمة السابقة.
  ينبغي عليه يف كل استبيان مبارش طلب املوافقة من املستهلك قبل إرسالها.كام

منه عىل أنه: "ال  03املتعلق باالتصاالت و الحياة الخاصة حيث تنص املادة  9119لسنة  42و هو ما نص عليه التوجه رقم 
بارش إال بعد الحصول التجارية أو التسويق امليجوز استخدام الربيد اإللكرتوين أو البيانات الشخصية للمستهلكني يف اإلعالنات 

 عىل رضائه املسبق".
 عدم متكني املستهلك من االعرتاض عىل الرسائل اإللكرتونية املرسلة إليه: البند الثاين

اج تالرسائل اإلشهارية اإللكرتونية التي تتم عرب الربيد اإللكرتوين للمستهلك غري تلك املتعلقة باالستبيان املبارش ال تح 
إىل موافقة املستهلك املسبقة عىل تلقيها، غري أن املرشع الجزائري ألزم املورد اإللكرتوين بتمكني املستهلك من االعرتاض 

 قانون  التجارة اإللكرتونية. 39عليها. و هو ما جاء يف نص املادة 
 و يقوم هذا الركن عىل ما ييل: 
 إرسال اإلشهارات اإللكرتونية. / عدم توفري نظام يسمح للمستهلك باالعرتاض عىل0
تقوم الجرمية مبجرد عدم توفري املورد اإللكرتوين لنظام يسمح للمستهلك باالعرتاض عىل إرساله لإلشهارات  

و هو ما يطلق عليه بنظام قامئة الرفض أو االعرتاض و هنا  opt-out( و هذا ما يعرف بنظام 14-02ق  39/0اإللكرتونية )املادة 
ات التجارية بإرسال إعالناتها إىل الربيد املستهلك دون أن تسأل عن موافقته فإذا مل يرغب املستهلك يف تلقي تقوم املؤسس

                                                           

 .992لسابق، صكوثر سعيد عدنان خالد، حماية املس هلك اإللكتروني، املرجع ا  101
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و الذي يقوم بدوره بإعداد قامئة يسجل فيها عناوين الربيد  102املزيد من اإلعالنات عليه أن يرسل هذه الرغبة إىل املرسل
 اإللكرتوين الذين اعرتضوا وصول اإلعالنات.

عليه فإن عدم توفري هذه اآللية أو الوسيلة اإللكرتونية التقنية التي تسمح بتسجيل االعرتاض عىل املستهلك من  و 
 اإلعالنات التجارية غري املرغوب فيها يعد سلوك مجرم يعاقب عليه القانون.

 / عدم احرتام رغبة املستهلك يف عدم استقبال الرسائل اإللكرتونية9
رد اإللكرتوين نظام يسمح للمستهلك باالعرتاض عىل تلقي اإلعالنات التجارية اإللكرتونية، بل ال يكفي توفري املو  

يجب عىل املورد اإللكرتوين احرتام رغبة املستهلك عند االعرتاض، و ذلك من خالل تسليم وصل استالم عن طريق االتصاالت 
ق  39/3ساعة )املادة  94ابري الالزمة لتلبية رغبته يف غضون اإللكرتونية تؤكد من خالله للمستهلك تسجيل طلبه مع اتخاذ التد

 التجارة اإللكرتونية(.
فام يعيب نص هذه املادة أن املرشع الجزائري مل يحدد املدة الزمنية لتسليم وصل االستالم كام أنه مل يوضح لحظة  

 ساعة فعىل املرشع تدارك هذا األمر. 94بداية احتساب مدة 
ساعة من لحظة تسجيل املستهلك العرتاضه  94ملورد اإللكرتوين بإرسال رسالة إشهارية أخرى بعد مرور و عليه إذا قام ا 

 يعد إعالن غري مرشوع.
 الفرع الثاين: الركن املعنوي

 يعد الركن املعنوي من أهم أركان قيام الجرمية و الذي يتوافر يف العلم و اإلرادة. 
املرغوب فيه فإن الركن املعنوي غري متطلب بحيث يكفي توافر السلوك املادي  أما عن جرمية اإلشهار اإللكرتوين غري 
 .103للمجرم

 املطلب الثاين: العقوبة املقررة لجرمية اإلشهار اإللكرتوين غري املرغوب فيه
الربح  وباعتبار جرائم اإلشهار اإللكرتوين غري املرغوب فيه من الجرائم االقتصادية و ذلك أغلبها ترتكب بدافع الطمع  

منه و أقر له غرامة  41كيفها عىل أساس جنحة و ذلك مبوجب املادة  14-02غري املرشوع فكان قانون التجارة اإللكرتونية رقم 
 دج. 411.111دج إىل  41.111مالية ترتاوح ما بني 

 .104دج 0.111.111دج إىل  011.111أما يف حالة العود فتضاعف العقوبة من  
 .105ية اإللكرتونية أجاز الصلح يف الجرائم املتعلقة لإلشهار اإللكرتوين غري املرغوب فيهكام أنه قانون التجار 
 41.111حيث أن مبلغ غرامة الصلح هو الحد األدىن من الغرامة املنصوص عليها يف أحكام هذا القانون أال و هي  

 %01بإقرار تخفيض قدره  . و يف حالة قبول املورد اإللكرتوين لغرامة الصلح تقوم اإلدارة املؤهلة106دج
 :الخامتة

                                                           

 .991كوثر سعيد عدنان خالد، حماية املس هلك اإللكتروني، املرجع السابق، ص  102

 .37كوثر سعيد عدنان خالد، حماية املس هلك اإللكتروني، املرجع السابق، ص  103

شهرا من تاريخ العقوبة املتعلقة  09وز ق التجارة اإللكترونية، "يضاعف مبلغ الغرامة في حالة تكرار نفس الجريمة خالل مدة ال تتجا 33املادة   104

 بالجريمة السابقة".

 قانون  التجارة اإللكترونية. 37املادة   105

 قانون  التجارة اإللكترونية. 31املادة   106
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املتعلق بالتجارة  14-02نظم املرشع الجزائري اإلشهار التجاري اإللكرتوين يف نصوص خاصة جاء به قانون رقم  
 اإللكرتونية، كام أنه جاء بتعريف اإلشهار اإللكرتوين و أقر املسؤولية الجنائية يف حالة اإلشهار اإللكرتوين غري املرغوب فيه.

 أنه كان عىل املرشع الجزائري تشديد العقوبات نظرا لطبيعة الوسائل املستخدمة التي يصعب التحكم بها.وذلك غري 
 حامية للمستهلك كونه طرف ضعيف

 التوصيات :
عىل املرشع الجزائري تشديد العقوبات نظرا لطبيعة الوسائل املستخدمة التي يصعب التحكم بها.وذلك حامية  -

 ف ضعيف .للمستهلك كونه طر 
تفعيل الرقابة عىل شبكة االنرتنت ووضع قوانني و تنظيامت تحارب الجرائم االلكرتونية من بينها اإلشهار االلكرتوين  -

 غري املرغوب فيه .
 املراجع واملصادر

 القوانني 
 .92العدد يتعلق بالتجارة اإللكرتونية ج ر،  9102ماي  01املوافق لـ  0432شعبان  94مؤرخ يف  14-02/ قانون 0
 ،. 01/13/9104الصادرة بتاريخ  01، ج ر، 9104-19-94املتعلق بالنشاط السمعي البرصي، املؤرخ يف  14-04القانون رقم   / 9
الصادرة بتاريخ  40املحدد القواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية، ج ر، عدد  9114-11-93املؤرخ يف  19-14/ القانون 3

92-11-9114 
 املتعلق برقابة الجودة و قمع الغش. 0221يناير  31املوافق لـ  0401رجب  13مؤرخ يف  32-21م التنفيذي رقم /  املرسو 4

 الكتـــــــــــــب 
/ عبد النور بوصابة، اإلشهار اإللكرتوين يف الجزائر و مدى تلقي الجمهور ملضامينه، مجلة الحكمة للنرش و التوزيع، 0

 9103، 04الجزائر، العدد 
عبد الله ذيب عبد الله محمود، حامية املستهلك يف التعاقد اإللكرتوين "دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة، / 9

 اإلسكندرية دون طبعة ودون سنة 
 ،.9101/كوثر سعيد عدنان خالد، حامية املستهلك اإللكرتوين، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مرص، 3
 .9111هلك يف القانون املقارن، دار الكتاب الحديث، / بودايل محمد، حامية املست4
 /  عبد الهادي فوزي العويض، الجوانب القانونية للربيد اإللكرتوين، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص4
 

 أطروحة الدكتوراه و مذكرات املاجستري 
قانون كرة  لنيل شهادة ماجستري يف ال/ فالح فهد العجمي، الحامية املدنية للمستهلك يف العقد اإللكرتوين، مذ  0  

 الخاص كلية الحقوق جامعة الرشق األوسط  
/ خميخم محمد، الحامية الجنائية للمستهلك يف عقود التجارة االلكرتونية ،  أطروحة دكتوراه  كلية الحقوق تلمسان 9

9102   
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 قاعدية بطالن العقود  "دراسة تحليلية مقارنة يف الترشيع األردين واملغريب"
The rule of contract invalidity system 

"A comparative analytical study in Jordanian and Moroccan legislation" 
 تور:عيل إبراهيم أحمد عبد العزيزالدك: 

 سطات –مخترب قانون األعامل بجامعة الحسن األول  دكتور القانون الخاص.
الباحث :عمر موىس الشبول: 

 سطات –باحث يف سلك الدكتوراة. مخترب قانون األعامل بجامعة الحسن األول 
األستاذة : رواء إبراهيم رشيدات: 

 قود املدنية والتجارية.محامية وباحثة يف مجال الع
 

 امللخص
تنشأ العقود عىل توافق جملة من املبادئ العامة والراسخة والثابتة بحكم القانون، وتنقسم هذه املبادئ من حيث تأثريها 

س االبنايئ إىل مبادئ تعطي الحرية لألفراد بإبرام العقد وتعديل أحكامه، وأخر تقيد هذه الحرية وتوجب عىل اإلرادة عدم املس
بعنارص محددة من العقود وإال كان مآل العقد الزوال، وسعت هذه الدراسة إىل بيان األساس القانوين للبطالن من خالل بيان 
مدى ارتباطه بها، وتوصلت إىل أن البطالن يرتبط بشكل وثيق باملبادئ العامة لبناء العقود وإنشائها، حيث يعد الوجه التطبيقي 

حادة من نطاق مبدأ سلطان اإلرادة يف العقود، وأن البطالن يعد ذا آثار خطرية عىل املتعاقدين والغري، لعدم التقيد باملبادئ ال
 وعليه أوصت هذه الدراسة برضورة عدم التوسع يف األحكام املقررة لبطالن العقود.

 الكلامت املفتاحية: العقد، الرضائية، البطالن، آثار البطالن.
 

Abstract 
Contracts are created on the conformity of a set of general principles that are well established and 
established by law. These principles are divided in terms of their constructive effect into principles that give 
individuals the freedom to conclude the contract and amend its provisions, and others restrict this freedom 
and require the will not to prejudice specific elements of the contracts, otherwise the contract will end, and 
this study concluded that Peyton is the legal basis for invalidity by showing the extent its connection, and 
concluded that invalidity is closely related to the general principles of building and concluding contracts, 
where the applicable aspect of non-compliance with the acute principles is within the scope of the principle 
of willpower in contracts, and that invalidity has serious effects on contractors and third parties, and 
accordingly this study recommended the need not to Expansion of the provisions stipulated for the 
invalidity of contracts. 
Keywords: contract, consent, nullity, effects of nullity. 
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 مقدمة
ال يخفى عىل أحد ما يقع عليه العقد من أهمية؛ أهمية تبنى يف أساسها عىل كونه األداة الرئيسية واألساسية التي 
يستخدمها األفراد يف تنظيم تعامالتهم املدنية عىل اختالف أنواعها وما ميتاز به هذا النظام من سهولة يف اإلبرام ومرونة من 

يتيح لطرفيه تنظيم أحكامه وفق ما ترى إرادتهام وما تقتيض مصلحتهام وهذا ما أدى بطبيعة الحال  حيث تحديد املحتوى حيث
 بشكل كبري وانتشاره يف جميع طبقات املجتمع. -العقد-إىل شيوع هذه األداة 

لقانونية بوجه اونظراً لهذه األهمية فقد عمدت الترشيعات املدنية ويف خضم تنظيمها للنظرية العامة للعقد بيان أحكامه 
تفصييل ودقيق وشامل لجميع جوانبه ابتداًء من مرحلة اإلبرام مروراً مبرحلة التنفيذ وصوالً ملرحلة االنقضاء، وأكدت الترشيعات 
يف خضم هذا التنظيم عىل قدسية مبدأ سلطان اإلرادة يف العقود وجعلته األساس يف قيام العقد من خالل حكمها بقيام العقد 

الطرفني الحرة التي يجوز لها تحديد أحكامه وفق ما تقتيض مصلحتها، والفيصل يف تنفيذ العقد بتقريرها أن العقد عىل إرادة 
 رشيعة املتعاقدين التي ال يجوز نقضها وتعديلها بشكل انفرادي ويتوجب تنفيذها وفق ما ارتضته إرادة الطرفني عند اإلبرام. 

يف تحديد وتعديل أحكام العقد إال أنها أكدت ويف مقام تنظيم أحكام العقود  وعىل الرغم من منحها املتعاقدين الحرية
عىل أن هذه اإلرادة ال متلك الحرية املطلقة، بل تجري يف حدود ضيقة وإال فإن مصري العقد سيؤول إىل البطالن واالنعدام 

الرضا  ييس املتمثل بأركانه الثالث واملحددة بركنمن حيث اآلثار، كام هو الحال يف مخالفة اإلرادة األحكام الخاصة بالقوام الرئ
وركن املحل وركن السبب وتجاوز الرشوط الواجب توافرها يف هذه األركان، وذلك من باب مراعاة مصالح األطراف وحاميتها، 

لقانوين لتقرير اوحفظ النظام العام، وهذا هو محور دراستنا التي تعنى ببيان جميع تفاصيل بطالن العقود مبا يف ذلك األساس 
البطالن واآلثار التي ترتتب عىل هذه الحكم سواء املتعلقة بأطراف العقد أو بالغري ومبا يشمله مفهوم الغري من الخلف العام 

 والخلف الخاص للمتعاقد األصيل.
 أهمية الدراسة

يقية لهذا النظام، نظرية والتطبتكمن أهمية هذه الدراسة يف بيانها لألساس القانوين لنظام البطالن وكافة التفاصيل ال
والذي يعد أكرب تهديد ملبدأ استقرار املعامالت، حيث يؤدي وبشكل رئيس إىل إعدام العقد وزوال الوجود القانوين له، وبالتايل 

داد آثاره تزوال كافة اآلثار املرتتبة عىل العقد، مبا يف ذلك االلتزامات التي تقع عىل أطرافه والحقوق املرتتبة لهم، وكذلك ام
 عىل كل من يكسب حقاً عينياً عىل محل العقد الباطل.

 أهداف الدراسة 
تسعى هذه الدراسة إىل تحقيق هدف رئييس محله بيان األساس القانوين لنظام البطالن، وما يرتتب عىل تقريره من 

 ة التالية: آثار قانونية، ولتحقيق هذا الهدف الرئييس والعام البد لنا من تحقيق األهداف الفرعي
 بيان املبادئ العامة لواقعة إبرام العقود. -0
 بيان مدى ارتباط املبادئ العامة لواقعة إبرام العقود بالبطالن. -9
 بيان أحكام تقرير البطالن يف الترشيع األردين واملغريب. -3
 بيان آثار البطالن املرتتبة عىل بطالن العقد. -4
 الن بأثر رجعي.بيان االستثناءات الواردة عىل مبدأ رسيان البط -4
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 مشكلة الدراسة
تتمحور مشكلة الدراسة حول بيان مدى ارتباط املبادئ العامة الناظمة بعملية إبرام العقود وعىل رأسها مبدأ الرضائية 
ببطالن العقد، كذلك مدى تعلق البطالن بحقوق األفراد والنظام العام وتثري هذه اإلشكالية العديد من التساؤالت، وميكن 

 هم هذه التساؤالت يف اآليت يتلخص يف اآليت: إجامل أ 
 ما هي املبادئ العامة لبناء العقود بالبطالن؟ -0
 هل ترتبط املبادئ العامة الناظمة لواقعة إبرام العقود بالبطالن؟ -9
 ما مدى تأثري البطالن عىل حقوق والتزامات املتعاقدين والغري؟ -3

 منهج الدراسة
 حلييل وستعمل من خالله عىل تحليل جملة النصوص القانونية الناظمة ألحكامستتبع هذه الدراسة املنهج الوصفي الت

بطالن العقد وآثار هذا البطالن سواء النصوص الواردة يف النظرية العامة للعقد أو املتناثرة يف القانون املدين ككل، وذلك بشكل 
ألحكام  امات والعقود املغريب، يف مقام تنظيمهاممقارن يبني التوافق والتناقض بني القانون املدين األردين وظهري االلتز 

 البطالن.
 تقسيم الدراسة 

 املطلب األول: ماهية البطالن
 املطلب الثاين: أحكام البطالن

 املطلب األول
 العقد بني البناء والبطالن

دين مببادئ العقد قيقع البطالن عىل درجة بالغة من الخطورة؛ وتنبع خطورته من أسباب تقريره املبني عىل مساس املتعا
الرئيسية واآلثار التي ترتتب عليه حيث يؤدي كأصل عام إىل إعدام العقد بأثر رجعي وبشكل آين ومستقبيل، وسنعمد خالل هذا 
الفرع من الدراسة بيان اإلطار النظري لهذا النظام من حيث البناء القاعدي واملفهوم العام وعليه سيتم تقسيمه إىل فرعني يبني 

 نهام املبادئ الناظمة لواقعة إبرام العقود )الفرع األول(، فيام يختص الثاين ببيان مفهوم البطالن )الفرع الثاين(.األول م
 الفرع األول 

 املبادئ الناظمة لبناء العقد
طراف يبنى العقد كأصل عام عىل توافق العديد من املبادئ الراسخة، فبينام ينشأ عىل مبدأ سلطان اإلرادة، والذي يتيح لأل 

حرية إبرام العقود، ليجعلها بعد ذلك رشيعة يحرم تعديلها أو املساس بها، البد ملبدأ سلطان اإلرادة أن يراعي مبادئ أخرى كمبدأ 
تطل بطبيعتها قاعدة البطالن يف العقود، لإلحاطة بكافة تفاصيل هذه املبادئ سنعمد تقسيم هذا الفرع إىل جزئيتني تبني األوىل 

 اعدة رضائية العقود )أوالً(، فيام تبني لنا ثانيهام القيود الواردة عىل قاعدة الرضائية)ثانياً(.منهام مكنون ق
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 أوال: رضائية العقد
قيض بأن يف العقود والذي يسلطان اإلرادة تعترب قاعدة رضائية العقود شقاً من مبدأ عام يف مجال العقود يوسم مببدأ 

عانة عقد رشيعة للمتعاقدين ال يجوز ألي منها الحياد عام تضمنته بنيته األساسية ولو باالستالعقد رضايئ يف مقامه األول كام أن ال
 .107بالقضاء إال يف حاالت محددة ويف ظروف خاصة

ومن حيث مدلولها القانوين تقيض الرضائية مبنح الحرية التامة إلرادة األطراف إلبرام العقود وكذلك عدم إبرامها، فالفرد 
، وهذا مرتبط بعدم إرادته بأن يصبح مديناً لشخص آخر، ومسؤوالً تجاهه بتنفيذ 108حر يف أن يتعاقد أو ال يتعاقد يف هذا املرحلة

 .109التزام معني
 ومبوجبه متنح إرادة أطراف العقد السلطان والحرية يف تجاهلكام وتقيض قاعدة الرضائية بحرية تحديد مضمون العقد 

ليتاح لهذه اإلرادة حرية تنظيم هذه األحكام أو اآلثار املرتتبة عنه مبا يوائم مصالح أي منوذج ترشيعي ينظم أحكام العقد، 
ويضفى فيها الرشعية عىل االتفاقات والتحديد اإلرادي لآلثار املخالفة ملا نص عليه القانون يف مقام تنظيمه آلثر العقد، أطرافه، 

دون غريهام من جهة، وأن القواعد الناظمة ألحكامه تعترب من القواعد وذلك باعتبار أن العقد يعني املتعاقدين يف املقام األول 
 .110املكملة غري اآلمرة والتي يجوز االتفاق عىل مخالفتها من جهة أخرى

وتقيض قاعدة الرضائية كذلك بوالدة العقد ونشوئه؛ عند تالقي اإليجاب الصادر من أحد الطرفني بقبول الطرف اآلخر، 
ور يف صحة االنعقاد حيث يتحدد دورها يف هذه املرحلة بإثبات الترصف دون غريه، والرضائية يف هذا دون أن يكون للكتابة د

 .111املوطن تتعلق بالصورة أكرث من املضمون، حيث تبعد العقد عن أي شكلية أو قيد يتعلق بإنشائها
 ثانيا: القيود الواردة عىل رضائية العقد

قود إال أن قاعدة الرضائية يف إبرام العقد وال سيام فيام يخص تحديد املضمون عىل الرغم من كونها األساس يف قيام الع
ال تجري عىل إطالقها بل تتم وفق قيود عديدة؛ وأهمها التالعب ببعض األحكام الجوهرية يف إبرام العقد، أي أن هذه اإلرادة 

لتايل ال تعترب بشكل مبارش عىل الحكم بصحته، وبا تكون حرة يف حدود عدم املساس بالعنارص األساسية ألبرام العقد والتي تؤثر

                                                           

، 9110األردن،  –محمـــــــــد وحيـــــــــد الـــــــــدين ســـــــــوار، االتجاهـــــــــات العامـــــــــة فـــــــــي القـــــــــانون املـــــــــدني، الطبعـــــــــة الثانيـــــــــة، دار الثقافـــــــــة للنشـــــــــر، عمـــــــــان  - 107

 .91ص 

 .992، ص0221مصر، طبعة  –أبو زهرة محمد، امللكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية، دار الفكر العربي، القاهرة  - 108
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مـــــــن  027هـــــــو إجبـــــــار الشـــــــخص بغيـــــــر حـــــــق علـــــــى أن يعمـــــــل عمـــــــال دون رضـــــــاه عمـــــــال باملـــــــادة  العقـــــــد يعدمـــــــه فـــــــيو  الرضـــــــا يعيـــــــب الـــــــذي اإلكـــــــراه "يعتبـــــــر

ومــــــن املتفــــــق عليــــــه فقهــــــا وقضــــــاء أن اإلكــــــراه يختلــــــف آثــــــره مــــــن اــــــخص آلخــــــر وانــــــه يشــــــترط التناســــــب بــــــين العمــــــل املطلــــــوب مــــــن  القــــــانون املــــــدني.

د الرضــــــــا وشــــــــل إرادة الــــــــرفض لــــــــدى املكــــــــره املتعاقــــــــد، منشــــــــور علــــــــى املوقــــــــع ، املكــــــــره ووســــــــيلة اإلكــــــــراه بحيــــــــث يكــــــــون أثــــــــر الوســــــــيلة كافيــــــــا إلفســــــــا

https://qarark.com/courts?page=1&content=%D9%8A%D8%B9%D8%AA% 9191/12/99، تاريخ الزيارة. 

 .993سابق، صأبو زهرة، محمد، مرجع  - 110

أن عقـــــــد البيـــــــع  –قضـــــــاء محكمـــــــة الـــــــنقض  علـــــــى ذلـــــــك اســـــــتقر اج هـــــــاد محكمـــــــة الـــــــنقض املصـــــــرية ومـــــــن ذلـــــــك قرارهـــــــا الـــــــذي جـــــــاء فيـــــــه " فـــــــي - 111

محــــــــرر  فــــــــي فيهــــــــا بمجــــــــرد تالقــــــــى إرادتــــــــي املتعاقــــــــدين علــــــــى قيــــــــام االلتــــــــزام ونفــــــــاذه دون لــــــــزوم إفــــــــراغ ذلــــــــك التــــــــي يــــــــتم التعاقــــــــد الرضــــــــائية العقــــــــود مــــــــن

، منشـــــــــــور علـــــــــــى موقـــــــــــع محكمـــــــــــة 02/09/9102قضـــــــــــائية، الصـــــــــــادر بتـــــــــــاريخ  30لســـــــــــنة  2072محكمـــــــــــة الـــــــــــنقض املصـــــــــــرية، رقـــــــــــم  مكتـــــــــــوب، قـــــــــــرار 

 .9191/12/11الزيارة ، تاريخ https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111370083&&ja=197547النقض املصرية، 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
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قاعدة الرضائية الوحيدة يف مجال تنظيم العقود بل يصاحبها العديد من القواعد التي يقع عىل إرادة املتعاقدين احرتامها وإال 
 حكم عىل العقد باإلعدام القانوين ومن أبرز هذه املبادئ:

ة العقدية بأن العقد ال يكون صحيحاً إال إذا صدر من شخص الئق قانونياً ومتمتع يقيض مبدأ اللياقة . مبدأ لياقة العقد؛1
باألهلية الالزمة للترصف، أي أن مبدأ اللياقة العقدية يقيد الرضائية وهي أصل قيام االلتزامات بإبرامها من قبل األشخاص الذين 

م األهلية لفة هذا القيد أي بقيام العقد من أطراف ال تتوافر فيهتتوافر لديهم األهلية واللياقة التي فرضها القانون، ويف حال مخا
 .112واللياقة القانونية قد يفقد العقد وجوده القانوين

ويكون الشخص الئقاً من الناحية القانونية إذا ما أتم مثانية عرش عاماً وغري مصاباً بأي عارض من عوارض األهلية، وعىل 
 ترصفات عديم التمييز لعدم بلوغه السن القانوين أو الشخص البالغ لسن الرشد واملصابهذ األـساس أقرت الترشيعات ببطالن 

والتي نصت عىل: "ليس للصغري غري  002بعارض من عوارض األهلية كالجنون والعته، وهذا ما أكده املرشع األردين يف املادة 
من مدونة األرسة املغربية والتي  994ريب يف املادة ، واملرشع املغ113املميز حق الترصف يف ماله وتكون جميع ترصفاته باطلة"

 .114نصت عىل: " ترصفات عديم األهلية باطلة وال تنتج أي أثر"
موقوفة  -كالعقود-كام وأكدت الترشيعات عىل اعتبار الترصفات الصادرة من الشخص غري املميز والدائرة بني النفع والرضر 

من القانون  002نفسه بعد بلوغ سن الرشد وهذا ما تشري له الفقرة الثانية من املادة  عىل إجازة الويل أو الويص، أو إجازة الشخص
املدين األردين والتي نصت عىل أن" : أما الترصفات الدائرة بني النفع والرضر فتعقد موقوفة عىل إجازة الويل يف الحدود التي 

، والفقرة الثانية من الفصل الرابع من ظهري االلتزامات 115شد"يجوز فيها له الترصف ابتداء أو إجازة القارص بعد بلوغه سن الر 
والعقود املغريب والذي جاء فيه: " غري أنه يجوز تصحيح االلتزامات الناشئة عن تعهدات القارص أو ناقص األهلية، إذا وافق األب 

 .116نون"شكل الذي يقتضيه القاأو الويص أو املقدم عىل ترصف القارص أو ناقص األهلية. ويجب أن تصدر املوافقة عىل ال
؛ ال ينظر القانون بصبغته الحديثة إىل الفرد مبعزل عن الجامعة بل باعتباره جزءا منها، وينطبق مبدأ جمعية العقد .2

هذا الوصف عىل جميع الجوانب القانونية يف حياة األفراد مبا يف ذلك الجانب الحاميئ؛ حيث أصبح القانون وعىل عكس 
 حامية الجامعة عىل حساب الفرد ويقر ما يشاء من قواعد يف سبيل تحقيق أعىل سبل الحامية القانونية السابق يذهب إىل

 . 117للجامعة، وهذا هو املعنى العام ملبدأ جمعية العقد
م العقد بشكل يجاري أن يقو وتتجىل أبرز مظاهرة تطبيق مبدأ جمعية العقد بالقواعد املتعلقة بالنظام العام والتي تقيض ب

فيه املتعاقدان النظام العام واآلداب العامة، مبعنى أن العقد ال يكون مرشوعاً إال إذا جاء منسجامً مع املقتضيات االجتامعية 
 .118ومراعياً لها، وموافقا للقواعد التي ترسي يف النظام العام للدولة باعتبارها قوام بنيته االجتامعية

                                                           

 .13، ص 9191، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، املغرب، 0عبد الحق صافي، الوجيز في القانون املدني، ج - 112

 .0/3/0221.بتاريخ 9137، املنشور في الجريدة الرسمية رقم: 0/3/0221(، الصادر بتاريخ 32من القانون املدني األردني رقم: ) 002املادة  - 113

 .مدونة األسرة بمثابة 12.21(بتنفيذ القانون رقم  9113فبراير  2) 1424 من ذي الحجة 09صادر في  99.13.0من ظهير شريف رقم  993ادة امل - 114

 .0221(. لسنة 32من القانون املدني األردني رقم: ) 003املادة  - 115

 09قانون االلتزامات والعقود، منشور في ج.ر. بتاريخ ، املتعلق ب0202غشت  09املوافق  0220رمضان  12ه.ش. بتاريخ  من  3الفصل  116

، 9100أغسطس  02املوافق ل  0329رمضان  01بتاريخ  0-00-031املمثل في ه.ش. رقم  93-12، كما تم تتميمه بمقتل ى القانون رقم 0202شتنبر

 .9100شتنبر  99املوافق ل  0329شوال  92، بتاريخ 7231ج.ر.ر. 

 .90_07. ص0222العوامل االقتصادية واالجتماعية في العقد، مجلة القضاء والقانون، العدد األول، األردن، عبد الحي حجازي، أثر  - 117

 .3، ص9190، 29علي إبراهيم أحمد عبد العزيز، االمتداد القانوني لعقد اإليجار، مجلة قانون األعمال الدولية، العدد  - 118
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ع حني اشرتط أن ال يكون سبب العقد مخالفاً للنظام العام واآلداب العامة وترجمت معظم الترشيعات هذا املبدأ إىل واق
السبب هو الغرض املبارش  -0من القانون املدين األردين والتي جاء فيها: "  014فنص املرشع األردين عىل هذا القيد يف املادة 

، كام ونص املرشع 119م العام أو اآلداب"ويجب أن يكون موجودا وصحيحا ومباحا غري مخالف للنظا -9املقصود من العقد. 
من ظهري االلتزامات والعقود املغريب حيث جاء فيه: االلتزام الذي  19املغريب عىل ذات القيد تحت مسمى املرشوعية يف الفصل 

و أ  ال سبب له أو املبني عىل سبب غري مرشوع يعد كأن مل يكن. يكون السبب غري مرشوع إذا كان مخالفا لألخالق الحميدة
 .120للنظام العام أو للقانون"

فضالً عن لياقة العقد وقيامه مبا يوافق النظام االجتامعية، يتقيد مبدأ الرضائية بقيد النزاهة، ويراد  . مبدأ نزاهة العقد؛3
لثمن ابنزاهة العقد انتفاء الغرر، والغرر كام هو معروف يف الفقه اإلسالمي وجود جهالة يف عنارص العقد الواجب تحديدها ك

 واملحل.
وجسدت الترشيعات املقارنة هذا املبدأ يف ترشيعاتها ومن أبرز األمثلة عليه اشرتاطها وجود محل العقد وهذا ما أكده 

من القانون املدين األردين والتي نصت عىل: "يشرتط يف عقود املعاوضات املالية  010املرشع األردين يف الفقرة األوىل من املادة 
معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة باإلشارة إليه أو اىل مكانه الخاص أن كان موجودا وقت العقد أو ببيان أن يكون املحل 

 .  121األوصاف املميزة له مع ذكر مقداره أن كان من املقدرات أو بنحو ذلك مام تنتفي به الجهالة الفاحشة"
 االلتزامات والعقود املغريب والذي جاء فيه: " اليشء من ظهري 42كام وأشار املرشع املغريب إىل هذا القيد يف الفصل 

الذي هو محل االلتزام يجب أن يكون معينا عىل األقل بالنسبة إىل نوعه. ويسوغ أن يكون مقدار اليشء غري محدد إذا كان 
 قابال للتحديد فيام بعد".

طريف هذا املتبادل، ويراد بنفع العقد أن يكون ل تكون إرادة طريف العقد وعند إبرامه مقيدة مبدأ النفع . مبدأ نفع العقد؛4
العقد فائدة من إبرامه، أي مبعنى أن يحقق العقد لكال الطرفني نفع مادياً أو معنوياً، كقبض مقابل مايل أو نقل امللكية أو ترتيب 

 .122الحقوق العينية، وال يكون هذا النفع متحققاً إال إذا طال طريف االلتزام
ين عىل مبدأ نفع العقد حني قىض بعدم صحة العقد يف حال عدم وجود منفعة مرشوعة لطرفيه يف وأكد املرشع األرد
من القانون املدين األردين والتي نصت عىل: " ال يصح العقد إذا مل تكن فيه منفعة مرشوعة  011الفقرة األوىل من املادة 

من ظهري االلتزامات والعقود املغريب والذي  19 من الفصل ، وعىل ذات القيد أكد املرشع املغريب يف الفقرة األوىل123لعاقديه"
 .124جاء فيه: "االلتزام الذي ال سبب له أو املبني عىل سبب غري مرشوع يعد كأن مل يكن"

 الفرع الثاين: مفهوم البطالن
ىل جزئيتني إ يجمل بنا ويف سبيل الوقوف عىل جميع التفاصيل املتعلقة مبفهوم البطالن تقسيم هذا الفرع من الدراسة

 تضعنا األوىل منهام أمام تعريف البطالن )أوال(، وتبني لنا ثانيهام األنواع العامة للبطالن )ثانيا(.
                                                           

 .0221(. لسنة 32) من القانون املدني األردني رقم: 017املادة  - 119

 ، املتعلق بقانون االلتزامات والعقود.0202غشت  09املوافق  0220رمضان  12ه.ش. بتاريخ  19الفصل  - 120

 .0221(. لسنة 32من القانون املدني األردني رقم: ) 010املادة  - 121

 .79محمد وحيد الدين سوار، مرجع سابق،  - 122

 .0221(. لسنة 32ي رقم: )من القانون املدني األردن 011املادة  - 123

 ، املتعلق بقانون االلتزامات والعقود.0202غشت  09املوافق  0220رمضان  12من ه.ش. بتاريخ  19الفصل  124
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 أوالً: تعريف البطالن
قبل الخوض يف املعنى االصطالحي للبطالن البد لنا من املرور عىل مدلول البطالن يف اللغة باعتباره األصل يف وجود 

يَاُع َوالُْخرْسَاُن، أَْو ُسُقوُط هذا املصطلح؛ وبالعو  دة إىل معاجم اللغة العربية نجد أن الْبُطاَْلُن يف اللَُغًة يدل من حيث معناه عىل الضَّ
 .125الُْحْكم فالباطل نقيض الحق

َْعنَى: َذَهَب َضيَاًعا َوُخرْسَانًا، أَْو َسقَ  ُء يَبْطُُل بَطاًَل َوبُطاَْلنًا مبم ْ ي َط ُحْكُمُه، كام ويقال ذهب دمه بطالناً أ ويَُقاُل: بَطََل اليشَّ
ُل أي مبعنى تََعطََّل   .126هدراً، كام ويقال بَطََل البَيُْع" أي مبعنى َسَقَط. وبَطََل العامم

أما عىل املستوى االصطالحي فعرفه جانب من الفقه القانوين بأنه: الجزاء القانوين عىل عدم استجامع العقد ألركانه 
 .127طهاكاملة مستوفية لرشو 

وعرفه جانب فقهي آخر بأنه: نظام قانوين مؤداه اعتبار العقد أو الترصف القانوين بشكل عام غري قائم وأنه مل يقم أبداً 
 .128وذلك بسبب اختالل يف تكوينه

 .129كام وعرف البطالن بأنه: عدم الصحة أو عدم النفاذ الذي يلحق ترصفاً قانونياً ملخالفته ألمر أو نهي من املرشع
من القانون املدين األردين والتي تصت  012 صعيد الترشيع فعرف املرشع األردين العقد الباطل تحديدا يف املادة وعىل

عىل:" العقد الباطل ما ليس مرشوعا بأصله ووصفه بان اختل ركنه أو محله أو الغرض منه والشكل الذي فرضه القانون النعقاده 
 130جازة".وال يرتتب عليه أي أثر وال ترد عليه اإل 

أما املرشع املغريب فلم يعرف العقد الباطل بشكل مبارش كام أنه مل يقرن البطالن يف العقود بل فضل تعميمها؛ بإقرانها 
من ظهري االلتزامات إىل أن االلتزام يكون باطالً بنص القانون يف حال نقص أحد  311بااللتزامات عامًة حني أشار يف الفصل 

قانون عىل بطالنه يف بعض الوقائع القانوين الخاصة والعقود املغريب بنصها عىل أنه:" ويكون االلتزام أركانه أو يف حال نص ال
 .131إذا قرر القانون يف حالة خاصة بطالنه" - 9إذا كان ينقصه أحد األركان الالزمة لقيامه؛  - 0باطال بقوة القانون: 

وعية العقد نجد بأن البطالن نظام قانوين يرتبط بشكل وثيق مبرش وباستجامع كافة األحكام الواردة يف التعريفات السابقة 
حيث أنه البطالن وكام هو واضح نظام قانوين يحكم من خاللها عىل العقد بالزوال نظراً لعدم موافقته لألحكام العامة املحددة 

 .132قانوناً والتي تضفي عليه املرشوعية ومتنحه صفة الوجود القانوين
يعزى البطالن إىل سببني يتحدد األول منهام بحدوث خلل يف ذات العقد ومقوماته أي يف ركنه ومن حيث الحكم به ف

مثل أن يصدر اإليجاب أو القبول ممن ليس أهالً للتعاقد، أو أال يوافق القبول اإليجاب أو أن يكون املحل مام ال يجوز التعامل 

                                                           

 .71، ص0222، دار صادر، بيروت، لبنان، 09ابن منظور، معجم لسان العرب، م - 125

 .3/0/9190(، تاريخ الزيارة https://www.maajim.com/dictionaryمعجم الغني، مادة بطالن، ) - 126

 .331لبنان، ص  –، دار إحياء التراث العربي، بيروت 9عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني )اإلثبات، األثار(، ج - - 127

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 0ر الحقوق الشخصية " االلتزامات"، ط عدنان السرحان ونوري خاطر، شرح القانون املدني مصاد - - 128

 .023، ص9119األردن، 

 .923، ص9103املغرب،  -عبد القادر العرعاري، مصادر االلتزام )نظرية العقد(، الكتاب األول، الطبعة الرابعة، دار األمان، الرباط - 129

 .0221(. لسنة 32رقم: ) من القانون املدني األردني 013املادة  - 130

 ، املتعلق بقانون االلتزامات والعقود.0202غشت  09املوافق  0220رمضان  12من ه.ش. بتاريخ  211الفصل  131

 .9112األردن،  -، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان 0يوسف عبيدات، مصادر االلتزام في القانون املدني )دراسة مقارنة(، ط - 132
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ع أو أن يكون املحل أو السبب مخالفاً للنظام العام، فكل من هذا فيه أو أن يكون خالياً عن سبب أو أن يكون السبب غري مرشو 
 .133اإلخالل ميس ذات العقد ومقوماته

أما السبب الثاين فيتحدد بالخلل يف أوصافه الخارجية عن ذاته ومقوماته ومثال ذلك أن يكون املعقود عليه مجهوالً 
 .134جهالة فاحشة أو أن ال يستويف الشكل الذي فرضه القانون

 نيا: أنواع البطالنثا
ينقسم البطالن كأصل عام إىل نوعني يوسم األول منهام بالبطالن املطلق فيام يسمى ثانيهام بالبطالن النسبي، ويعتمد 

 هذه التنوع يف البطالن عىل مدى الحاجة لتقرير البطالن، وفورية األثر وإمكانية تصحيح العقد.
لك النوع من البطالن الذي يجعل الذي يعدم الوجود القانوين للعقد الوجود يراد بالبطالن املطلق ذ . البطالن املطلق؛0

دون الحاجة إىل تقرير بطالنها، والذي ال يجوز معه التصحيح بشكل مطلق، حيث أن الباطل عدم وال يجري عليه 
 .135التصحيح

االختالل يف حالة عدم ، ويتحقق هذا 136وتشمل هذه الطائفة العقود التي اختل أحد أركانها، من رضا ومحل وسبب
توافر الرشوط التي تطلبها القانون يف هذا الركن، أي وجود الركن وانتقاص رشوطه، وهذا طبيعي ألن عدم توافر أحد األركان 

 بشكل مطلق يؤدي إىل انعدام العقد.
رشوط الواجب من أحد النخلص مام سبق فالعقد الباطل بطالناً مطلقاً هو العقد متوافر األركان أركانه الثالث، املنتقص 

 توافرها للحكم بالوجود القانوين لهذا الركن باستثناء رشوط صحة الرتايض التي تدخل بطبيعة الحال يف زمرة البطالن النسبي.
وهو املفهوم املرادف للعقد القابل لإلبطال وفيه يكون العقد قامئا إال أن هذا العقد إال أنه ينتقص  . البطالن النسبي؛2

رشوط صحة الرتايض، أو بشكل أدق قد اعرتى أحد أطرافه أحد عيوب الرضا كالغلط والتدليس واإلكراه من أحد 
 .137واالستغالل

وعىل عكس البطالن املطلق والذي يقع دون الحاجة إىل تقريره يتوقف البطالن النسبي عىل طلب صاحب الحق فيه 
 بون، والويل أو الويص يف واقعة إبرام العقد من ناقص األهلية.واملحدد مبوجب أحكام القانون كالغالط واملدلس عليه واملغ

وحيث إن اإلبطال النسبي رشع ملصلحة املتعاقد الناقص األهلية أو ملن وقع يف غلط أو للمدلس عليه أو املكره أو ملن 
 .138استغل فان أحدهم أجاز العقد أو تنازل عن طلب اإلبطال فيصبح العقد ويبقى قامئا منتجا ألثاره

                                                           

 .022ونوري خاطر، شرح القانون املدني مصادر الحقوق الشخصية، مرجع سابق، ص  عدنان السرحان - 133

 .920، ص0220غني حسون طه، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام "مصادر االلتزام، مطبعة املعارف، بغداد،  - 134

 .930عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص  135

، دار العدالة، القاهرة، مصر، 0ح القانون املدني، بمذاهب الفقه وأحكام القضاء الحديثة، الجزء أنور العمرو  ي، املوسوعة الوافية في شر  - 136

 .310، ص 9101

 .12، ص 0232أحمد شكري السباعي، نظرية بطالن العقود في القانون املدني املغربي والفقه اإلسالمي واملقارن، منشورات عكاه، املغرب،  - 137

 .01، ص9102طالن العقد على الغير، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، ملياء بن زهرة، آثار ب - 138
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 املطلب الثاين 
 أحكام البطالن

ينطوي البطالن بصبغته القانونية عىل العديد من األحكام التي تتعلق تارة باألسباب القانونية إلثارته، وتارة أخرى باآلثار 
الن طالتي ترتتب عىل تقريره، ولإلحاطة بكافة هذه األحكام سنعمد تقسيم هذا املطلب إىل فرعني نبني يف األول منهام أسباب ب

 العقد )الفرع األول(، وتحدد يف ثانيهام آثار بطالن العقد )الفرع الثاين(.
 الفرع األول: أسباب بطالن العقد

يعترب البطالن مبدأ عام ميس العقود يف جميع الحاالت التي يخالف فيها طريف العقد ما أوجب القانون توافره يف بنية 
ون البطالن بنص خاص وعند حدوث وقائع معينة ولبيان كافة التفاصيل املتعلقة العقد، أو يف الحاالت التي يقرر فيها القان

بالصورتني سيتم تقسيم هذا الفرع من الدراسة إىل جزئيتني تبني األوىل منهام بطالن العقد الختالل أحد األركان )أوال(، 
 البطالن بنص القانون )ثانيا(.

 أوال: بطالن العقد كجزاء الختالل أحد األركان
 يعترب البطالن الجزاء الرئيس الختالل أركان العقد الثالث املتمثلة بالرضا واملحل والسبب

يعرب املفهوم العام لركن الرىض عن تطابق إراديت اإليجاب والقبول من أجل إحداث أثر قانوين،  .اختالل ركن الرىض؛0
ن يكون العقد صحيًحا البد من أن يكون رضا كل من املتعاقدي سواء كان هذا األثر إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه وليك

 .139صحيًحا ال تشوبه أي عيب لذلك يعد الرتايض األساس الذي يقوم عليه العقد
ويشرتط يف الرتايض أن يصدر عن إرادة شخص يتمتع باألهلية القانونية أي بالغ لسن الرشد وغري مصاب بأي عارض 

يف حالة توافر األهلية أن يصدر الرىض عن إرادة حرة وواعية بطبيعة العقد وجوهره وغري من عوارض األهلية، كام ويشرتط 
 مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا كاإلكراه والتدليس.

إذا ما صدر الرضا من عديم التمييز ويكون العقد باطال بطالنا مطلقا ولو كان العقد  140ويف مقابل ذلك يختل ركن الرضا
كن الرضا يف حال وقع املتعاقد يف أحد عيوب اإلرادة كالغلط والتدليس إال أن البطالن ال يقع بشكل كام ويختل ر  141ملصلحته

مبارش بل يكون نسبياً ويتوقف عىل إرادة من وقع يف أحد عيوب اإلرادة فإن شاء أقره وإن شاء أبطله ليرتتب عىل ذلك اآلثار 
 .142ةالعامة للبطالن والتي سيتم بيانها يف املراحل الالحق

يراد بركن املحل باإلداء الذي يجب عىل املدين أن يقوم به ملصلحة الدائن، وينقسم بوجه عام  . اختالل ركن املحل؛9
 .143إىل ثالث أنواع فإما أن يكون نقل حق عيني، أو القيام بعمل، أو االمتناع عن القيام بعمل ما

                                                           

 .21عبد الحق صافي، مرجع سابق، ص   - 139

 .911عدنان السرحان ونوري خاطر، مرجع سابق، ص  - 140

( من القانون 013/0" يستفاد من املادة ) أكدت محكمة التمييز األردنية على حكم اختالل العقد لعدم توافر األهلية في قرارها الذي جاء فيه: - 141

( اختالل الشكل الذي فرضه 3( اختالل الغـرض منه )2( اختالل املحـل )9( اختالل الركن )0املدني، أن البطالن يلحق بالعقد في حاالت معنيه )

أهلية التعاقد مختل حيث أن لكل واحد من  القانون النعقاده. وبـالرجوع إلى عقد العمل موضوع هذه الدعوى نجد أن ركن العقد واملتمثل في

 ، موقع قرارك.0222/ 93/3، الصادر بتاريخ: 0223لسنة  9022الطرفين أهليه للتعاقد". قرار محكمة التمييز بصف ها الحقوقية، رقم 

 .23يوسف عبيدات، مرجع سابق، ص  - 142

 .092عبد الحق صافي، ص  - 143
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ستقبل وإذا مل يكون موجودا كام ويشرتط يف ركن ويشرتط يف ركن املحل أن يكون موجودا أو ممكن الوجود يف امل
 .144املحل أن يكون معني أو قابالً للتعيني وفضال عن ذلك يشرتط يف ركن املحل أن يكون مرشوعا

ويرتب القانون جزاء البطالن عىل تخلف هذه الرشوط فيكون العقد باطالً يف حالة عدم وجود املحل عند التعاقد كام لو 
، ويعترب العقد باطالً 145قد باطالً إذا كان املحل مستحيل الوجود يف املستقبل وكانت هذه االستحالة مطلقةهلك كام ويعترب الع

 .146كذلك يف حالة مخالفة قيد التعيني أو قابلية التعيني وكذلك القيد الذي يقيض بأن يكون مرشوعا األساسية
من القانون املدين  014يف الفقرة األوىل من املادة عرف املرشع األردين ركن السبب يف العقد  . اختالل ركن السبب؛3

 .147األردين والتي نصت عىل: " السبب هو الغرض املبارش املقصود من العقد"
ويشرتط يف سبب العقد أن يكون موجوداً كام ويشرتط فيه أن يكون مباحا وأال يخالف النظام العام واآلداب العامة يف 

من القانون املدين األردين: "ويجب أن يكون موجودا وصحيحا ومباحا  014لثانية من املادة ، وهذا ما أكدته الفقرة ا148اململكة
 .149غري مخالف للنظام العام أو اآلداب"

كام ويشرتط القانون أن يتوافر السبب عىل منفعة مرشوعة للعاقدين ليك يصح ويرتب آثاره وهذا ما أكدته الفقرة األوىل 
 . 150دين األردين والتي نصت عىل: " ال يصح العقد إذا مل تكن فيه منفعة مرشوعة لعاقديه"من القانون امل 011من املادة 

ويف حالة عدم تقيد املتعاقدين بهذه الرشوط وتخلفها عن سبب العقد فإن القانون يرتب البطالن كجزاء عام ينزل بالترصف 
 .151القانوين من جهة أخرى

 152ثانيا: البطالن بنص القانون
البطالن كجزاء الختالل األركان فقد أقر املرشع األردين ببطالن العقد يف حاالت أخرى ومنها بطالن  فضال عن تقرير

 العقد لتخلف الشكلية وبطالن العقد لعدم تحديد املدة وبطالن التعامل يف الرتكة املستقبلية

                                                           

 .013يوسف عبيدات، مرجع سابق، ص  - 144

 .01ملياء بن زهرة، مرجع سابق، ص - 145

أكد القضاء األردني على حكم بطالن العقد باختالل ركن املحل في حكم محكمة صلح حقوق الكرك والذي قضت فيه: إن عقد البيع هو من  - 146

 هذا العقد، ويخضع هذا العقدالعقود الرضائية التي تتطلب تراض ي البا ع واملشتري على الثمن ومحل البيع وكافة العناصر األساسية األخرى ل

من القانون املدني تجد املحكمة انه يستفاد منها أن  013/0للقواعد واألحكام العامة التي تنظم العقود امللزمة للجانبين ... وبرجوع لنص املادة 

حكم محكمة صلح حقوق الكرك الحكم  -اختالل الغرض منه".  -2اختالل املحل  -9اختالل الركن  -0البطالن يلحق بالعقد في حاالت معينة وهي :

 ، موقع قرارك.9191/ 7/00، الصادر بتاريخ: 9191لسنة  0237رقم 

 ،0221(، لسنة 32من القانون املدني األردني رقم: ) 017املادة  - 147

 .073يوسف عبيدات، مرجع سابق، ص  - 148

 .0221(، لسنة 32من القانون املدني األردني رقم: ) 017املادة  - 149

 .0221(، لسنة 32من القانون املدني األردني رقم: ) 011املادة - 150

 .911عدنان السرحان ونوري خاطر، شرح القانون املدني مصادر الحقوق الشخصية، مرجع سابق، ص  - 151

ح ال يرتبان بطالن العقد ألن أر  ى القضاء األردني هذا املبدأ في قرار محكمة التمييز األردني الذي جاء فيه: " إن عدم املوافقة وأخذ التصري - 152

 أنه نص فقط على ترتيب غرامات 
ّ
عينه مالقاعدة تقول ال بطالن بدون نص ولو أن املشرع األردني أراد البطالن لنص على ذلك في قانون العمل إال

، موقع 0222/ 93/3صادر بتاريخ: ، ال0223لسنة  9022قرار محكمة التمييز بصف ها الحقوقية، رقم  -على من يخالف أحكام القانون املذكور". 

 قرارك.
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لطرف األول إليجاب الصادر من اتقوم العقود عىل الرضائية، وتنعقد مبجرد التقاء ا . بطالن العقد لتخلف الشكلية؛0
 .153بقبول الطرف اآلخر، وعليه ال تعترب الشكلية قيداً إلبرام العقود من حيث األصل العام

وعىل الرغم من أن األصل يقيض برضائية العقود وعدم تقييدها بشكل معني إال أن هذه القاعدة ال تجري عىل إطالقها 
وجب أحكام القانون، والتي توجب إبرام العقد وفق شكلية معينة هذا األصل دون حيث ترد عليها بعض االستثناءات املقررة مب

 .154التقيد بأي شكلية معينه
وهذا ما أكدت عليه  155ويرتتب عىل تخلف الشكلية القانونية التي فرضتها أحكام القانون بطالن العقد بطالناً مطلقاً 

 والتي نصت عىل أن: " العقد الباطل ما ليس مرشوعا بأصله ووصفه بان من القانون املدين األردين 012الفقرة األوىل من املادة 
 .156النعقاده وال يرتتب عليه أي أثر وال ترد عليه اإلجازة"والشكل الذي فرضه القانون اختل ركنه أو محله أو الغرض منه 

ود لتخلف د ببطالن العقومل يضمن املرشع املغريب فحوى نصوص ظهري االلتزامات والعقود املغريب قاعدة عامة تفي
الشكلية يف حال تطلبها القانون إال أنه قد أكد عليها يف العديد من التطبيقات العقدية ومن بطالن عقود نقل امللكية وترتيب 

اء من مدونة الحقوق العينية املغربية والتي ج 4الحقوق العينية يف حال عدم اتباعها الشكلية القانونية والوارد حكمها يف املادة 
ها جميع الترصفات املتعلقة بنقل امللكية أو بإنشاء الحقوق العينية األخرى أو نقل -تحت طائلة البطالن  -فيها: " يجب أن تحرر

أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكاالت الخاصة بها مبوجب محرر رسمي، أو مبحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام 
 لنقض ما لن ينص قانون خاص عىل خالف ذلك".مقبول للرتافع أمام محكمة ا

باإلضافة إىل بطالن العقد بسبب عدم توافر الشكلية أشار القانون املدين األردين  . بطالن العقد لعدم تحديد املدة؛9
 .157إىل تطبيق آخر من تطبيقات بطالن العقد يتحدد ببطالن العقد بسبب عدم تحديد املدة يف اتفاقات الوعد بالتعاقد

                                                           

 ألحكام القانون املدني األردني، مجلة جامعة القدس املفتوحة  - 153
ً
مصطفى العجارمة، الشكلية كقيد يرد على اإلرادة عند تكوين العقد وفقا

 .012ص .9103، 37للبحوث اإلنسانية واالجتماعية، العدد 

 .073قانون املدني، مرجع سابق، صيوسف عبيدات، مصادر االلتزام في ال   - 154

 ألحكام القانون املدني األردني، مرجع سابق، ص - 155
ً
 .013مصطفى العجارمة، الشكلية كقيد يرد على اإلرادة عند تكوين العقد وفقا

 .0221(، لسنة 32من القانون املدني األردني رقم: ) 011املادة  - 156

 لذلك قضت محكمة بداية الزرقاء بصف  -
ً
ها االستننافية ببطالن عقد بيع املركبات لعدم توافر الشكلية القانونية حيث جاء في قرارها: " تطبيقا

 ما تقل ي به املادة 
ً
 لعدم استيفاء ركن الشكل ومن املتعين ونتيجة بطالن العقد لتخلف الشكل وفقا

ً
من القانون  013عقد بيع املركبة باطل قانونا

دينار هو قضاء موافق لصحيح  0711حالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإلزام املستأنف برد املبلغ املقبوض والبالغ املدني إن يتم إعادة املتعاقدين لل

. 3/1/9190، الصادر بتاريخ: 9190لسنة  0909قرار محكمة بداية الزرقاء بصف ها االستننافية، رقم  -القانون ومحكمتنا تقرها فيما خلصت إليه". 

 .13-11-9190موقع قرارك. 

د أن جفي نفس الصدد أكدت محكمة التمييز األردنية على بطالن عقود بيع العقارات لتخلف الشكلية القانونية في قرارها الذي جاء فيه: " وحيث ن -

 ( من القانون املدني نصت على: )العقد باط013املميز لم يقدم أي بينة على أنه تنازل عن الفيال للمميز ضده وبما أن املادة )
ً
ل ما ليس مشروعا

. وبما أن (بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون النعقاده وال يترتب عليه أي أثر وال ترد عليه اإلجازة

يتم التنازل عن الفيال أمام  ( من أراض ي دابوق لم يتم وفق األصول ولم00( حوض )713الثابت أن عقد بيع الفيال املقامة على قطعة األرض رقم )

ي في ر دائرة التسجيل لذا فمن ما يترتب على ذلك أن العقد باطل ويجب إعادة الحال ملا كان عليه ويتوجب إعادة املبلغ الذي قبضه البا ع للمشت

، الصادر بتاريخ: 9191لسنة  729ة، رقم قرار محكمة التمييز بصف ها الحقوقي –( من القانون املدني. 921و 922مثل هذه الحالة تطبيقا ًللمادتين )

 . موقع قرارك.3/2/9191

 .911عدنان السرحان ونوري خاطر، شرح القانون املدني مصادر الحقوق الشخصية، مرجع سابق، ص  - 157

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


                                                                                                                    

72 

 

  ISSN:2509-0291  2022 أبريل/ماي  39 اإلصدار
 

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

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

لوعد بالتعاقد هو عقد يتعهد مبوجبه الواعد بإبرام عقد مع طرف آخر، وهو عقد حقيقي مستقل وذو طبيعة خاصة يتحدد وا
 . 158موضوعه بتسهيل إبرام العقد النهايئ لونه يثبت اإليجاب الذي يؤدي قبوله الالحق من قبل املستفيد إىل قيام العقد النهايئ

قد أن يتم تعيني جميع املسائل الجوهرية للعقد فيه كام واشرتط تحديد مدته ويف واشرتط املرشع األردين لصحة هذا الع
من القانون املدين األردين  014وهذا ما أكدته الفقرة األوىل من املادة  159حال عدم تحديد هذه املدة فإن العقد يكون باطال

ذا عينت بإبرام عقد معني يف املستقبل ال ينعقد إال إ  والتي جاء فيها: " االتفاق الذي يتعهد مبوجبه كال املتعاقدين أو أحدهام
 .160جميع املسائل الجوهرية للعقد املراد إبرامه واملدة التي يجب إبرامه فيها"

وأكد القضاء األردين عىل حكم رشوط صحة الوعد بالتعاقد وباألخص تحديد املدة يف حكم محكمة صلح حقوق عامن 
د هو يف حقيقته عقد حقيقي مستقل وذو طبيعة خاصة وجعل له املرشع رشوطاً خاصة ينفرد والذي جاء فيه: " إن الوعد بالتعاق

 بها عن غريه وهذه الرشوط تتمثل باالتفاق عىل املسائل الجوهرية وتحديد مدة معينة إلبرام العقد".
ريب نصاً مامثالً، ملغوعىل صعيد الترشيع املقارن فلم يضمن املرشع املغريب فحوى نصوص ظهري االلتزامات والعقود ا

ويعزى ذلك إىل عدم تنظيمه أحكام الوعد بالتعاقد كاتفاق قانوين متهيدي للعقد الالحق، إال أن القضاء املغريب قد أكد عىل 
صحة الوعد بالتعاقد وحكم تحديد مددته يف قرار محكمة النقض املغربية والذي قضت فيه: " مبا أنه ثبت أن عقد الوعد ببيع 

ص علـى التزامـات متقابلـة بـني املتعاقدين وحدد أجال للوفاء بها، وأنه إذا مل يتحقق البيع خالل هـذا األجـل وألي العقار نـ
 .161سبب كان فإن الواعد بالبيع يرجع إىل املوعود له مبلغ التسبيق، ويـسرتد حقـه يف الترصف يف ملكه"

ملنقولة ام للرتكة عن مجموع األموال املنقولة وغري ايعرب املفهوم العبطالن التعامل يف الرتكة املستقبلية؛  .3
 .162التي ميلكها الشخص حال وفاته، وال تتكسب الرتكة وجودها القانوين الفعيل مبسمى الرتكة إال حال وفاة الشخص

 أما مفهوم الرتكة املستقبلية فيعرب عن مجموع ما ميلكه الشخص حال حياته أي مجموع ما يدخل يف ذمته املالية من
أموال منقولة وغري منقولة والتي يرد عليها التعامل باعتبارها تركة قد ورثها الخلف عنه، وبالتايل هي تعامل يف مال مل يكتسب 

 وجوده القانوين الفعيل.
وباعتبارها تقع عىل مال مل يكتسب الوجود القانوين فقد أبطلت الترشيعات جميع الترصفات التي تجري عليها وفقاً 

من  011ة مستقبلية حتى يف حال موافقة املورث، وهذا ما أكده عليه املرشع األردين يف الفقرة الثانية من املادة لوصفها ترك
القانون املدين األردين والتي نصت عىل أنه: " غري انه ال يجوز التعامل يف تركة إنسان عىل قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه إال 

 .163يف األحوال التي نص عليها القانون

                                                           

 .23يوسف عبيدات، مصادر االلتزام في القانون املدني، مرجع سابق، ص   - 158

 .911ون املدني مصادر الحقوق الشخصية، مرجع سابق، ص عدنان السرحان ونوري خاطر، شرح القان - 159

 .0221(، لسنة 32من القانون املدني األردني رقم: ) 017املادة  - 160

 .9190 3/3، الصادر بتاريخ: 9190لسنة  9120حكم صلح حقوق عمان، رقم  -

.  مجلة قضاء محكمة النقض، العدد 03/00/9112يخ ، الصادر بتار 9113//0/7/ 0922، ملف عدد 2719قرار محكمة النقض املغربية، رقم  - 161

23 ،9191. 

 ألحكام القانون املدني الفلسطيني رقم  - 162
ً
النافذ في قطاع غزة،  9109لسنة  3حسام الدين محمود الدن، التعامل في التركة املستقبلية "وفقا

 .7، ص 9107، 9، عدد 92"مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، مجلد 

 .0221(، لسنة 32من القانون املدني األردني رقم: ) 017املادة  - 163
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من ظهري االلتزامات والعقود  10كام وأكد املرشع املغريب عىل حكم بطالن التعامل يف الرتكة املستقبلية يف الفصل 
املغريب والذي جاء فيه: ومع ذلك ال يجوز التنازل عن تركة إنسان عىل قيد الحياة، وال إجراء أي تعامل فيها أو يف يشء مام 

 ف مام سبق يقع باطال بطالنا مطلقا".تشتمل عليه ولو حصل برضاه. وكل ترص 
 الفرع الثاين 

 آثار بطالن العقد
يرتتب عىل الحكم ببطالن العديد من اآلثار القانونية الخطرية، وال تقترص هذه اآلثار عىل ما ميس املتعاقدين بل تتوسع 

آثار البطالن بالنسبة  ئيتني تبني األوىل منهاملتصل الغري، ولبيان كافة هذه اآلثار البد لنا من تقسيم املعالجة املوضوعية إىل جز 
 ألطراف العقد )أوال(، وتتناول ثانيهام آثار البطالن بالنسبة للغري )ثانيا(.

 أوال: آثار البطالن أطراف العقد
 يخضع بطالن العقد من حيث اآلثار إىل القاعدة الفقهية العامة التي تقيض بأن "الباطل. أثر البطالن الكيل للعقد؛ 1

عدم والعدم ال يرتب أثراً" وعليه يعترب العقد الباطل وكأصل عام منعدم الوجود القانوين، ويقتيض ذلك عدم ترتيبه آلثاره املتبادلة 
من القانون املدين األردين والتي تصت عىل: العقد الباطل ما  012بني املتعاقدين وهذا ما أكد عليه املرشع األردين يف املادة 

من قانون  311، واملرشع املغريب يف الفصل 164وال يرتتب عليه أي أثر وال ترد عليه اإلجازة"له ووصفه.... ليس مرشوعا بأص
االلتزامات والعقود املغريب والذي جاء فيه: " االلتزام الباطل بقوة القانون ال ميكن أن ينتج أي أثر، إال اسرتداد ما دفع بغري حق 

 .165تنفيذا له"
، 166ن أو إبطال العقد زوال العقد بشكل كيل وبأثر رجعي وزوال العقود التابعة للعقد األصيلويرتتب عىل تقرير البطال 

ويراد بالزوال الكيل للـعـقـد أنه ويف حالة بطالن العقد وزوال الوجود القانوين واملادي له، فإنه يعترب كأن مل يكن أصال، وعليه 
 .167ي ترتبت يف ذمة أطرافه والحقوق التي رتبها لكال الطرفنيتسقط آثاره بحكم القانون مبا يف ذلك االلتزامات الت

                                                           

ة يأكد القضاء األردني على حكم عدم صحة التعامل بالتركة املستقبلية لعلة دخوله في نطاق الغرر ومخالفته للنظام العام في حكم محكمة بدا -

 ألحكام املا
ً
من القانون املدني ال يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة  011/9دة حقوق عمان  والذي جاء فيه" : تجد املحكمة أنه وسندا

ادة ملولو كان ذلك برضاه إال في األحوال التي نص عليها القانون، ألن التعامل في تركة إنسان يدخل ضمن الغرر ومخالف للنظام العام بداللة ا

، ولو كان ذلك برضاه، حيث من القانون املدني ألنه إذا منع الشارع التعامل ف 012/9
ً
 للنظام العام أو اآلداب كان العقد باطال

ً
ي ش يء أو كان مخالفا

البيع أو بأنه وان كان يجوز التعامل في األشياء املستقبلية إال أن املشرع استثنى التعامل بالتركات املستقبلية ،حيث منع املشرع التعامل فيها 

دم مشروعية املحل، ألن املضاربة على املوت تتعارض مع اآلداب، ويستثنى من ذلك بعض التصرفات مثل املقايضة أو الصلح أو التنازل عنها لع

 .9190/ 07/9، الصادر بتاريخ: 9191لسنة  9301حكم محكمة بداية حقوق عمان، رقم -الوصية والوقف. 

ون املدني األردني والتي نصت على أنه: "إذا انحل العقد بسبب من القان 932أشار املشرع األردني لألحكام العامة آلثار البطالن في املادة  - 164

 البطالن أو الفسخ أو باي سبب آخر وتعين على كل من املتعاقدين أن يريد ما استولى عليه...".

ي منهما ما قبعه من اآلخر ف أشار املشرع املغربي آلثار البطالن وعلى رأسها إعادة املتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد برد كل - 165

من ظهير االلتزامات والعقود املغربي والتي نصت على أن : " يترتب على إبطال االلتزام وجوب إعادة املتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة  201الفصل 

لذي تقرر إبطاله. وتطبق بشأن الحقوق التي كانا عليها وقت نشأته، والتزام كل منهما بأن يرد لآلخر كل ما أخذه منه بمقتل ى أو نتيجة العقد ا

 املكتسبة على وجه صحيح للغير حسني النية األحكام الخاصة املقررة ملختلف العقود املسماة.

 .913عدنان السرحان ونوري خاطر، شرح القانون املدني مصادر الحقوق الشخصية، مرجع سابق، ص  - 166

 .913، مرجع سابق، ص0عبد الحق صافي، الوجيز في القانون املدني، ج - 167
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وأكد القضاء األردين عىل حكم سقوط آثار العقد يف قرار محكمة التمييز والذي جاء فيه: "يف ويف ذلك نجد أن عقد 
 هذه املركبة يز ضده عىلبيع املركبة موضوع هذه الدعوى هو عقد بيع باطل وال يرتتب عليه أثر وال ترد عليه اإلجازة وأن يد املم

مل تكن يداً غاصبة وأنه كان قد تسلمها من املميز مبحض إرادته وباالتفاق معه باالستناد إىل عقد البيع الباطل املوقع فيام بينهام 
عقد لوحيث إن العقد باطل فهو ال يصلح سبباً للضامن ألن املسؤولية العقدية من آثار العقد الصحيح وأما ا 01/4/9102بتاريخ 

 .168الباطل فال يرتتب عليه أثر"
كام وأكد القضاء املغريب عىل هذا الحكم يف قرار محكمة االستئناف التجارية بفاس والذي جاء فيه: "فامدام تبني 
للمحكمة مصدرة الحكم إن العقد قام عىل أساس مخالف للقانون فانه من حقها أن تتمسك ببطالنه وليست الغاية من إعالن 

 .169ن معاقبة املتعاقدين وإمنا الغرض هو محو آثار عقد قام عىل أساس غري مرشوع"هذا البطال 
ومن جهة زوال العقد بأثر رجعي فيقيض بأنه إذا تقرر بطالن العقد أو إبطاله رسيان هذا اإلبطال عىل املتعاقدين من يوم 

انا عليها قبل إبرام العقد ويف بعض الحاالت إعادة إبرام العقد، وهذا ما يوجب إعادة أطراف العالقة العقدية إىل الحالة التي ك
املتعاقدين إىل الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فللبائع إن يسرتد املبيع ومثاره منذ إبرام العقد وللمشرتي إن يسرتد ما أداه أي 

 . 170الثمن باإلضافة إىل املصاريف التي أنفقها لحفظ املبيع
الحكم يف قرار محكمة التمييز الذي جاء فيه: " ال يرتتب عىل العقد الباطل أي أثر قانوين وأكد القضاء األردين عىل هذا 

من  012وال ترد عليه اجازه، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطالنه وللمحكمة أن تقيض به من تلقاء نفسها وفقاً ألحكام املادة 
دعي عليه مبوجب اتفاقية منظمة خارج دائرة التسجيل وأن امل القانون املدين، وعليه وحيث أن املدعي قد اشرتى شقة من املدعى

 942دفع من مثنها فيكون هذا البيع باطالً مام يرتتب عىل بطالنه إعادة الحال إىل ما كان عليه قبل التعاقد وفقاً ألحكام املادة 
 .171من القانون املدين" 942واملادة 

محكمة االستئناف التجارية بفاس والذي قضت فيه بأن: "العقد كام وأكد القضاء املغريب عىل هذا الحكم يف قرار 
 .172من ق ل ع"  311الباطل ال يرتب إال أثر قانوين واحد وهو اسرتداد ما دفع بغري حق تنفيذا له عمال باملادة 

ار إىل أداء صويف حال استحال اسرتداد ما أداه املتعاقدان عينا بسبب هالك اليشء يف يد املشرتي أو الحائز فإن األمر ي
 .173املثل إذا كان املقبوض من املثليات أو التعويض أو أداء قيمته كتعويض يف حال كان من القيميات

وفيام يخص عقود املدة التي يستحيل فيها الرد كام هو الحال يف العقود املستمرة وعىل رأسها عقود اإليجار فإن الرد 
ايض رتد املنفعة التي تحصل عليها املؤجر منذ إبرام العقد، وإمنا يكون للقيكون فيها بالتعويض، حيث ال ميكن للمؤجر أن يس

                                                           

 (shttps://qarark.com/court. موقع قرارك )9190/ 00/00، الصادر بتاريخ: 9190لسنة  3203قرار محكمة التمييز بصف ها الحقوقية، رقم  – 168

  ، موقع عدالة2/01/9102، الصادر بتاريخ 211/02"، ملف عدد  0731فاس، رقم " قرار محكمة االستنناف التجارية ب  - 169

https://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/14185.htm 

 .012مرجع سابق، صيوسف عبيدات، مصادر االلتزام في القانون املدني،   - 170

 ، موقع قرارك.9190/ 97/9، الصادر بتاريخ: 9191لسنة  7313قرار محكمة التمييز بصف ها الحقوقية لحكم رقم  - 171

، موقع عدالة، 09/9/9102، الصادر بتاريخ 0021/9109" ملف عدد 927قرار محكمة االستنناف التجارية بفاس، رقم "  - 172

(https://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/14024.htm) 

 .913عدنان السرحان ونوري خاطر، شرح القانون املدني مصادر الحقوق الشخصية، مرجع سابق، ص  - 173
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تحديد مبلغ التعويض الذي يحل محل االسرتداد العيني، والتعويض هنا ال يعني القيمة املحددة يف العقد فالعقد يف هذه األحوال 
 ة بالخرباء.قيمة املحددة يف العقد، أو االستعانباطل وإمنا يكون التقدير وفق صالحية القايض والذي يجوز له االستئناس بال

عمدت الترشيعات ويف سبيل إرساء قاعدة استقرار املعامالت إقرار أحكام تحاول من خاللها  . أثر البطالن الجزيئ؛2
انتقاص ب التخفيف من وقع بطالن العقود واآلثار املرتتبة عليها ومن أبرز صور التدخل الترشيع يف مثل هذه الوقائع ما يعرف

 العقد.
ويقع هذا االنتقاص عندما يكون العقد يف شق منه باطالً كام لو أبرم عقد عىل محلني مختلفني كان األول منهام مرشوعاً 
واآلخر غري مرشوع، أو كام لو تضمن العقد بنداً مخالفاً للنظام العام ويف مثل هذه الحاالت ال يصيب البطالن العقد برمته بل 

  174جوز رسيان العقد يف حال إزالته، أي إبطال الجزء الباطل وإبقاء الجزء الصحيح مرتباً آلثارهعىل جزء منه ي
من القانون املدين األردين والتي نصت عىل: " إذا كان العقد  012وأكد املرشع األردين عىل حكم انتقاص العقد يف املادة 

 175اقي".ينة فإنه يبطل يف الشق الباطل ويبقى صحيحا يف البيف شق منه باطال يبطل العقد كله... إذا كانت حصة كل شق مع
والواضح من النص السابق أن املرشع األردين قد قيد صحة انتقاص العقد بتحديد قيمة الشق الباطل بشكل منفصل عن 

 الصحيح، وبالتايل ال يصح هذا االنتقاص يف حال كون القيمة محددة لهام معاً.
ىل حكم صحة انتقاص العقد إال مل يشرتط تحديد قيمة الشق الباطل بشكل منفصل وهذا وبدوره أكد املرشع املغريب ع

من ظهري االلتزامات والعقود املغريب والذي نص عىل: "بطالن جزء من االلتزام يبطل االلتزام يف  312ما يؤكده منطوق الفصل 
حقه البطالن، ويف هذه الحالة األخرية يبقى االلتزام مجموعه، إال إذا أمكن لهذا االلتزام أن يبقى قامئا بدون الجزء الذي ل

 قامئا باعتباره عقدا متميزا عن العقد األصيل ".
 ثانيا: أثر البطالن بالنسبة للغري

باعتباره قد استحوذ عىل محل العقد قد يعمد أحد الطرفني إجراء أي الترصفات الناقلة للملكية للغري، وينطبق مفهوم الغري 
 .176عىل كل من يخلف املتعاقد األصيل يف ملكية محل العقد أو من يرتتب له حق عيني عليهيف هذا املقام 

وباعتبار أن الباطل عدم والعدم ال يرتب أي أثر بل ويبطل كل ما يتبعه، فمن البديهي القول إنه ينطبق عىل الغري ما 
البطالن عىل تبة عىل محل العقد، وإذا تم الحكم بينطبق عىل املتعاقدين، حيث يؤدي بطالن العقد إىل سقوط حقوق الغري املرت 

العقد األصيل الساري بني املتعاقدين سيمتد هذا البطالن إىل أن يصل للغري الذي ترتبه له حق بعد إبرام العقد األصيل فتتأثر 
 .177حقوقه بصحة أو ببطالن العقد

                                                           

عقدية دراسة مقارنة في التشريعات املدنية والتجارية لبعض الدول العربية، علي إبراهيم عبد العزيز، الشروط املعدلة ألحكام املسؤولية ال - 174

 .972. ص9190أطروحة دكتوراة، جامعة الحسن األول، املغرب، 

 .0/3/0221.بتاريخ 9137، املنشور في الجريدة الرسمية رقم: 0/3/0221(، الصادر بتاريخ 32من القانون املدني األردني رقم: ) 012املادة  - 175

أكدت محكمة التمييز على حكم صحة انتقاص العقد في قرارها الذي جاء فيه: " وحيث إن حصته باقي ثمن الشقة معينة في العقد واملبلغ  -

 بطل العقد كله إال إذا كانت حصة كل شق معينة فمنه يبطل في الش
ً
 وحيث إنه إذا كان العقد في شق منه باطال

ً
 معينا

ً
الباطل  قاملتصالح عنه أيضا

 لحكم املادة )
ً
 في الباقي وذلك إعماال

ً
( من القانون ذاته وحيث إن الشق من اتفاقية التسوية بخصوص املبلغ املتصالح عليه 012ويبقى صحيحا

 القانون".
ً
 كما تم بيانه فمن النتيجة التي توصلت إليها محكمة االستنناف في قرارها املطعون فيه يتفق وصحيحا

ً
التمييز كمة قرار مح –الحكم صيحا

 ، موقع قرارك.9190/ 01/01، الصادر بتاريخ: 9190لسنة  2391بصف ها الحقوقية، رقم 
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 ذا القاعدة ال تجري عىل إطالقها بل نصتوعىل الرغم من أن األصل يقيض بسقوط الحقوق املرتتبة للغري إال أن ه
الترشيعات عىل العديد من االستثناءات املبنية عىل مبدأ حامية الغري حسن النية، وهذا ما أكد عليه املرشع املغريب منفرداً يف 

للغري حسني  حمن ظهري االلتزامات والعقود املغريب والذي جاء فيه: "وتطبق بشأن الحقوق املكتسبة عىل وجه صحي 301الفصل 
، وعىل الرغم من عدم نصه عىل هذا الحكم مبوجب قاعدة عامة إال 178النية األحكام الخاصة املقررة ملختلف العقود املسامة"

 أن املرشع األردين قد ضمن نصوص القانون املدين األردين العديد من االستثناءات التي تفيد بذلك ومنها: 
وز املال بحجة أو ورقة رسمية دون أن يعلم بوجود اختالل يف الترصف األصيل ويراد بحسن النية ذلك الشخص الذي يح

والتي نصت عىل:"  0021الناقل للملكية أو الحق العيني وعىل هذا جرى تعريفه يف القانون املدين األردين وتحديداً يف املادة 
، 179ه"ن النية، ما مل يقم الدليل عىل غري عد حسن النية من يحوز اليشء، وهو يجعل انه يعتدي عىل حق الغري، ويفرتض حس

من ظهري االلتزامات والعقود املغريب والذي جاء فيه: "الحائز حسن النية هو من يحوز اليشء  013وبذات املعنى عرفه الفصل 
 .180مبقتىض حجة يجهل عيوبها"

بيقات تطبيق التقادم أبرز هذه التطوتتعدد التطبيقات الترشيعية املقرة بعدم رسيان البطالن يف حق الغري حسن النية ومن 
من القانون املدين األردين 0029القصري يف حال كان حائز العقار حسن النية والذي أشار له املرشع األردين بشكل منفرد يف املادة 

ت ناذا وقعت الحيازة عىل عقار أو حق عيني عقاري وكان غري مسجل يف دائرة التسجيل واقرت  - 0والتي نصت عىل أنه: " 
 الحيازة بحسن النية واستندت يف الوقت ذاته اىل سبب صحيح فان املدة التي متنع من سامع الدعوى تكون سبع سنوات". 

كام ويعترب من التطبيقات العملية لحامية حسن النية احتفاظ حائز املنقول متى كان حسن النية أي جاهال ببطالن سند 
نقول سند وذلك مبوجب قاعدة الحيازة يف امل تقرر بعد ذلك بطالن سند املترصف سلفه فإن الغري بحقه عىل املنقول يف حال

ال تسمع دعوى امللك  -0من القانون املدين األردين حيث جاء فيها: " 0022، وهذا ما أكده املرشع األردين يف املادة 181امللكية
واملرشع  182ته تستند إىل سبب صحيح وحسن نية"عىل من حاز منقوال أو حقا عينيا عىل املنقول أو سندا لحامله وكانت حياز 

من ظهري االلتزامات والعقود املغريب حيث جاء فيه: " يفرتض يف الحائز بحسن نية شيئا منقوال أو  441املغريب يف الفصل 
مجموعة من املنقوالت أنه قد كسب هذا اليشء بطريق قانوين وعىل وجه صحيح، وعىل من يدعي العكس أن يقيم الدليل 

 ليه.ع
وباإلضافة إىل ما سبق يعترب من التطبيقات العملية لعدم رسيان البطالن يف حق الغري متلك الحائز حسن النية للثامر؛ 
فبخالف ما تقتيض به القواعد العامة يف البطالن وتحديداً بعدم ترتيب العقد املحكوم علية باإلبطال ألي أثر قانوين، وبالتايل 

 أو للغري متلك غلة املال بل يتوجب عليهم تسليمها بشكل عيني أو قيمي ملالك.ال يجوز للمتعاقد األصيل 

                                                           

 ت والعقود.، املتعلق بقانون االلتزاما0202غشت  09املوافق  0220رمضان  12من ه.ش. بتاريخ  201الفصل  - 178

 .0221(. لسنة 32من القانون املدني األردني رقم: ) 0021املادة  - 179

 ، املتعلق بقانون االلتزامات والعقود.0202غشت  09املوافق  0220رمضان  12من ه.ش. بتاريخ  012الفصل  - 180

 .912عدنان السرحان ونوري خاطر، مرجع سابق، ص  - 181
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وتطبيقاً ملبدأ حسن النية خرجت الترشيعات عن هذه القاعدة وأقرت بأن الحائز حسن النية يتملك مثار املال ونفعه طيلة 
نصت عىل: " ميلك الحائز حسن النية ما قبضه  ( مدين أردين، والتي0020مدة الحيازة وهذا ما أكده املرشع األردين يف املادة )

 .183من الثامر واملنافع مدة حيازته"
من ظهري االلتزامات والعقود املغريب والذي جاء فيه: " الحائز  013كام وأكد املرشع املغريب عىل ذات الحكم يف الفصل 

ا بعد رفع الدعوى عليه برد اليشء، وما يجنيه منهعن حسن نية يتملك الثامر، وال يلزم إال برد ما يكون منها موجودا يف تاريخ 
 . 184ذلك"

 الخامتة
عمدت هذه الدراسة بأن اإلطار العام للبطالن العقد وكذلك األحكام العامة للبطالن، وانقسمت املعالجة املوضوعية يف 

الن أي القاعدي لتقرير البطهذه الدراسة إىل مطلبني اختص األول منهام ببيان ماهية البطالن  وذلك من خالل بيان اإلطار 
القواعد األصيلة لبناء العقود ومدى تعلق بطالن العقد بها، واملفهوم العام للبطالن، أما املطلب الثاين فاختص ببيان أحكام 

اًء و البطالن يف الترشيع األردين واملغريب بوجه يوضح األسباب القانونية للحكم به واآلثار القانونية التي ترتتب عىل تقريره س
املتعلقة بأطراف العقد أو الغري، وبالحديث التفصييل يف هذه العناوين الرئيسية توصلت هذه الدراسة إىل جملة من النتائج وميكن 

 إجامل أهمها يف ما ييل: 
تعترب الرضائية أساساً عاماً لبناء العقود إال أن هذه األساس محاط بالعديد من القيود الرامية لتحقيق مصلحة  .0

 مع وحامية حقوق األفراد.املجت
 يرتبط البطالن بشكل وثيق باملبادئ العامة لبناء العقود وإنشائها، حيث يعد الوجه التطبيقي لعدم التقيد باملبادئ .9

 املقيدة ملبدأ سلطان اإلرادة يف العقود.
 تارة أخرى يفيعترب بطالن العقود متشعباً من حيث البناء القاعدي، حيث يبنى يف تارة عىل مصلحة الجامعة و  .3

 عىل حامية مصالح وحقوق األفراد.
يعترب البطالن املطلق من قبيل الجزاء املرتتب عىل اختالل أركان العقد الثالث املتمثلة بالرضا واملحل والسبب   .4

 وعدم اكتامل رشوط أي منها، وكذلك الجزاء املرتتب عىل تخلف الشكلية القانوين التي فرضتها أحكام القانون.
لبطالن النسبي من قبيل الحق الذي يتاح ملن وقع يف عيب من عيوب اإلرادة التخلص من االلتزام يعترب ا .4

 الذي نشأ نتيجة هذا العيب.
يرتتب عىل تقرير البطالن أو إبطال العقد زوال العقد بشكل كيل وبأثر رجعي أي أنه إذا تقرر بطالن العقد   .1

ال أن هذه القاعدة ال تجري عىل إطالقها حيث نصت الترشيعات عىل العديد يزول كليا، وينعدم، ويعترب كأن مل يكن أصال، إ 
 من االستثناءات التي عملة من خاللها عىل حامية حقوق كل من اتسم بحسن النية.

                                                           

 .0221(. لسنة 32من القانون املدني األردني رقم: ) 0020املادة  - 183

 ، املتعلق بقانون االلتزامات والعقود.0202غشت  09املوافق  0220رمضان  12من ه.ش. بتاريخ  012الفصل  - 184

 .912عدنان السرحان ونوري خاطر، مرجع سابق، ص  -  
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 املقرتحات
بالنظر إىل الخطورة التي يرتبها البطالن وال سيام املطلق، تقرتح هذه الدراسة ضم العقود التي يشرتط فيها   -0

 ية املعينة والتي ال تتوافر عليها إىل قامئة العقود القابلة لإلبطال أو املوقوفة ال الباطلة لتضييق نطاق البطالن.الشكل
أكد املرشع األردين ومن خالل الحكم العام لبطالن العقود عىل أن العقد الباطل ال يرتب أثرا، إال أنه مل يبني  -9

م الحال يف الترشيع املغريب، وعليه تقرتح هذه الدراسة إيراد نص يقيض بأن عداألحكام التفصيلية لعدم ترتيب األثر كام هو 
 ترتيب األثر يشتمل عىل إعادة الحال عىل ما كانت عليه يف حال كان ذلك ممكناً، أو اللجوء إىل التعويض.

طبيعة ل مل يضع املرشع األردين قاعدة عامة تفيد بعاملة الغري حسن النية مبقتىض النصوص الخاصة ووفقاً  -3
الحق الذي اكتسبه كام هو الحال يف الترشيع املغريب، وعليه تقرتح هذه الدراسة إيراد قاعدة عامة تقيض مبعاملة الغري حسن 

 النية معاملة خاصة، وتبعاً لطبيعة الحق املكتسب، ومبا تقره النصوص الخاصة. 
عقود  لغري حسن النية يف حال بطالنمل ينص املرشع األردين واملغريب عىل عدم رسيان البطالن يف حق ا -4

اإلدارة، كام لو اكتسب الغري حسن النية حق االنتفاع مبوجب عقد إيجار ومن ثم تبني بطالن عقد اإلدارة، ونظراً لدخول الغري 
لنية ا حسن النية يف هذه العقود تويص هذه الدراسة عىل املرشع األردين واملغريب إيراد نص يقيض بعدم تأثر حقوق الغري حسن

 الذي اكتب حقاً وفقاً لعقد إدارة باطل.
مل يضمن املرشع املغريب فحوى نصوص ظهري االلتزامات والعقود املغريب قاعدة عامة تفيد ببطالن العقود  -4

لتخلف الشكلية يف حال تطلبها القانون عىل الرغم من إقرارها يف مواطن متعددة، ونظراً ألهميتها من جهة ودخولها يف نطاق 
 ط صحة العقد تقرتح هذه الدراسة إدراج عدم اتباع الشكلية التي تطلبها القانون يف القاعدة العامة للبطالن.رشو 

الرغم من أهميتها ورضورتها كعقد ابتدايئ متهيدي يتضمن كافة املسائل الجوهرية املمهدة للعقد األصيل مل  -1
امً خاصاً به تضمني نصوص ظهري االلتزامات والعقود املغريب تنظيينظم مسألة الوعد بالتعاقد وعليه نقرتح عىل املرشع املغريب 

 كام هو الحال يف الترشيع األردين.
مل مينح املرشع املغريب حسن النية امتياز التقادم القصري، ونظراً ألهميته لهذه الفئة خصوصاً بتثبيتها حقها  -2

ملحفض بحيازته يقر من خالله بتملك حسن النية العقار غري ا نقرتح عىل املرشع املغريب النص تضمني مدونة الحقوق العينية نصاً 
 ملدة سبع سنوات كام هو الحال يف الترشيع األردين مع فرض قيد السبب الصحيح.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


                                                                                                                    

79 

 

  ISSN:2509-0291  2022 أبريل/ماي  39 اإلصدار
 

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

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

 املراجع واملصادر
 .0222، دار صادر، بريوت، لبنان، 09ابن منظور، معجم لسان العرب، م -  
 .0221مرص، طبعة  –العقد يف الرشيعة اإلسالمية، دار الفكر العريب، القاهرة أبو زهرة محمد، امللكية ونظرية  -  
أحمد شكري السباعي، نظرية بطالن العقود يف القانون املدين املغريب والفقه اإلسالمي واملقارن، منشورات عكاظ،  -  
 .0222املغرب، 
، دار العدالة، 0اهب الفقه وأحكام القضاء الحديثة، الجزء أنور العمرويس، املوسوعة الوافية يف رشح القانون املدين، مبذ -  

 .9101القاهرة، مرص، 
 9109لسنة  4حسام الدين محمود الدن، التعامل يف الرتكة املستقبلية "وفقاً ألحكام القانون املدين الفلسطيني رقم  -  

 .9104، 9، عدد 93النافذ يف قطاع غزة، "مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، مجلد 
 .9191، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، املغرب، 0عبد الحق صايف، الوجيز يف القانون املدين، ج -  
عبد الحي حجازي، أثر العوامل االقتصادية واالجتامعية يف العقد، مجلة القضاء والقانون، العدد األول، األردن،  -  

0222. 
 .9104غرب، امل -لتزام )نظرية العقد(، الكتاب األول، الطبعة الرابعة، دار األمان، الرباطعبد القادر العرعاري، مصادر اال -  
 –، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 9عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين )اإلثبات، األثار(، ج -  

 لبنان.
، دار الثقافة للنرش 0ر الحقوق الشخصية " االلتزامات"، ط عدنان الرسحان ونوري خاطر، رشح القانون املدين مصاد -  

 .9119والتوزيع، عامن، األردن، 
 .9190، 39عيل إبراهيم أحمد عبد العزيز، االمتداد القانوين لعقد اإليجار، مجلة قانون األعامل الدولية، العدد  -  
ارية لبعض عقدية دراسة مقارنة يف الترشيعات املدنية والتجعيل إبراهيم عبد العزيز، الرشوط املعدلة ألحكام املسؤولية ال -  

 . 9190الدول العربية، أطروحة دكتوراة، جامعة الحسن األول، املغرب، 
 .0220غني حسون طه، الوجيز يف النظرية العامة لاللتزام "مصادر االلتزام، مطبعة املعارف، بغداد،  -  
 .9103الغري، رسالة ماجستري، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، ملياء بن زهرة، آثار بطالن العقد عىل  -  
األردن،  –محمد وحيد الدين سوار، االتجاهات العامة يف القانون املدين، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنرش، عامن  -  

9110. 
مجلة جامعة  نون املدين األردين،مصطفى العجارمة، الشكلية كقيد يرد عىل اإلرادة عند تكوين العقد وفقاً ألحكام القا -  

 . 9102، 44القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتامعية، العدد 
األردن،  -، دار املسرية للنرش والتوزيع، عامن 0يوسف عبيدات، مصادر االلتزام يف القانون املدين )دراسة مقارنة(، ط -  

9112. 
  

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


                                                                                                                    

80 

 

  ISSN:2509-0291  2022 أبريل/ماي  39 اإلصدار
 

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

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

 يع واملامرسة القضائيةبني الترش إشكاليات الزواج العريف يف الجزائر
Problems of customary marriage in Algeria Between legislation and judicial practice 

الدكتورة: شيخ سناء 
 أستاذة محارضة أ بكلية الحقوق والعلوم السياسية

 تلمسان -جامعة أيب بكر بلقايد
 امللخص: 

ملعارصة، فبالرغم من أّن املرشع اشرتط كتابة وتسجيل عقد الزواج إال أّن يعّد موضوع الزواج العريف من أخطر املواضيع ا
بعض األفراد يغفلون هذا الرشط ويعقدون زواجهم دونه،وهذا رغبة منهم يف التهرب من الرشوط التي يضعها القانون إلبرام عقد 

يحصل نزاع ة عندما يتنكر الزوج لرابطة الزوجية، فالزواج.ويثري الزواج العريف من الناحية العملية والقانونية مشاكل عديدة، خاص
نه عن إثبات هذا الزواج العريف، فينجم ع –وغالباً ما تكون الزوجة  –بني الطرفني بشأن وجوده أو صحته، ويعجز أحد الزوجني 

 مشاكل كثرية ال متس طريف عقد الزواج فقط، بل متتّد أيضاً لتمّس األبناء واملجتمع أيضاً.
  ملفتاحية:الكلامت ا

 القضاء. –القانون  -الحقوق األرسية –إثبات  -الزواج العريف
 

Abstract 
The subject of customary marriage is one of the most serious contemporary issues. Although the 

legislator has required that the marriage contract be registered in writing, some individuals are omitting this 
requirement and marry  without it. 

 In practice and  in law ,customary marriage raises many problems , specially when the husband denies 
the marital bond, where there is dispute between  the parties as to its existence or validity, and one of the 
spouses –often the wife- is unable to prouve this customary marriage , resulting in many problems not only 
affecting the parties  to the marriage contract , but also extending to children and society.    

Keyworlds 
Customary marriage - proof - family rights - law - the judiciary.  
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 مقدمة  
أوجب املرشع الجزائري إبرام عقد الزواج أمام موثق أو موظف مؤّهل قانوناً، وأن يتّم قيده يف سجالت الحالة املدنية، 

ذا الرشط ألفراد يغفلون هغري أنه وبالرغم من رصاحة النصوص القانونية برضورة توثيق وتسجيل عقد الزواج إال أّن بعض ا
ويعقدون زواجهم دونه، وهو ما يعرف بالزواج العريف، وهذا رغبة منهم يف التهرب من الرشوط التي يضعها القانون إلبرام عقد 

 الزواج.
ع ا ويثري الزواج العريف من الناحية العملية والقانونية مشاكل عديدة، خاصة عندما يتنكر الزوج لرابطة الزوجية، فيحصل نز 

نه عن إثبات هذا الزواج العريف، فينجم ع –وغالباً ما تكون الزوجة  –بني الطرفني بشأن وجوده أو صحته، ويعجز أحد الزوجني 
مشاكل كثرية ال متس طريف عقد الزواج فقط، بل متتّد أيضاً لتمّس األبناء واملجتمع أيضاً. فام املقصود بالزواج العريف؟ وما هي 

 ريها؟اإلشكاليات التي يث
هذا، ما سنجيب عنه  يف هذا البحث من خالل تحديد أهّم اإلشكاليات التي يثريها عقد الزواج العريف، سواء من حيث 
 تعريفه وكيفية إثباته )املبحث األول(، وباعتباره وسيلة يلجأ إليها املقبلون عىل الزواج للتهرب من الرشوط املتطلبة قانوناً )املبحث

دي إىل فقدانهم حقوقهم األرسية )املبحث الثالث(، محاولني االهتامم بالناحيتني النظرية والتطبيقية الثاين(، وهذا ما يؤ 
 للتعريف مبا جاء به االجتهاد القضايئ الجزائري يف هذا املجال من خالل جمع القرارات القضائية الصادرة عن املحكمة العليا.

 هاملبحث األول: تعريف الزواج العريف وكيفية إثبات
يثري الزواج العريف عدة إشكاليات، بداية من تعريفه )املطلب األول( إىل كيفية إثباته )املطلب الثاين(، وهذا ما سنوضحه 

 فيام ييل:
 املطلب األول: تعريف الزواج العريف

هل قانونا مع من قانون األرسة عىل ما ييل: "يتّم عقد الزواج أمام املوثق أو أمام موظف مؤ  18نّص املرشع يف املادة  
من نفس القانون عىل أنّه: "يثبت الزواج مبستخرج  22مكرر من هذا القانون"، كام نّص يف املادة  9و 9مراعاة ما ورد يف املادتني 

 من سجل الحالة املدنية، ويف حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضايئ".
مام موظف مؤهل قانونا لهذا الغرض، وأنّه يثبت إّما يستفاد من هاتني املادتني أّن عقد الزواج يتّم أمام املوثق أو أ  

مبستخرج من سجل الحالة املدنية أو بحكم قضايئ يف حالة عدم تسجيل الزواج برشط توافر أركانه ورشوطه املنصوص عليها 
 مكرر من نفس القانون. 9و 9يف املادتني 

من قانون األرسة التي نّصت عىل ما ييل: "الزواج  04ة وتجدر اإلشارة إىل أّن عقد الزواج هو عقد رضايئ طبقا لنص املاد 
هي شكلية  22و 18هو عقد رضايئ يتّم بني رجل وامرأة عىل الوجه الرشعي..." وأّن الشكلية التي اشرتطها املرشع يف املادتني 

، و"يف حالة عدم املدنية إلثبات عقد الزواج ال تكوينه، ألّن املرشع استعمل عباريت "يثبت الزواج" مبستخرج من سجل الحالة
 تسجيله يثبت بحكم قضايئ"، ماّم يؤكد أّن الشكلية املشرتطة يف عقد الزواج هي إلثباته ال النعقاده.

فإنّه  –رغم توافر أركانه  –إذن كأصل عام يتعنّي تسجيل عقد الزواج كإجراء شكيل، غري أنّه يف حالة عدم تسجيله  
لقضاء قيام العالقة الزوجية وفقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية، ويطالب بتسجيل عقد الزواج ميكن لكل ذي مصلحة أن يثبت أمام ا

 املذكورة أعاله، وهذا ما يعرف بالزواج العريف. 22وفقا لنص املادة 
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يقصد بالزواج العريف أو ما يسمى بزواج الفاتحة يف املجتمع الجزائري ذلك "الزواج الذي يتّم وفقا ألحكام الرشيعة  
إلسالمية، وتراعى فيه األحكام الرشعية املتطلبة يف الزواج من توافق إراديت كل من طرفيه، واالتفاق عىل الصداق وحضور ا

 .(185)الويل وشاهدين، ولكنّه يفتقر لإلجراءات الشكلية". وسّمي بالزواج العريف ألنّه ينعقد وفقا ألعراف وتقاليد املجتمع
الزواج الرسمي يف أّن الزواج الرسمي يتّم إّما من طرف املوثق أو ضابط الحالة املدنية يتمثل الفرق بني الزواج العريف و  

أو من طرف املوظف املختص بذلك لدى القنصليات الجزائرية يف الخارج إذا انعقد الزواج يف بلد أجنبي بني جزائريني أو بني 
برام عقد الزواج إالّ بعد التأكّد من رضورة توافر رضا الزوجني ، وال يقوم املوثق أو املوظف املؤهل قانونا بإ (186)جزائري وأجنبية

وأهليتهام، وحضور ويل الزوجة، وتسمية الصداق وحضور شاهدين وانعدام املوانع الرشعية للزواج، وحال انعقاد الزواج يسجل 
لخص إىل إبرامه أمام املوثق فيقوم بإرسال م مبارشة يف سجالت الحالة املدنية إذا تّم إبرامه أمام ضابط الحالة املدنية، أّما إذا تمّ 

أيام املوالية  5أيام من تاريخ إبرام العقد لتسجيله بسجالت الحالة املدنية، ويف خالل  03ضابط الحالة املدنية يف أجل أقصاه 
 .(187)الزواج تلوصول امللخص يسجل العقد يف سجالت الحالة املدنية، ويف كلتا الحالتني يُسلّم للزوجني دفرت عائيل يثب

وفقا ملا سبق ذكره فالزواج الرسمي هو الزواج الذي يتّم أمام املوثق أو ضابط الحالة املدنية املؤهل قانون طبقا لإلجراءات  
 ةالقانونية الخاصة بقيده وتسجيله يف الحالة املدنية ويف اآلجال القانونية، أّما الزواج العريف فهو العقد املربم وفقا ألحكام الرشيع

 اإلسالمية، فهو عقد صحيح رشعا ولكنّه يفتقر للكتابة والتسجيل.
 إثبات الزواج العريف: الثاين املطلب

املبدأ العام أنّه يتعنّي تحرير عقد الزواج وتسجيله من طرف املوثق أو ضابط الحالة املدنية، وذلك كإجراء شكيل قبل 
التي يّدعي أصحابها بأنّهم أزواج دون أن يتّم تحرير عقود زواجهم من الدخول، إالّ أنّه يف الواقع هناك العديد من الحاالت 

 طرف موظف مؤهل قانونا.
إّن اإلشكال يف الزواج العريف ينصب عىل مسألة إثباته لذا اعرتف املرشع الجزائري بالزواج العريف وذلك من خالل  

اء وفقا لحة بإثبات العالقة الزوجية العرفية أمام القضنّصه عىل كيفية التسوية القانونية له ، من خالل السامح لكّل ذي مص
من قانون األرسة، وذلك باللجوء إىل املحكمة من أجل استصدار  22لألحكام الرشعية واملطالبة بتسجيل العقد طبقا ألحكام املادة 

رسة، ثّم تسجيل هذا الحكم يف مكرر من قانون األ  9و 9حكم إلثبات عقد الزواج إذا توافرت أركانه ورشوطه طبقا لنص املادتني 
 سجالت الحالة املدنية بسعي من النيابة العامة.

هذا ما أكّده القضاء الجزائري بنّصه يف قرار املحكمة العليا عىل ما ييل: "متى كان الزواج العريف متوافرا عىل أركانه  
اء موافقا نية وإلحاق نسب األوالد بأبيهم يكون قضالتامة والصحيحة، فإّن القضاء بتصحيح هذا الزواج وتسجيله يف الحالة املد

 .(188)للرشع والقانون"

                                                           
، 91، ص 9، العدد 2002عقود الزواج العرفية بين قصور أحكام القانون ومتطلبات املجتمع، منشور في املجلة القضائية لسنة  بدوي علي، –(185) 

 وما بعدها. 072
 يراجع مواد قانون الحالة املدنية. –(186)
 من قانون الحالة املدنية. 002و 29/0يراجع نص املادة  –(187)
 .001، ص 3، العدد 0220حوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية، لسنة قرار املحكمة العليا، غرفة األ  –(188)
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، أو (190)، وبشهادة عدلني ذكرين(189)ولقد استقّر اجتهاد املحكمة العليا عىل إثبات الزواج العريف بشهادة األقارب 
، أو أن يكون (193)اهد واحد، أو بشهادة ش(192)، غري أنّه ال يجوز إثبات الزواج بشهادة امرأتني(191)بشهادة رجل وامرأتني

، والزواج العريف يثبت بعد موت (195)، كام أّن دعوى إثبات الزواج غري محّددة مبهلة معيّنة(194)الويل أحد شاهدي عقد الزواج
 .(196)أحد الزوجني بشهادة الشهود واليمني

هدين ضا الزوجني وويل وشاوحتى تأخذ املحكمة بشهادة الشهود عليهم أن يثبتوا يف شهادتهم أركان هذا الزواج من ر  
، ومن (198)، وأن ال تكون شهاداتهم متناقضة(197)وصداق، وذلك بأنّهم حرضوا قراءة الفاتحة مبجلس العقد، أو وليمة الزواج

 .(199)ثّم يف حالة عدم توافر األركان فإّن شهادة الشهود ال تكفي إلثبات عقد الزواج
، ومن ثّم فإّن القضاء برفض دعوى تثبيت (200)يق للوصول إىل الحقيقةكام يتعنّي عىل قضاة املوضوع القيام بإجراء تحق

، كام أّن عدم توافر أركان عقد الزواج يؤدي إىل رفض دعوى (201)الزواج العريف الناتج عن عالقة غري رشعية هو قضاء سليم
 .(202)تثبيت الزواج العريف

 
 وط املتطلبة قانونااملبحث الثاين:الزواج العريف قبل إبرامه وسيلة للتهرب من الرش 

أوجب املرشع الجزائري عىل املقبلني عىل الزواج احرتام مجموعة من الرشوط قبل إبرامهم عقد الزواج، ولكن قد يلجأ 
البعض إىل الزواج العريف للتهرب من القيود والرشوط املتطلبة قانونا، كرشط األهلية )املطلب األول(، ورشط القيام بالفحوص 

لثاين(، والقيود املتعلقة بتعدد الزوجات )املطلب الثالث( ، مام يثري العديد من اإلشكاليات نتناولها تباعا فيام الطبية )املطلب ا
 ييل:

 املطلب األول: إبرام عقود زواج القرص
ها يف ر اعترب القانون الجزائري الزواج عقدا رضائيا البد من توافر أركانه ورشوطه، ومن بينها األهلية الكاملة الواجب تواف

 الطرفني والتي تقتيض تحمل املسؤولية التامة املالية واالجتامعية، وحفظ استقرار األرسة.
                                                           

 .71عدد خاص، ص قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـاالج هاد القضا ي لغرفة األحوال الشخصية،  - (189)
ج العربي، أحكام الزوجية وآثارها في قانون األسرة الجزائري، قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، غير منشور ، مشار إليه في بلحا - (190)

 .313، ص 9102دار هومة،الجزائر، 
 .332، ص 2، العدد 2007قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية، لسنة  –(191)
 .22، ص 2، العدد 1993ضائية، لسنة قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـاملجلة الق - (192)
 .37، ص 50، العدد 1997قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـنشرة القضاة، لسنة  - (193)
 .923، ص 2، العدد 2011قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـمجلة املحكمة العليا،لسنة  - (194)
 .70، ص 2، العدد 1993ليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية، لسنة قرار املحكمة الع - (195)
 .022، ص 2، العدد 2000قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية،منشور بـاملجلة القضائية، لسنة  - (196)
 .11األحوال الشخصية، عدد خاص، ص  قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور باالج هاد القضا ي لغرفة - (197)
 .72، ص 0، العدد 1991قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية، لسنة  - (198)
 .13، ص 0، العدد 1990قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية، لسنة  - (199)
 .930، ص 2، العدد 2001يا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية، لسنة قرار املحكمة العل - (200)
 .920، ص 2، العدد 2003قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية، لسنة  - (201)
 .17، ص 4، العدد 1992 قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية لسنة - (202)
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سنة بالنسبة للرجل واملرأة، فساوى  19ولقد حّدد قانون األرسة الجزائري أهلية الزواج يف املادة السابعة منه حيث جعلها 
 11/84الزواج، بعدما كان فيه اختالف وتفاوت يف القانون رقم املرشع من حيث املبدأ بني الجنسني يف الحد األدىن لسن 

سنة للمرأة، كام أن املرشع  18سنة للرجل و 21، والذي حددت املادة السابعة منه آنذاك سن الزواج بـ 203املتضمن قانون األرسة
 ن أرسة .سنة يعترب أهال إلبرام عقد الزواج وتكوي 19، فكل شخص أكمل 204ربط أهلية الزواج بسّن الرشد

ولقد جاء هذا التعديل متاشيا مع االتفاقيات الدولية التي حظرت التمييز بني الجنسني يف الحقوق والواجبات، فاتفاقية 
سيداو تحظر زواج األطفال وخطبتهم وتلزم الدول بوضع حّد أدىن لسّن الزواج دون تفرقة بني الذكر واألنثى، ولجنة القضاء عىل 

 205برفع الحد األدىن لسن الزواج إىل الثامنة عرش بالنسبة للزوجني عىل السواء. 1991صت يف سنة التمييز ضّد املرأة أو 
يتبني مام سبق، أّن القانون الجزائري حّدد سنا دنيا لعقد الزواج بالنسبة للمرأة والرجل، إال أنه قرر استثناء متكني القايض 

فنّص يف الفقرة الثانية من املادة السابعة من قانون األرسة عىل ما ييل: سنة،  19من تزويج الصغري والصغرية ولو مل يبلغوا سن 
 قدرة الطرفني عىل الزواج ". متى تأكدت"للقايض أن يرّخص بالزواج قبل ذلك ملصلحة أو رضورة، 

أن يتزوجا برشط  سنة كاملة، فإنه مُيكن 19إذن، يف حالة ما إذا مل يبلغ أحد الطرفني أو كليهام السّن القانوين للزواج وهو 
الحصول عىل رخصة مسبقة من القايض، وال مينح القايض اإلذن ملجرّد اإلذن، وإمنا البّد أن يتحّقق من وجود مصلحة أو 
رضورة، ويتأكّد من قدرة كّل من الرجل واملرأة عىل تحّمل أعباء الزواج وما تتطلبه هذه الحياة من كفاية مادية كاإلنفاق والكسوة 

اية معنوية من التعاون واملعارشة باملعروف، وكفاية جنسية، ويف حالة اجتامع كّل هذه الرشوط يرخص القايض والسكن، وكف
بالزواج بتقدميه رخصة اإلعفاء من سّن أهلية الزواج، فاملرشع قد ساوى بني القارص والقارصة يف حق الحصول عىل رخصة 

 الزواج.
ج القرص، وال يسمح به إال استثناء برشوط محددة قانونا، إال أّن األولياء قد نستنتج أّن قانون األرسة الجزائري مينع زوا 

يلجؤون إىل الزواج العريف باعتباره يتم بعيدا عن علم الجهات املختصة بتحرير عقد الزواج، وذلك للتهرب من الرشوط التي 
 ما ييل:" ال يجوز للويل ، أبا كان أو غريه ، منه التي تنص عىل 03وضعها قانون األرسة لحامية القرص خاصة ما ورد يف املادة

 أن يجرب القارصة التي يف واليته عىل الزواج، وال يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها".
إذن، يعترب الزواج العريف وسيلة لتزويج القارص، وذلك من أجل تحقيق رغبة أو رضورة كسرت عار فيضطر األولياء ملثل 

 الرضورة، وأحيانا يقدم األولياء أنفسهم بتزويج أبنائهم القرص ألغراض شخصية. هذا الزواج استجابة لهذه
ويؤدي زواج الصغار إىل العديد من املشاكل الصحية والنفسية واالجتامعية واالقتصادية، فمن الناحية الصحية تعترب 

، تعرض ملضاعفات خطرية عىل األم والجننيمخاطر الحمل املبكر أحد أبرز األخطار الناجمة عنه والذي يؤدي إىل زيادة نسبة ال
ومن الناحية االجتامعية يتحمل الزوج والزوجة مسؤولية اجتامعية قد تكون أكرب من أن يستطيعا تحملها، فال يقدران عىل 

 زيادة ىلالقيام مبسؤولية رعاية وتربية األطفال كام يجب، وال يعرفان حقوقهام وواجباتهام نحو أنفسهام وأطفالهام مام يؤدي إ
املشاكل الزوجية التي قد تؤدي يف الغالب إىل الطالق، أما من الناحية االقتصادية فيسهم الزواج املبكر غالبا يف عدم إكامل 

                                                           
 ، املتضمن قانون األسرة املعّدل واملتمم.0233يونيو  2املؤرخ في  (203)
 سنة كاملة. 02من القانون املدني فمن سّن الرشد هي  31طبقا لنّص املادة  (204)
إلنسان، لبنان، طرابلس، العام محمود دودين، املركز القانوني للمرأة في منظومة األحوال الشخصية ومستجداتها،  مجلة جيل لحقوق ا (205)

 .29، ص  9101لسنة  00الثالث، العدد 
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أحد الزوجني أو كليهام التعليم مام يؤدي إىل تقليل فرص الحصول عىل عمل مالئم ومجدي، باإلضافة إىل زيادة العبء 
 عدد أفرادها بسبب الحمل املبكر وبالتايل زيادة معدالت الفقر يف املجتمع. املعييش لألرسة بسبب زيادة

 
 

 املطلب الثاين: إبرام عقود الزواج دون إجراء فحوص طبية مسبقة
من املادة السابعة  3و0ألزم املرشع الجزائري املقبلني عىل الزواج بإجراء بعض الفحوصات الطبية طبقاً ملقتضيات الفقرتني 

نون األرسة، والتي جاء نصها كاآليت: "يجب عىل طالبي الزواج أن يقّدما وثيقة طبية، ال يزيد تاريخها عن ثالثة مكرر من قا
 ( أشهر، تثبت خلوهام من أّي مرٍض أو أي عامل قد يشكّل خطراً يتعارض مع الزواج.03)

 تحّدد رشوط وكيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم".
، املحدد رشوط وكيفيات 2006ماي  11، املؤرخ يف 154/06جزائري بهذا الصدد املرسوم التنفيذي رقم ولقد أصدر املرشع ال

، والذي بنّي يف املادة الثالثة منه الفحوصات التي يجب أن تتضمنها الشهادة 206مكرر من قانون األرسة 7تطبيق أحكام املادة 
اً للامدة الرابعة من طبق –، كام مُيكن أن ينصب الفحص الطبي الطبية واملتمثلة يف فحص عيادي شامل وتحليل فصيلة الدم

عىل السوابق الوراثية والعائلية قصد الكشف عن بعض العيوب، والقابلية لإلصابة ببعض األمراض، كام مُيكن  –نفس املرسوم 
ىل الزوج أو النتقال إأن يقرتح الطبيب عىل املعني إجراء فحوصات للكشف عن بعض األمراض التي مُيكن أن تشّكل خطر ا

الذرية، وذلك بعد إعالمه عن مخاطر العدوى منها، ثّم يبلّغ الطبيب الشخص الذي خضع للفحص مبالحظاته ونتائج الفحوص 
 207التي تّم إجراؤها، ويتّم إعداد شهادة بذلك تسلّم للمعني.

ية أو رسيرية، تستند عىل فحوصات مخربإذن، الفحص الطبي قبل الزواج هو تقديم استشارات طبية للمقبلني عىل الزواج 
تُجرى لهم قبل القران للتيقن من خلّوهام من األمراض التي قد تؤثّر عىل صحة أحدهام بعد الزواج، كام أنها تساعد عىل معرفة 

 208مدى إمكانية انتقال أمراض وراثية لألبناء.
 تظهر أهمية الفحص الطبي قبل الزواج فيام ييل:

 ألمراض الوراثية غري الظاهرة لألبناء، مثل فقر الدم املنجيل والثالسيميا.الحّد من انتقال ا -
منع انتقال العدوى من زوج آلخر يف حالة وجود مرض ينتقل عن طريق العالقات الجنسية، كااللتهاب الكبدي الوبايئ  -

 ومرض فقدان املناعة املكتسبة )اإليدز(.
 وهات الخلقية الناتجة عن األمراض املعدية التي قد تُصاب بها األم.حامية األطفال من األمراض الوراثية والتش -
وقاية املجتمع من انتشار األمراض والحد منها، ومن ثّم تخفيف األعباء املالية التي تصيب األفراد واملجتمع بسبب تكلفة  -

 عالجها الغالية.

                                                           
 .9111لسنة  20منشور في الجريدة الرسمية، العدد  (206)

 مكرر من القانون األسرة. 2املحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام املادة  11/073من املرسوم التنفيذي رقم  17وهذا طبقا للمادة  207

مكرر من قانون األسرة الجزائري بين النقض وضرورة التعديل، مجلة  2ي صورية، دراسة نقدية حول املادة عبد الحكيم بوجاني وغرب 208

 .302، ص 9107، جوان 9الدراسات القانونية والسياسية، العدد 
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قية من آثار األمراض الوراثية والتشوهات الخل ميكن القول بأّن الفحص الطبي قبل الزواج وسيلة وقائية فعالة للحدّ 
 ولخفض معّدالت حدوث وفيات األطفال الناتجة من هذه األمراض.

مكرر من 7هذا، ويعترب إجراء الفحص يف الجزائر إجراء إلزاميا وليس اختياريا، إذ نّص املرشع يف الفقرة الثانية من املادة 
وثق أو ضابط الحالة املدنية، أن يتأكّد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفني قانون األرسة عىل ما ييل: "يتعني عىل امل

للفحوصات الطبية ومن علمهام مبا تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، ويؤرّش بذلك يف عقد 
 الزواج".

التي جاء نصهام كالتايل: "ال يجوز للموثق أو ضابط ، و 154/06من املرسوم رقم  1/7و 6وهذا ما أكّده املرشع يف املادتني 
الحالة املدنية تحرير عقد الزواج إال بعد أن يقّدم طالب الزواج الشهادة الطبية املنصوص عليها يف هذا املرسوم"، و"يجب عىل 

صات التي خضع بنتائج الفحو املوثق أو ضابط الحالة املدنية التأكد من خالل االستامع إىل كال الطرفني يف آن واحد من علمهام 
 لها كل منهام، وباألمراض أو العوامل التي قد تشّكل خطرا يتعارض مع الزواج ويؤثر بذلك يف عقد الزواج".

يُستفاد من هذه املواد مجتمعة أنه يجب أن يقّدم كل مقبل عىل الزواج شهادة طبية تثبت خضوعه للفحوصات الطبية، 
لحالة املدنية تحرير عقد الزواج إال بعد أن يقّدم طالب الزواج هذه الشهادة الطبية، وأن يعلمه وأنه ال يجوز للموثق أو ضابط ا

 بنتائج الفحوصات الطبية وباألمراض أو العوامل التي قد تشكّل خطرا يتعارض مع الزواج، وتؤثر بذلك يف عقد الزواج.
قتضيات الزواج ألسباب طبية خالفا إلرادة املعنيني وفقا مل ومع ذلك ال يجوز للموثق أو ضابط الحالة املدنية رفض إبرام عقد

، أي إذا كان الخاطبان عاملني باملرض وموافقني عليه، فال مُيكن للموثق أو ضابط الحالة 154/05من املرسوم رقم  2/07املادة 
 املدنية أن ميتنع عن إبرام عقد زواجهام.

ل القيام بالفحوصات الطبية قبل الزواج   إال أنه مُيكنهم التهرب من خاليتبني مام سبق، أّن املرشع ألزم طالبي الزواج ب
من قانون األرسة، وبالتايل تكون الشهادة الطبية حربا  22إبرام زواج عريف، ثم رفع دعوى قضائية لتسجيله طبقا لنص املادة 

ثية وتلك لناحية الصحية تنترش األمراض الوراعىل ورق فقط، وهذا يؤدي إىل نتائج خطرية عىل األفراد واألرسة واملجتمع، فمن ا
التي تنتقل عن طريق العالقات الجنسية كمرض فقدان املناعة املكتسبة، ومن الناحية النفسية يعاين املصاب من العجز وقلة 

مع أعباء مالية تالحيلة بسبب إصابة األبناء بأمراض وراثية، أما من الناحية االقتصادية فيكلّف عالج هذه األمراض األرس واملج
 كبرية.

 تعدد الزوجات دون قيد أو رشط : الثالث املطلب
 –الحقا  –تفاديا للقيود التي وضعها املرشع لتقييد تعّدد الزوجات يلجأ الزوج للزواج عرفيا من الزوجة الثانية ثّم يقوم  

 واج ألنّها أسهل طريق لتعّدد الزوجات.بإثبات هذا الزواج وتسجيله أمام املحكمة، وهي حيلة يلجأ إليها الكثري من األز 
 08ولكنّه قيّده برضورة توافر مجموعة من الرشوط نّص عليها يف املادة  –كمبدأ عام  –ولقد أباح املرشع الجزائري التعّدد 

 من قانون األرسة، تتمثل فيام ييل:
 ربر الرشعيالفرع األول: أن يكون التعّدد يف حدود الرشيعة اإلسالمية وأن يتم إثبات امل

يجب عىل الزوج الراغب يف التّعدد أن يقوم بذلك يف حدود الرشيعة اإلسالمية وأن يتوفّر لديه املربر الرشعي الذي يدفعه 
 لذلك.

 أوال: أن يكون التعّدد يف حدود الرشيعة اإلسالمية 
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 املسموح به رشعا. يقصد به أنّه يجوز للزوج أن يتزوج اثنني أو ثالثة أو أربع نساء، وهو الحّد األقىص
 ثانيا: إثبات املربر الرشعي

اشرتط املرشع الجزائري عىل الزوج الذي يريد أن يتزوج بأكرث من واحدة أن يتوفر لديه املرّبر الرشعي الذي يدفعه إىل  
 يوجد فيه ام الالتعّدد، ولكنّه مل يوضح املقصود باملربّر الرشعي، ورغم أّن املرشع أحال إىل أحكام الرشيعة اإلسالمية في

، إالّ أّن فقهاء الرشيعة اإلسالمية مل يشرتطوا وجود مرّبر للتعّدد ألنّهم أباحوا التعّدد للرجل بأربع نساء مع تقييده بالعدل (209)نّص 
 .(210)بينهنّ 

، (211)يفرس معنى املربر الرشعي 1984/12/23وتجدر اإلشارة إىل أنّه قد صدر منشور وزاري عن وزارة العدل بتاريخ:  
فنّص عىل أنّه يتعنّي إلثباته تقديم شهادة طبية من طبيب مختص تثبت عقم الزوجة األوىل أو مرضها العضال، وهذا ما يؤدي 

 إىل تضييق األمر عىل الزوج، فليس له الحق يف التعّدد إالّ لعقم زوجته أو مرضها املزمن.
أصبح  (212)2005دور قانون األرسة، أّما بعد تعديل هذا وتجدر اإلشارة إىل أّن هذا النص كان ساري املفعول بعد ص 

للقايض سلطة تقدير ما إذا كان املربر الذي اّدعاه الزوج وأثبت قيامه مربر رشعي أم ال، ألنّه ال ميكن حرص مربرات تعّدد 
زوج لزوجته ال الزوجات، فهي تختلف حسب الزمان واملكان والشخص، فمن بني املربرات إضافة ملرض الزوجة أو عقمها كراهية

 .(213)أو حبّه ألخرى، أو كرثة أسفار الرجل وقد تستغرق إقامته يف تلك البالد شهورا
نالحظ أّن اشرتاط وجود املربر ألجل التعدد سيؤدي ال محالة لزيادة حاالت الزواج العريف، ذلك أّن الكثري من األزواج  

الذي دفعهم إىل التعّدد، فقد يبغض الزوج زوجته أو ال تفي الذين يرغبون يف الزواج مرة أخرى سيحجمون عن كشف املربر 
بحاجاته يف الفراش، فكيف يثبت الزوج هذا؟ وهل يلجأ القايض إىل الخربة الطبية فتكون النتيجة كشف أرسار األرسة من أجل 

 التعّدد، األمر الذي سيدفع بالزوج إىل الزواج مرّة أخرى زواجا عرفيا.
 ة العدلالفرع الثاين: رشوط وني

قيّد املرشع التعّدد بقيد آخر هو رضورة توافر رشوط ونية العدل، وإذا كان العدل مطلوبا  فإّن التساؤل يطرح بشأن نية  
 العدل، ذلك أّن النية أمر داخيل يف نفس اإلنسان ليس بإمكان القايض االطالع عليه والتأكد منه.

ة تسوية بني الزوجات يف النفقة واملسكن، إضافة إىل القدرة املاليإّن العدل بني الزوجات هو ترصف مادي يتعلّق بال 
الكافية من أجل توفري الرشوط الرضورية للحياة الزوجية، وعليه يجب أن تكون للمقبل عىل التعّدد القدرة عىل تحّمل تكاليفه 

 .(214)ماديا وجسديا

                                                           
 من قانون األسرة. 999يراجع نّص املادة  –(209)
 .003، ص 9101األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، راسم احدة سدر، تعّدد الزوجات بين اإلسالم وخصومه، الطبعة  –(210)
 من قانون األسرة. 13، متضمن كيفية تطبيق املادة 92/09/0233مؤرخ في  102/84منشور وزاري صادر عن وزارة العدل برقم  –(211)
 .9117فبراير  92املؤرخ في  17/19بموجب األمر رقم  –(212)
 .979ق، ص راسم احدة سدر، املرجع الساب –(213)
ارية دتشوار جياللي، الثغرات التشريعية األسرية في بعض مسائل الزواج، أية عدالة قانونية أم قضائية؟ منشور في مجلة العلوم القانونية واإل  –(214)

 .003، ص 10، العدد 2010والسياسية، لسنة 
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ذلك  ة وتوفري لكل زوجة مع أوالدها سكنا منفردا،ويندرج ضمن مفهوم عدل الزوج بني زوجاته املساواة بينهم يف النفق 
، غري أنّه مع أزمة السكن التي تعيشها ( 215)أّن للزوجة الحق يف مسكن مستقل عن الرضة وفقا ملا قىض به القضاء الجزائري 

قة حاليا مل يعد فالجزائر فإنّه يتعّذر عىل الشخص العادي توفري سكن واحد، فكيف ميكن أن يوفر سكنني؟ ، كام أّن مفهوم الن
يقترص عىل الغذاء والكسوة والعالج والسكن، بل أصبح يشمل أيضا الرضوريات يف العرف والعادة من تعليم ومتطلبات الحياة 

 األخرى.
إذن، الواقع العميل يثبت أّن توافر هذا الرشط يحرص التعّدد يف ميسوري الحال فقط، فهم الوحيدون القادرون عىل  

 واج بأكرث من واحدة.تحمل تكاليف الز 
، (216)إّن تقدير مدى قدرة الزوج عىل إعالة أرستني مرتوك للقايض، عىل أن يراعي ظروف الزمان واملكان أثناء التقدير 

 ويقع عىل عاتق الزوج عبء إثبات هذه القدرة من خالل تقديم كشف راتبه أو رقم أعامله التجارية أو الرضيبية.
 وجة السابقة والالحقة بالرغبة يف الزواج والحصول عىل رخصة من رئيس املحكمةالفرع الثالث: رشط إخبار الز 

قيّد املرشع الجزائري التّعدد برضورة إخبار الزوجة السابقة والالحقة بالرغبة يف الزواج، والحصول عىل إذن قضايئ يبيح 
 له التعدد.

 أوال:رشط إخبار الزوجة السابقة والالحقة بالرغبة يف الزواج 
ط املرشع الجزائري عىل الزوج الذي يوّد الزواج بامرأة ثانية، أن يخرب الزوجة السابقة بأنّه سيتزوج ثانيا مع امرأة اشرت 

أخرى، ويخرب الزوجة الثانية بأنّه متزوج قبلها حتى يتّم الزواج الثاين، ورغم أّن املرشع مل يبنّي كيف يتّم اإلخبار إالّ أّن ذلك 
ق اإلثبات، إذ ميكن للزوج أن يُعلم زوجتيه عن طريق رسالة موىص عليها مع إشعار بالوصول أو عن ميكن أن يتّم بكافة طر 

 طريق املحرض القضايئ، وهذا ما يتأكد منه القايض قبل منح الرخصة.
نه من اموإذا مل يقم الزوج بإخبار إحدى زوجتيه أو كليهام بالزواج الجديد فيعترب الزواج قد تّم نتيجة التدليس بسبب كت 

بسبب الرضر  (217)رفع دعوى قضائية ضّد الزوج للمطالبة بالتطليق -يف هذه الحالة–طرف الزوج، فيحق لكل من الزوجتني 
 مكرر من قانون األرسة. 8الالحق بهام طبقا لنص املادة 

نون األرسة تعطي الحق من قا 08وهذا ما أكدته املحكمة العليا يف قرار صادر عنها والذي جاء فيه ما ييل: "إّن املادة  
 .(218)للزوجة يف طلب التطليق عندما يتزوج زوجها بثانية دون علمها ألّن هذا يعترب رضرا أصابها"

 
 ثانيا:رشط الحصول عىل رخصة من رئيس املحكمة

                                                           
 لسنة القضائية املجلة في منشور  ،0232 مارس 12 بتاريخ درصا ،37200يراجع قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  –(215)

 .10 ص ،2 العدد ،0221
 هادةش لنيل مقدمة رسالة الوضعية(، والقوانين اإلسالمية الشريعة بين مقارنة )دراسة األسرة شؤون لقاض ي التقديرية السلطة أحمد، شامي - (216)

 .91 ص ،2013-2014 لسنة الخاص، القانون  في الدكتوراه
ل اوفي هذا خروج عن القواعد العامة املنصوص عليها في القانون املدني، إذ أّن نتيجة التدليس هو طلب إبطال العقد ملصلحة من تقّرر اإلبط –(217)

 ملصلحته )وهنا يقصد بها الزوجة املتضررة(.
 .020، ص 77دد ، الع1999قرار املحكمة العليا،غرفة األحوال الشخصية، منشور في نشرة القضاة لسنة  –(218)
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 من قانون األرسة عىل ما ييل: "ميكن لرئيس املحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكّد من 03/08تنّص املادة  
 موافقتهام، وأثبت الزوج املربر الرشعي وقدرته عىل توفري العدل والرشوط الرضورية للحياة الزوجية".

يستفاد من هذه املادة أّن التعّدد ال يتّم إالّ بعد حصول الزوج عىل ترخيص قضايئ أي إذن من القايض يسمح له  
ذي للزواج الجديد إىل رئيس املحكمة ملكان مسكن الزوجية، البالتعّدد، فيتعنّي عىل الراغب يف التعّدد أن يقّدم طلب رخصة 

يتمتع بسلطة تقديرية واسعة يف منح اإلذن من عدمه، والقايض مينح رخصة الزواج متى توافرت الرشوط املنصوص عليها يف 
ر الرشعي، حقة، ووجود املربمن قانون األرسة املذكورة أعاله، والتي تتمثل يف موافقة كل من الزوجتني السابقة والال  08املادة 

 وقدرة الزوج عىل توفري العدل والرشوط الرضورية للحياة الزوجية، فالقايض يبحث فيام إذا كانت رشوط التعّدد هذه مجتمعة.
إذن، ال يكفي إخبار الزوجتني بالتعّدد، بل البّد من موافقتهام عىل هذا الزواج الجديد، فقد تكون الزوجة عاملة بالتعّدد  

والذي جاء فيه ما ييل:  (219)2005/01/19كنّها غري راضية به، وهذا ما أكّدته املحكمة العليا يف القرار الصادر عنها بتاريخ ول
 "حيث أّن الطاعن مل يثبت رضا املطعون ضّدها بزواجه الثاين ألّن العلم به يشء والرضا به يشء آخر".

 أن يتأكد من وجود املربر الرشعي، وقدرة صاحبه عىل العدل بني –ليمنح الرخصة بالتعّدد  –كام يتعنّي عىل القايض  
زوجاته، وذلك من خالل توفري الرشوط الرضورية للحياة الزوجية، فعىل القايض للتأكد من ذلك االستعانة بالتحريات الرضورية 

 ا.الوضع الرضيبي أو غريهللتأكد من القدرة املالية للراغب يف التعّدد عىل اإلنفاق كشهادة كشف الراتب، أو بيان 
املذكورة آنفا  –من قانون األرسة  08أّما إذا مل يستصدر الزوج ترخيصا من القايض وفقا للرشوط املنصوص عليها يف املادة 

 من قانون األرسة. 1مكرر  08يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول طبقا لنص املادة  –
ية أن تطلب فسخ الزواج برشط أن يكون ذلك قبل الدخول، ومبفهوم يستفاد من هذه املادة أنّه يجوز للزوجة الثان 

املخالفة يكون الزواج صحيحا بعد الدخول، وكأّن الدخول حّل محّل موافقة الزوجة الثانية عىل التعّدد من عدمه، وهنا يثور 
ة ي بدون مراعاة الرشوط الواردالتساؤل حول أهمية هذا الرتخيص القضايئ إذا صّحح الدخول عقد زواج تّم بدون استصداره، أ 

 من قانون األرسة. 08يف املادة 
ن يبقى حربا عىل ورق، ألّن الراغب يف التعّدد ميك –من الناحية العملية  –تجدر اإلشارة إىل أّن هذا الرتخيص بالزواج  

من قانون األرسة  08ثّم تفقد املادة  ومن –متى توافرت أركانه  –أن يلجأ إىل الزواج العريف املعرتف به من طرف القضاء الجزائري 
 .(220)أهّميتها بل حتى وجودها

من تعديل قانون األرسة حّدت من حرية الراغبني  08يتبنّي ّمام سبق أّن الرشوط الصارمة التي جاءت يف إطار املادة  
حضور ة من رضا الطرفني و يف تعّدد الزوجات، األمر الذي جعلهم يلجؤون إىل الزواج العريف الذي يستويف الرشوط الرشعي

الويل والصداق والشاهدين، فهذا كاف لتجنّبهم الحرام أو العالقات غري الرشعية، باإلضافة إىل عدم تحّملهم ألي التزامات 
 قانونية.

 املبحث الثالث: الزواج العريف بعد إبرامه ِيؤدي إىل فقدان الحقوق املكتسبة قانونا
ج العريف برشط استصدار حكم قضايئ صادر عن الجهة القضائية املختصة مبقتىض اعرتف املرشع الجزائري بعقد الزوا 

دعوى يرفعها أحد الزوجني أو كليهام يقيض بإثباته،لكن املشكل يثور عندما يتنكر الزوج لرابطة الزوجية، فيحصل نزاع بني 

                                                           
 .297، ص 1، العدد2005قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور في مجلة املحكمة العليا لسنة  - (219)
 .297، ص بلحاج العربي، املرجع السابق –(220)
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فاتهام، وورثة الزوج اآلخر، أو بني ورثتهام بعد و الطرفني بشأن وجوده أو صحته، سواء بني الزوجني أثناء حياتهام، أو بني أحدهام 
ويعجز أحد الزوجني )وغالبا ما تكون الزوجة( عن إثبات هذا الزواج العريف، بسبب عدم توافر أركانه فريفض القايض الدعوى 

ج عنها أبناء، ونت الرامية إىل إثبات عقد الزواج، ففي هذه الحالة ال ميكن تسجيل هذه الرابطة حتى ولو دامت وطالت لسنوات،
 وحتى ولو علم العامة من الناس بوجود هذا االرتباط ألنّها أصال عالقة غري رشعية وال تشكل عقد زواج وال ترتب أي أثر.

هذا، وإّن اإلشكاليات التي يثريها عقد الزواج العريف ال متّس  بطريف الزواج فقط وبخاصة الزوجة )املطلب األول(،  
تمس باألبناء واملجتمع أيضا )املطلب الثاين(، فال يرتتب عىل الزواج العريف نفس آثار الزواج الرسمي إالّ يف وإمّنا متتّد أيضا ل

حالة تسجيله يف مصالح الحالة املدنية، أّما الزواج العريف غري املسجل فهو يف حكم العدم ويعرّض الحقوق األرسية لللنكران 
 والنزاع والضياع.

 زواج العريف عىل الزوجةاملطلب األول: آثار ال
 يثري الزواج العريف بالنسبة للزوجة عدة إشكاليات ميكن تلخيصها فيام ييل: 
إّن حق الزوجة يف النفقة يكون مستحقا من يوم الدخول، غري أنّه يف حالة امتناع الزوج عن أداء النفقة الزوجية،  -

، وإالّ أّوال أن تثبت عالقة الزوجية القامئة بينها وبني املدعى عليه وتقدمت برفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بحقها، فإّن عليها
لن تقبل دعواها النعدام الصفة، وهذا ما ستعجز عنه الزوجة يف حالة زواج عريف غري مسجل، وهذا ما قضت به املحكمة العليا 

مل تثبت الزوجة عالقة الزوجية فإنّها تبقى  والذي قضت فيه مبا ييل: "طاملا (221)1987فرباير  27يف القرار الصادر عنها بتاريخ 
 بدون صفة ومطالبتها بحقوقها املالية تكون غري مؤسسة إذا طالبت بإثبات عالقة الزوجية والنفقة وفشلت يف إثبات عقد زواجها".

ما قضت  ، وهذاأداء املنح والتعويضات من طرف اإلدارات العمومية املخّول لها بذلك يتوجب عقد زواج ملنح الزوجة حقها -
مبا ييل: "إّن عقد الزواج العريف قبل تسجيله يف سجالت  (222)1986نوفمرب  22به املحكمة العليا يف قرار صادر عنها بتاريخ 

 الحالة املدنية ال يعتّد به أمام اإلدارات العمومية وأمام رشكات التأمني واملنح العائلية ملستحقيها إالّ بعد تسجيل العقد يف سجالت
 الة املدنية والحصول عىل مستخرج من عقد الزواج".الح

بالنسبة للصداق فإّن يستحق للزوجة بالدخول والخلوة الصحيحة، فإذا كان مؤجال، وطالبت به الزوجة فعليها أّوال إثبات  -
 عالقة الزوجية وإثبات عدم تسلّمها له.

  تستطع إثبات هذا الزواج.إذا كان الزواج عرفيا فسيضيع حق الزوجة يف مرياث زوجها إذا مل -
 املطلب الثاين: آثار الزواج العريف عىل األبناء:

ترتتب عىل عقد الزواج العريف غري املسجل إشكاليات تتعّدى الزوجني لتمّس األبناء الناتجني عنه والتي تتمثل فيام 
 ييل:

سب يف الحالة املدنية فإنّه يتّم إلحاق ن إذا كان الزواج العريف متوفرا عىل أركانه وتّم تصحيح هذا الزواج وتسجيله -
، أّما إذا كان الزواج العريف غري مسجل فإنّه ينجم عن هذه العالقة أوالد غري رشعيني ال يثبت نسبهم ألبيهم، (223)األوالد بأبيهم

                                                           
 .17، ص 3، العدد 1990لسنة منشور بـاملجلة القضائية ، 1987-02-07قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية،صادر بتاريخ:  - (221)
 .0231-00-99قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، صادر بتاريخ:  –(222)
 .22، ص 2001منشور بالعدد الخاص لسنة ، 1998ماي  19قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، صادر بتاريخ:  - (223)
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ار إالّ بعد تثبيت الزواج، ر فلرفع دعوى إثبات النسب البّد من إثبات عالقة الزوجية، ويف الزواج العريف ال ميكن إثبات النسب باإلق
 فرغم عدم وجود نزاع حول إثبات نسب الولد إالّ أنّه ال ميكن أن نثبت النسب قبل أن نثبت العالقة الزوجية بني الزوجني.

يرث الولد أبويه بسبب النسب الثابت بالزواج العريف، لكن إذا أنكر أحد طريف هذا العقد هذا الزواج العريف فإنّه ال يرتب  -
 ثاره من ناحية التوارث.آ 

 الخامتة
بناء عىل ما سبق، مُيكن القول بأّن موضوع الزواج العريف يعّد من أكرث موضوعات عرصنا إثارة للجدل القانوين يف وقتنا 

 الحارض، ويف ختام هذا البحث، توصلنا للنتائج التالية:
رام عقد الزواج املختصة والتي تعّد مخولة قانوناً بإب يفتقر الزواج العريف للرسمية إضافة إىل عدم تسجيله لدى السلطات -

وتسجيله، ولكنّه يعترب زواجاً رشعياً ألن الزواج يف الرشيعة اإلسالمية يتّم دون شكليات ويكون صحيحاً متى توافرت أركانه 
، ومن ثم يف مجلس العقد الرشعية، غري أنه يجب إعالن الزواج أو إشهاره، وال يشرتط لصحة العقد تحرير الورقة املثبتة له

 مُيكن القول بأن ّالزواج العريف هو عقد صحيح رشعاً ولكنه يفتقر للكتابة والتسجيل.
عقد الزواج العريف هو عقد زواج كامل األركان والرشوط املطلوبة يف الرشيعة اإلسالمية وقانون األرسة الجزائري من  - 

 اق، وحضور الويل والشاهدين، ولكنه يفتقر لإلجراءات الشكلية.توافق إراديت كّل من طرفيه، واالتفاق عىل الصد
بالرغم من رصاحة النصوص القانونية برضورة كتابة وتسجيل عقد الزواج إال أن بعض األشخاص يغفلون هذا الرشط  -

 األرسة. ونويعقدون زيجاتهم  دون تسجيلها، وهذا ما يعرف بالزواج العريف، وذلك للتهرب من الرشوط املتطلبة يف قان
أجاز املرشع الجزائري إثبات عقد الزواج العريف عن طريق حكم قضايئ، برشط توافر أركانه ورشوطه، إال أنه يف حالة  -

تنكر الزوج للرابطة الزوجية، وعجز الزوجة عن إثبات الزواج العريف برفض القايض إثبات الزواج فانه ال ينجم عن هذه الرابطة 
 أي أثٍر.
ليات التي يثريها عقد الزواج العريف كثرية ومتعددة، ابتداء من إثباته وانتهاًء إىل فقدان الزوجني واألبناء إّن اإلشكا -

 لحقوقهم األرسية.
لذا يجب عىل املقبلني عىل الزواج أن يلتزموا بتوثيقه، وهذا إلثبات حقوقهم واملحافظة عليها، وهذا أمر يجهله الكثريون، 

بسلبيات الزواج العريف ومنافع تسجيله، وفرض عقوبات مناسبة عىل كّل من يخالف اإلجراءات املحددة لهذا يجب توعية األفراد 
 قانوناً.
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 املراجع واملصادر
 قامئة املصادر

يتضمن قانون األرسة املعدل واملتمم،منشور يف  0224يونيو 2ه املوافق ل 0414رمضان  2املؤرخ يف  00-24القانون رقم: -
 .0224لسنة  94الرسمية،العدد الجريدة
 2املؤرخ يف  00-24القانون رقم:يعدل ويتمم  9114فرباير 92املوافق ل92ه 0491محرم 02املؤرخ يف:  14/19األمر رقم:  -
 .9114لسنة  04يتضمن قانون األرسة، منشور يف الجريدة الرسمية، العدد 0224يونيو 2ه املوافق ل 0414رمضان 
مكرر من قانون  7، املحدد رشوط وكيفيات تطبيق أحكام املادة 2006ماي  11، املؤرخ يف 154/06قم املرسوم التنفيذي ر  -

 .9111لسنة  30األرسة، منشور يف الجريدة الرسمية، العدد
من قانون  12، متضمن كيفية تطبيق املادة 93/09/0224مؤرخ يف  102/84منشور وزاري صادر عن وزارة العدل برقم  –
 األرسة.

 ة املراجعقامئ
 الكتب:

 .2013بلحاج العريب، أحكام الزوجية وآثارها يف قانون األرسة الجزائري، دار هومة، الجزائر،  –
 .9101راسم شحدة سدر، تعّدد الزوجات بني اإلسالم وخصومه، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنرش والتوزيع، األردن،  –

 الرسائل الجامعية:
 رسالة لوضعية(،ا والقوانني اإلسالمية الرشيعة بني مقارنة )دراسة األرسة شؤون لقايض قديريةالت السلطة أحمد، شامي -

 .2013-2014 لسنة الخاص، القانون يف الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة
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 ظام الحرية النصفية يف السياسة العقابية الحديثة آلية لرتشيد العقابن
Half- freedom system in modern penal policy a mechanism to rationalize punichment. 

الدكتورة : بلعسيل ويزة 
 أستاذة محارضة "أ"

 كلية الحقوق و العلوم السياسية
 ئرجامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزا

 
 ملخص:

ساد االعتقاد لفرتة طويلة أن قساوة العقوبة السالبة للحرية هي الوسيلة الوحيدة التي تحقق الردع بنوعيه العام و        
الخاص، لكن رسعان ما سعت الدول إىل إعادة النظر يف إسرتاتيجيتها عرب ترشيد العقاب بالبحث عن أنظمة عقابية أخرى 

ق أغراض السياسة العقابية الحديثة تخدم املجرم و املجتمع معا، بتوفري أفضل فرص نجاح عملية تحقق فاعلية أكرث يف تحقي
التأهيل وإعادة اإلدماج االجتامعي. تأثر املرشع الجزائري بالتطور الذي حدث يف النظام العقايب، فأعاد النظر يف فلسفته 

املؤرخ  14-14و تبعا لذلك سن قانون رقم  ، ملحافظة عىل حقوق اإلنسانالعقابية مبا يتالءم واملقاييس الدولية املعتمدة يف مجال ا
 و نص فيه عىل نظام الحرية النصفية كبديل لتنفيذ العقوبة  وأسلوب من أساليب املعاملة العقابية. 9114فيفري  11يف 

 ج املحبوس .إعادة إدما  إصالح و -الحرية النصفية -ترشيد العقاب –: السياسة العقابية الحديثة الكلامت املفتاحية
 

Abstract: 
It was widely believed for a long time that the harsh punishment depriving freedom is the only means 

that achieve deterrence, both public and private, but states quickly sought to reconsider their strategy by 
rationalizing punishment by searching for other penal systems that achieve more effectiveness in achieving 
the objectives of modern penal policy that serve the criminal and society together, by providing the best 
chances for the success of the rehabilitation and social reintegration process. The Algerian legislator was 
affected by the development that took place in the penal system, and he reconsidered his penal philosophy 
in line with international standards adopted in the field of preserving human rights. Accordingly, Law No. 05-
04 of February 06, 2005 was enacted, stipulating a system of half freedom as an alternative to punishment and 
a method of punitive treatment 

Key words: modern penal policy - rationalization of punishment - half freedom - reform and 
reintegration of prisoners. 
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 مقدمة  
بالرغم من أن العقوبات السالبة للحرية تعد أكرث العقوبات التي يتم النطق بها من طرف القايض الجزايئ، إال أن        

الواقع العميل أثبت تزايد معدالت الجرمية و عدد  السجناء و ظهور أمناط إجرامية خطرية ، مام جعل تلك العقوبات تبتعد عن 
 اجله و هو إصالح و تأهيل املحبوس اجتامعيا. تحقيق الهدف الذي رشعت من

أمام املؤرشات الخطرية للعقوبة السالبة للحرية، سعت مختلف الدول إىل إعادة النظر يف إسرتاتجيتها عرب ترشيد          
فعة عىل نالعقاب بالبحث عىل أنظمة عقابية أخرى تحقق فاعلية أكرث يف تجسيد أغراض السياسة العقابية املعارصة تعود مب

املجتمع و املجرم بتوفري أفضل سبل نجاح عملية التأهيل االجتامعي، فتم إيجاد نظام الحرية النصفية الذي يرمي إىل ترك 
املحكوم عليه حرا يف بيئته االجتامعية إلعادة تأهيله اجتامعيا، يقيض النهار خارج جدران املؤسسة العقابية دون رقابة متارس 

املساء ليكمل تنفيذ عقوبته. و يف هذا الصدد أوىص املؤمتر الخاص لألمم املتحدة يف شؤون الوقاية من  عليه ليعود إليها يف
و هو بصدد تناول موضوع "معاملة املجرمني داخل السجون" بالبحث  0224الجرمية و معاملة املجرمني املنعقد يف جنيف عام 

 )224(عن بدائل للحبس تطبق كجزاء للجناة يف املجتمع الحر.

من هذا املنطلق أصبحت السياسة الجنائية الحديثة تتجه نحو إنسانية التنفيذ العقايب. فبعد أن ساد االعتقاد لفرتة        
طويلة أن كلام كانت العقوبة شديدة و قاسية كلام تحققت الوقاية من الجرمية، تغري الوضع و أصبح الغرض من العقوبة هو 

كوم عليه و حامية مصلحة املجتمع. جاء هذا التغيري نتيجة انتشار األفكار اإلصالحية و مبادئ ترشيدها إىل ما يحقق إصالح املح
تهتم بإصالح شخصية املجرم و القضاء عىل الخطورة الكامنة يف  حقوق اإلنسان التي ترمي إىل إرساء سياسة جنائية إنسانية،

 داخله إلعادة إدماجه اجتامعيا.
ي بالتطور الذي مس النظام العقايب الحديث يف إطار تحول السياسة العقابية نحو التقليل من تأثر املرشع الجزائر         

النطق بالعقوبات السالبة للحرية و السعي نحو إيجاد عقوبات بديلة، فرأى رضورة إعادة النظر يف الفلسفة العقابية و أسس 
ن قانون املعتمدة يف مجال املحافظة عىل حقوق اإلنسان، فس السياسة العقابية التي ينتهجها مبا يتالءم و املقاييس الدولية

و نص عىل نظام الحرية   )225( 11/19/9114املؤرخ يف  14/14لتنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتامعي للمحبوسني رقم 
نصفية الهدف الو منه كانت اإلشكالية املطروحة  هل حقق نظام الحرية النصفية كأسلوب من أساليب املعاملة العقابية، 

 الذي تصبو إليه السياسة العقابية الحديثة املتمثل يف إصالح املحكوم عليه و إعادة إدماجه اجتامعيا ترشيدا للعقاب؟
 

 املبحث األول: مفهوم نظام الحرية النصفية:
ملؤسسة املفتوحة، قة وايعترب نظام الحرية النصفية مرحلة من مراحل النظام التدريجي ، يتوسط نظام املؤسسة املغل        

 فهو يسهل عودة املحكوم عليه إىل الحياة الطبيعية ليندمج يف النسيج االجتامعي من جديد.

                                                           

ت السياسة العقابية الحديثة و اعتبارات حقوق اإلنسان، دار النهضة العربية، القاهرة ، رفعت  رشوان، العمل للنفع العام بين مقتضيا - 224

 12، ص 9103

، صادر 09، يتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين،    ج.ر.ج .ج.ش. عدد 9117فبراير  1في  13-17قانون رقم  - 225

 .9117فبراير  02بتاريخ 
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يرمي نظام الحرية النصفية إىل التخفيف من العقوبة و ذلك بسامح للمحكوم عليه قضاء نهاره خارج املؤسسة العقابية        
تمتع وبته. و باعتبار أن نظام الحرية النصفية أسلوب من أساليب املعاملة العقابية، فال يحرا و رجوعه إليها مساء لتكملة تنفيذ عق

 به كل املساجني عىل قدم املساواة، بل إن االستفادة منه تستوجب رشوطا وإجراءات قانونية محددة.
راءات مطلب أول( ثم إجلتوضيح مضمون نظام الحرية النصفية ال بد من تعريف الحرية النصفية و رشوطها )         

 االستفادة منها و جزاء اإلخالل بها )مطلب ثان(
 املطلب األول : رشوط اإلستفادة من نظام الحرية النصفية: 

، أطلق عليه اسم نظام شبه الحبس، كان 0239يرجع أصل نشأة نظام الحرية النصفية إىل الترشيع البلجييك سنة        
اوز خري من العقوبة السالبة للحرية، ثم امتد بعد ذلك إىل عقوبات الحبس قصرية املدة التي ال تتجيف البداية يطبق عىل الجزء األ 

 )226(( أشهر كحد أقىص.13ثالثة )

انترش هذا النظام يف العديد من دول العامل منها الواليات املتحدة األمريكية، انجلرتا، ايطاليا، السويد، كام أخذ قانون      
نظام يشبه الحرية النصفية، يتضمن وضع الشخص يف مؤسسة خاصة مع فرض الرقابة عليه، و عدم عزله العقوبات الرويس ب

 )227(عن املجتمع.

يف ظل نظام الحرية النصفية يتم وضع املحبوس املحكوم عليه نهائيا خارج املؤسسة العقابية خالل النهار منفردا دون     
عض األعامل التي تساعده عىل إعادة التأهيل االجتامعي، مع االلتزام بالعودة رقابة مستمرة من طرف إدارة السجون للقيام بب

فنظام الحرية النصفية يسمح للمحبوس أن يقيض جزءا من تنفيذ العقوبة داخل  (228)إىل املؤسسة العقابية مساء كل يوم.
 بوس يف الليل.املؤسسة العقابية و الجزء األخر خارج املؤسسة و يف حرية نصفية، حر يف النهار و مح

يعترب البعض هذا النظام، آخر مراحل النظام التدريجي و هو مرحلة رضورية تسبق نظام اإلفراج املرشوط و الحياة     
الحرة. فهو يسهل العودة تدريجا إىل الحياة الحرة بالنسبة للمحبوسني الذين قضوا عقوبات طويلة املدة  والذين ثبت أن 

وال يقل نظام  )229(ح لهم االستفادة من مزايا هذا النظام لعدم  انطوائهم عىل أية خطورة إجرامية .شخصياتهم جديرة بثقة و تتي
الحرية النصفية أهمية بالنسبة للعقوبات قصرية املدة، حيث يسمح من جهة بإبقاء املحكوم عليه متصال بعمله األصيل و وسطه 

 (230).االجتامعي، و يف الوقت نفسه يجنب مساوئ البيئة املغلقة

نظرا ألهمية نظام الحرية النصفية يف إعادة تأهيل املحبوس اجتامعيا ،باعتبار انه يخفف من التطبيق املستمر         
للعقوبة و يحول العقوبة املستمرة إىل عقوبة منقطعة التطبيق، يحبس املحكوم عليه ليال و يفرج عنه نهارا دون رقابة إىل أن 

املحكوم بها عليه، و متاشيا مع اتجاهات السياسة  العقابية الحديثة القامئة عىل فكرة الدفاع  تنقيض املدة الكاملة للعقوبة
                                                           

ب، آليات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ل م د في القانون العام، تخصص ضريف شعي - 226

 .200، ص 9102جانفي  91،  -0-قانون جنا ي و علم اإلجرام، كلية الحقوق ، سعيد حمدين، جامعة الجزائر

ة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثة، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة سيف النصر عبد املنعم، بدائل العقوبات السالب - 227

 .372، ص  9117القاهرة، 

228- STEFANI (Gaston) LEVASSEUR (Georges), BOULOC (Bernard), Droit pénal général, éditions Dalloz, paris,1994, p542.  

 

ساليب املستحدثة إلعادة التربية و االدماج اإلجتماعي للمحبوسين، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون كال نمر اسماء، اآلليات و األ  - 229

 .030، ص9109-9100، 0جامعة الجزائر  -بن عكنون  -الجنا ي و العلوم الجنائية، كلية الحقوق 

 .200ضريف شعيب، املرجع السابق، ص - 230
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االجتامعي و التي تهتم بإصالح شخصية املجرم، نص املرشع الجزائري عىل نظام الحرية النصفية و نظم أحكامها بشكل واضح 
 14-14نون تنظيم السجون و إعادة تربية املساجني بالقانون رقم  املتضمن قا 01/19/0229املؤرخ يف  19-29بعد أن ألغى أمر رقم 

 .012إىل  014املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتامعي للمحبوسني، و ذلك يف املواد من 
حرية يقصد بنظام العىل أنها:"  14-14من قانون رقم  014عرف املرشع الجزائري الحرية النصفية يف املادة         

النصفية ، وضع املحبوس املحكوم عليه نهائيا خارج املؤسسة العقابية خالل النهار منفردا و دون حراسة أو رقابة اإلدارة 
 ليعود إليها مساء كل يوم"

طبقا لنص هذه املادة يعترب نظام الحرية النصفية احد أساليب املعاملة العقابية الحديثة الذي يطبق عىل املحكوم        
يه بعد قضائه لجزء من العقوبة السالبة للحرية داخل املؤسسة العقابية املغلقة، إذ يسمح هذا النظام للمحكوم عليه مبامرسة عل

عمل أو مبتابعة تعليم يف مؤسسة تربوية أو تلقي تكوين مهني، أو متابعة دراسات عليا دون خضوعه لرقابة اإلدارة العقابية، رشط 
 هاء العمل إىل املؤسسة العقابية يف املساء، و يلتزم بقضاء فرتات العطلة فيها طيلة مدة العقوبة.أن يعود املحبوس بعد انت

يخضع املحكوم عليه يف هذا النظام لنفس األوضاع التي يعمل فيها أي عامل حر غري محكوم عليه. و بالتايل             
 يتقاىض أجره من رب العمل مبارشة إمنا من مدير املؤسسة فهو يخضع  لعقد عمل حقيقي و التأمني االجتامعي، غري أنه ال

العقابية، عىل أن يستقطع من هذا األجر مبلغا يخصص للمحكوم عليه بعد انتهاء فرتة شبه الحرية و يخصص جزء لتعويض 
 (231)املرضور من الجرمية "املدعى بالحق املدين".

ريقة عقاب، يطبق عىل البالغني و األحداث، فهو  ال يشكل فقط طلذلك يعد نظام الحرية النصفية تجسيدا ألنسنة ال      
لتطبيق العقوبة، و إمنا كذلك أسلوبا من أساليب معاملة مرتكبي الجرائم. حيث أن املحكوم عليه خارج أسوار السجن ال يجرب 

قل و الطعام، ثم يعود حاجاته من النعىل ارتداء بذلة العقوبة، كام يتمتع ببعض التسهيالت ، فهو يحتفظ بقدر من األموال لتلبية 
 مساء إىل املؤسسة العقابية.

و تجدر اإلشارة إىل أن نظام الحرية النصفية يف الترشيع الجزائري يعترب مرحلة أخرية من مراحل تنفيذ العقوبة       
الذي أوجد نوعني  ع الفرنيسالسالبة للحرية يف الوسط الحر قبل وضع املحبوس رهن اإلفراج املرشوط و ذلك عىل خالف الترشي

من أنظمة الحرية النصفية، النوع األول يتمثل يف الحرية النصفية باعتبارها آخر مرحلة من مراحل املعاملة العقابية يف الوسط 
املفتوح عىل غرار ما هو معمول به يف الجزائر.و النوع الثاين الحرية النصفية التي ميكن أن مينحها قايض تطبيق العقوبات 

 (232)للمحكوم عليه يف بداية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.

املتعلق بتنظيم السجون و إعادة  14-14أما عن رشوط االستفادة من نظام الحرية النصفية نص عليها قانون رقم         
يكون املحبوس قد من نفس القانون رشط أن  014اإلدماج االجتامعي للمحبوسني. فإشرتط املرشع الجزائري من خالل املادة 

يقصد بنظام الحرية، وضع املحبوس عليه نهائيا خارج املؤسسة العقابية خالل حكم عليه نهائيا حيث تنص املادة عىل" 
 النهار منفردا و دون حراسة أو رقابة اإلدارة ليعود إليها مساء كل يوم"

                                                           

231 - STEFANI (Gaston) LEVASSEUR (Georges), BOULOC (Bernard),op.cit ,p542.  

 .23و أنظر كذلك، رفعت رشوان، املرجع السابق،ص

232 - , paris, 1998, p223. édition, Dalloz èmeBOULOC (Bernard), Pénologie (exécution de sanctions adultes et mineures) 2 
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ور . و يعترب هذا الرشط منطقيا، بحيث أن صدطبقا لنص هذه املادة، يجب أن يكون املحبوس قد حكم  عليه نهائيا      
حكم نهايئ فاصل يف املوضوع يتضمن عقوبة أصلية سالبة للحرية، رشط أسايس لتطبيق نظام الحرية النصفية. و يفرق املرشع 

ىل اإلجرام، إالجزائري بشان قبول طلب االستفادة من هذا النظام بني املحكوم عليه املبتدئ و غريه من املحكوم عليهم العائدين 
عىل أنه ليك يستفيد املحكوم عليه املبتدئ من  14-14من القانون رقم  011رشط مراعاة مدة العقوبة املتبقية. حيث تنص املادة 

شهرا. أما بالنسبة للعائدين الذين سبق و أن حكم عليهم  94نظام الحرية النصفية يشرتط أن تكون مدة العقوبة املتبقية هي 
 94لحرية، فيشرتط القانون أن يكونوا قد قضوا نصف العقوبة األصلية و بقي عىل انقضائها مدة ال تزيد عىل بعقوبة سالبة ل

 .(233)شهرا
نظم املرشع الجزائري رشوط االستفادة من نظام الحرية النصفية بقواعد قانونية آمرة ال يجوز مخالفتها. و بالتايل ال        

السابق الذكر و  14-14من القانون رقم     014الذي تتوفر فيه األهداف املذكورة يف املادة  يستفيد من هذا النظام املحكوم عليه
ال تتوفر فيه الرشوط األخرى السابقة. و بالتايل فاالستفادة من نظام الحرية النصفية ليس حقا مكتسبا للمحبوس املحكوم عليه، 

" يوضع فقرة أخرية التي نصت 011و ما يستنتج من نص املادة و إمنا يخضع للسلطة التقديرية للجنة تطبيق العقوبات و ه
املحبوس يف نظام الحرية النصفية مبقرر لقايض تطبيق العقوبات، بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات ، و تشعر بذلك 

 املصالح املختصة بوزارة العدل".
دى استقامة سلوكه ملحبوس و التي غالبا ما تبني ميعتمد نظام الحرية النصفية بشكل كبري عىل الثقة التي يكتسبها ا     

 و بالتايل يتم انتقاء املحكوم عليهم املستعدين لالندماج اجتامعيا من خالل سلوكاتهم داخل املؤسسة العقابية.
يشرتط املرشع الجزائري لالستفادة من نظام الحرية النصفية تحقيق  14-14من القانون رقم  014و طبقا للامدة       

ألهداف املنصوص عليها يف هذه املادة و هي متكني املحبوسني املحكوم عليهم من تأدية عمل، أو مزاولة دروس يف التعليم ا
العام أو التقني، أو متابعة دراسات عليا أو تكوين مهني، وذلك تشجيعا من طرف إدارة السجون و إعادة اإلدماج االجتامعي 

ليم و التكوين، ملا لهذين األسلوبني من اثر ايجايب عىل إعادة االندماج يف املجتمع للمحبوسني عىل حثهم عىل مواصلة التع
 (234)بعد اإلفراج عنهم.

نخلص القول إىل أن املرشع الجزائري قد اعتمد يف تحديده لفئة املحبوسني املحكومني عليهم الذين بإمكانهم         
اد املحكوم عيار األول يستند إىل العقوبة املتبقية، و الثاين إىل عنرص اعتياالستفادة من نظام الحرية النصفية عىل معيارين، امل

عليه عىل اإلجرام. فهذه املعايري املوضوعية أن كانت سهلة التطبيق، فإنها ال تتفق مع الهدف املنتظر من تطبيق نظام الحرية 
الح و س املحكوم عليه لربامج التأهيل و اإلصالنصفية بحكم أن الهدف األسايس من الوضع يف  هذا النظام هو تقبل املحبو 

تراجع الخطورة اإلجرامية لديه، و بالتايل فتطبيق نظام الحرية النصفية آلية لنقل املحكوم عليه إىل مرحلة جديدة إلعادة اإلدماج 
ام لحالته و االجتامعي، انطالقا من مدى تجاوب املحبوس مع الربنامج اإلصالحي املقرر له، و مدى مالمئة هذا النظ

 (235)شخصيته.

                                                           

  .011الى 013في املواد من  13-17نص عليها القانون رقم  - 233

جباري ميلود، أساليب املعاملة العقابية للسجناء في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، تخصص "مؤسسات و نظم   -234

 9103سعيدة،  -الطاهر موالي -جامعة الدكتور  -قسم الحقوق  -عقابية"، كلية الحقوق و العلوم السياسية

 .202ضريف شعيب، املرجع السابق، ص  -235
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و لعل الحكمة من إقرار املرشع لرشط املدة املتبقية من العقوبة إلفادة املحبوس املحكوم عليه بنظام الحرية النصفية        
حامية املجتمع من خطر الجرمية، لذلك يجب عىل القامئني عىل تطبيق هذا النظام االختيار بعناية املحبوسني املستحقني لهذا 

 ظام و الذين ال تتوفر فيهم خطر العودة إىل اإلجرام أو الهروب.الن
 املطلب الثاين: إجراءات االستفادة من نظام الحرية النصفية و جزاء اإلخالل بها:

السابق الذكر سواء كان مجرما  14-14إذا توفرت يف املحبوس املحكوم عليه الرشوط املنصوص عليها يف القانون رقم       
عائدا، و كان راغبا يف االستفادة، أن يقدم طلبا إىل مدير املؤسسة العقابية أو قايض تطبيق العقوبات، عىل أن يكون مبتدئا أو 

طلبه مسببا و محددا، مبعنى لتمكينه من تأدية عمل، أو مزاولة دروس يف التعليم العام أو التقني أو متابعة دراسات عليا أو تكوين 
ه بالوثائق الالزمة كالشهادات أو أي وثيقة أخرى تربر طلبه. و يف هذه الحالة تقوم مصلحة مع رضورة إرفاق طلب (236)مهني 

إعادة اإلدماج باملؤسسة العقابية التي يرشف عىل تسيريها قايض تطبيق العقوبات بتشكيل امللفات الخاصة بكل محبوس محكوم 
ور كافة طبيق العقوبات يف الجلسة املحددة لذلك بحضعليه، ثم تعرضها أمام لجنة تطبيق العقوبات التي يرتأسها قايض ت

للرشوط   األعضاء، حيث تتوىل دراسة امللفات املقدمة إليها من طرف مصلحة إعادة اإلدماج حالة بحالة للتأكد من تطابقها
ية أعضائها، و يف بالقانونية و املوضوعية. و متى توافرت هذه الرشوط يتداول أعضاء اللجنة يف املوضوع و ذلك بالتصويت بأغل

حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس. و إذا تم التصويت باألغلبية لصالح االستفادة، يصدر قايض تطبيق العقوبات مقررا 
لكل محبوس عىل حدى لالستفادة من الوضع يف نظام الحرية النصفية، ذلك بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات و إشعار املصالح 

 (237)العدل. املختصة بوزارة
يف حالة ما إذا استفاد املحبوس املحكوم عليه من نظام الحرية النصفية لتأدية عمل أو مزاولة تعليم أو دراسة أو        

تكوين مهني، تسلم له شهادة تثبت رشعية وجوده داخل املؤسسة العقابية من طرف مدير هذه األخرية و إىل جانب ذلك يلتزم 
فيجب عليه  (238)ستفيد من النظام يف تعهد مكتوب باحرتام الرشوط التي يتضمنها مقرر االستفادة.املحبوس املحكوم عليه امل

أن يتحىل بأخالق و سلوكات حسنة خارج املؤسسة العقابية، و أن ميتنع عن الذهاب إىل األماكن املشبوهة و أن يقصد فعليا 
عقابية ها. باإلضافة إىل التزامه بالخروج و الرجوع إىل املؤسسة المكان العمل أو تلقى دروس التعليم أو التكوين يف مختلف أطوار 

 يف األوقات املحددة سلفا يف مقرر منح االستفادة بنظام الحرية النصفية
يؤذن للمستفيد من نظام الحرية النصفية بحيازة مبلغ من املال من مكسبه املودع بحسابه لدى كتابة ضبط املحاسبة         

 النقل و التغذية عند االقتضاء، و هي مكافأة مقابل عمله و استقامة سلوكه.لتغطية مصاريف 
و يجب عىل املحبوس املحكوم عليه تربير مصاريفه من املبلغ املايل املأذون له به و إرجاع ما بقي منه إىل حسابه        

 (239)لدى كتابة ضبط املحاسبة باملؤسسة العقابية.

يد من نظام الحرية النصفية بالتعهد القانوين امللقى عىل عاتقه، أو خرقه ألحد رشوط يف حالة إخالل املستف         
االستفادة منه، يأمر مدير املؤسسة العقابية التي يقيض فيها املعني مدة عقوبته بإرجاعه إليها فورا و يخرب قايض تطبيق العقوبات 

                                                           

 املرجع السابق. 13-17من القانون رقم  017أنظر املادة - 236

 ، املرجع السابق. 13-17من القانون رقم  011أنظر ، الفقرة األخيرة من املادة  - 237

 ، املرجع نفسه. 13-17من القانون رقم  012أنظر ، الفقرة األولى من املادة  - 238

 رجع نفسه.، امل 13-17من القانون رقم  013أنظر، املادة  - 239
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تشارة من نظام الحرية النصفية ، أو وقفها، أو إلغائها، و ذلك بعد اس مبوجب تقرير كتايب ليقرر هذا األخري اإلبقاء عىل االستفادة
 (240)لجنة تطبيق العقوبات.

و يف حالة عدم رجوع املحبوس املحكوم عليه إىل املؤسسة العقابية بعد انتهاء الوقت املحدد له، يعترب يف حالة فرار و       
 (241)ون العقوبات يتضمن قان 041-11من أمر رقم  022يتابع مبوجب املادة 

و يتعرض للعقوبات  يعترب يف حالة هروب، السابق الذكر عىل :" 14-14من قانون رقم  012حيث نصت املادة    
و  111و   55املنصوص عليها يف قانون العقوبات ، املحبوس الذي استفاد من احد التدابري املنصوص عليها يف املواد 

 ن، ومل يرجع إىل املؤسسة العقابية بعد انتهاء املدة املحددة  له".من هذا القانو  131و   121و  111و  114
تجدر  املالحظة إىل أن مسالة إلغاء مقرر وضع املحبوس املحكوم عليه يف نظام الحرية النصفية يطرح إشكاال له        

و إلغائه أو وقفه بعد حرية النصفية أ أهمية بالغة يتمثل يف أن قايض تطبيق العقوبات عندما يقرر اإلبقاء عىل الوضع يف نظام ال
إخالل املحبوس املحكوم عليه املستفيد من هذا النظام بالرشوط التي يتضمنها مقرر االستفادة، عليه استشارة لجنة تطبيق 

 العقوبات. فالسؤال املطروح، هل يعني ان هذه االستشارة ملزمة مبعنى أن رأي اللجنة ملزم لقايض تطبيق العقوبات؟
، تختص لجنة تطبيق العقوبات التي يرتأسها 14-14من قانون رقم  94بالرجوع إىل أحكام الفقرة الرابعة من املادة       

قايض تطبيق العقوبات بدراسة طلبات الوضع يف نظام الحرية النصفية. و فيام يخص إصدار مقررات االستفادة من نظام الوضع 
 (242)األصوات يرجع صوت الرئيس. يتم بأغلبية أعضاء اللجنة و يف حالة تعادل

من هذا املنطلق، يتضح أن قايض تطبيق العقوبات ال يتمتع بسلطة منفردة يف اتخاذ مقرر وضع املحبوس املحكوم        
 عليه يف نظام الحرية النصفية أو إلغائه، إمنا يكون ذلك بناء عىل مداولة أعضاء لجنة تطبيق العقوبات و بأغلبية أعضائها، بالتايل

 تصبح سلطة قايض تطبيق العقوبات محددة  و مقيدة.
انه يف حالة إخالل املحبوس بالتعهد أو  14-14من القانون رقم  012و ما ميكن التأكيد عليه من خالل نص املادة       

ابية اي البيئة املغلقة قخرقه ألحد رشوط االستفادة من نظام الحرية النصفية، يأمر مدير املؤسسة العقابية بإرجاعه إىل املؤسسة الع
دون أن يعرض ذلك مسبقا عىل قايض تطبيق العقوبات او لجنة تطبيق العقوبات، بل يتم إخبار قايض تطبيق العقوبات الحقا 
بعد أمر اإلرجاع إىل املؤسسة العقابية. يف حني أن إخباره مسبقا أمر رضوري التخاذ إجراء اإلرجاع أو إبقاء أو إلغاء مقرر الوضع 

 ن ذلك يشكل خلال و ميس مبسألة إعادة إدماج املحبوسني و إعادة تأهيلهم.أل 
 املبحث الثاين: تقدير نظام الحرية النصفية :

                                                           

 ، املرجع السابق. 13-17من القانون رقم  012أنظر ، املادة  - 240

من قانون العقوبات على :" يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثالثة سنوات كل من كان مقبوضا عليه أو معتقال قانونا بمقتل ى  033تنص املادة  - 241

 ص ها السلطة املختصة لحبسه أو من مكان العمل أو أثناء نقله. أمر أو حكم قضا ي و يهرب أو يحاول الهروب من األماكن التي خص

م يو يعاقب الجاني بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا وقع الهروب أو الشروع فيه بالعنف أو ال هديد ضد األاخاص أو بواسطة الكسر أو تحط

، 0211جوان  00، صادر في 32لعقوبات ، ج.ر.ج .ج .ش ، عدد ، يتضمن قانون ا0211جوان  2املوافق  071-11باب السجن " . انظر، أمر رقم 

 املعدل و املتمم.

،  23، يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات و كيفيات سيرها ،   ج. ر.ج.ج.ش، عدد 9117ماي  02املوافق  031-17مرسوم تنفيذي رقم  - 242

 .9117ماي  03صادر في 
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يعترب  نظام الحرية  النصفية من أهم أساليب املعاملة العقابية لتنفيذ العقوبة يف ظل ترشيد السياسة العقابية الحديثة       
د من أثار سلب الحرية قصد تحقيق مصلحة املحبوس املحكوم عليه يف اإلصالح والتأهيل و التي تهدف إىل العمل عىل الح

حامية مصلحة املجتمع يف الحفاظ عىل كيانه و نظامه. و هذا النظام اعتمدته الدول يف ترشيعاتها العقابية، ونظمه املرشع 
لحريات تي استهدفت تدعيم حامية حقوق اإلنسان و االجزائري كأسلوب بديل لتطبيق العقوبة من خالل اإلصالحات العديدة ال

األساسية السيام بعد إدخال تعديالت عىل قانون اإلجراءات الجزائية و قانون العقوبات و قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج 
 االجتامعي للمحبوسني.

 )مطلبحد املحبوس و املجتمع يف آن وا نظرا ملا يحققه نظام الحرية النصفية من مزايا تنعكس ايجابيا عىل مصلحة     
، فإن فعاليته تتضاعف أمام الصعوبات التي تقف دون إمكانية التجسيد الفعيل لربامج اإلصالح و التأهيل االجتامعي، مام  أول(

يوبه ع يجعل تحقيق الهدف املرجو من إنشاء  هذا النظام غري محققا يف بعض األحيان نظرا لعدة أسباب يصعب تجاوزها فتظهر
 )مطلب ثان(.

 املطلب األول: مزايا نظام الحرية النصفية:
يعترب نظام الحرية النصفية أسلوب من أساليب إعادة اإلدماج االجتامعي خارج البيئة املغلقة تقرب املحبوس املحكوم       

ة أسلوب جوء هذه األخرية إىل مامرسعليه من نظام الحياة بعد إبداء رغبته يف االنصياع ألوامر املؤسسة العقابية تفاديا من ل
 الرقابة الشديدة عليه.

تربر القيمة العقابية لنظام الحرية النصفية يف أنه يحي روح املسؤولية و الثقة لدى املحبوس املحكوم عليه الذي يشعر       
 مامرسة االمتياز املتمثل يفأن تقويم سلوكه و تقبله الخضوع لربامج اإلصالح و التأهيل االجتامعي هي التي وفرت له هذا 

الحرية نهارا دون رقابة أو حراسة من طرف املؤسسة العقابية، و هذا يدفعه إىل السعي وراء كسب ثقة القامئني عىل برامج التأهيل 
ج يلالستفادة من مزايا أخرى. كام يساعده عىل التفكري بجدية يف ترك الجرمية بصورة نهائية و العمل عىل االندماج يف النس

 (243)االجتامعي و العيش يف كنف االحرتام الكامل لقواعد القانون.

يحقق نظام الحرية النصفية فائدة عملية قسوة تتجىل يف التغيري التدريجي لنمط حياة املحبوس، بحكم أنه يقيض      
و مزاولة وجه نحو تأدية عمل، أ هارا، فين حرا و ليال محبوسا ،جزء من العقوبة خارج جدران املؤسسة العقابية و يف حرية نصفية

دروس يف التعليم العام أو التقني، أو متابعة دراسات عليا أو تكوين مهني ، حتى يندمج يف الحياة االجتامعية بعد اإلفراج عنه 
 و نهائيا و بالتايل يكون محافظا عن عمله و عالقته مع عائلته و مساهام يف انجاز مشاريع ذات منفعة عامة لحساب الهيئات

و من ثم يعمل ذلك التوجيه عىل تحقيق التوازن للشخص املنحرف و تحسيسه يف نفس الوقت بلذة  244املؤسسات العمومية.
 الحياة الطبيعية و القيم االجتامعية التي يكتسبها اإلنسان ككائن اجتامعي منتج و يدفعه إىل الخروج إىل املجتمع بتلك الصورة.

عقاب، يتجنب املحبوس املستفيد من نظام الحرية النصفية االحتكاك املطلق بالسجناء و يف ظل ترشيد سياسة ال        
 (245)نظرا لتغيبه طيلة فرتة النهار، فيتجنب عدوى الجرمية ممن أهم أشد منه خطورة .

                                                           

243 - STEFANI (Gaston) LEVASSEUR (Georges), BOULOC (Bernard),op.cit ,p542.  

 

 ، املرجع السابق. 13-17من القانون رقم  011أنظر، املادة  - 244

 .072، ص9101محفوه علي علي، البدائل العقابية الحبس و إعادة إصالح املحكوم عليهم، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، - 245
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غا إلصالح لو من أهم مزايا نظام الحرية النصفية أنه يجسد التوجه التحديثي ملفهوم العقوبة، فهو يويل اهتامما با       
املحبوسني املحكوم عليهم و إعادة إدماجهم يف النسيج االجتامعي . فاملعاملة العقابية الحديثة ترمي إىل تكريس مبادئ الدفاع 
االجتامعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحامية مصلحة املجتمع والجاين معا و ذلك باالهتامم بشخصيته ملحاربة 

كامنة فيه وقصد إعادة إدماجه اجتامعيا باعتباره عضوا نافعا و صالحا ال مجرما منتقام. فالحرية النصفية الخطورة اإلجرامية ال
عالج عقايب يقوم عل أسس علمية مدروسة تتناسب مع درجة خطورة املجرمني وشخصيتهم مبا يضمن إصالحهم خالل مرحلة 

 (246)ودتهم إىل أحضان املجتمع لخدمته.تنفيذ العقوبة و رعايتهم الحقا بعد اإلفراج عنهم لتحضري ع

ومام ال شك فيه ،أن نظام الحرية النصفية توفر ظروف نفسية و معنوية مرنة للمحبوس، تجعل عملية اإلصالح أكرث       
 مردودية و نجاعة. مع العلم أن هذا النظام ليس متاحا أمام جميع فئات املساجني، بل أن هذه الحرية متنح وفق معايري محددة

وضعها املرشع، و عىل أساسها يتم اختيار املساجني املؤهلني للوضع تحت هذا النظام و يتعلق األمر بشخصية املحكوم عليه و 
مدة العقوبة كرشطني أساسني قصد توفري فرص نجاح عملية اإلصالح و توسيع ضامنات التأهيل و اإلدماج االجتامعي 

 (247)للمحبوسني.

 الحرية النصفية:املطلب الثاين : عيوب نظام 
رغم محاسن نظام الحرية النصفية كبديل لتطبيق العقوبة السالبة للحرية، الذي نادت به املؤمترات الدولية  و عززته         

 إسرتاتيجية السياسة العقابية املعارصة، فإن التجسيد الفعيل له يجد عدة صعوبات تتنوع بتنوع األسباب.
تفيد من نظام الحرية النصفية عمال مناسبا بعد اإلفراج عنه من املؤسسة العقابية، نظرا لوصمة من املتعذر أن يجد املس       

العار التي باتت تالحقه و ما يستتبع ذلك من عدم الثقة فيه و االطمئنان له، و من ثم عدم تشغيله، مام يدفعه بال شك إىل 
 (248)ه من الجرمية يف الحصول عىل ذلك.محاولة االسرتزاق من مصدر غري مرشوع، و ال أسهل بالنسبة ل

و رغم النتائج املرضية التي حققها نظام الحرية النصفية عمليا، حيث بلغ عدد املحبوسني املستفيدين من التكوين يف       
من  ،، انتقده البعض عىل أساس انه يشكل خطرا عىل نظام املؤسسة العقابية و سريها9111/9112سنة  322إطار الحرية النصفية 

حيث التفاوت الذي يتسبب فيه ما بني املحكوم عليهم، و بالنسبة للمجتمع إذ يهدد أمنه و ميس بحقه يف العقاب، و بالنسبة 
للسلطة القضائية إذ ميس بقدسية أحكامها. كام انه من ناحية أخرى يشكل صعوبة بالنسبة للمحكوم عليه من الجانب النفيس 

سسة العقابية، فيمكن له الهروب بسبب الضغوطات النفسية التي يعاين منها السيام عدم بخصوص عودته  كل مساء إىل املؤ 
 تقبله لنظام السجن و املعاملة التي يتلقاها فيه:

كام تظهر  عيوب نظام الحرية النصفية يف كون أن املحكوم عليه املستفيد منها يظل خارج املؤسسة العقابية نهارا و      
ليال ، فيختلط بالسجناء اآلخرين الذين يحتمل أن يكونوا أكرث خطورة منه. كام أنه عند عودته إىل املؤسسة  مجربا بالعودة إليها

 العقابية، فقد يجلب معه مواد ممنوعة تؤذيه و تؤذي غريه من املساجني.

                                                           

قضائية الجزائية في إعادة التأهيل اإلجتماعي في التشريع الجزائري، ديوان املطبوعات طاشور عبد الحفيظ، دور قاض ي تطبيق األحكام ال - 246

 .22، ص9110الجامعية، الجزائر، 

، 9والعلوم السياسية، العدد  بن يونس فريدة، الحرية التصفية كنظام بديل للعقوبة في مرحلة تطبيقها في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق  - 247

 .733، ص 9102ور ، خنشلة، جوان ،جامعة لغر  19ج 

 . 33، ص 9101بوسرى عبد اللطيف، النظم املستحدثة ملواجهة أزمة الحبس قصيرة املدة، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية،  - 248
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عينة تتوفر فيها م يضاف إىل ما سبق ، أن املحبوسني املستفدين من نظام الحرية النصفية محصورين، يطبق عىل فئة     
الرشوط القانونية، الذي يزاولون الدراسة، التعليم، التكوين املهني، العمل، و ذلك العتبارات تقوم عىل أساس تخوف اإلدارة 

أما  (249)العقابية من ردة دفاع املجتمع و استنكاره لهذا النظام ألنهم مل يكملوا مدة عقوبتهم التي من املفروض تكفل ردعهم.
للبقية األخرى من السجناء، الضعفاء املرىض   و العاطلني عن العمل فال يستفيدون من النظام مام يحقق عدم املساواة بالنسبة 

 بني السجناء.
 خامتة:

يعد نظام الحرية النصفية من أهم أساليب املعاملة العقابية البديلة لتنفيذ العقوبة، استحدثها املرشع الجزائري من         
ساوئ الحبس قصرية املدة. فهو فرتة إختبار حقيقية لربامج إعادة التأهيل، يتوقف نجاحها عىل مدى قبول املحكوم أجل مواجهة م

عليه املستفيد من النظام و تجاوبه معها لالستفادة منها، لكن إذا أخل بإحدى االلتزامات املفروضة عليه قانونا، يخضع لربامج 
 تكميلية أخرى قصد تأهيله .

كم أن نظام الحرية النصفية تشوبه عدة نقائص تعرقل تجسيده الفعيل ميدانيا حتى يبلغ الغايات التي ترمي وبح       
 السياسة العقابية املعارصة الوصول إليها، يتم اقرتاح ماييل:

يوضع  السابق الذكر، لتصبح تنص عىل ما ييل :" 14-14من القانون رقم  011رضورة تعديل الفقرة األخرية من املادة  -
املحبوس يف نظام الحرية النصفية مبقرر صادر عن لجنة تطبيق العقوبات، و تشعر بذلك املصالح املختصة بوزارة 

 العدل".
تحقيق مبدأ املساواة بني املحبوسني الذين تتوفر فيهم رشوط االستفادة من نظام الحرية النصفية، بحيث ال يستفيد  -

ذلك بقية املحبوسني اآلخرين ما دام الهدف من النظام هو إعادة التأهيل و اإلدماج منه فقط ذوي املؤهالت العلمية، بل ك
 االجتامعي.

و  و نرش الوعي       توعية املجتمع مبزايا العقوبات البديلة من خالل القنوات اإلعالمية املكتوبة و املسموعة و املرئية  -
 ك قصد تهيئة املجتمع لتقبل هذه األنظمة املستحدثة.توضيح مفاهيم و أفكار الثقافة العقابية املعارصة و ذل

نرش الوعي لدى أفراد املجتمع بأهمية و رضورة تطبيق نظام الحرية النصفية لتأهيل و إصالح املحبوس املحكوم عليه،  -
جتامعيا وابتعاده والتأهيل من إعادة إدماج املحبوس ا ويف ذلك أيضا تحقيق ملصلحة املجتمع السيام إذا متكنت برامج اإلصالح 

 عن العود إىل الجرمية.
تجسيد االهتامم الفعيل بشخصية املجرم و خطورته اإلجرامية ملحاربة الجرمية و الوقاية منها و التقليل من مساوئ  -

 الحبس قصري املدة و تكاليف أعباء الدولة.
م حتى ىل املجرمني األشد خطورة منهعزل فئة املحكوم عليهم املستفدين من نظام الحرية النصفية داخل السجون ع -

 تأيت برامج التأهيل و اإلصالح بالنتائج املرجوة منها.
 إبرام اتفاقيات أو عقود مع املؤسسات الخاصة لتقبل نظام الحرية النصفية وعدم االكتفاء باملؤسسات العامة فقط. -
 
 

                                                           

 .721بن يونس فريدة، املرجع السابق، ص  - 249
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 املراجع واملصادر
 أوال: باللغة العربية:

 الكتب  -1
النظم املستحدثة ملواجهة أزمة الحبس قصرية املدة،مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية،  بورسى عبد اللطيف، -0

9101. 
رفعت رشوان، العمل للنفع العام بني مقتضيات السياسة العقابية الحديثة و اعتبارات حقوق اإلنسان، دار  -9

 .9104النهضة العربية، القاهرة ،   
 حكام القضائية الجزائية يف إعادة التأهيل اإلجتامعي يف الترشيعطاشور عبد الحفيظ، دور قايض تطبيق األ  -3

 .9110الجزائري، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 
محفوظ عيل عيل، البدائل العقابية الحبس و إعادة إصالح املحكوم عليهم، مكتبة الوفاء القانونية،  -4

 .9101اإلسكندرية،
 الرسائل واملذكرات الجامعية: -2

 سائل وأطروحات الدكتوراه:ر -أ    
سيف النرص عبد املنعم، بدائل العقوبات السالبة للحرية يف الترشيعات الجنائية الحديثة، رسالة دكتوراه يف  -0

 .9114الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
ه ل م د ارشيف شعيب آليات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يف الترشيع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتور  -9

 .9102جانفي  91،  -0-يف القانون العام، تخصص قانون جنايئ و علم االجرام، كلية الحقوق، سعيد حمدين، جامعة الجزائر
 املذكرات الجامعية :  -ب   
جباري ميلود، أساليب املعاملة العقابية للسجناء يف الترشيع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف  -1 -0

 -طاهر مواليال -جامعة الدكتور -قسم الحقوق -"مؤسسات و نظم عقابية"، كلية الحقوق و العلوم السياسيةالحقوق، تخصص 
 9104سعيدة، 
كال منر اسامء، اآلليات و األساليب املستحدثة إلعادة الرتبية و االدماج اإلجتامعي للمحبوسني، مذكرة   -9 -9

 .9100، 0جامعة الجزائر  -بن عكنون -الجنائية، كلية الحقوقلنيل شهادة املاجستري يف القانون الجنايئ و العلوم 
3-  
 املقاالت: -4
بن يونس فريدة، الحرية التصفية كنظام بديل للعقوبة يف مرحلة تطبيقها يف الترشيع الجزائري، مجلة الحقوق و  -

 .9102،جامعة لغرور ،خنشلة، جوان  19، ج 9العلوم السياسية، العدد 
 
 النصوص القانونية: -5

 النصوص الترشيعية: -أ            
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جوان  00صادر يف  42، يتضمن قانون العقوبات،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 0211جوان  2املوافق  041-11أمر رقم  -
 ،املعدل و املتمم.0211

، يتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج اإلجتامعي للمحبوسني،  9114فرباير  1مؤرخ يف  14-14قانون رقم  -
 .9114فرباير  03،صادر يف  09دد ج.ر.ج.ج.د.ش،ع

 
 النصوص التنظيمية:  -ب             

، يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات و كيفيات يرسها، 9114ماي  02املوافق  021 -14مرسوم تنفيذي رقم  -
 .9114ماي  02ج.ر.ج.ج.د.ش، صادر يف 
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 الحامية الخاصة لفئات من األشخاص و بعض األعيان يف القانون الدويل اإلنساين
Special protection for categories of persons and some property In international  humanitarian law. 

،الدكتور: داودي منصور 
 أستاذ القانون العام

 تيارت )الجزائر(. –كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون 
 ملخص:

ية تستهدف حامية بعض فئات من األشخاص، كأفراد الخدمات الطبية اشتمل القانون الدويل اإلنساين ضامنات أساس
 وحامية بعض األعيان املدنية ومبدأ حامية البيئة الطبيعية؛ بحامية خاصة أثناء النزاعات املسلحة الدولية أو غري الدولية.

خدمات دويل االنساين ألفراد الوقد جاءت هذه الدراسة لتبيان ما مدى الحامية القانونية الخاصة التي أوالها القانون ال
والبعثات الطبية وكذا الحامية القانونية لألشخاص املشاركون يف عمليات حفظ السالم )كمبحث أول(، كام نتساءل عن مدى 

ناء ثالحامية القانونية الخاصة التي كفلها القانون الدويل االنساين للممتلكات الثقافية مبختلف أصنافها وحامية البيئة الطبيعية ا
 النزاعات املسلحة )كمبحث ثاين(. 

ولإلجابة عن هذه اإلشكالية، فقد سلكنا منهج تحلييل، وقفنا عربه عىل تحليل أحكام وقواعد القانون الدويل االنساين 
انون قاملتصلة مبوضوع بحثنا، كام قمنا بتبيان بعض األحكام القضائية و اآلراء الفقهية وتحليلهام، للوقوف حول جدية قواعد ال

 الدويل اإلنساين يف وضع حامية قانونية خاصة لهذه الفئات من األشخاص وهذه األعيان الثقافية والبيئة الطبيعية.
 الحامية، الخاصة، لفئات، األشخاص، األعيان، القانون، الدويل، اإلنساين. كلامت مفتاحية :

 
Abstract: 
International humanitarian law includes basic guarantees aimed at protecting certain categories of persons, 
such as medical personnel, protection of some civilian objects, and the principle of protecting the natural 
environment. With special protection during international or non-international armed conflicts. 
This study came to show the extent of the special legal protection that international humanitarian law has 
assigned to the personnel of medical services and missions, as well as the legal protection for people participating in 
peace-keeping operations (as a first study). We also ask about the extent of the special legal protection that 
international humanitarian law has guaranteed for cultural property of all kinds and the protection of The natural 
environment during armed conflicts (as a second topic). 
To answer this problem, we took an analytical approach, through which we analyzed the provisions and rules 
of international humanitarian law related to the subject of our research, and we also clarified and analyzed some 
judicial rulings and jurisprudential opinions, to stand on the seriousness of the rules of international humanitarian 
law in the development of special legal protection for these groups of persons These are the cultural objects and 
the natural environment. 

protection, categories, persons, property. ,Specialnitarian, law, International, huma :Keywords  
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 مقدمة :
لقد تضمن القانون الدويل اإلنساين مبادئ هامة مثل مبادئ اإلنسانية يف النزاعات املسلحة ومبادئ التميز، ومبدأ 
الرضورة العسكرية، ومبدأ حظر املعاناة غري الرضورية، ومبدأ التناسب، واملبادئ الخاصة بضحايا الحرب، واملبادئ الخاصة بقواعد 

 وغريها من املبادئ.  250لخاصة بقانون الحرب(القتال وسلوكه )املبادئ ا
وللبحث عن موقع هذه املبادئ العامة للقانون الدويل اإلنساين، فالبعض منها نجده منصوصا عليه يف االتفاقيات الدولية، 

 .251والبعض منها تكون ضمنية وتعرب عن جوهر القانون، والبعض اآلخر يبني موقعه يف القانون الدويل العريف
ملبادئ العامة للقانون الدويل اإلنساين الحد األدىن من النزعة اإلنسانية التي تنطبق عىل كل زمان ويف جميع ومتثل ا

الظروف، والتي تحظى بالقبول حتى يف الدول التي ال تكون طرفا يف االتفاقيات، ذلك أنها تعرب عن العرف السائد لدى الشعوب 
252. 

نات أساسية تستهدف حامية بعض فئات من األشخاص، كأفراد الخدمات ولقد تضمن القانون الدويل اإلنساين ضام
 الطبية وحامية بعض األعيان املدنية ومبدأ حامية البيئة الطبيعية؛ بحامية خاصة أثناء النزاعات املسلحة الدولية أو غري الدولية.

مات قانون الدويل االنساين ألفراد الخدوقد جاءت هذه الدراسة لتبيان ما مدى الحامية القانونية الخاصة التي أوالها ال
والبعثات الطبية وكذا الحامية القانونية لألشخاص املشاركون يف عمليات حفظ السالم )كمبحث أول(، كام نتساءل عن مدى 

بيعية اثناء طالحامية القانونية الخاصة التي كفلها القانون الدويل االنساين للممتلكات الثقافية مبختلف أصنافها وحامية البيئة ال
 النزاعات املسلحة )كمبحث ثاين(. 

ولإلجابة عن هذه اإلشكالية، فقد سلكنا منهج تحلييل، وقفنا عربه عىل تحليل أحكام وقواعد القانون الدويل االنساين 
واعد القانون قاملتصلة مبوضوع بحثنا، كام قمنا بتبيان بعض األحكام القضائية و اآلراء الفقهية وتحليلهام، للوقوف حول جدية 

الدويل اإلنساين يف وضع حامية قانونية خاصة لهذه الفئات من األشخاص وهذه األعيان الثقافية والبيئة الطبيعية. وفق ما 
 ييل: 

 
 
 

                                                           

( من البروتوكول األول 33ادئ، وبصفة خاصة مبدأ التميز، أنظر املادة )، ليؤكدا ويطورا هذه املب0222لقد جاء البروتوكوالن اإلضافيان لعام  250

 ( من البروتوكول الثاني.02واملادة )

ة في لوفي إطار تحديد موقع مبادئ القانون الدولي، ذكر القاض ي أنطونيو كاسيزي،  بأنه )تتكون املبادئ العامة للقانون الدولي من مبادئ متأص 251

وبالتالي، ال يتطلب تحديدها دراسة مقارنة متعمقة جميع األنظمة القانونية األساسية في العالم، إال أنه يمكن التوصل لهذا النظام القانون الدولي 

 ي، الطبعة االتحديد عن طريق التعميم واالستقراء عن السمات الرئيسية للنظام القانوني الدولي ...(، القاض ي أنطونيو كاسيزي، القانون الدولي الجن

 .73، ص 9107، املنشورات الحقوقية صادر بيروت 9107، ط 9102لثة باللغة اإلنجليزية الثا

اجب الو ويجدر اإلشارة أنه يمكن اللجوء إلى املبادئ العامة للقانون الدولي اإلنساني عندما تكون  القواعد املنصوص عليها في النظام األسا  ي 

رفية غير واضحة أو غير مكتملة، وإذا ثبت أن حتى هذه املبادئ بال جدوى، يمكن عندئذ االستناد إلى التطبيق أو في املعاهدات أو القواعد الدولية الع

 ر املبادئ العامة للقانون الدولي العام، إن وجدت فهذه املبادئ كالهيكل العظمي في الجسم الحي وتقوم بمهمة خطوط توجيهية في الحاالت غي

 .32، ص 0233وضروري لالنتشار، جان بكتيه، القانون الدولي اإلنساني، تطوره ومبادئه، جنيف  املنصوص عليها كما أنها ملخص سهل تمثله

 .71-32د/ جان بيكتيه، املرجع السابق، ص  252
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 املبحث األول : الحامية الخاصة ألفراد الخدمات الطبية واألشخاص املشاركون يف عمليات حفظ السالم

اين أثناء النزاعات املسلحة الدولية و غري الدولية، مبدأ االحرتام و الحامية لفئة أفراد لقد وفر القانون الدويل اإلنس
الخدمات الطبية، نظرا لطبيعة املهام اإلنسانية الخطرية التي يقومون بها أثناء النزاعات املسلحة، فهم يتعرضون ملخاطر كبرية 

 حارصين، و هذا ما يستوجب حامية خاصة لهم.عندما يتم إنقاذ أرواح الجرحى و املرىض و املدنيني و امل
كام يوفر القانون الدويل االنساين أيضا حامية لفئة األشخاص املشاركني يف عمليات األمم املتحدة للسالم، ملا يعهد لهًم 

د سيادة القانون، يبواليات معقدة ومتعددة األبعاد تتضمن تنفيذ مهام عديدة منها حامية املدنيني، واستخدام القوة والوساطة وتوط
وضامن الحصول عىل الخدمات األساسية، عىل سبيل املثال ال الحرص، ورغم عدم وجود أي نص واضح يف االتفاقيات املشكلة 
للقانون الدويل االنساين، إال ان هناك اعتقاد راسخ من قبل اللجنة الدولية للصليب االحمر الدويل، برضورة حامية هذه الفئة 

داموا ليسوا طرفا يف النزاع فهم يف حكم املدنيني. ويف هذا اإلطار سنعالج املسألتني عرب املطلبيني وفق من األشخاص ما 
 الرتتيب األيت ذكره.

 املطلب األول: أفراد الخدمات الطبية
يقصد بأفراد الخدمات الطبية، األشخاص الذين يوكل إليهم طرف يف النزاع مهمة القيام حرصيا بالبحث عن الجرحى 

املرىض، واملنكوبني يف البحار، وجمعهم ونقلهم، وتشخيص حاالتهم أو معالجتهم، مبا يف ذلك خدمات اإلسعافات األولية، و 
 .253والوقاية من األمراض، وبإدارة الوحدات الطبيعة، أو بتشغيل أو إدارة النقل الطبي، وتكون هذه املهمة مؤقتة أو دامئة

 وتشتمل أفراد الخدمات الطبية عىل:
راد الخدمات الطبية، عسكريني كانوا أم مدنيني، التابعيني ألحد أطراف النزاع مبن فيهم األشخاص أف (1

 املذكورون يف اتفاقيتي جنيف األوىل والثانية واألشخاص التابعون ألجهزة الدفاع املدين.
س أحمرين( والشمأفراد الخدمات الطبية التابعني لجمعيات الصليب األحمر الوطنية )الهالل األحمر واألسود  (2

 وغريها من جمعيات اإلسعاف الوطنية الطوعية التي يعرتف بها ويرفض لها أحد أطراف النزاع وفقا لألصول املرعية.
أفراد الخدمات الطبية التابعني للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي الذين تضعهم دولة محايدة أو دولة  (3

ف بها من دولة محايدة أو دولة ليست طرف يف النزاع، أو منظمة إنسانية دولية ليست طرف يف النزاع، أو جمعية إسعاف معرت 
 .254محايدة كمنظمة الصليب األحمر الدويل

وجوهر هذا التعريف أن أفراد الخدمات الطبية يجب أن يقوموا حرصيا باملهمة الطبية دون غريها حتى يتمتعون   
 نون الدويل اإلنساين أثناء النزاعات املسلحة.بالحامية الخاصة املمنوحة لهم من قبل قواعد القا

والحقيقة أن مهمة القيام بالخدمة الطبية من قبل أفراد الخدمات الطبية قد تكون دامئة، وبهذا تكون الحامية   
واجبة لهم يف كل األوقات، وقد يكون التكليف مبهمة الخدمة الطبية مؤقتة، فإن الحامية تكون هنا واجبة لهم فقط خالل 

 مدة ذلك التكليف.

                                                           

ة، ر بك، القانون الدولي اإلنساني العرفي، املجلد األول، القواعد، اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاه -ماري هنكرتس و لويز دوزوالد -جون  253

 .22، ص 9112

 .0222)ج(، من البروتوكول اإلضافي األول لعام  3أنظر املادة  254
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ويف زمن النزاعات املسلحة غري الدولية، ينص رصاحة الربوتوكول اإلضايف الثاين رصاحة عىل حامية األفراد   
الخدمات الطبية أثناء النزاعات املسلحة غري الدولية ومنحهن كافة املساعدات املمكنة ألداء واجباتهم، كام فرض الربوتوكول 

 .255فراد الخدمات الطبية عىل القيام بأعامل تتعارض ومهمتهم اإلنسانيةعىل أطراف النزاع إرغام أ 
وترد الحامية الجنائية ألفراد الخدمات الطبية مبقتىض النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، إذ أن تعمد )توجيه 

طبقا للقانون  بنية يف اتفاقيات جنيفهجامت ضد ... الوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعميل الشعارات املميزة امل
 .256الدويل(، يشكل جرمية حرب يف زمن النزاعات املسلحة

 ومن خالل هذه التعاريف، يتضح لنا جملة من املبادئ التطبيقية ملبدأ حامية أفراد الخدمات الطبية، وأهمها:
 أنشطة  طبية أو إرغام شخص ميارسمبدأ حظر إنزال العقاب عىل شخص لقيامه بواجبات طبية تتفق مع رشف املهنة ال

 .257طبية عىل القيام بأعامل تتنايف ورشف املهنة الطبية
  مبدأ وجوب احرتام وحامية أفراد الخدمات الطبية، يف جميع األحوال، املخصصة ألغراض طبية دون غريها، وتفقد

 .258نسانيةهذه الحامية إذا استخدمت الرتكاب أعامل ضارة بالعدو ويخرج عن نطاق وظيفتها اإل 
  مبدأ وجوب احرتام وحامية وسائط النقل الطبي يف جميع األحوال املخصصة للنقل الطبي دون سواه، وتفقد هذه

 .259الحامية إذا استخدمت الرتكاب أعامل ضارة بالعدو ويخرج عن نطاق وظيفتها اإلنسانية
 تفاقيات جنيف املميزة وفقا للقانونمبدأ حظر توجيه الهجامت إىل أفراد الخدمات الطبية يف حالة إظهار شارات ا 

 .260الدويل
 

 املطلب الثاين : األفراد املشاركون يف عمليات حفظ السالم
 .261ال توجد أية اتفاقية دولية تنص رصاحة عىل تطبيق قانون النزاعات املسلحة عىل القوات العسكرية لألمم املتحدة

                                                           

 .0222( من البروتوكول اإلضافي األول لعام 12راجع املادة ) 255

 (، من النظام األسا  ي للمحكمة النائية الدولية.93( ب )9) 3راجع املادة  256

( من البروتوكول اإلضافي األول 01( من البروتوكول اإلضافي الثاني، فقد نصت املادة )01ادة )( من البروتوكول اإلضافي األول وامل01أنظر املادة ) 257

. ال يجوز بأي حال من األحوال توقيع العقاب على أي اخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية، يتفق مع شرف املهنة الطبية بغض النظر 0على أن )

األاخاص الذين يمارسون نشاط ذال صفة طبية على إثبات تصرفات أو القيام بأعمال عن اخص املستفيد من هذا النشاط( ال يجوز إرغام 

ى لتتنافى وشرف املهنة الطبية أو غير ذلك من القواعد الطبية التي تس هدف مصالح الجرحى واملرض ى أو أحكام االتفاقيات وهذا امللحق، أو ع

 ا هذه األحكام والقواعد.اإلحجام عن إتيان التصرفات والقيام باألعمال التي تتطلبه

ال يجوز إرغام أي اخص يمارس نشاط ذا صفة طبية على اإلدالء بمعلومات عن الجرحى واملرض ى الذين كانوا أو مازالوا موضع رعايته ألي  257

رحى واملرض ى أو بأسرهم اخص سواء أكان تابعا للخصم أو للطرف الذي ينتمي هو إليه إذ بدا له أن مثل هذه املعلومات قد تلحق ضررا بهؤالء الج

 .(وذلك فيما عدا الحاالت التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه ويجب مع ذلك، أن تراعى القواعد  التي تفرض اإلبالغ عن األمراض املعدية

 ( من البروتوكول اإلضافي الثاني.0) 00( من البروتوكول اإلضافي األول، واملادة 09راجع املادة ) 258

 ( من البروتوكول اإلضافي الثاني.0) 00( من البروتوكول اإلضافي األول، واملادة 90) راجع املادة 259

يشكل توجيه هجمات ضد الوحدات الطبية ووسائل النقل الط ي، واألفراد من مستعملي الشعارات املميزة املبينة في اتفاقيات جنيف طبقا  260

 (من نظام روما.9( و )ه()93(ب )9) 3ة وغير الدولية، املادة للقانون الدولي، جريمة حرب في النزاعات املسلحة الدولي

، دار النهضة العربية، القاهرة، 0راجع: د/ أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية، ط 261

 .032، ص 9111
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عمال  مبيثاق األمم املتحدة عدة صور أهمها: عمليات حفظ  وتتخذ مشاركة هيئة األمم املتحدة يف األعامل العسكرية،
 السالم وعمليات فرض السالم.

فالغرض من عمليات حفظ السالم هو كفالة احرتام وقف إطالق النار وخطوط الفصل بني القوات، وعقد اتفاقات بشأن 
وطنية، وال املساعدة يف تكريس املصالحة الانسحاب القوات، وعمليات اإلرشاف عىل االنتخابات وتقديم املعونات اإلنسانية و 

يسمح لهذه القوات باستخدام القوة إال يف حالة الدفاع الرشعي، ويتم القيام بهذه املهمة مبوافقة األطراف املعنية عىل أرض 
 262القتال.

زاع املسلح، نويعترب أفراد قوات حفظ السالم، التي تتكون عادة من جنود محرتفني، كمدنيني ألنهم ليسوا طرف يف ال
 .263ولذلك فهم مشمولني بالحامية ضد الهجامت، ما داموا ال يقومون بدور مبارش يف العمليات العدائية

ومبقتىض نظام روما األسايس للحكمة الجنائية الدولية، فإن تعمد توجيه الهجامت ضد األفراد املشاركني يف مهمة من 
كل جرمية حرب يف النزاعات املسلحة، ما داموا مؤهلني للحامية املمنوحة مهام حفظ السالم عمال مبيثاق األمم املتحدة، يش

 .264للمدنيني مبوجب القانون الدويل اإلنساين
أما عمليات فرض السالم، فهي تدابري تتخذ مبقتىض الفعل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وتقوم بها قوات األمم 

إقليمية بدعوة من الدول املعنية بالنزاع املسلح أو برتخيص من مجلس األمن،  املتحدة أو دول أو مجموعات من الدول أو منظامت
واملهمة التي تتوالها هذه القوات مهمة قتالية، وميكن لها اللجوء إىل القوة لتنفيذ املهمة املوكلة إليها، وال تعترب موافقة أطراف 

 .265النزاع املسلح رشطا رضوريا يف هذه العمليات
ثني أفراد القوات العالة يف عمليات فرض السالم الذين يعتربون مقاتلني ملزمني باحرتام القانون ونتيجة لذلك، يست

 .266الدويل اإلنساين
 املبحث الثاين : الحامية الخاصة للممتلكات الثقافية والبيئة الطبيعية

ك من خالل أحكام ليغا يظهر ذللقد اهتم القانون الدويل اإلنساين بحفظ املمتلكات الثقافية مبختلف أصنافها اهتامما ب
اتفاقيات جنيف األربعة واتفاقيات الهاي، كام يظهر االهتامم باملمتلكات الثقافية بصورة خاصة عرب اتفاقية حامية املمتلكات 

لذلك نعالج  .الثقافية، كام أوىل القانون الدويل اإلنسان حامية خاصة للبيئة الطبيعية أثناء النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية
 هاتني املسألتني وفق املطلبني التاليني.

 املطلب األول: املمتلكات الثقافية

                                                           

 .03راجع: د/ أحمد أبو الوفا، املرجع السابق، ص   262

كتيب القانون الدولي اإلنساني، إجابات على أسئلتك، منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي، الطبعة الثالثة، مارس آذار راجع،  263

 .03، ص 9117

 (، من النظام األسا  ي للمحكمة الجنائية الدولية.2(و )ه()2)ب() 3راجع املادة 264 

 .03عن أسئلتك، املرجع السابق، ص راجع: القانون الدولي اإلنساني، إجابات  265

 .012بك ، املرجع السابق، ص  -ماري هنكرتس و لويز دوزوالد -راجع: جون  266
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تعد املمتلكات الثقافية من أكرث املجاالت التي تستقطب االهتامم يف العالقات الدولية الثقايف، إذ أصبحت محل حامية 
 .267خاصة من املخاطر والويالت كالرسقة والسلب والنهب

انون الدويل اإلنساين يف حامية املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة ضد الهجامت العسكرية نظرا ملا ولقد اهتم الق
متثله هذه األعيان من قيمة ثقافية وروحية كبرية للسكان املدنيني، بل إنها متثل الرتاث الحضاري والثقايف بالنسبة لألمم، 

 .268وأحيانا بالنسبة لإلنسانية كلها
( منها، بحيث ألزمت هذه املادة 92يف املادة ) 0212د واجب حامية املمتلكات الثقافية يف اتفاقية الهاي لعام ولقد ور 

األطراف املتنازعة يف حاالت الحصار أو القصف رضورة اتخاذ كافة التدابري الالزمة لتفادي الهجوم عىل املباين املخصصة للفنون 
 هذه املمتلكات الثقافية ألغراض عسكرية يف هذه الحاالت.واآلثار التاريخية، رشيطة أال تستخدم 

ونظرا ألهمية املمتلكات الثقافية باعتبارها من أغىل ممتلكات األمة ورمزا  من رموز بقائها ومؤرشا من مؤرشات قدرتها 
ية يف فرتة النزاعات ان الثقافعىل االستمرار والتواصل، كان البد من تضافر الجهود الدولية إلقرار اتفاقية دولية خاصة بهذه األعي

 0244.269املسلحة سواء الدولية أو غري الدولية، وكان ذلك يف عام 
عندما أقرت يف االتفاقية الدولية الخاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح والربوتوكول األول امللحق 

 وتشتمل عبارة املمتلكات الثقافية عىل ما ييل:270 0244هاي لعام ثم يبني الربوتوكول الثاين التفاقية ال  0222بها، ويف عام 
املمتلكات املنقولة أو الثابتة ذات األهمية الكربى الرتاث الشعوب الثقايف كاملباين املعامرية أو الفنية منها أو  (0

ة أو فنية، والتحف قيمة تاريخيالتاريخية، الديني منها أو الدنيوي، واألماكن األثرية، ومجموعات املباين التي تكتسب بتجمعها 
الفنية واملخطوطات والكتب واألشياء األخرى ذات القيمة الفنية التاريخية أو األثرية، وكذلك املجموعات العلمية ومجموعات 

 الكتب الهامة واملحفوظات ومنسوخات املمتلكات السابق ذكرها.
تب الكربى ت الثقافية، كاملتاحف ودور الكاملباين املخصصة بصفة  رئيسية وفعلية لحامية وعرض املمتلكا (9

 ومخازن املحفوظات وكذلك املخابئ املعدة لوقاية املمتلكات الثقافية املنقولة يف حالة الرصاع املسلح.
املراكز التي تحتوي مجموعة كبرية من املمتلكات الثقافية سواء املنقولة أو املباين املخصصة للممتلكات  (3

 .271عىل هذه املراكز اسم مراكز األبنية التذكارية الثقافية املنقولة، ويطلق

                                                           

، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 0علي خليل إسماعيل الحديثي، حماية املمتلكات الثقافية في القانون الدولي، دراسة تطبيقية مقارنة، ط 267

 .02، ص 0222عمان، 

هايك بيكر، حماية األعيان الثقافية وفقا للمعاهدات الدولية، بحث منشور ضمن دراسات في القانون الدولي اإلنساني، املرجع السابق، د/   268

 .993ص 

للمزيد من التفصيل راجع كل من: د/ محمد سامح عمرو، أحكام حماية املمتلكات الثقافية في فترة الصراع املسلح واالختالل، بحث منشور  269

 .912-990، ص 9101، 0ن مجلة القانون الدولي اإلنساني آفاق وتحديات، املؤشرات العملية لجامعة بيروت العربي، جضم

 .72، ص 9100د/ سلوى أحمد ميدان املغربي، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات  املسلحة، دار الكتب القانونية، مصر 270

وبروتوكوليها لحماية املمتلكات الثقافية في زمن النزاع  0273القادر، القانون الدولي اإلنساني واتفاقية الهاي لعام راجع كذلك: د/ ناريمان عبد 

 .32املسلح، بحث منشور ضمن مجلد القانون الدولي اإلنساني، آفاق وتحديات، املرجع السابق، ص 

 .0273ماي /آيار  03الثقافية في حالة النزاع املسلح، الهاي )أ(و )ب( و)ج(، من اتفاقية الهاي لحماية املمتلكات 0املادة  271

)البروتوكول األول(، كما  0273ماي /آيار  03ولقد ألحق بهذه االتفاقية بروتوكول من أجل حماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الهاي 

 .0222مارس / آذار  91ية في حالة النزاع املسلح، الهاي أبرم البروتوكول الثاني لالتفاقية، واملتعلق بحماية املمتلكات الثقاف
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ويرد مبدأ حامية األعيان الثقافية أيضا يف الربوتوكول األول اإلضايف التفاقيات جنيف األربعة، ومبقتىض النظام 
الفنية،  واألسايس للمحكمة الجنائية لدولية فإن )تعمد توجيه هجامت ضد املباين املخصص لألغراض الدينية، أو التعليمية، أ 

أو العلمية، أو الخريية واآلثار التاريخية يشكل جرمية حرب يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية(، رشيطة أال تكون 
 272أهداف عسكرية.

ويرد واجب إيالء اهتامم خاص يف العمليات العسكرية عىل املمتلكات الثقافية بشكل عام، كام سعت اتفاقية الهاي 
ات الثقافية لتعزيز حامية املمتلكات ذات األهمية العظيمة للرتاث الثقايف ألي شعب، بتشجيع وسمها بشارة لحامية املمتلك

تتكون من درع باللونني األزرق واألبيض، وذلك بحرص رشعية الهجامت ضدها بأوضاع استثنائية جدا، حيث ميكن اللجوء إىل 
 .273تخل عن االلتزامات يف حال الرضورة العسكرية القهرية

والواقع أن اتفاقية الهاي لحامية املمتلكات الثقافية قد أوردت استثناء عىل مبدأ رضورة احرتام كل طرف يف النزاع املسلح 
للممتلكات الثقافية، ومفاد هذا االستثناء أن تحول األعيان الثقافية من حيث وظيفتها إىل هدف عسكري يف حالة الرضورة 

امية املقررة لها ويجعل كل طرف يف النزاع املسلح يتذرع بالرضورة العسكرية القهرية للتخيل العسكرية القهري يرفع عنها الح
 عن التزاماته االتفاقية من أجل توجيه عمل عدايئ ضد املمتلكات الثقافية.

يف حال  تولقد تكفل الربوتوكول الثقايف التفاقية الهاي لحامية املمتلكات الثقافية لتوضيح معني التخيل عن االلتزاما
الرضورة العسكرية القهرية، فنص عىل أنه )ال يجوز التذرع بالرضورات العسكرية القهرية للتخيل عن االلتزامات من أجل توجيه 

( تلك املمتلكات الثقافية قد حولت من حيث وظيفتها، إىل هدف 0عمل عدايئ ضد ممتلكات ثقافية إال إذا كانت، وما دامت )
 .274يل عميل لتحقيق ميزة عسكرية مامثلة للميزة التي يتيحها توجيه عمل عدايئ ضد ذلك الهدف(( ومل يوجد بد9عسكري، )

ويشرتط كذلك الربوتوكول، أن يتخذ القرار بوجود هذه الرضورة العسكرية عىل مستوى معني من القيادة، وأن يعطي، 
 .275يف حالة الهجوم، إنذار مسبق فعيل، عندما تسمح الظروف بذلك

مبدأ حامية املمتلكات الثقافية، مبدأ هام وهو مبدأ حظر االسترياد، والتصدير، والنقل غري الرشعي مللكية ويتفرع عن 
عىل أن )يتعني اعتبار تصدير  0244( من اتفاقية الهاي لعام 00املمتلكات الثقافية من طرف دولة االحتالل، حيث نصت املادة )

 وع(.اتج بشكل مبارش أو غري مبارش عن احتالل بلد من قبل قوة أجنبية، أمر غري مرش ونقل ملكية املمتلكات الثقافية باإلكراه الن
 املطلب الثاين : البيئة الطبيعية

يعد حاليا مبدأ حامية البيئة الطبيعية يف زمن النزاع املسلح قاعدة من قواعد القانون الدويل اإلنساين العريف، ويستند مبدأ 
 .276مل تكن هدفا عسكريا إىل املبدأ العام بالتمييز بني األهداف العسكرية واألعيان املدنيةعدم مهاجمة البيئة الطبيعية ما 

كام يعد االهتامم مبوضوع حامية البيئة يف زمن السلم، قد سبق االهتامم لحاميتها يف زمن القتال، فقد كان موضوع  
ملعالجة استفحال املشاكل البيئية وظهورها عىل شطح ، 0229حامية البيئة محل اهتامم مؤمتر ستوكهومل للبيئة البرشية لعام 

                                                           

 (، من النظام األسا  ي للمحكمة الجنائية الدولية.3( و )ه()2()ب( )9)3املادة  272

 (، من اتفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية.9) 3واملادة  01و  11املادة  273

 لحماية املمتلكات الثقافية.)أ(، من البروتوكول الثاني التفاقية الهاي  1املادة  274

 )ج(و )د(، من البروتوكول الثاني التفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية. 1املادة  275

 .092بك ، املرجع السابق، ص  -ماري هنكرتس و لويز دوزوالد -جون 276
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االهتامم الدويل نتيجة ازدياد التلوث البيئي بكافة أنواعه، واستنزاف املوارد الطبيعية، وارتفاع يف درجات حرارة األرض، بحيث 
 أصبح الحديث عن البيئة ورضورة املحافظة عليها أمرا حتميا.

ات املسلحة هو مفهوم حديث ورد يف الربوتوكول األول والثاين اإلضافيني التفاقيات لذا فإن حامية البيئة أثناء النزاع
 ( من الربوتوكول األول الخاص بالنزاعات املسلحة الدولية أنه:44، إذ جاء يف املادة )0242جنيف األربعة لعام 

ن هذه الحامية شار والطويلة األمد، وتتضم. يراعي أثناء القتال حامية البيئة الطبيعية من األرضار البالغة الواسعة االنت0
حظرا أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه األرضار بالبيئة الطبيعية ومن ثم ترض بصحة أو 

 بقاء السكان.
 . يحظر هجامت الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية(.9

فان الربوتوكول الثاين، رغم أنه مل ينص رصاحة عىل حامية البيئة غري أن ويف زمن النزاعات املسلحة غري الدولية، 
( منه، قد اشتملت عىل العنارص التي تتكون منها البيئة ومثالها املناطق الزراعية واملحاصيل 04حامية األعيان الواردة يف املادة )

 واملاشية.
ية اء محكمة العدل الدولية، فمن رأيها االستشاري يف قضكام يرد مبدأ احرتام البيئة يف زمن النزاعات املسلحة يف قض

، ذكرت املحكمة أن احرتام البيئة هو أحد العنارص التي تدخل يف تقييم ما إذا كان العمل العسكري 0221األسلحة النووية لعام 
 امه.اجبا دوليا ينبغي احرت ، وعليه أصبح اليوم مبدأ حامية البيئة يف زمن النزاعات املسلحة و 277قد جرى وفقا ملبدأ الرضورة

 خامتة :
يرتكز القانون الدويل االنساين عىل مجموعة من املبادئ االساسية، تهدف يف مجموعها اىل تحديد الضامنات الكفيلة 

 للحد من أثار الحروب عىل األفراد الذين ال يشاركون يف الحرب كأشخاص األطقم الطبية.
نساين ثقافية بكل أصنافها التي ال تشكل أهدافا عسكرية، كام ميتد القانون اإل ومتتد تلك الضامنات لتشمل املمتلكات ال

 ليشمل حامية البيئة الطبيعية زمن النزاعات الدولية.
ونعتقد أن القانون اإلنساين وإن كان ال مينع الحروب، فإنه يسعى للحد من أثارها حرصا عىل مقتضيات اإلنسانية، والتي 

 ورات الحربية.ال ميكن ان تتجاهلها الرض 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

س ي ضد جمهورية يوغسالفيا االتحادية أن األثر وقد جاء في رأي اللجنة التي أنشنت للنظر في حملة القصف التي قام بها حلف الشمال األطل 277

البيئي لحملة القصف تلك قد جرى أخذه بعين االعتبار على أحسن وجه، من ناحية املبادئ األساسية لقانون النزاعات املسلحة كالضرورة 

 .093بك ، املرجع السابق، ص  -ماري هنكرتس و لويز دوزوالد -والتأسيس، جون 
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 املراجع واملصادر
، املنشورات الحقوقية 9104، ط 9103القايض أنطونيو كاسيزي، القانون الدويل الجنايئ، الطبعة الثالثة باللغة اإلنجليزية -

 .9104صادر بريوت 
، دار النهضة 0اإلسالمية، طد/ أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدويل اإلنساين يف القانون الدويل والرشيعة -

 . 9111العربية، القاهرة، 
وبروتوكوليها لحامية املمتلكات الثقافية يف  0244د/ نارميان عبد القادر، القانون الدويل اإلنساين واتفاقية الهاي لعام -

  9101، 0زمن النزاع املسلح، بحث منشور ضمن املؤرشات العملية لجامعة بريوت العريب، ج
، مكتبة دار 0إسامعيل الحديثي، حامية املمتلكات الثقافية يف القانون الدويل، دراسة تطبيقية مقارنة، ط عيل خليل-

 . 0222الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، 
د/ محمد سامح عمرو، أحكام حامية املمتلكات الثقافية يف فرتة الرصاع املسلح واالختالل، بحث منشور ضمن مجلة -

 . 9101، 0نساين آفاق وتحديات، املؤرشات العملية لجامعة بريوت العريب، جالقانون الدويل اإل 
 .0224جان بكتيه، القانون الدويل اإلنساين، تطوره ومبادئه، جنيف -
بك، القانون الدويل اإلنساين العريف، املجلد األول، القواعد، اللجنة الدولية  -ماري هنكرتس و لويز دوزوالد -جون-

 . 9112لقاهرة، للصليب األحمر، ا
 دراسات يف القانون الدويلد/ هايك بيكر، حامية األعيان الثقافية وفقا للمعاهدات الدولية، بحث منشور ضمن -

 .9111اإلنساين، تقديم: د/ مفيد شهاب، دار املستقبل العريب، الطبعة األوىل، بريوت، 
ة، مرص فية أثناء النزاعات املسلحة، دار الكتب القانونيد/ سلوى أحمد ميدان املغريب، الحامية الدولية للممتلكات الثقا-

9100 . 
كتيب القانون الدويل اإلنساين، إجابات عىل أسئلتك، منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر الدويل، الطبعة الثالثة، -

 . 9114مارس آذار 
 .0244ماي /آيار  04ي اتفاقية الهاي لحامية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح، الها-
)الربوتوكول  0244ماي /آيار  04الربوتوكول اإلضايف من أجل حامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح، الهاي -

مارس / آذار  91األول(، كام أبرم الربوتوكول الثاين لالتفاقية، واملتعلق بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح، الهاي 
0222. 

 .0222الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام -
 النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية.-
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 -دراسة قانونية مقارنة -البلديات  بني التعاون ما آليات
Inter-municipal cooperation mechanisms - Comparative legal study 

 
الباحث :  عىالوي الطيب .: بلفضل محمدالدكتور 

 جامعة تيارت جامعة تيارت
 

 امللخص:
فرنسا، ويأخذ هذا  وعىل رأسها األوروبية خاصة الدول به معظم للتنمية عموما، وقد عملت البلديات أداة بني يعد التعاون

وتقنيات  رد ماليةموا كبرية تتطلب برامج لتنفيذ الصغرية املشاريع الخربات أو إنجاز محال تبادل يف عديدة، أشكاال التعاون
  متطورة.

عىل املستوى املحيل أو اإلقليمي،  للبلديات التعاون البلدي تلبية للحاجات املشرتكة أهمية إبراز هو وهدف هذا البحث
 الوعي لدى من نوع وإحداث للدميقراطية التشاركية الحقيقي والتفعيل البلديات، وتدعيم استقاللية املحلية التنمية وترقية

 املحلية. لإلدارة حديثة آليات استعامل يف املحليني املمثلني
 التنمية، التضامن ، االستدامة البلديات،  التعاون،  الكلامت املفتاحية:

 
Abstract: 
Inter-municipal cooperation is a development tool adopted by most countries, especially France. 

Cooperation takes form in the field of exchanging experiences or implementing small projects to implement 
larger programs that require financial resources and advanced technologies. The research aims to highlight 
the importance of cooperation to promote local development, Support the independence of municipalities, 
activate a true participatory 

Keywords: municipalities, solidarity sustainability cooperation, development 
 مقدمة:
 أساسا تتعلق التي املواضيع من يعد اليوم أنه إذ التنمية وتدعمها؛ ترفع التي الحقيقية اآلليات من البلديات بني التعاون

وتواجه البلديات يف   278املقارن. القانون يف بقوة هذا نجد البلديات بني ملا كأولوية والتي تجسد االقتصادية التنمية مبوضوع
ئر تحديات متامثلة؛ يأيت عىل رأسها الفقر ونقص اإلسكان واملستوطنات غري الرسمية أو ما يعرف بالبناءات تونس واملغرب والجزا

 الفوضوية واملخاطر البيئية واملشاكل االجتامعية التي تهدد الحياة اليومية يف املدن عموما واملدن الكربى بشكل خاص.
سنويا تزيد قليال أو تنقص،  ٪3املتناسبة والتي تصل إىل حوايل  وهنا نشري إىل إشكالية معدالت النمو االقتصادي غري

وهي بالتايل ال تتناسب مع النمو الدميغرايف املتسارع؛ حيث سيتضاعف عدد السكان املغاربيني يف األعوام القادمة بشكل متتالية 

                                                           

278 -FALZON Micheline, Les interventions économiques des collectivités locales. Paris. LGDJ,1995., pp. 99-100 
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، ومعدل 94 ن املغاربيني تحت سنأو متوالية عددية رياضية تتضاعف بشكل طردي، مع العلم أنه حاليا أكرث من نصف السكا
والتي ستكون من نتائجها بروز ظاهرة « تضخم أعداد الشباب»وهو ظاهرة دميغرافية تعرف بـ  279؛%21الشباب عموما يجاوز 

 280«.شيخوخة السكان »
حاجات ال تلبية يف أهميته موضوع التعاون بني البلديات وهو الهدف من هذا البحث، مع إبراز إىل االنتباه لذلك وجب

 من مبارش الرفع غري بينها، وبشكل فيام والتضامن التعاون وخلق روح للمجتمعات املحلية وللبلديات عىل حد سواء، املشرتكة
 وإحداث للدميقراطية التشاركية الحقيقي والتفعيل البلديات وتدعيم املبادئ األساسية التي ترتكز عليها استقاللية املحلية التنمية

البلديات،  لدى جميع متجانسة تنمية وخلق املحلية لإلدارة حديثة آليات استعامل يف املحليني املمثلني ىالوعي لد من نوع
املحيل يف إطار بعث عمليات اإلصالح  للحكم جديد إعطاء وجه من أجل واملادية والبرشية املالية كل الوسائل بتعاضد وذلك

 الحالية.
غاربية يف يل استقصايئ يف املبحث األول التحديات التي تواجه البلديات املوسنناقش يف النقاط التالية وفق منهج تحلي

البلديات يف  بني مجال التعاون بني البلديات، ومقارنتها بالتجربة الفرنسية، أما املبحث الثاين فنخصصه لإلطار القانوين للتعاون
 الجزائر.

 اربية:التحديات التنموية التي تواجه البلديات املغ: املبحث األول
 اإلقليمية الجامعات عىل 29يف املادة  9113جويلية  93يف  املعدل 0242 لسنة الفرنسية الجمهورية دستور نص أن بعد

 الواقعة والجامعات الخاص الوضع ذات والجامعات الجهات و البلديات، املقاطعات يف عددها حيث الفرنسية الجمهورية يف
النص  جاء 4، 3، 9الفقرات  يف باختصاصاتها املتعلقة األحكام عىل أيضا نص أن . وبعد24 املادة تحكمها التي وراء البحار فيام
 أخرى، عىل وصايتها إقليمية أي جامعة متارس أن ميكن ال عىل أنه:"" نصت حيث البلديات بني التعاون عىل 4الفقرة  يف
 إحدى أو إلحداها القانون يرخص أن ميكن إقليمية جامعات عدة االختصاصات مساهمة إحدى مامرسة تطلبت إذا أنه غري

 281املشرتك". بعملها القيام كيفيات مجموعاتها تنظيم
 نقاط تتمثل يف: عدة تضمنها الفقرة هذه عىل املالحظ

 .ألخرى إقليمية جامعة كل اختصاصات احرتام -
 املحافظات والجهات..... البلديات، اإلقليمية: الوحدات مختلف يشمل التعاون -
 وسيلة هو فالتعاون للتعاون هو دافع معني مجال يف إقليمية جامعة كل مساهمة إىل الحاجة أو مشرتكة حاجات وجود -

 .املشرتكة الحاجات تلك لتلبية
البلديات،  بني التعاون باألخص و اإلقليمية الجامعات بني التعاون مبدأ السابقة تجسد الفقرة األمر الذي يالحظ أن

 الترشيع يف أكرثها وما للتعاون املنظمة القانونية والضوابط من األسس مجموعة لوجود انطالق نقطة هو الدستوري النص وهذا
 .9113من الدستور الفرنيس لعام  72 الفرنيس، ولعل أبرزها املادة 

                                                           

279 -https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/algeria/#people-and-society vu le 1/5/2021. 

 .7ص  E/ESCWA/SDD/2017/3 9103اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، تقرير السكان والتنمية العدد الثامن  األمم املتحدة، -280

281 https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar. Vu le 25/4/2021 
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 ةاإلقليمي للجامعات لالمركزية فيمنح والحقيقي الصحيح املعنى املحلية؛ ويعطي للدميقراطية أساسا التسيري مبدأ ويشكل
 ما املركزية، وهذا السلطة إىل الرجوع دون تخصها جميع الشؤون التي يف اإلقليمي املستوى عىل والتسيري الترصف حرية

 البلديات. بني التعاون موضوع عىل ينطبق
املجالس  فهذه وظروفها ومواردها لحاجياتها ووفقا اإلقليمي اإلطار يف اختصاصاتها البلدية الشعبية ومتارس املجالس

لذلك.  املقررة القانونية األساليب فإنها تتبع أخرى بلدية مع مشرتكة بأعامل للقيام رضورة رأت إذا ما حال يف البلدية لشعبيةا
وتواجه البلديات املغاربية عىل وجه الخصوص تحديات كبرية؛ حيث يعرب السكان عن احتياجاتهم وتطلعاتهم ملزيد من الشفافية 

العمل، فضال عن الخدمات ذات الجودة األفضل وفرص أوسع للمشاركة، السيام فئتي النساء  واملساءلة والقرب من مواطن
 282 والشباب.

 البلديات بني وسنستعرض تعزيز دور البلديات املغاربية يف التنمية املستدامة يف املطلب األول، وسنخصص الثاين للتعاون
 لظروف فرضتها معطيات مختلفة وظروف متعددة. أما املطلب الثالثفرنسا، باعتبارها التجربة األقرب للبلدان املغاربية  يف

 البلديات يف الجزائر. بني فسنتعرض فيه للتعاون
 تعزيز دور البلديات املغاربية يف التنمية املستدامة املطلب األول:

ائفها مع املزيد من وظ بهدف تعزيز موقع البلديات املغاربية يف دورها كعنارص فاعلة يف التنمية املستدامة، ليك متارس
الكفاءة والفعالية؛ حيث تشهد بلديات البلدان املغاربية تطورات مامثلة وبالتايل تواجه تحديات مامثلة، وقد تتيح لهم عمليات 

 التبادل املهيكلة للخربات ونقل املعرفة الفرصة للتعلم من بعضهم البعض لتخطيط وإدارة عمليات التنمية املحلية؛ والتي تعني
 أبعادها يف ومتكاملة وشاملة الطويل املدى عىل معقدة عملية عن عبارة فهي معينة؛ إيديولوجية خالل من موجها اجتامعيا غيريات

 الجهوي أو املحيل والتغيري النمو زيادة تعني املحلية والتكنولوجية، فالتنمية والبيئية والسياسية والثقافية واالجتامعية االقتصادية
؛ املتعلق بالتعاون البلدي CoMun"284لذا نجد أن الربنامج "  283املركزية. الحكومة تنتهجها التي التنمية عن يدابع اإلقليمي أو

والحكم املحيل والتشاريك يف املغرب الكبري يهدف إىل تشجيع إنشاء شبكات بني املدن. وتركز تدابري الربامج حاليا عىل البلديات 
وميكننا القول أنه من خالل  .ات الجزائرية مدعوة لالنضامم إىل هذا الربامجوالبلدي 286واملغرب، 285الحرضية يف تونس،

الحوار املنظم وتبادل املعرفة والخربات، ميكن للبلديات الحرضية املعنية الوصول إىل النامذج واالسرتاتيجيات واألساليب 
 .لعمليةواألدوات الالزمة للتنمية البلدية والحرضية التي أثبتت نفسها يف املامرسة ا

                                                           

282 BENAKEZOUH Chabane, De la gouvernance locale en Algérie à travers les processus de déconcentration et de 

décentralisation.revue idara n°25 année 2003 pp 233-263. 

 

 .  10-32 ، ص ص9101سنة  3 العلمية،جامعة املدية، عدد والدراسات البحوث الجزائر، مجلة في وتحدياتها املحلية التنمية غري ي: أبعاد أحمد  283

284  Coopération Municipale - CoMun. Gouvernance locale et participative au Maghreb. 

OECD 2018,bonne gouvernance auniveau local pour accroitre la transparence & la redevabilité dans la prestationde services: 285

, vu le tunisie.pdf-local-niveau-au-gouvernance-https://www.oecd.org/mena/governance/bonneexpériences de tunisie & d’ailleurs, 

7/3/2021 

286 CoMun : Coopération municipale - Gouvernance locale et participative au Maghreb, Commettant : Ministère fédéral allemand de 

la Coopération économique et du Développement (BMZ) 

le 30/02/2020. https://www.giz.de/en/worldwide/27345.html.vuPays : Algérie, Maroc, Tunisie Durée totale : de 2016 à 2019.  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://www.oecd.org/mena/governance/bonne-gouvernance-au-niveau-local-tunisie.pdf
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وتعتمد التنمية االجتامعية واالقتصادية لهذه البلدان عىل كفاءة البلديات ومقدمي الخدمات البلدية. ومع ذلك، فإن 
مهارات وموارد البلديات مل تتطور بعد مبا فيه الكفاية لتكون قادرة عىل تويل مهام أكرث تنوعا وإلحاحا بشكل كامل، ولتلبية 

كام يدعم املرشوع البلديات الرشيكة املختارة لتنفيذ تدابري مبتكرة أثبتت أنها غنية بشكل خاص  .التوقعات الكبرية للسكان
للتبادالت عىل املستويني الوطني واإلقليمي. عىل املستوى اإلقليمي، يدعم املرشوع إنشاء شبكات وحوار إقليميني، السيام بشأن 

 .ليةات الجمعيات البلدية، والتعاون بني البلديات والدميقراطية املحقضايا التنمية الهيكلية مثل الالمركزية، ودور وصالحي
باإلضافة إىل تعزيز الشبكات والدعم املوجه إىل بعض البلديات، ويدعم املرشوع أيضا الجمعيات املشرتكة بني البلديات 

ونسية واألملانية فية األملانية التيف تونس واملغرب. وتستكمل هذه التدابري من خالل التوأمة والرشاكات بني املشاريع الطائ
 .املغربية

ويتعاون الربنامج مع مشاريع التعاون اإلمنايئ األملانية األخرى ورابطات البلديات األملانية والهولندية ومدن أملانية مختلفة 
ؤسسات من الدول ، وكذلك مع م The Center for Mediterranean Integrationمركز التكامل املتوسطي(CMI) باإلضافة إىل 

ففي املغرب، تم إرساء أسس مهمة يف املشاريع والربامج السابقة لتعزيز إنشاء شبكات املدن كعنرص مهم يف نقل  .الرشيكة
 البلديات بني ملا القانوين املغريب، نجد أن التنظيم ففي الدستور .املعرفة والحوار بني البلديات الحرضية والحكومات املركزية

 عليها يرتكز التي املبادئ من مبدأ التعاون أعترب ذلك من أكرث رصيحة، بل بالتعاون بني البلديات بصفة هتامماال  بحق يرتجم
 ."الحر التسيري" و "الحر التدبري " كمبدأ أساسية مبادئ جانب إىل والرتايب الجهوي التنظيم

 العمالت الجهات، للمملكة هي الرتابية عاتمن دستور اململكة املغربية فإن الجام 034 التاسع يف الفصل للباب وطبقا
 البرشية التنمية يف أساسا املتمثلة األهداف إىل للوصول مبادئ معينة عىل تقوم الجامعات وهذه ."...والجامعات واألقاليم
 التضامن مبدأ عىل الدستور املغريب من 049 التضامن" حيث نصت املادة و التعاون " املبادئ هذه واملستدامة. ومن بني املندمجة

 287بينها. التفاوت من التقليص قصد للموارد املتكافئ التوزيع بهدف الجهات بني صندوق للتضامن بإحداث الجهات بني
 الحر التدبري مبدأ عىل والرتايب الجهوي التنظيم يرتكز رصيحة عىل أن بصفة املغريب الدستور من 031كام يركز الفصل 

 املندمجة البرشية التنمية يف من مساهامتهم والرفع شؤونهم تدبري يف املعنيني السكان شاركةم ويؤمن والتضامن، وعىل التعاون
مدينة يف خمس مجموعات عمل حول موضوعات اختاروها هم أنفسهم، يف هذه الحالة  31واملستدامة، لذلك تشارك أكرث من 

 وقت تعاون مع املجتمع املدين، وأحيانا يف عدة منتديات يفإدارة النفايات، كفاءة الطاقة، إعادة تأهيل املدن، التنقل الحرضي ال
 واحد.

وتشارك الوزارات القطاعية أيضا يف مجموعات العمل هذه، بحيث ميكن أيضا تنظيم الحوار بني البلديات والحكومة 
ة وكذلك دعم يوتكثيفه من خالل شبكات التدريب املهني. الجوانب الجديدة هي تشجيع مشاركة الشباب يف التنمية الحرض

 .لتعزيز عمليات اإلصالح 9103رابطة رؤساء البلديات التي تم إنشاؤها يف مايو 
 متارس أن ترابية جامعة ألية ال ميكن فإنه الفرنيس، الدستور من 29املادة  يف الحال هو كام االختصاص ملبدأ وتطبيقا

 تتفق األخرية هذه فإن ترابية جامعات عدة تعاون لبيتط مرشوع األمر بإنجاز تعلق كلام ولكن أخرى، جامعة عىل وصايتها
 . املرشوع هذا تنفيذ أجل التعاون من عىل

                                                           

 9100تموز/يوليو  21مكرر الصادر في  7213للمملكة املغربية عدد  دستور اململكة املغربية، الجريدة الرسمية 287
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 كمبدأ املفهوم هذا حيث أدرج املغربية الرتابية الجامعات بني للتعاون أعطى مكانة الدستور املغريب تقدم نجد أن  مام
قانونا؛  املقررة الحدود نطاق يف جامعة كل اختصاصات اماحرت  ملبدأ كاستثناء أدرج أيضا كام 288والرتايب، الجهوي للتنظيم

 جامعة وصايتها عىل متارس أن ترابية جامعة ألية يجوز ال املغريب بأنه :" الدستور من األويل الفقرة 043 حيث جاء يف الفصل
 ترابية عدة جامعات تعاون يتطلب مرشوع بإنجاز األمر تعلق كلام " عىل أنه: فتنص الفصل نفس من الثانية الفقرة أما " أخرى

 ." تعاونها كيفيات عىل تتفق األخرية هذه فإن
 الدستور املغريب الذي من 044الفصل  نص هو املغرب يف الرتابية بني الجامعات التعاون مكانة عىل التأكيد يزيد ومام

 يف التعاضد أجل من يام بينهاف مجموعات تأسيس الرتابية للجامعات ميكن " التعاون بالنص عىل أنه: عىل إمكانية يعلن
 عاتقه عىل 9119يف  الصادر الجامعي امليثاق أخذ معاين كبري، لذلك الربامج و الوسائل مصطلح ويحمل " والربامج الوسائل
 رقم قانون تنفيذ املتضمن 9119 أكتوبر 3 يف الصادر  0. 19. 922الرشيف  الظهري من 23  إىل 22 من أكرث يف املواد رشحها
 اتفاقيات إبرام كيفية ورشوط تنظم املواد من مجموعة 9112لسنة  الجامعي امليثاق يف جاء الجامعي، وما بامليثاق املتعلق 22.11

 .بالتعاون والرشاكة باملغرب املتعلق السابع يف الباب 32 املادة جاءت الخصوص . وبهذا..وغريها الالمركزي التعاون
ياكل املحلية الدميقراطية من خالل إنشاء مساحات للمواطنني وإدخال طرق أما يف تونس، فيدعم املرشوع تطوير اله

 املشاركة يف التخطيط والقرارات البلدية. هنا أيضا، يشجع املرشوع مشاركة الشباب يف الحياة
وتتعلم املدن من بعضها البعض يف مجموعات عمل مخصصة ملواضيع مثل إدارة النفايات وسياسة النقل  .السياسية

ءة الطاقة ومساحات املواطنني. باإلضافة إىل ذلك، كانت البلديات قادرة عىل أن تكون عىل علم مبواضيع مثل اإلرشاف وكفا
 .عىل الشباب ومشاركة املواطنني يف عمليات التنمية

ات بنصه عىل أنه ميكن للجامع 9104من الدستور التونيس لعام  041وجاء النص عىل التعاون البلدي رصيحا يف الفصل 
املحلية أن تتعاون وأن تنشئ رشاكات فيام بينها لتنفيذ برامج مشرتكة. كام ميكن للجامعات املحلية ربط عالقات خارجية 

 289للرشاكة والتعاون الالمركزي.
من مجلة الجامعات املحلية التونسية؛ حيث ميكن لبلديتني أو  923و  929، 920كام أكدت عىل التعاون البلدي الفصول 

عاون قصد إعداد أو إنجاز مشاريع مشرتكة أو إسداء خدمات ذات مصلحة مشرتكة يف إطار التضامن أو االقتصاد يف أكرث الت
 .الكلفة أو الجدوى أو إنجاز األعامل الفنية

 .وميكن لإلقليم أو الجهة أن يشرتكا مع البلديات يف إنجاز املشاريع أو إسداء الخدمات املذكورة
كام ميكن للبلديات املنتمية إىل نفس الجهة إحداث  .يات صيغا مختلفة وفق أحكام هذا القانونويأخذ التعاون بني البلد

لجنة مشرتكة للتعاون تتوىل إعداد برنامج للتعاون بينها واقرتاح إحداث مؤسسات أو مشاريع التعاون املشرتكة يف مختلف 
 290املجاالت الراجعة لها بالنظر.

                                                           

288 La promotion de l’intercommunalité en milieu rural et dans les petites communes urbaines au Maroc, Ministère de l’intérieur, 

Direction générale des collectivités locales, 2012, p. 15 

 01و الصادر في عدد خاص للرائد الرسمي للجمهورية التونسية  9103جانفي  92جمهورية التونسية دستور الجمهورية التونسية دستور ال 289

 .9103فيفري 

 .  9103ماي  07، مؤرخ   9103لسنة  92، عدد 22قانون أسا  ي يتعلق بمجلة الجماعات املحلية، الرائد الرسمي للجهورية التونسية، عـــدد   290
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كام ميكن لبلديتني  .لتحقيق الغايات املنصوص عليها يف هذا القانون بإبرام اتفاقية بينها وميكن لبلديتني أو أكرث التعاون
أو أكرث استغالل مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية ذات مصلحة مشرتكة من قبل بلدية واحدة تقوم مقام صاحب اللزمة بالنسبة 

أو أكرث استغالل مرفق أو عدة مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية  وميكن لبلديتني .للبلديات األخرى يف إطار اتفاقية تربم للغرض
 291وذات مصلحة مشرتكة بإحداث منشأة عمومية وتنظيمها حسب أحكام هذا القانون.

وميكن لبلديتني أو أكرث باالتفاق مع جهة أو أكرث إنشاء وكالة للتهيئة والتعمري عىل مستوى الجهة أو عىل مستوى عدد 
كام ميكن  .تناسق املخططات والعمليات والفضاءات العمرانية التي متتد عىل ترابها ومتابعة إنجاز األشغالمن الجهات لضامن 

مبقتىض اتفاق بني بلديتني أو أكرث بعث مجامع خدمات وفقا لنظام أسايس منوذجي يضبط بأمر حكومي يصدر باقرتاح من 
 292.اإلدارية العليااملجلس األعىل للجامعات املحلية وبناء عىل رأي املحكمة 

ويف تونس أيضا يعزز مرشوع االتحاد الوطني للمدن التونسية من خالل دوره كهيئة للدفاع عن املصالح البلدية، ومزود 
 Centre deوقد أصدر املركز التونيس للتدريب ودعم الالمركزية  .خدمة للبلديات األعضاء وشبكة تعليمية بني البلديات

Formation et d'Appui à la Décentralisation en Tunisie (CFAD)  دليال عن الدميقراطية املحلية ودمجه يف برنامج
 293الدورات.

 البلديات يف الجزائر بني املطلب الثاين: التعاون
 التعاون عىل ينطبق ما لالمركزية وهذا والحقيقي الصحيح املعنى ويعطي املحلية للدميقراطية أساسا التسيري مبدأ يشكل

 رضورة رأت إذا ما حال ويف وظروفها ومواردها لحاجياتها ووفقا اإلقليمي اإلطار يف متارس اختصاصاتها لديات؛ فالبلديةالب بني
 .لذلك املقررة القانونية األساليب فإنها تتبع أخرى بلدية مع مشرتكة بأعامل للقيام

 00/01قانون البلدية الحايل  يف تراجعا لجزائرالقانوين يف ا الصعيد عىل البلديات بني ما بالتعاون االهتامم ولقد شهد
 بروز حاجيات االعتبار بعني يأخذ للتنظيم جديد البلديات كشكل بني ما رغم وجود خطاب سيايس يدعو إىل إحداث التعاون

املنعقدة  904 رقم للمناقشات الرسمية الحكومة بالجريدة ممثل البلديات. وهذا ما ورد يف كلمة بني مشرتكة واقتصادية اجتامعية
 294السادسة يف الدورة العادية الثامنة. الترشيعية الفرتة يف 9100مارس 91 يف

بدءا من الدستور؛ والذي نصت  القانونية يف النصوص نفسه يف الجزائر يجد البلديات بني للتعاون اإلقرار القانوين كام أن
 .والواليةمنه عىل أن: "الجامعات املحلية للّدولة هي البلديّة  02املادة 

 ".البلديّة هي الجامعة القاعديّة
وبغرض تحقيق توازن اقتصادي واجتامعي للبلديات محدودة التنمية، وتكفل أفضل باحتياجات سكانها، ميكن أن يخص 

 سهنف يف الجزائر يجد البلديات بني للتعاون اإلقرار القانوين كام أن 295".القانون بعض البلديات، األقل تنمية، بتدابري خاصة

                                                           

 انون أسا  ي يتعلق بمجلة الجماعات املحلية نفسه.ق 291

 قانون أسا  ي يتعلق بمجلة الجماعات املحلية نفسه. 292

لسنة  0030واملنقح باألمر عدد 0223جوان  92املؤرخ في  0223لسنة  21في تونس بمقتل ى القانون عدد أحدث مركز التكوين ودعم الالمركزية 293

 .9113ماي  97املؤرخ في  9113

 . 9100أبريل  02مؤرخ في  903يدة الرسمية للمناقشات، املجلس الشع ي الوطني الجزائري، السنة الرابعة رقم الجر   294

 .9191ديسمبر  21الصادر بتاريخ  39الجريدة الرسمّية للجمهورّية الجزائرّية، عدد  295
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 كقانون البيئة، املدينة، ملجاالت مختلفة املنظمة األخرى القانونية النصوص مختلف ويف والترشيعات البلدية، يف النصوص
 والتعمري.  التهيئة

 وجودها البلديات، رغم بني ما بالتعاون القانونية املتعلقة النصوص وأول مالحظة ميكن توجيهها بهذا الصدد هي ضعف
 تعترب البلدية بنصوص ضعيفة؛ مع العلم أن البلدية قوانني كل يف البلديات بني التعاون نجد والوالية؛ حيث البلدية قانوين يف

 مركزية وحدة فوق ذلك وهي خدمتها يف تكون أن االعتبار بهذا واجبها من الدولة يف مدمجة وحدة وهي األساسية لألمة الخلية
 ينبغي كام األعامل بهذه مبفردها تقوم أن للبلدية ال ميكن وحدها. وعندما صهاتخ التي التنمية بأعامل مبارشة بالقيام مكلفة

هذه  مثل إىل اللجوء سهل وقد متعددة اختصاصات ذات أو متخصصة والنقابات مع البلديات مجموعات إنشاء تقرر فقد
 فعليا تضامنا تستلزم املدى واسعة اتالقيام بإنجاز  أجل من البلديات عمل بتنسيق االهتامم إليها الحاجة دعت كلام املجموعات

یتضمن القانون البلدي،  1967يناير 18املؤرخ يف  12/94امللغى والصادر مبوجب األمر رقم  البلدية قانون أسباب بينها، حسب بيان
 .1967يناير  18، الصادرة يف 6بالجریدة الرسمیة عدد 

عمومية  مالية هيئة تسريه الذي للتضامن البلدي وقالصند خالل من البلديات التضامن بني عىل النص إىل إضافة
 يقوم التعاون أن يجوز "12/94 البلدية من قانون 09 للتعاون؛ حيث نصت املادة مبارشة غري آلية البلديات بني التضامن باعتبار

 هيئات تحدث أن الغرض ذاله وميكنها املشرتك ذات النفع بأعامل للقيام بينها مشرتكة بصورة مواردها تضع وأن بلديات عدة بني
 من قانون 6 املادة يف البلديات بني ، كام ورد النص عىل التعاون"الختصاصاتها التابعة بعض املهام لتتوىل مشرتكة ومصالح

 مشرتكة بني عمومية مؤسسة إطار يف االشرتاك تقرر أن أكرث أو لبلديتني الشعبية يجوز للمجالس": 21/12البلدية امللغى 
 296."بينهام املشرتك النفع ذات املصالح أو والتجهيزات الخدمات تحقيق جلأل  البلديات

 00/01 البلدية قانون يف نجده اليشء ونفس 21/12ضعيف جدا يف قانون  البلديات بني ما للتعاون اإلقرار هذا أن غري
 بإمكان أصبح وعليه بلديات عدة بني مشرتكة اجتامعية واقتصادية حاجيات بروز االعتبار بعني يأخذ للتنظيم جديد كشكل
 متثل أقاليمها تكون أن املشرتكة رشيطة والتنمية التهيئة قصد تشرتك أن واليات عدة أو واحدة لوالية بلديات أو عدة بلديتني
 سالتكري املتعلق بالبلدیة، حيث أن هذا 2011یونیو  22؛ مؤرخ يف 00/01البلدية  قانون أسباب كام جاء يف بيان واحدا امتدادا

 00/01.297 من ذات القانون 902و 901، 904يف املواد  نجده
 خالل من ومخترص ويتضح ذلك محدود أنه إال البلدية قوانني مختلف يف البلديات بني التعاون إدراج من وبالرغم

 البلديات ون بنيالتعا فتنظيم العملية. املامرسة عن الحديث دون الشكل أو املضمون من حيث سواء الفرنيس القانون مع املقارنة
 من فيه عدد كبري جاء 0212 قانون أن من الرغم عىل التنظيم قلة الشكلية  الناحية من عليه يالحظ 9100 غاية إىل 0212منذ 

 12/94مادة من القانون  90 نجد حيث البلدية الالحقة قوانني مع مقارنة التفصيل من بنوع البلديات بني التعاون ما متناوال املواد
 واللجان وملتقيات البلدية، البلدية نقابات يف واملتمثلة للتعاون املمكنة واألساليب األشكال ، تحدد 39املادة  إىل 09ادة امل من

 . 00/01أو  21/12وهذا ما تم تغييبه يف القوانني الالحقة سواء القانون امللغى  املشاعة..... واألمالك األموال بتسيري املكلفة
، 904والتي جاءت يف ثالث مواد فقط  الساري املفعول 00/01القانون  يف البلديات بني بالتعاون ما قةاملتعل املواد قلة إن

 االرتقاء الثالث حاول مبواده 9100 لسنة البلدية قانون كان وإن باملوضوع، االهتامم يف تراجعا بصفة واضحة تظهر 902، 901

                                                           

 امللغى 0221سنة  02عدد  ئريةالرسمية للجمهورية الجزا الجريدة 0221 أبريل 2 في املؤرخ 21/13البلدية   قانون  296

 .9100يوليو  3الصادرة في  22 عدد الرسمية للجمهورية الجزائرية ،الجريدة 9100  جوان 02 في املؤرخ 00/01  رقم البلدية قانون  297
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 متجاورتني تشارك بلديتني إمكانية 904املادة  جديد؛ حيث تضمنت بنفس يهاإل اللجوء ومحاولة وتطويرها والتشارك التعاون بفكرة
 لبلديتني ميكن " عىل أنه فنصت محلية عمومية تسيري مرافق و/أو ألقاليمها االقتصادية التنمية أو التهيئة أجل من أكرث أو

طبقا  جوارية عمومية مرافق ضامن أو تسيري أو/ و ألقاليمها املشرتكة التنمية أو قصد التهيئة تشرتك أن أكرث أو متجاورتني
 عمومية ومؤسسات مصالح وإنشاء وسائلها بتعاضد للبلديات البلديات بني املشرتك التعاون يسمح التنظيامت، و للقوانني

 مشرتكة".
 تنجز " عىل نصت حيث والعقود االتفاقيات يف أساسا واملتمثلة التعاون املستعملة لتحقيق الوسائل 901 املادة وتضمنت
 املادة أما " املداوالت طريق عن يصادق عليها عقود أو اتفاقية مبوجب البلديات بني املشرتك التعاون إطار يف األعامل املسجلة

بلديتني  بني التضامن و للرشاكة فضاء برتقية البلديات بني املشرتك التعاون يقوم"عىل  نصت حيث التعاون أهداف تضمنت 902
 298".واليات لعدة أو الوالية لنفس تابعة أكرث أو متجاورتني

وبالتايل فهي تحتاج   محتاجة عامة أحكامه جاءت 00/01البلدية  قانون فإن البلديات بني التعاون والتشارك لفكرة ودعام
 يريقصد تس التشارك ؛ وعىل سبيل املثال فإن إضافة إثرائه و التعاون تعداد تم مجال التعاون؛ حيث أكرث، فمن تفصيل إىل

 أو للركاب، مشرتك نقل مرشوع منها سيارات تجعل يف رشاء تشرتك أن للبلديات ميكن النقل كمرفق العمومية املرافق وإنشاء
 ورصها الطرق لتعبيد آليات وحيازة رشاء من خالل مواقعها تعبيد يف البلديات املتقاربة تشرتك قد الطرق صيانة مجال يف

 حتى أو حديثة، وتطويره بآليات النفايات مرفق إدارة يف أيضا تشرتك أن ، كام ميكنها ليةمتتا فرتات يف تستخدمها بالتناوب
 أن عوض اللوازم بكل يجب كام مجهز واحد صحي هناك مركز فيكون متجاورة البلديات كانت إذا الصحة مرفق مجال يف

كام هو  299منها. األساسية حتى تذكر ناتإمكا بدون يفتقر ألدىن اإلمكانات، أو مركز صحي  بلدية عىل حدا  كل يف يكون
يف كل املجاالت  البلديات بني الحال يف أغلب الوحدات الصحية املتواجدة عىل مستوى البلديات ويف مناطق مختلفة. فالتعاون

 ةمشكل لتجاوز الخاص االستثامر تشجيع الحلول للمشاكل القامئة، إىل جانب أهم كأحد الراهنة املرحلة يف مطلوب جد أمر
 .البلديات بني يف اإلمكانات الفوارق حدة من والتقليص املوارد ضعف

 البلديات يف الجزائر بني اإلطار القانوين للتعاون املبحث الثاين:
حيث يقع عىل عاتق الدولة مسؤولية تسيريها عىل املستوى  300،بلدية 0440عىل  يشتمل التقسيم اإلداري الجزائري

لتقسيم اإلداري ويلعب ا .الوطني، وهذا بهدف االستجابة الرسيعة للقرارات السياسية ومسايرة رسعة النمو االقتصادي يف البالد
وما صاحبه من هيكلة لألنشطة االقتصادية وتطوير البنية التحتية واملرافق إضافة إىل إرشاك الجامعات املحلية يف سلطة اتخاذ 
القرار، ويف عملية صياغة الصورة املستقبلية للنمو والتطوير دورا حاسام يف التنمية الوطنية ويف الالمركزية والدميقراطية، وأطرها 

 جموعة من النصوص القانونية من أجل تحقيق أهدافها املسطرة.مب

                                                           

 .00/01  رقم البلدية قانون   298

 .037، ص 9102، سنة 0جستير، جامعة الجزائر مذكرة ما 01/00اإلقليمية في إطار القانون  الجماعات نظام الهدي روبحي ،إصالح نور 299 

املؤرخة  11املتعلـق بـالتنظيم اإلقليمي للـبالد، الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة، العدد  13/19/0233املـؤرخ فـي  33/12قانون رقم  300

 .12/19/0233في
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وسنحاول التطرق يف هذا املبحث إىل أهم التقسيامت اإلدارية بدأ بركائزها وأهدافها ومدى مسايرتها لعملية التنمية وإىل 
طلب نمية الوطنية يف امللذلك سنبحث يف التقسيامت اإلدارية يف الجزائر ودورها يف الت .أي مدى وصلت اإلدارة الجزائرية

 التعاون ما بني البلديات الجزائرية. عىل للبلديات اإلقليمي التقسيم األول، ويف املطلب الثاين نبحث انعكاسات
 التقسيامت اإلدارية يف الجزائر ودورها يف التنمية الوطنيةاملطلب األول: 

فية زراعية أو رعوية، وتم تحديثها أو استحداثها من إن أول ما يالحظ أن أغلب البلديات يف الجزائر تقع يف مناطق ري
خالل التقسيامت اإلدارية، مبيزانية مالية ليست بالكافية، وهي مطالبة بتحقيق كفاية يف التعليم، ويف تحسني ظروف 

 االستقبال والتشغيل يف مرافقها الصحية، البيئة واملساحات الخرضاء، اإلضاءة العامة، التوظيف واالنفتاح.
عد مدة ليست طويلة من الزمن أسفرت تلك التقسيامت اإلدارية يف الجزائر عن عيوب كثرية؛ وتتضح لنا هذه العيوب وب

من خالل التطرق إىل إشكالية الفوارق بني البلديات وإىل أزمة التنظيم اإلقليمي للبلديات يف الجزائر؛ فمن يطلع عىل "ميثاق 
هميتها والدور الكبري املسند إليها يف اإلمناء والتعمري ومدى اتساع اختصاصاتها، إال أن يف الجزائر يدرك متاما مدى أ  " البلدية

لجزائر مشددة مام يوجب عىل رؤساء يف ا البلديةهذه األخرية مفيدة إىل حد كبري بتدخل سلطة الرقابة، فالرقابة اإلدارية عىل 
البلديات االرتباط باألجهزة املركزية، وهذه الضغوط الرقابية تعّد من أهم أسباب أزمة اإلدارة املحلية بالجزائر باإلضافة إىل أسباب 

 أخرى.
سل للمدن لوما يعاب أيضا عىل هذه التقسيامت اإلدارية هو تلك التناقضات التي ظهرت بحيث متثلت يف عدم وجود تس

يف مامرسة السيدة اإلقليمية بحيث أعطيت لبعض املدن وظيفة القيادة اإلدارية وهي ذات حجم صغري مقارنة مع مجالها اإلداري 
نذكر منها كرثة عدد الواليات والدوائر وارتفاع  ، إضافة إىل عيوب أخرى1984الكبري وهذا يتضح أكرث يف التقسيم اإلداري لسنة 

 301؛فرنساكأعدادها من تقسيم آلخر، ورغم ارتفاع عدد البلديات يف هذه التقسيامت إال أنه يبقى ضعيفا مقارنة بدول أخرى 
كون ارتفاع عدد البلديات هو الذي من شأنه أن  302خارجه، 909بلدية داخل القطر و  31412البلديات بها إىل حيث يصل عدد 

يلعب دورا حاسام يف التنمية الوطنية، والبلدية هي األقرب للمواطن ولها القدرة عىل حرص مشاكل املواطن واهتامماته عكس 
 .الوالية

 كل وأختلف تنظيم البلدية قوانني كل يف البلديات بني املمكنة التعاون مجاالت الجزائري املرشع وباملوازاة، فقد نظم
 يقوم أن يجوز " مثل النص عىل أنه عامة جاءت 0212 لسنة البلدية امللغى قانون يف التعاون البلدي فمجاالت اآلخر؛ عن قانون

 ."مشرتك نفع ذات بأعامل للقيام بينهام مشرتكة مواردها بصورة تضع أن و البلديات بني التعاون
 " التابعة الختصاصها املهام بعض لتتوىل مشرتكة ومصالح هيئات تحدث أن الغرض لهذا ونص املرشع عىل أنه ميكن

 املشاركة للبلديات مشرتك نفع إحداث شأنه عمل من بأي للقيام يحدث تعاون أن إذ عاما جاء القانون هذا يف التعاون فمجال
واد النظافة، السكن... يف امل الثقافة، الصناعة، أو الفالحة تنمية أو اإلنعاش االقتصادي يف العمل هذا يكون أن فيمكن .فيه

                                                           

 93في  األصلمن  مؤرشف  ."Code officiel géographique  Présentation"حكومة فرننسا ,املعهد الوطني لإلحصاء والدراسات االقتصادية  301

 .93/13/9190.اطلع عليه بتاريخ https://ar.wikipedia.org/wiki  9101 أكتوبر

la France,  l’organisation territoriale de la France. Assemblée nationale Fiche de synthèse n°11 : L’organisation territoriale de 302

-francaises-institutions-nationale/les-assemblee-l-de-pouvoirs-et-assemblee/role-l-nationale.fr/decouvrir-https://www2.assemblee

le 18/3/2021. france.vu-la-de-territoriale-organisation-generalites/l 
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 يف للتعاون هذا ويكون عمومية مصالح استغالل أو السياحية مجال التنمية يف أو النقل 12/94من القانون  042إىل  011من 
 التي تتوىل البلديات اشرتاك تقرر أن بلدية شعبية مجالس عدة أو ملجلسني يجوز أنه 03 املادة جاء يف ما وهذا نقابة شكل

كام  ."للبلديات نقابة إحداث الغرض أجل هذا من فتقرتح بينها، مشرتك نفع ذات مصالح وأ  خدمات تحقيق أجل من تسيريها
 تسيريها أجل من كمساحة املشاعة والحقوق باألموال املتعلق يف املجال البلديات من التعاون متكني 92و  92ورد يف املادتني 

 للبلديات. نقابة وجود عدم حالة يف وذلك
 يف ورد حيث 12/94قانون  يف الصيغة الواردة للتعاون بنفس املادي الجانب تناول حيث جديد بأي 21/12 قانون ومل يأت

 هنا التعاون مجال ويظل املشرتك ذات النفع املصالح أو والتجهيزات الخدمات تحقيق ألجل إمكانية التعاون منه 2يف املادة 
 .عاما

 تسهيل و وتطويرها بها االرتقاء حاول البلديات وإليجابيتها بني والتشارك التعاون لفكرة ودعام 00/01البلدية  أما قانون
 أكرث، وذلك أو بلديتني تشارك من إمكانية وسع البلديات التعاون بني مجال أن منه؛ حيث 000و  001إليها، يف املادتني  اللجوء

 التوجيهية واملخططات املستدامة ليم وتنميتهلتهيئة اإلق الوطني املخطط إطار يف ألقاليمها التنمية املشرتكة أو التهيئة مجال يف
 املجال يف تكون قد إذ للتعاون املمكنة املجاالت الخرضاء، كام تتعدد واملساحات البيئة بحامية تعلق فيام القطاعية وأيضا

 مرشوع نهام تجعل سيارات رشاء قصد تشرتك أن للبلديات ميكن مثال حيث النقل كمرفق العمومية واملرافق والعقاري السكني
 الطرق تعبيد آليات وحيازة يف رشاء موافقتها يف املتقاربة البلديات ترشك قد الطرق صيانة مجال يف أو للركاب نقل مشرتك

 خالل من سابقا ذكرناه ما وهذا للنفايات مرفق إدارة يف تشرتك وميكنها أن متتالية فرتات يف بالتعاون تستخدمها ورصدها
 303حديثة. بآليات وتطويره 10/02نفايات بتسيري ال املتعلق قانون

 املجال قلص قد 00/01القانون  أن البعض يرى حيث آخر طرحا نجد منعدم شبه البلديات بني واقع التعاون كان وإن
 من قلل املرشع أن إذ محدد وغري عاما مفتوحا، مجاله كان والذي 0212لقانون  خالفا منه وحد البلديات بني للتعاون املادي
 وكان جوارية عمومية تسري مرافق أو ألقاليمها املشرتكة التنمية أو التهيئة نطاق يف وحدده البلديات بني التعاون املشرتك مجال

 حتى املجاالت جميع عىل اشتامله إمكانية التعاون يف األصل ألن املشرتك بينهام النفع ذات املصالح كل يشمل جعله بإمكانه
 يف وارد كمفهوم " التنمية"ومع ذلك يبقى مصطلح  304أجلها. من التعاون هذا أوجد لتيا األهداف يف مستوى نتائج يعطي

 بلديتني بني والتضامن للرشاكة فضاءات ترقية فيه تتمثل يف الواردة األهداف أن كام املجاالت، جميع يشمل 00/01القانون 
 جاالت.امل جميع تشمل واسعة عبارة هي الرشاكة والتضامن فضاءات أكرث، كام أن أو

 متجاورتني، محليتني بني جامعتني للتعاون األوىل املربرات من كان الحدود يف التشارك فإن الجغرافية، الناحية أما من
الحدودي  بالتعاون يعرف ما وفق األوروبية الوحدة تحقيق بهدف وطنيا، الجامعات املحلية دور إطار يف أوروبا يف ظهورها وسبق

 0221.305ماي  90 مدريد اإلطارية يف معاهدة التنظيمية الناحية من منه، وأطرته ومببادرة وباأور  الذي أرشف عليه مجلس
                                                           

 037روبحي، مرجع سابق، صفحة 303

أطروحة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية  الضرورية، والتطورات يةالفعل الحاجات حيث من املحلية للجماعات املالي االستقالل الصديق،، شيخ عبد 304

 .90ص  9100الحقوق والعلوم السياسية جامعة الجزائر، 

305 Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales STE n°106 Madrid, 

21/05/1980  - Traité ouvert à la signature des Etats membres et à l'adhésion des Etats européens non membres Entrée en vigueur 

22/12/1981 
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 ذات األوروبية املحلية الجامعات عىل يقترص بحيث الحدودي، التعاون أعامل يف رشط الجوار وجود واضحا ويبدو
 أشكال يقيد الجغرايف الرشط ، وهذا0229  سنة الفرنيس اإلقليمية بالجامعات املتعلق القانون يؤكده ما وهو املشرتكة الحدود
 يضع ال الذي "التوأمة "الالمركزي التعاون مفهوم من أضيق فإنه مختلفة لذلك لدول املنتمية املحلية الجامعات بني التعاون

 00/01.306من القانون  011وهو ما نصت عليه املادة  .لدولتني أكرث أو جامعتني بني التعامل جغرايف أمام رشط أي
 العالقات بتجاوز املحلية للجامعات مفهوم يسمح وضع ملحاولة األورويب الفقه أمام حافزا الجغرايف الرشط كان لقد
 مفهوم لوضع كأساس تبنته األوروبية املؤسسات باعتبار أن "الجهوي بني التعاون "الفقه هذا تبنى فقد ولذلك 307الحدودية،

 يتجاوز الرشط الذي العالقات من الشكل وهذا308 الجوار؛ عىل يرتكز الدولية وال تتح الجامعات العمومية بني للعالقة جديد
 جمعه ميكن ما هو الجهوي بني التعاون هو يف كام الجهات عىل التعاون حرص أو الحدودي التعاون يف كام للجوار الضيق

 مختلفتني دولتني لدى الالمركزية تالوحدا مختلف بني التعاون عىل بكل بساطة يحيل الذي الالمركزي التعاون مفهوم يف
 .ال أم متجاورة كانت سواء موقعها عن وبغض النظر أكرث أو

 وإمنا فقط للبلديات ليس الجغرافية الحدود كل متجاوزة التعاون مجال كبرية يف أشواطا الدول بعض تجاوزت لقد
 فيام واملتشابكة املختلفة التعاون أوجه نجد حيث 309فرنسا. رأسها وعىل املختلفة املحيل التنظيم وأشكال والجهات املحافظات

 اإلطالق عىل يطرح مل خاصة والبلديات العامة اإلقليمية الجامعات بني التعاون فكرة بدأ بالحدود، منذ االعرتاف دون بينها
املغرب يف  يف جدهن اليشء اإلقليمية، ونفس بالجامعات املتعلقة والقوانني البلدية القوانني يف كل اإلقليمي التجاور رشط

 بني التعاون عىل نص تم حيث .90/00/9119املؤرخ يف 41/42عدد  املغريب الجامعي بامليثاق املتعلق 29-11رقم   القانون
 مثال. السكاين كالتعداد أخرى معايري وضع لكن البلديات بني الجغرايف رشط الجوار وضع دون الجامعات

فقد خالف ووضع هذا الرشط يف كل  الجزائري القانون أيضا، أما الرشط هذا نجد ال حيث تونس يف نفسها والوضعية
 بني ال يخدم هذا التعاون البلديات خاصة يف ظل تقسيم إداري بني القوانني البلدية بالرغم أن هذا الرشط ال يخدم التعاون

 البلديات.
 الجزائريةالتعاون ما بني البلديات  عىل اإلقليمي انعكاسات التقسيم املطلب الثاين:

 أن التقسيم كام للبالد االقتصادي والنشاط الجغرايف التوزيع مع يتناسب ال املحلية يف الجزائر عدد الجامعات إن
 من %24نسبة  أن للجزائر االجتامعية الخريطة تشري نفس اإلطار ويف اإلقليمي بالتنظيم املتعلقة االعتبارات يراع مل اإلقليمي
 ودون مترسع بشكل اإلقليمي اإلطار مراجعة أحدثه الذي العنيف الواقع حيث أن .0224عن تقسيم  تانبثق فقرا أكرث البلديات

 .عميق بالفعل هو العملية هذه مثل حتام عليها تقوم التي املؤرشات لجميع التطبيق الصارم

                                                           

مجلة القانون الدستوري بلة نزار، التعاون بين البلديات كآلية ملساهمة الجماعات املحلية في مجال التنمية املحلية وترشيد أمالكها،  306 

 .21، صفحة 9102, سنة 9العدد  2، املجلد واملؤسسات السياسية 

307 Silvia Bolgherini, Christophe Roux Les régions d'Europe et l'enjeu des coopérations,Dans Pôle Sud 2008/2 (n° 29), pages 111 à 

130  

  99/03/0230في إطار مجلس أوروبا و بمبادرة منه دخلت حيز التفاذ  0231ماي  90اتفاقية مدريد لسنة  308

https://books.google.dz/booksOrganization for Economic Cooperation and Development, 1996,  309 (consulté le 15/09/2020) 
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 ومبوافقة عملية بصفة متت دراسة دقيقة تستتبعه أن النوع هذا من مرشوع أي يف يستحسن بأنه نرى الراهنة الظروف ويف
 يعمق قد كام بينها العمل املشرتك يساعد الذي البلديات عدد تجميع اإلشكال لهذا املقرتحة ومن الحلول .األطراف جميع

 الوسائل استعامل البلديات، وإمكانية لتشتيت حال قد يشكل .بينها فيام التفاوت عىل بهدف القضاء املشرتك املحىل التعاون
 التقسيم منذ قادرة عىل االستمرار غري تعترب التي البلديات إلغاء إىل من اللجوء بدال و مشرتكا، و عقالنيا استعامال جودةاملو  املالية

 أن ميكن الطريقة وهذه البلديات بني املشرتك العمل حركية يف تطور إدراج عمليا املستحسن من يكون قد 0224لسنة  اإلداري
 310الواليات. أيضا عىل تطبق

 يكون قد التجاور فإن اإلقليمي بالجزائر، التقسيم سلبيات ملعالجة ثانوي حل البلديات بني التعاون كان وإن قابلوبامل
 فال متجاورة غري كانت إقليميا؛ فإن متجاورة له املريدة البلديات أن تكون من البد التعاون إحداث أجل ومن حيث جغرافيا قيدا

 مهم وبرشي وعاء مايل متلك والتي الغنية البلديات بعض نجد وأننا التعاون، خاصة نواعأ  من نوع أي تقوم بإحداث أن ميكنها
 أو سياحي لها طابع التي كتلك التي متلك وعاء عقاريا واسعا، أو مختلفة مواصفات متلك أخرى بلديات مع بالتعاون القيام تريد

 . واجتامعية وثقافية مالية ثروة لخلق فرصة اقد ضيعن نكون فهنا بحصته يشارك آخر محيل رشيك إىل وتحتاج ثقايف
 املتعلق 00/01القانون  يف البلدي؛ حيث جاء للتعاون تنظيم التجاور اإلقليمي كام يكمن الحل أيضا يف تجاوز رشط

 تشرتك أن أكرث أو متجاورتني لبلديتني :" ميكن904 الرشط، نصت عليه املادة هذا البلدي للتعاون تنظيام يعترب رشط بالبلدية
 جاء ما وكذلك " والتنظيامت للقوانني طبقا جوارية عمومية مرافق ضامن أو أو تسيري ألقاليمها املشرتكة أو التنمية التهيئة قصد

 املشرتكة. البلديات جوارية أكدت والتي 902 املادة يف
 موقعها و جغرافيتها فرضتها املشرتكة الخصائص وهذه متشابهة؛ خصائص متلك املتجاورة البلديات معظم أن صحيح

 حيث ميكن الثقايف أو السياحي يف املجال خاصة اإلقليم طبيعة يف تختلفان بلديتني بالتعاون بني القيام من مينع ال هذا لكن
 00/01من قانون البلدية   217السياحي. ولكن نصت املادة  املجال يف الجنوب من بلدية مع برشاكة الشامل القيام من لبلدية

البلديات برتقية فضاء للرشاكة والتضامن بني بلديتني متجاورتني أو أكرث تابعة لنفس الوالية  يقوم التعاون املشرتك بنيعىل أنه 
 .أو لعدة واليات

 بني التعاون الرشط وجعل هذا نزع يحبذ لذا البلديات بني للتعاون عائق هو اإلقليمي التجاور رشط فرض وهنا نرى بأن
 اإلقليمي، ومفهوم الذكاء مثل باإلقليم خاصة جديدة مفاهيم ونظريات هناك اليوم أن ننيس ال لكن يميإقل عائق دون البلديات

ودعامة  آلية يعترب حيث البلديات بني للتعاون كبرية أهمية تعطي كلها املفاهيم الدولة اإلقليمية... وهذه أو الدولة أقلمة
 به للنهوض املكونات هذه معني تتضافر إقليم ملكونات اإلقليمية ائصالخص تشابه عىل تقوم األقلمة فكرة أن حيث لتجسيدها

رقم  اإلقليم لتهيئة الوطني املخطط بها جاء التي الفكرة وهي نفس املوجودة به، واملوارد لرثواته وفقا وذلك املجاالت شتى يف
 تهيئة رأسها املواضيع عىل من مجموعة إطار يف والالمركزية اإلقليم عالقة يف جديدة رؤية يعترب والذي 9101لسنة  01/19

 والرشاكة. واملشاركة والبيئة، املستدامة والتنمية اإلقليم
 يف الفاعلني جميع مع جديد نوع من إقليمية لتدعيم عالقة بامتياز فرصة اإلقليمية للتهيئة الوطني املخطط ويشكل

 وتحقيق للتعاون متثل وحدة والتي الجهوي املستوي عىل يقللتنس آلية تعترب التي الجهة يخص اإلقليم. وفيام وتهيئة التنمية
 العسكري، كامليدان املحددة املجاالت بعض يف به الجزائر معمول يف الجهة مفهوم فإن ولإلشارة البلديات بني التشاركية

                                                           

 32، ص 2002جامعة الجزائر،  ماجستير، مذكرة املالي، العجز مواجهة في البلدية ميزانية رشيد حمدي، 310
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 فكرة وتبني الالمركزية  دارةاإل  اإلقليمي، يف التقسيم النظر إعادة من البد لذا اإلداري؛ القطاع القضاء، دون املياه، الجامرك،
 311اإلقليم.

 الخامتة:
الفرنسية  أن التجربة اعتبار يف فرنسا، عىل املعتمدة الدول مثل تلك تجارب يف البلديات بني للتعاون أشكال عدة هناك

 بني عاونأهمية الت عىل للربهنة امليالدي وذلك 02القرن  إىل تعود يف هذا املجال قدمية ومنتجة عىل أرض واقعها؛ حيث
اإلدارية الجغرافية  بالحدود يعرتف ال اإلقليمي أصبح الفضاء بحيث وترابطا؛ تعقيدا تتزايد التي العامة الشؤون تسيري يف البلديات

 البرشية. األموال واملوارد رؤوس الرسيعة يف تنقل والحركية املصالح تداخل التقليدية بسبب
مع أن تفعل فكرة التعاون البلدي ملا لها من انعكاسات إيجابية عىل الدولة واملجتلذلك يلزم الدول املغاربية وخاصة الجزائر 

 والبرشية. و املالية املوارد بتجميع والبلديات خصوصا املحلية الجامعات ميكن البلديات بني التعاون واألفراد وكذا املؤسسات
االقتصادية  التنمية مجال يف مشرتكة مشاريع لتحقيق ألموالا وتوفري النفقات االقتصاد يف ومن املتبادلة الخربات من االستفادة

 آليات وجود البلديات بني ما كام يستلزم التعاون .والثقافية والرياضية االجتامعية املجاالت وحتى العمرانية والتهيئة والبيئية
 الغرض. بهذا تعنى عىل هيئات نص الفرنيس املرشع نجد لذا مرنة

 املؤسسات خالل من خاصة البلديات بني ما تجسد التعاون وأساليب قانوين إيجاد وعاء املرشع حاول الجزائر ويف
 االتفاقيات أسلوب عىل يعتمد 00/01 البلدية قانون يف مؤخرا أصبح بحيث التعاون أسلوب تطور ثم البلديات، العمومية كنقابة

 املشاعة والحقوق األموال بتسيري املتعلقة شرتكةامل اللجان إىل أسلوب إضافة مداوالت طريق عن عليها يصادق العقود أو
 خالل من خاصة البلديات بني التعاون لتجسيد أخرى أساليب نجد كام ،00/01يف القانون  البلديات واملتضمنة بني املشرتكة

 بالتهيئة العمرانية. املتعلقة النصوص
ة املستدامة، ناسق مختلف مستويات التنمية املحليوبهذا الشكل الذي عرضنا له، يبدو أن التعاون بني البلديات مجال لت

باعتبار أن هذا التعاون هو األقرب إىل املجتمعات املحلية مبختلف مكوناتها، ويستجيب بشكل أفضل للحاجات اليومية للمواطن؛ 
ية، ولقد توصلنا يف لوهو ما يجعله آلية مساهمة يف تحقيق أهداف التنمية املحلية املستدامة عىل مختلف مستوياتها بأكرث فاع

 آخر البحث إىل جملة من االقرتاحات نوجزها فيام ييل:
إعادة النظر يف النصوص الترشيعية ذات العالقة بالتعاون فيام بني البلديات رضورة ملحة يف الوضع الراهن من أجل  -

 خلق الرثوة ومناصب الشغل، مع مراجعة قانون البلدية والوالية.
لبلديات من الناحية الجغرافية، وخاصة من ناحية املساحات الشاسعة، بحيث تكون البلدية قادرة إعادة النظر يف توزيع ا -

 عىل تسيري ذاتها وتغطية مجالها الجغرايف بأقل التكاليف، وبدون صعوبات.
زية كتفعيل الدميقراطية التشاركية لتحقيق التنمية املحلية والوطنية يف إطار الالمركزية اإلدارية وتحقيق الالمر  -

 مستوى عىل الدميقراطية التشاركية تشجع الدولة أن 15 مادته يف نص 2016 لسنة الدستوري التعديل أن حيث االقتصادية.

                                                           

 2،عدد رقم والسياسية القانونية. واالقتصادية للعلوم الجزائرية املجلة الحديثة، الدولة في املحلية اإلدارة نظام أهمية  يحيى الحمزي، حمود بن 311

 012-072الصفحات  9112سنة 
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 تسيري يف للدولة رشيكا املواطن واعتربت العمومية الشؤون يف تسيري املواطنني مشاركة مبدأ تكريس و املحلية، الجامعات
 .القوانني هذه اعرتت عيوب وجود تحقيقه دون حال إال أنه البالد، يف كمشؤون الح وإدارة العمومية املرافق

الخروج من منطق الفكرة والخطاب إىل منطق العمل عىل تجسيد األفكار وتحيني القوانني والترشيعات ذات العالقة  -
 بالتعاون البلدي يف كل امليادين. واعتامد املقاييس العلمية واملوضوعية يف كل ذلك.

 
 واملصادر املراجع

 النصوص القانونية
 .9191ديسمرب  31الصادر بتاريخ  29الدستور الجزائري، الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة، عدد      -
 9100متوز/يوليو  31مكرر الصادر يف  4214دستور اململكة املغربية، الجريدة الرسمية للمملكة املغربية عدد   -
و الصادر يف عدد خاص للرائد الرسمي  9104جانفي  92ر الجمهورية التونسية دستور الجمهورية التونسية دستو  -

 .9104فيفري  01للجمهورية التونسية 
،  9102لسنة  92، عدد 32قانون أسايس يتعلق مبجلة الجامعات املحلية، الرائد الرسمي للجهورية التونسية، عـــدد  -

 .  9102ماي  04مؤرخ  
 امللغى 0221سنة  02عدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية الجريدة . 0221 أبريل 2 يف ،املؤرخ 21/12البلدية  قانون -
 .9100لسنة  32 عدد الرسمية للجمهورية الجزائرية ،الجريدة 9100  جوان 02 يف املؤرخ 00/01  رقم البلدية قانون -
 .90/00/9119مؤرخ  41/42عدد  املغريب الجامعي بامليثاق املتعلق  29-11رقم   قانون -
الجامعي  بامليثاق املتعلق 22.11 رقم قانون تنفيذ املتضمن 9119 أكتوبر 3 يف الصادر  0..19. 922الرشيف  الظهري -

الالمركزي  التعاون اتفاقيات إبرام كيفية ورشوط تنظم املواد من مجموعة 9112لسنة  الجامعي امليثاق يف جاء ما املغريب، و
 وغريها.
 9102قتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، تقرير السكان والتنمية العدد الثامن اللجنة اال  األمم املتحدة، -

E/ESCWA/SDD/2017/3 . 
-Constitution de la France (5e République)/Révision du 28 mars 2003, Loi constitutionnelle n° 2003-276 

du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.. 
 املقاالت:
 القانونية. واالقتصادية للعلوم الجزائرية املجلة الحديثة، الدولة يف املحلية اإلدارة نظام أهمية  يحيى الحمزي، حمود بن

 013-043الصفحات  9112سنة  3،عدد رقم والسياسية
- BENAKEZOUH Chabane, De la gouvernance locale en Algérie à travers les processus de 

déconcentration et de décentralisation.revue idara n°25 année 2003. 
- Silvia Bolgherini, Christophe Roux: Les régions d'Europe et l'enjeu des coopérations,Dans Pôle Sud 

2008/2 (n° 29) 
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- Ministère de l’intérieur, Direction générale des collectivités locales La promotion de 
l’intercommunalité en milieu rural et dans les petites communes urbaines au Maroc, , 2012. 

- FALZON Micheline, Les interventions économiques des collectivités locales. Paris. LGDJ,1995. 
 .األطروحات -
 2002جامعة الجزائر،  ماجستري، مذكرة املايل، العجز مواجهة يف البلدية ميزانية رشيد حمدي، -
 9103ماجستري، جامعة الجزائر مذكرة  01/00يف إطار القانون  اإلقليمية الجامعات نظام الهدي روبحي ،إصالح نور -
أطروحة  الرضورية، والتطورات الفعلية الحاجات حيث من املحلية للجامعات املايل االستقالل الصديق، ، بدشيخ ع -

  2011دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الجزائر، الجزائر
 مواقع االنرتنيت: -

James H. Michel, 1996, Development Co-operation, Development ... 1996 Report, Organization for 
Economic Cooperation and Development, 1996, https://books.google.dz/books (consulté le 15/09/2020) 

unesadrar.dz/comm-https://apcsali-/(consulté le  13/13/2021) 
- "Code officiel géographique Présentation" 

https://web.archive.org/web/20161024023417/http:/www.insee.fr:80/fr/methodes/nomenclatures/cog/docu
mentation.asp? (consulté le 14/13/2020) 

sur ], archive[ » : L’organisation territoriale de la France 11 Fiche de synthèse no « -
il de l'europe, coopération ] (consulté le 23/02/2021). consearchive[ nationale.fr/-http://www2.assemblee

intercommunale manuel de comité européen sur la démocratie locale et régionale (CDLR). 2008 
https://rm.coe.int/1680747f4c consulté le 25/3/2020 

. https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/algeria/#people-and-society vu le 1/5/2021. 
-https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar.  

Vu le 25/4/2021 
OECD 2018,bonne gouvernance auniveau local pour accroitre la transparence & la redevabilité dans la 
prestationde services: expériences de tunisie & d’ailleurs, https://www.oecd.org/mena/governance/bonne-

gouvernance-au-niveau-local-tunisie.pdf. 
CoMun : Coopération municipale - Gouvernance locale et participative au Maghreb, Commettant : 
Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) 
Pays : Algérie, Maroc, Tunisie Durée totale : de 2016 à 2019. https://www.giz.de/en/worldwide/27345.html.vu 

le 30/02/2020. 
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 آليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين
Mechanisms for implementing international humanitarian law 

الدكتورة : جميلة آغا 
 أستاذ محارضة أ

 الجزائر –سيدي بلعباس  -جامعة جياليل ليابس 
 

 : امللخص
ي مل و ما يجعل هذه القواعد إلزامية حتى بالنسبة للدول التإن قواعد القانون الدويل اإلنساين تتسم بصفة العالنية و ه

ة لتوقع عىل االتفاقيات املكونة لهذه القواعد ألن القانون الدويل اإلنساين ال يخضع ملبدأ املعاملة باملثل ألنه ال يتعلق مبنافع متباد
سانية قات السلم و الحرب فهي قضية إنبل مجموعة من القواعد املوضوعية التي تشمل عىل ضامنات من حق كل إنسان يف أو 

 بالدرجة األوىل ال تهدف إىل مكاسب مادية. 
 الكلامت املفتاحية : 

 الضامنات القانونية.-القوة اإللزامية-جرائم ضد اإلنسانية-االتفاقيات الدولية-القانون الدويل اإلنساين
 

Abstract:   
The rules of international humanitarian law are public, which makes these rules mandatory even for 

countries that have not signed the agreements that make up these rules, because international humanitarian 
law is not subject to the principle of reciprocity because it is not related to mutual benefits, but rather a set 
of objective rules that include guarantees from The right of every human being in times of peace and war is 
a humanitarian issue in the first place that does not aim for material gains 

Key words: 
International humanitarian law-international conventions-crimes against humanity-compulsory force-

legal guarantees. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


                                                                                                                    

130 

 

  ISSN:2509-0291  2022 أبريل/ماي  39 اإلصدار
 

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

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

 مقدمة:
يعترب القانون الدويل اإلنساين مكتفيا بذاته من حيث تحصينه بآليات تنفيذ متكاملة تشمل الوقايئ و الزجري و يالحظ 

ات التي ري أن شأنه كشأن أي قانون قد توجد بعض الصعوبأن تنفيذه ال يقترص عىل حالة الحرب بل يشمل كذلك حالة السلم, غ
 تعيق تنفيذه و من ثم يجب القضاء عليها.

والنظم الكفيلة بتطبيق القانون  لذلك أحالت اتفاقيات جنيف إىل النظم القانونية الداخلية للدول بخصوص سن الترشيعات
 لتعليم العسكرية و املدنية.الدويل اإلنساين و أوكلت إليها مهمة إدراج أحكامه يف برامج ا

تفادي  بحامية شعار الصليب األحمر بغرض الحكومات املوقعة و تتعهد الدول 0211سنة  من اتفاقية جنيف 92فوفقا للامدة 
عقوبات عىل املخالفات املحتملة و إدراج مثل هذه العقوبات يف قوانني العقوبات  استخدامه بطريقة غري مرشوعة و فرض

 لك تحريم أية أفعال ترمي إىل رسقة أو إصابة الجرحى و املرض. و كذ  العسكرية
إىل أنه يحظر عىل الدول األعضاء املتعاقدة أن تتحلل من أي التزام تعهدت به  0242أشارت اتفاقيات جنيف سنة كام 

 312لطرف آخر مبوجب هذه االتفاقية".
باعتامد توقيع العقوبات القاسية يف حالة اإلخالل تتعهد الدول  0222كام أنه مبقتىض الربوتوكول اإلضايف األول سنة 

بلوائح و اتفاقيات جنيف حيث اعترب الربوتوكول أن هذا اإلخالل يجري تكييفه باعتباره من جرائم الحرب و من قبيل ذلك شن 
واقع املجردة ملهجوم عىل السكان املدنيني و شن هجوم عىل األشغال الهندسية أو املنشآت التي تحوي قوة خطرية و مهاجمة ا

من وسائل الدفاع و املناطق منزوعة السالح ومهاجمة شخص عاجز عن القتال وإساءة استخدام شارات الصليب األحمر ز أي 
شارات محمية أخرى و ترحيل سكان األرايض املحتملة و إحالل سكان من الدول املحتلة يف األرايض التي تحتلها و التأخري 

 313أماكن العبادة .الحرب و مامرسة التفرقة العنرصية و مهاجمة اآلثار التاريخية و  غري املربر يف ترحيل أرسى
و نستخلص مام سبق أنه يجب احرتام قواعد واألعامل الفنية و حرمان شخص تحميه االتفاقيات من محاكمة عادلة 

ىل  أن املسؤولية الجامعية امللقاة عالقانون الدويل اإلنساين و حمل األطراف األخرى عىل احرتامه و يف هذا اإلطار نشري إىل
 .يف اتفاقيات جنيفعاتق األطراف املتعاقدة و ليس املتحاربة فحسب من أجل التقيد بالقواعد املنصوص عليها 

كيف باحرتام القواعد اإلنسانية ف و تثور بعض التساؤالت يف هذا الصدد مضمونها إذا كانت األطراف املتعاقدة ملزمة -
الوسائل املمكن أو الواجب اتخاذها لحمل طرف ما عىل احرتام تلك  امها عىل الغري أو بعبارة أخرى ما هيميكن فرض احرت 

 هل يجب الدعوة إىل استخدام القوة لفرض ذلك االحرتام؟ القواعد؟ و هل ميكن أو
ئل لتزام العام و وساو الربوتوكول األول اإلضافة مل يتضمنها النص عىل ذلك اال 0242يالحظ أن اتفاقيات جنيف سنة  -

 فرض احرتامها و إمنا تركت لألطراف املتعاقدة حرية االختيار.
علام أن الهدف من الدراسة هو تفعيل القانون الدويل اإلنساين بإعطائه القوة اإللزامية التي تجعل كل الدول ملزمة 

 بتطبيقه خدمة لإلنسانية.
 اين:املبحث األول: وسائل تنفيذ القانون الدويل اإلنس

 أن قواعد القانون الدويل اإلنساين يف مجملها ال تؤيد اللجوء إىل استخدام القوة العسكرية الفرض االحرتام. -0

                                                           

 .91، ص  )9111 (أحمد أبو الوفا ، النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني و القانون الدولي و الشريعة اإلسالمية ، دار النهضة العربية ، مصر312

 21نفس املرجع السابق ، ص313
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وجود بدائل أخرى الستخدام القوة العسكرية تتمثل يف الوسائل الدبلوماسية و االقتصادية لحمل الطرف الذي ينتهك  -9
 ام بها.أحكام القانون الدويل اإلنساين عىل االلتز 

أن الدول املتعاقدة مسؤولة عن األشخاص املمثلة لها و يجب أن تتوافر يف هؤالء األشخاص الخربة و الكفاءة لتنفيذ  -3
 قواعد القانون الدويل اإلنساين.

وجود بعض الجهات و األجهزة األخرى التي تساهم يف احرتام القانون الدويل اإلنساين منها نظام الدولة الحامية و  -4
 314البديل عنها و اللجنة الدولية للصليب األحمر و اللجنة الدولية لتقيص الحقائق.

 أن قواعد القانون اإلنساين الدويل قد تضمنت أحكاما بشأن املسؤولية املرتتبة عىل االنتهاكات. -4
انون الدويل أي أن الطرف لقفالقاعدة العامة املتبعة يف القانون الدويل فيام يتصل باملسؤولية الدولية تطبق عىل انتهاك ا

 عىل جرب الرضر أو التعويض.  0212الذي يخل بأحكامه يتحمل ذلك و من هنا جاء النص يف اتفاقية الهاي الرابعة سنة 
 كام أكدت اتفاقيات جنيف و بروتوكول األول عىل مبدأ املسؤولية فنصت عىل ما ييل:

ن املسؤوليات التي تقع عليه أو عىل طرف متعاقد آخر بسبب "ال يعفي أي طرف متعاقد نفسه أو طرف متعاقدا آخر م
االنتهاكات الجسيمة و اصطالح االنتهاكات الجسيمة مرادفا لجرائم الحرب و قد جاء بيانها عىل سبيل الحرص يف االتفاقيات 

 األربع و الربوتوكول األول".
م الحرب جراءات القانونية و العملية املالحقة مرتكبي جرائو طبقا ألحكام هذه املواثيق تتعهد األطراف املتعاقدة باتخاذ اإل  -

أيا كانت جنسيتهم عىل أساس مبدأ املحاكمة أو التسليم و ما تقوم به مختلف السلطات الوطنية يف هذا املجال ال مينع من 
 ة الثانية .عاملياملالحقة القضائية الدولية وقد متثلت بعض تطبيقاتها يف محاكمتي نورمربج و طوكيو أثر الحرب ال

 315و نشهد اآلن تطور مهام من خالل تجربة محكمتي يوغسالفيا و رواندا.  -
بإنشاء لجنة الخرباء الخاصة بالتحقيق  0229لسنة  221ففيام يتعلق مبحاكامت يوغسالفيا فقد أصدر مجلس األمن القرار 

 خرى للقانون الدويل اإلنساين.و جمع األدلة عن املخالفات الجسيمة ملعاهدات جنيف و االنتهاكات األ 
 االغتصاب الجامعي. و قد انتهت اللجنة يف تقريرها إىل ارتكاب العديد من الجرائم التطهري العرقي و جرائم

نص فيه عىل إنشاء محكمة جنائية دولية ملحاكمة األشخاص  212أصدر مجلس األمن القرار رقم  99/19/0223و بتاريخ  -
وقد  0220الجسيمة يف القانون اإلنساين الدويل التي  ارتكبت يف أرايض يوغسالفيا السابقة سنة  املسؤولني عن االنتهاكات

تضمن النظام األسايس للمحكمة النص عىل املسؤولية الجنائية الفردية مبا يف ذلك رئيس الدولة و ذلك بالنسبة لبعض 
 لجرائم هي : االنتهاكات املحددة و التي ارتكبت خالل االختصاص املؤقت و تلك ا

 . 0242االنتهاكات الجسيمة ملعاهدات جنيف سنة  .0
 مخالفة قوانني و أعراف الحرب. .9
 اإلبادة الجامعية . .3
 جرائم ضد اإلنسانية. .4

                                                           

 .27نفس املرجع السابق ، ص 314
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بإنشاء لجنة الخرباء التحقيق يف  0224لسنة  234و فيام يتعلق مبحاكامت رواندا فقد صدر قرار مجلس األمن رقم 
دويل اإلنساين و التي ارتكبت أثناء الحرب األهلية يف رواندا مبا يف ذلك جرائم اإلبادة الجامعية االنتهاكات الخطرية للقانون ال

بإنشاء املحكمة الجنائية الدولية كرواندا و نص يف النظام األسايس لهذه  0224لسنة  244و قد صدر قرار مجلس األمن رقم 
 316ت املحددة و تشمل اآليت:املحكمة عىل املسؤولية الجنائية الفردية لبعض االنتهاكا

 اإلبادة الجامعية . -أ
 الجرائم ضد اإلنسانية. -ب
 من اتفاقية جنيف املتعلقة بالنزاعات غري املسلحة. 13االنتهاكات الجسيمة للامدة  -ج

ا دهذا وقد تم استبعاد انتهاكات قوانني و أعراف الحرب من النظام األسايس للمحكمة نظرا ألن طبيعة النزاع يف روان
 كانت حربا أهلية.

و نشري إىل أن النزاعات املسلحة التي أفضت إىل تشكيل املحكمتني السابقتني قد عجلت بإقرار النظام األسايس  -
 للمحكمة الجنائية الدولية و يقيض النظام األسايس للمحكمة بأن اختصاصها يشمل اآليت:

 جرمية اإلبادة الجامعية. -أ
 الجرائم ضد اإلنسانية. -ب
 جرائم الحرب و العدوان.  -ج

من نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية عىل أنه: " تعني كلمة اإلبادة الجامعية ألغراض  1و قد نصت املادة 
 317هذا النظام األسايس ارتكاب أيا من األفعال التالية بنية التدمري الكيل أو الجزيئ لجامعة قومية أو عرفية أو عنرصية أو دينية:

 . قتل أفراد تلك الجامعة 
 .التسبب يف إلحاق أذي بدين أو عقيل ألفراد الجامعة 
 .فرض ظروف أو أحوال معيشة محيطة للمجموعة مام يسبب التدمري البدين جزيئ أو كليا لهذه الجامعة 
 .فرض تدابري بنية منع املواليد داخل املجموعة 
 .نقل أطفال مجموعة إىل مجموعة أخرى بالقوة 
 تضح أن القانون الجنايئ الدويل يساهم يف إثراء القانون الدويل اإلنساين علام بأن األحكام الجنائية الواردة و هكذا ي

يف اتفاقيات جنيف و الربوتوكول األول و املحظورات املنصوص عليها يف املادة الثالثة املشرتكة و الربوتوكول الثاين قد أفادت 
 ة الجديدة سواء بالنظر إىل نظام محكمتي يوغسالفيا و رواندا و إىل نظام روما األسايسكثريا يف وضع النصوص الجنائية الدولي

 318و اقرتان إقراره بنزاعات مسلحة تفاقمت فيها جرائم الحرب و الجرائم اإلنسانية. 
 املبحث الثاين: صعوبات تنفيذ أحكام القانون الدويل اإلنساين:

                                                           

 .37( ، ص9113زومي ، القانون الدولي االنساني في ضوء املحكمة الجنائية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، مصر ، )عمي محمود املخ316

 .33نفس املرجع السابق ، ص 317
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يات لقانون الدويل اإلنساين و مرد هذه الصعوبات هو التفاوت الهائل بني مقتضتتعدد الصعوبات التي تواجه تنفيذ أحكام ا
القانون و حجم الجرائم املرتكبة: و تنحرص هذه الصعوبات يف مصالح أطراف النزاع و طبيعة النزاعات الحديثة و األخطار املحدقة 

 بالعمل اإلنساين و نتعرض لها يف ما ييل:
 لنزاع:املطلب األول: مصالح أطراف ا

أوضحنا أن الحد من آثار العمليات العسكرية و التخفيف من ويالتها هو هدف القانون الدويل اإلنساين الذي ال يقوم 
عىل خطر الحرب أو إباحتها و إمنا يسعى إىل فرض االعتبارات اإلنسانية و إدخالها يف الحساب حتى ال تطغى الرضورات الحربية 

 عىل ما سواها.
ملتحاربون يف الشطط بعيدا بحثا عن إيذاء العدو بأي مثن فإن أسس املبادئ والقواعد اإلنسانية تنهار و و إذا ما ذهب ا

يفقد الضحايا أمل حاميتهم بواسطة القانون و تستند قوانني الحرب وأعرافها إىل مبدأ عام مفاده أن حق املتحاربني يف إلحاق 
 ابط و ما تجاوز هذه القيود و الضوابط يف النزاعات الحديثة إال دليل عىلالرضر بالعدو ليس مطلقا" بل يخضع إىل قيود و ضو 

 319االستهتار بالقواعد الدولية و العبث بها و الزج بها يف أتون املعارك وحسابات ما بعد املعارك.
ا أو تدمريها عىل هفالقانون الدويل اإلنساين مينع رضب املمتلكات املدنية أو االستيالء عليها أو تغيري طبيعتها وأهداف -

 نطاق واسع دون مربر أو رضورة عسكرية.
و يحظر ترحيل السكان املدنيني أو تغيري الواقع السكاين يف األرايض املحتلة و يكرس مبدأ عدم تحويل االحتالل إىل 

 سيادة عىل األرض املحتلة و أهلها. 
الن ور انتهاء العمليات العسكرية الفعلية دون انتظار إعو القانون نفسه يوجب أطراف النزاع إعادة األرسى إىل أوطانهم ف -

املحرمة وردت يف نصوص االتفاقيات و الربوتوكول األول بوضوح و لكن هذا لنهاية الحرب أو معاهدة سالم و األفعال املحظورة 
 ال يكفي لردع مرتكبي االنتهاكات و أجرهم.

كتوفة عن التقيد بأحكام القانون الدويل اإلنساين لكنها غالبا ما تقف م وقد أرشنا إىل أن الدول املتعاقدة جميعها مسؤولية -
األيدي إما لعدم الرغبة يف التورط يف نزاع بأي شكل من األشكال أو االرتباط مصالحها مصالح هذا الطرف أو ذاك و حتى 

يف القتال  فاالمتناع عن املشاركة املبارشةمفهوم الحياد فإنه تغري و مل يعد حياد اليوم كحياد النصف األول من هذا القرن مثال 
إىل جانب طرف ضد آخر ال يعني مطلقا عدم مساندة الظرف ذاته بطرق أخرى وفق املصالح الخاصة أو املشرتكة مهام كان 

 السلوك املتبع ضد الضحايا.
اء فإذا ألخرى عىل حد سو و يتأثر تطبيق القانون الدويل اإلنساين مبارشة مبواقف أطراف النزاع و مواقف األطراف ا 

استمر طرف متحارب يف انتهاك القوانني الدولية دون ضغط من أحد وخاصة من قبل الدول التي تدعمه و تسانده و تقيم معه 
 غري عابئ مصري الضحايا. فإنه يتامدى يف خرق القانون

 املطلب الثاين: طبيعة النزاعات الحديثة:
جيوش منظمة تخضع إىل قيادة مركزية فقط بل إن الكثري من النزاعات  مل تعد حروب اليوم مواجهات مسلحة بني

 320املسلحة جاءت نتيجة انهيار السلطة املركزية أو كانت سبب ذلك االنهيار أو بعضه.

                                                           

 .77قادري عبد العزيز ، حقوق اإلنسان في القانون الدولي اإلنساني و العالقات الدولية ، الجزائر ، ص 319
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النزاعات الداخلية يف تلك التي تنشب بني القوات املسلحة التابعة للدولة و قوات  0222وقد حرص الربوتوكول الثاين سنة 
بالرضورة عدم نشوب حروب تكون السلطة املركزية فيها خارج حلبة يعني  أو جامعات منظمة مسلحة أخرى و هذا ال منشقة

 321الرصاع أو أخرجت منها عنوة و حل محلها متنافسون آخرون أمال يف الوصول إىل السلطة بحد السالح. 
ن و كمبوديا و ليبرييا و الصومال و أفغانستا و نشري إىل أن هذه ليست مجرد تكهنات أو تصورات نظرية بل إن حروب -

 .مراكز القوة و القرار و تشعب جوانب تطبيق القانون الدويل اإلنساين غريها تؤكد احتامل قيامها يف أي بقعة من العامل و بتعدد
مل أبعادا و تح للتدويل ومخاطرةومن أبرز سامت الحروب القامئة اآلن أنها حروب أهلية يف بدايتها عىل األقل قابلة  -

 يصبح فيها حلفاء األمس أعداء اليوم و يستند كل فريق إىل حقوقه عرقية أو دينية أو ثقافية أو كل هذه العنارص مجتمعة و قد
 زنا.و التاريخية و إذا كانت القوة العسكرية إىل جانبه فيستشف كل الحقائق املضادة و ال يقيم للضحايا أو ملمتلكاتهم 

 لتقصري يف معاقبة الجرائم:املطلب الثالث: ا
قد يعتقد البعض أن البحث عن العدالة أثناء الحرب أو بعدها أمرا مستحيال و يعود هذا االعتقاد إىل تجارب الحروب ففي 

أفضل األحوال جرت محاكامت محدودة من قبل منترصين ضد منهزمني يف حني أن العدالة الحقيقية ال تتبع هذا التضييق و       
 أيا  كان الطرف الذي ينتمي إليه إذا توافرت األدلة الالزمة إلدانته.عاقبة الجاين تقتيض م
فهناك مجرمني حرب كبار أصبحوا أبطاال و زعامء يف بلدانهم أو يف نظر أتباعهم أو مؤيديهم يف الداخل و الخارج، و  -

آخرون غيابيا و ظلوا أحرارا إال أن مثل هذه رمبا أدين شخص أو أشخاص بجرائم حرب دون مساس بالقيادة املسؤولة أو حوكم 
الحقائق ال ميكن أن تنفي رضورة البحث عن سبل تحقيق الحد األدىن من العدالة حتى إذا تعلق األمر بالحرب إذ ال يعقل 

 التسليم بأن املحظور خارج الحرب مباح خاللها و إال فام جدوى قوانني الحرب وأعرافها".
نيف عن قرب لوجدنا أنها أناطت بالدول املتعاقدة مهمة معاقبة مجرمي الحرب من قبل املحاكم و إذا تأملنا اتفاقيات ج

 دون اعتبار لجنسية املجرم.الوطنية أو بواسطة تسليمهم إىل دولة معنية وفق رشوط التسليم و 
 ا أو من األجانب؟ الو يف هذا الصدد يثور التساؤل: ما هي عدد الدول التي قامت مبحاكمة مجرمي الحرب سواء رعاياه

نجد يف العرص الحديث سوى املحاكامت التي تم عقدها املحاكمة مجرمي حرب يف رواندا و يوغسالفيا السابقة كام تم إقرار 
 322النظام األسايس ملحكمة جنائية دولية دامئة للنظر يف االنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدويل. 

 : انون الدويل اإلنسايناملبحث الثالث: ضامنات احرتام الق
من شأن آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين السابق اإلشارة إليها أن تبني مدى التزام الدول أطراف النزاع بتطبيق 
أحكام هذا القانون و يقودنا الحديث عن ضامنات احرتام القانون الدويل اإلنساين إىل بحث القوة اإللزامية لقواعده و الضامنات 

 ية التي تضمن احرتامها.الجنائ
 : املطلب األول: القوة اإللزامية لقواعد القانون الدويل اإلنساين

إن قواعد القانون الدويل العام بصفة عامة تعاين من ضعف القوة اإللزامية لها ذلك أن الدولة هي فرد القانون الدويل 
تنظيم الدويل أساسا يقوم عىل فكرة سيادة الدولة و إذا املخاطب بأحكامه، و نظرا لعدم وجود سلطة عليا تحكم الدول ألن ال

                                                           

 .10( ، اإلسكندرية ، مصر ، ص 9113عصام عبد الفتاح مطر ، القانون الدولي اإلنساني ، دار العاصمة الجديدة ، الطبعة )321
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كانت قواعد القانون الدويل اإلنساين و هي جزء من قواعد القانون الدويل العام تعاين ما تعانيه و تفتقد يف االلتزام إىل ما تفتقد 
 ن االلتزام لها.إليه القاعدة القانونية الدولية إال أن قواعد القانون الدويل اإلنساين تتميز مبزيد م

فقواعد القانون الدويل اإلنساين تتميز بصفتها اآلمرة مبعنى أن قواعده ملزمة لجميع الدول أعضاء املجتمع الدويل و ال 
يجوز ألية دولة عضو يف الجامعة الدولية أن تتفاوض عىل أية موضوعات تتعارض مع القواعد اآلمرة و هو األمر الذي نصت 

اتفاقية فيينا حيث تنص "إن املعاهدات املتعارضة مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل العام تعد باطلة ( من 43عليه املادة )
 323بطالنا مطلقا إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون العام .

ت بلوائح لحرب العاملية الثانية و ذكر و قد تعرضت محكمة نورمبريغ لهذه القضية أثناء محاكمة مجرمي الحرب بعد انتهاء ا
الهاي التي تناولت تنظيم الحرب الربية " محاولة تنقیح قوانین و أعراف  الحرب التي كانت موجودة من قبل لذا تعد هذه 

ا عىل هاالتفاقيات كاشفة لهذه القوانني و األعراف التي كان معرتفا بها من قبل الدول املتمدينة و من ثم قضت املحكمة برسيان
 كافة الدول حتى تلك التي مل تكن أطرافا يف اتفاقيات الهاي.

ما يحول دون  92إىل  94عىل أنه: "ليس يف املواد من  0212( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات 92كام تنص املادة ) 
ف قواعد القانون الدويل و معرت  أن تعد قاعدة واردة يف إحدى املعاهدات ملزمة لدول ليست طرفا فيها بعدها قاعدة عرفية من

 لها بهذه الصفة".
غري أن األمر ال يقف عند هذا الحد حول ما يتعلق مبدى إلزامية قواعد القانون الدويل اإلنساين فهناك ضوابط أخرى 

رتيب ت تزيد من إلزامية قواعده كعد املخالفات الجسيمة لقواعده مبثابة جرائم حرب و عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم و
املسؤولية و فرض العقوبات عىل الدول التي تخرق قواعد القانون الدويل اإلنساين هذا باإلضافة إىل وجود آليات دولية لتنفيذ 

 324أحكامه.
و ليك تتمتع قواعد القانون الدويل اإلنساين بقوة إلزامية أكرب عىل أرض الواقع البد من تطوير مفهوم مبدأ السيادة الذي 

لتنظيم الدويل ليتامىش مع واقع الحال الذي يعيشه املجتمع الدويل املعارص كام البد من تطوير و دعم مبدأ يقوم عليه ا
 325االختصاص العاملي لقواعد هذا القانون .
 الفرع األول: تطور مبدأ السيادة:

لتطور منذ نشأته دأ السيادة ليعد مبدأ السيادة من أهم املبادئ القانونية التي تضمنها ميثاق األمم املتحدة و قد تعرض مب
 فلقد تعارص میالد فكرة السيادة مع ظهور الدولة الحديثة إذا استحدثت هذه الفكرة لتربير تركيز السلطة يف يد امللوك .

بعدما كانت موزعة من قبل يف ظل عهود اإلقطاع يف أوروبا بني السلطة الزمنية املمثلة يف اإلمرباطور يف عهد 
 رمانية املقدسة و السلطة الروحية املمثلة يف بابا الكنيسة الكاثوليكية.اإلمرباطورية الج

و إذا كانت فكرة السيادة قد ظلت من املسلامت لفرتة طويلة ال ينازع فيها أحد منذ أن كتب لها االنتشار عىل يد الفقيه 
أنها ال حدود فالبعض فهمها عىل إطالقها ب الفرنيس )جان بودان( إال أنها فهمت عىل معان كثرية تتفاوت بني اإلطالق و التقيد
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لها فال تتقيد حتى بالدين عىل أن الفقه التقليدي قد نجح بوضعها يف إطار أكرث اعتداال فالدولة ذات السيادة تتقيد دامئا بقواعد 
 القانون الدويل بعدها قواعد ملزمة تعلو إرادة الدول.

إرادة تواجه به األفراد داخل إقليمها وتواجه به الدول خارجه و مل تكن  فبعد أن كانت السيادة متثل ما للدولة من سلطان
تحكم يف ذلك إال إرادتها وحدها فهي مرجع ترصفات الدولة يف مختلف شؤونها فكانت السلطة الحاكمة تعبريا عن إرادة الدولة 

تها و د الدولة يف مامرستها غري إرادوفقا نظامها السيايس و عىل هذا األساس عدت السيادة فيام مىض سلطة مطلقة ال تقي
 رغباتها عىل أن السيادة سلطة مطلقة يرتتب عليها نتائج خطرية تهدم قواعد القانون الدويل بأكملها.

إذ ال ميكن للدولة حسب هذا املفهوم أن تسلم بوجود أية قوة أخرى فوق إرادتها و لو كانت قوة القانون و األخالق وال 
مطامعها أي حائل ألن إرادتها و رغباتها هي قانونا األعىل و لذا فالتعهدات التي ترتبط مبا ال تلزمها إال  تقبل أن تقف يف طريق

 326بالقدر الذي تريده و لها أن تتحلل منها أو تخرقها متى شاءت و بهذا اختلطت فكرة القوة بالدولة .
لدولة القوة الكافية لفرض إرادتها و تحقيق أغراضها فافبهذه الفكرة ال ميكن أن تقوم دولة حقيقية إال إذا توافرت لديها 

القوية هي التي ميكن أن تقوم و تبقى أما الدول الصغرية فتزول و تتبعها الدول الكبرية و كانت هذه النظرة هي األساس القانوين 
 يل.لرشعية االستعامر يف القانون الدويل التقليدي و قد أصبحت القوة هي التي تحكم القانون الدو

و بقي الحال عىل ما هو عليه إىل ما بعد الحرب العاملية الثانية نتيجة احتدام الحركة املناهضة لالستعامر و بدأ مفهوم 
أ السيادة من طرحت حول التناقض القائم بني املضمون القانوين ملبدالسيادة يتغري نتيجة إلحاح الدول النامية و التساؤالت التي 

جهة أخرى و توصل يف النهاية أن لكل دولة حقها يف أن تختار بحرية أنظمتها السياسية و االقتصادية جهة و تطبيق عمليا من 
و الثقافية و هذا يقتيض واجب كل دولة يف تنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية و العيش يف سالم مع الدول األخرى بغض النظر 

 327عن األنظمة املطبقة يف الدول املختلفة.
السيادة أن اكتسبت طابعا قانونيا و دقت التفرقة بينها و بني أفكار قانونية أخرى تتداخل معها إذ قصد بها  ثم ما لبثت

أمران أولهام أن الدولة ال تخضع يف عالقاتها الخارجية السلطة أخرى و هذه هي "السيادة الخارجية" و ثانيهام أن الدولة هي 
وافر تا وهذه هي "السيادة الخارجية" و تغدو سيادة الدولة تامة غري منقوصة متى السلطة العليا يف ما يجري من عالقات داخله

لها االستقالل الخارجي والسلطان الداخيل عىل أن ما اصطلح عليه بالسيادة الخارجية" يختلط مببدأ االستقالل و ما اصطلح 
ها عىل أنها بني هذه االصطالحات إىل النظر إلي أدت صعوبة الفصل عليه بالسيادة الخارجية" يختلط بفكرة السلطة ذاتها و قد

 مرتادفة.
غري أن الرأي الراجح عن السيادة يف الوقت الحارض هو أنها حرية الدولة يف الترصف داخل وخارج إقليمها و لكن يف 

لدول القدمية كام تلزم اإطار ما تفرضه قواعد القانون الدويل تلك القواعد قد تكون اتفاقية و قد تكون عرفية و القواعد العرفية 
 الدول حديثة النشأة .أنها تفرض كذلك عىل 

إىل  يعكس حاجة املجتمع الدويلله مبدأ السيادة و أن هذا التطور إمنا جليا من خالل ما تقدم التطور الذي تعرض يظهر 
دويل هذه تنعكس قرار و حاجة املجتمع التلك القواعد القانونية الدولية لتنظيم املجتمع الدويل و لتوفري املزيد من األمن و االست

 بالرضورة عىل تفعيل و زيادة القوة اإللزامية لقواعد القانون الدويل اإلنساين.
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 العاملي: الفرع الثاين: مبدأ االختصاص
هناك التزام عام منصوص عليه يف املادة األوىل املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع و كذلك يف املادة األوىل من 

ربوتوكول األول يقيض بالتزام األطراف السامية املتعاقدة بأن تكفل احرتام القانون الدويل اإلنساين و هي صيغة عامة تشمل ال
تهيك القانون منجميع األطراف املتعاقدة و ليس أطراف النزاع فحسب و بناء عىل هذه القاعدة فمن حق كل طرف متعاقد مطالبة 

دا بالكف عن االنتهاكات إذا ثبت وقوعها و وال يقترص تنفيذ هذا االلتزام عىل اإلجراءات املتخذة الدويل اإلنساين مؤسسات و أفرا
اإلجراءات املتخذة زمن السلم إذا نطاق "االحرتام" "و فرض االحرتام" ليس محدودا مبناسبة النزاع املسلح و إمنا ميتد إىل 

 نه أن يضمن تطبيق أحكام القانون الدويل اإلنساين فإن ذلك يندرجبوسائل أو إجراءات معينة بل أنه يتسع إىل كل ما من شأ 
و مبوجب أحكام القانون الدويل اإلنساين ال يعفي أي طرف متعاقد نفسه وال يعفي طرفا آخر 328يف إطار احرتام هذا القانون 

 .االتفاقيات  هاحرب( نصت عليمن املسؤوليات التي تقع عليه أو عىل طرف متعاقد آخر بسبب ارتكاب انتهاكات جسيمة )جرائم 
و أكد الربوتوكول األول أن كل طرف من أطراف النزاع مسؤول عن األعامل التي يرتكبها أشخاص تابعون لقوات 

و يحث القانون الدويل اإلنساين عىل إدراج جرائم الحرب يف الترشيعات الوطنية مع اإلقرار مببدأ االختصاص  329املسلحة
 أكيد االختصاص يف هذه الجرائم بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبها.العاملي و الذي معناه ت

و يتجىل تأكيد االختصاص العاملي يف جرائم الحرب يف كل من قانون املعاهدات و القانون الدويل العريف ففي إطار 
فذلك فيام  0242جنيف األربع لعام  املعاهدات فإن األساس التعاقدي لتأكيد االختصاص العاملي قد أدخل عن طريق اتفاقيات

يتعلق بتلك االنتهاكات الجسيمة لالتفاقيات و التي تدرج ضمن جرائم الحرب ففي حالة وقوع مخالفة جسيمة يكون من املطلوب 
م هتطبيق مبدأ "التسليم أو املحاكمة" عىل أن يختار الطرف املتعاقد يف مالحقته مقرتيف هذه املخالفات الجسيمة بني محاكمت

أو تسليمهم ليك يتوىل محاكمتهم طرف سام متعاقد آخر يكون معنيا باألمر رشيطة أن تتوافر لدى الطرف املذكور أدلة اتهام 
 330.كافية ضد هؤالء األشخاص

 
فإنه يتعني يف كل األحوال أن يتوافر لدى الدول ترشيع جنايئ ميكنها من محاكمة املتهمني بغض النظر عن جنسيتهم 

 كاب الجرمية.أو مكان ارت
ففي ظل االختصاص العاملي يجوز أن تلقي دولة القبض عىل الجاين و تقاضيه أو أن تسلمه إىل دولة طرف آخر يف 

بالجرمية من خالل جنسية الجاين أو املجني عليه أو من خالل  املعاهدة ملحاكمته حتى إن مل تكن لدى الدولة عالقة مبارشة
تصاص العاملي إىل رغبة الدولة يف محاكمة أي مدعى عليه مبا يف ذلك مواطنيها مبوجب مكان ارتكاب الجرمية و ويصل االخ

 إجراءات املحاكمة األجنبية نظرا الخطورة الجرمية و جسامتها.
و تنص تعقيبات اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل كافة اتفاقية من اتفاقيات جنيف عىل أن: "جميع املخالفات لالتفاقية 

 جب قمعها مبوجب الترشيع الوطني".الحالية ي
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 من الرابعة . 033من الثالثة ، املادة  020املادة  19من االتفاقية  79( املادة 0232من االتفاقية األولى لعام ) 70املادة 329

و  2من  092/9من املادة  9/71املادة  0من االتفاقية  9/32املادة  0من االتفاقية  9/32دة ( املا0232املادة املشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام )330

 (.0222من البروتوكول اإلضافي األول العام ) 33/9املادة  3و  3من  031/9املادة 
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ويف إطار الحديث عن القانون الوطني الذي ميكن التعويل عليه ملحاكمة عىل األقل بعض املرتكبني لجرائم دولية فإنه 
ميكن مالحظة بعض الدول األوروبية سلكت مؤخرا مسلكا إيجابيا بهذا الخصوص مع إقرارها االختصاص العاملي لصالح 

 ئية الوطنية و ميكن أن نشري هنا إىل املثال البلجييك.محاكمتها الجزا
أدمجت املخالفات الجسيمة للقانون الدويل اإلنساين بالترشيع  0223/11/01فبمقتىض القانون البلجييك املؤرخ يف 

ة باالختصاص ( التي تأخذ بصورة واضحة ورصيح2الجزايئ البلجييك و قد تضمن ذلك القانون مادة غاية يف األهمية هي املادة )
ية للفائدة املحاكم الجزائية البلجيكية إذ جاء فيها أن املحاكم البلجيكية مختصة بالنظر يف الجرائم املبن العاملي كاختصاص مقرر

يف هذا القانون )أي املخالفات الجسيمة يف القانون الدويل اإلنساين و أساسا جرائم الحرب( بغض النظر عن املكان الذي 
 331ارتكبت فيه .

كام أن بعض الدول األوروبية و الغربية مثل )إسبانيا، سویرسا، و کندا( اتجهت إىل اعتامد صيغة االختصاص العاملي يف 
ترشيعاتها الجزائية الوطنية و أما يف الوطن العريب فلم تسجل سوى حالتني أدرج فيهام جرائم الحرب كام حددتها اتفاقيات 

فأما الحالة األوىل فهي يف الجمهورية اليمنية و  0222ربوتوكول اإلضايف األول لعام م وكام وردت يف ال 0242جنيف األربع 
 الثانية يف اململكة األردنية الهاشمية.

و تورد كل اتفاقية من اتفاقيات جنيف األربع قامئة باملخالفات الجسيمة كام يرد نص رصيح بأن التقصري يف أداء عمل 
 332جسيمة.واجب األداء ميكن أن يشكل مخالفة 

و يعد االلتزام بقمع االنتهاكات و املخالفات الجسيمة التزاما مطلقا ينبغي أال يؤثر يف يشء وال حتى اتفاق يربم بني 
األطراف املعينة ويف حني ال تنص االتفاقيات رصاحة عىل تأكيد االختصاص بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرمية فقد فرست 

عىل االختصاص العاملي و بهذه الكيفية تعد هذه االتفاقيات من بني األمثلة عىل االختصاص بوجه عام عىل اعتبار أنها تنص 
 العاملي يف قانون املعاهدات.

و تندرج االتفاقيات داخل فئة االختصاص العاملي اإللزامي أي أنها تحرب الدول عىل تأكيد االختصاص و الدول ليست 
 تهاك غري أنه يتعني عليها يف الحاالت التي ال تقوم فيها بذلك أن تتخذ اإلجراءاتمجربة بالرضورة عىل محاكمة املتهمني باالن

  الرضورية لتسليم الشخص إىل دولة طرف أخرى و ملا كان من الجائز أال يكون التسليم إىل دولة أخرى ممكنا.
 

 املطلب الثاين: املبادئ املقررة لضامن احرتام القانون الدويل اإلنساين:
ات التي يحميها القانون الدويل اإلنساين من جرحى و مرىض يف ميادين الحرب و حامية أرسى الحرب و تتعدد الفئ

وقد تضمنت قواعد  0222وبروتوكولها املضاف يف عام  0242املدنيني و غريهم ممن ورد النص عليهم يف اتفاقيات جنيف لعام 
ة و القضائية لهده الفئات املشمولة بحامية هدا القانون و التي تتمثل عدة أوجه لضامن الحامية الجنائي  القانون الدويل اإلنساين

 يف :
 الفرع األول: عدم خضوع جرائم الحرب النظام التقادم:

                                                           

نساني اص العالمي في " القانون الدولي اإلتوفيق بوعشبة ، القانون الدولي اإلنساني و العدالة الجنائية بعض املالحظات في ارتجاه تعميم االختص331

 .227( ، ص9112دليل للتطبيق على الصعيد الوطني من إصدارات اللجنة الدولية الصليب األحمر القاهرة الناشر " دار املستقبل العربي )

 (.0232البروتوكول األول ) 73املادة 332
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إن القانون الدويل بشكل عام ال يبيح التقادم و ال تذكر اتفاقيات جنيف و بروتوكوليها اإلضافيني أي يشء عن هذا 
رائم فإن عدم سقوطها بالتقادم يتأكد يف اتفاقية عدم تقادم ج لحرب و الجرائم ضد اإلنسانيةاملوضوع أو فيام يتعلق بجرائم ا

و تنطبق هذه االتفاقية عىل االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف و الجرائم 94/00/0212الحرب و الجرائم ضد اإلنسانية العام 
ترب االتفاقية العنرصي و اإلبادة الجامعية و تعلك جرميتا التمييز ضد اإلنسانية املقرتفة يف زمن الحرب أو زمن السلم مبا يف ذ

 333نافذة املفعول بأثر رجعي إذ إنها تلغي التقادم الذي كان قد تم إرساؤه يف السابق مبوجب قوانني أو قواعد أخرى.
 م ضد اإلنسانية و جرائمالتفاقية األوروبية بشأن عدم خضوع الجرائ 0224و هذا ما فعله املجلس األورويب فأصدر يف سنة 

الحرب التقادم و لكنها ال تنطبق إال عىل الجرائم ضد اإلنسانية املحددة يف اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية و املعاقبة عليها 
تنص لك الجسامة و مع ذ ففي ظل هذه االتفاقية ال ينطبق عدم تقادم جرائم الحرب إال يف حالة االنتهاكات البالغة 0242لعام 

االتفاقية عىل إمكانية توسيع عدم التقادم ليشمل انتهاكات أخرى للقانون الدويل و ذلك من خالل إعالن من جانب الدول 
 334املتعاقدة .

 الفرع الثاين : عدم امتداد الحصانات الدولية و الداخلية لجرائم الحرب :
ة و املقاضاة الجنائية بالنسبة لرئيس الدولعىل الرغم من أن العديد من الدساتري تنص عىل نوع من الحصانة ضد 

املسؤولني الحكوميني و الربملانيني إال أن مثل هذه الحصانات سواء كانت داخلية أو دولية ال متتد إىل جرائم الحرب كام أنها ال 
 تعد سببا لتخفيف العقاب.

من محاكامت نورمربغ و يوغسالفيا فقد ( من النظام السيايس للمحكمة الجنائية الدولية و 92و عىل هذا نصت املادة )
 ( املشار إليها عىل أن:92نصت املادة )

يطبق هذا النظام األسايس عىل جميع األشخاص بصورة متساوية دون أي متييز بسبب الصفة الرسمية وبوجه خاص  -0"
فا حكوميا و ممثال منتخبا أو موظأو عضوا يف حكومة أو برملان أ  فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا للدولة أو حكومة

ببا لتخفيف س ال تعفيه بأي حال من األحوال من املسؤولية الجنائية مبوجب هذا النظام األسايس كام أنها ال تشكل يف حد ذاتها
 العقوبة.
لقانون ا ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت يف إطار -9

 الوطني أو الدويل دون مامرسة املحكمة اختصاصها عىل هذا الشخص".
 عىل مسؤولية املرؤوس :الفرع الثالث: مسؤولية القائد و أثر أمر الرئيس 

ىل أن أحد مرؤوسيه ععن اتخاذ  متتد املسؤولية عن جرائم الحرب إىل الرئيس ولو مل يرتكب بنفسه الفعل املحظور إذا ثبت
 رتكاب جرمية من جرائم الحرب و تقاعس عن اتخاذ اإلجراءات الرضورية املنع وقوع الجرمية أو أخل بواجباته كقائد.يستعد ال 

 الحرب. كام يسأل الرئيس الذي ميتنع عن معاقبة مرؤوسيه الذي علم أنه قد ارتكبوا جرمية من جرائم
 335( منه:33يدا فنصت املادة )أما يف النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية فكان أكرث تحد

                                                           

 .223نفس املرجع السابق ، ص 333

 .202املرجع السابق، ص 334

 222ع السابق، ص املرج335
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يف حالة ارتكاب أي شخص لجرمية من جرائم التي تدخل يف اختصاص املحكمة ال يعفي الشخص من املسؤولية  -0
 الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجرمية قد تم امتثاال ألمر حكومة أو رئيس عسكريا كان مدنيا عدا يف الحاالت التالية:

 التزام قانوين بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس املعني.إذا كان عىل الشخص  -أ
 إذا مل يكن الشخص عىل علم بأن األمر غري مرشوع. -ب
 إذا مل تكن عدم مرشوعية األمر غري املرشوع. -ج
جرمية اإلبادة الجامعية أو الجرائم ضد ارتكاب هذه املادة تكون عدم املرشوعية ظاهرة يف حالة أوامر ألغراض  -9

 ان.اإلنس
 الفرع الرابع : قاعدة رشعية الجرائم و العقوبات :

تنص الترشيعات الجنائية التي تتبع النظام الجنايئ عىل مبدأ ثابت و هو أن ال جرمية وال عقوبة إال بنص مكتوب و هو 
 ما يطلق عليه قاعدة رشعية الجرائم و العقوبات.

لتجريم الذي تكتفي قواعده بصالحية العرف الدويل ألنه مصدر ل غري أن الوضع يبدو مختلفا يف القانون الدويل اإلنساين
فإنه و إن نصت املادة األوىل املشرتكة من اتفاقيات جنيف األربعة عىل تعهد األطراف املتعاقدة باحرتام تلك االتفاقيات و بكفالة 

ي تقرها ة ال يؤثر عىل االلتزامات التتطبيقها يف جميع األحوال إال أن هذه االتفاقيات نصت عىل أن االنسحاب من االتفاقي
 336و عن القوانني اإلنسانية و ما ميليه الضمري. مبادئ القانون الدويل الناشئة عن األعراف الراسخة بني األمم املتمدينة

 خامتة:
نظيم تإن قواعد القانون الدويل العام تعاين من ضعف القوة اإللزامية نظرا لعدم وجود سلطة عليا تحكم الدول ألن ال

الدويل قائم عىل فكرة سيادة الدولة و مبا أن قواعد القانون الدويل اإلنساين هي جزء من القانون الدويل العام تعاين ما تعانيه 
و تفتقد يف االلتزام إىل ما تفتقد إليه القاعدة القانونية الدولية إال أن آليات تطبيق القانون الدويل تلزم الدول بتطبيق أحكامه و 

من اتفاقية فيننا التي ألزمت الدول املوقعة بااللتزام  43ميكن القول أنه مييز بقدر من اإللزامية و هذا ما أكدت عليه املادة عليه 
بقواعد القانون الدويل باعتباره قواعد أمرة وال يجوز مخالفتها لذلك يجب البحث عىل ضوابط أخرى أكرث قوة تلزم الدول عىل 

 إلنساين. احرتام القانون الدويل ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 22املرجع السابق، ص336
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 املراجع واملصادر
 الكتب: 

أحمد أبو الوفا ، النظرية العامة للقانون اإلنساين و القانون الدويل و الرشيعة اإلسالمية ، دار النهضة العربية ، مرص ،  -
(9111.) 

 (.9113، ) ، مرصبوعشبة توفيق ، القانون الدويل اإلنساين و العدالة الجنائية ، دار النرش املستقبل ، القاهرة  -
 (.9113تقرير قسم الخدمات االستشارية للصليب األحمر ، القاهرة ، ) -
عمر محمود املخزوم ، القانون الدويل اإلنساين يف ضوء املحكمة الجنائية ، دار الثقافة للنرش و التوزيع ، مرص ،  -

(9112.) 
 (.9119عالقات الدولية ، دار هومة ، الجزائر ، )قادري عبد العزيز ، حقوق اإلنسان يف القانون الدويل اإلنساين و ال -
 (.9112عصام عبد الفتاح مطر ، القانون الدويل اإلنساين ، دار الجامعية ، الطبعة ، اإلسكندرية ، ) -

 االتفاقيات: 
 (.0242اتفاقية جنيف ) -
 (.0242الربوتوكوالت الدولية ) -
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تها  )عصابات االحياء تداعيات اختالالت الّتخطيط العمراين يف الجزائر ومعالج
 منوذجا(

The repercussions of urban planning imbalances in Algeria and their treatment 
(neighborhood gangs as a model) 

الدكتورة : بلعموري نادية 
 أستاذة محارضة "أ" بكلية الحقوق والعلوم السياسية

 بن أحمدمحمد  -9جامعة وهران  عضو مبخرب القانون االجتامعي
 امللخص:

تعّد أزمة الّسكن يف الجزائر من أكرث األزمات تعقيدا وإرهاقا للمواطنني والحكومات املتعاقبة منذ عقود طويلة ،ومازالت قامئة رغم 
ن سكنية جديدة دالّصيغ والربامج الّسكنية العديدة واملختلفة، ومن ضمن هذه الربامج أخذت الحكومة الجزائرية عىل عاتقها مهمة إنشاء م

كأحد الحلول البديلة والجوهرية للحد من الّضغط الّسكاين عىل املدن الكربى، غري أّن مواصفات هذه املدن مل تتحقق عىل أرض الواقع 
 واستبدلت بتجمعات سكنية تضم عرشات اآلالف من الّسكنات التي تفتقر ألدىن رشوط الحياة الكرمية، بل وصفت باملراقد أو املحتشدات
املعزولة عن كل رضوريات الحياة، ماّم أدى إىل انتشار العنف داخل هذه األحياء الّسكنية وخاصة وسط الشباب إىل درجة تكوين عصابات 

املتعلق بالوقاية من عصابات األحياء  13-91تروع اآلمنني. وأمام استفحال ظاهرة العنف داخل األحياء الّسكنية تدخل املرشع مبوجب األمر 
تها ليتضمن تدابري وقائية وأخرى ردعية لهذه االعتداءات واملحافظة عىل أمن املواطنني وممتلكاتهم، األمر الذي يثري إشكالية ومكافح

رار مهذه الّدراسة املتمثلة يف مدى فعالية وكفاية الحلول القانونية لوحدها للقضاء ومعالجة ظاهرة العنف داخل األحياء الّسكنية يف ظل است
 الالت التخطيط العمراين التي تساهم بدرجة كبرية يف تنامي ظاهرة العنف الحرضي؟ظاهرة اخت

 : أزمة السكن،  التخطيط العمراين، عصابات األحياء، التدابري الوقائية ،التدابري الردعية.الكلامت املفتاحية
Abstract: 

The housing crisis in Algeria is one of the most complex and exhausting crises for citizens and successive 
governments in decades, and it persists despite the many different housing formulas and programs. However, the 
characteristics of these cities have not been met on the ground and have been replaced by housing complexes 
containing tens of thousands of inhabitants who do not have the minimum conditions for a decent life. Degree of 
gang formation to terrorize citizens. Faced with the escalation of the phenomenon of violence inside residential 
neighborhoods, the legislator intervened in accordance with Decree 20-03 relating to the prevention and control of 
neighborhood gangs to include preventive and other measures to dissuade these attacks and to preserve the security 
of citizens and their property, which poses the problem of this study, represented in the efficiency and adequacy of 
the only legal solutions for the judiciary and the treatment of the phenomenon Violence within dense and 
heterogeneous neighborhoods ? 

keywords: 
Housing crisis, Urban planning, Gangs of neighborhoods, Preventive measures, Deterrent measures 
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 مقدمة:
 44إىل قرابة  0219شهدت الجزائر منذ االستقالل كثافة سكانية كبرية، حيث ارتفع عدد الّسكان من تسع ماليني سنة 

يث انترشت ح ، ويف مطلع الّسبعينيات استقطبت سياسة التّصنيع سكان األرياف نحو املدن،9102خمسة وأربعون نسمة سنة 
.واستفحلت الظاهرة أكرث بداية التّسعينيات يف ظل 337ظاهرة البنايات القصديرية والعشوائية خاصة عىل أطراف املدن الكربى

موجة العنف الّدامية التي عرفتها الجزائر ألكرث من عرش سنوات أو ما يعرف بالعرشية السوداء، ويف وقت انشغلت الدولة 
ا مبحاربة الجامعات املسلحة واستتباب األمن تخلت عن مهام مراقبة العمران، فُسيجت أطراف املدن ومؤسساتها أو ما بقي منه

وضواحيها باألكواخ  والبنايات القصديرية والفوضوية، وتضاعف الطلب عىل الّسكن بنسبة تفوق بكثري العرض، وإمكانيات  الدولة 
 يف توفريه لكل طالبيه أو حتى لقلتهم.

فنيات ارتفعت مداخيل الدولة نتيجة ارتفاع أسعار النّفط والغاز، واعتامد سياسة الّسلم واملصالحة الحتواء ويف بداية األل
األزمة األمنية، واسرتجعت البالد عافيتها تدريجيا أمنيا واقتصاديا ورشعت يف بناء مئات أالف املساكن للوافدين من القرى 

الغرض  ة والّضيقة واآليلة لالنهيار، واالستجابة للطلب املتزايد عىل الّسكن، ولهذاواألرياف، وقاطني املساكن القصديرية والقدمي
قامت الحكومة الجزائرية بإبرام صفقات  لتنفيذ مشاريع البناء مع مؤسسات من الصني وتركيا والربتغال ومرص واإلمارات 

 .، يشوبها كثري من الفساد338وقطر
كانية وإخالء املدن الكربى من البناءات  القصديرية، قامت ببناء ماليني هذا، وسعيا منها لحل مشكلة الكثافة السّ 

الّسكنات الّضخمة، اختلفت أوصافها ومسمياتها من أحياء وأقطاب ومدن سكانية دون تخطيط عمراين سليم يستجيب ملتطلبات 
لّسوية، حيث قبل الحياة األرسية االحياة الكرمية ويلبي احتياجات األرسة الجزائرية يف ظل غياب دراسات استرشافية ملست

تحولت هذه األحياء الّسكنية إىل محتشدات اجتامعية  أو مراقد تفتقد إىل املرافق الرضورية يف مجال النقل والتّعليم والّصحة 
  والوسائل الرّتفيهية والتثقيفية، وبؤر لتنامي االنحراف بكل صوره، وأصبحت تسمى بأحزمة البؤس ومرسح لحرب العصابات

يف دولة أغلب سكانها من الشباب ، خاصة يف ظل التأخر الكبري يف إنجاز املشاريع الّسكنية وتراكم األحياء العشوائية والقصديرية 
التي تنمو من جديد أو ال تختفي أصال ـ وتدريجيا نشأت عالقات اجتامعية بعيدة عن الدولة وقوانينها، بل لها قوانينها الخاصة، 

ت االجتامعية، وخاصة استعامل العنف كوسيلة أساسية للتعامل مع اآلخر، الذي غالبا ما يكون الجار أو ابن ومصدر  لكل اآلفا
 الحي الّسكني املجاور، مخلفة مآيس لعائالت بأكملها.

وهكذا اكتسحت ظاهرة العنف الحرضي الكثري من العائالت وانترشت يف كل التّظاهرات وظهر ما يسمى بعصابات 
كنية كواقع اجتامعي يستوجب استنفار جميع مؤسسات الدولة واملجتمع املدين بكل أطيافه وتدخل املختصني للوقوف األحياء السّ 

عند األسباب املساهمة يف انتشارها، وزيادة حدتها والعوامل املغذية لها وإيجاد الحلول الالزمة والبديلة ملجتمع يسوده األمن 
املتعلق بالوقاية من عصابات األحياء  13-91ملرشع الجزائري بإصدار األمر رقم واالطمئنان، ويف الّسياق ذاته بادر ا

 .339ومكافحتها
                                                           

 اعتمدت الدولة في بداية الثمانينيات برنامج أو مخطط للقضاء على البنايات القصديرية، بمعادة ترحيل النازحين  - 337

 إلى قراهم ومدنهم األصلية ولكّنها فشلت  في هذه املهمة.

 .معضلة السكن في الجزائر واالفتقار إلى الّتخطيط العمراني - 338

http://www.mc-dovaliya.com/articles/2015-08-17. 

 .70املتعلق بالوقاية من عصابات األحياء ومكافح ها، )ج.ر(.، رقم  21/13/9191املؤرخ في  12-91األمر رقم  - 339
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ليتضمن إطارا ترشيعيا يحمل إسرتاتيجية وطنية للوقاية من عصابات األحياء قصد الحفاظ عىل األمن والّسكينة 
بيق الصارم واجهة العنف الحرضي من خالل التّطالعموميني وحامية األشخاص وممتلكاتهم وتفعيل السياسة الجنائية الرّدعية مل

للقانون، وتكريس حامية قانونية لضحايا هذه العصابات والشهود عليها واملبلغني عنها، األمر الذي يثري إشكالية هذه الّدراسة 
ري أزمة الّسكن يف تعم املتمثلة يف مدى فعالية  اآلليات القانونية الوقائية منها والرّدعية يف مواجهة عصابات األحياء يف ظل

الجزائر واالفتقار إىل التّخطيط العمراين الّسليم وعدم االلتزام بتطبيق أدوات التهيئة العمرانية سواء القديم منها يف شكل 
املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري ومخطط شغل األرايض أو الحديثة يف صورة مخطط التناسق الحرضي وسلطة الضبط 

 ظة عىل النظام العام العمراين والجاميل؟ هذا ما سنحاول اإلجابة  عنه من خالل املحورين األساسيني التاليني:العمراين للمحاف
 أوال: مظاهر اختالالت التخطيط العمراين يف الجزائر وتداعياتها

 ثانيا: اآلليات القانونية الوقائية والرّدعية ملواجهة عصابات األحياء الّسكنية.
 اهر اختالالت التخطيط العمراين يف الجزائر وتداعياتهااملبحث األول: مظ

تسبب النّمو الحرضي يف تكدس الّسكان يف املناطق الشاملية للبالد وخاصة يف املدن الكربى، األمر الذي نتج عنه 
تخلفة، واالكتظاظ العديد من املشاكل الحرضية كتلوث البيئة، والنّمو العمراين العشوايئ وظهور األحياء الّسكنية الفوضوية امل

الّسكاين وارتفاع معدالت الجرمية، األمر الذي استوجب التّفكري يف التّخطيط بأسلوب علمي للتحكم يف النّمو العمراين وتوجيهه 
 .340مبا يتالءم ومتطلبات الحياة الحرضية وتجنب املشاكل النّاتجة عن التّعمري الفوضوي والعفوي

ضبط النّمو الحرضي والعمران للمدن املعارصة من التّخطيط الحرضي إىل التّخطيط وقد تعددت املصطلحات ذات الّصلة ب
العمراين، وأيضا مصطلح التّهيئة والتّعمري، األمر الذي يستوجب الوقوف عند مفهوم التّخطيط العمراين وأدواته املحددة يف 

 341قانون التهيئة والتعمري.
 تهاملطلب األول: مفهوم الّتخطيط العمراين وأدوا

ترتبط عملية التّخطيط العمراين ارتباطا وثيقا بالّدراسة العلمية الدقيقة والعميقة للموارد البرشية واالقتصادية ومعرفة 
اإلمكانات الحقيقية ملجتمع معني ومدى كفايتها وأمناط توزيعها، وكيفية توظيفها لتحقق جملة من األهداف واآلمال التي يسعى 

 تضمنها قانون التهيئة والتعمري ويتم عىل عّدة مستويات من حيث  االمتداد الجغرايف.  ،وفق أدوات قانونية342إليها
 الفرع األول: تعريف الّتخطيط العمراين وتداخله ببعض املصطلحات املشابهة

  
عرفيا م يوجد ضمن شبكة املفاهيم املتداولة حول املدينة ونظمها التّخطيطية مفهوم الّتخطيط العمراين الذي يثري بتداخله

،ماّم يقتيض الوقوف عند تعريفه وتحديد 343وعمليا مع بعض املفاهيم كالتّخطيط الحرضي والتهيئة العمرانية الكثري من الجدل
 ماهيته واختالفه عن بعض املصطلحات املشابهة.

                                                           

كلية العلوم ، 9مهور باشا، محاضرات في مقياس الّتخطيط الحضري، لطلبة املاستر، تخصص علم االجتماع الحضري، جامعة سطيف - 340

 .12، ص 9103/9107اإلنسانية واالجتماعية، 

)ج ر  9113- 13-03املؤرخ في  17-13املتعلق بال هيئة والتعمير املعدل واملتمم بموجب القانون رقم  0221-09-10املؤرخ في  92-21القانون رقم  - 7

 (.70عدد 

 .02، ص 9112، 0للنشر والّتوزيع، األردن، طصبري فارس الهيثي، الّتخطيط الحضري، دار البارودي العلمية  - 342

  01.343مهورباشا، املرجع السابق،ص  - 
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 أوال: تعريف التّخطيط العمراين
مري من حيث الهدف املتمثل يف تحديد القواعد العامة املتعلق بالتهيئة والتع 92-21عرفته املادة األوىل من القانون رقم 

الرامية إىل تنظيم إنتاج األرايض القابلة للتعمري واملوازنة بني وظيفة السكن والفالحة والصناعة ووقاية املحيط واألوساط الطبيعية 
حقيق هذه األهداف الكامنة يف أدوات من نفس القانون الوسائل الكفيلة بت 9واملناظر والرتاث الثقايف والتاريخي وحددت املادة 

 من نفس القانون. 01التهيئة والتعمري أي املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري ومخطط شغل األرايض وفقا للامدة 
وعليه فان فكرة التخطيط العمراين يف الجزائر تتجسد من خالل أدوات التهيئة والتعمري التي حددها املرشع فهل نجح 

التوصل إىل تخطيط عمراين سليم يتناسب مع مقتضيات العرص والتوفيق يف معادلة التوازن بني التخطيط هذا األخري يف 
العمراين والتخطيط االجتامعي ألن من نتائج عدم التوازن بينهام بروز ظاهرة العنف الحرضي التي استوجبت تدخل املرشع 

ت األحياء ومكافحتها للتصدي للظاهرة أو التخفيف منها عىل املتضمن الوقاية من عصابا 13-91الجزائري مبوجب األمر رقم 
     األقل. 

ويرى بعض األساتذة أن التّخطيط العمراين هو عبارة عن عملية تهيئة املساحات األرضية من أجل توزيع األشخاص 
قيق مجاالت والربامج يهدف إىل تحومواردهم توزيعا محكام، فهو األداة الفعالة يف التّوزيع والرتتيب املكاين لألهداف والوظائف 

 .344اإلسكان ومختلف املرافق الرضورية والخدمات الرتفيهية
بل هو أداة التّحكم يف النّمو العمراين من خالل توجيه استعامالت األرض الحرضية، و تطور من استخدامه كآلية 

ن خالل االجتامعية والثقافية للمستوطنات الحرضية ملالهتامم باإلطار املادي للمدن واملراكز الحرضية، إىل االهتامم باألبعاد 
 .345سعيه لخدمة اإلنسان يف املدينة وتوفري كل مستلزمات الحياة االجتامعية الكرمية

وعرفه األستاذ مصطفى مدويك بأنّه: "محاولة لتهيئة املناخ املناسب الذي يسمح للمجتمعات بإيجاد الوسائل الرضورية 
لسكانها، أين تتوفر فيه أسباب الرّاحة والرّفاهية داخل املدن، ووضع األسس العلمية لتنفيذ املرشوع لتحقيق إطار معييش مالئم 

.هذا،وقد يتداخل مفهوم 346والّسكان الذين يعيشون فيه" وتحديد مراحله مبا يتناسب مع مقتضيات العرص وظروف املكان
 يام ييل:د معنى التخطيط العمراين بشكل جيل فالتخطيط العمراين مع بعض املصطلحات التي تقتيض التوضيح ليتحد

 ثانيا: الّتخطيط العمراين وتداخله ببعض املصطلحات املتشابهة
يوجد ضمن شبكة املفاهيم املتداولة حول املدن ونظمها التّخطيطية عّدة مفاهيم قد تتداخل معرفيا مع التّخطيط العمراين 

 وخاصة التّخطيط الحرضي والتّهيئة والتّعمري.
 : الّتخطيط العمراين والتّخطيط الحرضي-1-

تحاول الكثري من الكتابات املتخصصة استعامل مفهوم التّخطيط العمراين كمرادف للتّخطيط الحرضي، إال أنّه من 
 الناحية العملية التّخطيطية، ومن ناحية رسم االسرتاتيجيات الحرضية للتّحكم 

                                                           

، 91روال أحمد ميا، الّتخطيط الحضري في سوريا والّتوجهات املعاصرة نحو الّتنمية الحضرية، مجلة جامعة دمشق لعلوم الهندسة، مجلد  -344

 .927، ص 9101، 0العدد

 .00مهور باشا، املرجع السابق، ص  - 345

 ،مصطفى مدوكي، ورشة العمران، الّتخطيط والّ هيئة املجالية )الّتخطيط العمراني(، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية العلوم والّتكنولوجية - 346

 .12، ص 9102/9103قسم الهندسة املعمارية، 

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


                                                                                                                    

146 

 

  ISSN:2509-0291  2022 أبريل/ماي  39 اإلصدار
 

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

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

هام مفهومان يختلفان متاما من حيث الغايات والوسائل ومجاالت التدخل عىل يف النّمو الحرضي والنّمو العمراين تؤكد أنّ 
 .347مستوى البنايات الحرضية

فإذا كان يقصد بالتّخطيط العمراين مجموعة األدوات واآلليات التي يتم من خاللها التّحكم يف النّمو العمراين للمدن 
ة قات وفئات املجتمع، من خالل وضع تطورات ألوضاع مستقبليوتوجيهه، وهو وسيلة لتحقيق املصلحة العامة بحشد كافة طا

 La، فإّن التّخطيط الحرضي )348أفضل لتوزيع األنشطة واالستعامالت الجامعية يف املكان والزّمان املالمئني واملناسبني
planification urbaineيف أواخر ، مل يظهر إال(، هو أحد فروع التّخطيط املتعلقة باملجال الحرضي للمدن واملستقرات الحرضية 

تزامنا مع الثورة الّصناعية يف املدن األوروبية التي شهدت منوا حضاريا رسيعا وغري مسبوق، حيث بلغ عدد سكان بعض  02القرن 
املدن املاليني، األمر الذي جعل القامئون عىل شؤون هذه املدن يفكرون يف وضع مخططات لها بسبب املشاكل النّاجمة عن 

 .349لرّسيعتحرضها ا
ويقصد بالتّخطيط الحرضي االسرتاتيجية التي تتبعها مراكز اتخاذ القرارات لتنمية وتوجيه وضبط منو وتوسع البنايات 
الحرضية، بحيث يتاح لألنشطة الحرضية والخدمات أفضل توزيع جغرايف للّسكان، وأفضل فوائد من هذه األنشطة الحرضية 

 .350امذج والهياكل الحرضيةوفقا ملعايري علمية واضحة متثل النّ 
ووصفته إحدى املنظامت التابعة لألمم املتحدة بأنّه أداة إدارية هامة للتّصدي للتّحديات التي تواجه املدن يف القرن الواحد 

.ليتبني أّن التّخطيط العمراين عنرص 351والعرشين، تلك التّحديات التي ساهمت يف عرقلة عمليات التّنمية الحرضية املستدامة
 تمي إىل منظومة التّخطيط الحرضي وهو عبارة عن عالقة الجزء بالكل وليس التّطابق بني املفهومني.ين

 : الّتخطيط العمراين والّتهيئة والّتعمري2-
"التّهيئة العمرانية هي نوع من أساليب وتقنيات التدخل املبارش، سواء بواسطة األفكار أو القرارات أو بواسطة وسائل 

ئل التّنفيذ واإلنجاز لتنظيم وتحسني ظروف املعيشة يف املستوطنات البرشية، سواء أكان ذلك عىل املستوى الّدراسات ووسا
 . 352املحيل اإلقليمي أو الوطني"

وعليه فإّن التّهيئة العمرانية تتمثل يف جميع اإلجراءات والتدابري التي تتخذها الّسلطات املختصة بغرض التّطوير العمراين 
ية، من خالل الّسعي إىل توفري البنية التّحتية الخدماتية، وتسهيل إجراءات الحصول عىل رخص البناء، ورخص للمناطق الحرض

االستثامر يف املجال العقاري لتحفيز مختلف الفاعلني عىل التّنمية العمرانية، تلبية للمتطلبات األساسية للّسكان،بل تتضمن 
 خطيط املجايل والتسيري الحرضي.  أدوات التخطيط العمراين باعتبارها أداة الت

وعليه فإّن مجمل املخططات سواء الحرضية أو العمرانية بجميع مستوياتها تعمل عىل رسم حدود املدن واألقطاب  
الّسكنية وأحياءها ومحاور توسعها، وفقا للمتطلبات االقتصادية واالجتامعية والثقافية للّسكان وتُهيأ وتُعمر وفق أسس علمية 

                                                           

 .00مصطفى مدوكي، املرجع السابق، ص  - 347

ني ودورها في الّتنمية املتسدامة والشاملة للمجتمعات العربية، املؤتمر اإلقليمي للمبادرات فائق جمعة املنديل، سياسات الّتخطيط العمرا - 348

 .02/10/9113-03واإلبداع في املدينة العربية، األردن، عمان، 

Maouria saidouni, élement, d’introduction à l’urbanisme, éd. Casbah, Alger, 2000, p 43. 

 .02، ص 0221ط الحضري، دار الجماهير للنشر، طرابلس، علي الحوات، الّتخطي - 350

 www.unabilat.org، تخطيط املدن املستدامة: توجهات السياسات العامة. 9112الّتقرير العالمي للمستوطنات البشرية،  - 351

 .37ص  البشير الّتجاني، الّتحضر والّ هيئة العمرانية في الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، - 352
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،  وخاصة التوفيق بني التّخطيط العمراين 353مبا يتناسب وحاجات الّسكان ومقتضيات العرص من تطور تكنولوجي وعلمي وعملية
 والتّخطيط االجتامعي وإال ترتب الخلل وأدى إىل ضغوطات عىل الفرد واملجتمع.

 الفرع الثاين: مستويات التّخطيط العمراين 
من حيث امتداده الجغرايف ليشمل التّخطيط الوطني والتّخطيط اإلقليمي  يتم التّخطيط العمراين  عىل عّدة مستويات

والتّخطيط املحيل ويتضمن التّخطيط الوطني التّوجهات الكربى للخطط الوطنية التي تصادق عليها الحكومة، أين تتحدد 
لوطني السياسة العامة عىل املستوى ا السياسة الوطنية لتوزيع املجمعات العمرانية الحرضية والريفية، ويشمل التّخطيط العمراين

للدولة يف مجاالت اإلسكان واملرافق الرضورية كالتّعليم والّصحة والتكوين والرتفيه والتّجارة والصناعة والنقل وغريها عرب كامل 
ة املواطنني شالرتاب الوطني، سعيا منه لتحقيق أغراض التّنمية يف كل املجاالت، ومختلف القطاعات، فضال عن رفع مستوى معي

 .354يف إطار نظام متكامل من األهداف، ويتطلب لهذا الغرض دراسات وبيانات عىل املستوى الوطني
أّما عن التخطيط اإلقليمي فهو أحد فروع التّخطيط الوطني الرّئيسية، يستخدم يف تنمية األقاليم اإلدارية، حيث تقسم 

، حيث 355ا إىل مجموعة من الخصوصيات التي متيز كل إقليم عن آالخربعض الدول مجالها الجغرايف إىل عّدة أقاليم استناد
تتحكم يف طبيعة اإلقليم مجموعة من املتغريات الجغرافية التي تحدد بدورها طبيعة األنشطة االقتصادية الّسائدة يف تلك 

 املنطقة الجغرافية التي تؤثر هي األخرى يف طبيعة الرتكيبة االجتامعية لهذه األقاليم.
عى معظم الدول والحكومات إىل ضامن التّوزيع العادل للرثوة واملوارد بني األقاليم، تجنبا لالختالالت الّسكانية التي وتس

تؤدي إىل التّمركز الّسكاين يف أقاليم دون غريها، ماّم يؤثر سلبا عىل برامج التّنمية الحرضية، ويتسبب يف انتشار اآلفات 
 .356االجتامعية وخاصة العنف الحرضي

وعليه فإّن التّخطيط اإلقليمي أداة التّحكم يف التّنمية املحلية وأحد اآلليات التي تستخدمها اإلدارة املركزية لتنمية 
 املناطق البعيدة عن العواصم واملدن الكربى األكرث استقطابا للّسكان.

تهيئة اإلقليم العامة للمخطط الوطني لوهذا ما تضمنه قانون التّهيئة والتّعمري يف الجزائر، حيث ينص عىل هدف السياسة 
املتمثل يف االستغالل العقالين للفضاء الوطني وخاصة توزيع الّسكان واألنشطة االقتصادية عىل كافة اإلقليم الوطني من خالل 

 . 357التّحكم يف منو املجتمعات الّسكانية وقيام بنية حرضية متوازنة
 ستوى جغرايف يغطيه التّخطيط كعملية اقتصادية ويتمثل التّخطيط العمراين املحيل يف أدىن م

 .358أو تنموية تسعى إىل تحقيق جملة من األهداف املتعلقة بحاجات املجتمع املحيل

                                                           

 .09مصطفى مدوكي، املرجع السابق،ص  - 353

ربية السعودية، ععبد هللا بن علي املرواني، الّتخطيط الّتنموي، اإلطار الّنظري واملنهج الّتطبيقي، اإلدارة العامة للطبع والنشر، املعهد اململكة ال - 354

 .21، ص 9117

 وما بعد. 01، ص 0223ف، اإلسكندرية، فؤاد محمد الّصقار، الّتخطيط اإلقليمي، منشأة  املعار  - 355

 .03فؤاد محمد الصقار، نفس املرجع، ص  - 356

املؤرخ في  17، املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 79، املتعلق بالّ هيئة والّتعمير، ج.ر.، العدد 10/09/0221املؤرخ في  92-21القانون رقم  - 357

 .70رقم  ، املتعلق بالّ هيئة والّتعمير، ج.ر.،03/13/9113

 .21، ص 0223سمير كامل محمد، الّتخطيط االجتماعي، مدخل إلى القرن الواحد والعشرين، املكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  - 358
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وتُستمد هذه الخطط املحلية من املخططات العامة الوطنية مع مراعاة احتياجات البيئة املحلية، وقيام هذا النّوع من 
لبلديات متاشيا مع احتياجات املواطنني وتوافقا مع االتجاهات الكربى للسياسات الحكومية، التّخطيط عىل مستوى الواليات وا

وتكمن أهمية التّخطيط املحيل يف االستغالل األمثل للموارد املادية والبرشية، واالهتامم بالتّفاصيل الدقيقة لحاجات املجتمع 
وممثليه  قليص النّفقات التي تقدر مبعرفة سكان املجتمع املحيلاملحيل التي ال ميكن أن يتوصل إليها التّخطيط الوطني، وت

املتعلق بالتهيئة والتعمري املعدل واملتمم  92-21املنتخبني، معتمدة يف ذلك عىل أدوات التهيئة والتعمري التي تضمنها القانون رقم 
 والنصوص التنظيمية التطبيقية له عىل النحو الذي يتبني فيام ييل:

 : أدوات التخطيط العمراينالفرع الثالث
أدوات التهيئة والتعمري املتمثلة يف املخطط التوجيهي  92-21من القانون رقم  01حدد املرشع الجزائري مبوجب املادة 

للتهيئة والتعمري ومخطط شغل األرايض، ويثار التساؤل يف هذا الصدد حول مدى توفيق املرشع الجزائري مبوجب هذه األدوات 
 تخطيط عمراين قادر عىل مواجهة الصعوبات الناتجة عن الكثافة السكانية خاصة،وأبرزها ظاهرة العنف يف يف الوصول إىل

املتضمن الوقاية من عصابات األحياء   13-91األحياء السكنية الجديدة التي استوجبت تدخل املرشع  مبوجب األمر رقم 
 ومكافحتها؟

 املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري -0-
باعتباره"أداة  92-21من القانون رقم  01مبوجب املادة  359املرشع الجزائري املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمريعرّف 

للتخطيط أملجايل والتسيري الحرضي،يحدد التوجيهات األساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات املعنية أخذا بعني االعتبار 
بط الصيغ املرجعية ملخطط شغل األرايض"وعليه فإن املرشع بنصه عىل املخطط تصاميم التهيئة ومخططات التنمية،ويض

التوجيهي للتهيئة والتعمري يكون قد وضع أسس حامية املحيط واألوساط الطبيعية والرتاث الثقايف والتاريخي ورضورة املوازنة 
البلديات  لعمرانية يف بلدية أو مجموعة منبني قطاع الفالحة والصناعة.كام تتضمن التوجيهات العامة واألساسية للتهيئة ا

مخططات التنمية والنمو الدميغرايف والتوزيع السكني،ووترية الهجرة الريفية وكذلك الظروف االجتامعية واالحتياجات 
 360االقتصادية.

العمراين  جهذا،ويهدف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري إىل تحديد املناطق القابلة للتعمري وفقا ملتطلبات النسي
،واملناطق التي تستوجب الحامية كاألرايض الفالحية،واألرايض الغابية ،واملناطق ذات الرتاث الثقايف والتاريخي باإلضافة إىل 
حامية البيئة واملوارد الطبيعية.واألخذ بعني االعتبار مخططات التنمية والنمو الدميوغرايف واملتطلبات الرضورية لتحقيق أهداف 

هيئة والتعمري.غري أن هذه املخططات التوجيهية مل تستند عىل دراسات كافية ومل تأخذ الوقت الكايف لإلملام بكافة أدوات الت
 املعطيات  الرضورية التي يستوجبها التخطيط العمراين السليم واملالئم.

                                                           

ين وب 21إلى املادة  01مادة من املادة  03جاء ضمن القسم الثاني من الفصل الثالث تحت عنوان أدوات ال هيئة والتعمير وخصص له املشرع   -92-

املتعلق بتحديد إجراءات إعداد املخطط التوجيهي لل هيئة  0220-7-93املؤرخ في  022-20كيفية  تطبيق هذه املواد بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

التنفيذي ( واملرسوم 19)ج رعدد 9117-2-01املؤرخ في  202-17(املعدل واملتمم بموجب املرسوم التنفيذي رقم91والتعمير واملصادقة عليه)ج رعدد 

عدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  9117-2-01املؤرخ في  203-17رقم 
ل
املحدد إلجراءات إعداد مخطط شغل األراض ي واملصادقة عليه  023-20امل

 (. 19ومحتوى الوثائق املتعلقة به )ج ر عدد

ص ص  0العدد 0جزائري،مجلة البحوث والدراسات العلمية،جمجاجي منصور،أدوات ال هيئة والتعمير كوسيلة للتخطيط العمراني في التشريع ال -93-

2-20 . 
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 مخطط شغل األرايض-9-
طط الذي يحدد بالتفصيل وفقا لتوجيهات املخطط السالف الذكر باعتباره املخ 92-21من القانون رقم  30عرفته املادة 

التوجيهي للتهيئة والتعمري،قوام استخدام األرايض والبناء عليها،فهو عبارة عن أداة يتحدد من خاللها الشكل الحرضي لكل 
يهدف .وعليه فان مخطط شغل األرايض 361منطقة من حيث املباين املرخص بها وحجمها ووجهتها واالرتفاقات املقررة عليها

إىل تحديد أمناط البنايات املسموح بها واستعامالتها مع ضبط القواعد املتعلقة باملنظر الخارجي للبنايات ،وتحديد الكمية القصوى 
والدنيا املسموح بها واملعرب عنها باملرت املربع من األرضية املبنية أو باملرت الكعب من األحجام مع رضورة تحديد املساحات الخرضاء 

اقع املخصصة للمشاءات ذات املصلحة العامة،وكذلك تخطيطات طرق املرور ومميزاتها.باإلضافة إىل تحديد األحياء واملو 
والشوارع والنصب التذكارية واملواقع واملناطق الواجب حاميتها وتجسيدها وإصالحها ،كام يتوقف عىل مخطط شغل األرايض 

وتحديد نسبة ارتفاع املباين ومظهرها الخارجي ومواقف السيارات واملساحات تعيني مواقع األرايض الفالحية الواجب حاميتها ،
املحدد إلجراءات إعداد                          0220-4-92املؤرخ يف 022-20من املرسوم التنفيذي رقم 02الفارغة واملغارس طبقا للامدة 

-19-91املؤرخ يف 11-11هذا،وقد أضاف القانون رقم                    مخطط شغل األرايض واملصادقة عليه املعدل واملتمم.             
أداة أخرى من أدوات التخطيط العمراين تتمثل يف مخطط التناسق الحرضي  362املتضمن القانون التوجيهي للمدينة 9111

ملرشع  إعدادها  إىل التي أسند ا الهادف إىل التنمية املستدامة بأبعادها الحرضية االجتامعية واالقتصادية والثقافية والبيئية
مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، األمر الذي أدى يف كثري من األحيان إىل تعارضها مع املخطط التوجيهي للتهيئة 

 .363والتعمري
الواقعية  ةواملالحظ أن أدوات التهيئة والتعمري تعترب وسيلة فعالة يف تحقيق التنمية املستدامة للمدن  غري أنها من الناحي

والعملية تصطدم بعّدة عوائق من بينها عدم التكامل والتناسق فيام بينها،خاصة أن بعض هذه األدوات تخرج عن صالحيات 
البلديات وتندرج ضمن صالحيات الوصاية التي تحددها بصورة انفرادية، باإلضافة إىل ضعف إمكانيات الجامعات املحلية 

،األمر الذي أدى إىل فقدان هذه اآلليات قدرتها عىل التحكم يف حركية 364ة املركزية وخضوع هذه األخرية لهيمنة السلط
 التعمري وتجنب الفوىض العمرانية وإختالالتها بكل ما يرتتب عن ذلك من تداعيات أهمها العنف الحرضي.

 املطلب الثاين: مظاهر اختالالت التّخطيط العمراين يف الجزائر وتداعياتها 
لكبري يف الكثافة الّسكانية، تبني عجز القطاع العام يف تسيري النّمو الحرضي وتوفري الّسكن بالقدر الذي أمام التزايد ا

يلبي الطلب عليه، لجأت الدولة إىل األمناط العمرانية والصيغ الّسكنية املختلفة، أهمها النّمط العمودي الذي ال يتطلب مساحة 
وي والنّمط الفردي الفاخر، وأمناط من البنايات الخاصة غري املكتملة، واجتمعت هذه كبرية إىل جانب النّمط العشوايئ أو الفوض

األمناط الّسكنية املختلفة داخل الحي الواحد، متجاهلة يف ذلك أدوات التخطيط العمراين، األمر الذي أنتج صورة غري متجانسة 
 .365ومتناسقة، بل صورة مشوهة للنّسيج العمراين الجديد

                                                           

 20.-2مجاجي منصور، املرجع السابق ،ص ص  -97-

 (07املتضمن القانون التوجيهي للمدينة )ج ر عدد  9111-19-91املؤرخ في  11-11القانون رقم  -91-

 

ص ص  2،العدد2لعمراني بالجزائر،مجلة الحقوق والعلوم االنسانية،املجلد عباس راضية،معوقات أدوات ال هيئة والتعمير في تنظيم النسيج ا -93 -

022-022. 

365- Benatia. F. agrégat ou cite p SNED, Alger, 1980, p 30. 
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قيام بعض الّسكان بإدخال تعديالت عىل املجال الّسكني بالشكل الذي يتالءم واحتياجاتهم األرسية،  يضاف إىل ذلك
خاصة عىل مستوى العامرات التي أصبحت مزيجا من األشكال واأللوان، ماّم يدل عىل عدم تلبية هذه الّسكنات الحتياجات 

ة للتهيئة ة التي من املفروض أن تحتويها املخططات التوجيهياألرسة يف ظل غياب دراسات استرشافية ملستقبل الحياة األرسي
 والتعمري ،ومخططات شغل األرايض،األمر الذي جعل من هذه الّسكنات أقفاص تقيد حرية األنشطة العائلية.

ىل ع واملالحظ عىل مدننا اليوم أنّها تفتقد إىل مالمح خطة لنمو وتوسع سليمني، فهي تنمو بشكل عشوايئ ماّم يؤثر حتام
أدائها لوظائفها، حيث تداخلت املناطق الّصناعية مع املناطق الّسكنية واالنتشار العشوايئ لألنشطة التّجارية، األمر الذي يؤدي 

، وخاصة استعامل العنف كوسيلة 366إىل انهيار سكانها ويجعل منها مناطق صعبة للمعيشة ومصدر لكل اآلفات االجتامعية
ة آلخر، الظاهرة التي استفحلت يف األحياء الّسكنية الجديدة، السيام بعد عمليات الرتحيل العشوائيأساسية للتعبري يف مواجهة ا

التي أنتجت اختالل يف التوازن بني مختلف األحياء الّسكنية، وأفرزت عصابات األحياء التي تريد التّسلط والهيمنة عىل الحي 
 ألساس  إىل اختالالت بالقوة واستعامل مختلف أنواع األسلحة، ويرجع هذا با

 يف التّخطيط العمراين، ماّم يقتيض الوقوف عند مظاهر هذه االختالالت وتداعياتها فيام ييل تباعا:
 الفرع األول: مظاهر اختالالت التّخطيط العمراين يف الجزائر

لذي يؤدي إىل كاين اأثرت الكثافة الّسكانية عىل استغالل املجال الحرضي والتّخطيط العمراين نتيجة التمركز السّ 
.واعتمد كحل ملواجهة 367الّضغط عىل املرافق العمومية، ماّم يتسبب يف اختالل توزيع هذه املرافق والوظائف التي تؤديها

معضلة الّسكن وكرثة الطلب عليه البناء العمودي أو العامرات ذات الطوابق الكثرية الذي يوفر أكرب قدر ممكن من الّسكنات يف 
كنة، وهكذا أصبح النّسيج العمراين  داخل املدن  يتميز بالتصاق املباين فيام بينها، وعدم انتظام  الشوارع وضيقها، أقل مساحة مم

بل تداخل األنسجة الحرضية وتناقضها يف أغلب األحيان، حيث نجد اجتامع املساكن الرّاقية مع الّسكنات العشوائية والبناء 
 را متناقضا بعيدا عن التّناسق واالنسجام.العمودي يف نفس الحي، ماّم يعطي مظه

 زيادة عىل الكثافة الّسكانية وجود عدد كبري من الّسكان من الفئات العمرية الشابة، ويف حاجة 
التي إن مل تكن غائبة فهي بعيدة عن األحياء الّسكنية   368إىل الّسكن والتمدرس والعمل والخدمات الّصحية والرّتفيهية

امل وغريها وتداخلها يؤثر بشكل كبري عىل التّخطيط العمراين ويؤدي إىل إنجاز سكنات دون تخطيط محكم الجديدة. فهذه العو 
ومدروس، ماّم ينتج مجاال حرضيا غري متناسق وال يلبي حاجيات الّسكان يف أغلب األحيان. يضاف إىل ذلك االستغالل 

م بداخلها واللّجوء إىل تجمعات سكانية يف أطراف املدن، ث العشوايئ للمجال الحرضي يف املدن، ماّم تسبب يف ندرة العقار
تليها بعد ذلك مرحلة إنجاز املرافق الرضورية، ماّم يجعل هذه األحياء الّسكنية يف عزلة تامة عن املدينة األصلية، وال توفر للفرد 

التكامل  ضع الذي أدى بدوره إىل ضعفاملقيم بها أكرث من مكان لإلقامة لنقص املؤسسات الخدماتية واملرافق الرضورية، الو 

                                                           

ص ، 9102/9103مالك شليح توفيق، العنف في الوسط الحضري، دراسة ميدانية، وهران، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران، السانيا،  -366

21. 

لقجع عبد القادر، الشباب أمام األسرة والدين والهشاشة العالئقية، يوم درا  ي بكلية العلوم االجتماعية، جامعة مستغانم، بتاريخ  - 367

01/10/9102. 

 .33مالك شليح توفيق، املرجع السابق، ص  - 368
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االجتامعي داخل هذه األحياء الكثيفة وانعكس سلبا يف صورة العزلة واالنسحاب واإلحباط وبالتايل االغرتاب ثم الّسلوك املضاد 
 369للمجتمع

لغرفة ا من مظاهر اختالالت التّخطيط العمراين أيضا بناء مساكن ضيقة ال تلبي االحتياجات األرسية، فالّشقق ذات
الواحدة أو الغرفتني ترمي بأفرادها إىل الشارع وتخلق اقصاءا مضاعفا لضيق املساحة داخل البيت وفضاء خارجي بدون تهيئة، 

 .370وبدون هوية كغياب أسامء لألحياء الّسكنية التي غالبا ما يعربون عنها باألرقام ليست لها أية داللة، ما عدا الكثافة الّسكانية
اب هوية ثقافية لألحياء الّسكنية الجديدة يؤدي إىل غياب حس االنتامء واملواطنة، واإلحساس بالتّهميش وهكذا فإّن غي

 .371االجتامعي واملكاين، ماّم يؤدي بدوره إىل انتشار العنف واإلجرام بكل صوره
بات استجابة ملتطلكام أدى منو الّسكان والّسكن إىل صورة غريت مالمح املدن الجزائرية، وطمس مورثوها املعامري 

اإلسكان واملرافق الخدماتية، وذلك عىل حساب الجامل املعامري للمدن وخصائصها الثقافية والحضارية، حيث أنتج نسيجا 
عمرانيا مختال تتداخل فيه مختلف أمناط البناء مبستوياتها املتفاوتة، إضافة إىل االستغالل العشوايئ للمجال الحرضي وندرة 

 .372العقار
 ذلك التأخر يف إنجاز املشاريع الّسكنية وإمتام برامج تّهيئتها الخارجية وتوفري املرافق الرضورية، األمر الذي يضاف إىل

 تسبب يف مشاكل كثرية أبرزها االنحراف والجرمية والعنف 
يئة العمرانية والتّخطيط هيف كل صوره، كام تسببت األحياء الّسكنية الجديدة ذات الكثافة الّسكانية العالية، التي تفتقر إىل التّ 

االجتامعي باعتباره الوجه الثاين ملعادلة التّخطيط العمراين، يف تلوث البيئة الحرضية، بسبب تراكم القاممة لتدهور مستوى 
 ةالخدمات وانقطاع املاء الصالح للرشب ألسابيع كاملة وانتشار األمراض والحرشات، ونقائص عديدة تدل عىل أّن األوضاع الّسكني

، ماّم ساهم يف 373سارت خالل العقود األخرية يف اتجاه بعيد عن أدوات التخطيط العمراين الرضورية للبناء الالئق والسليم 
ارتفاع معدالت الجرمية والجنوح، ألّن حجم الّسكان وثقافتهم واختالفهم من األمور التي تؤثر عىل طبيعة العالقات االجتامعية 

، وتكون له تداعيات خطرية عىل الفرد 374اجتامعية تساهم يف تعميق التّصدع وزيادة حدته وتجانسها، ويؤدي إىل مشاكل
 واملجتمع.

 الفرع الثاين: تداعيات اختالالت الّتخطيط العمراين يف الجزائر
اة عتربز آثار املشاكل العمرانية عىل الجانب النّفيس واالجتامعي للّسكان بسبب االختالالت يف مجال البناء، وعدم مرا

البعد الحضاري واالجتامعي يف تصميم األحياء الّسكنية الجديدة، التي أنجزت بدافع االستعجال والحاجة امللحة للّسكن، لتفرز 
                                                           

 .09/01/9103؟، الشروق أونالين، جريمة يوميا في الجزائر.....من املسؤول 211نوارة باشوش، إلهام بوثلجي،  - 369

      http://www.echoroukonline.com 

 محمد السويدي، مقدمة في دراسة املجتمع الجزائري، تحليل سوسيولوجي ألهم ظاهرة التغير في املجتمع الجزائري املعاصر، املؤسسة الوطنية - 370

 .37، ص 0231للكتاب، الجزائر، 

 .07/13/9103املدن يقود إلى العنف والجريمة، جريدة النصر االلكترونية،  محمد أمين طال ي، غياب هوية - 371

   http://www.annaronline.com/inde.php/ 

 محمد أمين طال ي، جريدة النظر اإللكترونية، املرجع السابق. - 372

 ، 9117، 0بلس، طمصطفى عمر النبر، اتجاهات الّتحضر في املجتمع العربي، أكاديمية الّدراسات العليا، طرا - 373

 .073و 072ص ص 

374- Bresse. G., Urbanisation et tradition, édit, 1969, p 70. 
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مئات العامرات يف نطاق جغرايف محدود ووسط البناءات الفردية غري املكتملة والفيالت الفاخرة، فأنتج تجمعات سكانية يعرتيها 
 .375والشعور بالعزلة واإلقصاءمركب النقص العمراين 

واملالحظ عىل منط البنايات التي يتم إنجازها اليوم يف مختلف واليات الوطن، أنّها ال تراعي الخصوصيات الثقافية 
واالجتامعية والجغرافية للّسكان أو االنسجام والتّنسيق مع النّسيج العمراين األصيل، فاألحياء القصديرية والهشة انتقلت بنمط 

.ليتبني اإلخفاق يف معادلة التوفيق بني 376اتها اإلنسانية وأفرادها من أحياء مختلفة ومتخلفة إىل أقطاب سكانية جديدةعالق
التّخطيط االجتامعي والتّخطيط العمراين،التي ترمي إىل التّغيري االجتامعي يف الوسط الحرضي، والعمل عىل توجيهه لتحقيق 

 .377الخدمات للّسكان كالّصحة والتّعليم والرتفيه إىل جانب الّسكن تنمية اجتامعية شاملة، وتوفري مختلف
األمر الذي جعل شباب األحياء الّسكنية الجديدة يتعرض لضغوطات متعددة ناتجة عن طبيعة الحياة يف مثل هذه األحياء 

د ال يستجيب ن جغرايف محدو الّسكنية الّضيقة، وذات الكثافة الّسكانية الكبرية، حيث يزدحم عدد كبري من الّسكان عىل مكا
ملتطلبات الحياة الكرمية، هذه السكنات التي ّشيدت عىل أطراف املدن أبعدت األشخاص عن مراكز املدن األصلية التي ما زالت 
تستقطبهم لتلبية احتياجاتهم، وخلفت لديهم الشعور باإلبعاد واإلقصاء ألّن كل ما يحتاجون إليه يوجد بعيدا عن الحي الّسكني 

لجديد،زيادة عىل طبيعة النّسيج العمراين أو باألحرى متزق النّسيج العمراين وتآكله املؤدي إىل القلق واإلحباط، ناهيك عن ا
الفجوة الكبرية بني الرثاء الفاحش والفقر املدقع يف الحي الّسكني الواحد، كلّها مؤرشات تدفع الفرد إىل القيام بالّسلوكات 

 .378اإلنحرافية والعدوانية
كام أّن غياب أو قلّة املرشوعات التي تستوعب طاقات الشباب بشكل إيجايب، يؤدي إىل الكبت الذي يولد االنفجار، 
حيث تتحول هذه الطاقات إىل إحباط وتعصب يؤديان يف نهاية املطاف إىل اللّجوء إىل العنف كحل لكل املشاكل أو ملجرد لفت 

 .379االنتباه أو إثبات الذات
تالل املسجل يف هذه املدن تظهر يف العنف املامرس من قبل الشباب بسبب مركب النّقص العمراين إّن أعراض االخ

والشعور بعدم االحرتام، بل العزلة واإلقصاء خاصة يف ظل معاناة الشباب من انعدام فرص العمل أو أن الفرص املتاحة ال تتناسب 
 مع املؤهل العلمي املتحصل عليه، ماّم يتسبب 

، األمر 380يش االجتامعي واتساع التفاوت الطبقي وزيادة نسبة الفقر والحرمان وسط هذه الفئة الكبرية من الّسكانيف التّهم
واألسواق واألرصفة والّساحات العمومية بطريقة غري قانونية وتحويلها إىل مصادر للرزق،  الذي أدى ببعضهم إىل متلك الحظائر

وايش يف مكان السكن، واستعامل الحيوانات كوسائل ملامرسة بعض النّشاطات وترييف املدن ومرافقها عن طريق تربية امل
التّجارية ، ونصب الخيام يف وسط الطرق العمومية يف األفراح واألقراح وأحيانا لعّدة أيام، ماّم يتسبب يف إعاقة حركة السري 

، وهكذا أصبحت 381العنف اللّفظي والجسديويعطل استخدام األماكن املخصّصة لوقوف الّسيارات، كلّها عوامل مؤدية إىل 

                                                           

 محمد أمين طال ي، جريدة الّنصر االلكترونية، املرجع السابق. - 375

 محمد أمين طال ي، نفس املرجع. - 376

 .90مهور باشا، املرجع السابق، ص  - 377

 لكترونية، املرجع السابق، .محمد أمين طال ي، جريدة النصر اال - 378

 http://elmaouid.com. 12/00/9101اجارات الشوارع، مناوشات بنتائج املعارك، املوعد،  - 379

380- Benjelid. A, Planification et organisation de l’espace en Algérie, O.P.U., Alger, 1986, p 45. 

 عدها.وما ب 073مصطفى عمر التير، املرجع السابق، ص  - 381
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األحياء الّسكنية التي شيدت عىل أطراف املدن تعيش تنامي لظاهرة العنف الحرضي، ومختلف أنواع االنحرافات ويسميها 
 .382املختصون يف العمران بحزام الفقر النعدام البنية التّحتية املوجودة يف مراكز املدن

ة بالشكل الذي أصبحت تهدد األمن العام، بسبب محاولة تزعم هذه األحياء من قبل وتطورت األمور يف الّسنوات األخري 
منحرفني ومسبوقني قضائيا، والقيام باالعتداءات الجسدية واملعنوية اتجاه الّسكان والتّمرد عىل الّسلطة والقوانني، األمر الذي 

ألرواح املدين ملحارصة الظاهرة واحتوائها حفاظا عىل ااستوجب استنفار كل املؤسسات واملصالح املختصة مبشاركة  املجتمع 
واملمتلكات، وتدخل املرشع الجزائري لوضع إسرتاتيجية وطنية للوقاية من عصابات األحياء وردع املتسببني يف العنف داخل هذه 

 املبحث الثاين من ، عىل النّحو الذي يتبني يف383األحياء الّسكنية من خالل عقوبات سالبة للحرية التي تفوق عرش سنوات
 هذه الّدراسة.

 املبحث الثاين: اآلليات الوقائية والرّدعية للتصدي لعصابات األحياء
 إّن إنجاز أحياء سكنية ذات كثافة سكانية عالية بحجم أقطاب ومدن سكنية دون تنمية شاملة، 

ت ة النّمو الحرضي، أدى إىل اختالال ويف ظل وجود عجز واضح للمرافق االقتصادية واالجتامعية الخدماتية تتامىش ووتري 
معتربة يف هذه األحياء، وانعكس سلبا عىل النّسيج االجتامعي وأنتج بيئة عدوانية وعنيفة تشكل تهديدا كبريا لألنظمة السياسية 

املشاجرات، و  ، ومتس بالنّظام العام بكل مدلوالته، حيث يتخذ العنف شكل العصيان والتّمرد أو إثارة الفوىض والّشغب384القامئة
والرّسقة واالعتداء الجسدي الذي يصل إىل درجة القتل، باإلضافة إىل االعتداءات املعنوية والتّحرش، وقد يكون العنف موجه 

 .385ضد الدولة ورموزها كالكتابة العدوانية عىل الجدران وتحطيم املمتلكات العامة
ته كثري من املشاكل االجتامعية واالقتصادية، أهمها إّن ظاهرة العنف الذي متارسه عصابات األحياء يحمل يف طيا

البطالة، وعدم االستقرار العائيل، تعاطي املخدرات، الترّسب املدريس، سيطرة القطاع غري املهيكل، وظهور بعض املهن الطفيلية 
سكن أالئق وانعدام ال وعجز القطاع الرّسمي عن امتصاص العاطلني، ناهيك عن تزايد عدد سكان املناطق العشوائية املهمشة،

 .386الذي يحفظ كرامة اإلنسان  
ويرى مختصون يف علم االجتامع أّن ظاهرة العنف الحرضي هي امتداد لرواسب ما بعد األزمة األمنية التي عايشتها 

لتنكيل االجزائر بداية التّسعينيات، أين كانت الشوارع وأزقة األحياء الشعبية مرسحا للمواجهات املسلحة وجرائم القتل و 
واالعتداءات اليومية، حيث بات العنف مألوفا عند جيل بكامله، ماّم تسبب يف شعور بالالمباالة أمام املوت، غري أّن الظاهرة 
شهدت منحنا تصاعديا بعد عمليات الرّتحيل ونقل سكان البيوت الهشة والقصديرية إىل مجتمعات سكنية ال تتوفر عىل الحد 

ة، زيادة عىل وجودها خارج مجال التّغطية األمنية، األمر الذي أدى إىل زيادة حّدة العنف الذي يتخذ األدىن من الحياة الكرمي
شكل رصاعات بني عصابات األحياء ويصنع يوميات املواطن الجزائري، حيث تؤكد املعاينة اليومية للمواطنني أنّه يكفي أن 

                                                           

 .027، ص 0230عبد املنعم شوقي، مجتمع املدينة، دار الّنهضة للطباعة والنشر، بيروت،  - 382

 .http://www.echoroukonline.com 01/00/9191محمد بو الروايح، حرب مضادة على عصابات األحياء.   -383 

384 -  
ّ

طيف كداي، الش
ّ
، 33باب والعنف الحضري، مقاربة سوسيولوجية، مجلة علوم التربية، دورية مغربية فصلية متخصّصة، العدد عبد الل

 .31، ص 9100يوليوز، 

 .21، ص 9112، 0عبد الّرحمان العيساوي، سيكولوجية العنف املدر  ي واملشاكل الّسلوكية، دار الّنهضة العربية، بيروت، ط - 385

طيف كداي، املر  - 386
ّ
 .31-37جع السابق، ص ص عبد الل
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ع، فل من املقاتلني مدججني بالّسيوف التي باتت سالح حروب الّشوار يتشاجر اثنان عىل مكان لركن الّسيارة ليجد أمامهام جحا
 .387يقتنيها الّشباب للتّباهي بها وقت الّشجارات بغرض مترير رسالة مفادها أنّه األقوى واألعنف

األمر الذي أدى إىل انهيار سكان هذه األحياء التي أصبحت بؤر لالنحرافات بكل أشكالها، ومصدر قلق وخوف من الكل 
وعىل الكل، وأمام غياب دور املجتمع املدين تدخل املرشع  لتفعيل إسرتاتيجية وطنية للوقاية من عصابات األحياء ومكافحتها 

 قصد الحفاظ عىل األمن والّسكنية العموميني وحامية األشخاص وممتلكاتهم عىل النّحو الذي يتبني فيام ييل تباعا.
 ئية من عصابات األحياءاملطلب األول: اآلليات القانونية الوقا

وضع املرشع الجزائري عىل عاتق الدولة مهمة إعداد إسرتاتيجية وطنية للوقاية من عصابات األحياء قصد الحفاظ عىل 
 . 388األمن والّسكينة العموميني، وحامية األشخاص وممتلكاتهم

ق بالوقاية ّدراسات املختلفة صدر األمر املتعلوانطالقا من املعاينة امليدانية والتّقارير املقدمة من طرف مصالح األمن، وال
 من عصابات األحياء ومكافحتها متضمنا تعريفا لهذه العصابات ومحددا األسلحة التي تستعملها.

 الفرع األول: الّتعريف القانوين لعصابات األحياء الّسكنية
إىل  ة من شخصني أو أكرث ينتمونيعترب املرشع الجزائري عصابة األحياء "كل مجموعة، تحت أي تسمية كانت مكون

حي سكني واحد أو أكرث، تقوم بارتكاب فعل أو عّدة أفعال بغرض خلق جو انعدام األمن يف أوساط األحياء الّسكنية أو يف أي 
 حيّز مكاين آخر أو بغرض فرض الّسيطرة عليها من خالل االعتداء  املعنوي أو الجسدي عىل الغري أو تعريض حياتهم أو حريتهم

 أو أمنهم للخطر أو املساس مبمتلكاتهم، مع حمل أو استعامل أسلحة بيضاء ظاهرة أو مخبأة".
كام عرّف االعتداء املعنوي باعتباره كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرّعب لدى الغري، كالتّهديد أو الّسب 

 أو الّشتم أو القذف أو الرّتهيب أو الحرمان من الحق".
ت نفس املادة ماهية الّسالح األبيض "املتمثل يف كل اآلالت واألدوات واألجهزة القاطعة أو النّافذة أو الراضة، كام حدد

 وجميع األشياء التي ميكن أن تحدث رضرا أو جروحا بجسم اإلنسان 
 .389"ي املفعولأو تشكل خطرا عىل األمن العمومي كام هي محددة يف الترّشيع والتّنظيم املتعلقني باألسلحة الّسار 

وهكذا فإّن األمر املتضمن الوقاية من عصابات األحياء ومكافحتها يهدف إىل وضع إطار ترشيعي ملواجهة هذه العصابات 
التي روعت األمنيني عىل مستوى األحياء الّسكنية، وهذه العصابات غالبا ما يكون عىل رأسها قائدا أو زعيام، األمر الذي جعل 

عن التعامل واحتواء الظاهرة، فجاء هذا القانون ليضع هذه األفعال يف إطارها القانوين الّسليم، فهي  قانون العقوبات عاجزا
ليست مجرد مشاجرة يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس أو الغرامة، فكيّف أفعال رؤساء هذه العصابات عىل أنّها جنايات 

 .390وليست جنح بسيطة واستثناهم من تدابري العفو الرّئايس

                                                           

عبية"  -387
ّ

وارع "رعب األحياء الش
ّ

 http://uttraalgeria.ultrasawt.com  .24/08/2020حرب الش

 . 70 ، املتعلق بالوقاية من عصابات األحياء ومكافح ها، ج.ر.، رقم21/13/9191، املؤرخ في 12-91األمر رقم  - 388

 ، السالف الذكر.12-91من األمر رقم  9املادة  - 389

 محمد بوالرويح، حرب مضادة على عصابات األحياء، جريدة الشروق االلكترونية، املرجع السابق. - 390
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كام أوىل املرشع الجزائري من خالل هذا القانون أهمية كبرية لالعتداء املعنوي ملا له من آثار وخيمة عىل نفسية العائالت 
التي قد تضطر إىل مغادرة مقر سكنها قرسا وخوفا وقلقا عىل أرواحهم وممتلكاتهم من هذه العصابات التي عجزت الّسلطات 

 . كبح جامحها، خاصة يف ظل أنسنة الّسجون واستفادتها يف أول مناسبة من تدابري العفو الرّئايساألمنية والرتسانة القانونية عىل
كام وفّق املرشع يف تحديد ماهية الّسالح األبيض الذي تستعمله عادة هذه العصابات، فحدده عىل سبيل املثال ال 

يشكل خطر عىل األمن العمومي من سيوف وخناجر الحرص باعتباره كل ما من شأنه إلحاق رضر أو جروح بجسم اإلنسان أو 
 وزجاجات حارقة...الخ.

غري أنّه يؤخذ عىل التّعريف القانوين لعصابات األحياء عدم الّدقة والوضوح بالّدرجة التي تستوجبها النّصوص القانونية 
اد، فقد ترتكب قوق والحريات األساسية لألفر املحددة للجرائم والعقوبات املقررة لها باعتبارها من الّضامنات القانونية لحامية الح

أعامل العنف من فرد أو عّدة أفراد ال يشكلون عصابة، بحكم تضامن أفراد العائلة مع بعضهم البعض عند وقوع املشاجرات، مثلام 
نون العقوبات، اهو مالحظ عادة يف األحياء الّسكنية  الشعبية خاصة، وتكمن أهمية القانون يف شقه الوقايئ خاصة عىل خالف ق

فاألمر املتعلق بالوقاية من عصابات األحياء ومكافحتها، تضمن اآلليات الوقائية واألحكام الجزائية، ووضع حامية قانونية لضحايا 
 هذه العصابات عىل النّحو الذي يتبني  يف النقاط التالية لهذا املوضوع.
 ألحياءالفرع الثاين: مضمون االسرتاتيجية الوقائية من عصابات ا

ينيط األمر املتعلق بالوقاية من عصابات األحياء ومكافحتها باملؤسسات العمومية والجامعات املحلية اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة للوقاية من هذه  العصابات، السيام عن طريق اعتامد آليات اليقظة والكشف املبكر وتوفري التّغطية األمنية املتوازنة لألحياء 

، بداية من توفري سكنات الئقة للعائالت الجزائرية والقضاء عىل 391ات الوقاية عند إنجاز املشاريع الّسكنيةمع مراعاة متطلب
الّسكنات القصديرية والهشة وتوزيع الّسكان املرحلني عىل عّدة مواقع، وتوفري املرافق الرضورية لألحياء الّسكنية الجديدة الحتواء 

التّخطيط العمراين ومعالجة اختالال ته من حيث الكثافة الّسكانية العالية جدا ويف نطاق  الوضع، وإعادة النّظر يف اسرتاتيجية
جغرايف صغري ومقتضب، وضيق املساكن وانعدام فضاءات خارجية مهيأة لنشاطات الشباب، والتّفكري يف إعطاء هوية لألحياء 

تضم أكرث  ة العالية، حيث التّجمعات الّسكانية الّضخمة التيالّسكنية الجديدة وليس أرقام بدون أية داللة سوى الكثافة الّسكاني
 من خمسة أالف سكن تحولت من مساكن إىل مراقد تفتقد لوسائل الرتفيه والتثقيف الرضورية للشباب.

باإلضافة إىل االرتقاء بخدمات االستكشاف وتعميقها والعمل عىل استباق وقوع حاالت العنف، كالقيام بالّدراسات  
عية واالقتصادية والثقافية قبل القيام بعمليات الرّتحيل العشوائية التي أنتجت اختالال يف التّوازن بني مختلف  األحياء االجتام

وإحياء قيم املواطنة ودور   ،392الّسكنية، والعمل عىل إرساء منظومة إعالمية فاعلة وإجراءات توظيفية لتفعيل دور املجتمع املدين
مبختلف تخصصاتها يف محاربة ظاهرة االنحراف واملتاجرة باملخدرات والحبوب املهلوسة التي غالبا ما األرسة ومؤسسات الدولة 

تكون وراء جرائم االعتداءات التي تصل إىل درجة القتل يف األحياء السكانية غري املهيأة وذات الكثافة السكانية العالية خاصة. 
ملنوط بها وتطويق ظاهرة العنف الحرضي من خالل تّنمية األحياء الّسكنية كام يجب عىل الّسلطات املحلية أن تقوم بالدور ا

وتهيئتها، وإرساء ميكانيزمات التّنسيق النّاجحة بني كل الفعاليات وباقي املتدخلني من مصالح إدارية، وأجهزة األمن واملؤسسات 
هداف كل الجدي واملناسب. وللوصول إىل هذه األ الرتبوية واملجتمع املدين الحتواء الوضع والتّعامل مع العنف الحرضي بالشّ 

                                                           

  391املتعلق بالوقاية من عصابات األحياء ومكافح ها. 12-91من القانون رقم  1الفقرة  3املادة  -
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للوقاية  من عصابات األحياء، يشارك  393نص األمر املتعلق بالوقاية من عصابات األحياء ومكافحتها عىل استحداث لجنة وطنية
 علوم اإلجرام يفيف تشكيلها ممثلو الوزارات واإلدارات واملؤسسات العمومية املعنية ومصالح األمن واملجتمع املدين ومختصون 

، توضع لدى الوزير املكلف بالّداخلية، وتتوىل وضع اسرتاتيجية وطنية للوقاية من هذه الظاهرة التي عرفت 394واالجتامع والنّفس
انتشارا كبريا يف الّسنوات األخرية، وعرضها عىل الحكومة ومتابعة تنفيذها من طرف الّسلطات العمومية املختصة واملجتمع املدين 

اع الخاص. كام ترفع نفس اللّجنة تقريرا سنويا إىل رئيس الجمهورية يتضمن تقييم هذه االسرتاتيجية واقرتاحاتها والقط
 .395وتوصياتها لتعزيز وترقية اآلليات الوطنية والتدابري التي من شأنها ضامن الفعالية يف الوقاية من عصابات األحياء

 ىل مستوى بعض الواليات يشارك يف تشكيلتها ممثلو اإلدارات واملؤسساتوباملوازاة مع هذه اللّجنة تنشأ لجان محلية ع
يقع عىل 396العمومية ومصالح األمن واملجتمع املدين واملنتخبني املحليني واملختصني يف علوم اإلجرام واالجتامع والنّفس،

الرصد املبكر لنشاطات وتقوم لهذا الغرض بعاتقها تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للوقاية من عصابات األحياء عىل املستوى املحيل، 
هذه العصابات، وإخطار الّسلطات املعنية بذلك، ودراسة هذه النّشاطات وتحليلها عىل مستوى الوالية، والبحث عن العوامل 

بها،  ةوالظروف املحيطة بها بهدف اعتامد سياسة محلية للوقاية من مخاطرها ومتكينها من كل املعطيات واإلحصائيات املتعلق
كام تعمل عىل تقديم اقرتاحات إىل الّسلطات املحلية أو اللّجنة الوطنية قصد إنجاز مرافق عمومية أو اتخاذ أي تدبري من شأنه 

 الوقاية من عصابات األحياء.
ىل عباإلضافة إىل قيامها بإعداد تقارير دورية وتقرير سنوي يرسل إىل اللّجنة الوطنية عن تقييم وضعية هذه العصابات 

مستوى الوالية، وما تم إنجازه للوقاية منها، ولها أن تبلغ الجهات القضائية املختصة عن األفعال التي تصل إىل علمها والتي 
 .397يحتمل أن تشكل جرمية من جرائم عصابات األحياء

ل وحدها، بهذا،ويتضح ماّم تقدم أّن الوقاية من عصابات األحياء ومكافحتها شأن وطني ال يخص مؤسسات الدولة 
يخص كل مؤسسات املجتمع املدين، ألّن هذه العصابات تستهدف الجميع، والكل معني بها ومعرض العتداءاتها يف عقر داره 
ومن ثم فإّن محاربتها يتطلب تجنيد الجميع، وهذا هو مقتىض التّعاون املؤسسايت الذي نص عليه األمر املتعلق بالوقاية من 

 ، باإلضافة إىل التدابري الرّدعية والعقوبات املشّددة مضمون املطلب الثاين من هذا املبحث.398عصابات األحياء ومكافحتها
 املطلب الثاين: التدابري الرّدعية ملكافحة عصابات األحياء وحامية ضحاياها

 دأصبحت عصابات األحياء آفة تهدد الّسكنية واألمن القوميني، األمر الذي استوجب صدور قانون لردعها ووضع ح
املجرمة والعقوبات املقررة لها، كام تضمن مجموعة من القواعد اإلجرائية ملا يكون من شأن الجرمية  العتداءاتها، يتضمن األفعال

املساس بالنّظام واألمن العموميني، إضافة إىل تكريس حامية لضحايا اعتداءات هذه العصابات تتضمن مجموعة من التدابري 
 ء، ناهيك عن التّكفل النّفيس واالجتامعي الرضوريني.التّحفظية لوضع حد لالعتدا

 الفرع األول: أفعال عصابات األحياء املجرمة والعقوبات املقررة لها
                                                           

 .12-91من األمر رقم   3املادة  - 393

 .12-91من األمر رقم   2املادة  - 394

 ، السالف الذكر.12-91من األمر رقم   01املادة  - 395

 ، السالف الذكر.12-91من األمر رقم  00املادة  - 396

 ، السالف الذكر.12-91من األمر رقم   09املادة  - 397

 على عصابات األحياء، املرجع السابق.محمد بو الروايح، حرب مضادة  - 398
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املتعلق بالوقاية من عصابات األحياء ومكافحاتها لتفعيل سياسة جنائية يف مواجهة عصابات األحياء  13-91صدر األمر رقم 
، حيث تضمن األفعال املجرمة والعقوبات املقررة لها بداية من إنشاء هذه العصابات وحيثياتها من خالل التّطبيق الصارم للقانون

إىل غاية ارتكاب الجرمية ومصادرة أدواتها وتشديد العقوبات ومضاعفتها، السيام يف حاالت العود وتجنيد القرص واألشخاص 
 .399ذوي اإلعاقة

 فعال عىل أنّها جناية وليست جنحة بسيطة بالنّسبة ملن يقود أو يرتأس أوكام أقّر أحكاما مشّددة عىل الفاعلني وكيّف األ 
 .401ويستثنى من تدابري العفو الرّئايس 400يتزعم هذه العصابات

عقوبات مشددة تخص كل من ينشئ أو ينظم عصابات األحياء ينخرط أو يشارك بأي   13-91وهكذا تضمن األمر رقم 
رضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكرث لصالحها، وتكون العقوبة الّسجن املؤبد إذا شكل كان يف هذه العصابات مع علمه بغ

 .402ترتب عن املشاجرة أو العصيان أو االجتامع وفاة شخص من غري أعضاء العصابة
كام يعاقب كل من أجرب شخص عىل االنضامم إىل هذه األخرية أو منعه من االنفصال عنها باستعامل القوة أو التّهديد 

 .403التّحريض أو عن طريق الهبة أو الوعد أو اإلغراء أو بأي وسيلة أخرى أو
يدان ويعاقب أيضا كل من كان له عالقة بالّسالح املستعمل من طرف هذه العصابات بأي صورة من الصور إذا كان يعلم 

 .404بغرضها ومل يبلغ الّسلطات املختصة بذلك
ملنصوص عليها يف هذا األمر عن طريق الزج باألطفال أو ذوي اإلعاقة كام تعترب من الظروف املشددة ارتكاب الجرائم ا

فيها أو عن طريق اقتحام حرمة منزل أو استعامل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، أو حمل سالح ناري ،أو كانت االعتداءات 
 .405( شخصا09تحت تأثري املخدرات أو املؤثرات العقلية، أو بلغ عدد أفراد العصابة أكرث من اثني عرش )

أيضا عقوبات يف شأن كل من يشجع أو ميول عن علم بأي وسيلة كانت عصابة أحياء أو ينرش  13-91تضمن األمر رقم 
أفكارها بصورة مبارشة أو غري مبارشة أو يقدم مكان لالجتامع أو لإليواء لعضو أو أكرث من أعضاء العصابة أو يقوم بتخبئتهم مع 

ئم املنصوص عليها يف هذا األمر، وأنّه محل بحث من الّسلطات القضائية، أو يحول عمدا دون علمه أنّه مرتكب إحدى الجرا
 .406القبض عليه أو يساعده عىل االختفاء أو الهروب

وهذا تجاوبا مع الواقع، حيث يالحظ مساندة أبناء الحي للمسئول عن ارتكاب الجرمية التي تصل إىل درجة القتل ألعمدي 
حرض إىل املحاكمة عدد هائل من أبناء الحي معربين عن مساندتهم ومؤازرتهم للمجرم، والشاهد يتعمد يف بعض الحاالت، وي

، األمر الذي يقتيض تطبيق القانون بكل رصامة لكبح جامح كل من تكون له 407التّغيب عن املحاكمة، وإذا حرض يشهد زورا
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 عالقة بأعامل العنف الحرضي
ول القانون للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من شأن الجرمية أو عصابات األحياء، ولهذا الغرض خ

، ومتكني الجمعيات الوطنية النّشطة يف مجال حقوق 408املرتكبة من طرف عصابات األحياء املساس باألمن والنّظام العموميني
 .409أسيس كطرف مديناإلنسان وجمعيات األحياء من إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والت

 الفرع الثاين: الحامية القانونية لضحايا عصابات األحياء
تعيش األحياء الّسكنية الجديدة يف أغلب واليات الوطن شجارات يومية بني جامعات من الشباب مدججة بالّسيوف 

والحي ليصل  من حدود الشارعواألسلحة البيضاء املختلفة، أدت ببعض العائالت إىل هجر سكناتها قرسا، حيث تعدى انعدام األ 
إىل البيوت، وأمست املواجهات اللّيلية يومية بني عصابات األحياء، فتقوم بإثارة الرّعب بني الّسكان عن طريق التّهديد والرّسقة 

ة، ماّم ميوكرس الّسيارات ونوافذ املنازل، وقد تنتهي بإزهاق األرواح أو برت بعض األعضاء لألطراف املتعاركة وترك عاهات مستد
 يعكس درجة العنف الذي بات يزرع الرّعب يف أوساط سكان هذه األحياء الّسكانية التي شيدت عىل أطراف املدن وضواحيها.

هذا وقد رصح األستاذ رشيد بلحاج رئيس مصلحة الطّب الرشعي مبستشفى باشا الجامعي لجريدة الخرب أّن أقوى مظاهر 
معنا، ة اليومية يف املصلحة، تتجسد فيام يطلق عليه بحرب األحياء التي استفحلت وسط مجتالعنف التي وقف عليها خالل املعاين

خاصة وسط األحياء الّسكنية الجديدة يف ظل الغياب التام للمجتمع املدين يف الّساحة، فال الجار يساند جاره، وال أهل الحي 
 وقف عىل حوادث اعتداءات راح ضحيتها شباب أعزل ويفيبادرون بترصفات من شأنها أن تخفف من وطأة العنف، ويضيف أنّه 

خضم قيام العائلة بطلب حق ابنها، يتوىل من تسبب يف القتل بتهديدها وطلب سحب الدعوى أو مساومتها عليها مقابل مبلغ 
أول مناسبة من  .وكثريا ما تتنازل العائالت عن حقها خوفا عىل أبنائها اآلخرين خاصة أّن الجاين، إذا أدين يستفيد يف410مايل

تدابري العفو الرّئايس، الذي بات أحد العوامل املشجعة عىل الجرمية، حيث يرجع الجاين إىل حيه أكرث قوة ليهدد ويتوعد ويأخذ 
 411بثأر من زج به إىل الّسجن

يس، ومساعدة اولهذا الغرض يجب الرصامة يف تطبيق القانون واستثناء هذه العصابات من االستفادة من تدابري العفو الرّئ
املواطنني عىل اقتضاء حقهم، وعدم الرّتاجع عن شكواهم واإلدالء بشهادة الحق للحد من ظاهرة العنف، خاصة يف األحياء 

 .412الّسكنية الكثيفة عىل أطراف املدن الكربى التي تفشت فيها الظاهرة بشكل رهيب يف الّسنوات األخرية
تعلق بالوقاية من عصابات األحياء ومكافحتها ليتضمن إضافة إىل اآلليات امل 13-91ومن هذا املنطلق صدر األمر رقم 

الوقائية والرّدعية ملواجهة هذه العصابات، حامية قانونية لضحاياها، من خالل متكينهم من التامس القايض االستعجايل لدى 
بعدم التّعرض  ه وضع حد للتّعدي أو االلتزامالجهة القضائية التي يقع يف دائرتها موطن اإلقامة التخاذ أي تدبري تحفظي من شأن

، كام تعمل الدولة عىل تيسري لجوئهم إىل القضاء واالستفادة من املساعدة القضائية بقوة 413تحت طائلة غرامة تهديدية يومية
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لذي ا.وتضمن حامية قانونية للّضحايا والشهود من بطش واعتداء هذه العصابات من جراء التّهديد والرّتهيب 414القانون
يتعرضون له يف حالة اإلقبال عىل تقديم شكوى ملصالح األمن، وذلك بفرض عقوبات عىل كل من يلجأ إىل االنتقام أو الرتهيب 
أو التّهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من األشكال ضد الضحايا والشهود، أو املبلغني أو أفراد عائلتهم وسائر األشخاص 

 التّكفل الّصحي والنّفيس واالجتامعي بضحايا عصابات األحياء مبا يحفظ أمنهم وسالمتهم ، إضافة إىل415وثيقي الّصلة بهم
 416وحرمتهم الجسدية والنّفسية وكرامتهم

 الخامتة:
تبنّي ماّم تقدم أّن أمناط البنايات التي تم إنجازها يف مختلف واليات الوطن تنعدم للخصوصيات الثقافية واالجتامعية 

ام مع النّسيج العمراين األصيل، باإلضافة إىل عدم مراعاة البعد الحضاري واالجتامعي يف تصميم األحياء والجغرافية واالنسج
الّسكنية الجديدة التي أنجزت بدافع االستعجال والحاجة امللحة إىل السكن عىل أطراف املدن وضواحيها يف صورة مئات 

عد مقربة مناطق مختلفة ومستويات اجتامعية وثقافية متباينة، وعىل ب العامرات ذات الكثافة الّسكانية العالية، لتضم سكان من
من هذه العامرات، شيدت مساكن فاخرة وأخرى يف طور اإلنجاز أو أنجزت جزئيا ومل تكتمل، ليربز هذا النّسيج العمراين 

الواحد، ويؤدي إىل  قع يف الحي الّسكنيوباألحرى متزق النّسيج العمراين وتآكله، الفجوة الكبرية  بني الرثاء الفاحش والفقر املد
 القلق واإلحباط كمؤرش يدفع الفرد إىل القيام بالّسلوكات اإلجرامية والعدوانية.

وبعيدا عن أدوات التخطيط العمراين ٌشيدت الّشقق ذات الغرف الضيقة التي ال تغطي احتياجات أفراد العائلة لرتمي 
فا لضيق املساحة داخل البيت، وفضاء خارجي بدون تهيئة وبدون هوية، كغياب أسامء بأفرادها إىل الشارع، وتخلق إقصاءا مضاع

ألحياء سكانية بحجم أقطاب يعربون عنها بأرقام ليست لها أية داللة ما عدا الكثافة الّسكانية العالية، إّن غياب هوية ثقافية 
اإلحساس بالتّهميش االجتامعي واملكاين، ماّم يؤدي لألقطاب الّسكنية الجديدة يؤدي إىل غياب حس االنتامء واملواطنة، و 

بدوره إىل انتشار العنف واإلجرام يف كل صوره، خاصة يف ظل غياب البنية التّحتية واملرافق الرضورية واملرشوعات التي تستوعب 
تعصب يؤديان إحباط و  طاقات الشباب بشكل إيجايب، ماّم يؤدي إىل الكبت الذي يولد االنفجار، حيث تتحول هذه الطاقات إىل

 إىل العنف كحل لكل املشاكل أوملجرد لفت االنتباه أو إثبات الذات.
إن أعراض االختالل املسجل يف إنجاز األحياء الّسكنية تظهر يف العنف املامرس من قبل الشباب الذي يعاين من انعدام 

عنف ات، حيث تؤكد كل الّدراسات امليدانية أّن أعامل الفرص العمل، والترّسب املدريس، والتّفكك العائيل واإلدمان عىل املخدر 
الحرضي أو عصابات األحياء ترجع بالّدرجة األوىل إىل الوضعية االجتامعية للمتشاجرين، أين يزدحم عدد كبري من الّسكان 

 عىل نطاق جغرايف محدود ال يستجيب ملتطلبات الحياة الكرمية.
ا خطريا يف الّسنوات األخرية مخلفة وفيات ومآيس لعائالت بأكملها نتيجة وهكذا أخذت ظاهرة العنف الجامعي منعطف

أسباب قد ال تتعدى يف ظاهرها حب الزّعامة والتّسلط لشباب أغلبهم مدمن عىل املخدرات والحبوب املهلوسة ويهدد النّظام العام 
اره إطارا ة من عصابات األحياء ومكافحتها باعتببكل مدلوالته، األمر الذي استوجب تدخل املرشع وصدور األمر املتعلق بالوقاي

 ترشيعيا للتّصدي لهذه العصابات، وتوفري حامية  قانونية لضحاياها ،ورغم أهمية القانون التي تكمن يف سد الثغرات املوجودة 
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بعد أن يحقق نتائج ستيف قانون العقوبات من حيث تضمنه لآلليات الوقائية من العنف الجامعي وردعه وحامية الّضحايا، فإنّه ي
مرضية ويصل  إىل كبح جامح هذه العصابات دون معالجة العوامل املغذية والّدافعة إىل العنف الحرضي، وأّن الحلول القانونية 
الرّدعية خاصة غري كافية يف ظل بقاء االختالالت العمرانية وغياب أدوات التخطيط العمراين التي تضمنها قانون التهيئة 

 املتمثلة أساسا يف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري ومخطط شغل األرايض. والتعمري و 
األمر الذي يستوجب استدراك األخطاء املسجلة يف املشاريع الّسكنية املختلفة من أجل بناء مدن لجيل املستقبل والتّفكري 

ورة التوفيق واملامرسات االجتامعية لألفراد أي رض يف استمرارية املدن األصلية عند التّخطيط العمراين، ومراعاة الجانب الثقايف 
 مبني النّمط العمراين والطبيعة االجتامعية للّسكان وإرساء فضاءات لخاليا املرافقة واإلصغاء واإلرشاد، ألّن املقاربة األمنية للتّحك

 بعيدا مواجهة وتحدي دامئني يف العنف الحرضي يجب أن تتجه إىل العمل الجواري، وال تقترص عىل الرّدع الذي يجعلها يف
عن االنسجام، باإلضافة إىل ضبط قامئة وقاعدة بيانات للعنارص املشتبه فيها من ذوي الّسوابق املتورطني يف أعامل العنف من 
خالل بطاقية والئية لهؤالء ومراقبتهم باستمرار، والعمل عىل تعزيز وإنشاء مقرات أمنية جديدة داخل هذه األقطاب الّسكنية 
وتدعيم تواجد عنارص الرشطة  للعمل عىل استتباب األمن داخل هذه األحياء والقضاء عىل بؤر اإلجرام. مع العلم أّن كل الحلول 

 القانونية والرّدعية تصبح غري كافية ملّا تكون الجرمية الوسيلة الوحيدة واملمكنة لكسب العيش وضامن حياة كرمية.
 املراجع واملصادر

 لقانونية والتنظيمية النصوص ا -أوال -
 (49،املتعلق بالتهيئة والتعمري،)ج رعدد 0221-09-10املؤرخ يف  92-21القانون رقم -

 (.40املتعلق بالتهيئة والتعمري )ج ر عدد 9114-12-04املؤرخ يف  14-14املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم 
 (04لتوجيهي للمدينة )ج ر عدداملتضمن القانون ا 9111-19-91املؤرخ يف  11-11القانون رقم  -
 (40املتعلق بالوقاية من عصابات األحياء ومكافحتها، )ج.ر رقم  31/12/9191املؤرخ يف  13-91األمر رقم  -
املتعلق بتحديد إجراءات إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري  0220-4-92املؤرخ يف  022-20املرسوم التنفيذي رقم  -

 (19)ج ر عدد  9114-2-01املؤرخ يف  302-14( املعدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 91عدد والصادقة عليه)ج ر 
املحدد إلجراءات إعداد مخطط شغل األرايض والصادقة عليه  0220-4-92املؤرخ يف  022-20املرسوم التنفيذي رقم  -

)ج ر عدد  9114-2-01املؤرخ يف  302-14سوم التنفيذي رقم (املعدل واملتمم مبوجب املر 91ومحتوى الوثائق املتعلقة به )ج رعدد 
19 ) 

 املؤلفات  -ثانيا -
 .9112، 0صربي فارس الهيتي، التّخطيط الحرضي، دار البارودي العلمية للنرش والتّوزيع، األردن، ط -
النرش، املعهد رة العامة للطبع و عبد الله بن عيل املرواين، التّخطيط التّنموي، اإلطار النّظري واملنهج التّطبيقي، اإلدا -

 .9114اململكة العربية السعودية، 
 . 0224فؤاد محمد الّصقار، التّخطيط اإلقليمي، منشأة  املعارف، اإلسكندرية،  -
سمري كامل محمد، التّخطيط االجتامعي، مدخل إىل القرن الواحد والعرشين، املكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  -

0222. 
 .0221لحوات، التّخطيط الحرضي، دار الجامهري للنرش، طرابلس، عيل ا -
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 .9114البشري التّجاين، التّحرض والتّهيئة العمرانية يف الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر -
ي ر محمد السويدي، مقدمة يف دراسة املجتمع الجزائري، تحليل سوسيولوجي ألهم ظاهرة التغري يف املجتمع الجزائ -

 .0221املعارص، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 .9114، 0مصطفى عمر النرب، اتجاهات التّحرض يف املجتمع العريب، أكادميية الّدراسات العليا، طرابلس، ط -
 .0220عبد املنعم شوقي، مجتمع املدينة، دار النّهضة للطباعة والنرش، بريوت،  -
 .9112، 0جية العنف املدريس واملشاكل الّسلوكية، دار النّهضة العربية، بريوت، طعبد الرّحامن العيساوي، سيكولو  -
 الرسائل العلمية -ثالثا -
مالك شليح توفيق، العنف يف الوسط الحرضي، دراسة ميدانية ملدينة وهران )حي الحمري وحي الصباح منوذجا(،رسالة  -

 .9103/9104الجتامعية، جامعة وهران، السانيا، دكتوراه علوم يف علم االجتامع الحرضي ،كلية العلوم ا
مصطفى مدويك، ورشة العمران، التّخطيط والتّهيئة املجالية )التّخطيط العمراين(، جامعة محمد خيرض، بسكرة، كلية  -

 .9103/9104العلوم والتّكنولوجية، قسم الهندسة املعامرية، 
 املقاالت   -رابعا -
ي يف سوريا والتّوجهات املعارصة نحو التّنمية الحرضية، مجلة جامعة دمشق لعلوم روال أحمد ميا، التّخطيط الحرض -

 .0،9101، العدد91الهندسة، مجلد 
مجاجي منصور، أدوات التهيئة والتعمري كوسيلة للتخطيط العمراين يف الترشيع الجزائري، مجلة البحوث والدراسات  -

 .30-2ص ص  0العدد  0العلمية، املجلد رقم 
اس راضية ،معوقات أدوات التهيئة والتعمري يف تنظيم النسيج العمراين بالجزائر، مجلة الحقوق والعلوم االنسانية، عب -

 .022-022ص ص  3العدد  2مجلد رقم 
عبد اللّطيف كداي، الّشباب والعنف الحرضي، مقاربة سوسيولوجية، مجلة علوم الرتبية، دورية مغربية فصلية  -1

 .9100، يوليوز، 42متخصّصة، العدد 
 املحارضات و  التظاهرات العلمية -خامسا -
مهور باشا، محارضات يف مقياس التّخطيط الحرضي، لطلبة املاسرت، تخصص علم االجتامع الحرضي، جامعة  -
 .9104/9104، كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية، 9سطيف

غانم العالئقية، يوم درايس بكلية العلوم االجتامعية، جامعة مست لقجع عبد القادر، الشباب أمام األرسة والدين والهشاشة -
 .9103-10-01بتاريخ 

فائق جمعة املنديل، سياسات التّخطيط العمراين ودورها يف التّنمية املستدامة والشاملة للمجتمعات العربية، املؤمتر  -
 .02/10/9112-04اإلقليمي للمبادرات واإلبداع يف املدينة العربية، األردن، عامن، 

Ouvrages : 
Maouria saidouni, élement, d’introduction à l’urbanisme, éd. Kasbah, Alger, 2000. 

- Benatia. F. agrégat ou cite p SNED.ALGER.1980 
- Bresse. G., Urbanisation et tradition, édit, 1969. 
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- Benjelid. A, Planification et organisation de l’espace en Algérie, O.P.U., Alger, 1986. 
 املواقع االلكرتونية -سادسا -
 اإللكرتونية.اليوم أحياء تحت رحمة السيوف والخناجر، جريدة الخرب  -

.   15/08/2020http://www.alkhabarelyoum.dz/ar/?option=com 
 .            02/14/9104ائريني، جريدة الخرب اإللكرتونية، ص. بورويلة، حروب األحياء الجديدة ترعب الجز  -

https://www.elkhbar.com/press/article/13795      
 http://uttraalgeria.ultrasawt.com  .24/08/2020حرب الّشوارع "رعب األحياء الّشعبية" 

 .http://www.echoroukonline.com 01/00/9191حرب مضادة عىل عصابات األحياء.  محمد بو الروايح، 
 http://elmaouid.com. 12/00/9101شجارات الشوارع، مناوشات بنتائج املعارك، املوعد، 

 .04/12/9104جريدة النرص االلكرتونية،  محمد أمني طالبي، غياب هوية املدن يقود إىل العنف والجرمية،
   http://www.annaronline.com/inde.php/ 

 .09/01/9104جرمية يوميا يف الجزائر.....من املسؤول؟، الرشوق أونالين،  211نوارة باشوش، إلهام بوثلجي، 
      http://www.echoroukonline.com 

http://www.mc-dovaliya.com/articles/2015-08-17 
 www.unabilat.org، تخطيط املدن املستدامة: توجهات السياسات العامة. 9112التّقرير العاملي للمستوطنات البرشية،  -
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 الضامن االجتامعي األورويب والوضعية القانونية للعامل األجانب العرب
Arab social security and legal status for foreign Arab workers 

 عيمش غزالةالدكتورة ل 
 الجزائر –مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس –أ  –أستاذة محارضة 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
  :ملخص

إن الضامن االجتامعي حقا من حقوق اإلنسان وللعامل خاصة سواء داخل الوطن أو خارجه لذا يجب معرفة الرشوط      
بدأ املساواة واآلثار القانونية املرتتبة عن ذلك سواء من حيث الجانب النظري أو الواجب توافرها يف املستفيدين، وتجسيد م

  العميل.
هذا ما يؤدي إىل رضورة دراسة الحامية القانونية، والضامنات للعامل األجانب، وأيضا معرفة ما إذا كان العامل       

عات الضامن يع االستفادة من تلك املنافع وفق ترشياألجنبي ال يتمتع مبنافع الضامن االجتامعي لبلده األصيل فهل يستط
 االجتامعي لبلدان اإلقامة؟
 الكلامت املفتاحية:

ملدة الدنيا من ا –الصندوق الوطني للضامن االجتامعي  –االتفاقيات  –اإلقامة القانونية  –الضامن االجتامعي األورويب
 التأمني.
 

Abstract: 
      Social security is a human right and especially workers' right inside or outside the country, so the 
conditions must be known for the beneficiaries, and the principle of equality and the legal consequences 
must be reflected both in theory and in practice.  
      This leads to the need of studying the legal protection, guarantees for the foreign workers, and 
also whether a foreign worker has the right of the social security benefits of his original country. So does 
he have the right of those benefits according to the social security legislation of the residence’s country? 
Keywords: 
Social Security - Legal Residence - Conventions - National Social Security Fund - minimum period of 
Insurance. 
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 املقدمة 
كل دولة تسعى لتحقيق بصفة عامة، والعامل بصفة خاصة، و  417يعترب الضامن االجتامعي حقا من حقوق اإلنسان       

ذلك ملواطنيها ولعاملها ألن هذا الحق احتل مكانة كبرية يف اهتاممات كافة املجتمعات املعارصة التي عملت عىل تأطريه بنظام 
لكن بعض الدول تشهد هجرة كثيفة  418يحدد املنافع التي يحتويها واألشخاص املستفيدين منها، ورشوط هذه االستفادة

ارج، كالدول العربية وخاصة دول املغرب العريب، غالبيتهم يتجهون إىل الدول األوروبية كفرنسا وبلجيكا، وهذا ملواطنيها نحو الخ
ما يتطلب تحديد الوضعية الخاصة للعامل املهاجرين من شأنها أن تحول دون استفادتهم من منافع الضامن االجتامعي يف بلد 

ية، األمر الذي يفرض اهتامما برشوط مامرسة املهاجرين للحق يف الضامن اإلقامة خاصة تلك التي تقوم عىل مبدأ اإلقليم
 االجتامعي لذا التساؤالت التي تطرح : هل هناك مبدأ مساواة بني العامل األجانب والعامل األصليون للبلد املقيم ؟

 يف دول اإلقامة؟ هل هناك رشوط قانونية خاصة بالعامل األجانب لالستفادة من منافع الضامن االجتامعي      
 هل هناك حامية قانونية وضامنات للعامل األجانب؟

كام أن إذا كان العامل األجنبي ال يتمتع مبنافع الضامن االجتامعي لبلده األصيل، فهل يستطيع االستفادة من تلك 
 املنافع وفق ترشيعات الضامن االجتامعي لبلدان اإلقامة؟ 

 ورة القيام بدراسة قانونية عىل النحو التايل: واإلجابة عىل هذه التساؤالت تكون برض 
 الرشوط القانونية لالستفادة من حق الضامن االجتامعي للعامل األجانب. املبحث األول:
 رشط اإلقامة القانونية واإلقامة ملدة معينة واإلقامة الفعلية املطلب األول:
 رشط الجنسية وإشرتاط مدة دنيا من التأمني املطلب الثاين:

 دور اإلتفاقيات الدولية يف ضامن الحق يف الضامن االجتامعي واملشاكل اإلدارية  بحث الثاين:امل
 النطاق الشخيص واملادي لتطبيق االتفاقيات  املطلب األول:
 الستفادة من حق الضامن االجتامعياملشاكل اإلدارية املعرقلة ل املطلب الثاين:

 ة من حق الضامن االجتامعي للعامل األجانباملبحث األول: الرشوط القانونية لالستفاد
إن ترشيعات الضامن االجتامعي لبلدان اإلقامة تتألف من مجموعة من القواعد تحدد مبقتضاها فئة األشخاص         

الذين يحق لهم املطالبة بالتعويضات واملعاشات التي تدخل يف نطاق نظامها وفق رشوط تناسب حاجاتها وظروفها، لتوفري 
ية الخاصة ملواطنيها األمر الذي يتسبب يف حرمان العامل املهاجر من االستفادة من بعض تلك املنافع بسبب ما تتضمنه الحام

 تلك الترشيعات من رشوط قد تحد من االستفادة، ويتعلق األمر بـ: 
 رشط اإلقامة القانونية،  -
 رشط الجنسية،  -
 رشط اإلقامة ملدة معينة،  -
 رشط اإلقامة الفعلية،  -
 شرتاط مدة دنيا من التأمني دون اعتبار مدد التأمني املقضية يف بلدان أخرى.ا -

                                                           

 العالمي لحقوق االنسان على أن " لكل اخص عضوا في املجتمع حق في الضمان االجتماعي ..." من اإلعالن 99املادة  -417

  17.418، ص 9111محمد بن حساين، الضمان االجتماعي للعمال املغاربة بأوربا، الطبعة األولى، دار طرب بريس، الرباط، سنة  -
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ووفق هذه الرشوط قد نلمس وجود التوازن بني رصامة مبدأ إقليمية ترشيعات الضامن االجتامعي والرغبة يف توفري        
 419الحامية للمهاجرين ضحايا التمييز.

 وسندرس هذه الرشوط ضمن املطلبني التاليني:
 املطلب األول: رشط اإلقامة القانونية واإلقامة ملدة معينة واإلقامة الفعلية 

 رشط اإلقامة القانونية:  .1
إن الترشيعات األوروبية السالفة الذكر التي تربط بني اإلقامة القانونية، واالستفادة من أداءات الضامن االجتامعي         

اإلقامة بطريقة غري مرشوعة فقط من منافع الضامن االجتامعي بل تؤدي  ال تؤدي إىل حرمان الذين دخلوا إىل إحدى دول
لروابط ا عمومية ذلك الربط إىل الحرمان أيضا من هذه الحامية ملجموعة من األشخاص املقيمني بصفة قارة، أو األشخاص ذوي

 العائلية ببلد اإلقامة.
 :املقيمون بصفة قارة 

نية انتسبوا عىل أساسها يف نظام الضامن االجتامعي ثم توقف انتامؤهم لهذا هم الذين كانت لهم وضعية قانو          
النظام بسبب عدم متكنهم من تجديد بطاقة إقامتهم ألي سبب كعدم استطاعتهم من تجديد بطاقة اإلقامة يف الوقت 

 420املحدد.
ارهم من الضامن االجتامعي باعتب كام يدخل ضمن هذه الفئة األطفال القارصون الذين كانوا يستفيدون من منافع       

، بل ذهبت بعض الصناديق املكلفة بالضامن 421ذوي حقوق املؤمن ثم فقدوا تلك االستفادة بسبب فقدان املؤمن إلقامته القانونية
االجتامعي إىل حد اشرتاط التوفر عىل بطاقة إقامة حتى بالنسبة للطفل القارص لتحقيق االستفادة، كام هو الشأن بالنسبة 

 422لصندوق التأمني عن املرض بفرنسا.
 :األشخاص ذوي الروابط العائلية ببلد اإلقامة 

يف غالب الدول األوروبية ال يتخذ قرار الطرد يف حق األشخاص الذين لهم روابط عائلية ببلد اإلقامة مثل األجانب        
 ن عمرهم.الذين دخلوا إىل فرنسا خارج قانون التجمع العائيل قبل بلوغهم العارشة م

األجانب أباء أطفال فرنسيني الذين يضطرون لخوض عدة رصاعات لتسوية وضعيتهم  –األجانب أزواج الفرنسيني  -
، وهذا الحرمان بعرض هذه الفئة للخطر بسبب عدم امكانيتهم 423األجانب الذين يرتتب عىل قرار طردهم فصلهم عن أرسهم –

 ية حينام كان املؤمن متحصل عىل إقامة قانونية.للعالج، وكذا املساس بحقوق اكتسبت بكيفية رشع
 اإلقامة ملدة معينة: .2

                                                           

419 - Abdessater Mouelhl, la sécurité sociale des travailleurs migrants de la méditerranée, conference Euro-Méditeranéenne : la 

sécurité sociale facteur de cohésion sociale, conseil de l’Europe limassol 27-28 Mai 2004, p19. 

420 - Discrimination peu constitutionnelles, plein droit, N°26 octobre – décembre 1994, p12. 

février 2003, p 42. -Bruno Quemada, la notion de travail clandestin, migration société, vol 15, N° 85, janvier –6  - 421 

7- Alain favreau, mobilisation à Nantes contre « la maltraitance » le monde, mardi 4 juin 1996, p 12. 

ons frappant les étrangers sont elles licites, br.soc N°1, janvier 1990, p76.Danièle  Lochak, les discriminati –8  
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إن املؤمن يف الضامن االجتامعي ال يتمتع ببعض الخدمات إال إذا توفر عىل رشط اإلقامة ملدة معينة سابقة لطلب      
اإلقامة فوق الرتاب الفرنيس  الذي نص يف مادته الرابعة عىل اشرتاط 424 32-22االستفادة، مثال ذلك القانون الفرنيس رقم 

 أشهر خالل كل سنة. 11ملدة معينة حددها الصندوق الجهوي للتأمني عن املرض يف أكرث من 
والواقع أنه ال ينبغي تعليق االستفادة عىل رشط اإلقامة ملدة معينة، وإمنا عىل رغبة طالب التعويض يف اإلقامة ببلد       

للمجموعات األوروبية حينام اعتربت أن طالب التعويض يكفيه أن يعرب رصاحة عن نيته  العمل، وهو ما قضت به محكمة العدل
، حيث ميكنه إلثبات هذه النية أن يديل بوصالت أداء الكراء واملاء، الكهرباء والهاتف، أو 425يف اإلقامة بالبلد الذي اختاره

 426بكشف الحساب البنيك، أو بإشعار رضيبي.
ص العامل األجنبي يف حالة عدم توفره عىل هذا الرشط خاصة إذا كان كثري التنقل بني لكن يطرح تساؤل بخصو       

 بلد العمل وبلد املنشأ، فأي سند يعتمد عليه؟ 
-9يف هذه الحالة يعتمد عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية الذي نص يف املادة       

ن جعل مامرسة الحقوق املنصوص عليها فيه بريئة من أي متييز ألي سبب من األسباب، والتي :" تعهد دول األطراف بضام9
 427من نفس العهد". 12من ضمنها حق كل شخص يف الضامن االجتامعي طبقا للامدة 

 مالحظة: 
يف  االختالف كلمة التمييز الواردة يف هذه املادة جاءت مطلقة، بحيث ميكن أن يفهم منها معناها املتداول، أي     

 املعاملة، أو متييز غري مبارش أو خفي الذي عرفته محكمة العدل للمجموعات األوروبية.
 رشط اإلقامة الفعلية:  .3

أوجبت الترشيعات األوروبية اإلقامة الفعلية فوق تراب بلد العمل بغية االستفادة من أداءات الضامن االجتامعي،      
، وهذا ما أخذت به 428ط بإقامة رب األرسة والطفل املطلوب عنه تلك التعويضات بالدمنارككالترشيع الدمناريك يربط هذا الرش 

 جل الترشيعات األوروبية كفرنسا، اسبانيا، بلجيكا ... الخ.
إال أنه هناك من الحامية القانونية ما يندرج يف االتفاقيات الدولية التي يعمد عليها لرفع رشط اإلقامة الفعلية،       

و  02ة التعاون والرشاكة املربمة بني دول املغرب العريب واملجموعة األوروبية، وكذا اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم كاتفاقي
 جسدتا النقاط القانونية التالية:  042429

  حرية العامل األجانب يف تحويل معاشاتهم، وإيرادات الشيخوخة، وحوادث الشغل واألمراض املهنية، وكذا
 تبهم إىل بلدهم األصيل يف حساباتهم الربيدية أو البنكية الخاصة.أجورهم وروا

                                                           

 

 .          322، ص 0221عبد املالك عامر سليمان، التأمينات االجتماعية في الدول العربية، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة األولى، نوفمبر  -2

 .27، ص 9111لة السلك العالي للمدرسة الوطنية لإلدارة العمومية، الداودي محمد، العمال املهاجرون، رسا -01

39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre social, J.O du 28 janvier 1987, p 991.-Loi N°87 - 12 - 427 

  
 11.محمد بن حساين، املرجع السالف الذكر، ص  -13 
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  رضورة وضع نظام دويل للمحافظة عىل الحقوق يف مجال الضامن االجتامعي عىل التزام كل دولة مرتبطة بها
لفائدة  ةبضامن رصف التعويضات النقدية عن العجز والشيخوخة والتعويض املتعلقة بحوادث العمل واملرض املهني، والوفا
 430املستفيدين من مواطني دولة أخرى مرتبطة بهذه االتفاقية وكذا الالجئني وعدميي الجنسية كيفام كان مكان إقامتهم.

 املطلب الثاين: رشط الجنسية وإشرتاط مدة دنيا من التأمني 
 رشط الجنسية:  .1

ادة من منافعه عىل غرار مواطني بلد رغم متتع األجانب بحق االنخراط يف أنظمة الضامن االجتامعي واالستف       
، فإنها متيز يف بعض األحيان يف 431اإلقامة ما داموا يتوفرون عىل إقامة قانونية تجسيدا ملبدأ املساواة لألجانب باملواطنني

 االستفادة من املنافع ذات الطابع غري اإلسهامي عندما تشرتط حمل جنسية معينة للتمتع بها.
نون الضامن االجتامعي الفرنيس يتضمن نصوصا متنع األجانب من االستفادة من املعاشات حيث أننا نجد قا       

، 432والتعويضات ذات الطابع التساهمي كام هو الشأن بالنسبة للتعويض الخاص بالعامل الغري أجراء الطاعنني يف السن
جراء ومطلقات، ات عىل صفة زوجات أو أرامل األ وتعويض ربات األرسة املقترص عىل النساء الفرنسيات املقيامت بفرنسا واملتوفر 

 .433ومنفصالت ومتخىل عنهن من أطراف أزواجهن، وقيامهن برتبية األطفال الحاملني بدورهم للجنسية الفرنسية
كام ذهبت ترشيعات أوروبية أخرى يف نفس االتجاه كام هو الشأن بالنسبة لبلجيكا التي حرصت االستفادة من         
 لوسائل العيش عىل البلجيكيني فقط. الحد األدىن
 رشط املدة الدنيا من التأمني:  .2

أجمعت الترشيعات األوروبية عىل رضورة التوفر عىل مدة دنيا من التأمني أو العمل أو اإلقامة دون اعتبار املدة         
 املتوفرة يف بلد آخر سواء كان هذا البلد هو موطن طالب االستفادة أو بلد غريه.

 كانت املدة قصرية فهي ال تثري صعوبة أما إذا تطلب األمر فرتة طويلة فإن األمر يختلف متاما.فإذا 
 مثال:
سنة منها  04شهرا من التأمني بالنسبة للترشيع األملاين، وأدوات االشرتاك خالل  11مسألة التقاعد يلزم التوفر عىل       

 434قعة التي تفتح الحق يف التقاعد بالنسبة للترشيع الربتغايل. سنة التي تسبق مبارشة الوا04سنتان عىل األقل داخل 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .12ص  محمد بن حساين، املرجع السابق، -03
 20.محمد بن حساين، املرجع السالف الذكر، ص  -07-01
 من الفصل األول من االتفاقية اململكة املغربية واسبانيا. 12املادة  -02

 
 من الفصل األول من االتفاقية اململكة املغربية واسبانيا. 12املادة  -03
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 املبحث الثاين: دور اإلتفاقيات الدولية يف ضامن الحق يف الضامن االجتامعي واملشاكل اإلدارية 
 املطلب األول: النطاق الشخيص واملبادئ لتطبيق االتفاقيات 

االجتامعي قد تكون ثنائية أو جامعية بهدف تنسيق الترشيعات  إن االتفاقيات الدولية الخاصة مبجال الضامن    
الوطنية لرفع أو تقليل األرضار ذات الصلة بالحق يف الضامن االجتامعي التي تعرتض األشخاص الذين يحولون سكناهم أو 

 عملهم خارج وطنهم أو يعودون لالستقرارية بعد سنوات من االغرتاب.
طنية لبلدان اإلقامة  مدعمة بالصكوك الدولية الصادرة عن املنظامت الدولية والجهوية قد وإذا كانت الترشيعات الو       

مكنت من تحقيق االستفادة مادام العامل و أفراد أرسته يقيمون فوق تراب تلك الدول مع إمكانية تحويل تلك الحقوق عند 
عن املرض  طابع غري إسهامي والتعويضات العائلية والتعويضمغادرة تراب هذه األخرية باستثناء الحقوق املتعلقة باملنافع ذات ال

و األمومة و التعويض عن البطالة فإن هذا يعني أن املجال الذي بإمكان االتفاقيات الثنائية خاصة أن تساعد فيه عىل حامية 
قرار  بصفة أو العودة  لالست هي حالة التواجد بالبلد األصيل سواء لفرتة مؤقتة -عامل املغرب العريب –حقوق العامل األجنبي 

 نهائية، أو بقاء أرسته بأرض الوطن.
إال أن الجانب التطبيقي أبرز عدم تجسيد محتوى هذه االتفاقيات عىل أرض الواقع مام يظهر ضعف قواعدها  مالحظة: 

 سواء من النطاق الشخيص، أو املادي:
 النطاق الشخيص لتطبيق االتفاقيات: -1

ل االتفاقيات املربمة حول الضامن االجتامعي بني دول املغرب العريب وبلدان اإلقامة بني نطاق يتضح لنا من خال        
 واسع، ونطاق مقيد.

 :عرف هذا النوع من االتفاقيات املربمة سواء الثنائية يف غالبيتها مع دول املغرب العريب  ذات النطاق الواسع
 فاقيات.د وأملانيا والدمنارك تعابري مختلفة لتحديد النطاق الشخيص لهذه االتوبلدان اإلقامة مع كل من اسبانيا والربتغال والسوي

ن فقد استعمل مثال يف االتفاقية الثنائية بني الجزائر واسبانيا واململكة املغربية واسبانيا لتحديد األشخاص املستفيدي       
 435من مقتضيات العامل وأفراد أرسته.

 ل املغرب العريب الربتغالية عبارة " عامل وأفراد أرسته "، بينام حدد االتفاقيات املربمة معفحني استعملت اتفاقية دو         
 السويد وأملانيا والدمنارك الفئات املستفيدة باستعاملها تعبري." مواطني أحد الطرفني املتعاقدين ".

كننا اقيات قد وردت بشكل عام ال ميإذا كانت هذه التعابري املستعملة يف النصوص املحددة لنطاق هذه االتف مالحظة:
 معرفة األشخاص املقصودين بدقة، هل هم العامل األجراء فقط أم كذلك العامل غري األجراء؟ 

اإلجابة عىل هذا التساؤل يكون بحسب االتفاقية الثنائية املربمة فهناك ما خصص للعامل األجراء، واتفاقيات أخرى        
 ل األجراء والغري أجراء.ضمت النوعني معا كل من العام

 :مبعنى أنها حددت فئة واحدة ممثلة يف العامل األجراء، وكل من فرنسا، بلجيكا، هولندا، أملانيا  ذات النطاق القيد
يف مجال التعويضات العائلية، قد حرصت رصاحة فئة عامل الجزائر، تونس، اململكة املغربية، املستفيدين من مقتضياتها يف 

أو املمثلني لهم وذوي حقوقهم ومل تأخذ بعني االعتبار تواجد فئات أخرى كالعامل املستقلني الذين يعملون  العامل األجراء
 لحسابهم الشخيص كالتجار، والحريف وصاحب املقاولة.

                                                           

 فاقية املغربية البلجيكية واالتفاقية املغربية السويدية.من االتفاقية املغربية الفرنسية واالت -أ – 10فقرة  19الفصل  -435
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 الواقع أتبت أن الهدف األسايس من إبرام هذه االتفاقيات هو ضبط النظام املطبق عىل مواطني البلدين املعنيني مالحظة:
 باالتفاقية والذين ال يغادرون غالبا بلدهم األصيل.

إال أننا الحظنا هناك نقص كبري يف الحامية عىل فئة العامل األجراء ومل يعد مقبوال حاليا حرص هذه االتفاقيات        
اقيات من ى االتفعىل العامل األجراء فقط خاصة بوجود فئات أخرى إىل جانبهم، لذا أصبح من الرضوري إعادة النظر يف محتو 

 حيث نطاقها الشخيص.
 النطاق املادي لتطبيق االتفاقيات:  -2

إن تحديد النطاق املادي من شأنه أن يسهل عمل الصناديق املكلفة مبلفات الضامن االجتامعي للعامل املهاجرين      
تطبيق التلقايئ خرية مل متنح فرصة الاألجانب من خالل حرصه للترشيعات واملنافع التي تطبق عليها االتفاقيات، إال أن هذه األ 

عىل النصوص الترشيعية أو التنظيمية الصادرة لحامية فرع جديد للضامن االجتامعي، أو لتمديد األنظمة املوجودة إىل 
مستفيدين جدد بل علق ذلك عىل اتفاق أو عدم اعرتاض األطراف املتعاقدة من جهة، ومن جهة أخرى تحديد تلك االتفاقيات 

ع الضامن االجتامعي املنظمة مبقتضاها، مل تدرج ضمنها كافة منافع الضامن االجتامعي للبلدان اإلقامة بل جاء قارصة ملناف
  436عىل بعضها فقط.

 املطلب الثاين:  املشاكل اإلدارية املعرقلة لالستفادة من حق الضامن االجتامعي 
دين الذي التعاون بني أجهزة الضامن االجتامعي للبلدين املتعاقلتطبيق اتفاقية الضامن االجتامعي يلزم بالرضورة          

وهو ما تنبهت له هذه االتفاقيات من خالل نصها عىل تبادل السلطات  437يعترب عنرصا أساسيا يف حامية الحق يف التعويضات،
ضامن االجتامعي بترشيع الاملختصة ومؤسسات الضامن االجتامعي للبلدين املتعاقدين مساعيهام الحميدة كام لو تعلق األمر 

 الخاص بها ألجل تطبيق االتفاقية وترشيعات الضامن االجتامعي لدى الدولة األخرى.
ولتفعيل هذا التعاون البد من إتباع كل االتفاقيات الثنائية بإبرام متوافقات إدارية أو تنسيقات إدارية، استنادا إىل        

سيدها طات املختصة باتخاذ جميع التسويات الالزمة لتطبيق االتفاقية ومن تم تجنصوص تلك االتفاقيات التي عهدت إىل السل
 وتفعيلها عىل مستوى صناديق الضامن االجتامعي، إال أنه رغم كل هذه املساعي نجد أنفسنا أمام مشاكل متعددة متمثلة يف:

 تعقيد وطول إجراءات التطبيق  -
 امللف الخاص بتطبيق االتفاقيات  عجز الصندوق الوطني للضامن االجتامعي عن تدبري -
 ضعف النصوص القانونية املتعلقة مبجال الضامن االجتامعي. -

ووجود مؤثرات عىل قيمة األداء املمنوح وتاريخ رصفه وسنحاول دراسة كل مشكلة قانونية عىل حدى، وما يثريه من       
 صعوبات داخلية أخرى عىل النحو االيت:

 
 
 التطبيق: صعوبة تعقيد وطول إجراءات -1

                                                           

436 - Abdelah Boudahrain, Regime international des travailleurs migrants, op cit, p 339. 

 .079، ص 9111محمد بن حساين، الضمان االجتماعي للعمال املغاربة بأوروبا، الطبعة األولى لسنة  - 437
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هذه الصعوبة تعرقل تنفيذ االتفاقيات بوضع رشوط وإجراءات معقدة وطويلة املدى وتصعب من حامية املؤمن وأرسته       
 وتتمثل هذه العراقيل يف:

  .رصف التعويضات العائلية لفائدة األطفال املستقرين بأرض الوطن 
 لد املنشأ. الوضعية القانونية للعالجات الطبية عند تواجد األرسة بب 
 عدم االعرتاف باملراقبة والخربة الطبية للعامل األجانب.  
  صعوبة توافق النصوص القانونية الوطنية والدولة املستقبلة يصعب تحديد مدة التامني لالستفادة من معاش

 الشيخوخة. 
 .عرقلة رصف املعاش لصعوبة الحصول عىل الوثائق 
 تدبري امللف الخاص بتطبيق االتفاقيات: عجز الصندوق الوطني للضامن االجتامعي عن -2

لقد أسندت كل االتفاقيات الثنائية حول الضامن االجتامعي التي أبرمتها الدول العربية مع بلدان اإلقامة مهمة       
تطبيق هذه االتفاقيات فيام يخص اإلجراءات التي يتعني القيام بها من طرف الدول العربية إىل الصندوق الوطني للضامن 

 438االجتامعي. 
 غري أن نجاح هذا الصندوق يف هذه املهمة تعرتضه بعض العراقيل وهي متمثلة يف النقط التالية: 

 النقص يف املعلومات لدى املستفيدين. -
 التأخر يف املصادقة عىل بعض االتفاقيات. -
 تحويل بعض التعويضات املخصصة للعامل املهاجرين وأفراد أرسهم عن الغرض املخصص لها. -
 
 عف النصوص القانونية لتسوية النزاعات عىل تطبيق االتفاقيات: ض -3

قد يحدث بسبب تطبيق االتفاقيات الثنائية حول الضامن االجتامعي أن تطرأ نزاعات بني املؤمن والجهاز املدين       
 ات تلك االتفاقيات.يبدفع التعويضات أو املعاشات أو بني أجهزة الدول، املتعاقدة مبناسبة التنسيق بينها لتطبيق مقتض

و لوحظ أن االتفاقيات مل تعر اهتاممها لكيفية حل النزاعات التي قد تطرأ بني املؤمن والجهاز املدين بدفع املعاش       
 أو التعويض وغالبية هذه العراقيل تتمثل يف :

 عدم تنظيم املنازعات بني املؤمن واملؤسسة املدينة. -
  .لنزاعات بني الهيئات اإلداريةعدم كفاية القانون املحدد لحسم ا -
 وجود املؤثرات عىل قيمة األداء وتاريخ رصفه: -4
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إىل جانب املشاكل اإلدارية السالفة الذكر التي تعرتض التطبيق السليم لالتفاقيات وبالتايل صعوبة الحصول عىل        
ة من خالل خفض قيمتها عند تحويل األداء إىل عملاملنافع الواردة بها، فإن الواقع قد أفرز مؤثرات أخرى عىل تلك املنافع إما 

  439أخرى، أو بتأخري رصفها عند حصول الخالف عىل وضعية املؤمن تجاه نظام الحالة املدنية.
 وهذا ما يتم تجسيده يف العنارص التالية: 

 تغيري قيمة األداءات املستحقة عند تحويلها إىل عملة أخرى.  -
 بيانات الحالة املدنية فقد تكون املنازعة يف صحة تاريخ االزدياد، أو مساهمة تأخري رصف األداء بسب املنازعة يف -

 القضاء الوطني يف تعطيل رصف األداءات.
 الخامتة:   

إن الغاية من االتفاقيات الثنائية للضامن االجتامعي سواء تلك املربمة بني الدول العربية ودول اإلقامة، أو بني         
امن االجتامعي والصناديق األجنبية هي متتيع العامل املهاجر بالحق يف الضامن االجتامعي يف أحسن الصندوق الوطني للض

الظروف، وكذا تسهيل مامرسته عند تواجد املستفيدين بأرض الوطن فإن دراسة هذه االتفاقيات تبني أنها مشوبة مبجموعة من 
طبق عليها، ستفيدين، واملزايا املمنوحة والترشيعات التي تالسلبيات والعيوب تتجىل يف ضيق نطاقها من حيث األشخاص امل

وكرثة القيود املنقصة لفعالية املبادئ التي تقوم عليها، وطول وتعقيد اإلجراءات املتبعة للحصول عىل املنافع، وكذا ضعف القانون 
لص من الدور لناحية العملية مام تقلتسوية النزاعات الناشئة عن تطبيق االتفاقيات وإىل جانب ذلك هناك مشاكل عديدة من ا

الذي تلعبه هذه االتفاقيات يف حامية حق العامل العريب يف الضامن االجتامعي فإننا نقرتح الحلول التالية حفاظا عىل حقوق 
 العامل العرب يف الدول األجنبية وهي : 

 ملنظامت الدولية والجهوية.رضورة تطوير الترشيعات الوطنية لدول اإلقامة، والقانون الدويل الصادر عن ا -
 إمكانية االستفادة من منافع الضامن االجتامعي وفق ترشيعات دول اإلقامة عند توفر رشوط االستفادة. -
رضورة اعتامد مجموعة من االتفاقيات الدولية الصادرة عن بعض الهيئات كمنظمة األمم املتحدة، ومنظمة العمل  -

 يب لتوسيع هذه االستفادة من خالل رفع أي رشط ترشيعي قد يحد منها.الدولية، ومجلس أوروبا واالتحاد األورو 
 دور القضاء يف تجسيد هذه االتفاقيات الثنائية. -

والنتيجة الختامية املتوصل إليها أننا يف إطار دراسة قانونية للعامل العرب يف وضعية قانونية، والسؤال الحايل          
إىل غري رشعية أو رسية، األمر الذي من شأنه أن يضع تحديات جديدة خاصة الذي يطرح هو تحول الهجرة من رشعية 

باملهاجرين الغري الرشعيني ووضعيتهم أو باألحرى عالقتهم بالضامن االجتامعي، ألنهم قد يشتغلون يف أعامل شاقة وتدفع 
 لهم أجور زهيدة.
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 املراجع واملصادر -أ
 باللغة العربية -ب
 الكتب:  .1
يامن، التأمينات االجتامعية يف الدول العربية، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة األوىل نوفمرب عبد املالك عامر سل -

0221. 
 .9104محمد بن حساين، الضامن االجتامعي للعامل املغاربة بأوربا، الطبعة األوىل، دار طرب باريس، الرباط، سنة  -
 الرسائل الجامعية: .2
يف مجال الحالة املدنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف القانون نارص منيوي مسكوري محمد، دور القضاء  -

 .0222-0222الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية، الرباط، سنة 
 االتفاقيات الدولية:  .3
 الفصل األول من اتفاقية اململكة املغربية واسبانيا -
 بية الفرنسية واالتفاقية املغربية البلجيكية واالتفاقية املغربية السويديةاالتفاقية املغر  –أ  -10الفصل الثاين فقرة  -
 من االتفاق التكمييل املغريب الفرنيس املتعلق بنضال الضامن االجتامعي للبحارة 31الفصل  -
 باللغة الفرنسية :  -ت
1. Ouvrage : 
- Quemada Brino, la notion de travail chandestin, migration société, vol 15 N° 85. 
- Lochak Daniel, les discriminations frappant les étranger sont elles licites, br-soc N° 1 Janvier 1990. 
- Favreau Alain, mobilisation à Nantes contre la maltraitance, le monde, mardi 04 Juin 1996. 
- Moelhi Abdssater, la sécurité sociale des travailleurs migrants de la méditerranée, conférence euro-

méditerranéenne : la sécurité facteur de cohésion sociale, conseil de l’europe limassol 27 – 28 Mai 2004. 
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 تأمالت حول الصلح يف نزاعات التحفيظ العقاري
Reflections on reconciliation in real estate custody disputes 

الباحث :  ملود أقنوش 
 باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بفاس

 
 ملخص  املقال

ذلك بتنازل كل نهاء  الخصومة بينهام، و يعترب الصلح  يف نزاعات التحفيظ العقاري، آلية فعالة يلجأ إليها املتنازعني إل 
طرف لآلخر عىل جزء من مطالبه وظهور الطرفني املتنازعني مبظهر املتصالحني الذين اخترصوا طريق تسوية النزاع بينهام باختيار 

 سبيل الصلح عوض اللجوء إىل القضاء الذي قد يطول انتظار صدور حكم يف املوضوع بسبب تعقد اإلجراءات وكرثتها.
لكن سلوك هذه املسطرة، يقتيض احرتام بعض الضوابط ليكون للصلح قيمة قانونية ،عن طريق  منح إمكانية  إبرام 
الصلح بني املتعرض، وطالب التحفيظ للمحافظ العقاري، وتقييد ذلك بوجود ملف التحفيظ باملحافظة العقارية، وقبل توجيهه إىل 

الح األطراف عندما مير أجل شهر عىل انتهاء أجل التعرض دون أن يثبت طالب املحكمة، ويبارش املحافظ العقاري عملية تص
التحفيظ رفعه أو القبول به، ورغم وضع املرشع املغريب  لهذه الضوابط فإن هناك إشكاالت عملية  يف هذا املوضوع سنوضحها 

 من خالل هذا املقال 
 

 امللخص باالنجليزية
Conciliation in land conservation disputes is an effective mechanism used by the parties in conflict, to 

end their dispute, by waiving the other party's demands and by the appearance of the parties in conflict as 
conciliators who shorten the way to settle the dispute between them by choosing the path of conciliation 
instead of going to court, which can wait a long time for a judgment in The issue is due to the complexity and 
abundance of procedures. 

But the behavior of this sovereign imposes to respect certain controls so that the reconciliation has a 
legal value, by granting the possibility of concluding a reconciliation between the objector, and the applicant 
for registration of the real estate governor, and by restricting it to the presence of the record of registration 
at the real estate governorate, and before directing it to the court, and the real estate governor begins the 
process of reconciliation of the parties when the deadline has passed One month after the expiration of the 
exposure period without the student demonstrating its removal or acceptance, and despite the Moroccan 
legislator fixing these controls, there are practical problems in this matter that we will clarify through this 
article. 
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 مقدمة 
وتقدم عىل  ألسايس لكل منويشكل العقار إحدى الدعائم األساسية يف البناء االقتصادي يف جل املجتمعات و املحور ا

 املستوى االقتصادي واالجتامعي، ملا يوفره من أرضية صلبة أساسها الثقة بني املتعاملني و الوضوح.
ولعل هذا ما جعل جل الترشيعات الوضعية تهتم بالعقار عن طريق إحاطته بضامنات قوية قصد إعطاء امللكية العقارية  

 تعامل وبالتايل تحقيق االزدهار و األمن العقاري .الكثري من االستقرار و الثقة يف ال
وقد تجسدت هذه الضامنات يف وضع ضوابط ، وإقرار قواعد تقنن حق املالك ، وتجعل اإلنسان يطمنئ عىل حقه، من 

ءات  ، عن طريق مجموعة اإلجرا440خالل إقرار نظام التحفيظ العقاري  الذي يعطي للملكية العقارية ، وضعا أكرث ثباتا و أمنا
واآلليات التي تضمن للاملك حقه يف ملكيته بصفة قارة و مستقرة دون أن يتعرض هذا الحق للضياع أو الرتامي من لدن الغري 

 بسبب عدم االستعامل أو التقادم .
ويعترب التعرض من إحدى مميزات التحفيظ العقاري، ووسيلة من وسائل تطبيق مبدأ التطهري املسبق للحقوق املزمع 

، 441ها، وحق التعرض هو الوسيلة القانونية التي أتاحها املرشع املغريب ملن ترضرت حقوقه خالل  مسطرة التحفيظ العقاريتحفيظ
عن طريق املنازعة التي تطال وجود حق امللك ومحتواه ومداه وحدوده، ويف غري حق امللكية هذه، االدعاء ملبارشة كل حق عيني 

 قابل للتقييد عىل الرسم العقاري .
، 442فهذه املنازعة ـ أي التعرض ـ ميكن وضع حد لها، إما بقرار نهايئ صادر عن القضاء أو عن طريق تصالح األطراف

ن املفاهيم مهذا األخري قد يكون تلقائيا من طرف األطراف، أو بتدخل من املحافظ العقاري، أو من طرف القايض، فهو يعترب 
ريفها و أحكامها من القانون الفرنيس الذي يتزعم النظام القانوين الالتيني، و التي استمدت مجموعة من القوانني العربية تع

نهاء النزاعات املتعلقة إلالذي متتد جذوره إىل القانون الروماين فقد أطلق املرشع الفرنيس لفظة الصلح عىل االتفاقات التي تربم 
عىل أنه عقد يحسم به املتعاقدان نزاعا قامئا أو  9144ه بقضايا معينة، حيث نجد أن  القانون املدين الفرنيس  عرفه يف مادت

 .443يتوقعان نزاعا محتمال
إذ يعترب، من الوسائل البديلة لتسوية النزاعات القامئة بني طالب التحفيظ العقاري  و املتعرض، وهذا راجع لكونه وسيلة 

جزء   النزاع بينهام من خالل تنازل كل طرف عىلفعالة وناجعة يجأ إليها أطراف النزاع يف مسطرة التحفيظ، عن طريق تسوية 
من مطالبه وظهور الطرفني املتنازعني مبظهر املتصالحني الذي اخترصوا طريق تسوية النزاع بينهام باللجوء إىل الصلح الذي 

لجهود البرشية و ايوفر مزايا ومكاسب لكافة األطراف باملقارنة مع مسطرة التقايض العادية التي تتسم بالبطء وهدر الطاقات و 
 املصاريف،باإلضافة إىل ما يصاحب هذه املسطرة عادة من طول أمد النزاع وما يلحق ذلك من أرضار للدولة واألطراف.

                                                           

: مسطرة التعرض في ضوء القانون العقاري و املساطر الخاصة ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ،وحدة البحث  ـ كنزة الغنام 440

 0ص   9107/9101والتكوين في القانون املدني ، جامعة القاض ي عياض ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مراكش السنة الجامعية 

 012ص  9102صري: مسطرة التحفيظ العقاري وإشكاالتها العملية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة األولى، ـ هشام ب 441

  90ص  0222ـ محمد بونبات: قوانين التحفيظ العقاري و التسجيل و التجزئة العقارية املطبعة والوراقة الوطنية  بمراكش الطبعة األولى  442

  JACQDUE CAILLE : la procédure judicaire de l’immatriculation foncier au Maroc librairie générale de droit et de jurispidenceـ 443

paris 1956  
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وبالرجوع إىل الصلح  كآلية لفض النزعات، يبني لنا أنه من أقدم وأعرق الوسائل التي كان يلجأ إليها األفراد لفض 
اره أقدم من القضاء، حيث كان الناس يف ظل عشائرهم  وتجمعاتهم  يلجؤون إىل األشخاص النزاعات بينهم، بل ميكن اعتب

 .444املعروف بحكمته ونزاهته لعرض النزاع،وطلب تدخله إلبرام الصلح بني الطرفني
ة   إذ أن اإلسالم حث عليه وهو ما يظهره  لنا كتاب الله العزيز الذي جاء فيه " يْكُْم ف أ ْصلُِحواْ ب نْي  أ   إمِنم ا ٱلُْمْؤِمُنون  إِْخو  و   ۚ  خ 

لمكُمْ  ٱللمه   و ٱتمُقواْ  ُمون   ل ع   . 445" تُْرح 
عمرو بن عوف املزين ريض الله عنه عن النبي كام أشار إليه الحديث النبوي الرشيف  من خالل الحديث الذي رواه 

 وحرم حالال".الصلح جائز بني املسلمني ، إال صلحا أحل حراما "صىل الله عليه وسلم قال
من قانون  30لكل ذلك، وإدراكا من املرشع املغريب بدوره يف حل النزاعات التي تقع بني األطراف نص عليه يف الفصل 

 الذي جاء فيه.  04.12التحفيظ العقاري 
عمل يميكن للمحافظ عىل األمالك العقارية أثناء جريان املسطرة وقبل توجيه امللف إىل املحكمة االبتدائية، أن " 

 عىل تصالح األطراف ويحرر محرضا بالصلح يوقع من قبلهم.
 "وتكون التفاقات األطراف املدرجة بهذا املحرض قوة االلتزام العريف

املحافظ العقاري من خالل هذا الفصل  بوظيفة التصالح و التوفيق، من خالل تقمصه ملهمة قايض الصلح،  إذ يقوم  
عة ءة تجعل منه خري وسيط لحل النزاع، و كثريا ما تتكلل مساعيه بالنجاح حيث تظل رهينة بطبينظرا ملا يتمتع به من تجربة و كفا

النزاع و مدى إمكانية التوفيق يف إجراء مسطرة الصلح، كأن يكون التعرض واقعا عىل مجرد الحدود أو ما شابه هذا النزاع، 
  القضاء.بحيث تكون هناك إمكانية لتسويته و إجراء الصلح دون اللجوء إىل

كام هو عليه اآلن، بل كانت سلطات الحامية  تهدف إىل تأسيس الرسم العقاري  0203ومل يكن الصلح يف بداية سنة 
يف اسم طالب التحفيظ  عن طريق الضغط عىل املتعرض الذي غالبا ما كان مغربيا، لكن بعد االستقالل أصبح املحافظ العقاري 

 .446 املتنازعني بهدف الوصول إىل حل رسيع يتوافق عليه الطرفنييحاول قدر اإلمكان إجراء الصلح بني
كل هذا يربر أهمية الصلح العملية، حيث أضحت تعلو يف اآلونة األخرية خاصة مع الصعوبات املتفاقمة  الناتجة عن تنفيذ 

ان من املحكمة مهام كاألحكام يف مادة التحفيظ العقاري، إذ بواسطته ميكن الوصول إىل حل رسيع ، وأن الحكم الصادر 
صحيحا،فإنه ال يريض  أحد طريف الخصومة ، يف حني أن الصلح ينبني عىل حل توافقي بني الطرفني ، كام يعمل عىل توفري 

 .447املصاريف  والصوائر املتعلقة باملرافعة القضائية، وأتعاب املحامني وتسهيل الحصول عىل رسم عقاري نهايئ
مل مينع من  04.12املعدل واملتمم بـقانون  0203غشت  09اء بها ظهري التحفيظ العقاري لكن رغم هذه املقتضيات التي ج

وجود مجموعة من اإلشكاالت عىل مستوى اإلجراءات وكذلك الجهة املكلفة بإجراء الصلح والقيمة القانونية التي يتمتع بها هذا 

                                                           

لخاص  اـ رشيد تاشفين: الصلح كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات ، مداخلة في ندوة الطرق البديلة لتسوية النزاعات ، التي نظم ها  شعبة القانون  444

، منشورات جمعية نشر املعلومة القانونية والقضائية  9112أبريل   7و  3كلية الحقوق فاس، بشراكة مع وزارة العدل وهيئة املحامين بفاس يومي ب

 2ص 9113، سلسلة ندوات واأليام الدراسية  العدد الثاني سنة 

 ، من رواية ورش. 01ـ سورة الحجرات اآلية  445

  913ص  0222ة العقارية ونظام التحفيظ العقاري باملغرب، مطبعة املعارف الجديدة الرباط الطبعة الثانية سنة محمد خيري:حماية امللكيـ  446

447 Ahmed rmichi : Organisation du contentieux de l’immatriculation immobilier  D. E. S  faculté des sciences juridique économique 

et sociale rabat année 1985  P 45 
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اتجة عن لدور الذي يلعبه الصلح يف حل نزاعات التعرض الناألخري ، إذ تشكل فراغا ترشيعيا أصبحت رضورة تعديله ملحا نظرا ل
 تقديم مطلب التحفيظ، وتقليص الزمن القضايئ مام يساهم بشكل فعال يف تحقيق األمن القانوين العقاري بكل تجلياته.

 عند إبرام يبوعليه ملعالجة هذه اإلشكاليات، ال بد من التأمل يف خصوصية القواعد قانونية التي اعتمدها املرشع املغر 
 املطلب الثاين" "ثم بيان أهمية إبرام الصلح يف نزاعات التحفيظ العقاري " املطلب األول" الصلح يف النزاعات التحفيظ العقاري 

 املطلب األول: اعتامد قواعد قانونية عند إبرام الصلح يف النزاعات التحفيظ العقاري 
الصادر  04.12املعدل واملتمم بقانون  0203غشت  09التحفيظ العقاري  مام ال شك فيه أن املرشع املغريب من خالل ظهري

، أقر مجموعة القواعد القانونية التي يتوجب عىل األطراف املتنازعة و كافة املتدخلني احرتامها، منها تحديد الجهة 9100يف 
ة من طرف الغري إمكانية قيام هذه املسطر املكلفة بإبرام الصلح يف نزاعات التحفيظ خاصة املحافظ العقاري و قايض القايض مع 

 "الفقرة الثانية ".قواعد شكلية وموضوعية إلبرام هذه املسطرة " مع رضورة احرتام " الفقرة األوىل 
 الفقرة األوىل: تحديد الجهة الكلفة بإبرام عقد الصلح يف نزاعات التحفيظ العقاري 

عقاري التحفيظ العقاري إمكانية إجراء الصلح يف نزاعات التحفيظ ال لقد منح املرشع املغريب للمحافظ العقاري يف قانون
 وإذا انتقل امللف إىل  هذه األخرية فإن املرشع املغريب منح للقايض "أوال"الناتجة عن التعرض قبل توجيه امللف إىل املحكمة 

 ثانيا""األطراف بشكل توافقي الذي سيبت يف النزاع إمكانية إجراء الصلح مرة أخرى رغبة منه يف حسم النزاع بني 
 أوال:  إعطاء املحافظ العقاري إمكانية إجراء الصلح قبل توجيه امللف إىل املحكمة 

إدراكا من املرشع املغريب للدور الذي يقوم به املحافظ العقاري يف  تحقيق تسوية ودية  بني طالب التحفيظ  و املتعرض  
من ظهري التحفيظ العقاري  عىل  30األطراف حيث نصت الفقرة األخرية من الفصل  فقد أعطى له إمكانية إجراء الصلح بني هذه

ميكن للمحافظ عىل األمالك العقارية أثناء جريان املسطرة وقبل توجيه امللف إىل املحكمة االبتدائية، أن يعمل عىل  أنه"
 تصالح األطراف ويحرر محرضا بالصلح يوقع من قبلهم.

 "املدرجة بهذا املحرض قوة االلتزام العريفوتكون التفاقات األطراف 
عض يوحي حسب ب"ميكن"، مام وما ميكن مالحظته من خالل هذا النص، أن املرشع املغريب تبدأ هذه الفقرة بعبارة 

 بأن املرشع املغريب جعل عرض الصلح من قبل املحافظ العقاري أمرا جوازيا ال حرج عليه إذا مل يقم به، وال يتحمل 448الباحثني
أية مسؤولية عن عدم مبادرته لدعوة أطراف النزاع  إىل الصلح ، ذلك أن مبادرة قيامه بالصلح ترجع باألساس إىل السلطة التقديرية 
املمنوحة له، فإذا ظهر له أن النزاع متشعب و يحتاج إىل تدخل قضايئ بالنظر إىل جسامة الحقوق املتنازع عليها أو نظرا لتداخل 

 لتحفيظ ،فال لوم عليه إذا مل يبادر إىل الصلح.املتعرضني وطالب ا
وهذا املوقف محمود، إذ أن املحافظ العقاري إذا كان بوسعه التدخل إلنهاء النزاع يستحسن أن يتدخل ويقرتح الصلح 

  القضاء.ىلبني األطراف، خاصة إذا تبني له أن لديهم استعداد لتقديم تنازالت وذلك  لتفادي طول املسطرة نتيجة إحالة امللف ع
إال أن املالحظ هو أن ،غالبية املحافظني العقاريني يتحاشون القيام بهذه املهمة حتى يتجنبوا أنفسهم أية محاسبة نتيجة 
إلمكانية تراجع أحد األطراف عن الصلح الذي أبرمه،مام يتطلب معه مقارنة الخطوط أو اإلمضاءات للوصول إىل حقيقة الطرف 

ما يجعل املحافظ عىل األمالك العقارية يتجنب يف غالب األحيان  القيام بهذه الصالحية حتى ال الذي أبرم الصلح، وهذا 

                                                           

   90ص  0232ـ محمود جمعة الزريفي: محضر الصلح بين املتعرض و طالب التحفيظ ، مجلة التحفيظ العقاري العدد الثاني ،سنة  448
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، 449يتحمل أية مسؤولية، خاصة  وأن عدم قيام املحافظ العقاري بدعوة أطراف النزاع إىل الصلح  ال يعني إخالال بواجبه املهني
ائدة طته التقديرية و متوقف عىل ما يالحظه املحافظ العقاري  من فذلك أن مبادرة الصلح التي يقوم بها ترجع باألساس إىل سل

للطرفني يف إنهاء النزاع عن طريق الصلح من جهة، ومن جهة أخرى تتوقف هذه املبادرة  أيضا  عىل طبيعة النزاع،كأن يكون 
 .450التعرض  واقعا  عىل مجرد الحدود الذي ميكن تسويته دون اللجوء إىل القضاء

محافظ العقاري  القيام بإبرام الصلح حتى أثناء  عملية التحديد اإلداري، وذلك عىل اعتبار أن هذا األخري، كام ميكن لل
أو نائبه هو الذي يقوم بتسيري عمليات التحديد اإلداري مبساعدة مهندس محلف لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح 

 .  451العقاري الخرائطية 
عملية، فنادرا ما يقوم املحافظ العقاري، بإبرام  الصلح أثناء  عملية التحديد اإلداري، والسبب راجع إىل لكن من الناحية ال

كون هذا األخري ال يحرض عمليات التحديد اإلداري ،وإمنا  يعني مهندسا طبوغرافيا  للقيام بهذه املهمة نيابة عن نفسه ونيابة 
 طالب التحفيظ  واملتعرض. عنه،هذا األخري ميكن له القيام بالصلح بني

إال أن املهندس املعني لهذه املهمة له مهمة ذات الطابع التقني، وهذا راجع إىل كونه له تكوين تقني محض وليس تكوين 
قانوين، األمر الذي أصبح معه لزاما مساعدته من طرف األطر القانونية التي تشتغل يف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 

 الغموض يف بعض الجوانب ذات الطابع القانوين. الستجالء 
و ما تجدر اإلشارة  إليه يف هذا الصدد ، أنه ال يقبل الرجوع من طرف املحافظ العقاري عند قيامه بهذه املبادرة، وذلك 

عا، وهو ما تفعيال للقاعدة الفقهية التي تقيض بعدم الرتاجع عنه، ألن يف ذلك رجوع  يف الخصومة وهو أمر مرفوض فقها و رش 
 "ال يجوز الرجوع يف الصلح ولو باتفاق الطرفني".من ق ل ع م ، الذي  جاء فيه  0011نستشفه من خالل الفصل 

ويف هذا اإلطار فإن هناك من يرى، عىل أن املحافظ العقاري وهو يقوم بهذه العملية فإن دوره يعترب شبه قضايئ، ذلك 
ف إىل مكتبه ويخرج إىل معاينة العقار املتنازع عليه من أجل تطبيق الرسوم ، ورسم أن املحافظ العقاري عندما يستدعى األطرا

الحدود  واالستامع إىل الحارضين، فهي سلطة تشبه سلطات القضاء ، فهو عندما  يخرج لعني املكان يلعب دور القايض املقرر، 
عترب شاهدا  ألحد األطراف، وهو ما سيحرم وعندما يرأس مجلس الصلح فهو يلعب  دور قايض الحكم ، إضافة إىل أنه سي

 .452األطراف من املثول أما القضاء  الذي يعترب األقدر عىل إعطاء الحلول العادلة للنزاع 
ويف اعتقادي، فإن املحافظ العقاري ال ميكن أن يكون قاضيا وهو يقوم بعملية الصلح وذلك  راجع لعدة اعتبارات، أبرزها 

ق األطراف للوصول إىل اتفاق ودي بينهام وال يحكم بينهام، ثم إن عملية الصلح يف غالب األحيان أن املحافظ العقاري  يراف
ما تكون مببادرة األطراف التلقائية، قصد الحد  من النزاع الذي يكون بسيطا، أو نظرا لوجود  عالقات عائلية أو عالقات جوار 

                                                           

 ينو عمر مو  ى : الدعاوى الكيدية أثناء مسطرة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، في القانون الخاص وحدة  التك ـ 449

ص  9111/9112و البحث  في قانون العقود والعقار، جامعة محمد األول كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، وجدة، السنة الجامعية  

23  

ين ة  وحدة التكو ـ محمد العسوني : الحماية الوقائية لحقوق الغير خالل املرحلة اإلدارية  للتحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمق450

ص  9112/ 9111والبحث في قانون العقود والعقار ،  جامعة محمد األول كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، وجدة  السنة الجامعية  

013 

 21عمر مو  ى : الدعاوى الكيدية أثناء مسطرة التحفيظ العقاري م س ص ـ  451

ضاء بشأن التعرضات على مطلب التحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص  جامعة ـ فاطمة الحروف: الدور املقيد للق 452

 933ص  9101/  9112محمد األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  في القانون الخاص  وجدة السنة الجامعية  
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و ال ميكن للمحافظ العقاري  أن يفرض أي حل كيفام كان أحدهام،  بني األطراف، لذلك فإن حرية األطراف تكون غري مقيدة ،
 ثم إن املحافظ العقاري  ليست له الوسائل املادية والبرشية قصد تفعيل  ما يراه.

أما فيام يتعلق بحضور السلطة املحلية، فقد يكون إيجابيا نظرا الحرتام الناس لها يف العامل القروي، لذلك فإن استدعائها 
 يجابيا.يكون إ 

، 453وعىل املحافظ العقاري قبل البت يف عملية الصلح أن يقوم بإعطاء النصح، ويبني لألطراف  النزاع حقيقة نزاعهم 
من ظهري التحفيظ العقاري ، وما يرتب عنه من جزاءات يف حق أحدهام إذا خرس الدعوى،  42454وتذكريهم مبقتضيات الفصل 

 هام يفكر جيدا قبل اإلقدام عىل أية خطوة كيفام كانت .ذلك أن توضيح الصورة لألطراف سيجعل كلي
وعىل أية حال فإن املحافظ العقاري يكون ملزما بالتثبت من كل هذه النقط، قبل اإلقدام عىل إجراء عملية الصلح نظرا 

الذي يجب أن يتضمن و لآلثار القانونية التي سيرتتب عن محرض الصلح، هذا األخري الذي يقوم بتحريره املحافظ العقاري بنفسه، 
ما اتفق عليه األطراف أثناء عملية الصلح دون أن يتضمن مختلف تدخالت املحافظ العقاري. ذلك أن فتح املجال أمام هذا 
األخري إلجراء الصلح، هي فرصة ليبني عن تجربته وكفاءته باعتباره خبري ووسيط يف إصالح ذات البني بني أطراف النزاع، وكثريا 

 عيه بالنجاح.ما تكلل مسا
وهكذا فإن اتفاق الصلح من شأنه تسوية التعرض وحرصه يف املرحلة اإلدارية فقط، لكن عدم  نجاح هذا االتفاق يحتم 
عىل املحافظ إرسال امللف املثقل بالتعرض عىل القضاء، وميكن لهذا األخري قبل الخوض يف املسطرة القضائية، أن يعمل عىل 

 جه يف النقطة املوالية.تصالح األطراف وهو ما سنعال
 التحفيظ خالل املرحلة القضائية  ثانيا: إعطاء إمكانية إجراء الصلح لقايض 

إن إمكانية إقامة الصلح القضايئ بني املتعرض وطالب التحفيظ ليست محصورة فقط يف النزاعات التحفيظ العقاري 
جربة املرحلة القضائية عند البت يف التعرض، إذ برهنت التخالل املرحلة اإلدارية، بل ميكن اللجوء إىل هذه املسطرة حتى يف 

، حيث يحاول القايض 455العملية أن القايض يتدخل بصفة حكيمة فيتمكن من حسم النزاع بعد الحصول عىل اتفاق األطراف
 حسم النزاع وتسويته وديا بني األطراف املتنازعة قبل الحسم فيه بحكم قضايئ.

قايض مبسطرة الصلح يف النزاعات الناتجة عن التعرض قد أثارت جدال فقهيا حول هذه ويف هذا السياق فإن قيام ال
املسألة، وانقسم الفقه فيها إىل قسمني، أحدهام يرى أن محاولة القايض إقامة الصلح بني األطراف تعد من اختصاص املحافظ 

ر قيام املحافظ العقاري  بهذه املهمة يتقمص دو ، بينام االتجاه اآلخر، يرى أن مهمة الصلح ترجع أصال للقايض، و 456العقاري

                                                           

 10ص 9109سنة  0مجلة املنبر القانوني العدد  03.12ي ضوء مستجدات القانون رقم عبد القادر بوبكري: التعرضات على مسطرة التحفيظ فـ 453

كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبت للمحكمة صدوره عن تعسف أو على "  0202غشت  09من ظهير التحفيظ العقاري  33ـ ينص الفصل  454

العقارية واملسح العقاري و الخرائطية ال يقل مبلغها عن عشرة في املائة  كيد أو سوء نية يوجب ضد صاحبه غرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة

 من قيمة العقار أو الحق املدعى به. و الكل  دون املساس بحق األطراف املتضررة في التعويض.

 ات التعويض"إن املحكمة التي أحيل عليها مطلب التحفيظ لها صالحية الحكم تلقائيا بالغرامة والبت، عند االقتضاء، في طلب

 9102دار النشر املعرفة  الرباط الطبعة األولى  سنة  03.12ـ محمد خيري : مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع املغربي وفق القانون  455

  922ص 

 077ص  9113محمد الحياني :نظام التحفيظ العقاري املغربي، مؤسسة النخلة للكتاب، وجدة الطبعة األولى سنة  ـ 456
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القايض، كام أنه ال يوجد ما مينع القايض، من قبول أي صلح بني أطراف النزاع يف عملية التحفيظ العقاري سواء تقدم بطلب 
 .457الصلح املتعرض أو طالب التحفيظ

من قانون التحفيظ  32ول، خاصة وأن الفصل و تأسيسا عىل ما سبق، ميكن اعتبار هذا الرأي صائبا مقارنة مع الرأي األ 
إذا قبل التعرض أثناء جريان الدعوى من طرف طالب التحفيظ أو املستفيد  نص يف فقرته الرابعة عىل أنه" 04.12العقاري 

، أو تنازل املتعرض عن تعرضه فإن املحكمة املعروض عليها النزاع تشهد بذلك 44من حق تم الترصيح به طبقا للفصل 
ول أو التنازل وتحيل امللف عىل املحافظ عىل األمالك العقارية الذي يقوم عند االقتضاء بالتحفيظ مع اعتبار اتفاقات القب

 األطراف أو تصالحهم."
أن اتفاق الصلح أمام قايض التحفيظ أمر مرشوع وما عىل قايض التحفيظ  458ويف ذات السياق ذهب أحد الباحثني

م علومات املتعلقة بطالب التحفيظ واملتعرض عىل حد سواء، وذلك للتأكد من صحة أهليتهام لتقديالعقاري إال التثبت من جميع امل
التنازل أو قبول التعرض أو إجراء الصلح يف هذا الشأن، وما إذا كان طالب التحفيظ أو املتعرض  يرتافعان عن نفسهام أو نيابة 

 ينهم. عن غريهم وما يتطلبه ذلك من إذن للقيام بالصلح فيام ب
ورغم ما قيل عن الصلح القضايئ، فإن املحاوالت التي أجريت عىل أرض الواقع و التي متر عىل القضاء يتبني أنه يغلب  

عليها طابع الفشل رغم فوائد الصلح الهامة، وذلك ألسباب عدة منها ما هو راجع إىل القانون كإسناد مهمة القيام بالصلح لقايض 
تحفظون بل ميتنعون عن تقديم بعض التنازالت والبوح ببعض األرسار خوفا من انعكاس مواقفهم الحكم مام يجعل األطراف ي

و ترصيحاتهم أثناء محاولة الصلح عىل مراكزهم  أثناء املحاكمة مبشاركة نفس قايض الصلح الذي قد يطلع عىل أرسار تم البوح 
 بها أمال يف الوصول إىل حل اتفاقي مريض لرغبات األطراف.

زيادة عىل انعدام الجزاءات املادية أو اإلجرائية للحد من التسويف و املامطلة، نظرا لعدم وجود نص قانوين يرتب هذا 
جزاءات  قانونية عىل تخلف األطراف متى استوجب لقانون حضورهم شخصيا أو قررت املحكمة ذلك، إما إلجراء الصلح أو إجراء 

 بحث .
ة يا لسد هذه الثغرات، بشكل يتمكن من إعطاء قيمة قانونية أكرث فعالية من الوضعيلهذا أصبح تدخل املرشع املغريب رضور

الحالية، لدرجة يساهم من خاللها الصلح الناتج عن نزاعات التحفيظ يف تقليص الزمن القضايئ يف هذه الدعوى، وتحقيق 
 األمن القانوين يف النزاعات العقارية.

 إن املرشع املغريب مل يكتفي فقط يف تحديد الجهة املكلفة بإبرام الصلح يفوبرصف النظر عام قيل يف هذا الجانب، ف
نزعات التحفيظ الناتجة عن التعرض ، بل وضع مجموعة من الضوابط الشكلية و املوضوعية  عند سلوك  هذه املسطرة ، وهو ما 

 سنعمل عىل توضيحه يف الفقرة املوالية .
 
 

                                                           

أطروحة لنيل  03.12ـ  سمرة محدوب : االزدواجية اإلجرائية أمام  قضاء التحفيظ  العقاري على ضوء االج هاد القضا ي ومستجدات  القانون  457

  012ص   9100/ 9109الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة محمد األول ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  وجدة السنة الجامعية 

حياة عسيوي: االتفاق بين املتعرض وطالب التحفيظ، رسالة لنيل شهادة املاستر في القانون الخاص تخصص القانون املدني ،جامعة محمد  ـ 458

  93ص   9103/9102الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط أكدال ، السنة الجامعية 
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 شكلية إلبرام الصلح يف نزعات التحفيظ العقاري الفقرة الثانية: وضع موضوعية وقواعد 
مل يكتفي املرشع املغريب بتحديد الجهة الكلفة بإجراء مسطرة الصلح يف النزاعات املتعلقة بالتحفيظ العقاري، بل عمل 

عقاري لكأسس رضورية إلجراء مسطرة الصلح يف نزاعات التحفيظ ا " ثانيا"والشكلية " أوال" عىل تحديد الرشوط املوضوعية
 الناتجة عن التعرض.

 أوال: الجوانب املوضوعية إلبرام الصلح يف نزاعات التحفيظ العقاري  
يعترب الصلح آلية فعالة يلجأ إليها املتنازعني إلنهاء  الخصومة بينهام، وذلك بتنازل كل طرف لآلخر عىل جزء من مطالبه 

اللجوء إىل  وا طريق تسوية النزاع بينهام باختيار سبيل الصلح عوضوظهور الطرفني املتنازعني مبظهر املتصالحني الذين اخترص 
 القضاء الذي قد يطول انتظار صدور حكم يف املوضوع بسبب تعقد اإلجراءات وكرثتها.

لكن سلوك هذه املسطرة، يقتيض احرتام بعض الضوابط املوضوعية ليكون للصلح قيمة قانونية ،عن طريق  منح إمكانية  
 ني املتعرض، وطالب التحفيظ للمحافظ العقاري، وتقييد ذلك بوجود ملف التحفيظ باملحافظة العقارية، وقبل توجيههإبرام الصلح ب

إىل املحكمة، ويبارش املحافظ العقاري عملية تصالح األطراف عندما مير أجل شهر عىل انتهاء أجل التعرض دون أن يثبت طالب 
 .459التحفيظ رفعه أو القبول به

لخصوم أنفسهم القيام باملبادرة إىل الصلح، أو إعطائها للغري التخاذ زمام املبادرة، وستكون مستجابة من كام أعطى  ل
طرف املحافظ العقاري عن طريق تحرير محرض بذلك مضمنا فيه التنازالت التي متت بني األطراف فيام يخص اتفاقاتهم 

 .460محرتما بذلك من مجموعة من الرشوط نذكر منها
 كون إال بعد تقديم التعرض الصلح ال ي 
 أال يخرج محرض الصلح عن نطاق مطلب التحفيظ 
 أن يكون الصلح منهيا للنزاع 
  أن يحرر املحرض من قبل املحافظ عىل األمالك العقارية 

وعموما، فسواء أتت مبادرة الصلح من طرف املحافظ العقاري عىل األمالك العقارية أو من طرف طالب التحفيظ أو 
و من طرف الغري،فإنه متى متت االستجابة لهذه املبادرة  يقوم املحافظ عىل األمالك العقارية ،باستدعاء من يهمهم املتعرض أ 

، 461األمر إىل جلسة صلحية مبكتبه، وينبغي عىل املحافظ العقاري أن يبدل قصارى جهده قصد التوفيق بني أطراف النزاع 
، املكان لدراسة النزاع بكيفية أوىف وأبلغ دون  تحميل أي منهام أية مصاريفوإن اقتىض الحال التوجه بني الطرفني إىل عني 

 كل هذا سنعمل عىل توضيحيه يف النقطة املوالية املتعلقة بالجوانب الشكلية  إلبرام الصلح يف نزاعات التحفيظ العقاري .
 ثانيا:الجوانب الشكلية إلبرام الصلح يف نزاعات التحفيظ العقاري 

                                                           

 9ضات وشروط تقديمها وقرارات املحافظ بشأنها على ضوء تعديالت قانون التحفيظ ،مجلة ملفات عقارية العدد ـ أحمد دحمان: تلقي التعر 459

 091ص  9109لسنة 

 02حياة عسيوي: االتفاق بين املتعرض وطالب التحفيظ، م س  ص ـ  460

 022ص  0232بية، الدار البيضاء الطبعة األولى سنة محمد خيري: التعرضات أثناء التحفيظ العقاري في التشريع املغربي، دار الثقافة العر ـ 461
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ن املرشع املغريب مل يحدد مسطرة معينة إلبرام الصلح يف نزاعات التحفيظ العقاري الناتجة عن عىل الرغم أ 
التعرض،وترك األمر للمحافظ العقاري، ملا له من سلطة تقديرية واسعة يف تقدير الظروف املحيطة بالقضية،فإن الواقع العميل 

 كن  تحديدها يف الخطوات التالية:فرض إتباع بعض الجوانب شكلية يف سلوك هذه املسطرة والتي مي
 : استدعاء املحافظ العقاري ألطراف النزاع إىل مكتبه إلجراء الصلح 1

الذي ينص عىل  أن  املحافظ  04.12من قانون التحفيظ العقاري  30بالرجوع إىل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 
ه داخل إذا مل يتمكن طالب التحفيظ العقاري من رفع التعرض أو قبولالعقاري ينتدب يف النزاعات العقارية الناتجة عن التعرض، 

 أجل شهر من إنذاره لرفع التعرض أو قبوله ، و قبل إحالة امللف عىل القضاء، إىل إجراء الصلح .
ية حفمتى متت االستجابة لهذه املبادرة،يقوم املحافظ عىل األمالك العقارية باستدعاء من يهمهم األمر إىل جلسة صل   

مبكتبه، وينبغي عىل املحافظ العقاري أن يبدل قصارى جهده قصد التوفيق بني أطراف النزاع ، وإن اقتىض الحال التوجه بني 
 .462الطرفني إىل عني املكان لدراسة النزاع بكيفية أوىف وأبلغ دون  تحميل أي منهام أية مصاريف

كان و ، إما بحكم علمه الجيد بالعالقات التي تكون بني السثم إن املحافظ العقاري ميكنه أن يستدعي السلطة املحلية
السلطة املحلية، حيث يرتكز عىل هذه العالقات للتواصل إىل حلول توفيقية بني أطراف النزاع ، وإما بهدف توفري النظام عند 

 عىل العملية يكون له تأثريعملية الصلح، وهو ما دفع البعض  إىل أن القول عىل أن حضور السلطة املحلية إىل عني املكان س
 نظرا للضغط الذي ميكن أن متارسه هذه  العملية عىل الطرفني أو أحدهام .

 : تحرير املحافظ العقاري ملحرض الصلح املنجز بني األطراف  2
جميع، لإذا نجح املحافظ العقاري يف مساعيه من خالل إقناع أطراف النزاع  بإجراء الصلح ، فإنه يحرر محرضا يوقع عليه ا

صاحب مطلب التحفيظ العقاري، ومقدم التعرض عليه ثم املحافظ العقاري ، هذه الجوانب الشكلية الخاصة بتحرير  املحرض 
الخاص بنزاعات التحفيظ العقاري الناتج عن التعرض  مل يحدد لها املرشع املغريب شكال معينا لتحريره سواء بشكل رسمي أو 

لحق ال يتعلق بحق عيني وإمنا يتعلق بادعاء عىل هذا الحق، وهذا االدعاء ـ التعرض ـ هو عريف ، والسبب يف ذلك أن هذا ا
 عبارة عن دعوى يحدد موضوعها أمام املحافظ العقاري  وليس أمام القضاء.

و متاشيا مع ما تم ذكره يف هذا الصدد فإن املحافظ العقاري عند إعداده ملحرض الصلح يجب أن يتحرى عن شخصية 
ف و يتأكد من هويتهم، وأن يتأكد قبل إعداد رشوط املحرض التي ذكرناها سابقا، خاصة سالمة اإلرادة التعاقدية  وخلوها األطرا

من الغلط و التدليس و الغنب و اإلكراه وفقا لظاهر من األمور، ويشري لذلك يف محرض الصلح الذي أنجه، كام يجب عليه أن 
د قارص من عدمه وهل هناك إذن إلبرام الصلح من  القايض املكلف بشؤون القارصين يتأكد عند تحريره ملحرض الصلح من وجو 

مع الحرص عىل حضور وليه يف حالة وجود هذا اإلذن  وأي تقصري يف هذا الجانب من طرف املحافظ العقاري يثري 
 .463مسؤوليته

لصلح، طرفهم خاصة الوكالة يف إبرام ا كام يجب عىل املحافظ العقاري التأكد من صفة الورثة ومن الحجج املدىل بها من
ويف جميع األحوال فإن املحافظ العقاري أن يكون  محايدا عند إبرام الصلح، وأن يقبل ويسجل ما تصالح عليه الطرفان لكن 

 مببادرة أطراف النزاع فقط ليكون للصلح أموله وقوة االلتزام به.

                                                           

 022محمد خيري: التعرضات أثناء التحفيظ العقاري في التشريع املغربي، م س  ص ـ 462

  92ـ محمود جمعة الزريفي: محضر الصلح بين طالب التحفيظ و املتعرض م س ص  463
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 العقاري املطلب الثاين: أهمية الصلح يف حسم نزعات التحفيظ 
يقوم الصلح بدور مهم يف حل النزاعات العقارية ، بحيث يتم الحسم يف العديد من النزاعات املتعلقة بالتحفيظ العقار      

ن للصلح عدة كام أ  " الفقرة األوىل"نظرا لألهمية التي يكتسبها هذا األخري وهذا راجع للحجية التي يكتسيها محرض الصلح 
 الفقرة الثانية". "قليص الزمن القضايئ يف النزاعات التحفيظ وبالتايل تحقيق األمن القانوين العقاريمظاهر تتجىل أساسا يف ت

 الفقرة األوىل: الصلح له قوة قانونية يف حسم نزاعات التحفيظ العقاري 
ها آلية اختيارية نتحظى مؤسسة الصلح يف نزاعات التحفيظ العقاري بأهمية بالغة يف القضايا العقارية بالرغم من كو       

ية  وإن كان املرشع املغريب قد أعطى ملحرض الصلح حج " أوال"لفض النزاعات، فهو حاسم للنزاع خاصة يف املرحلة القضائية 
 " ثانيا"نسبية

 أوال: الصلح  يحسم النزاع بني الطرفني 
اتفاقي يريض  ي  إىل الوصول لحلإن اللجوء إىل الصلح القضايئ لتسوية التعرضات الناتجة عن مطلب  التحفيظ ، يرم

جميع األطراف عكس الحكم القضايئ ، فحتى لو كان عادال ال يريض الطرف املحكوم عليه ضده وذلك تنفيذا للقاعدة 
 "صلح خارس خري من دعوى رابحة".الفقهية
ق املتنازع عنها قو ويف هذا السياق فإن للصلح أهمية كربى يف النزاعات التي تقع بني الطرفني، فهو كاشف  عن الح 

ويقوم إىل حد ما يف حسم النزاع الذي وقع عليه ، عن طريق انقضاء الحقوق و االدعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفني، 
بحيث يستطيع كل من الطرفني أن يلزم األخر مبا تم عليه الصلح إذا كان ممكنا ، وإال حق له طلب فسخ الصلح دون اإلخالل 

،إذ يكون من حق املتصالحني أن يضمنا عقد الصلح  رشطا 464ويض أو طلب تنفيذ مقتضيات الرشط الجزايئبحقه يف طلب التع
 جزائيا يف حالة التأخري عن تنفيذ مقتضياته أو يف حالة الطعن فيه .

ري  اوتجدر اإلشارة يف هذا اإلطار أن صلح  الذي يتوصل إلية األطراف املتنازعة بشأن التعرض عن مطلب التحفيظ العق
هو تنازل عن هذا األخري، فرغم أنه ال يوجد يف ظهري التحفيظ العقاري  ما ينظم هذا التنازل فيمكن  ربطه بالتنازل عن الدعوى 
، ما دام التعرض عبارة عن دعوى يحدد موضوعها أمام املحافظ العقاري، وبالتايل يرتتب  عىل هذا التنازل تخىل املتعرض عن 

فة املنازعة عن طلب التحفيظ مام يحول دون  إحالة امللف عىل القضاء، وميكن للمحافظ عىل ضوء تعرضه، وبذلك تنمحي  ص
 هذا التنازل أن يتخذ  قرار التحفيظ العقاري إذا كانت باقي املستندات صحيحة .

كمله، إال إذا أكام أن الصلح  القضايئ ال يقبل التجزئة، فبطالن جزء منه أو إبطاله يؤدي إىل بطلنت أو إبطال الصلح ب
تبني من العبارات املستعملة يف عقد الصلح أو من طبيعة الرشوط أو املتصالحني هو اعتبار رشوط الصلح أجزاء متميزة و مستقلة 
بعضها عن بعض،إذا نتج البطالن عن عدم توفر األهلية لدى أحد املتصالحني بحيث يستفيد  ناقص األهلية وحده من البطالن 

 .465تهالذي تقرر ملصلح

                                                           

لوسائل البديلة لحل املنازعات  من خالل اج هادات املجلس األعلى،  التي نظمت ـ أمينه أزيزي: الصلح و التحكيم في ندوة الصلح و التحكيم و ا 464

 031بقصر املؤتمرات بالعيون  ص  9112نونبر  9و  0احتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس املجلس األعلى بتاريخ 

  لتسوية املنازعات التي نظم ها شعبة القانون الخاصـ رشيد تاشفين : الصلح كوسيلة بديلة لتسوية املنازعات مداخلة في ندوة الطرق البديلة  465

منشورات جمعية نشر املعلومات القانونية والقضائية    9112أبريل   7و  3بكلية الحقوق بفاس بشراكة مع الوزارة العدل  وهيئة املحامين بفاس يومي 

  022الطبعة األولى ص   9113لسنة   9عدد 
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كام أن الصلح القضايئ ال يجوز الرتاجع عنه ولو باتفاق الطرفني، بحيث يكتسب قوة اليشء املقيض به وبالتايل فله حجة 
قاطعة و ال ميكن الطعن فيه إال بالزور وذلك عكس الصلح اإلداري الذي يتم أمام املحافظ العقاري والذي ال يقبل إال قوة التزام 

 رتاجع عنه ما دام قد تم يف املرحلة اإلدارية ومل يشهد به الحكم .العريف وبالتايل ميكن ال
 ثانيا: محرض الصلح يكتيس حجية نسبية 

رغم أن املرشع املغريب مل ينص عىل شكل معني لتحرير محرض الصلح الناتج عن التعرض بني أطراف النزاع، فإن 
وة إثباتية وملزم تكتيس قوة اإللزام العريف، فهذا األخري يعترب ذا قاتفاقات األطراف املتعلقة بالصلح يف قضايا التحفيظ العقاري، 

لألطراف وال ميكن الطعن فيه إال بالبطالن أو اإلبطال،  نظرا لوجود نقص يف األهلية أو وجود عيب يف الرضا أو التدليس أو 
 .466إكراه

اإللزام العريف فقط التفاقات األطراف املدرجة ، مينح قوة  04.12قانون التحفيظ العقاري   30فالفقرة األخرية  من الفصل 
يف محرض الصلح مام يوحي بطريقة غري مبارشة أن صفة الرسمية تنسحب الذي أجري فيه، بحيث ال ميكن الطعن يف عدم 
 وجود محرض الصلح إال بالزور فقط عكس اتفاقات األطراف التي تخضع ملا تخضع املحررات العرفية،والسند يف ذلك هو ما نص

الذي منح الحجية ملا تتضمنه املحارض املحررة من طرف أعوان املحافظة  0204من القرار الوزيري الصادر يف يونيو  31الفصل 
 .467العقارية إىل أن يقوم الدليل عىل مخالفتها

 و اعتقد أن أهم مالحظة ميكن إثارتها و االنتباه إليها بهذا الخصوص، هو أن محرض الصلح رغم أن محرره موظف
من ظ ت ع  تطرق إىل مسؤولية املحافظ العقاري بشأن  29عمومي ـ املحافظ العقاري ـ يحرره يف حدود اختصاصه ، وأن الفصل 

التأكد من صحة الوثائق شكال  وجوهرا ، إال أن املرشع نراه سوى بني هذا املحرض، وبني الوثيقة التي يحررها ذوو الشأن 
من قانون التحفيظ العقاري  30ائهم، مام يتوجب عىل املرشع املغريب   هنا تعديل الفصل بأنفسهم ويقومون بالتصديق  عىل إمض

عن طريق إضفاء صفة الرسمية عىل محرض الصلح، حتى تكون له حجية  رسمية لتوفره رشوط متييزه عن بقية الوثائق العرفية 
 املعروفة.

ت التحفيظ الناتجة عن التعرضات وهو أنه إذا توجهت كام أن هناك إشكال آخر فيام يخص تحرير املحرض الخاص بنزاعا
، األمر 468إرادة األطراف إىل إجراء الصلح أمام املحافظ العقاري، فإن املرشع املغريب مل ينص  عىل مسطرة خاصة لتنظيمه

اهتامما أكرث  الذي قد يؤدي إىل تحرير املحارض الخاصة بالصلح، بطريقة غري جيدة، لذا يتعني عىل املرشع املغريب أن يويل
لهذا اإلجراء ،من أجل ضبط أكرب الختصاصات املحافظ العقاري  يف مسطرة التحفيظ العقاري ، وبالتايل التقليص من مجال 

 قيام مسؤوليته الشخصية.
 الفقرة الثانية :مظاهر الصلح يف تحقيق األمن العقاري وتقليص الزمن القضايئ 

ىل عقاري أهمية بالغة بالنسبة للمتعاملني يف امليدان العقاري والعقاريني وعإن ملسطرة الصلح يف نزاعات التحفيظ ال
رأسهم املحافظ العقاري والقايض العقاري ألنهم معنيون أكرث من غريهم إىل تشجيع اللجوء إىل هذه املسطرة ملا توفره من وقت 

                                                           

466  Paul décroux. Droit foncier، Edition le porte imp. al maarif al Jadida rabat p 87  

ـ يوسف مختري: حماية الحقوق الواردة  على العقار في طور التحفيظ، مجلة القضاء املدني سلسلة أعمال جامعية ،  مطبعة املعارف  467

 227ص  9101الجامعية  الرباط، الطبعة األولى 

 وما بعدها  90طالب التحفيظ  واملتعرض م س  ص جمعة محمد الزريفي : محضر الصلح بين  ـ 468
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 وهذا راجع لكونه يها املتنازعني إلنهاء الخصومة بينهامالبث يف قضايا التحفيظ العقاري فالصلح آلية فعالة يلجأ إل ومحاربة تأخر 
 " ثانيا"ويساعد عىل تقليص الزمن القضايئ يف النزاعات العقارية   " أوال"يحقق األمن العقاري 

 أوال:الصلح آلية  لتحقيق األمن العقاري 
ون الحديث عن عن سياسة عقارية د تعترب النصوص القانونية الدعامة األساسية للسياسة العقارية، إذ ال ميكن الحديث

النصوص القانونية املوجهة لها، وقد أولت مختلف الترشيعات عناية بالغة بالعقار ملا يشكله من دعامة أساسية  الستقرار املعامالت 
ول الذي قالبرشية وضامن أمنها كام يشكل أيضا استثامرا اقتصاديا  ال يتأثر بعامل الزمن، إذ تبقى قيمته ثابتة  عكس املن

يضمحل مبرور الزمن، باإلضافة إىل أن العقار يرتبط بهالة من القدسية نظرا ملكانته وأهميته االقتصادية  من جهة ، وما له من 
 .469قيمة  إرثية وحمولة يف ذاكرة أصحابه من جهة ثانية 

 مجموعة من اإلجراءات التي عىل تقنني 04.12وتحقيقا لهذه الغاية  عمل املرشع املغريب يف قانون التحفيظ العقاري 
يقوم بها املحافظ العقاري لتظهري امللكية العقارية وتكوين وعاء عقاري خال من النزاعات ، ومن أهم هذه اإلجراءات ، مسطرة 
الصلح الناتج نزاعات التحفيظ العقاري حيث أقر مجموعة من الضامنات ، الهدف منها تطهري العقار، وتثبيت دعائم حق امللكية 
كآلية  لتحقيق األمن القانوين يف الترشيع العقاري ،  واملساهمة لحد ما يف ترسيع إجراءات التحفيظ العقاري، وسد الثغرات  

 التي يعاين منها النظام القانوين للعقار يف املغرب.
رحلة القضائية وطول املوهو ما يظهر لنا من التمعن يف قانون التحفيظ العقاري،إذ يتبني لنا أنه مبدأ مهم يدرأ تعقيدات  

ملسطرة التحفيظ العقاري ، ويضمن حامية متوازنة  لطريف نزاع طالب التحفيظ العقاري  و املتعرض، لكن رغم ذلك فإن قواعد 
تنظيم هذه املؤسسة ال يساعد  عىل تفعيلها وتنشيطها  للقيام بدورها  كام يجب، لذلك  أصبح  تدخل  محكمة التحفيظ  أمرا  

التايل يؤجل تحفيظ  الحقوق التي يتضمنها مطلب التحفيظ  اللهم إذا تعلق التعرض بجزء  مفرز منها ، حيث ميكن  واقعيا وب
 تجزئ مسطرة التحفيظ العقاري  قصد تحفيظ  القطع التي ال تشملها التعرضات.
 ثانيا: الصلح يف نزاعات التحفيظ وسيلة  لتقليص الزمن القضايئ

أحد املقومات الرئيسية للعدالة الناجعة، ذلك أن تعطيل مصالح املتقاضني بواسطة عدم  يعترب عنرص الزمن القضايئ
متكينهم من حقوقهم داخل أجال معقولة يرضب يف العمق حقهم الدستوري يف التقايض بل يشكل ال محالة وجها من وجوه 

عنرص الدعوى من حقه، بل أصبح ينفرد بالالعدالة، فاملفهوم الجديد الستحقاق الحقوق، أضحى يتجاوز مجرد متكني صاحب 
الزمن، كمحدد رئييس يف عدم إهدارها، ولعل التنصيص عىل البت يف الدعاوى املعروضة عىل القضاء داخل آجال معقولة يف 

 .470الدستور، ما هو إال تأكيد عىل سمو هذا املبدأ ومكانته الرفيعة ليضاف لباقي مقومات النجاعة القضائية
ه اإلشكاالت العملية يتعني االجتهاد إليجاد حلول عملية تنسجم مع القانون وروحه من جهة وان ال وللتغلب عىل هات

ن طرف ، يجب سلوك مسطرة  الصلح مترض مبصالح أطراف الدعوى أو مبراكزهم القانونية و القضائية، ولتحقيق هذه الغايات
ح أمكن التعقيدات  وطول املسطرة القضائية ، إضافة إىل الصلاملحافظ العقاري خاصة أثناء املرحلة اإلدارية وذلك لتجنب ما 

يكون مرضيا للطرفني معا عكس الحكم الذي ال يكون يف صالح أحد األطراف فبسلوك  طريق الصلح يتم الوصول إىل حل 

                                                           

  032ص  9100يناير، فبراير  سنة   21ـ  علي الحنودي: األمن القانوني  مفهومه وأبعاده ،املجلة املغربية لإلدارة املحلية و للتنمية  عدد  469

   09.37على الساعة 92/19/9199تاريخ الولوج  www.aabbir.comـ  يونس القاجو: تدبير الزمن القضا ي  ما بعد كرونا، مقال منشور بموقع  470
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ن تقديم ع ، وهو ما يشكل آلية لتقليص الزمن القضايئ يف النزاعات التحفيظ العقاري الناتجة 471رسيع ملختلف النزاعات
 التعرضات عىل مطلب التحفيظ.

فهذه املنازعة ميكن وضع حد لها يف زمن قصري، بتصالح األطراف ذوي العالقة يف املرحلة اإلدارية، وذلك بتنازل كل 
طرف عىل جزء من مطالبه، وظهور الطرفني املتنازعني مبظهر املتصالحني أمام املحافظ العقاري ، الذين اخترصوا طريق تسوية 
النزاع بينهام باللجوء إىل الصلح الذي يوفر مزايا ومكاسب لكافة األطراف، وذلك ملا مييزه عن مسطرة التقايض العادية التي 
تتسع بالبطء وهدر الطاقة و الجهود البرشية واملصاريف،باإلضافة  ملا يصاحبها عادة من طول آماد النزاعات أو إطالتها وتشعبها 

د وبأطراف الدعوى من أرضار، وما يرتتب عنها من تدهور العالقات االجتامعية بني الفرقاء ، وما يتولد وملا تلحقه باقتصاد البل
عن ذلك من مآيس اجتامعية و إنسانية ، خصوصا حينام يتعلق األمر بنزاع بني األفراد من عائلة واحدة، أو من وسط اجتامعي 

 واحد.
 خامتة:

تي الصلح فرصة حقيقية للمتعرضني وطالبي التحفيظ لحل النزاعات العقارية ال وخالصة القول ال بد من التأكيد عىل أن
ال ترقى للوصول للقضاء، كام يعترب الصلح فرصة  للمتعرضني ذوي النيات السيئة للعدول عن التعرضات التي ال أساس لها ، 

 ي حاجزا منيعا لها نظرا ملا يفرضه من عقوبات.من قانون التحفيظ العقار  42سوى ابتزاز طالب التحفيظ العقاري  التي يقف الفصل 
املعدل و املتمم  0203غشت  09من ظهري التحفيظ العقاري  30ويف هذا اإلطار أصبح لزاما عىل الدولة تعديل الفصل 

من أ عن طريق فرض إجبارية إجراء الصلح قبل توجيه امللف إىل املحكمة نظرا ملا ميكن أن توفره هذه املسطرة  04.12بقانون 
واستقرار عقاريني عن طريق حل النزاع بشكل ودي، وهو ما من شأنه أن يساهم إىل حد كبري يف تقليص الزمن القضايئ يف 
هذا النوع من النزاعات ، األمر الذي يجب  عىل الدولة التشجيع عليه، و الرتغيب يف سلوكه عن طريق الحامالت اإلعالمية 

ة العقارية قد غري ما مرة بحمالت إعالمية بواسطة النرشات قصد حث الناس عىل تسوية والتحسيسية، وهو ما قامت به املحافظ
النزاعات  القامئة بينهم بشأن التحفيظ العقاري بصفة حبية ، نظرا ألن النتائج الحصل عليها يف مسطرة الصلح تبعث دامئا عىل 

، أضف نهجها، للوصول إىل حل رسيع يريض الجانبنيالتشجيع و االرتياح، بحيث تتجىل من نتائجها أو من مصلحة الطرفني 
الخاص باإلخطار  عن التعرض، الذي يرسل إىل طالب التحفيظ لدعوته إىل رفع   32إىل ذلك  أنها أعدت منوذج يحمل رقم فـ 

 كمل وجه.أ اليد عن التعرض  أو قبوله  أو اللجوء  للصلح، ليكون املحافظ العقاري  بواسطته  قد أدى واجبه القانوين عىل
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 املراجع واملصادر
 الكتب
 : 9114، مؤسسة النخلة للكتاب، وجدة الطبعة األوىل سنة نظام التحفيظ العقاري املغريبمحمد الحياين 
  : دار النرش  14.11مستجدات قضايا التحفيظ العقاري يف الترشيع املغريب وفق القانون محمد خريي

 . 9103ة املعرفة  الرباط الطبعة األوىل  سن
 :اط ، مطبعة املعارف الجديدة الربباملغرب حامية امللكية العقارية ونظام التحفيظ العقاريمحمد خريي

 0222الطبعة الثانية سنة 
  :البيضاء  دار الثقافة العربية، الدار التعرضات أثناء التحفيظ العقاري يف الترشيع املغريب،محمد خريي

 0223الطبعة األوىل سنة 
 حامية الحقوق الواردة  عىل العقار يف طور التحفيظ، مجلة القضاء املدين سلسلة أعامل يوسف مخرتي :

  9101جامعية ،  مطبعة املعارف الجامعية  الرباط، الطبعة األوىل 
 الرسائل واألطروحات 

  : بلوم، رسالة لنيل دالحامية الوقائية لحقوق الغري خالل املرحلة اإلدارية  للتحفيظمحمد العسوين 
الدراسات العليا املعمقة  وحدة التكوين والبحث يف قانون العقود والعقار ،  جامعة محمد األول كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 9112/ 9111واالجتامعية ، وجدة  السنة الجامعية  
 :اص خ، رسالة لنيل شهادة املاسرت يف القانون الاالتفاق بني املتعرض وطالب التحفيظ حياة عسيوي

تخصص القانون املدين ،جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية، الرباط أكدال ، السنة الجامعية 
9104/9103 . 

  :يل ، أطروحة لنالدور املقيد للقضاء بشأن التعرضات عىل مطلب التحفيظ العقاريفاطمة الحروف
د األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية  يف القانون الخاص  وجدة الدكتوراه يف القانون الخاص  جامعة محم

  9101/  9112السنة الجامعية  
   : االزدواجية اإلجرائية أمام  قضاء التحفيظ  العقاري عىل ضوء االجتهاد القضايئسمرة محدوب 

ص ، جامعة محمد األول ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون الخا 04.12ومستجدات  القانون
 .9100/ 9109واالجتامعية  وجدة السنة الجامعية 

  : مقة، ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعالدعاوى الكيدية أثناء مسطرة التحفيظ العقاريعمر موىس
ة والعقار، جامعة محمد األول كلية العلوم القانونية واالقتصادييف القانون الخاص وحدة  التكوين و البحث  يف قانون العقود 

  9111/9112واالجتامعية ، وجدة، السنة الجامعية  
  كنزة الغنام: مسطرة التعرض يف ضوء القانون العقاري و املساطر الخاصة ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف

دين ، جامعة القايض عياض ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية القانون الخاص ،وحدة البحث  والتكوين يف القانون امل
   9104/9101واالجتامعية مراكش السنة الجامعية 

 املقاالت 
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  :تلقي التعرضات ورشوط تقدميها وقرارات املحافظ بشأنها عىل ضوء تعديالت قانون أحمد دحامن
 9109لسنة  9،مجلة ملفات عقارية العدد  التحفيظ
 الصلح و التحكيم يف ندوة الصلح و التحكيم و الوسائل البديلة لحل املنازعات  من خالل أمينه أزيزي :

بقرص  9112نونرب  9و  0اجتهادات املجلس األعىل  التي نظمت احتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس املجلس األعىل بتاريخ 
 .املؤمترات بالعيون

  :الثاين  ، مجلة التحفيظ العقاري العدد طالب التحفيظمحرض الصلح بني املتعرض و محمود جمعة الزريفي
   90ص  0222،سنة 

 يناير،   21ه ،املجلة املغربية لإلدارة املحلية و للتنمية  عدد : األمن القانوين  مفهومه وأبعادعيل الحنودي
 .9100فرباير  سنة 
  :مجلة املنرب  14.11رقم التعرضات عىل مسطرة التحفيظ يف ضوء مستجدات القانون عبد القادر بوبكري

  9109سنة  0القانوين العدد 
  هشام برصي: مسطرة التحفيظ العقاري وإشكاالتها العملية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة

 9103األوىل، 
 ي ترشيد تاشفني : الصلح كوسيلة بديلة لتسوية املنازعات مداخلة يف ندوة الطرق البديلة لتسوية املنازعات ال

  9113أبريل   4و  4نظمتها شعبة القانون الخاص  بكلية الحقوق بفاس برشاكة مع الوزارة العدل  وهيئة املحامني بفاس يومي 
 .  9114الطبعة األوىل لسنة   9منشورات جمعية نرش املعلومات القانونية والقضائية  عدد 

Les ouvrages 
 Ahmed rmichi : Organisation du contentieux de l’immatriculation immobilier D , E , S faculté des 

sciences juridique économique et sociale rabat année 1985 
 . al maarif al Jadida rabat Droit foncier Edition le porte impPaul  décroux.  
 JACQDUE CAILLE : la procédure judicaire de l’immatriculation foncier au Maroc librairie 

générale de droit et de jurispidence paris 1956 
 املواقع االلكرتونية 

 محمد القسطيط: الصلح يف مادة التحفيظ العقاري مجلة مغرب القانونwww.maroclaw.com   تاريخ الولوج
 00:93عىل الساعة  93/19/9199

  :مقال منشور مبوقع  تدبري الزمن القضايئ  ما بعد كرونا،يونس القاجوmwww.aabbir.co  تاريخ الولوج
   09.44عىل الساعة 93/19/9199
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 14.07املسطرة القضائية للتحفيظ العقاري باملغرب يف ضوء القانون 
The judicial procedure for real estate preservation in Morocco in the light of Law 14.07 

الباحث : لحسني بلعرسي 
 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس- كلية الرشيعة -باحث بسلك الدكتوراة

 
 :ملخص

تناولت هذه الدراسة مرحلة تطهري العقار يف مرحلتها القضائية وفق املقتضيات الترشيعية الحديثة، ويف ضوئها تربز 
 التعرضات عىل مطلب التحفيظ، وال يلجأ إليها إال بعد فشل محاولة املحفظ العقاري يف الصلح بني األطراف. وميكن لهذه
املسطرة أن تتوقف يف مرحلتها االبتدائية وقد متيض إىل االستئناف  أو التعرض أمام محكمة النقض. مع بيان الخصوصية التي 
تطبع  مسطرة التحفيظ القضائية يف مراحل التقايض الثالث. وخلصت الدراسة إىل أن حق التعرض مكفول لكنه مقيد ومرشوط، 

تخص اآلجال، وتدخل النيابة  العامة خاصة يف مرحلة النقض، باإضافة إىل أن الجهة  أىت مبستجدات 04.12كام أن القانون 
 املكفول لها تنفيذ الحكم يف قضايا التحفيظ هو املحافظ العقاري . 

وقد سلكت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل لبسط وتحليل اإلشكالية املحورية فيه، عىل أن االستقراء يظه بني الفينة 
 اصة فيام يرتبط بتتبع الترشيعات ذات الصلة بالحقوق العينية والحفيظ العقاري، والقانون املسطري.واألخى خ

 املسطرة القضائية. -التعرضات -العقار–الكلامت املفاتيح: التحفيظ 
 

Abstract : 
This study dealt with the clean-up phase of the drug in its judicial phase, in accordance with modern 

legislative requirements, They are used only after the attempt by the land holder to reconcile the parties has 
failed. This ruler can . 

This may cease at first instance and may proceed to appeal or be brought before a court. With the 
statement of privacy that prints the Judicial Conservatory in the three stages of litigation. The study found 
that the right of exposure was guaranteed but restricted and conditional, and Law 14.07 provided updates on 
the subject. The Department of Public Prosecutions is particularly involved in the process of cassation, in 
addition to the fact that the body responsible for carrying out the judgement is responsible for cases. 

The study followed the descriptive and analytical approach to the elaboration and analysis of the central 
problem. Extrapolation, however, is occasionally welcome, especially with regard to the tracking of 
legislation. In-kind rights and property rights, and in-kind law. 

Kys Word : Preservation - mental - exposures - judicial 
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 :تقديم 
يعترب حق امللكية من الحقوق األساسية لإلنسان والتي يجب حاميتها إذ ال تقوم حياته إال بها, وكل اعتداء عليها هو  

اعتداء عن حق طبيعي ودستوري ال يجوز املساس به والرتامي عليه إال بقدر ما سمح به القانون ووفق الرشوط والضوابط التي 
 أذن فيها.

فيظ العقاري سندا قويا إلثباب امللكية  والحقوق ألصحابها، وضامنا الستقرار املعامالت نظرا لقيامه ويعترب قانون التح 
عىل مبدإ نهائية الرسم العقاري، وألن لهذا املبدإ قوة إلزامية؛ فقد أحاطه املرشع بثلة من اإلجراءات التي تحول دون نفاذه إال 

دون  بالتدخل والتعرض والحيلولة -الذي يف طور التحفيظ–لحق عىل العقار بعد مروره من عدة مساطر ومراحل تأذن لصاحب ا
 استكامل طالب التحفيظ لباقي اجراءات التحفيظ.

ما ييل : "يرمي التحفيظ اىل  04-12(, واملعدل بالقانون رقم0330رمضان2)0203غشت 09جاء يف الفصل األول من ظهري
 ذا القانون من غري أن يكون يف اإلمكان إخراجه منه فيام بعد ويقصد منه: ....جعل العقار املحفظ خاضعا للنظام املقرر يف ه

تقييد كل الترصفات والوقائع الرامية إىل تأسيس أو نقل أو تغيري أو إقرار أو  إسقاط الحقوق العينية أو التحمالت   -
 املتعلقة بامللك, يف الرسم العقاري املسس له"
لتحفيظ هو "إشهار لجميع الحقوق والتغيريات املصاحبة للعقار من بدايته اىل فإن من بني ما ينجم عن عملية ا

من ظهري التحفيظ الجديد عىل أنه ''ميكن لكل شخص يدعي حقا عىل عقار تم طلب  94وهكذا فقد نص الفصل   472نهايته"
 .''تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض يف مسطرة التحفيظ

 أهمية البحث:
ينية هو حق امللكية، وهو يقع عىل العقار كام يقع عىل املنقول؛ وليكون العقار خالصا مام يشوبه أن أساس الحقوق الع -

فإن صاحبه يلجأ إىل تحفيظه،. وإذا مل تتأىت له الفرصة يف مرحلة التحفيظ اإلدارية فإن املرشع كفل له حق االستيفاء يف 
 املرحلة القضائية، وهنا تكمن هذه األهمية.

 عقار  ويدعي كونه حقا عينيا له بسوء نية، فأي سبيل يسلكه املالك األصيل الستيفاء حقه وتوقيف قد يقع شخص عىل -
 مسطرة التحفيظ؟

أىت بالجديد فيام يخص قضايا التحفيظ بشكل عام، واملرحلة القضائية منها بشكل   04.12أن املرشع كبقا للقانون  -
ر كيف يل أن أحفظ عقاري إذا مل أنجح يف املرحلة اإلدارية / اتعرض عىل خاص، وهو ما سنحاول بيانه إن شاء الله، ومبعنى آخ

 مطلب تحفيظ عقار،  يل فيه حق مرشوع قانونا.
 قضيايا العقار من املواضيع البالغة األهمية فال يكفيه بحث وال موضوع؛ وإمنا دراسات ومختربات علمية. -

 الدراسات السابقة:
ري من اإلشارة إىل مرحلة التعرضات، إذا مل يتسن لطالب التحفيظ تحقق مطلبه ال يخلو كتاب من كتب التحفيظ العقا

يف املرحلة اإلدارية، غري أن تخصيص الدراسة ملرحلة التعرضات والتعمق يف خصوصية املسطرة القضائية للتحفيظ العقاري قليل 
 التناول من طرف الباحثني، وميكن أن نورد بعض هذه الدراسات:

                                                           

 03, ص9102ط -الرباط-, دار نشر املعرف, مطبعة املعارف الجديدة03-12ستجدات القانون إدريس الفاخوري, نظام التحفيظ العقاري وفق م   472
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وصيات املرحلة القضائية ملسطرة التحفيظ العقاري، مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية يوسف مرسور، خص -
. باحث من خالله الباحث تسليط الضوء عىل إبراز اإلشكاالت التي تثريها مسطرة التحفيظ وموقف القضاء 22والقضائية، العدد

ل لة للمحافظ يف اتخاذ مختلف القرارات، وكذا االختالف الحاصوالفقه. وخلص إىل مجموعة من النتائج منها بيان السلطة املخو 
 يف تطبيق قانون املسطرة املدنية بني الفقه والقضاء يف مادة التحفيظ.

، حيث 2020-2019إلياس األزهاري، منري شامع، منازعات املسطرة القضائية للتحفيظ العقاري، ماسرت قانون املنازعات،  -
ة وعية الناظمة ملنازعات املسطرة القضائية للتحفيظ العقاري، وكذا خصوصيات الضوابط اإلجرائيعالج خصوصيات الضوابط املوض

 لنفس املسطرة. وخلص البحث إىل مجموعة من النتائج منها النقص الترشيعي الحاصل يف الجانب املسطري للتحفيظ العقاري.
 اإلشكالية:

د تصبح قضائية إذا ما ظهر متعرض عىل طالب التحفيظ وتعذر إذا كانت مسطرة التحفيظ مسطرة إدارية بدءا، فإنها ق
 الصلح بينهام. لنكون أمام مسطرة جديدة متر مبراحل عديدة، فكيف يقع تحفيظ العقار يف ظل املرحلة القضائية؟

ائيا ضويتفرع عن ذلك مجموعة من األسئلة الفرعية: ما معنى التعرض؟ وماهي صوره  وأشكاله؟ وما االجراءات املتبعة ق
 وما مصري األحكام الصادرة عن املحاكم يف دعاوى التحفيظ؟  من أجل انتزاع الحقوق موضوع التحفيظ؟

 منهج البحث:
لتقريب اإلشكالية محل الدراسة سنعتمد املنهج الوصفي التحلييل، ال سيام عند وصف الخطوات املتبعة يف املراحل 

أو  07. 14راء يظهر بني الفينة واألخرى لتتبع موقف املشع سواء يف القانون الثالث القضائية ملطلب التحفيظ. عىل أن االستق
 قانون املسطرة املدنية، أو موقف الفقه والقضاء.

 خطة البحث
 الفصل االول: التعرض عىل مطلب التحفيظ العقاري وحكم املحكمة االبتدائية

 اله ومصاريفه املبحث األول: معنى التعرض, وكيفية تقدميه وأشكاله وأنواعه وآج
 املبحث الثاين: املرحلة االالبتدائية للتعرض

 الفصل الثاين: مسطرة التعرض أمام محكمة االستئناف ومحكمة النقض
 املبحث األول: مسطرة التعرض أمام محكمة االستئناف

 املبحث الثاين: التعرض خالل مرحلة النــــــــــــقض والتعسف يف استعامل التعرض
 

 ار ملوضوع البحثالقانون اإلط
 دراسة مرحلة التعرضات يف قضايا التحفيظ العقاري، يعتمد يف إطاره القانوين عىل:

   ( املتعلق بالتحفيظ العقاري كام وقع تغيريه وتتميمه 0203أغسطس  09) 0330رمضان  2الظهري الرشيف الصادر يف
( ) الجريدة 9100نوفمرب  99) 0439من ذي الحجة  94 يف 0.00.022الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  04.12بالقانون رقم 
 (4424(، ص 9100نوفمرب  94) 0439ذو الحجة  92بتاريخ  4222الرسمية عدد 
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   (  باملصادقة عىل نص قانون املسطرة 0224شتنرب  92) 0324رمضان  00بتاريخ  0.24.442ظهري رشيف مبثابة قانون رقم
 .(9240(، ص 0224شتنرب  31) 0324رمضان  03مكرر، بتاريخ  3931املدنية )الجريدة الرسمية عدد 

 إضافة إىل القوانني األخرى لكن بشكل غري مبارش )كالتنظيم القضايئ...(
 
 الئحة الرموز: -
 مرجع سابق: م س -
 ظهري التحفيظ العقاري: ظ ح ع -
 قانون املسطرة املدنية: ق.م. -
 

 م املحكمة االبتدائية:الفصل االول: التعرض عىل مطلب التحفيظ العقاري وحك
أو يف حدوده,  -تحت طلب التحفيظ-لقد أذن املرشع لكل من لحقه الرضر  جراء عملية التحفيظ؛ إما يف ملكية العقار  

من ظهري التحفيظ الجديد عىل  94كام نص الفصل  أو يف حق من الحقوق املتعلقة به..برفع دعوى التعرض حامية لحقوقه.
 .473ذلك

 ؟ ومن له حق التعرض؟ وما هي آجاله وآثاره؟فام معنى التعرض 
 املبحث األول: معنى التعرض, وكيفية تقدميه وأشكاله وآجاله ومصاريفه 

إن محاولة دراسة التعرض يقتيض منا التطرق لألشخاص الذين يحق لهم تقديم التعرض، وشكل طلب التعرض،  
 .قاري بشأنهوالجهة التي يقصد إليها، وأجل التعرض وقرارات املحافظ الع

 املطلب األول:  مفهوم التعرض, وأشكاله-
 الحديث عن التعرض، يقتيض الحديث عن مفهومه) الفرع األول( ولكونه يتخذ مجموعة من األشكال) الفرع الثاين(.

 الفرع األول: مفهوم التعرض 
ارتباط بالعقار ؛  لشخصية ومنها ما لهيلزم طالب التحفيظ لعقار ما أن يرفق طلبه هذا ببيانات منها ما يتعلق مبعلوماته ا 

كامللك عىل الشياع, وعدد الرشكاء, ونصيب كل رشيك يف امللكية, وموقعه, ومساحته, والحقوق العينية التي تثقل العقار مع اإلشارة 
 .474إىل أصحابها

ها عىل غري ما ظ أو بذكر إذا ما ثبتت منازعة يف حق من الحقوق املتعلقة بالعقار ؛ وذلك بإغفال ذكرها يف طلب التحفي 
هي عليه عند عملية اإلشهار...فإنه يحق ملن يدعي حقا عىل عقار  موضوع مسطرة التحفيظ أن يتدخل يف هذه املسطرة عن 

 طريق التعرض وفق إجراءات محددة.

                                                           

من  93الفصل  .''''يمكن لكل اخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ   473

 03.12القانون 

 70-71-, ص9113ط األولى  -الدار البيضاء-املغربي, مطبعة النجاح الجديدة د.املختار بن أحمد عطار, التحفيظ العقاري في ضوء القانون    474

 بتصرف
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تحفيظ وذلك الوالتعرض كام عرفه األستاذ محمد خريي هو "وسيلة قانونية ميارسها الغري للحيلولة دون إمتام إجراءات  
خالل اآلجال القانونية املقررة, ويهدف التعرض بهذا املعنى إىل توقيف إجراءات التحفيظ من طرف املحافظ وعدم االستمرار فيها 

 .475إىل أن يرفع التعرض ويوضع حد للنزاع عن طريق املحكمة, أو إبرام صلح بني األطراف"
اء يتقدم به أحد من الغري ضد طالب التحفيظ مبقتضاه ينازع وقال األستاذ مأمون الكزبري إن التعرض هو: "ادع 

املتعرض يف أصل حق ملكية طالب التحفيظ أو يف مدى هذا الحق أو يف الحدود, أو يطالب بحق عيني مرتتب له عىل هذا 
 476العقد وينكره عليه طالب التحفيظ الذي مل يرش اليه يف مطلبه"

ق من الحقوق املتعلقة بالعقار يف طور التحفيظ, أو  لدفع رضر محتمل نتيجة فالتعرض إذن هو ادعاء وزعم باستحقاق ح 
 عملية التحفيظ, وهو كذلك حق من الحقوق التي منحها املرشع للغري للتعبري عن جدية  هذه املزاعم .

وسلس,  يفالتعرض هو العقبة  التي يرتقبها طالب التحفيظ والتي تحول دون استكامل اجراءات التحفيظ بشكل طبيع 
وملا كان حق التعرض ادعاء لحق, فإنه غالبا ما يسجل التعرض بحق ويف أحايني كثرية بغري حق وميكن تفسري هذا مبا يخالج 

 النفوس من حقد وحسد وما يتوارث من نزاع سيام يف البوادي وخاصة اذا تعلق األمر باألرايض الفالحية.
, وقد استقر االجتهاد 477لها قبل أن يثبت للعقار وضعه القانوين الجديدفالتعرض إذن عىل هذا هو إظهار للحقوق وإشهار 

 القضايئ عىل اعتبار املتعرض مدعيا عليه يقع عبء اإلثبات. ويتخذ التعرض أشكاال وصورا هي كاآليت:
 الفرع الثاين: الشكلية يف التعرض وصوره 
 

عن  شكل حدده القانون ) الفقرة األوىل( ومن تم الحديثيعترب حق التعرض املكفول قانونا غري معتد به إال إذا أىت عىل 
 صور التعرتض أمام مطلب التحفيظ ) الفقرة الثانية(

 الفقرة األوىل: الشكلية يف التعرض 
مل يقترص املرشع املغريب عىل التعرض عن طريق الكتابة بل يتم كذلك مشافهة. ويتلقى طلب التعرض وفق مستجدات  

 .478من املحافظ عىل األمالك العقارية, واملهندس املساح الطبغرايف املنتدب فقط دون غريهامكل  04.12القانون رقم 
 :479إذا كان الترصيح كتابة أو مشافهة يلزم إرفاقه باملعطيات اآلتية 
 اإلسم الشخيص والعائيل للمتعرض مع ذكر عنوانه  -
 بيان الحقوق املتعرض عليها أو املطالب بها  -
 لوثائق التي تؤسس إلثبات الحق املدعى به ضد طالب التحفيظبيان الرسوم وا  -

                                                           

 012, ص0232ط األولى  -الدار البيضاء-ذ محمد خيري, التعرضات أثناء التحفيظ العقاري في التشريع املغربي, دار الثقافة   475

والنشر  للطباعة  العربية  املغربي . شركة الهالل  في ضوء التشريع  التبعيةو   األصلية  الحقوق العينية  و  التحفيظ العقاري  مأمون الكزبري,    476

  33، الرباط ص0232  الثانية  الطبعة  ،

والبد أن نستحضر أن مصطلح التعرض كثير االستعمال في املجال القضا ي: كالتعرض ضد أمر صادر من رئيس املحكمة, او التعرض امام    477

 محكمة االستنناف...

قد كان قبل هذا التعديل يقدم التعرض إلى مصلحة املحافظة العقارية أو املحكمة االبتدائية, أو لدى القائد, أو قاض ي التوثيق. انظر ذ و    478

 ,. راجع ذ محمد ابن معجوز, الحقوق العينية في الفقه اإلسالمي والتقنين املغربي, دون اإلشارة إلى دار النشر023محمد خيري "التعرضات" م س, ص

 , 792, ص9101ط 

 ,  072, ص 9101محمد العلمي, القانون العقاري املغربي وفق آخر املستجدات التشريعية في املادة العقارية, ط الثالثة  -   479
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إذا قدم التعرض من شخص باسم الغري, وجب عىل هذا الشخص أن يديل مبا يثبت هويته وصفته باإلضافة اىل   -
 البيانات املتعلقة بالحالة املدنية ملن ينوب عنه وكذا الوثائق املؤيدة للتعرض.

 إن ترصيحاته البد أن  تضمن يف محرض يحرر يف نسختني يحتفظ املعرتض بإحداهام.أما إذا كان التعرض مشافهة ف 
وقد يكون التعرض كتابة ويوجه اىل املحافظة العقارية كام سبق الذكر  يف من له الحق يف تلقي التعرضات. وبناء عليه  

 يقوم املحافظ بتسجيل التعرض املستويف لرشوطه يف "سجل التعرضات"
 ية:  صور التعرضالفقرة الثان 
يصعب حرص صور التعرض التي تثار أثناء التحفيظ لكرثتها واختالفها, غري أننا سنكتفي بذكر  أكرث الحاالت وقوعا والتي  

 :480منها
املنازعات بني طالب التحفيظ الذي يعتمد يف طلبه عىل رسوم ومستندات باطلة أو مشكوك يف صحتها, وبني واضع  -

 ة.اليد املترصف مدة طويل
املنازعات بني الورثة بصفتهم طالبني للتحفيظ وبني املوىص لهم بصفتهم كمعرتضني والذين يعتمدون يف تعرضهم  -

 عىل وصية ال تزال نافذة أو ملغاة.
املنازعات بني الورثة بصفتهم طالبني للتحفيظ وبني املوهوب لهم من غري الورثة بصفتهم كمعرتضني ويستندون يف  -

 يح للهبة ذلك عىل عقد صح
 املنازعات بني الورثة أنفسهم حينام يتقدم بعضهم بطلب تحفيظ كل الرتكة دون ادخال بقية الورثة. -
وقد يكون بعضهم يعتمد رسوما عدلية يف مقابل شهادة لفيفية, أو بني طالب التحفيظ الذي اعتمد عقد رشاء رسمي او  -

دعي و بني طالب التحفيظ بوصفه مالكا للعقار وبني املتعرض الذي يعريف وبني املعرتض الذي ينوي استعامل حق الشفعة, أ 
 حق السطحية أو ملكية بعض الطبقات

 الفقرة الثالثة: أنواع التعرض
 :481يتخذ التعرض مجموعة من األشكال عىل النحو اآليت

                                                           

 , باختصار031ذ محمد خيري, "التعرضات", م س , ص   480
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 املطلب الثاين:  الحقوق التي يتعرض عليها , وآجال, ومصاريف التعرض

إىل رشوط وقواعد، وأساسها بيان الحقوق املتعرض عليها ومن له حق التعرض ) الفرع األول(   يخضع التعرض بشكل عام
 إضافة إىل احرتام اآلجال وأداء املصاريف ) الفرع الثاين(

 
 الفرع األول: الحقوق التي يحق التعرض عليها وملن له حق التعرض 

الحقوق املقبولة الطعن فيها ) الفقرة األوىل( إطافة  04.12اري حدد املرشع املغريب يف إطار القانون املنظم للتحفيظ العق
 إىل األطراف الذين يحق لهم الطعن يف قرارات ومطالب التحفيظ ) الفقرة الثانية(

 الفقرة األوىل: الحقوق التي يحق التعرض عليها 
 
ار تم طلب تحفيظه أن ما نصه: " ميكن لكل شخص يدعي حقا عىل عق04.12من القانون رقم  94ورد يف الفصل  

 يتدخل عن طريق التعرض يف مسطرة التحفيظ ...وذلك:
 يف حالة املنازعة يف وجود حق امللكية لطالب التحفيظ أو يف مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار؛ -0
 يف حالة االدعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه؛ -9
 482من هذا القانون" 24حق وقع اإلعالن عنه طبقا للفصل يف حالة املنازعة يف  -3

 والبد إلثارة املحكمة لطلب التعرض أن تتوفر فيه الرشوط التالية:
 أن يتعلق التعرض بحق عيني: كحق امللكية أو االنتفاع أو االرتفاق... -

                                                           

حق خاضع لإلشهار أمكن لصاحبه, من أجل ترتيبه والتمسك  كالتالي "إذا نشأ على عقار في طور التحفيظ 03.12من القانون 33ونص الفصل    482

يظ لتحفبه في مواجهة الغير, أن يودع باملحافظة العقارية الوثائق الالزمة لذلك. ويقيد هذا اإليداع بسجل التعرضات. يقيد الحق املذكور عند ا

 بالرسم العقاري في الرتبة التي عينت له إذا سمحت إجراءات املسطرة بذلك"

أنواع 
التعرضات

:التعرض الجزئي

ينصب على جزء 
من العقار موضوع 
مطلب التحفيظ ، 
وال بد أن يحدد 

وعاؤه

التعرض 
:االنعكاسي

ه وطالب التحفيظ في
هو المتعرض إذا 
كان مطلب التحفيظ
على عقار واحد

االتعرض 
:  الكلي

لمتعرض 
ينازع طالب 
التحفيظ على
كافة الملك

التعرض على 
:حقوق مشاعة

مطالبة المتعرض 
بنصيبه من العقار

حسب األسهم التي 
يملكها
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 أن ميارس التعرض ضد طالب التحفيظ ال ضد متعرض آخر:  -
 مطلب التحفيظ؛  أن يكون التعرض محصورا يف نطاق -
 الفقرة الثانية: ملن له حق التعرض 
يحق التعرض ملن له حقوق عىل العقار موضوع طلب التحفيظ ,وتقدم التعرضات أحيانا من طرف املالك عىل الشياع  

عن و كام ميكن تقديم التعرضات نيابة عن القارصين وفاقدي األهلية وناقصيها  .حينام ينازع رشيكه يف حصته أو يف حدوده
الغائبني وعن املفقودين وذلك من طرف ممثليهم القانونيني )الويل، الويص، املقدم( أو من قبل القايض املكلف بالقارصين أو 

 . النيابة العامة، أو من طرف الوكيل رشيطة أن يثبت كل هؤالء نيابتهم القانونية أو وكالتهم
في, م مصلحة فيه وهو ما يسمى بالتعرض الكيدي أو التعس" وقد ميارس التعرض حتى من قبل األشخاص الذين ليست له

إال أن املرشع قد فرض غرامات عىل األشخاص الذين ميارسون هذا النوع من التعرض إذا ثبت للمحكمة أن املتعرض مل يقصد 
 .483سوى الكيد أو االنتقام من طالب التحفيظ ولو بتجميد اجراءات التحفيظ لفرتة من الزمن"

 : آجال التعرض الفرع الثاين 
ترتتب عىل التعرض  مجموعة من اآلثار؛ لكنها تختلف ما إذا كان مامرسا داخل األجل ) الفقرة األوىل( أو كان التعرض 

 مامرسا خارج أجله القانونية ) الفقرة الثانية(.
 الفقرة األوىل: التعرض داخل األجل 
, وذلك  04.12من القانون 94ص عىل ذلك الفصل من حق كل شخص أن يتقدم بالتعرض يف مسطرة التحفيظ كام ن 

 يف أجل شهرين بدءا من يوم نرش  إعالن التحفيظ بالجريدة الرسمية.
إذا تم التعرض وفق اإلجراءات القانونية ويف اآلجال املحددة وكان مستوفيا لكل الرشوط ترتب عن ذلك وقف مسطرة  

التحفيظ  , لتفعل املسطرة القضائية إذا ما تعذر رفع التعرض صلحا بني طالبالتحفيظ اإلدارية التي يرشف عليها املحافظ العقاري
 واملتعرض.

 الفقرة الثانية : التعرض خارج األجل  
بعد  92ما ييل: "ال يقبل أي تعرض باستثناء ما هو منصوص عليه يف الفصل 04.12من القانون  92ورد يف الفصل  

 عالن ...بالجريدة الرسمية"انرصام أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نرش اإل 
من نفس  92فال يقبل أي تعرض وقع بعد انرصام األجل املحدد يف شهرين إال بصفة استثنائية كام هو منطوق الفصل 

القانون " ..ميكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف املحافظ عىل األمالك العقارية,... يتعني عىل املتعرض أن يديل 
مالك العقارية بالوثائق املبينة لألسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل األجل ...يكون قرار املحافظ عىل للمحافظ عىل األ 

 األمالك العقارية برفض التعرض غري قابل للطعن القضايئ",
وتجدر اإلشارة إىل أن املحافظ العقاري هو من له سلطة الحسم يف التعرضات الواقعة خارج األجل بالقبول أو   
 من غري تربير لقراره وال قابليته للطعن القضايئ. 484الرفض

                                                           

 012محمد خيري "التعرضات" م س, ص   - 483

 حاالت رفض التعرض   484
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فإذا قبل هذا التعرض فقد اعطاه املرشع الحق يف مصالحة األطراف، ويف جميع األحوال فإن املحافظ العقاري يبذل  
قعه كل و كل ما يف وسعه ويستعمل كل سلطاته من أجل إنهاء هذا الخالف، فإذا نجح يف مساعيه فإنه يحرر محرضا بذلك ي

من املتعرض وطالب التحفيظ تكون له قوة االلتزام العريف، أما إذا عجز عن إجراء هذه املصالحة فإنه يكون مضطرا إلحالة امللف 
 , وبهذا تنتقل مسطرة التحفيظ من كونها مسطرة ادارية اىل مرحلة اخرى وهي القضائية.عىل القضاء

 املبحث الثاين: املرحلة القضائية للتعرض
 
ذا استوىف طلب التعرض كافة الرشوط الشكلية والجوهرية, لزم املحافظ قبوله, وهو بهذا القبول ال يفيد إثبات وال نفي إ  

 الحقوق املدعى بها يف صلب التعرض.
إذا مل يتم الصلح بني طالب التحفيظ وبني املتعرضني بالرغم من محاوالته هو أو املحافظ أو هام معا، وبقي كل من  

عىل موقفه، يوجه املحافظ إنذارا أخريا إىل املتعرضني ليك يؤدوا داخل ثالثة أشهر صوائر التعرض، ويضعوا لدى الطرفني 
املحافظة العقارية ما لديهم من الوثائق والرسوم التي تؤيد تعرضاتهم مع إشعارهم بأن املحكمة لن تقبل منهم أي رسم أو وثيقة 

ل امللف عىل املحكمة االبتدائية)املطلب األول(  التي يتواجد العقار  املتعرض عىل ، ثم يحي 485يقع اإلدالء بها منهم أمامها
 يتم دراسة امللف وإصدار الحكم) ااملطلب الثاين( .تحفيظه بنفوذها

  املطلب األول: املرحلة االبتدائية
شار املقرر )الفرع ني، يحال إلىاملستملا يحال ملف العقار املراد الطعن فيه عىل املحكمة االبتدائية الخاضع لها العقار املع

 األول(  للقيام بدوره يف ملف القضية موضوع العقار؛ وذلك يف حدود الصالحيات املقررة قانونا) الفرع الثاين(
 الفرع األول:دور القايض املقرر يف تحضري امللف:  
معينة أو قضايا  حكمة لتهييء قضيةالقايض املقرر هو " قاض ينتمي للهيئة القضائية يتم تعيينه من طرف رئيس امل 

معينة, فهو الذي يبحث يف النزاع ويسريه بأبسط الوسائل وأكرثها فعالية حتى يستطيع أن يكّون تصورا عاما لجميع عنارص 
من ظ ت ع والتي جاء فيها: "يعني رئيس املحكمة االبتدائية فور 34, كام نصت عىل ذلك الفقرة األوىل من الفصل 486القضية"

 له مبطلب التحفيظ قاضيا مقررا يكلف بتحضري القضية للحكم واتخاذ جميع اإلجراءات املناسبة لهذه الغاية..."توص
يكون دور القايض املقرر  بذلك محوريا يف جمع وعرض وبسط مستندات األطراف حامية لحقوقهم, لذلك فقد وسع  

 تي يراها نافعة ورضورية للوصول اىل الحقيقة والتي ستمكناملرشع من نطاق ترصفه وأذن له رصاحة باتخاذ كل اإلجراءات ال
–ما نصه:"وميكنه كذلك  04.12من القانون34املحكمة من الحكم  يف القضية مبا ينبغي. جاء يف الفقرة األخرية من الفصل 

قضية, ويستمع ضري الأن يتلقى جميع الترصيحات أو الشهادات, ويتخذ جميع اإلجراءات التي يراها مفيدة لتح -القايض املقرر
بالخصوص إىل الشهود الذين يرغب األطراف يف االستامع اليهم" كام له الحق يف االستعانة مبهندس مساح طبغرايف أو 
االنتقال إىل عني املكان, "ويحدد من جهة أخرى املبلغ الذي يجب أن يودعه املعني باألمر, وذلك حسب األعامل التي ستنجز 

                                                           

 بتصرف 721-727ذ محمد ابن معجوز , م س, ص   485

 927, ص9103, دار نشر املعرفة, ط03.12د محمد خيري, العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع املغربي من خالل القانون الجديد رقم   486
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, وقد يقتيض األمر إشعار السلطات املحلية لحفظ االمن أثناء وذلك حينام 487يها ظروف البحث والتنقل"والتعويضات التي تقتض
 تكون مؤرشات تدل عىل شدة التنازع الحاصل بني املتعرضني وطالب التحفيظ.

الحجج التي ب وذلك لتدارس والتحقق من الوثائق واملستندات التي تضمنها امللف املحال عىل املحكمة, سواء تعلق األمر 
أدىل بها طالب التحفيظ أو املعرتض عليه, وكل ذلك بغرض تحديد طبيعة النزاع, إن كان يتعلق باملنازعة يف حق امللكية, أو بشأن 

 حدود العقار, أو املطالبةبحق من حقوق االرتفاق, أو املنازعة يف حق ثم اإلعالن عنه...
ير منذ إحالة امللف عليه من لدن رئيس املحكمة االبتدائية, يقوم بوضع تقرعند استكامل القايض املقرر لكافة اإلجراءات  

إجاميل لدى املحكمة, "يتضمن كل ما حدث من عوارض يف تسيري املسطرة, ويحلل فيه القايض املقرر  الوقائع والتعليالت 
 ها. يع النقط الواجب الفصل فيالقانونية التي قدمها الخصوم مع ادراج جميع مطالبهم واستنتاجاتهم إضافة إىل ذكر جم

 
 الفرع الثاين : صالحيات القايض املقرر

 
" يقدم املحافظ عىل األمالك العقارية وخالل الثالثة أشهر املوالية النتهاء أجل التعرضات بإحالة امللف مشفوعا بكافة  

املحكمة إىل تعيني  ملطلوب تحفيظه، فيبادر رئيساألوراق واملستندات إىل كتابة ضبط املحكمة االبتدائية الكائن بدائرتها العقار ا
قايض مقرر يكلف بالنظر يف القضية, وللقايض املقرر اتخاذ كل اإلجراءات التي يراها رضورية لتهييء حل للقضية وجعلها جاهزة 

هود مبعية كاتب  الشللبت  كاألمر بإجراء معاينة والتنقل إىل عني املكان قصد مطابقة حجج األطراف عىل العقار واالستامع إىل
الضبط ومهندس مساح طبوغرايف  ، وإن اقتىض الحال ميكن أن يقوم بهذا اإلجراء بشكل شخيص أو ينتدب قاضيا آخر. هذا 
وتعد هذه املعاينة عمال اختياريا, للقايض املقرر أن يتخذه من تلقاء نفسه أو بناء عىل طلب األطراف، غري أنه يف بعض الحاالت 

 وف عىل عني املكان...البد من الوق
ويحدد القايض املقرر تاريخ هذا االنتقال واملصاريف الالزمة له حسب األعامل التي سيتم إنجازها وكذا الطرف امللزم بهذه 

 .املصاريف
عندما يتأكد القايض املقرر من أن القضية أصبحت جاهزة للحكم وأنه استوىف جميع اإلجراءات الرضورية يعلم األطراف 

 أيام عىل األقل من هذا التاريخ. 2استدعاء بتاريخ انعقاد الجلسة التي ستعرض فيها القضية قبل  بواسطة
هذا وتجدر اإلشارة إىل أن حكم املحكمة هنا قارص عىل البت يف ما إذا كان التعرض مبنيا عىل أساس أو ال، وال ميكنها الخروج 

يام لذي يبقى من اختصاص املحافظ أو الفصل بني املتعرضني فعن هذه الصيغة للنظر يف قبول مطلب التحفيظ أو رفضه ا
بينهم، كام يتعني عىل املحكمة أن تبني يف حكمها حدود ومساحة األجزاء املحكوم بها لفائدة املتعرضني، ويف حالة الشياع 

 .نصيب كل واحد منهم .
ترص عرض عن تعرضه فإن دور املحكمة يقإذا حدث أثناء رسيان الدعوى أن قبل طالب التحفيظ التعرض أو تنازل املت 

عىل اإلشهاد عىل القبول أو التنازل، ثم تحيل ملف القضية عىل املحافظ الذي يقرر تحفيظ العقار مع مراعاة ما تم اإلشهاد عليه 
 .بني الطرفني سواء بقبول الحق محل التعرض أو بتنازل املتعرض عن ما ادعاه

االبتدائية فيام يخص التعرضات ابتدائية وحضورية، برصف النظر عن حضور األطراف أثناء  وتعترب األحكام الصادرة عن املحكمة
                                                           

 922التحفيظ العقاري...م س, صدمحمد خيري, العقار وقضايا    487
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انعقاد الجلسة أو غيابهم، ذلك أن حضورهم غري إلزامي، ولذلك فهي قابلة لالستئناف ويتعني تبليغ ملخص الحكم مبجرد صدوره 
ئر األطراف يف موطنهم الحقيقي أو املختار، وينص هذا أيام إىل طالب التحفيظ وسا 2وعىل أبعد تقدير خالل مدة ال تتجاوز 

يوما من تاريخ التبليغ،  31من ق.م.م، أي أجل  034التبليغ عىل إمكانية استئناف الحكم داخل األجل املنصوص عليه يف الفصل 
 488".من ظ.ت.ع أحال عىل قانون املسطرة املدنية 40لكون الفصل 

 
 املطلب الثاين: الجلسة وإصدار الحكم

من  34يتم تحديد تاريخ الجلسة التي ستندرج فيها القضية ويخرَب األطراف بذلك وذلك بناء عىل مقتضيات الفصل  
ظهري التحفيظ العقاري ..الذي ينص عىل ماييل: "عندما يرى القايض املقرر أن القضية قد أصبحت جاهزة يخرب األطراف بيوم 

, وتجدر اإلشارة إىل 489عدها بثامنية أيام عىل األقل بعد التوصل باالستدعاء"الجلسة العلنية التي ستعرض فيها وذلك قبل مو 
الفرع األول( ليكون امللف جاهزا من ) . وتنعقد الجلسة بناء عىل اجراءات وشكليات490أن حضور األطراف للجلسة ليس إلزاميا

 حيث الشكل واملوضوع الستصدار الحكم ) الفرع الثاين(
 كليات انعقاد الجلسة الفرع األول: اجراءات وش 

يخضع موضوع التقايض يف قضايا التحفيظ العقاري إىل املسطر يف ق.م.م ولذلك فإن من أهم إجراءاتها 'تالوة تقرير 
 املستشار املقرر) الفقرة األوىل(  ثم االستامع اىل األطراف والنيابة العامة )الفقرة الثانية(

 الفقرة األوىل: تالوة القايض املقرر تقريره
سبقت اإلشارة إىل أن املرشع وسع من سلطة القايض املقرر ونص عىل جملة من الصالحيات التي متكنه من التنقل  

والتثبت واالستفسار واملعاينة للمعطيات الواردة يف امللف املسند إليه وذلك كله بغرض إعداد تقرير شامل, بناء عىل ما ورد فيه 
, فيتعني بذلك عىل القايض املقرر استعراض موضوع الدعوى وأطرافها  ومحل النزاع تقيض املحكمة يف القضية موضوع النزاع

 بكل موضوعية وحياد من غري أن ينترص لطرف دون آخر .  وبعد استامع القايض لتقرير القايض املقرر يثني  بأطراف الدعوى.
 

 : 491امةالفقرة الثانية:  االستامع إىل األطراف أو إىل وكالئهم وإىل النيابة الع
   ,ال يتعني لزوما  عىل املحكمة االستامع إىل األطراف إال استثناء يف حالة ظهور عنارص جديدة متعلقة بالنزاع

أو  إن كان للمحامني إضافات جديدة عىل ما ضمنوه يف تقاريرهم الكتابة املودعة لدى املحكمة من ذي قبل, وملا ضمنه القايض 
 به أو عند انتقاله اىل محل النزاع.املقرر من ترصيحات األطراف يف مكت

 ومع ذلك فليس هناك مانع يحول دون استامع املحكمة لألطراف مرة أخرى, سيام إذا كانت الرضورة تدعوا إىل ذلك
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   ال يعترب تبليغ النيابة العامة إلزاميا  إال استثناء اذا تعلق األمر بفاقد األهلية أو ناقصها لذلك ال يعترب حضورها
ما نصه "ويقدم ممثل النيابة العامة إن اقتىض الحال  04.12من القانون ظ ت ع املعدل بقانون32ذلك, جاء يف الفصل إجباريا ك

 مستنتجاته, ثم يفصل يف القضية إما يف الحني وإما بعد املداولة"
 
 الفرع الثاين: إصدار الحكم 
اتهم, ثم النيابة العامة وبعد عرض األطراف ملستندبعد كل الجهود املبذولة من طرف املحافظ العقاري فالقايض املقرر  

والتداول يف حيثيات القضية موضوع النزاع يف جلسة املحكمة, تكون هذه األخرية قد وصلت يف آخر األمر إىل حكم يف القضية 
اريف) نب يف املصيتعني عليها إصداره وإبالغ األطراف به. وال يجوز أن يتجاوز الحكم الحدود )الفقرة األوىل( دون إفال ال

 الفقرة الثانية(
 
 الفقرة األوىل : الفصل يف حدود نطاق مطلب التحفيظ ويف الحق العيني املتعرض عليه 
 يف حدود نطاق مطلب التحفيظ: -0 

إذا تم قبول التعرض من قبل املحافظ فهذا يقتيض عىل املحكمة أال تصدر حكام بعدم التعرض, وإمنا من صالحياتها 
أو برفضه, وألن الحجج التي يعضدد بها املعرتض تعرضه ويضمنها اىل طلب التعرض قد تتضمن إىل جانب  الحكم بصحته

الحقوق املعرتض ضدها حقوقا أخرى, غري أنه ال تحكم املحكمة إال بالحقوق املضمنة يف طلب التحفيظ وال تتعداها إىل غريهامن 
 الحقوق وإن كان هناك ما يثبتها من رسوم وغريها.

 الفصل يف الحق العيني املتعرض عليه -9 
ال تفصل املحكمة بإصدار الحكم يف دعوى شخصية, وإمنا ينصب عملها عىل الحقوق العينية العقارية القابلة للتسجيل 

 من مدونة الحقوق العينية. 2والتي ورد ذكرها يف الفصل 
 
 الفقرة الثانية: البث يف قضية املصاريف 
 مصاريف التعرض: -0
م به أن  مصاريف التحفيظ تقع عىل عاتق طالب التحفيظ دون غريه, إذ ال يعود التحفيظ بالنفع إال عىل طالبه من املسل 

من ظ ت ع "تكون مصاريف 40فكان لزاما أال تقع مصاريفه إال عليه, سواء ورد عليه تعرض أم ال, وهو ما رصح به الفصل 
 التحفيظ عىل طالبه".

يف مصاريف التعرض, "وهذه املصاريف هي التي تدفع من طرف املتعرض بداية ويتحملها إمنا يلزم املحكمة أن تبث يف  
, وبناء عىل هذا فالتعرض متى حكم بصحته فاملصاريف تقع عىل طالب التحفيظ فيعوض بذلك ما  492الطرف الخارس نهاية"

ل من ابه, وأما يف حالة ما إذا خرس كخرسه املتعرض, وأما إذا حكم بعدم صحة التعرض فام خرسه املتعرض يكون بذلك عىل حس
طالب التحفيظ واملتعرض جزءا من مطالبه فإن املحكمة بذلك تقيض عىل كل طرف بسبة ما خرسه من الدعوى . وقد تحكم 

من ظ 40املحكمة عىل املتعرض بغرامة زائدة يف حالة ما ثبت يف حقه استعامل حق التعرض استعامال تعسفيا. ورد يف الفصل
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مصاريف التعرض فتكون عىل طالب التحفيظ إذا ثبتت صحة التعرض, وعىل املتعرض اذا رفض تعرضه, وتوزع  ت ع "أما
 املصاريف او تقع فيها املقاصة حسب ما تقرره املحكمة املعروض عليها االمر اذا خرس كل واحد من االطراف بعض مطالبه"

 
 مصاريف التحقيق والتنقل -9
من صالحياته االستعانة بكل ما يعينه عىل التثبت مام أمدته به املحكمة يف ملف  سبق وأن قلنا إن القايض املقرر 

القضية من حقوق ومستندات ومحل النزاع وغريها, مام قد يقتيض منه التنقل اىل العقار موضوع التحفيظ, فمن يتحمل من 
 األطراف هذه املصاريف؟

وتكون مصاريف التحقيق اإلضايف عىل الطرف الذي تسبب  من ظ ت ع الفقرة الثانية منه ما ييل: "40ورد يف الفصل 
فيها, وتكون عىل الطرف الخارس إذا بارش القايض املقرر  ذلك التحقيق تلقائيا, ويبث يف هذا الصدد مبقتىض الحكم الذي 

 يفصل نهائيا يف الدعوى...ترتك عىل عاتق كل طرف ما تحمل من مصاريف".
ضية مصاريف التعرض وصوائر التحقيق والتنقل فنادرا ما يفكر األطراف يف مادة ورغم حرص املحكمة عىل البث يف ق 

التحفيظ العقاري يف هذه املصاريف او القيام باإلجراءات التي متكنهم من اسرتجاعها مام يفيد بأنها تبقى عمليا عىل عاتق من 
 قام بأدائها

493 
 النقض الفصل الثاين: مسطرة التعرض أمام محكمة االستئناف ومحكمة

فإن لألطراف حق سلوك جميع الطرق الستيفاء حقهم أو إثباته، وإذا  04.12وفقا ملستجدات قانون التحفيظ العقاري 
صدف وأن صدر حكم يف املرحلة االبتدائية ضد طالب التحفيظ أو املتعرض، فاملرشع منح لهم اختيار سلوك التعرض يف املرحلة 

ملبحث األول( وقد تكون هذه األخرية أصدرت حكام يعترب بادئ األمر نهائيا ولكن القانون االستئنافية بقواعدها وشكلياتها ) ا
 السالف الذكر أقر عىل حق األطراف الطعن فيه أمام محكمة النقض ) املبحث الثاين( 

 املبحث األول: مسطرة التعرض أمام محكمة االستئناف 
فيظ البتدائية، فخول املرشع ملن ادعى الحق يف العقار دعوى التحتأيت مرحلة االستئناف بعد صدور الحكم يف املرحلة ا

؛ بحيث إن االحكام الصادرة عن املحكمة 494أن يسلك هذا الطريق، فاالستئناف هو وسبة اطعن الوحيدة يف األحكام االبتدائية
حكم حينذاك فتحال ذا الحق فينفذ الاالبتدائية ال تعترب نهائية إال يف بعض الحاالت؛ كانتهاء أجل االستئناف ومل يتم مامرسة ه

نسخة الحكم إىل املحافظ العقاري مذيال بالصيغة التنفيذية.؛ ولذلك  كان لزاما علينا الحديث عن قواعد االستئناف وفقا لظهري 
ت للفصل االتحفيظ العقاري ) املطلب األول( ليعترب بذلك االستئناف مقدما بصورة صحيحة فيحال إىل كاتب الضبط لتبدأ االجراء

 يف القضية املحالة إىل املحكمة ) املطلب الثاين(.
 املطلب األول: قواعد استئناف الحكم االبتدايئ يف قضايا التحفيظ العقاري

لقبول التعرض أمام محكمة االستئناف، ال بد أن ميارسه أطراف حدد املرشع صفاتهم مع احرتام أجل مامرسة هذا الحق 
 ىل خضوعه بأنواعه لقواعد شكلية إلزامية ) الفرع الثاين() الفرع األول( باإلضافة إ
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 الفرع األول: أطراف االستئناف وآجاله
 

قبل الحديث عن مسطرة استئناف القرارات الصادرة يف دعاوى التحفيظ العقاري، ال بد بادئ األمر من التعرف عىل من 
 س فيها هذا النوع من الطعن؟ ) الفقرة الثانية (له الحق يف مامرسته؟ ) الفقرة األوىل( وما هي اآلجال التي ميار 

 الفقرة األوىل:  أطراف االستئناف
 أوال: املامرس لحق االستئناف ومن يقع عليه هذا الحق

بداهة أن لكل دعوى أطرافا سواء معنويني أو اعتباريني، وإذا صدف أن صدر حكم نهايئ من املحكمة االبتدائية ، يكون 
ولعل املراد  من هذه الصيغة   495التحفيظ قابال لالستئناف مهام كانت قيمة العقار املطلوب تحفيظه هذا الحكم الصادر بشأن

تكريس ثقافة الحق والتمكني االقتصادي والحقوقي لألفراد، فلرمبا يكون قيمة العقار أقل مام تحتاج إليه الدعوى من التبعات 
 حق االستئناف:والعكس، لكن املرشع خول ملن توفر فيه الرشوط اآلتية 

 الصفة:  -1
منح املرشع لكل طرف يف الدعوى العقارية أو ممثال عنه يف املرحلة االبتدائية ، لحامية حقه قضائيا وسبق له أن طالب 
به يف هذه املرحلة األخرية، حق مامرسة التعرض واستئناف الحكم إذا ردت املحكمة دعواه كال أو جزءا إن كان مدعيا، وكذلك 

 .496الب التحفيظ الذي حكمت عليه املحكمة برد جميع أو بعض مطالب املتعرضمن قبل طعن ط
وبتعبري آخر فإن مرحلة االستئناف تنبني عىل أطراف الدعوى يف مرحلتها االبتدائية؛ فال ميكن قانونا أن يقع االستئناف 

وكيل أحد  ملطعون فيه، أو من قبلمن شخص مامل يكن طالبا للتحفيظ أو من كان معرتضا يف الدعوى التي صدر فيها الحكم ا
األطراف أو النائب الرشعي عن فاقد األهلية أو ممثال عن الشخص االعتباري، بحيث ال ميكن أن يقدم بأسامء هؤالء املذكورين 

وإال فإن الدعوى تلغى بحجة عدم استيفائها لرشط الصفة. حيث تنص الفقرة الثانية  497وإمنا باسم طالب التحفيظ أو املتعرض
عىل أنه :)يف مرحلة االستئناف ال ميكن لألطراف يف املرحلة االستئنافية، أن يتقدموا بأي  04.12من قانون  43من الفصل 

طلب جديد،  ويقترص التحقيق اإلضايف الذي ينجزه املستشار املقرر عىل النزاعات التي أثارها مطلب التحفيظ يف املرحلة 
 االبتدائية".

 : املصلحة -2
ة مخالفا ملا يصبو إليه من حقوق يف املرحل -مدعي/ مدعى عليه  -ا أن الطرف الذي جاء الحكم االبتدايئواملقصود به 

 498الحصول عىل قرار أنفع له ويف مصلحته،  -وهي محكمة االستئناف هنا  -االبتدائية ؛ فإنه يرجو من املحكمة األعىل درجة
 من قىض الحكم االبتدايئ  بصحة تعرضه أو  من حكم له . واملراد بهذا الرشط أن التعرض باالستئناف ال ميارسه 

وتجدر اإلشارة إىل أنه إذا رفض املحافظ تحفيظ العقار الذي كان موضوعا للتعرض لسبب من األسباب فاملترضر يف هذه 
 .499الحالة ال يكتسب صفة من له مصلحة االستئناف، وإمنا يطعن يف قرار املحافظ لدى املحكمة
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 األهلية -3
، واألهلية املطلوبة يف 500امها مفصلة يف قانون االلتزام والعقود وغريها فيام يخص نقصانها ومتامها وانعدامهاوأحك  

استئناف دعوى عىل مطلب التحفيظ هي نفسها التي تكون يف املرحلة االبتدائية، إال إذا كان ناقصها يف املرحلة االبتدائية 
رتتب عقار عن طريق نائبه فبلغ سن الرشد بني تاريخ الحكم وتاريخ االستئناف، ويفصار أهال بعد الحكم، كالقارص املتعرض عىل 

 عىل رفع االستئناف من طرف عديم األهلية بطالن االستئناف، ولهذا فيام 
وتجدر اإلشارة إىل أنه ال ميكن رفع االستئناف إال ضد األشخاص الذين كانوا أطرافا أو ممثلني يف املرحلة االبتدائية 

 .501ضافة إىل ذلك يجب أن يكون هؤالء األشخاص خصوصا للمستأنف واستفادوا من األحكام الصادرة ضمن هذا األخريوباإل 
وكتعليق عىل هذه الرشوط فإن املرشع أحسن صنعا بذكر هذه االحرتازات كيال تكون الحقوق عرضة لالنتهاك من طرف 

 صفة له يف دعاوى التحفيظ ملا كان لكل ملف نهاية، ألن يف األغيار؛ سواء بحسن أو سوء نية، فلو تدخل من ال مصلحة وال
كل مرحلة سيظهر طرف يدعي حقا أو يريد إثباته. فإن كان الحكم االبتدايئ يف صالح التحفيظ فاملامرس للتعرض هو املتعرض 

 عىل هذا املطلب، ويقع التعرض عىل قرار املحكمة عند توقيفها ملف التحفيظ فيامرسه طالبه.
 رة الثانية: أجل االستئناف وآثارهالفق 

 أوال: أجل االستئناف
ما نصه" مبجرد صدور الحكم وقبل انرصام مثانية أيام يبلغ ملخصه إىل طالب  04-12من قانون  41جاء يف الفصل 

ل املحدد االتحفيظ وإىل جميع املعرتضني وفق الشكل املقرر يف قانون املسطرة املدنية، ميكن استئناف هذا الحكم داخل اآلج
 .502يف نفس القانون"

و فحوى هذا النص يحيلنا إىل قانون املسطرة املدنية لتحديد أجل ابتداء وانتهاء االستئناف يف دعوى التحفيظ العقاري، 
"... يجب أن يقدم استئناف أحكام املحاكم االبتدائية خالل ثالثني يوما .. يبتدئ هذا األجل من  034حيث نجد يف فصله 

. وبناء عىل هذين النصني، فإن املتعرض الذي قىض له الحكم االبتدايئ برد تعرضه أو طالب التحفيظ يف 503بليغ"تاريخ الت
يوما يبتدئ هذا األجل من يوم تبليغه به  31حالة صدور الحكم لفائدة املتعرض أن يتقدم بطلب استئناف هذا الحكم داخل أجل 

                                                           

 املعتوه( –السفيه  -يبلغ سن الرشد من مدونة األسرة( يعتبر ناقص األهلية: الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم 902جاء في املادة   - 500

 292محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ، ص  - 501

 .7223، املنشور بالجريدة الرسمية عدد  03-12املتعلق بتنفيذ قانو  9100نونبر  99صادر   0.00.022ظهير شريف رقم  - 502

ل كامال :" استعمال الطعن باالستيناف حق في جميع األحوال عدا ونص الفص 91/01/9100قانون املسطرة املدنية، الصيغة املحينة بتاريخ  - 503

إذا تعلق األمر بقضايا األسرة فمن استيناف  يجب أن يقدم استيناف أحكام املحاكم االبتدائية خالل ثالثين يوما. إذا قرر القانون خالف ذلك.

ذا األجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو يبتدئ ه األحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما.

يبتدئ سريان األجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من  املختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتل ى القانون.

ب على كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية أن ترفع مقال استيناف األحكام يج يوم التبليغ.ال يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ.

يم دالصادرة في قضايا األسرة مع املستندات املرفقة إلى كتابة ضبط املحكمة املرفوع إليها االستيناف خالل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تق

انوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ املعجل ضمن الشروط املنصوص عليها في االستيناف.يوقف أجل االستيناف، واالستيناف نفسه داخل األجل الق

 "032الفصل 
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بمجرد توصل األطراف بنسخة الحكم يبدأ رسيان أجل االستئناف ويسقط ،  ولهذا ف504من ق.م.م 034طبقا ملقتضيات الفصل 
 .505بعد انرصام األجل املنصوص عليه قانونا ألن هذا األجل حتمي وال يسرتجع هذا الحق 

 ثانيا: آثار االستئناف     
كونها نهائية ما ميت بتوقيف تنفيذ الحكم املطعون فيه، وهذا األمر يف األحكام الصادرة من املحكمة االبتدائية ولو س -

اف قد يعرض ، ذلك أن كل إجراء تنفيذ تم رغم االستئن-والتي ستأيت معنا فيام يستقبل إن شاء الله-مل تنقض آجال االسئناف 
وإمنا يرتب االسئناف هذا الحكم إقرارا  506صاحبه للحكم عليه بتعويضات لصالح املستأنف مع رد الحالة إىل ما كانت عليه

 املبني عليه النظام القضايئ املغريب، ثم لكون سلطة التنفيذ ليست بيد األشخاص وإمنا بيد املحافظ، إذا ما لدرجات التقايض
 أحالت عليه املحكمة امللف وبيان التنفيذ.

ناف، إلعادة ويطرحه أمام محكمة االستئ -كدرجة أوىل للتقايض –االستئناف ناقل ملجموع النزاع من املحكمة االبتدائية  -
 .507يف قضية امللف املراد تحفيظه، للبث فيه لصالح املدعي أو املدعى عليه النظر

وجدير بالذكر أن املرشع مل يتطرق إىل طريقة معينة يحصل بها التبليغ ومل يبق عىل صيغة معينة يحصل بها، مام يوحي 
القضائيني أو عن طريق  ضبط أو املفوضنيإىل كونها تخضع لألحكام املقررة يف التبليغات القضائية التي تستند األعوان كتابة ال

 .508الرسالة املضمونة أو بطريقة اإلدارية مع الحرص عىل شكليات التوصل
 الفرع الثاين: شكليات االستئناف وأنواعه

ك يف صاحب حق، ومل يسل -مثال–إن أهم ميزة تختص بها املساطر بشكل عام، هي ميزة الشكل؛ فقد يكون املتعرض 
الخاصة به، فال يقبل استئنافه، فال بد إذن من التزام الشكليات ) الفقرة األوىل( عالوة عىل ما سبق فإن يف مطالبته املسطرة 

 دعوى واحدة قد نجد أنواع من االستئنافات ) الفقرة الثانية(.
 الفقرة األوىل:  شكليات االستئناف

من ق.م.م، ويكون  040طعون فيه حسب الفصل يقدم االستئناف أمام كتابة ضبط املحكمة االبتدائية مصدرة الحكم امل
.  عالوة 509ذلك إما بواسطة ترصيح شفوي او مقال كتايب، واملستأنف هو حر  يف عملية تنصيب محام للدفاع عنه من عدمه

من قانون املسطرة املدنية، بان يوضع وفق  040عىل ان املقال االستئنايف يجب ان يقدم وفق الشكليات التي حددها الفصل 
لرشوط القانونية امام املحكمة املصدرة للحكم املطعون فيه، وتؤدى عنه الرسوم القضائية، ويثبت وضعه بسجل خاص معد لذلك، ا

ويف هذا املعنى ورد .ويسلم كاتب الضبط وصال لألطراف الذين يطلبونه، وتعد النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط مبثابة وصل

                                                           

نص الفصل :" استعمال الطعن باالستيناف حق في جميع األحوال عدا إذا قرر القانون خالف ذلك. يجب أن يقدم استنناف أحكام املحاكم  - 504

األسرة فمن استيناف األحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما. االبتدائية خالل ثالثين يوما. إذا تعلق األمر بقضايا 

لقانون. ا يبتدئ هذا األجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو املختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتل ى

 م بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.ال يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ"يبتدئ سريان األجل تجاه الشخص الذي بلغ الحك

 293محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ، ص  - 505

 292محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ، ص  506

 .292محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ ص  - 507

 .202محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ ، ص  - 508

 011، ص 9100عمر ازوكار، الدليل العملي للعقار في طور التحفيظ، ط : النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة األولى  - 509
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  :يف قرار ملحكمة النقض ما ييل
من ظهري التحفيظ العقاري تنص عىل ان االستئناف يقبل دامئا يف موضوع التحفيظ،  40اذا كانت مقتضيات الفصل .... "

مهام كانت قيمة العقار املطلوب تحفيظه، فان ذلك ال يفيد ان املستأنف معفى من أداء الوجيبة القضائية عن طلبه، بل يتوجب 
 .510دم قبول طعنه عليه القيام بهذا االجراء تحت طائلة ع

 .511الفقرة الثانية: االستئناف األصيل والتبعي
واالستئناف كام يكون أصليا قد يكون فرعيا يثار بسبب االستئناف األصيل ويف سائر أطوار املناقشات ويف جميع األحوال 

الذي يرفع يف أول األمر  ؛ واملقصود أن االستئناف األصيل هو512إال إذا كان القصد من رفعه تأخري البث يف استئناف األصيل
خالل األجل وسواء مارسه طالب التحفيظ أو املتعرض، أما االستئناف التبعي هو الذي يقدم من طرف املستأنف عليه ضد نفس 

، فلو كان الحكم الصادر ابتدائيا 513الحكم، بحيث يكون كل طرف قد خرس جزء من مطالبه لنكون أمام استئناف أصيل وتبعي
فيحق لزيد  -باعتباره معرتضا مل يكن الحكم يف صالحه –فقدم عمرو االستئناف  -عتباره طالب التحفيظ مثال با -يف صالح زيد

 أن يستأنف تبعا الستئناف عمرو.
 املطلب الثاين: إحالة امللف وأطوار االستئناف 

حكم يف ملف تحفيظ نها السبق وأن قلنا إن االستئناف يودع بشكلياته لدى كتابة الضبط للمحكمة االبتدائية الصادر ع
عقار، وهذه األخرية تحيله إىل كتابة ضبط محكمة االسئناف التي تتبع لها املحكمة االبتدائية  الحاضنة للدعوى، ليبدأ بذلك 
  تحضري القضية من طرف املستشار املقرر والقيام بأبحاث تكميلية ) الفرع األول( وانتهاء بإصدار املحكمة الحكم ) الفرع الثاين(

 الفرع األول: تحضري القضية من طرف املستشار املقرر والقيام بأبحاث تكميلية
عندما يصل ملف القضية إىل كتابة ضبط محكمة االستئناف ويتوصل به الكاتب، ليتم تعيني مستشار مقرر ليسهر عىل 

 ية(.لتكميلية ) الفقرة الثانتحضري القضية وإطالع األطراف عىل وسائل الدفاع ) الفقرة األوىل( والقيام باألبحاث ا
 

 الفقرة األوىل: تحضري القضية وإطالع األطراف عىل وسائل الدفاع
فإنه" مبجرد توصل كتابة الضبط لدى محكمة االستئناف  04.12من ظهري التحفيظ العقاري املعدل بقانون  49طبقا للفصل 

أجل ال  ستأنف باإلدالء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه خاللبامللف، يعني الرئيس األول مستشارا مقررا وينذر هذا األخري امل
يتعدى خمسة عرش يوما، ثم يستدعي األطراف املعنية باألمر باالطالع عىل ما أدىل به املستأنف وإلبداء منازعاتهم ووسائل 

. 514ةنف من بعد املسافدفاعهم يف أجل آخر مامثل" . والجدير بالذكر أن األجل هذا يضاف إليه ما قد يحصل للطرف املستأ 

                                                           

أورده األستاذ   11، ص29، قضاء املجلس األعلى ) محكمة النقض(، العدد330/13، في امللف عدد 12/01/9112بتاريخ 2797قرار عدد - 510

 https://www.marocdroit.com 17/12/9103في موقع العلوم القانونية بتاريخ لحسن أولياس بمقال له 

من ق.م.م "  يحق للمستأنف عليه رفع استيناف فرعي في كل األحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون 027جاء في الفصل  - 511

 نه ال يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في االستيناف األصلي"كل استيناف نتج عن االستيناف األصلي مقبوال في جميع األحوال غير أ

الحقوق العينية باململكة املغربية، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات   العالي العبودي،نظام التحفيظ العقاري وإشهارعبد  -512 

 .70ص 0232القضائية،

 297محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ، ص  - 513

 .010محمد العلمي، القانون العقاري املغربي، ص  - 514
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عىل أن يتم بعد ذلك استدعاء األطراف املعنية باألمر لالطالع عىل ما أدىل به املستأنف، ويتقدموا مبا لديهم من ردود ووسائل 
؛ أي خمسة عرش يوما، والذي يظهر لنا أن املرشع أحسن صنعا حينام أضاف مهلة بعد املسافة 515دفاع خالل أجل آخر مامثل

الء بالردود والبحث عن وسائل للدفاع عن قضيتهم؛ وهذا يراعي يف أغلب األحوال الجالية املقيمة بالخارج ومن يف آجال اإلد 
 يفدون من القرى والبوادي النائية.

وعالوة عىل ما ذكر فإنه" يحق للخصوم مدعي/ مدعى عليه، أو كالؤهم االطالع عىل أوراق القضية يف كتابة الضبط 
نقلها، ومع ذلك يجوز للقايض املقرر أن يأذن باالطالع عىل بعض الوثائق خالل أجل يحدده بناء عىل  مبحكمة االستئناف دون

 516طلب املحامي املكلف بتمثيل الخصوم، كام ميكن االكتفاء بطلب صور منها وهو ما يقع عمليا يف أغلب األحيان"
 عىل تحضري ملف القضية املراد عرضها عىل الدرجةيتوجب عىل املستشار املقرر العمل  42وبالرجوع إىل ما ذكر يف الفصل

الثانية من التقايض، من جميع النواحي الهادفة إليجاد حل وحكم منصف للنزاع بني األطراف، وهو ما يحتم القيام باألبحاث 
 التكميلية، فام املقصود بهذا اإلجراء؟

 
 الفقرة الثانية: القيام باألبحاث التكميلية

"ميكن للمستشار املقرر، إما تلقائيا أو بطلب من األطراف، أن يتخذ جميع التدابري  04.12ن من قانو  43ينص الفصل
ساح طبوغرايف محلف مبهندس م -عند االقتضاء-التكميلية للتحقيق وبالخصوص أن يقف عىل عني العقار املدعى فيه مستعينا 

الفصل  ملساحني الطبوغرافيني، طبق الرشوط املحددة يفمن جهاز املسح العقاري، مقيد يف جدول الهيئة الوطنية للمهندسني ا
ليقوم بتطبيق الرسوم أو االستامع إىل الشهود. كام ميكنه، مبوافقة الرئيس األول، أن ينتدب لهذه العمليات قاضيا من  34

 املحكمة االبتدائية" وميكن إجامل أطوار هذا اإلجراء يف املسائل اآلتية:
 ة إصدار األوامر الهادفة إىل إجراء تحقيقات وأبحاث تصب يف مصلحة امللف املراد بحثه، أن املستشار املقرر له سلط

ومكملة ملا قامت بها املحكمة االبتدائية، إذ ميكن له أن يقرر إجراء معاينة جديدة عىل العقار وال يكتفي بتلك التي أنجزها 
ىل واالكتفاء ادة يستند فيه القايض املقرر االعتامد عىل املعاينة األوالقايض املقرر يف املرحلة االبتدائية، غري أن الواقع العميل ع

 .517بها ربحا لعنرص الوقت وتقليصا من نسبة املصاريف
 االستامع إىل الشهود وأطراف القضية من جديد، لإلدالء برأيهم ودفوعاتهم حول القضية 
  نته مبساعدة مهندس عقاري، إلجراء تحقيق ومعاياالنتقال إىل عني املكان وتطبيق الرسوم عىل العقار موضوع النزاع

 إن رأى املستشار املقرر مصلحة يف ذلك وحاجة إليه.
 .فحص الحجج مبا فيها شهادة اللفيف، وجمع األدلة املمكنة مع تناقضاتها 
  فللمستشار املقرر الصالحية يف األخذ وعدم األخذ بشهادة الشاهد الذي يطمنئ إىل شهادته حسب ما يرى من ظرو 

 .518القضية

                                                           

 29،ص 9113املختار بن أحمد عطار، التحفيظ العقاري في ضوء القانون املغربي، الطبعة األولى، النجاح الدار البيضاء  - 515

 220محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ، ص  - 516

 .23، ص 9111لى دار القلم الرباط خالد ميداوي، مسطرة التحفيظ العقاري، الطبعة األو  -517

 223 -227محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ، ص  - 518
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  ال ميكن لألطراف خالل مرحلة االستئناف أن يتقدموا بطلبات جديدة مل يسبق لهم أن أثاروها يف املرحلة األوىل من
التقايض، ألن التحقيق اإلضايف الذي ينجزه املستشار املقرر عىل النزاعات التي أثريت يف املرحلة االبتدائية، بحيث ميتنع عن 

 دة األطراف تقديم طلبات جدي
  يتدخل القايض املقرر بكيفية حكيمة لحسم النزاع عن طريق إبرام صلح بني األطراف ، وإذا وافق طالب التحفيظ عىل

و إذا تنازل املتعرض عن تعرضه ففي هذه الحالة يكتفى باإلشهاد عىل موافقة طالب  24التعرض تم الترصيح به طبقا للفصل 
 .519عىل املحافظ ليبادر عند االقتضاء اىل اتخاذ قرار بالتحفيظ التحفيظ أو بتنازل املتعرض و يحال امللف

  عند استيفاء مسطرة التحقيق من لدن املستشار، تصبح حينئذ القضية جاهزة الستصدار الحكم، فيصدر قرار التخيل
، مع إضافة أجل بعد 520يوما 04عن القضية، مبلغا األطراف يف عناوينهم املختارة التاريخ املحدد النعقاد الجلسة وذلك يف أجل 

   521املسافة للعلة املذكورة سلفا
 522البت يف النازلة بوجود الحق املدعى به منقبل املتعرض أو عدمه، دون أن يبت يف مطلب التحفــــــــــيظ. 

 الفرع الثاين: الجلسة وإصدار الحكم ودور النيابة العامة يف مرحلة االستئناف
مجرد ممهدات ملرحلة حاسمة وهي إصدار الحكم )الفقرة األوىل( وهنا يطرح سؤال بالنظر إىل املراحل السابقة، فإنها 

 وهو دور القضاء الواقف فيام مسطرة التحفيظ القضائية وبخاصة يف مرحلتها االسئنافية ) الفقرة الثانية (.
 الفقرة األوىل: الجلسة وإصدار الحكم

أي، ثم القضية واملسائل املطلوب حلها من غري أن يبدي أي ر  " تفتتح املناقشات بتقرير املستشار املقرر الذي يعرض
يستمع إىل األطراف إما شخصيا وإما بواسطة محاميهم، ويقدم ممثل النيابة العامة استنتاجاته وتبت محكمة االستيناف يف 

ت محكمة ار الصادر. تبالقضية إما يف الحني أو بعد املداولة سواء حرض األطراف أو تخلفوا دون أن يقبل أي تعرض ضد القر 

                                                           

، دون اإلشارة إلى الكاتب، 9107مارس  02املسطرة القضائية للتحفيظ العقاري، موقع املعرفة القانونية، مقال بتاريخ 519 

gspot.comhttps://anibrass.blo 

ما نصه )عندما يرى املستشار املقرر أن القضية جاهزة يخبر أطراف النزاع في عناوينهم املختارة باليوم  03.12من قانون  33جاء في الفص  - 520

 الذي ستعرض فيه بالجلسة وذلك قبل خمسة عشر يوما(.

  29املختار بن أحمد عطار، التحفيظ العقاري في ضوء القانون املغربي، ص  521

 23، ص 9111الرباط  –خالد ميداوي، مسطرة التحفيظ العقاري، الطبعة األولى دار القلم  - 522
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، وعند حلول 524من هذا القانون" 32523االستيناف ضمن الحدود وطبق الكيفية املرسومة لقضاة الدرجة األوىل يف الفصل 
التاريخ املخصص للجلسة تفتتح هذه األخرية، ليتوىل املستشار املقرر بتالوة تقريره باعتباره املجهز لها والساهر عليها حتى تصل 

رحلة مع اإلشارة إىل مختلف الوقائع والحيثيات التي مر منها إىل غاية انتهائه من تحضري امللف ثم متر أحداث إىل هذه امل
 .525الجلسة إىل االستامع اىل الحارضين أو ممثليهم؛ ليتسنى لهم الدفاع عام قدموه يف املراحل األوىل الدعوة

 526وإجامال ميكن أن نلخص أطوار هذه الجلسة فيام ييل:
 القايض املقرر لتقريره مع مراعاة الشكليات القانونية بعرض القضية واملسائل املطلوب حلها دون اإلدالء برأيها  تالوة 
 استامع املحكمة يف جلستها العلنية أطراف النزاع إما بأنفسهم أو ما ينوب عنهم 
 ه الدعوى.ة العامة يف مثل هذاالستامع إىل ممثل النيابة العامة ليبدي استنتاجاته، وسيأيت بعد حني دور النياب 
  إذا كان االستئناف غري مقبول يلزم عىل املحكمة أن ترصح بذلك دون املساس بجوهر القضية وإذا كان مقبوال تبث

 فيه
  بعد الذي مىض تكون املحكمة وصلت يف استئنافها إىل نهاية امللف ويلزمها إصدار حكمها يف الحني أو بعد 
 ة ويتم تبليغ األطراف بحكمها مع إمكانية الطعن فيها لدى محكمة النقض، وسيأيت يصدر الحكم النهايئ للمحكم

 معنا بيان هذه املرحلة.
 احتامالت قرار املحكمة منحرصة يف: 
 تأييد الحكم االبتدايئ ورفض االستئناف  -0
اريف؛ التي يتحملها املصإلغاء الحكم االبتدايئ وقبول االستئناف والحكم من جديد كليا أوجزئيا يف التعرض والبث يف  -9

 الخــــــارس، وان اشرتكا يف الخسارة تحمالها.
                                                           

 ىونص الفصل:" عند افتتاح املناقشات يعرض القاض ي املقرر القضية ويعين املسائل التي تتطلب حال دون أن يبدي أي رأي ثم يقع االستماع إل  70

تبت املحكمة في وجود الحق  قتل ى الحال مستنتجاته، ثم يفصل في القضية إما في الحين وإما بعد املداولة.األطراف ويقدم ممثل النيابة العامة إن ا

حافظ ملاملدعى به من قبل املتعرضين وطبيعته ومشتمالته ونطاقه، وتحيل األطراف للعمل بقرارها، بعد اكتساب الحكم قوة الش يء املقل ي به، على ا

 22ه وحده النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كال أو بعضا مع االحتفاه بحق الطعن املنصوص عليه في الفصل على األمالك العقارية الذي ل

إذا قبل التعرض أثناء  مكرر. تبين املحكمة في حكمها حدود ومساحة األجزاء املحكوم بها لفائدة املتعرضين، وفي حالة الشياع نصيب كل واحد منهم.

، أو تنازل املتعرض عن تعرضه فمن املحكمة املعروض 33لب التحفيظ أو املستفيد من حق تم التصريح به طبقا للفصل جريان الدعوى من طرف طا

ر اتفاقات اعليها النزاع تشهد بذلك القبول أو التنازل وتحيل امللف على املحافظ على األمالك العقارية الذي يقوم عند االقتضاء بالتحفيظ مع اعتب

هم  يقوم املحافظ على األمالك العقارية باإلعالن عن الحقوق املحكوم بها، وفق الشروط والشكليات املنصوص عليها في الفصل األطراف أو تصالح

32". 

 ( املتعلق بالتحفيظ العقاري 0202أغسطس  09) 0220رمضان  2. املغير واملتمم الظهير الشريف الصادر في 03.12من قانون  37الفصل  - 524

 .31، ص 9102، دار نشر املعرفة الرباط 03.12وري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات إدريس الفاخ - 525

،  29،  املختار بن أحمد عطار، التحفيظ العقاري في ضوء القانون املغربي، ص 019ينظر:  محمد العلمي، القانون العقاري املغربي، ص  - 526

 .222محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ، ص 
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  تنفيذ قرار املحكمة يعود إىل املحافظ العقاري وإليه يوجه امللف بعد انقضاء أجل الطعن، وكتعليق عىل هذا فإن املرشع
  أعطى صالحيات مهمة للمحافظ العقاري ويظهر هذا يف سهره عىل تنفيذ األحكام العقارية

  إذا حكم بصحة التعرض يلغي املحافظ الجزء املتعرض عليه من مطلب التحفيظ، وان كان عكس ذلك فيستمر يف
 .527االجراءات التي بدأ بها امللف لصالح طال التحفيظ

 
 الفقرة الثانية: دور النيابة العامة يف مسطرة التحفيظ العقاري يف مرحلتها االستئنافية

رف اختياري أو إلزامي رهني برعاية املصلحة العامة، مبعنى أن يكون لتدخلها مربر متليه إن تدخل النيابة العامة كط 
،  وإذا كانت الدولة طرفا يف النزاع فإنه ينبغي تبليغ النيابة العامة 528مصلحة العدالة وحامية القانون وتنزيله عىل املتقاضني

نصه:" تفتتح املناقشات بتقرير املستشار املقرر الذي يعرض القضية  ما 04.12من قانون  44لتقديم استنتاجاتها؛ إذ جاء يف الفصل 
واملسائل املطلوب حلها من غري أن يبدي أي رأي، ثم يستمع إىل األطراف إما شخصيا وإما بواسطة محاميهم، ويقدم ممثل 

اف أو تخلفوا دون سواء حرض األطر  النيابة العامة استنتاجاته وتبت محكمة االستيناف يف القضية إما يف الحني أو بعد املداولة
والتي تفيد هي األخرى أن تقديم ممثل النيابة العامة ملستنتجاته يبقى أمرا اختياريا.  أن يقبل أي تعرض ضد القرار الصادر " 

اتها يف جكام أن املرشع العقاري مل يستثني أية قضايا من اإلحالة، فهل هذا يعني أن النيابة العامة غري ملزمة بتقديم مستنت
قضايا التحفيظ العقاري؟ جوابا عىل هذا السؤال، استقر االجتهاد القضايئ للمجلس األعىل عىل إلزامية إحالة قضايا التحفيظ 
عىل النيابة العامة لإلدالء مبستنتجاتها، فقد جاء يف إحدى قراراته " حيث صح ما عابته الطاعنة عىل القرار، ذلك أنه رد دفعها 

نص عىل أن ممثل النيابة العامة يتقدم إن اقتىض الحال مبستنتجاته خالل  09/2/0203من ظهري  32بأن الفصل املذكور أعاله 
 املرحلة االبتدائية، وهي عبارة تفيد االختيار ال اإللزام، يف حني أن إحالة امللف عىل النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها يف املرحلة

لقرار لف عليها يف املرحلة االبتدائية سيام إذا كانت الدولة طرفا يف النزاع. األمر الذي يعترب معه ااالستئنافية ال يغني عن إحالة امل
 .529من قانون املسطرة املدنية مام عرضه للنقض واإلبطال" 2خارقا ملقتضيات الفصل 

 
 املبحث الثاين: التعرض خالل مرحلة النــــــــــــقض

دل والنزيه وإعطاء الحقوق لذويها، ومتكني املتخاصمني يف شتى وسائل استيفاء متاشيا مع متليه ضوابط القضاء العا
حقوقهم، فإن املرشع يف قضايا العقار يف مراحلها القضائية، أتاح لهم حق التعرض ابتدائيا واستئنافيا، ثم ما لبثت حتى أصبحت 

نهائية وال  0203غشت  09ك القرارات وفقا لظهري كذلك القرارات الصادرة عن محاكم االستئناف تقبل الطعن، بعد أن كانت تل
؛ الذي أكد عىل أن األحكام الصادرة يف موضوع التحفيظ العقاري تقبل الطعن 0242ماي  91تقبل الطعن. فعدل مبوجب ظهري 

                                                           

 .222خيري، العقار وقضايا التحفيظ ص محمد  - 527

 30إدريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري، ص  - 528

جاء في قرار آخر صادر  كما .، أورده صاحب املقال السابق9203/0/0/9117في امللف املدني عدد  91/09/9117صادر بتاريخ  2122قرار عدد  - 529

يظ العقاري ينص على تقديم النيابة العامة ملستنتجاتها إن اقتل ى الحال، فمن من قانون التحف 22إذا كان الفصل " عن محكمة النقض

من قانون املسطرة املدنية تحصر هذه الحاالت، كما توجب من جهة ثانية التنصيص في الحكم الصادر بعد اإلحالة على النيابة  2مقتضيات الفصل 

 2392ن باطال، فمن خلو الحكم املستأنف من ذلك يجعله باطال بنص القانون" قرار عدد ا لعامة على إيداع مستنتجاتها أو تالوتها بالجلسة وإال كا

 .، غير منشور 3372/0/0/9112في امللف املدني عدد  9100شتنبر  02صادر بتاريخ 

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


                                                                                                                    

209 

 

  ISSN:2509-0291  2022 أبريل/ماي  39 اإلصدار
 

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

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

ألول( وكيف ا. وهنا نتساءل عن القواعد الشكلية التي تتم بها هذه املرحلة؟ وما آثار النقض عىل األحكام ) املطلب 530بالنقض
 تبت املحكمة يف امللفات؟ وما مصري األحكام الصادرة بشأن التعرضات؟ ) املطلب الثاين(.

 
 املطلب األول: القواعد الشكلية للتعرض أمام محكمة النقض

يخضع التعرض أمام محكمة النقض، ملجموعة من الرشوط كتوفر األسباب الباعثة عليه وآجله ) الفرع األول( باإلضافة 
  كونه معززا بعريضة ومؤازرة الدفاع ) الفرع الثاين(إىل

 الفرع األول: أسباب التعرض أمام محكمة النقض وأجله
ليكون التعرض يف مرحلة النقض سواء من طالب التحفيظ أو من املتعرض سليام، البد أن يكون الحامل عليه مجموعة 

 نه يخضع لآلجال القانونية يف مامرسته ) الفقرة الثانية(من األسباب ) الفقرة األوىل( وإذا توافرت هذه األسباب فإ
 531الفقرة األوىل: أسباب التعرض

نشري بادئ األمر إىل األسباب  قبل الحديث عن شكليات التقايض أمام محكمة النقض، فيام يخص دعاوى التحفيظ، 
 القانونية للطعن يف قرارات محكمة االستئناف:

ه من املقرر أن خرق القانون أو مخالفته كام عربت عنها بعض القوانني العربية الذي خرق القانون الداخيل:  ذلك أن-0
يوجب نقض القرار املتصف به، يجب أن يقع يف ذات منطوق الحكم أو يؤدي إليه، ال يف أسبابه، ألن منطوق الحكم هو الذي 

األخطاء القانونية  قضية ولذلك ال يقبل النقض بسببيشتمل عىل قضاء املحكمة وهو الذي ينفذ، ويعترب آثارا للحكم الصادر يف ال
 التي تقع يف األسباب ما دام منطوق الحكم موافقا لحكـم القانون.

خرق قاعدة مسطرية أرضت بأحد األطراف : ورشط كونه سببا من أسباب النقـض، أن يكون خرق هذه القاعدة قد أرض -9
ا يـة إذا مل يضار الطاعن من خرقـها، وأثبت الرضر الحاصل له به، ال تعد سبببطالب النقض، فالقاعدة املسطرية  ولو كانت جوهر

 من ق.م.م ( إذ من القواعد القانونـية املتواترة " ال طعن بدون ضـرر" 42كافيا لنقض القرار املطعـون فيه ) الفصل 
من  01 الفصل عدم االختصاص : "يقصد به صدور حكم محكمة غري مختصة بالنظر فيه، إال أنه مبقتىض-3
أصبح الدفع بعدم االختصاص املكاين يجب أن يثار قبل كل دفع أو دفاع يف املوضوع، وال يقبل أمام محكمة 532ق.م.م

االستئناف إال إذا كان الحكم غيابيا ومل تتح للمستأنف إثارته أمام املحكمة االبتدائية، أما االختصاص النوعي فيمكن إثارته يف 
 ة بعد تعدد املحاكم املتخصصة"كل مراحل الدعوى وخاص

                                                           

 30، ص 03.12ادريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات  - 530

، 9112، الطبعة األولى مطبعة النجاح الدار البيضاء، 9119إلى  0220في التحفيظ العقاري من سنة عبد العزيز توفيق، قضاء املجلس األعلى  - 531

 – 91.12اطلع عليه على الساعة  9109/ 09/10،  مصطفى الفورك، )عناصر الطعن بالنقض، منشور بموقع العلوم القانونية، بتاريخ 02ص 

17/12/03 

لدفع بعدم االختصاص النوعي أو املكاني قبل كل دفع أو دفاع. ال يمكن إثارة هذا الدفع في طور بنصه :" يجب على األطراف ا 01الفصل  - 532

إذا قبل = =  .االستيناف إال بالنسبة لألحكام الغيابية. يجب على من يثير الدفع أن يبين املحكمة التي ترفع إليها القضية وإال كان الطلب غير مقبول 

ملختصة التي تكون اإلحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر. يمكن الحكم بعدم االختصاص النوعي تلقائيا من لدن الدفع رفع امللف إلى املحكمة ا

 قاض ي الدرجة األولى"

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


                                                                                                                    

210 

 

  ISSN:2509-0291  2022 أبريل/ماي  39 اإلصدار
 

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

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

م ق.م.م "..الطعون املوجهة ضد مقررات السلطات اإلدارية  319الشطط يف استعامل السلطة: وهي حسب الفصل -4
 للشطط يف استعامل السلطة. غري أنه يصح أن تبحث وتحكم كل غرفة يف القضايا املعروضة عىل املحكمة أيا كان نوعها"

 0222فرباير  00بتاريخ  200أساس قانوين أو انعدام التعليل: من أمثلته ما جاء فيه؛  القرار عدد عدم ارتكاز الحكم عىل -4
بشأن الطعن يف قرار محكمة االستئناف أمام محكمة النقض ومام جاء فيه"....  حيث يعيب الطاعنون  3131/23يف امللف املدين 

عى مة عللت ما انتهت إليه بقولها إن طالب التحفيظ أثبت متلكه للمدعىل القرار عدم االرتكاز عىل أساس قانوين ذلك أن املحك
 فيه بعقد رشاء .. ومن أجله قىض برفض الطلب وتحميل الطاعنني الصائر"

 الفقرة الثانية: أجل التعرض بالنقض
رار االستينايف والذي جاء فيه :" يبلغ لق 42لقد كان أجل النقض يف قضايا التحفيظ العقاري محدد بشهرين طبقا للفصل  

وفق الكيفية املقررة يف قانون املسطرة املدنية، وميكن الطعن فيه بالنقض داخل األجل املحدد يف نفس القانون" . وقد أدخل 

من ق.م.م، حيث يحدد من خالله أجل رفع الدعوى إىل محكمة النقض  342املرشع تعديال عىل هذا الفصل ليحيل إىل الفصل 

قبل  42ليغ الحكم املطعون فيه إىل الشخص نفسه أو إىل موطنه الحقيقي،عىل عكس ما كان يف الفصل يوما من يوم تب 31يف 

 . تعديله والذي حدد أجل الطعن بالنقض يف شهرين 

من ق.م.م يبتدئ مبارشة بعد مرور اليوم  342وبناء عىل ما سبق فإن رسيان أجل الطعن املنصوص عليه يف الفصل  

واملقصودون  533جال النقض هي آجال خالصة ال يدخل يف حسابها يوم التبليغ وال اليوم الذي تنتهي فيهاألول للتبليغ، ألن آ 

بالتبليغ هم األطراف وليس املحافظ؛ ألن التبليغ إليهم يتم به مامرسة الطعن خالل األجل القانوين، أما التبليغ إىل املحافظ فإنه 

أو  ه )أي املحافظ( ال يقع إال يف حالة عدم مامرسة الطعن خالل األجل القانوينيتم بقصد تنفيذ الحكم، ولذلك فإن التبليغ إلي

 .534بعدما تصدر محكمة النقض قرارها يف املوضوع املعروض أمامها

  - بقرار محكمة  -مثال -أجل الطعن يف قرار محكمة االستئناف هو شهر واحد، فلو بلغ زيد
 من نفس الشهر. 30اليوم الثاين من نفس الشهر ويتنهي يوم  ، فإن أجل االستئناف يبدأ10/10/9102االستئناف
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 الفرع الثاين : عريضة النقض ومؤازرة الدفاع والرسوم القضائية
فإن األطراف يبلغون بالقرار الصادر عن محكمة االستئناف بنصه الكامل يف موطنهم  04.12من قانون 535 42طبقا للفصل 

م الطعن يف الحكم يف أجل شهرين بدءا بتاريخ التبليغ؛ وذلك بناء عىل قواعد شكلية الحقيقي أو املختار، فإن املرشع خول له
 عىل رأسها عريضة النقض )الفقرة األوىل( إضافة إىل مؤازرة الدفاع ) الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل : عريضة النقض ومؤازرة الدفاع 
 عريضة النقض -أوال

الدرجة الثانية يف قضايا التحفيظ العقاري قابلة للطعن بالنقض وذلك ابتداء لقد أصبحت القرارات الصادرة عن محاكم 
والذي أتاح هذه اإلمكانية، وهو طريق غري عادي للطعن  09/12/0209من ظهري  42بعد أن لحق التعديل الفصل  93/01/0242من 

طعون إىل نفس املحكمة مصدرة الحكم امليقدمه أحد الخصوم بهدف إلغاء حكم قضايئ غري قابل للطعن بالطرق العادية ويوجه 
. وقد نظم املرشع يف ق.م.م حيثيات هذه العريضة 536فيه. ومن خالل تسميتها، أول أمر يتبادر إىل الذهن أن تكون كتابية

 ، بذكر عنارصها وهي كاآليت:344يف الفصل 
 بيان أسامء األطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛ 
 ئل وكذا املستنتجات.ملخص الوقائع والوسا 
 يجب إرفاق املقال بنسخة من الحكم النهايئ املطعون فيه وإال طلبتها كتابة الضبط من املحكمة التي أصدرته؛ 
   إرفاق املقال إذا كان األمر يتعلق بالطعن يف مقرر إداري من أجل التجاوز يف استعامل السلطة بنسخة من املقرر

 املطعون فيه؛
 ك بنسخة من املقرر الذي يرفض طلب التظلم األويل املنصوص عليه يف الفقرة الثانية من الفصل إرفاقه عالوة عىل ذل

 أو مبستند يثبت تقديم الطلب املذكور إذا كان قد قدم. 311
  ،يجب أن يرفق املقال بنسخ مساوية لعدد األطراف، وإذا مل تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غري مساو لعدد األطراف

أيام وعند انرصام األجل املذكور وبقي اإلنذار بدون مفعول  01ة الضبط من الطاعن بأن يديل بهذه النسخ داخل أجل تطلب كتاب
 يدرج الرئيس القضية بالجلسة وتصدر املحكمة قرارا بعدم القبول

شهادة لوقد صدر عن محكمة النقض قرار يقيض بعدم اعتبار شهادة مل يشهد عىل مطابقتها لألصل، فاعتربت معه ا
 . 537منعدمة وغري متوفرة عىل نسخة قانونية طبقا ألحكام قانون م.م وقضت املحكمة بعدم قبول الطلب وحملت صاحبه الصائر

 مؤازرة الدفاع -ثانيا

                                                           

ملقررة في قانون املسطرة املدنية ويمكن الطعن فيه بالنقض داخل األجل املحدد في نفس جاء فيه )يبلغ القرار االستينافي وفق الكيفية ا  535

 القانون(

من ق.م.م:" ترفع طلبات النقض واإللغاء املشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد  273نص الفصل    536

يمكن للمحكمة عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من  املدافعين املقبولين للترافع أمام محكمة النقض.

 طرف مدافع ال تتوفر فيه الشروط املقررة في الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف.."
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من املعلوم أن محكمة النقض تعمل عىل تحديد جدول املحامني املقبولني للرتافع أمامها كل سنة، فينرشه  رئيس كتابة 
دة الرسمية، ومؤازرة الدفاع يف قضايا التحفيظ العقاري، ال تنفك بحال عن األمور املدنية األخرى؛ إذ إن ق.م.م  الضبط بالجري

إىل رضورة توقيع عريضة النقض من طرف أحد هؤالء املحامني املقبولني للرتافع؛ وال تعترب هذه العريضة 538 344يشري يف فصله 
، إضافة إىل كون مؤازرة الدفاع ال تقترص عىل طالب النقض، بل أيضا املطلوب ضده نافذة ما مل تتوفر هذه الصفة يف املحامي

من ق.م..م وقد يثار نزاع أمام املحكمة فيام يخص رشط التوقيع، فعىل طالب النقض إثبات أن العريضة  314النقض طبقا للامدة 
 .539موقعة من طرف محام مقبول للرتافع أمام محكمة النقض

رشط تحفيظ أمالك الدولة الخاصة وهي؛  إما عقارات تدخل يف ملك الدولة خاصة بواسطة االقتناء ويتثنى من هذا ال
بالرتايض أو عن طريق نزع امللكية، ولها مصادر أخرى مختلفة كاألرايض التي ال مالك لها واألرايض التي يتوىف عنها مالكها 

،  وهذا االستثناء يعفيها من مساعدة املحامي سواء كانت 540وال وارث لهم واألرايض املستخرجة من امللك العمومي وغريها
مدعية أو مدعى عليها، وتوقع عرائضها حينئذ الوزير املعني باألمر أو الشخص املفوض له بذلك أو الوكيل القضايئ للمملكة، ويف 

 الوقت نفسه طرفا، ويرى يف السياق ذاته سجل األستاذ محمد خريي كون أكرث الدعاوى املتعلقة بالتحفيظ تكون الدولة فيها
أن مؤازرة املحامي لها يكون أنفع وأكرث فائدة يف بعض القضايا الشائكة؛ معلل ذلك بطون هذه القضايا تحتاج إىل خربة ودراية 

 .541كبريتني وهو ما ال يتوفر عند اإلدارة يف بعض الحاالت، فتحتاج حينها إىل الدفاع
 الرسوم القضائيةالفقرة الثانية: آثار التعرض بالنقض و 

 آثار التعرض بالنقض -أوال
من  310إن أهم أثر ينتج عن الطعن بالنقض يف األمور املتعلقة بالتحفيظ العقاري هو وقف التنفيذ طبقا ملقتضيات الفصل 

 ق.م.م والذي ينص عىل أنه: " ال يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إال يف األحوال اآلتية:
 لشخصية؛يف األحوال ا - 0
 يف الزور الفرعي؛ - 9
 التحفيظ العقاري. - 3
ميكن عالوة عىل ذلك للمحكمة بطلب رصيح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات واألحكام  

 الصادرة يف القضايا اإلدارية ومقررات السلطات اإلدارية التي وقع ضدها طلب اإللغاء" 
جاء مبستجدات بالغة األهمية بـ" وضعه تعريف دقيق ملفهوم التحفيظ العقاري  04.12ل كون القانون ويف هذا السياق سج

يف الفصل األول، بحيث أصبح يشمل مسطرة التحفيظ والتقييدات التي تجري عىل الرسم العقاري بعد تأسيسه. وبهذا أصبحت 

                                                           

لبات النقض واإللغاء املشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد املدافعين املقبولين نص الفصل:" ترفع ط  538

للترافع أمام محكمة النقض. يمكن للمحكمة عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع ال 

الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف. يبقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي  تتوفر فيه الشروط املقررة في

أعاله.يوقع في  9و 0قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة. تعفى الدولة من مساعدة املحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها وذلك خالفا ملقتضيات الفقرتين 

 االتها ومذكراتها الوزير املعني باألمر أو موظف منتدب لهذا الغرض ويمكن أن يكون هذا االنتداب عاما يشمل نوعا من القضايا"هذه الحالة على مق

 233محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ، ص  - 539
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قصود. وبهذا التدخل الترشيعي تم وضع حد لإلشكاالت من ق.م.م واضحة امل 310عبارة التحفيظ العقاري الواردة بالفصل 
العميقة التي كانت تثريها هذه العبارة، إن عىل املستوى القضايئ أو عىل املستوى الفقهي، عىل أساس أن املسألة كان يتجاذبها  

تجاه الثاين يرى قـــــــط، واال اتجاهان: األول يفرس عبارة التحفيظ العقاري عىل النزاعات املتعلقة  مبسطرة التحفيظ العقاري ف
 عبارة التحفيظ العقاري يقصد بها كل النزاعات املتعلقة مبسطرة التحفيظ وكذا التقييدات بالرسم العقاري.

 الرسوم القضائية -ثانيا
 هلدى كتابة ضبط املحكمة التي أصدرت الحكم املطعون في -املشار إليها يف الفقرة أعاله-عندما تودع عريضة النقض 

داخل األجل السالف؛ تسجل يف سجل خاص تحت رقم ترتيبي وتوجه مجانا مع األوراق املرفوقة  بها إىل كتابة الضبط مبحكمة 
النقض ويسلم كاتب الضبط وصال بذلك، وحينها يراقب اآلجال والبيانات الخاصة بالعريضة، ويتوجب عىل طالب النقض أداء 

انت عريضته غري مقبولة، وهناك بعض الحاالت يكون فيها دفع الرسوم بعد إيداع الوجيبة القضائية يف نفس اآلن؛ وإال لك
من ق.م.م ما يؤكد هذا:" يتعني عىل طالب النقض أمام   342، فقد جاء يف الفصل 542العريضة رشط األجل القانوين للنقض

 ة عدم القبول"محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية يف نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائل
 املطلب الثاين: مسطرة البت يف األحكام وتنفيذها

يقال إن محكمة النقض هي محكمة قانون ال محكمة موضوع، مبعنى أنها تراقب تطبيق القانون فقط وال تنظر يف 
دف أن يتعسف اموضوع النازلة، فبعد احرتام الشكليات السالف ذكرها، تأيت مرحلة البت يف األحكام ) الفرع األول( وقد يص

 يف مامرسة الحق يف التعرض أو تصدر األحكام النهائية فنتساءل عن مصريها ) الفرع الثاين(.
 الفرع األول: البت يف التعرض 

للبت يف التعرض أمام محكمة النقض سواء من طالب التحفيظ أو املتعرض، مير امللف يف يد املستشار املقرر ) الفقرة 
 ألحكام ستصدرها محكمة النقض ) الفقرة الثانية(.األوىل( وهناك احتامالت 

 الفقرة األوىل: دور املستشار املقرر
عندما توضع عريضة  النقض لدى كتابة الضبط يف الحاالت السالف ذكرها ، يصل امللف حينا إىل الرئيس األول الذي 

كلفة بالبث يف مقررا، ومن املعلوم أن الغرفة امليقوم بتسليم الطلب إىل رئيس الغرفة املختصة ليعن هذا األخري بدوره مستشارا 
قضايا التحفيظ العقاري هي الغرفة املدنية، والتي تسمى بالغرفة األوىل، وإذا كانت طبيعة بعض القضايا تثري بعض اإلشكاالت 

وضوع زيادة عىل أنه بالنسبة للغرفة املختصة فإن القضايا العقارية وقضايا التحفيظ بصفة خاصة ال تثري أي إشكال يف هذا امل
، ومام جاء يف الصدد ما نص عليه 543يصح لكل أن تبحث وتحكم يف جميع القضايا املعروضة عىل املجلس أيا كان نوعها

:" إذا ظهر من املقال االفتتاحي أو من املذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية أمكن لرئيس 313الفصل 
راء البحث. يسلم امللف مبارشة إىل النيابة العامة وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس عند انرصام الغرفة أن يقرر عدم إج

.ميكن للمحكمة حينئذ أن ترفض طلب النقض بقرار معلل أو أن تحيل امللف عىل 311األجل املقرر يف الفقرة الرابعة من الفصل 
" وفحوى هذا الفصل تخويل املرشع لرئيس الغرفة عدم إجراء البحث مستشار مقرر بقرار غري معلل لجعل القضية جاهزة للبت

إذا ظهر من عريضة الطعن أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية حيث يسلم امللف مبارشة إىل النيابة العامة وتدرج القضية 
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ع فإن املستشار بحث يف املوضو  بعد ذلك يف الجلسة التي يقررها الرئيس، أما إذا كانت القضية نقيض ذلك بأن تطلبت إجراء
املقرر يتسلم ملف القضية قصد إجراء مسطرة للبحث حيث يطلع عىل عريضة النقض، وهناك حاالت يكون هذا املقال مصحوبا 

 مبذكرة تفصيلية تتناول األسباب الوسائل التي تعرض لها بإيجاز يف عريضة النقض.
 ية، األطراف املعنيني بنسخة من املقال ومن املذكرة التوضيحوعند رسيان األمر يبلغ كاتب الضبط مبحكمة النقض 
  يوما  رشط ـ  31يتعني عىل املعنيني تقديم مذكرات جوابهم مع الوثائق التي يعتزمون االستناد واالحتجاج بها يف أجل

 رشط أن تكون هذه املذكرات موقعة من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض
 زية القضية وإصدار قرار التخيل عنها وتوجيهها إىل النيابة العامة لتبدي رأيها فيهاإعالن القايض املقرر عن جاه 
  إطالع النيابة العامة عىل قضايا التحفيظ العقاري يف مرحلة التعرض بالنقض أمر إلزامي بخالف مرحلة التعرض يف

 ما  يو  31الدرجة األوىل والثانية؛ لتقدم بذلك النيابة العامة مستنتجاتها يف ظرف 
 ،إعادة امللف إىل املستشار املقرر الذي يصدر أمرا باستدعاء األطراف لجلسة مقبلة ليوجه امللف إىل رئيس الغرفة 
 عند انعقاد الجلسة يتلو املستشار املقرر التقرير ويقدم وكالء األطراف مالحظاتهم الشفوية إن كانت لهم رغبة يف ذلك 
 544أخريا تقدم النيابة العامة مستنتجاتها. 

 الفقرة الثانية: قرارات محكمة النقض يف قضايا التحفيظ العقاري
بعد االنتهاء من مسطرة البت يف التعرض املشار إليها يف الفقرات السابقة، يبقى عىل محكمة النقض أن تصدر قرارها 

 آثار:    يف املوضوع وذلك إما بنقض الحكم أو تأييده،، مام ينتج عنه
 يف حالة رفض الطعن  -0
الحكم املطعون فيه قوة اليشء املقيض به، والطرف الذي رفض  الطعن ال ميكنه النقض ألن طالبه يكون قد منح  -

 استنفذ حقه
صالحية الحكم للتنفيذ من طرف املحافظ العقاري عندما يبلغ إليه وإن كان أنه ميكن الطعن بإعادة النظر، ألنه ما دام  -

العقاري فإنه يجوز اللجوء إىل مسطرة إعادة النظر وال تسمع الدعوى بشأنه وال املرشع قد حدد طرق الطعن يف قضايا التحفيظ 
 .545يشفع فيه سكوت املرشع عن تنظيمه

 يف حالة نقض الحكم: -9
 إعادة األطراف إىل الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم املنقوض -
 توقيف التنفيذ -
 مل يبق يشء يستوجب الحكم. قد يقتيض األمر اإلحالة عىل محكمة أخرى أو ال يقتيض ذلك إذا -
املفعول األسايس لإلحالة هو  رفع اليد عن القضية من طرف الهيئة التي صدر عنها الحكم املنقوض وتكليف هيئة أخرى  -

 للنظر يف القضية
وعالوة عىل املذكور أعاله فإن  محكمة النقض ال تتوفر عىل صالحية التصدي للقضية حتى لو كان يتوفر عىل جميع 

 الواقعية والقانونية للبت يف املوضوع، وإذا أحيلت القضية عىل نفس املحكمة التي صدر عنها املنقوض يجب أن تتألف العنارص
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من أعضاء آخرين غري الذين شاركوا الحكم األول تحت ذريعة البطالن  باإلضافة إىل أن املحكمة املحال عليها حتى لو كانت 
إنها ملزمة بالتقيد والعمل بقرارات محكمة النقض كأعىل درجة يف النقطة القانونية هي نفس املحكمة التي صدر عنها الحكم ف

: ق.م.م" إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إىل 312، جاء يف الفصل 546اليت تبث فيها دون أن تتعداها
قوض لتي صدر عنها الحكم املنمحكمة أخرى من درجة املحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية عىل نفس املحكمة ا

ويتعني إذ ذاك أن تتكون هذه املحكمة من قضاة مل يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما يف الحكم الذي هو موضوع 
إذا بتت محكمة النقض يف قرارها يف نقطة قانونية تعني عىل املحكمة التي أحيل عليها امللف أن تتقيد بقرار محكمة  النقض.

 هذه النقطة" النقض يف
 الفرع الثاين: التعسف يف استعامل التعرض وتنفيذ األحكام  الصادرة بشأنها

لقد جعل القضاء للفصل يف الخصومات، وإقرار مبدأ التعويض عن الرضر،  وقد يلجأ شخص إىل التعرض أمام املحكمة 
حكام جاهزة فقرة األوىل( وعندما تكون األ بشأن ملف التحفيظ بسوء نية وهو ما يسمى بالتعسف يف استعامل حق التعرض ) ال

 والقرارات صادرة من السلطة القضائية تأيت بعدها مرحلة التنفيذ ) الفقرة الثانية(.
 الفقرة األوىل: التعسف يف استعامل التعرض

حق  وإن الحق يف التعرض كسائر الحقوق، عليه تقييدات واستثناءات، وال بد يف مامرسته إىل قيود ورشوط، لذلك فه

نسبي ومقيد يرسي عىل الحقوق األخرى وال ميكن بأي حال من األحوال أن يصبح حق التعرض وسيلة لإلرضار بالغري، ولذلك 

ما نصه:" كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبت للمحكمة صدوره عن تعسف أو كيد أو سوء  04.12من ق.  42جاء  يف الفصل 

ة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية ال يقل مبلغها عن عرشة يف نية يوجب ضد صاحبه غرامة لفائدة الوكال

املائة من قيمة العقار أو الحق املدعى به. والكل دون املساس بحق األطراف املترضرة يف التعويض. إن املحكمة التي أحيل 

تأكيد  القتضاء، يف طلبات التعويض" ويف هذا لنصعليها مطلب التحفيظ لها صالحية الحكم تلقائيا بالغرامة والبت، عند ا

 .547للمبدأ الوارد ذكره يف ق.ل.ع وهو مبدأ تثبيت نظرية التعسف يف استعامل الحق يف نطاق التعرض عىل التحفيظ العقاري

  منح املرشع حق املطالبة بالتعويض للشخص الذي ترضر من جراء مطلب التحفيظ أو تعرض عىل مطلب التحفيظ وقع
 ه يف صورة تعسفية من طرف الغريتقدمي

 املحكمة تتمتع بسلطة واسعة لتقدير الوقائع والحكم بالغرامة تلقائيا 
  فرض عقوبات مامثلة لكل من يشهد شهادة الزور  بقصد تسهيل تحفيظ عقاري وهو يعرف أن ال حق لطالبه يف ذلك

 ى املتعرض مطالب جديةويشهد شهادة زور بقصد تعضيد  ادعاءات املتعرض وهو يعلم أن ليس لد
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  هناك قرار قديم ملحكمة النقض أورده محمد خريي يف كتابه يف هذا السياق حكمت فيه املحكمة ضد املتعرض ب
 .548درهم، دون ذكر تاريخه 4111

 04.12الفقرة الثانية: تنفيذ األحكام الصادرة بشأن التعرضات يف درجات التقايض وفق القانون 
ء لصادرة عن املحاكم يف قضاي التحفيظ العقاري، باملرحلة القضائية يحتم علينا اإلشارة ولو بيشإن تعلق تنفيذ األحكام ا

من االختصار ، لكونها تأيت بعد استنفاذ األطراف جميع املراحل التي يقطعها امللف ، ومام جرت به العادة أن األحكام يف مادة 

أجل  ة بإرجاع امللف إىل السيد املحافظ بعد انتهاء أجل االستئناف أوالتحفيظ العقاري تختتم بالصيغة اآلتية:" تأمر املحكم

وهو ما يؤكد ما جاء يف الفصل اآليت: "تبت املحكمة يف وجود الحق املدعى به من قبل املتعرضني وطبيعته  549الطعن"

ىل األمالك  املحافظ عومشتمالته ونطاقه، وتحيل األطراف للعمل بقرارها، بعد اكتساب الحكم قوة اليشء املقيض به، عىل

العقارية الذي له وحده النظر يف قبول أو رفض مطلب التحفيظ كال أو بعضا مع االحتفاظ بحق الطعن املنصوص عليه يف الفصل 

مكرر. تبني املحكمة يف حكمها حدود ومساحة األجزاء املحكوم بها لفائدة املتعرضني، ويف حالة الشياع نصيب كل واحد  32

، أو 24ل التعرض أثناء جريان الدعوى من طرف طالب التحفيظ أو املستفيد من حق تم الترصيح به طبقا للفصل منهم. إذا قب

تنازل املتعرض عن تعرضه فإن املحكمة املعروض عليها النزاع تشهد بذلك القبول أو التنازل وتحيل امللف عىل املحافظ عىل 

يظ مع اعتبار اتفاقات األطراف أو تصالحهم. يقوم املحافظ عىل األمالك األمالك العقارية الذي يقوم عند االقتضاء بالتحف

العقارية باإلعالن عن الحقوق املحكوم بها، وفق الرشوط والشكليات املنصوص عليها يف الفصل" وإجامال ميكن الحديث عن 

 تنفيذ األحكام الصادرة عن القضاء يف مادة التحفيظ يف:

ذلك بعد انتهاء آجال االستئناف أو الطعن دون أن يتقدم أي طرف بالطعن تنفيذ الحكم من طرف املحافظ: و  -0
رغم توفر الظروف السالف ذكرها ) التبليغ...(، إذا كان الحكم يتضمن رفض جميع التعرضات يقوم املحافظ بإلغائها وإمتام 

عقار فظ هو من يستخرجها من الإجراءات التحفيظ التي بدأها عند تقديم الطلب، إن صح تعرض ما يف قطعة من أرض فاملحا
 بعد بحث تكمييل.

 عدم تسليم وثيقة تنفيذية لألطراف: بنسخة من الحكم بهدف مامرسة حق الطعن . -9
إلغاء اإلجراءات السابقة: كالتحديد املؤقت، واستدعاء األطراف لسحب الوثائق التي كانوا أودعوها لدى  -3

 فس العقاراملحافظة العقارية، مينع تقديم طلب تحفيظ  عىل ن
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انتهاء اختصاص محكمة التحفيظ:  مبعنى أن تبليغ الحكم الصادر إىل املحافظ العقاري وتنفيذه يرتيت عليه  -4
:" إن الرسم العقاري نهايئ وال يقبل الطعن، 04.12من قانون  91طبقا للفصل   إنشاء الرسم العقاري عند توفر الرشوط املذكورة آنفا

للحقوق العينية والتحمالت العقارية املرتتبة عىل العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق  ويعترب نقطة االنطالق الوحيدة
غري املقيدة." وبهذا يكون صاحب طلب التحفيظ قد أخذ امتيازا من حقوقه امللكية وهو التحفيظ؛ ملا له من إيجابيات رغم عرس 

 املراحل يف بعض الحاالت واألحيان.
 

 امتةخ

ه املراحل التي يقطعها موضوع التحفيظ العقاري، نخلص إىل أن املرشع يف إطار تقنينه لقضايا التحفيظ بعد عرضنا لهذ

؛ يهدف باألساس إىل حامية حق األفراد يف امللكية، وسواء انتهت مسطرة التحفيظ يف مسطرتها اإلدارية لصالح 04.12بالقانون 

جات الثالث للتقايض، فإن مامرسة حق التعرض ال يثبت إال لصاحب طالب التحفيظ، أو تخطتها إىل مراحل التعرض يف الدر 

الصفة واملصلحة واألهلية. ومام يعلل هذا أيضا ، اشرتاط املرشع مجموعة من القواعد الشكلية واملوضوعية ملامرسة حق التعرض 

فع أمام والثانية، مع إلزاميته للرتا كاحرتام اآلجال وتقديم املستندات، ودون ما حاجة إىل مؤازرة الدفاع يف الدرجتني األوىل

؛ واألهم من هذه الخطوات كلها هو قرار املحكمة لطالب التحفيظ أو املتعرض 04.12محكمة النقض؛ وهذا ما استجد يف القانون 

 فاملرشع خول حق التنفيذ يف الحالة األوىل للمحافظ 

 ومن النتائج املتوصل إليها ميكن تلخيصها يف اآليت:

 مكفول لكنه مقيد ومرشوط حق التعرض 
  أىت مبستجدات تخص اآلجال، وتدخل النيابة  العامة خاصة يف مرحلة النقض 04.12القانون 
 . الجهة املكفول لها تنفيذ الحكم يف قضايا التحفيظ هو املحافظ العقاري 

يام يف املناطق يئ؛ ال سونشري إىل رضورة أخذ املرشع تيسري املساطر الخاصة بتحفيظ العقار بشقيها اإلداري والقضا 

القروية التي يسكنها من ليست لهم القدرة املادية واملعرفة القانونية بهذا املوضوع . ويبقى  اإلشكال املطروح هو عرس التنفيذ يف 

ملكفولة امثل هذه القضايا. ليبقى السؤال مفتوحا: ما التدابري التي اتخذها املرشع املغريب لتنفيذ هذه القرارات؟ وما الضامنات 

 ملن صدر القرار لصالحه؟
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 ملحق: مناذج التعرضات
 

 الحمد لله وحده.
 ………….يف ……….. 

  جزيئ تعرض
 ……………………………………………………لفائدة املتعرض: 

 ……………………………………………….ضد طالب التحفيظ: 
 السيد: إىل

 العقارية األمالك عىل املحافظ
 ……………………………ب

 1111/11 عدد التحفيظ بمطل عىل تعرض تسجيل طلب املوضوع:
 

 ســــالم تـــام بوجـــود موالنـــا اإلمـــــام
 وبعد،

فعالقة باملوضوع املشار إليه أعاله، يل كامل الرشف أن أتقدم إىل جنابكم املحرتم بطلبي هذا وأن أنهي إىل علمكم أن 
البالغ مساحتها مائة مرت  11بإضافة البقعة رقم ، قد قام بالرتامي عىل ملك الغري وذلك 1111/11طالب التحفيظ يف املطلب عدد 

 مربع.
لذا أطلب منكم التفضل بإعطاء تعليامتكم قصد تسجيل تعريض هذا عىل مطلب التحفيظ املذكور مرجعه أعاله يف 

 مواجهة طالب التحفيظ املذكور أعاله، وذلك لكونه مرتامي عىل جزء من أرض.
ات اإلدارية بوضع هذا التعرض عىل مطلب التحفيظ باملحافظة العقارية وعليه ألتمس منكم التدخل التخاذ اإلجراء

 ………………………….ب
 ويف انتظار تدخلكم تقبلوا سيدي فائق التقدير واالحرتام.

 والسالم./.
 ………………..اإلمضـــاء: 
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 الحمد لله وحده.
 …………. يف ………..

  جزيئ تعرض
 ………………………………. مــــن:

.……………………………………… 
 :السيد إىل

 العقارية األمالك عىل املحافظ
 ……………………………ب

 التحفيظ. طور يف عقار عىل التعرض املوضوع:
  1111/11 عدد التحفيظ مطلب املرجع:

 اإلمـــــام موالنـــا بوجـــود تام سالم
 وبعد،

 تسجيل منكم فيه تمسامل هذا، بطلبي املوقرة سيادتكم إىل أتقدم أن يرشفني أعاله، إليهام املشار واملرجع باملوضوع فعالقة
 الكائن أريض من جزء عىل تراموا الذين التحفيظ طالبي مواجهة يف 11111 عدد التحفيظ مطلب عىل تعريض

 دون وذلك تقريبا، ونصف بهكتار عليه املرتامي الجزء ويقدر ،…………………………………………………ب
 ذلك. يف الحق لهم يخول قانوين سند أي

 املرتامي ملساحةا بكافة مطالبا الذكر السالف التحفيظ مطلب عىل هذا تعريض تسجيل مالكري جنابكم من التمس ولهذا
 عليها.

 واالحرتام. التقدير فائق سيدي تقبلوا تدخلكم انتظار ويف
 والسالم./.
 ………………….. اإلمضـــاء:
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 .بسم الله الرحامن الرحيم
 ..……… يف ..………

 االجال خارج تعرض
 ………………… :من

 .…………… :الساكن
 :إىل السيد املحرتم

 ………محافظ األمالك العقارية ب
 .للتعرض جديد اجل فتح طلب املوضوع:

 .1111املرجع: مطلب التحفيظ عدد 
 .سالم تام بوجود موالنا اإلمام اعزه الله وأيده

 :وبعد
يكم من طرف املرفوع إل 1111أترشف بان اطلب من سيادتكم املوقرة فتح اجل جديد لتعريض ضد مطلب التحفيظ رقم: 

 :إخويت السادة
– ……………………………………………… 
-………………………………………………. 
-………………………………………………. 

ومساحته االجاملية تقدر ………………………. الكائن ب……………. وذلك فيام يخص امللك املسمى 
 ..……………وغربا…………. ورشقا………… ومطرا……… بهكتار ونصف واملحدود قبلة

 .ك العقار املراد تحفيظه، واعترب نفيس رشيكا لهم عىل قدم املساواةوحيث أنني وريث رشعي لهم يف ذل
 .قد اغفل فيها اسمي  وحيث أنهم قد انتهزوا فرصة غيايب عن املغرب وسفري اىل الخارج، فأدلوا بحجج

 :االساس  وعىل هذا
عن ارض الوطن  تأكيد غيايبفاين ابعث إليكم برسم عقدة االراثة املبينة عليها كل حقوقي يف مخلفات أيب املرحوم، ول

خالل مدة التعرض القانونية أديل لكم بشهادة مسلمة من طرف السلطات املحلية تثبت املدة التي قضيتها خارج اململكة املغربية، 
 .كام أرفق بطلبي هذا نسخة من جواز سفري تشهد بعوديت يف األيام األخرية إىل مسقط رأيس

 :ولهذا، ومن أجله
الكرمية تسجيل طلبي هذا من اجل التعرض خارج االجال عىل مطلب التحفيظ املشار اىل مراجعه  أطلب من سيادتكم

 .أعاله، واتخاذ االجراء القانوين واالداري املناسب يف هذا الصدد
 .وختاما تفضلوا بقبول تقديري الخالص وشكري الجزيل

 
  والسالم
 اإلمضاء
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 املراجع واملصادر
 , 9101ق العينية يف الفقه اإلسالمي والتقنني املغريب, دون اإلشارة إىل دار النرش, ط محمد ابن معجوز, الحقو 

 9103، دار نرش املعرفة الرباط 04.12إدريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات  -
 9111الرباط  –خالد ميداوي، مسطرة التحفيظ العقاري، الطبعة األوىل دار القلم  -
 ، خصوصيات املسطرة يف قضايا التحفيظ ، مقال مبوسوعة القضاء والقانون املغريب، د.ترشيد ابن اسامعيل -
زكرياء املودن، القواعد اإلجرائية لدعوى التحفيظ، رسالة لنيل دبلوم املاسرت جامعة عبد املالك السعدي، كلية الحقوق  -

 .9101طنجة، القانون الخاص،
، الطبعة األوىل مطبعة النجاح 9119إىل  0220لتحفيظ العقاري من سنة عبد العزيز توفيق، قضاء املجلس األعىل يف ا -

 9113الدار البيضاء، 
بحوث الحقوق العينية باململكة املغربية، منشورات جمعية تنمية ال  عبد العيل العبودي، نظام التحفيظ العقاري وإشهار -

  0223والدراسات القضائية،
 ،9100ر التحفيظ، ط : النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة األوىل عمر ازوكار، الدليل العميل للعقار يف طو  -
رشكة  املغريب .  يف ضوء الترشيع  والتبعية  األصلية  الحقوق العينية  و  التحفيظ العقاري مأمون الكزبري,  -
 0222الثانية، الرباط   الطبعة  للطباعة والنرش ،  العربية  الهالل

 /http://www.droitetentreprise.comمجلة القانون واألعامل،  -
 .9101محمد العلمي، القانون العقاري املغريب، الطبعة الثالثة، مطبعة قرطبة، أكادير،  -
 1986محمد املهدي الجم، التحفيظ العقاري يف املغرب ، دار الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة،  -
 .0223ألوىل ط ا -الدار البيضاء-محمد خريي, التعرضات أثناء التحفيظ العقاري يف الترشيع املغريب, دار الثقافة -
 9104الرباط -محمد خريي، العقار وقضايا التحفيظ العقاري يف الترشيع املغريب، ط املعارف الجديدة -
 9112، الطبعة األوىل، النجاح الدار البيضاء املختار بن أحمد عطار، التحفيظ العقاري يف ضوء القانون املغريب -
اطلع عليه عىل الساعة  9109/ 09/10مصطفى الفوريك، عنارص الطعن بالنقض، منشور مبوقع العلوم القانونية، )بتاريخ  -

91.12 – 14/13/02 
 https://anibrass.blogspot.comموقع املعرفة القانونية،  -
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 الوضعية التقليدية لإلدارة العمومية باملغرب
The traditional situation of public administration in morocco 

الباحث: سفيان مرشف 
 املؤطر: الدكتور املصطفى قاسيمي

  ل الدميوقراطيمخترب اإلنتقا جامعة الحسن األول، كلية العلوم القانونية و السياسية سطات اململكة املغربية
 امللخص

نظرا لألهمية التي تحتلها اإلدارة داخل أجهزة الدولة، اعتربها البعض "دولة داخل دولة"، يف حني ذهب باحثون آخرون 
إىل أن اإلدارة هي "مجموعة من املؤسسات اإلدارية املوضوعة رهن ترصف الحكومة واملنفصلة عنها مع الرتاشح بينهام، تساهم 

لترشيعية والحكومية، متارس نشاطا فعاال ال موجها لتحقيق التنمية واإلصالح والتحديث والفعاليات املختلفة ضمن يف الوظيفة ا
 . سياق سيايس معني

بتأملنا يف هذا التعريف ميكن القول أن اإلدارة، هي دلك الجهاز أو الهيكل، حيث تم تنفيذ القرارات الصادرة عن 
كام يستشف من نفس التعريف أن اإلدارة تساهم يف الوظيفة الترشيعية والتنفيذية، هادفة الحكومة علام أنه منفصال عنها، 

 لتحقيق التنمية واإلصــالح ويــرى عبد الله شنفار أن اإلدارة تكليف ومسؤولية تدبري أهداف معينة خدمة للصالح العام.
 برشية؛ تشخيص الوضعية.الوظيفة العمومية؛ اإلدارة العمومية؛ املوارد الالكلامت املفاتيح: 

Abstract :  
Given the importance that the administration occupies within the state apparatus, some considered it 

a “state within a state”, while other researchers argued that the administration is “a group of administrative 
institutions placed at the disposal of the government and separated from it, with the interplay between them, 
that contribute to the legislative and governmental function, and exercise an effective activity.” It is not 
directed towards achieving development, reform, modernization and various activities within a specific 
political context. 

Reflecting on this definition, we can say that the administration is the body or structure, where the 
decisions issued by the government have been implemented, knowing that it is separate from it. It is also 
evident from the same definition that the administration contributes to the legislative and executive function, 
aiming to achieve development and reform. Abdullah Shanfar believes that the administration Assignment 
and responsibility for managing specific objectives in the public interest. 

keywords : 
public employment; public administration; Human resources; situational diagnosis. 

 
 
 

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


                                                                                                                    

224 

 

  ISSN:2509-0291  2022 أبريل/ماي  39 اإلصدار
 

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

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

 مقدمة
يف املغرب فمفهوم إدارة املوارد البرشية يبقى حديثا يف الخطاب االقتصادي واإلداري، فاللقاءات العلمية والنقاش 
األكادميي حول هدا املوضوع مل يتبلور بشكل واضح إال يف بداية الثامنينات، ودلك موازاة مع التحوالت االقتصادية واالجتامعية 

بداية تطبيقه لسياسة التقويم الهيكيل وما نتج عنها من آثار اجتامعية سلبية )ترسيح العامل،  التي عرفها املغرب، خاصة مع
انتشار البطالة...( مام جعل مطلب عقلنة اإلدارة والتسيري رشطا جديدا للتخفيف من هده األزمة ومواجهة التحديات العاملية 

 550خاصة: املنافسة، التيكنولوجيا، الخوصصة والعوملة
تطور الذي تعرفه وظيفة تدبري املوارد البرشية جعل مفهومها بشكل دقيق وتام صعبا، ومع دلك يرى سد جاري أن هدا ال

 األمر يتعلق مبجموعة تقنيات تنظيم العمل والعالقات داخل العمل وسط منظمة معينة.
ل عملهم ضا األعوان داخويسعى التدبري إىل تحريك داخل هده املنظمة أحسن رشوط فعالية املصلحة وأحسن رشوط ر  

 551.املدعوين إىل املساهمة بنشاط يف تحقيق األهداف املحددة بوضوح
وتجدر اإلشارة إىل أن مفهوم إدارة املوارد البرشية يختلف عن مفهوم إدارة املوظفني، طاملا أن الفلسفة اإلدارية التي  

 يقوم كل من املفهومني عليها قد حدثت فيها تغريات جوهرية.
 ا ساد مدخالن يف هدا املجال هام اإلدارة العلمية والعالقات اإلنسانية والدي حل محله اليوم املوارد البرشية.فسابق 
فمفهوم املوارد البرشية يعد مفهوما حديثا حل تدريجيا محل مفهوم إدارة املوظفني، نتيجة توسع وعمق هدا املجال من  
 552 .الدراسة
 553.لها التسمية الجديدةوميكن تغيري أهم املعامل التي تحم 

 : أي جميع عمليات التخطيط، التنظيم، التوجيه ثم الرقابة. Gestionاإلدارة والتسيري: 
 : أي الفرد كإنسان ذايت أو كائن جامعي يعمل  مع باقي األفراد بشكل متجانس داخل املنظمة. Humaineاملوارد: 

مكانة إىل تصور جديد يرى يف العمل ثروة يجب استعاملها قد ترك  coutفالتصور التقليدي الذي ينظر للفرد ككلفة 
بشكل جيد وتأهيلية وتنمية قدراته الفكرية واملهنية من أجل مواجهة التحديات الجديدة خاصة التكنولوجية والتنافسية وظاهرة 

 العوملة.
ملها يتفق حول أهمية إدارة مهام تعددت التعاريف ومهام اختلفت مصادرها حول مفهوم إدارة املوارد البرشية، فإن مج

 املوارد البرشية ككيان تنظيمي أصبح له وزن داخل اإلدارة العمومية.
وإذا كانت وظيفة إدارة املوارد البرشية داخل املجتمعات املتقدمة )أمريكا، اليابان، أوربا( قد تجاوزت املرحلة التقليدية،  

ية معالجة القضايا اإلدارية بأسلوب تقليدي، إىل مرحلة أصبحت وظيفة أساسحيث إدارة األفراد تهتم بالحياة الوظيفية لألفراد و 

                                                           

، الرباط لالتوبيخ ال هامي: "إشكالية تدبير املوارد البشرية بقطاع اتصاالت املغرب" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام كلية الحقوق أكدا 550(

 23ص 0222-9111
 .033. ص 0223علي سد جاري: "الدولة واإلدارة بين التقليد والتحديث ،طبعة  (551

 

 12ص.9111 0حميد أبوالس: "تدبير املوارد البشرية" نموذج اإلدارة الجماعية مطبعة دار القلم الطبعة 552  (
 32-( التوبيخ التما  ي، مرجع سابق، ص 553
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وإسرتاتيجية تقوم بتحديد التصاميم والربامج ورسم سياسات املوظفني للرفع من قدراتهم وتنمية مهاراتهم فإن التساؤالت التي 
 ميكن طرحها هي:

 ة؟ما مدى تأثري التدبري التقليدي عىل اإلدارة العمومية املغربي
 ما طبيعة نظام اإلدارة العمومية التقليدية؟

 وأين تتجىل صور التخلف باإلدارة العمومية التقليدية؟
 املبحث األول: النظام التقليدي باإلدارة العمومية

إن الحضور اإلداري املكثف هو الذي يجعل معظم الناس ال يعرفون من الدولة سوى اإلدارة. ويف الحقيقة ال يوجد يشء 
أو نراه اسمه الدولة، فهذه األخرية فكرة مجردة ال تدرك إال من خالل مؤسساتها املختلفة رئيس الدولة، الربملان، واإلدارة، نلمسه 

بل "ميكن أن نتصور دولة دون برملان، وميكن يف أقىص األحوال أن نتصور دولة بدون حكومة، ولكن ال ميكن تصور دولة 
 ستغناء عن وظائف اإلدارة تحت طائلة املوت" دون إدارة، ال ميكن إطالقا لدولة اال 

واإلدارة هي أحد مظاهر تجسيد الدولة بل أهم تجلياتها وليس من املغاالة القول إن اإلدارة تخلق الدولة، فهي قطب 
 تحديث أسايس، وأداة فاعلة يف التنمية.

ىل النظام ة تقتيض بالرضورة الوقوف عإن أي محاولة ملقاربة تشخيص الوضعية التقليدية لإلدارة العمومية املغربي 
 التقليدي باإلدارة العمومية. )املطلب األول( وعىل مظاهر التخلف املرتبطة بالسلوك البرشي )املطلب الثاين(.

  املرض البريوقراطي باإلدارة: املطلب األول 
دارة داري إذ ترتبط إنجازات اإل تشكل العالقات الرسمية القامئة مع العموم مؤرشا متميزا لتحديث طبيعة النظام اإل 

ونجاحها وثيق االرتباط ليس بغاياتها الخاصة، بل برشوط اندماجها االجتامعي. إذ ميكن أن نحدد بوضوح أكرب درجة تفتح أو 
 انغالق اإلدارة انطالقا من نوع متفصلها مع املحيط. 

من  ام متيزت أيضا بدميومة مبدأ تقريب اإلدارةفقد كانت أطروحة  اإلصالح اإلداري مند االستقالل، ثابتة ومتكررة ك 
املواطنني الذي شاع بشكل واسع، وقد بقيت هذه العملية اإلصالحية جد محدود آخذا بعني االعتبار صعوبات جمة مالزمة لإلدارة 

دفع بالتصلب، كام ينفسها التي طورت بشكل تدريجي، بفعل طبيعتها املمركزة والرتاتبية، مرضا عنيدا، مرض البريوقراطية الذي 
 554.أن الخطاب اإلصالحي يخفي يف الواقع تصورات متناقضة لإلدارة ومستقبلها

 الفرع األول: رسية وسلطوية اإلدارة العمومية
توجد الظاهرة البريوقراطية، شأنها شأن بقية بقاع العامل يف البلدان املتقدمة كام يف البلدان النامية، وقد أصبح علامء 

م مجمعني عىل أن املشكلة التي يواجهها النظام البريوقراطي هو أزمة االتصال والتنظيم البريوقراطي " الرتبية، االجتامع اليو 
التنظيد، املركزية، التمركز، وشخصانية السلطة ..." اللذان ال يدفعان اإلدارة إىل التفتح عىل وسطها والتكيف مع محيطها. 

ين قراطي ضغط أعضائه باتجاه املركزة. إن النظام البريوقراطي يناقض للتنظيم العقال وتعزيز الصعوبات املالزمة للنظام البريو 
عكس ما تصوره ماكس فيرب الذي اعتربه النظام الفعال. ومع دلك رغم القفزة الجديدة والتيارات الفكرية الحديثة، التي تدافع 

 اإلدارة بشكل مفرط.باسم حقوق اإلنسان من أجل إرشاك املواطنني فإن السلطة متارس داخل 

                                                           
 31حديث، ص ( علي سد جاري: الدولة واإلدارة بين التقليد والت 554
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تؤكد القراءة املتمعنة للقانون األسايس العام للوظيفة العمومية التصلب والتباعد اإلداريني، كام أن واجب التحفظ يسلط 
عىل التصلب والتباعد اإلداريني، كام أن واجب التحفظ يسلط عىل عنق املوظف كسيف دميوقليس، ومن بني التزامات املوظف 

من النظام األسايس للوظيفة العمومية، الذي يلحق أكرب  02كتامن املهني املحدد بشكل تقريبي بواسطة الفصل العديدة، يوجد ال
األرضار بالعالقة بني العون واملستعمل. إذ ميس بكل ما يتعلق  باألحداث والوثائق واملعلومات التي اضطلع عليها املوظف خالل 

حالة وجود رخصة رصيحة من األعىل فكل تحويل وكل تبليغ للمستندات والوثائق  مامرسة مهنته أو مبناسبة مامرستها، إال يف
 للغري ممنوع بشكل قطعي.

 إن املوظفني ملزمني بحفظ الرس املهني، وقد يصبحون عرضة للمتابعة الجنائية يف حالة انتهاك دلك.
ليني، إذ ال ميلك سؤولني التسلسويف القانون يخضع التواصل مع املستعملني للحصول عىل رخصة مسبقة من طرف امل

املوظف ال الحق وال القدرة عىل التواصل مع العموم، إىل حد يخال للمرء أن النشاط اإلداري نشاط رسي لدلك فإن العالقات 
بني اإلدارة ومستهليك خدماتها تؤجج خطابا إصالحيا ولكن بدون أعامل ملموسة، ودلك يف وقت أصبحت قيه اإلدارة موضوع 

املوجهة للوزير األول واملتعلقة  0222يونيو  04من طرف مختلف تيارات الرأي والتعبري وتشهد الرسالة امللكية املؤرخة ب  انتقاد
باالستثامرات عىل هده الوضعية. واألغرب من دلك فإن إحداث منطقتني للتبادل الحر بالجرف األصفر كمنطقة صناعية وطنجة 

ضمن تربيرات أخرى، من طرف وزير املالية لكونه وسيلة لإلفالت من بطء وبريوقراطية كعاصمة مالية دويل، قد تم تربيره، 
 555اإلدارة

إن محاولة فهم واقع العالقات القامئة بني اإلدارة واملتعاملني التي متت املطالبة بها مند االستقالل مل تخفف من الهوة  
لنظام اإلداري تطورت لتشكل قوة حقيقية معارضة لكل تفتح الفاصلة بني اإلدارة ومحيطها، غري أن هناك جوانب خاصة من ا

عىل املجتمع، وتسجل باألخص بقاء األسلوب املخزين قيد الحياة، وتعدد التضامنات الجزئية يف إطار العشائرية أو الزبونية، كام 
د إن النظام يشبه تعملني أكيتسجل أخريا هيمنة السلطة التي يرهن عىل أكرث من مستوى عىل طبيعة العالقة القامئة مع املس

 556.يف مستويات كثرية النظام الليربايل األوريب
إن هده الوضعية دالة عىل الخليط القائم بني النظام ذي تسيري تقليدي وأخر من طراز حديث، و تعرب عن امتداد عميق  

املايض يتجىل يف رشعية التاريخية فملرحلة عتيقة، ال تنصب وتلجأ للمخزن كمخفف الصدمات، و ضابط للتوازن وكمنبع تري لل
 557.الحارض ويكيف الحياة السياسية واإلدارية

وقد نفهم بشكل أفضل يف هده الحالة، العزلة التي يجد فيها املواطن نفسه إزاء اإلدارة، وقد يكون الخوف من هذه  
ا من العالقات مع لية واملمركزة تفرض نوعاألخرية وثيق االرتباط بنموذج التنظيم نفسه، فامليوالت البريوقراطية والبرتمونيا

مستعميل اإلدارة، تتسم بالتخسب واإلكراه والسلطة إن هدا النموذج اإلداري املرتكز عىل االبتعاد، يولد انحصارات متعددة، 
ا بغرض هاليشء الذي دفع السلطات العمومية يف السنوات األخرية إىل إحداث تغريات عميقة عىل مستوى مهام اإلدارة وهياكل

 تكييف سريها مع املتطلبات التي استلزمت هده التغيريات.  
 

                                                           
 3/7/0220( جريدة الصباح الصحراء )بالفرنسية عدد  555

) M.Rousset et al .Droit administratif marocain  556 ،13ص 1992،الطبعة امللكية 
 33-( الدولة واإلدارة التقليد والتحديث، مرجع سابق ص 557
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 الفرع  الثاين:  اإلدارة املغربية املنيعة واملخالفة
إن املجال اإلداري مجال مغلق، له فاعلوه ومحاوروه املنتقون واملختارون من طرف اإلدارة نفسها. وال يستطيع  

البة ه الداخيل، وتبقى اإلمكانات الكالسيكية، التي سمح لهم عن طريقها باملطاملستعملون السامح ألنفسهم بالتدخل يف سري 
يتكيف وتغري املصالح العمومية، بدون قيمة عملية، ويوجد املستعمل يف موقع ضعف، كام يجد نفسه يف غالب األحيان يف 

ام أن تعدد الشبابيك بة لإلدارة تجاه العموم كوضعية امللتمس امللح يف الطلب، وال تسمح وسائل االتصال املقرتحة بتفتح أكرث رحا
املحاطة بالحواجز، وخاصة تلك التي يرتدد عليها املواطنون بكرثة، يوضح جيدا الطبيعة اإلبتعادية والسلطوية لإلدارة، وتوجد 

تت الجغرايف شمكاتب ميكن ولوجها بشكل مبارش، غري أنها خاضعة ملستلزمات االنتظار ولشكليات متنوعة، دون أن تنىس الت
 للمصالح.

وأمام انعدام الفعالية هذه، فإن اإلحساس السائد لدى املواطن هو الحذر والتشكك، فالعالقة مع اإلدارة غالبا ما تكون  
تجربة سيئة تتيح الفرص للمزايدات الكالمية، أو الخشونة أو لقصص غريبة، كام تثري العديد من عدم الرضا واإلحباط وتحدث 

إلدارية كل يوم، بل أصبحت مبتذلة، حيث تدخل بطرافتها ودميومتها، إن هناك من جهة تنظيام يبدو مكتفيا بنفسه، املشاحنات ا
ومن جهة أخرى الخضوع وسوء الفهم واإلحاطات من جهة أخرى، إن طرق الحوار اإلداري جد ضيقة، وأنها جمعت عنوة 

 558.ضععنرصين ال يتالءمان، بل متناقضان، الحائز للسلطة والخا
هدا باإلضافة إىل أن التعويضات الجغرافية للموظفني ال توزع يف اغلب األحيان باإلنصاف والشفافية والوضوح، فبينام  

 559 يستفيد منها بعض املوظفني ويحرم منها آخرون يف وزارات كثرية
قراراتها، تأخذ  وضامن تنفيذ وتعد اإلدارة أداة للدولة وجالل قوتها، املكلفة بشكل أسايس بتشغيل سلطة هده األخرية، 

موقعا مختلفا تجاه املجتمع، بل إن املوظفني أنفسهم قد تأثروا عميقا مببدأ التصور الذي يضعهم يف موقع الهيمنة بالنسبة 
 560.للعموم

كام تضع اإلدارة نفسها يف آن واحد خارج وفوق اللعبة االجتامعية، و يجد املرتفق نفسه محارصا يف آن واحد بني  
عية قانونية وتنظيمية، إذ ال ميكن له أن يتحرك إال يف الحدود التي رسمتها له اإلدارة، واإلدارة باعتبارها منتجا للقاعدة وض

القانونية وفاعال أساسيا يف الحياة االجتامعية تسوق املرتفق إىل وضعية من التبعية والخضوع، فارضة عليه منطقها وسفسطتها 
سايرة النص القانوين ملتطلبات وأهداف تنمية املوارد البرشية، رغم التعديالت الطفيفة وال يتضمن وقواعدها واختيارها وعدم م

 561.أية إشارة لألهداف والوسائل عىل غرار التجارب األجنبية املتبعة من طرف، كندا، فرنسا وتونس مثال
ض اصا يريد أن يكون موحدا، يفرت إن اإلدارة تجسد السلطة، تقنن، تفرض وتعاقب، اليشء الذي جعل منها كيانا خ 

 فيه أن يتحرك باسم املصلحة العامة انطالقا من قاعدة الحياد االجتامعي.
 املطلب الثاين : طبيعة نظام اإلدارة العمومية التقليدية

                                                           

 33-( الدولة واإلدارة بين التقليد والتحديث، مرجع سابق ص558 
 عزيز الرماني، اإلصالح اإلداري باملغرب، أربعون سنة من الوعود واملناريع" املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية( عبد ال 559
 39-( الدولة واإلدارة بين التقليد والتحديث "علي سدجاري" مرجع سابق ص 560
 13( املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق، ص 561
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ات سإن التقليد والحداثة يتعايشان بدون أن يتواجها، غري أن املرفق العمومي يعاين من هده الثنائية عرب ظهور مامر  
غري منظمة للعالقات الزبونية النفعية. ومن ثم يكون من األهمية مبكان البدء يف إعادة تقييم اإلدارة وتوضيح لعبة اإلدارة بشكل 

 يتم به إخراج املوظف من وضعية التعارض ذات الطبع ألثردواجي بني املايض واملستقبل، التقليد/الحداثة.
ال  حة ودقيقة للقيم التوافقية وغري امللتبسة. والدعوة إىل التحديث اإلداريإن بناء املستقبل يفرتض اختيارات واض 

 ميكن إال أن تقوي هده الخيارات.
وتطرح األهمية اإلسرتاتيجية لتفكري عميق حول طبيعة املوافق العمومية، وإعادة تجديد القانون األسايس السوسيو  

 ، للعمل اإلداري والدي غذى العديد من املفارقات التاريخية وقاد إىلمهني للموظفني، والتخيل عن كل نظام تقليدي تايلوري
 562.تشكك عميق يف نظام الوظيفة العمومية الذي ينازع فيه حتى أولئك الدين يتحملون املسؤولية داخله

 الفرع األول: إدارة تعتمد منطا عتيقا
ميع هده كز مبالغ فيه لسلطة التقرير، إذ يالحظ تجتعاين اإلدارة العمومية املغربية يف تدبري الشأن العمومي: من متر  

 السلطة يف قمة البنيان اإلداري بالعاصمة.   
بل حتى داخل هدا البنيان يالحظ بقوة نروع الرؤوسات إىل احتكار مامرسة االختصاصات اإلدارية، وتفادي تفويض 

 بعضها إىل مرؤوسهم، رغم توفر اإلطار القانوين لدلك.
القة بني املركز واإلقليم يطغى التجميع املكثف للسلطات مركزيا بشكل يعيق املصالح اإلقليمية عن وعىل مستوى الع 

العمل ناهيك عن افتقار هده األخرية للكفاءات وعدم متتعها باالستقالل الذايت الرضوري إلذكاء روح املبادرة وإيقاظ الحس 
بريوقراطية والتمكت إذ أن هاجس التعامل باألوراق ورغبة الجالسني وراء باملسؤولية، كام أن اإلدارة املغربية ترزح تحت وطأة ال

املكاتب يف تأكيد الذات، تجعل الغلبة ملنطق الوثيقة عىل مبدأ الفاعلية. ففي حاالت كثرية يطلب من التعامل مع اإلدارة وثائق 
 ال فائدة من تقدميها، بل قد يطلب منه وثائق متعددة تكفي إحداها عن الباقي.

ومن الالفت للنظر سيادة ثقافة "قال الرئيس" و "اعتدنا عىل"، لدى رجال اإلدارة املغاربة. وهده الثقافة متثل عازال 
سميكا بني رجال إلدارة وبني التطبيق السليم والعادل للقانون، إذا أضفنا إليها تعدد الشبابيك وتعقد املساطر اإلدارية أدركنا الرس 

ارين عموما، واملستثمرين خاصة. ضمن العراقيل البريوقراطية، واإلجراءات املعيقة الستثامر التي تفرض الكامن وراء شكاوى املد
 563.عىل الراغبني يف إنشاء وتسيري مقاولة حرة باملغرب عىل سبيل املثال ال الحرص

شهور وهده  1لة وثيقة من أجل تسجيل مقاولة، يف حني يتطلب مسلسل إنشاء مقاو  91أن يطلب منهم تقديم أزيد من 
 اإلجراءات متثل دون شك عرقلة للتنمية وتؤثر سلبا عىل صورة املغرب لدى املستثمرين األجانب

 الفرع  الثاين: تعتمد مساطر جاهدة وقليلة الشفافية
نزعة  ةوما يؤكد هدا الطرح : هو رصف امليزانية الذي يخضع ملراقبة دقيقة ومبالغ فيها تعكس لدى املراقبني املاليني غلب 

تضخم الخلل والبحث عن أسباب الرد بدال من تغليب روح املساهمة واإلصالح. هده الثقافة املهيمنة لدى كبار مراقبي املالية 
تزداد حدة لدى الفاحصني األدىن مستوى اللذين يتخذ قرار الرفض أو القبول بناء عىل مالحظاتهم، األمر الذي يطيل مدار 

 اريع دون أن يفيض إىل مراقبة فعالة وفعلية لعمليات رصف امليزانية.امللفات، ويؤخر تنفيذ املش

                                                           
  02ي سد جاري: الدولة واإلدارة بين التقليد والتحديث، مرجع سابق ص ( عل 562
 حول االقتصاد املغربي بوجه عام واإلدارة بشكل خاص 0227( تقرير البنك الدولي سنة  563
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إمنا جاء يف تقري البنك الدويل عام أضفناه من أفكار يكشف عن بعض وليس كل من مظاهر الخلل يف إدارتنا، ونعتقد  
ي بدونها ال يب والتأهيل التمن جانبنا أن مفتاح حل هده املشاكل هو العنرص البرشي القوي، ومكمن القوة هو التكوين والتدر

 طائل من الكالم عن إصالح اإلدارة وال تحديتها، بل إن التكوين وإعادة التكوين يعد جزء هاما من عملية اإلصالح.
والتكوين يشمل فينا يشمله. معرفة رجل اإلدارة املتمكنة واملتينة بوضعيته وبحقوقه وواجباته، واالضطالع عىل املناهج  

 564يثة وضبط القوانني والتنظيامت التي عىل أساسها يتعامل مع طالب خدمات اإلدارةاإلدارية الحد
 املبحث الثاين: مظاهر التخلف املرتبطة بالسلوك البرشي

تعرف اإلدارة بأنها: مجموعة أمناط سلوكية لإلفراد والعاملني يف جهاز الدولة والجامعات. أي الوحدات التنظيمية    
ابطة فيام بينها مبوجب ضوابط سلوكية رسمية، مبعنى القوانني والتنظيامت واألوامر، وغري رسمية املختلفة يف الجهاز مرت 

كالعادات والتقاليد واألعراف، موجهة لتحقيق أهداف معينة متعلقة بتنفيذ سياسات الدولة ضمن اإلمكانيات املادية والبرشية 
 565املتاحة

ارة اطنني، بقصد إشباع حاجياتهم التي تكلفت الدولة بها، وبالتايل فاإلدوالهدف الرئيس لإلدارة هو تقديم الخدمات للمو 
تكون متخلفة حسب هدا التعريف يف حال عدم وجود التجاوب الكمي والنوعي والزمني بني التحوالت التي تطرأ يف االحتياجات 

 العامة للجمهور التي تكلفت الدولة بإشباعها.
عية التي يفتقد فيها الجهاز اإلداري إىل إمكانية التنفيذ الكامل للسياسة املحددة أما مفهوم التخلف اإلداري فهو الوض 

 566.يف خطط الدولة
إن اإلدارة ليست هدفا يف حد ذاتها وإمنا هي وسيلة للوصول إىل هدف أسايس يتجىل يف تلبية مطالب واحتياجات  

 وجدت من أجله.املواطن فإن عجزت عن دلك فدلك يعني تخلفها عن تحقيق الغرض الذي 
فإذا كان مفهوم التخلف اإلداري ينرصف إىل الحالة التي يفتقد فيها الجهاز اإلداري القدرة عىل التنفيذ الكامل للسياسة  

 العامة املحدد من طرف اإلدارة.
 املطلب األول: مظاهر التخلف املرتبطة بهياكل اإلدارة

زة اإلدارية دون خطة موضوعية، عىل أن نتناول يف الفرع وستناوله يف فرعني. نخصص األول لكرثة إنشاء األجه 
 الثاين ترجيح األمناط الشكلية واإلجرائية يف العمل اإلداري

 الفرع األول: إنشاء األجهزة اإلدارية بدون خطة موضوعية 
 تتوازى وال تساير ال ال شك أن األجهزة التي كانت تتفق مع الوظائف التقليدية، )األمن والدفاع( املتعارف عليها للدولة، 

التطور الرسيع لوظائف الدولة للتحقيق التفاعل الوظيفي والعضوي بني جميع وحداتها وكياناتها الجزئية الداخلية، وتنسيق 
وتوجيه أنشطتها لتحقيق األهداف الكلية وبتعبري آخر تشمل عملية تطوير الهياكل التنظيمية لألجهزة اإلدارية ضبط وتحديد 

للوحدات اإلدارية، وتوضيح العالقة بينهام، وتحديد الواجبات واملسؤوليات والصالحيات للوظائف، ورسم الخرائط االختصاصات 

                                                           
 2320البيضاء املغرب، الطبعة األولى -إفريقيا الشرق  –( الجمعية املغربية للعلوم اإلدارية، اإلدارة العمومية والتغيير  564
 93ص  0223سنة -( عاصم االعرجي "دراسات معاصرة في التنوير اإلداري "دار الفكر/عمان 565
 227ص  9110دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط الطبعة األولى  –السلوك البشري  ودوره في اإلصالح اإلداري -( محمد حسين النعيمي 566
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التنظيمية ووضع أدلة تنظيمية لها فبدون سلوك جيد للقيادة اإلدارية فإنه ال ميكن تخطي هده الوضعية مام يزيد األمر تأزما 
 567 وتعقيدا

 الشكلية واإلجرائية يف العمل اإلداريالفرع  الثاين: ترجيح األمناط 
إن اإلدارة تضع القواعد واألمناط يف كيفية إنجاز املعامالت يف شكل مناذج واإلجراءات الواجب إتباعها، واملواعيد 

 الالزمة النجاز املعامالت.
ثنائية أو خاصة ستوبالتايل فهي ال ترتك للموظف هامشا من حرية الترصف أو سلطة تقديرية الستعاملها يف حاالت ا 

 568 مثال
فهده األمناط مستهل عمل اإلدارة ومتنع التضارب يف أسلوب العمل، إال أن هدا التنميط تجاوز سبب وجوده ليصبح من 

 مظاهر التخلف اإلداري يف حالتني:
نالحظ أن اإلدارة يف بعض األحيان متسك اإلجراءات املقرر بعض النظر عن األثار الناتجة عنها يف بعض  -0

لحاالت ويعود دلك إىل عدم وجود سلطة تقديرية ألشخاص اإلدارة، أو توافر هده السلطة مع امتناع هؤالء األشخاص عن ا
 استعاملها.

عندما يتطلب إنجاز عمل معني استيفاء شكليات ليس لديها ما يربرها سوى التقيد بالبطء والروتني مام يتسبب  -9
. وهو ما يؤكد أن النمطية املقرر أصال ملصلحة اإلدارة واملواطن أصبحت عبئا يف إضاعة وقت املرتفق واملوظف عىل حد سواء

عليها. وهكذا فإن مثل هدا الترصف القايض بتطبيق األمناط واإلجراءات بحذافريها، يهش الهدف النهايئ لهده األمناط أال 
ام الروتني والبطء، الذي هو التمسك وهو خدمة املواطن، وعليه فهو يحافظ عىل الشكل ويتجاهل املضمون، وهنا نكون أه

 569الحريف بالقوانني والتنظيامت وعدم إمكانية الخروج منها للتعرف عىل روح القانون
وخالصة القول إن السلوك الحسن دوار بالغ األهمية للحد من مثل هده املامرسات التي تقف حجرة عرثة أمام خدمة من 

 املواطنني.
ارات واالستعامل السيئ للقانون فمن الطبيعي يف الدول املختلفة أن تتدخل االعتبارات كام أن االنحراف يف اتخاذ القر 

الشخصية يف عملية اتخاذ القرارات ودلك بهدف الحصول عىل املنفعة الذاتية أو انسجاما مع أهداف البعض للحصول عىل 
  يتخذ من قرارات.مصالح مادية أو معنوية، ونعني بهذا أن املصلحة العامة ليست هي الغاية فيام

أما االستعامل السيئ للنصوص فستدل عليه بتلك االمتيازات التي متنحها بعض القوانني يف حاالت املرض أو اإلصابة 
وغريها، زيادة عىل شيوع الرشوة واالستعامل غري املرشوع ألموال اإلدارة، فالرشوة أحد دعائم الفساد واإلداري واألخالقي 

ك ملا يؤدي إليه من إهدار ملبدأ املساواة أمام القانون والخدمة العامة. أما االستعامل غري املرشوع ألموال ملستخدمي اإلداري ودل
اإلدارة فيتمثل يف طرق عديدة، منها الكذب يف تحديد االنتقال واألسفار املهنية، استعامل سيارات اإلدارة ألغراض شخصية، 

 ومثلها الهاتف.
 ف املتصلة باملواطنني وبالنظم القانونية والرقابةاملطلب الثاين: مظاهر التخل

                                                           
 37-ية املغربية. عبد الرزاق خالدي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون العام .ص( السلوك البشري وتنمية اإلدارة العموم 567
 31مرجع سابق ص  99( السلوك البشري وتنمية اإلدارة العمومية املغربية 568
 21( عبد الرزاق خالدي: السلوك البشري وتنمية اإلدارة العمومية املغربية، مرجع سابق ص  569
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ترتبط مظاهر التخلف يف هدا اإلطار بعنارص أولية لها عالقات باملواطنني )الفرع األول(، وثانية تتصل بالنظم القانونية 
 والرقابية )الفرع الثاين(

 الفرع األول: مظاهر التخلف واملتصلة باملواطنني
دها وهو خدمة املواطن، ستولد لدى أفراد املجتمع عدم الثقة وينتج عن دلك فجوة نفسية بني إنه بفقد اإلدارة لسبب وجو 

 570:املواطنني واألجهزة اإلدارية والعاملني بها. وقد يتخذ دلك عدة أشكال منها
 اليأس من وعود اإلدارة يف إصالح نظمها. ▪
 تهرب املواطن من أداء التزاماته تجاه املنظمة اإلدارية. ▪
ام املواطن لتعليامت اإلدارة، ودلك بعد تأكده من افتقاد اإلدارة إىل املوضوعية وتدخل االعتبارات الشخصية عدم احرت  ▪

 يف إنجاز معامالتهم.
منافقة املواطنني ألفراد اإلدارة إدراكا منهم بأن تحقيق مصالحهم رهني بأهواء املوظفني وتظهر صورة هدا النفاق بإحاطة  ▪

 ن االحرتام وتبادل املنافع والخدمات معهم.املوظفني بهالة زائفة م
شعور املواطنني باستعالء أفراد اإلدارة عليه ودلك من خالل مامرسة هؤالء األشخاص لبعض السلوكات التي تيسء  ▪

ملشاعر وكرامة املواطن، وبعض تجليات دلك تتضح يف عدم السامح للمواطن بالجلوس أو إعطائه الفرصة تفاصيل 
 571  موضوعه...

عند طلب مقابلة كبار املسؤولني، فإنه عادة ما تستعمل الكثري من األعذار واملربرات التي تحول دون تحقيق هدا  أما
الطلب. وكل هدا راجع إىل العادات التي ترىب عليها املواطن املغريب بدأ بالبيت الدي يغرس يف نفسية الرد عملية التمويه وتستمر 

ض مؤسساته وعالقاته كافة، وبواسطة  التمويه تتمكن الثقافة االجتامعية واملهنية من أن تفر  يف املدرسة ثم ميارسها املجتمع يف
نرضتها وقيمها وأهدافها، وال يقترص التمويه عىل املجال األخالقي واالجتامعي فحسب بل  يتعداها إىل املجال العميل والنفيس 

ال عالقة  الفكرية بتقسيم حقول البحث إىل أجزاء واختصاصاتوالفلسفي، فيثبت أسلوب البحث العلمي والتعلم والتجريدات 
بينهام ويصبح العامل واملتعلم، صاحبي مهنة وتخصص بعيدين عن واقعهام اليومي ويف الوقت دلته راضخني للقوى املسطرة 

ل كبري يف ساهم بشك فيه. وإجامال ميكن القول أن الواقع اإلداري املغريب امليلء باالختالالت ومبختلف مظاهر الفساد، قد
إعاقة التنمية املستدمية، التي تنشدها الدولة عىل مستوى خطاباتها الرسمية، األمر الذي فرض رضورة التفكري يف إيجاد آليات 

 كفيلة ملحاربة الفساد البريوقراطي .
 الفرع  الثاين::تجليات التخلف اإلداري املرتبطة بالنظم القانونية والرقابية

الرقابة عملية أساسية يف كافة األجهزة اإلدارية، فإن املامرسة الخاطئة لها تجعل منها مظهرا واضحا  بالرغم من كون
 من مظاهر التخلف اإلداري.

تعدد أجهزة الرقابة وتدخلها املفرط يف عمل األجهزة اإلدارية، إذ اإلفراط يف التدخل لتقويم عمل األجهزة اإلدارية،  -0
 اري وخاصة إدا اتخذ إحدى الحاالت اآلتية.يعد أحد أوجه التخلف اإلد

 التداخل يف اختصاصات أجهزة الرقابة وعرقلتها لتدفق العمل  -أ

                                                           
 21لرزاق خالدي "السلوك البشري وتنمية اإلدارة العمومية املغربية" مرجع سابق ص ( عبد ا 570
 9111سنة  91( محمد بن يحيى "املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية" سلسلة مواضيع الساعة العدد  571
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 عدم حامية الرقابة لحقوق املواطنني -ب
النصوص املتناقضة القابلة لتفسريات متعددة، من التجليات األساسية للتخلف اإلداري، تلك الرتسانة الهائلة من  -9

م والتعليامت، واألوامر والقرارات اإلدارية، التي تعج بها اإلدارات ويسهم هدا الكم من القوانني يف عرقلة عمل القوانني والنظ
 اإلدارة إدا كان بالطرق اآلتية:

 تضارب النصوص وقصورها عن معالجة كافة الحاالت املستهدفة: -أ
لدراسة الكافية، وهو ما يجعلها عاجزة عن الوفاء إدا أن هناك بعض القوانني التي تشوبها الرسعة يف اإلصدار، وعدم ا

بجميع املتأمل منها،مام يستوجب إدخال عدة تعديالت عليها، بحيث يصبح من املتعذر معرفة النصوص األصلية، وأحيانا ينتج 
م يف تعقيد هتضارب يف هده التعديالت واختالف يف ما تفرضه من التزامات أو ما تقرره من حقوق يف فرتات وجيزة وهو ما يس

 572.العمل اإلداري
التغريات املتناقضة التي ال تتواقف مع روح النصوص القانونية، فإذا كانت هده اإلطاللة عىل مظاهر التخلف اإلداري  -ب

 باإلدارة املغربية تبني مدى األزمة البنيوية والوظيفية التي تعاين منها إدارتنا.
 من املوارد البرشية، فقد تحكمت يف عملية التوظيف عدة عوامل سياسية ونتيجة لغياب تدبري توقعي لحاجيات اإلدارة

وتاريخية بعيدة عن معايري الكفاءة أو الجدارة واالستحقاق، والتي دفعت اإلدارة العمومية املغربية إىل القيام بحملة من التوظيفات 
ة لمغرب من جهة، وكنوع من املكافأة لرجل املقاومألجل سد الفراغ الذي تركه موظفو الحامية بعد مغادرة االحتالل الفرنيس ل

 573.من جهة ثانية
باإلضافة إىل العاملني السيايس والتاريخي، تعترب الوظيفة العمومية الضامن الوحيد لالستقرار االجتامعي يف املغرب، 

حمالت دات إىل القيام بحيث لجأت الدولة المتصاص الضغط االجتامعي الناجم عن إرتفاع أعداد العاطلني من حاميل الشها
 واسعة للتوظيف دون مراعاة حاجة اإلدارة إىل كل تلك األعداد.

ولعل النتيجة املبارشة لهده الرتاكامت التاريخية والظروف االجتامعية والسياسية، إرتفاع مضطرد يف أعداد املوظفني 
ة التي ة عىل الوضع املايل للدولة، هده الظاهر بشكل نتج عنه انتشار ظاهرة التضخم الوظيفي، وما رافقها من انعكاسات خطري 

 574  .تعرف بأنها الزيادة يف عدد املوظفني بنسبة تفوق الزيادة يف الحجم والعدد الكايف لتنفيذ األعامل املرتبطة بتقديم الخدمات
شباح، وكدا باإلضافة إىل املشاكل األخرى التي ينمكن أن تصاحبها من سوء توزيع املوظفني، وظاهرة املوظفني األ 

إشكالية املطابقة بني الشواهد واملهام وعدم التناسب بني املؤهالت والوظائف، عىل أن الرصاع ال يزال قامئا بني الجيل القديم 
 575الذي منحت له املناصب القيادية مع الجيل الجديد بتوجيه الحديث سواء من حيث األهداف أو أساليب العمل

بكفاءة وقدرات األشخاص الدين يسهرون عىل تسيري دواليبها، فقد أصبح من الطبيعي أن وحيث أن فعالية اإلدارة رهينة 
مفهوم تدبري املوارد البرشية قد أصبح خيارا إسرتاتيجيا وتحديا أساسيا إلقامة تدبري عمومي يرتكز عىل الكفاءة واملبادرة، ومن هنا 

                                                           
 00ص  2911جمال الدين العويسات "السلوك التنظيمي والتطوير اإلداري مطبعة دار هومة الجزائر  572
 ( عبد املجيد عالك "تدبير املوارد البشرية في اإلدارة العمومية عالقة التدبير بالتنمية اإلدارية باملغرب"  573
( نسرين سعد الديس "اإلدارة العمومية املغربية وإشكالية التواصل أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس أكدال  574

 23ص  9112-9111الرباط 
 ( بدر عبد الحفيظ عفيف "تقويم السلوك الوظيفي من خالل املفهوم الجديد للسلطة "أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد 575

  992ص  9117،9111أكدال بالرباط -الخامس
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كفل ريها مجال تدبري املوارد البرشية، من حيث وضع نظام يبدأ االهتامم ينصب حول البحث يف مختلف اإلشكاليات التي يث
حسن اختيار املوظف وتأمينه يف عمله من حيث التحفيز والرتفية، وتطوير قدراته عرب التدريب والتكوين، وتنظيم األداء. كام أن 

 العام للوظيفة العمومية، القانون األسايسالوضعية املرتدية التي تعيشها اإلدارة العمومية املغربية، يرجع سببها الرئييس إىل تقادم 
والدور االجتامعي الذي أعطي لإلدارة العمومية لسنوات طويلة، تم غياب االهتامم بالعنرص البرشي يف اإلصالحات السابقة 

 576.بوجه عام، وغياب نظام صارم وفعال ملتابعة ومراقبة املوظف العمومي وتقييم أدائه بشكل خاص
 الخــــامتـة :

تاما ملا سبق ذكره نصل إىل نتيجة مفادها أن اإلدارة العمومية املغربية مل تستفد بعد من النظريات الحديثة واملعارصة وخ 
لتدبري املوارد البرشية، والتي تعترب العنرص البرشي رأسامال ال يقل أهمية عن الرأسامل املادي مام يستوجب عقلنة الوظيفة 

ارد رصة لتدبري مواردها البرشية، والتي بدونها يصعب تحقيق التنمية املنشودة، فمفهوم تدبري املو العمومية وإدخال األساليب املعا
البرشية غري مستوعب متاما لدى املسؤولني باإلدارة العمومية اللذين يظهرون نظريا أنهم يعطون مفهوما واضحا من خالل 

 خطاباتهم السياسية.
الوظيفة العمومية يف إطار الحركية التي يعرضها املجتمع املغريب ككل ويف  وبالفعل هناك مشاريع إصالح يشهدها قطاع

إطار األوراش املفتوحة وطنيا، هده اإلصالحات باتت رضورية يف إطار املطالب امللحة للمؤسسات املالية الدولية املانحة للقروض 
ان من الالزم لرقي مبصالح تدبري املوارد البرشية كإىل درجة ربط هده املؤسسات بني مدى نجاح اإلصالحات املطلوبة والقروض فل

 االعتامد عىل مقاربة شاملة ومؤدية إىل األهداف النظرية واألكادميية وكدا األهداف التطبيقية واملهنية املتوخاة.
 
 املراجع واملصادر ●
دكتوراه يف القانون لالتوبيخ التهامي: "إشكالية تدبري املوارد البرشية بقطاع اتصاالت املغرب" أطروحة لنيل ا ●

 9111-0222العام كلية الحقوق أكدال، الرباط 
 .0224عيل سد جاري: "الدولة واإلدارة بني التقليد والتحديث ،طبعة  ●
 9111 0حميد أبوالس: "تدبري املوارد البرشية" منوذج اإلدارة الجامعية مطبعة دار القلم الطبعة  ●
 والتحديثعيل سد جاري: الدولة واإلدارة بني التقليد  ●
 4/4/0220جريدة الصباح الصحراء )بالفرنسية عدد  ●
● M.Rousset .Droit administratif marocain ، 1992،الطبعة امللكية 
عبد العزيز الرماين، اإلصالح اإلداري باملغرب، أربعون سنة من الوعود واملناريع" املجلة املغربية لإلدارة املحلية  ●

 والتنمية
 ة املحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق،املجلة املغربية لإلدار  ●
 حول االقتصاد املغريب بوجه عام واإلدارة بشكل خاص 0224تقرير البنك الدويل سنة  ●
طبعة األوىل البيضاء املغرب، ال-إفريقيا الرشق –الجمعية املغربية للعلوم اإلدارية، اإلدارة العمومية والتغيري  ●

0222 
                                                           

 . 7ص 9113املعمقة في القانون العام. أبريل  (بشري الوردي "تقييم األداء في الوظيفة العمومية املغربية، رسالة لنيل الدراسات العليا 576
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 0224سنة -التنوير اإلداري "دار الفكر/عامن عاصم االعرجي "دراسات معارصة يف ●
ع، دار السالم للطباعة والنرش والتوزي–السلوك البرشي  ودوره يف اإلصالح اإلداري -محمد حسني النعيمي ●

 9110الرباط الطبعة األوىل  
عليا املعمقة لالسلوك البرشي وتنمية اإلدارة العمومية املغربية. عبد الرزاق خالدي رسالة لنيل دبلوم الدراسات ا ●

 يف القانون العام
 9111سنة  91محمد بن يحيى "املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية" سلسلة مواضيع الساعة العدد  ●
 9113جامل الدين العويسات "السلوك التنظيمي والتطوير اإلداري مطبعة دار هومة الجزائر  ●
 العمومية عالقة التدبري بالتنمية اإلدارية باملغرب" عبد املجيد عالك "تدبري املوارد البرشية يف اإلدارة ●
نرسين سعد الديس "اإلدارة العمومية املغربية وإشكالية التواصل أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام  ●

 9112-9111جامعة محمد الخامس أكدال الرباط 
الدكتوراه  للسلطة "أطروحة لنيلبدر عبد الحفيظ عفيف "تقويم السلوك الوظيفي من خالل املفهوم الجديد  ●

 9114،9111أكدال بالرباط -يف القانون العام، جامعة محمد الخامس
برشي الوردي "تقييم األداء يف الوظيفة العمومية املغربية، رسالة لنيل الدراسات العليا املعمقة يف القانون  ●

 9112العام. أبريل 
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 11-حامية املرأة من العنف أثناء جائحة كوفيد 
Women protection against violence during the Covid-19 pandemic 

الباحثة : سناء شبيبة 
 طابة باحثة يف سلك الدكتوراه تخصص قانون خاص

 ملخص:
يعترب العنف ضد املرأة من اكرث انتهاكات حقوق االنسان التي اصبحت تعرفها جل املجتمعات،  ومع تفيش جائحه كورونا 

وتوالت التقارير التي تشري اىل ارتفاع حاالت العنف ضد النساء يف اماكن مختلفة من العامل رغم كل الجهود  ،وءازداد الوضع س
الدولية والوطنية لتي بذلت من قبل للتصدي لهذه الظاهرة، سواء ما تعلق باملقاربة القانونية او االجتامعية . فالتجربة اثبتت ان 

والزال يحدث حولنا، خصوصا يف ظل جائحة كورونا، خري دليل عىل ذلك، حيث  اصدرت املعنف ال يوقفه القانون وما حدث 
جل البلدان ومن بينها املغرب، اىل جانب قوائم ضحايا كورونا، قوائم ضحايا العنف املنزيل مام جعل منظامت نسائية ومؤسسات 

 عنف.حكومية تتدخل عىل الخط وتتخذ تدابري تشمل مساعدة وتتبع النساء ضحايا ال
 

A b s t r a c t  :  
Violence against women is one of the most common forms of human rights violations in all societies. 

Due to the expansion of the Covid-19 pandemic, the situation has gotten worse. 
Most reports point out a rise in the numbers of these cases all around the world, inspite of the 

international and local efforts made to put an end to this phenomenon, Based on a legal and social aproach. 
Experiments have proven that the legal provisions were unable to stop the abuser. The Covid-19 era was a 
big witness on this, since most countries, including Morocco, have published alongside the Covid-19 statistics, 
lists that included domestic violence victims. Hence, feminist organizations and governmental institutions 
have intervened in order to take measures that involved helping and accompanying women victims of 
violence. 

 
 مقدمة:

يعترب العنف املامرس عىل املرأة من اآلفات االجتامعية التي تعرفها املجتمعات البرشية عىل اختالف درجات 
ول أكرب انتهاكات حقوق اإلنسان حوهو من الظواهر املشينة التي تنخر جسم املرء  واملجتمع عىل حد سواء، وهو أحد   ،577منوها

 فإنها مازالت من الفئات  الهشة، ومع تفيش وباء كورونا  العامل ،و رغم كل االنجازات التي حققتها املرأة يف مجاالت مختلفة،
 كتدابري دولة حول العامل 21أصبحت تبدو األكرث ترضرا. فبعد أسابيع من الحجر املنزيل واإلغالق اللييل الذي تعمل بت أكرث من 

 .للحد من تفيش الوباء، توالت التقارير حول العامل التي تشري إىل ارتفاع حاالت العنف املنزيل ضد النساء ويف أماكن مختلفة 
                                                           

ية، محميد أربيعي، حماية حقوق املرأة باملغرب بين مقتضيات االتفاقيات الدولية والقانون الوطني، املجلة املغربية لإلدارة املحلية و التن -577

 .73، ص 0222يوليو/غشت 
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، وكان األمني العام لألمم املتحدة  انطونيو غوتريس قد دعا الحكومات إىل أن 578وقد تم وصف الظاهرة بالجائحة املسترتة
ية ملحاربة الفريوس الجديد ما من شأنه مكافحة العنف األرسي، خصوصا وأن أكرث مكان ينترش فيه  تشمل يف خططها الوطن

خطر العنف ضد النساء هو املكان الذي يفرتض ان يكون واحة األمان لهن )املنزل(.ولذلك فقد وجه نداء جديدا من أجل السالم 
 .يف املنازل يف جميع أنحاء العامل

، حيث كشف هذا األخري عن املستور ودق جرس  covid19عن تفيش وباء آخر إىل جانب وباء واملغرب مل يكن مبنأى 
و إذا كان   ،579اإلنذار وفضح الثقافة الذكورية املبنية عىل االزدواجية يف األخالق والتعامل وخاصة يف فرتات املحن واألزمات

،  فلامذا عاد ها االرتفاع و بحدة يف ظل جائحة 580فتياتاملغرب يعرف ارتفاعا مستمرا يف تسجيل حاالت العنف ضد النساء وال
كورونا ؟ وكيف ميكن التصدي لهذه الظاهرة التي تعرف تزايدا مستمرا عىل مختلف األصعدة؟ وما هو دور املؤسسات الحكوميات 

 وغري الحكومية يف توفري الحامية والدعم للنساء املعنفات؟
 

 مفهومه وأسبابه :ن كورونايف زم العنف ضد املرأة:  الفقرة االوىل
اختلفت التعاريف التي تناولت مفهوم العنف أيا كان مرتكبه و ضحيته، كام تعددت اسباب العنف ضد املرأة بوجه عام ويف 

 ظل جائحة كورونا و فرتة الحجر الصحي عىل وجه الخصوص .
 االطار القانوين للعنف ضد املرأة -1

االوىل العنف عىل انه" أي اعتداء  يف املادة0223عنف ضد املرأة الصادر سنة عرف اإلعالن العاملي بشان القضاء عىل ال
ضد املرأة مبني عىل أساس الجنس الذي يتسبب أو قد يتسبب يف إحداث إيذاء أو امل جسدي أو جنيس أو نفيس للمرأة ،ويشمل 

 يف إطار الحياة العامة أو الخاصة". أيضا التهديد بهذا االعتداء أو الضغط أو الحرمان النفيس للحريات، سواء حدث هذا
منه عدة عبارات كالرضب، الجرح، اإليذاء والعنف  411وبالرجوع إىل القانون الجنايئ نالحظ أن املرشع وظف يف املادة 

يع ومل يعط تعريفا خاصا بالعنف تاركا املجال للفقه، نظرا ألن مصطلح العنف واسع ويحمل معاين متعددة. ويف إطار مالمئة الترش
الجنايئ مع املواثيق الدولية يف هذا املجال خصوصا اإلعالن السابق ، شكلت املقتضيات املتعلقة بتجريم العنف الزوجي أهم 

املتمم واملغري ملجموعة القانون الجنايئ ، وذلك من خالل  13-94املستجدات التي جاءت يف صلب التعديل مبقتدى القانون 
ت تعديالت مهمة عىل مستوى العقوبة لصالح الزوجة حني عاقب املرشع الجنايئ عىل أعامل التي عرف 419و 410 ،411الفصول 

الرضب والجرح والعنف واإليذاء كيف ما كانت اآلثار املرتتبة عنها بعقوبة عادية،  يف حني شدد العقوبة يف هذه الحاالت إذا 
حالة التي يكون فيها الفاعل زوج الضحية  يف توفري (.وتكمن علة تشديد العقاب يف ال414كان الفاعل زوج الضحية)الفصل 

                                                           

 املم -تنفيذية لهيئة األمم املتحدة للمرأة، فومزيليمواملبوهكذا وصفت مستشارة األمين العام لألمم املتحدة واملديرة ال-578
َ

ارس نكوكا، العنف

 والفتيات النساء ضّد 

579-https://annabaa.org/arabic/rights/23027 

 17hعلى الساعة  9191يونيو 00تاريخ االطالع 

للعنف مرة واحدة على االقل خالل  9102مليون امرأة تعرضت سنة  2حسب نتائج بحث قامت بها املندوبية السامية للتخطيط ،فأزيد من - 580

 من النساء املغربيات واغلب املعفنات متزوجات. %72شهرا التي سبقت انجاز البحث ،و هو مت يمثل  09

https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/19/ 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/9/%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D9%81
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/9/%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D9%81
https://annabaa.org/arabic/rights/23027
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/19/
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نوع من الحامية الخاصة للزوجني معا داخل بيت الزوجية، إال أن جدوى هذه الحامية تبقى مرتبطة مبدى إمكانية إثبات واقعة 
 .581العنف الزوجي خاصة إذا علمنا أنها تقع داخل املكان الحميمي املغلق

سعا من جرائم العنف، فان العنف الذي تجرمه ال يخص العنف القائم عىل عصبية فإذا كانت النصوص تغطي عددا وا
الجنس بل العنف بوجه عام أيا كان مرتكبه و ضحيته ومهام كانت خلفيته، وبالتايل تبقى تلك النصوص تتسم بعمومية املعالجة 

املتعلق مبناهضة العنف ضد النساء عرب  03-013وعدم الفاعلية يف تحقيق الحامية املرجوة. وهو األمر الذي حاول تداركه قانون
 االقتصادي(.-الجنيس-النفيس-تقديم تعريف للعنف وتحديد أنواعه وأشكاله) الجسدي

ففي إطار التزام املغرب مع املنتظم الدويل ،خصوصا اتفاقية التمييز ضد املرأة، كان ال بد من صياغة قانون خاص بالعنف 
طويال يف النقاش ليخرج بصيغته الحالية والذي حدد إطارا مفاهيمي للعنف ضد املرأة وبني أنواعه  ضد املرأة، والذي استغرق وقتا

كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يرتتب عليه رضر جسدي أو نفيس أو جنيس أو اقتصادي »يف املادة األوىل منه بأنه 
 للمرأة".

لتمييز يتم تعريف العنف ضد املرأة بوصفه شكل من أشكال ا فالتمييز ورد يف هذا التعريف كأساس للعنف، يف حني مل
 عىل أساس الجنس.

كام أن هذا التعريف يعوق تطور التفسري القضايئ ملفهوم العنف و يحد من اجتهاد القضاء يف تكييف أفعال جديدة 
لعنف ضد العاملي بشان القضاء عىل ا  وإدخالها يف نطاق العنف ضد املرأة، وبالرغم من أنه  متشابه مع املادة األوىل من اإلعالن

من هذا اإلعالن برسد  9،إال أن هذا األخري يتسم بالدقة والتفصيل الواردين يف املادة 0223املرأة الصادر عن األمم املتحدة عام 
 قامئة غري حرصية ألشكال العنف ضد املرأة التي تحدث يف نطاق األرسة أو املجتمع عامة.

انون هو عدم تعرضه ملجموعة من النقاط والتي تعترب أساسية للحد من هذه الظاهرة، كعدم تجرميه واملالحظ عىل هذا الق
جميع اشكال العنف مبا فيه العنف القانوين واملؤسسايت واالغتصاب الزوجي، واإلبقاء عىل الوسائل الكالسيكية لإلثبات وغياب 

 املساعدة القضائية لضحايا العنف.
والذي  03-013ة التي حاول املرشع من خاللها  التصدي لظاهرة العنف ضد النساء يف إطار قانون ورغم املقتضيات الزجري

حسب  -أحال بدوره عىل القانون الجنايئ و قانون املسطرة الجنائية، إال أن نسبة العنف ارتفعت حتى بعد صدور هذا القانون 
ر الوقاية و الرعاية للنساء املعنفات، وبالتايل فواقع العنف ال والذي مل يستطع ان يوف -582معطيات املندوبية السامية للتخطيط

زال ينتج العديد من الضحايا ، فالكثري من النساء ضحايا العنف ال يستطعن التبليغ أو اإلفالت من قبضة املعنف، سواء كان ذلك 
 بإرادتهن أو رغام عنهن.

طرد أو االمتناع عن إرجاع الزوجة إىل بيت الزوجية مثال فإنها تفالقانون مل يغري من واقع العنف كثريا، فكونه يجرم الطرد 
 نفسها تحت قهر العنف وما يخلفه من أعطاب نفسية، حيث ارتفعت نسبة االنتحار بني النساء يف املغرب بشكل مقلق.

                                                           

ائية والعلوم نعبد الحي بن الشيخ، املساواة بين الجنسين في التشريع الجنا ي املغربي واملواثيق الدولية، رسالة لنيل دبلوم املاستر في العدالة الج-581

 .31،ص 9102/9103لقانونية واالجتماعية ،فاسالجنائية، كلية العلوم ا

 

 .2ص  3انظر هامش رقم -582

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
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ال يبلغن  فومن جانب آخر، وبحسب معطيات املندوبية السامية للتخطيط، فان هناك نسبة مهمة من النساء ضحايا العن
ويتعايشن مع العنف اليومي  حفاظا عىل ما يسمونه االستقرار األرسي ،أو صربا عىل األوالد ، و هذا يجعلنا نتساءل ملاذا وصلنا 
لهذا الحد من التمزق الداخيل العميق لألرس؟ وملاذا االستكانة لواقع صعب؟ فالتجربة أثبتت أن املعنف ال يوقفه القانون وما 

ل يحدث حولنا خري دليل عىل ذلك، بل األدهى أن هذا وقع حتى خالل فرتة الحجر الصحي الذي وضع لحامية حدث وال يزا
الحياة ومن املفروض ان يحرك يف دواخل كل منا الجميل فيه، ويعمل مبا تويص به وزارة الصحة و غريها من املؤسسات التي 

واح ومنع سقوط البلد فيام سقطت فيه دول عاملية، حيث أصدرت ها ترشف عىل إنجاح عملية الجحر وحالة الطوارئ وانقاد األر 
البلدان إىل جانب قوائم ضحايا كرونا قوائم ضحايا العنف املنزيل، مام جعل منضامت نسائية ومؤسسات حكومية تتدخل عىل 

 الخط وتتخد تدابري طارئة تشمل مساعدة و تتبع النساء ضحايا العنف.
 
 
 اتجاه النساء خالل جائحة كورونا "الحجر الصحي" اسباب العنف املامرس  -2

تختلف صور الدوافع االجتامعية املؤدية إىل العنف باختالف مستوى تأثر األرسة باملحيط الخارجي، وباختالف شكل 
ة املؤدية يويقاس ذلك مبدى انتشار صور الدوافع االجتامع ،األعامل والتقاليد واألعراف، فتكون درجة العنف إما كبرية أو صغرية

للعنف املنزيل، والتي منها اختالف املستويات الفكرية والثقافية والعمرية والدينية واالجتامعية بني الزوجني، إضافة إىل أن 
التنشئة الخاطئة ألحد الوالدين أو كالهام تعد من العوامل الرئيسية للعنف األرسي، فضالً عن فقدان لغة التواصل والحوار بني 

. كام أن الوضع االقتصادي املتدهور 583ة، وضعف الروابط األرسية والنزاعات املستمرة حول أساليب تربية األطفالأفراد األرس 
يف حياة األرسة الناتج عن فقدان الدخل املادي بسبب فقدان الوظيفة أو تراكم الديون من األسباب األساسية لوقوع العنف 

 لخيبة وارتفاع مستويات التوتر بسبب حالة الفقر التي تعيشها األرسة.املنزيل ضد املرأة، وذلك نتيجة لظهور مشاعر ا
فقد كشفت كورونا عن طبيعة العالقات الهشة القامئة عىل عقود زواج وأوراق موثقة لدى املحاكم وذات طابع هش تنكرس 

مة يتصارع ل حلبة مالكليس سجنا، كام يدعي البعض، ب« القفص الذهبي»أو « عش الزوجية»حني تحل األزمات، وأثبتت أن 
فيها طرفان غري متساويني، أحدهام مجرب عىل حامية األطفال خالل نوبة الجنون التي تصيب الزوج " الذكر " أو 

 .584"الرشيك"
فقد حول الحجر الصحي جل املنازل إىل سجن ومدرسة وقاعة لأللعاب ومامرسة الهوايات، فال غرابة أن يتحول أفراد 

ل هذه الظروف إىل خصوم لديهم قابلية مامرسة العنف بأنواعه وأشكاله، فرب األرسة يغلب عليه التوتر األرسة الواحدة يف مث
العصبي بسبب خوفه من املرض وخوفه من شبح املوت الذي أصبح جامثا عىل صدر الجميع يلوح بيديه محذرا ومهددا، فضال 

الطموحات إىل أجل غري مسمى مام يثري حالة من القلق  عن التوقف عن الحياة وتأجيل املواعيد واملشاريع والخطط وكذا
 .585واالضطراب النفيس فيتولد عنه عنف تجاه الزوجة واألوالد كذلك

                                                           

583-https://annabaa.org/arabic/rights/23027 

  16hعلى الساعة  7/1/9191تاريخ االطالع 

 املرجع السابق-584

 هدد سالم املنازل في زمن كوروناوباء العنف ضد املرأة ي، بونعناع محمد-585

 https://www.chtoukapress.com/178769.htmlمقال منشور ب 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
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إن الحجر الصحي حول املنازل إىل سجون ضيقة تحتوي عائالت متباينة يف األفكار والتصورات، فتداخلت الحدود بني األزواج 
ن وقد يزيد وجود األطفال م ،ن واحد طوال الوقت وما ينتج عن ذلك من االحتكاكوقلصت املسافات وأصبح األزواج يف مكا

 .العبء عىل الزوجني ونشوء الرصاع والعنف بينهام
وبحكم حجم وكرثة وتنوع املسؤوليات التي تتحملها النساء يف منظومتنا الثقافية وشبكة العالقات االجتامعية القامئة، 

لنفيس عليهن يف ظل الوضعية الضاغطة التي فرضها الحجر الصحي، مام يتوقع معه زيادة فمن الطبيعي أن يتفاقم الضغط ا
 . االمر الذي استلزم تدخال عاجال  من اجل التصدي لهذه الظاهرة وتوفري الحامية واالمن للنساء املعنفات.586العنف ضدهن

 تدابري مواجهة العنف ضد املرأة يف زمن كورونا: الفقرة الثانية
ت الجمعيات الحقوقية النسائية يف املغرب إىل اتخاذ مجموعة من  اإلجراءات والتدابري الوقائية و العالجية من لقد بادر 

اجل  تأمني سالمة املرأة من العنف، و ذلك اىل جانب مبادرات كل من وزارة التضامن و التنمية و دورية النيابة العامة من اجل 
 مواكبة و تتبع النساء ضحايا العنف.

 قاربة املؤسساتية ملواجهة العنف ضد املرأةامل -1
بعدما دقت الجمعيات الحقوقية ناقوس الخطر حول تنامي ظاهرة العف ضد النساء خالل فرتة الحجر الصحي التي مر 

ملعرضني ا منها املغرب، تفاعلت وزارة التضامن والتنمية واملساواة واألرسة وعملت عىل التتبع املستمر لوضعية املواطنات واملواطنني
أكرث لخطر جائحة كورنا ،حيث عملت عىل إطالق مبادرات لدعم النساء ضحايا العنف بتوفري حقيبة صحية )سالمة كبيت( مع 

 وضعها رهن إشارة الشبكات و الجمعيات لتوزيعها عىل الفئات املستهدفة.
عبة اجل مواكبة النساء  يف وضعية صكام أطلقت عملية الدعم املايل ملبادرات الجمعيات وشبكات مراكز االستامع من 

،إضافة إىل تكثيف 587ضحايا العنف كاالستامع، الدعم، التنسيق مع املصالح املختصة لحامية الضحايا و اإلرشاد نحو الخدمات 
مع التتبع  ، 2341جهود التعاون والتنسيق والدعم املايل ملنصة كلنا معك لالتحاد الوطني لنساء املغرب عىل الرقم الهاتفي املجاين 

املستمر للوضعية الصحية واالجتامعية للمستفيدات من خدمات مراكز اإليواء للنساء يف وضعية صعبة يف إطار التنسيق مع 
 .588مؤسسات التعاون الوطني

                                                           

 16h00على الساعة   7/1/9191تاريخ االطالع 

 

586-https://www.alaraby.co.uk/society/2020/5/16/ 

    20h12الساعة  على2/1/9191تاريخ االطالع/

 

587-https://www.2m.ma 

8/6/20201h41 

 

 غ بخصوص تتبع وضعية املواطنات املعرضات أكثر للخطر في سياق جائحة كورونابال   -588

-http://www.social.gov.ma/ar/ 

 20h12     2/1/9191تاريخ االطالع    
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ويف نفس اإلطار، أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية تحث فيها عىل  التبليغ عن العنف عن طريق الشاكية االلكرتونية 
حسابات االلكرتونية للنيابات العامة يف مختلف املحاكم، وحث رئيس النيابة العامة عىل االستمرار يف تفعيل املنصات الرقمية و ال

. وهنا ميكن أن نتساءل 589و الهاتفية وتسهيل الولوجية وتتبع الشكايات املتوصل بها وإعطائها األهمية واألولوية يف املعالجة
مل اء املعنفات اللوايت يصعب عليهن طلب املساعدة وتلقيها، ومدى درايتهن بعامل التكنولوجيا أو العاعن مصري عدد كبيري من النس

الرقمي، حيث نجد ان اغلب النساء العامالت والحاصالت عىل مستوى درايس معني يجدن صعوبات كبرية يف مجال التعامل 
 يت يجهلن حتى بوجود خدمات من هذا القبيل، فاإلبالغ والحصولالرقمي، فام بال نساء العامل القروي وغريهن من النساء اللوا

 عىل مساعدة صار أكرث تعقيدا يف ظل هذه الجائحة.
والذي ينص عىل العديد من املقتضيات  03-013كام أكدت الدورية السابقة كذلك عىل إجراءات الحامية يف قانون 

، 590بسبب جنسها و تجريم االمتناع عن إرجاع املطرود إىل بيت الزوجية الزجرية ،أهمها تشديد عقوبة العنف أو اإليذاء ضد املرأة
إضافة إىل فرض تدابري حامية لفائدة املرأة املعنفة من قبيل عدم االتصال بالضحية والتواصل معها من طرف املعنف إىل حني 

يات غرب أصبح تنزيل هاته املقتض.إال انه ومع توقف العمل باملحاكم خالل فرتة حالة الطوارئ بامل591صدور حكم يف القضية 
يعرتضه مجموعة من العراقيل تحول دون تحقيق الغاية املرجوة و األهداف املنشودة. وهنا ميكن إن نطرح نقاشا حول أزمة 
القانون، فهل القانون يعيش بدوره أزمات يف حالة الطوارئ الصحية؟ وإذا كان حضور القانون قويا يف مختلف املجاالت، فانه 

املتعلق مبناهضة العنف ضد املرأة فهو يعيش أزمة منذ خروجه إىل  03-013ن شك قد تأثر يف هذه األزمة. أما بالنسبة لقانون بدو 
حيز الوجود ،فأي إثبات نتحدث عنه يف حالة العنف املامرس عىل الزوجة ؟ وكيف ميكن اتباث مامرسات عنيفة تتعرض لها 

دون اي شهود ؟ وحتى و إن وجد بعضهم كالجريان مثال، رغم انه من الصعب إن  الزوجة وهي تحت سقف واحد مع املعنف و
يعاينوا واقعة العنف، فهناك عزوف عن تقديم الشهادة. و يف حاالت كثرية طالبت الضابطة القضائية من املعنفات الرجوع إىل 

 منازلهن من دون ضامنات تذكر.
ن ن عدد املالحقات املتعلقة بقضايا العنف ضد النساء انخفض عرش مرات عوبالرجوع إىل دورية رئاسة النيابة العامة نجد إ 

شاكية تتعلق مبختلف أنواع العنف ضد النساء )الجسدي والجنيس  229املعدل الشهري، حيث سجلت النيابات العامة ما مجموعه 
وع، يف انتظار انتهاء األبحاث يف قضية فقط من هذا الن 042، بينام تم تحريك الدعوى العمومية يف …(واالقتصادي والنفيس

 .592متابعة شهريا يف األحوال العادية 0411باقي الشكايات، بدال من 

                                                           

 خالل فترة الحجر الصحي دورية السيد رئيس النيابة العامة حول قضايا العنف ضد النساء -589

 www.pmp.maاملوقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة  

يعاقب بالحبس من شهر الى ثالثة أشهر وغرامة من إلف إلى ثالثة أالف درهم على االمتناع عن »من ق.ج حيث ينص على  0-331الفصل  -590

 من مدونة األسرة" 72وجية في نطاق ما هو منصوص عليه في املادة إرجاع الزوج املطرود إلى بيت الز 

 التاملطرود حسب النص قد يكون الزوج أو الزوجة ،بيد انه يصعب تطبيقه على ارض الواقع  الن طرد الزوج لزوجه األخر غالبا ما يكون في الحا

من مدونة األسرة أشارت إلى  72ارتكاب جريمة في حق  احدهم ولو إن املادة  التي بلغ فيها النزاع مبلغه ،فمرجاعه في هذه الحالة  يمكن ا يؤدي إلى 

ل أن هذا الجزاء انه ستعمل النيابة العامة على اتحاد جميع اإلجراءات الكفيلة بأمن و حماية الزوج املطرود إال انه لم تتبين ما هي هذه اإلجراءات. 

ة الزوجية وإنهاء املسار املنهي ألحد األزواج الذي سيفقده عمله بسبب هذه السابقة القضائية، تنفيذه قد يشكل نفقا جديدا إلنهاء الحيا  في حالة

 والذي سيتعذر عليه بعدها اإلنفاق على نفسه أوال فباألحرى على الزوجة وفروعه

 عبد الرفيع الحسوني، العنف ضد املرأة في زمن الحجر الصحي، برنامج أنت والقانون، إذاعة فاس.-591

 رية السيد رئيس النيابة العامة حول قضايا العنف ضد النساء خالل فترة الحجر الصحيدو  -592
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دادها تبرش باستقرار األرسة املغربية، وانسجامها واستع -ولو أنها جزئية-وخلصت الدورية إىل أن "اإلحصائيات املتوفرة
  كظروف الحجر الصحي". للتعايش والتساكن الطبيعي الهادئ، ولو يف أصعب الظروف،

وبقراءة بسيطة لهاته املعطيات ويف ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البالد فان انخفاض عدد القضايا املسجلة باملحاكم، 
ال يعني بالرضورة انخفاض عدد حاالت العنف ضد النساء، وإمنا قد يرجع أساسا للصعوبات الكبرية التي تواجهها النساء املعنفات، 

ة التنقل خارج املنزل سواء بسبب التواجد الدائم للجاين باملنزل أو بالنظر إىل الصعوبات اإلدارية  املرتبطة بالحصول من صعوب
عىل رخصة التنقل والتي غالبا ما تسلم ألرباب األرس من الرجال، إىل جانب ضعف إمكانية الولوج إىل املعلومة املرتبطة بوسائل 

حاكم نيات للتبليغ، ومن بينها الهواتف الذكية أو الربيد االلكرتوين أو االنرتنيت، فضال عن إغالق املالتبليغ وعدم التوفر عىل إمكا
خالل فرتة الحجر الصحي، مام جعل النساء عرضة للعنف الذي يشكل يف كثري من األحيان خطرا عىل حياتهن الجسدية 

ية االنتصاف، اليشء الذي فتح املجال امام الجمعيات الحقوقوالنفسية وكذا عىل أطفالهن، دون التمكن من الولوج إىل آليات 
 لتوفري املساعدة والحامية للنساء املعنفات.

 املقاربة الحقوقية ملواجهة العنف ضد املرأة  -2
لقد بادرت الجمعيات الحقوقية النسائية يف املغرب إىل اتخاذ إجراءات وتدابري وقائية تؤمن سالمة املرأة من العنف، 

معية تحدي املساواة واملواطنة بالدار البيضاء مبادرة االستامع عن بعد لفائدة النساء املعنفات واللوايت يعشن يف وضعية فأطلقت ج
صعبة .كام بادرت منظمة )مرا(إىل اتخاذ تدابري طارئة يف هذا املوضوع مبساعدة نساء ضحايا العنف والتعرف عىل وجهتهن يف 

صفحة عرب مواقع التواصل االجتامعي لتسهيل عملية التواصل ومواكبة االستامع للنساء ضحايا أرجاء اململكة، وعملت عىل إنشاء 
 .593العنف ،كام نرشت يف موقعها إعالنات العديد من الجمعيات التي تهدف إىل مساعدة النساء ضحايا العنف الزوجي

 هاتفيا للترصيح بالعنف عرب مختلف اتصاال941و أعلنت يف نفس السياق فيدرالية رابطة حقوق النساء أنها استقبلت 
، عرب مختلف الخطوط الهاتفية التي وضعتها رهن 9191أبريل 94مارس املايض و 01الرتاب الوطني، خالل الفرتة املمتدة بني 

 .إشارة النساء
ل عنف، فع 440ما مجموعه  مجال رصد ظاهرة العنف ضد النساء، تسجيل وذكرت الفدرالية، يف بالغ، أنه تم يف       

يف املائة، يليه  42,9متت مامرسته يف حق هؤالء النساء مبختلف أنواعه وتجلياته، مربزة أن العنف النفيس شكل أعىل نسبة ب 
باملائة، فضال عن تسجيل بعض حاالت العنف  09يف املائة، ثم العنف الجسدي الذي تجاوز نسبة  33العنف االقتصادي بنسبة 

 .594الجنيس
الية أن تسجيل حاالت الطرد من بيت الزوجية استدعى التدخل لتوفري خدمة اإليواء للنساء، الفتة إىل والحظت الفدر     

أن هذه الخدمة تعرتضها إشكاالت كبرية تتمثل يف نقص حاد يف املراكز املتخصصة ويف صعوبة التنقل بني املدن وداخل نفس 
 يم والتحاليل والتخوف من نقل الوباء.املدن بسبب الحجر الصحي آنذاك، إضافة إىل إشكالية التعق

                                                           

 www.pmp.maاملوقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة  

593- V i o l e n c e s  c o n j u g a l e s :  v o i c i  l e s  n u m é r o s  d e s  c e l l u l e s  d ’ é c o u t e 

9340-ecoute-d-cellules-des-numeros-les-voici-conjugales-https://www.medias24.com/violences 

 املرجع السابق.-594
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كام تبني من خالل املعطيات التي تم تجميعها، وفق الفدرالية، أن العنف الزوجي مبا فيه عنف الطليق بكل أشكاله،      
يف املائة، يليه العنف األرسي  20.2طغى عىل أنواع العنف املامرس ضد النساء خالل فرتة الحجر الصحي حيث شكل نسبة 

 باملائة ويتضمن أفعال العنف املامرس عىل النساء من قبل أفراد األرسة. 4, 4بة بنس
خدمة توزعت بني االستامع  429خالل تلك الفرتة ما مجموعه ” إنجاد ضد عنف النوع“وقدمت الفدرالية عرب شبكة الرابطة  

ساتيني وغريهم، اون مع مختلف الفاعلني املؤسوتقديم االستشارة والدعم النفيس، إضافة إىل التوجيه والتدخل والتنسيق والتع
 من أجل متكني النساء من عدد من الخدمات ضمنها اإليواء.

وأطلقت الفدرالية، كذلك، حمالت تحسيس وتضامن وطنية وجهوية عرب مختلف آليات وشبكات التواصل، متاشيا مع 
 لقة باملواطنة املسؤولة ومناهضة العنف والتمييز ضد النساءمارس املايض واملتع 01خطة العمل التي اعتمدتها بشكل استعجايل منذ 

 خالل هذه الفرتة.
عن وضع أرقام هواتف املراكز التابعة لها لتقديم املساعدة واملواكبة النفسية للنساء ضحايا  اتحاد العمل النسايئ وأعلن

فية الحجر الصحي، وهي مبادرة قامت بها عدد من الجمعيات النسائية والتي عوضت غياب خدمات خاليا العنف األرسي عىل خل
 .595التكفل بالنساء ضحايا العنف باملحاكم نتيجة تعليق العمل واالستقبال.

هضة افجمعيات املجتمع املدين تعد اليوم رشيكا اسرتاتيجيا يف تنزيل الربامج واملخططات الحكومية، ويف مجال من
وال ميكن ألحد إنكار الدور الهام الذي تضطلع بته هذه الجمعيات يف هذا املجال، إال إن تطويق ظاهرة  .العنف ضد النساء

 العنف ضد املرأة تتطلب تناول املوضوع من زوايا متعددة، الوقائية منها، الحامئية والعالجية.
 : خامتة

شأن كافة الجرائم األخرى ال تخرج عن كونها مظهرا من مظاهر  مام الشك فيه ان جرائم العنف ضد املرأة شانها 
االختالل التي يعرفها إي نظام مجتمعي ال بد ملواجهتها من سياسة جنائية عامة، دامئة و شمولية، تحرص باألساس عىل 

 مالمسة األسباب الحقيقية التي تقف وراء تجدر هذه الظاهرة اإلجرامية.
ملنع العنف ضد املرأة يرتقي إىل مرتبة اإلطار الشامل والذي التزمت  بت الدول وطنيا و  وعليه، ال بد من ترشيع شامل

دوليا والذي يتطلب تطبيقا سليام عىل ارض الواقع، وتتبعا ومواكبة يف اإلعامل ويف التأطري والتكوين والتقييم من قبل جميع 
 العنف ضد النساء، فان مضمونه يشتمل عىل مقتضيات عىل 03-013الجهات املعنية)يف الوقت الذي يتحدث عنوان القانون 

تتعلق بالعنف ضد النساء واألطفال و الرجال وهو ما يعد استمرارا للصورة النمطية املنترشة حول طريقة التعامل مع قضايا املرأة، 
اكرب كلام  فكلام كان الوعي هذا باإلضافة إىل تغليب الهاجس األمني و املقاربة الزجرية، حيث أضحت هذه األخرية غري كافية،

 : نقص العنف وبالتايل يجب
نرش ثقافة الوعي عرب مختلف املنابر اإلعالمية بشتى أنواعها، حيث ميكن تقديم دروس وعظية عرب قنوات فضائية موجهة -

لرئيسية للعنف عوامل افالتنشئة الخاطئة ألحد الوالدين أو كالهام تعد من اللألرس املغربية يؤطرها أساتذة و مرشدون دينيون، 
األرسي، فاملفارقة الغريبة التي تعيشها اغلب املجتمعات العربية أن العنف املامرس عىل املرأة غالبا ما تساهم فيه املرأة نفسها 

                                                           

595-agenda.com/article.php?id=6837-//www.legalhttps: 

03/1/9191    01/45 
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بها ال برتسيخها ثقافة الذكورية املتسلطة يف أبنائها الصغار ومتييزهم وتفضيلهم  عن  أخواتهم، مام يساهم يف اضطهاد املرأة واست
 وفرض الوصاية عليها، والتحكم بها باعتبارها تابعا للرجل وجزء من ممتلكاته الشخصية.

رضورة إيجاد وسائل بديلة لحل املنازعات يف حالة العنف ضد املرأة ، فغياب وسائل بديلة هو أمر مخالف ملا تتجه نحوه -
عىل رضورة تشجيع اللجوء إىل الوسائل البديلة لحل  9103الة السياسة الجنائية باملغرب )حيت تم التأكيد يف ميثاق إصالح العد

املنازعات و ذلك من خالل آليات كالصلح و الوساطة شان بعض الجرائم . فكيف تم التغايض عن هذا التوجه الجديد للعدالة 
 واالكتفاء فقط بالعقوبات التقليدية الغرامة والحبس. 03-013املغربية يف قانون 

مراكز تزامنا مع تضاعف العنف خمس مرات خالل فرتة الحجر  4يواء واالستقبال )يف تونس تم إنشاء إنشاء مراكز لإل -
 الصحي(.

 تسهيل تزيل مفهوم الولوج إىل العدالة ألنه تعرتضه صعوبات عند التطبيق .-
مر من النيابة وجود أ  إعطاء تعليامت للرشطة لالنتقال الفوري إىل املنازل يف حالة العنف األرسي، حتى يف حالة عدم -

 العامة ، باإلضافة إىل فرض العقوبة القصوى عىل جميع الجنح والجرائم املرتبطة بالعنف املرتكب ضد النساء خالل فرتة االزمات.
وضع تدابري أسهل لتمكني النساء من التبليغ عن العنف يف الصيدليات أو يف أماكن آمنة ومتاحة يف األحياء أو عرب -

 خدمة الرسائل الفورية مع تحديد املوقع الجغرايف وكذلك خدمة الدردشة الفورية مع فرق الدعم النفيسة وتفعيل أرقام مجاني
يت ب كإسبانيا مثال، واعتامد تدابري إبعاد املعنفني عن الضحايا بشكل تلقايئ من قبل النيابة العامة وإبقاء النساء وأطفالهن يف

 .  الزوجية
اة لهذا الغرض )فبعض الهياكل التي نشأت بهدف حامية املرأة من العنف هي األخرى غائبة، تفعيل دور اللجان املنش-

، لحد اآلن ،حسب 9191فاللجنة الوطنية املكلفة بالعنف ضد املرأة والتي كان  من املنتظر أن تقدم تقريرها السنوي يف شتنرب 
 ق هذا الجنوح غري املربر يف فرتة الطوارئ.املعطيات املتوفرة ،مل تجتمع ومل تتخذ التدابري الالزمة لتطوي
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 املراجع واملصادر
حميد أربيعي، حامية حقوق املرأة باملغرب بني مقتضيات االتفاقيات الدولية والقانون الوطني، املجلة املغربية لإلدارة -

 .0223املحلية و التنمية، يوليو/غشت 
ملاسرت يف سني يف الترشيع الجنايئ املغريب واملواثيق الدولية، رسالة لنيل دبلوم اعبد الحي بن الشيخ، املساواة بني الجن-

 .9103/9104ونية واالجتامعية ،فاسالعدالة الجنائية والعلوم الجنائية، كلية العلوم القان
https://annabaa.org/arabic/rights/23027 

https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/19/ 
 https://annabaa.org/arabic/rights/23027 
 زل يف زمن كوروناوباء العنف ضد املرأة يهدد سالم املنا، بونعناع محمد-

https://www.chtoukapress.com/178769.html 
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/5/16/ 

 
https://www.2m.ma 

 غ بخصوص تتبع وضعية املواطنات املعرضات أكرث للخطر يف سياق جائحة كورونابال  - 
-http://www.social.gov.ma/ar/ 
 دورية السيد رئيس النيابة العامة حول قضايا العنف ضد النساء خالل فرتة الحجر الصحي -
 www.pmp.maاملوقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة  
 أنت والقانون، إذاعة فاس. عبد الرفيع الحسوين، العنف ضد املرأة يف زمن الحجر الصحي، برنامج-

Violences conjugales: voici  les numéros des cellules d’écoute 
9340-ecoute-d-cellules-des-snumero-les-voici-conjugales-https://www.medias24.com/violences 

agenda.com/article.php?id=6837-https://www.legal 
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إلزام املحامي مبكافحة غسل األموال، أية مقاربة ؟ دراسة عىل ضوء القانون الدويل 
 بتغيري قانون مكافحة غسل األموال املغريب(القايض  12.14)قانون رقم  والوطني

Oblige the lawyer to fight against money laundering, what approach? A study in the light of international 
and national law (Law n° 12.18 amending the moroccan anti-money laundering law n° 43.05) 

 
: فوسأيوب الرت   الباحث 

 باحث بسلك الدكتوراه، محام متمرن بهيئة طنجة، رئيس مركز الباحثني الشباب للدراسات القانونية والقضائية
 عبد املالك السعدي، طنجة الجامعة:

 
 ملخص

تعترب جرمية غسل األموال من الجرائم املعقدة والتي يستوجب أمر مكافحتها باإلضافة إىل األجهزة األمنية والقضائية 
اك مختلف الفاعلني االقتصاديني واملهنيني وعىل رأسهم املحامي. ونظرا لكون هذا األخري من أبرز الجهات التي يستعني إرش 

بها غاسيل األموال يف تحقيق غاياتهم اإلجرامية، جاءت االتفاقيات واملؤسسات املالية الدولية لتحث الدول عىل رضورة إرشاك 
ذلك عرب إلزامه مبجموعة من االلتزامات عىل رأسها الترصيح باالشتباه. وعمال بهذه املحامي يف مكافحة غسل األموال، و 

 لريسخ هذا املبدأ.  09.02التوصيات جاء القانون املغريب رقم 
 إال أن هذا األمر يطرح إشكاال يتعلق مبدى قدرة املحامي عىل التوفيق بني تنفيذ هذه االلتزامات ومبدأ الرسية املهنية.

 
 

Abstract 
The crime of money laundering is considered one of the complex crimes that -in addition to the 
security and judicial authorities- requires the involvement of various economic and professional actors, led 
by the lawyer. Given that this  latter is one of the most prominent agencies that money launderers use to 
achieve their criminal ends, the international conventions and financial institutions came to urge countries 
to involve the lawyer in the fight against money laundering, by obligating him to a set of obligations, 
foremost of which is the declaration of suspicion. Pursuant to these recommendations, Moroccan Law No. 
12.18 established this principle. 

However, this issue raises a problem regarding the lawyer's ability to reconcile the implementation of 
these obligations with the principle of professional confidentiality. 
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 املقدمة
تنامت يف اآلونة األخرية حركة الجرمية املنظمة عىل نطاق واسع عاملياً، ونتيجة لذلك تزايدت حركة تداول األموال غري 

ظهور عمليات غسل األموال بشكل كبري، وهو ما اعتربته الترشيعات  املرشوعة ذات املصدر اإلجرامي، األمر الذي أدى إىل
لت ديات الحقيقية التي تستلزم املكافحة الشاملة من أجل استقرار املال واالقتصاد العاملي. فقد احتالدولية والوطنية من أكرب التح

جرمية غسل األموال كنوع جديد من الجرائم مقدمة األمناط الجديدة املذكورة، وذلك نظرا لطبيعتها الخاصة وتشعب عالقتها 
لك ألموال الغري املرشوعة العائدة من الجرمية، وتعتمد يف تحقيق ذبجميع الجرائم، فهي ترتكز عىل التغطية أو السرت ألصل ا

 واملهنية.   عىل مختلف الطرق والوسائل التي تجعل يف مقدمتها املؤسسات املالية
ومع بروز ظاهرة العوملة والتطور التكنولوجي الهائل يف مجال املعلوماتية شاع استخدام شبكة اإلنرتنيت يف املعامالت 

ألمر الذي استفاد منه أيضا القامئون عىل جرائم غسل األموال من أجل  تطوير وسائلهم وعملياتهم غري املرشوعة. فبعد املالية، ا
 596االعتامد عىل الطرق التقليدية، أفرز التطور التكنولوجي طرقاً مستحدثة تسهل القيام بجرائم غسل األموال األموال.

وال التدخل عىل املستوى الدويل واإلقليمي والوطني، وذلك من أجل يف هذا السياق استدعى أمر مكافحة غسل األم
إيجاد السبل الكفيلة ملكافحة هذه الظاهرة، وقد ترجم ذلك من خالل عقد وإبرام اتفاقيات دولية وإصدار العديد من النصوص 

 القانونية الوطنية وإنشاء العديد من األجهزة املختصة يف مواجهة ومكافحة هذه الظاهرة.
ملواجهة هذه الجرمية عمل املجتمع الدويل عىل مكافحتها بكافة الوسائل املمكنة، ومن بني هذه الوسائل تفعيل مبدأ و 

الوقاية خري من العالج، ذالك أن أسلوب الردع وتطبيق العقوبات يف مرحلة الحقة عىل ارتكاب هذه الجرمية مل يعد كافيا من 
 أجل وقف هذه الظاهرة.
ة يف مكافحة هذه الظاهرة إىل إرشاك مختلف الفاعلني االقتصاديني واملهنيني الذين لهم عالقة باملال يهدف مبدأ الوقاي

واألعامل من أجل تطبيق مجموعة من اإلجراءات االحرتازية أثناء تعاملهم مع زبنائهم أو موكليهم. وذلك بهدف التأكد من 
 رشعية األموال والتبليغ عنها.

امي يف معزل عن هذا األمر، إذ بفعل قربه من املعامالت املالية التي من املمكن أن تستغل بهذا الخصوص مل يكن املح
 يف مكافحة غسل املوال، نصت االتفاقيات الدولية عىل رضورة إرشاك املحامي يف مكافحة غسل األموال.

لك مبجموعة إلرهاب، وتابع ذوبناء عليه عمل املرشع املغريب عىل صياغة قانون يتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل ا
الصادر ب يونيو  09.02.  والذي كان آخره قانون 43.14من التعديالت التي غريت ومتمت قانون مكافحة غسل األموال رقم 

املتعلق مبكافحة غسل األموال. وكان من بني املستجدات التي أىت بها هذا القانون  43.14والقايض بتغيري القانون رقم  9190
 حامي يف مكافحة غسل األموال وضمه إىل الئحة األشخاص الخاضعني.إرشاك امل

يف هذا اإلطار يثار نقاش عن مدى إمكانية توفيق املحامي بني جملة من االلتزامات، فمن جهة يلتزم املحامي وفق 
 يبلغ أية معلومات ه وأالقانون عمله مبجموعة من املبادئ أهمها مبدأ الرسية والتي تقيض بعدم إفشاء أي رس يتعلق بقضية موكل

 تخص ملف موكله ألي جهة من الجهات.

                                                           

596 _ FRANCISCO PELÁEZ RUIZ –FORNELLS , Alejandro, los rendimientos ilícitos a su legitimación: el fenómeno del blanqueo de 

capitales. Efectos aplicaciones de la política económica. memoria para optar al grado de doctor, universidad complutense de Madrid, 

facultad de ciencias económicas y empresariales, departamento de económica aplicada 3 ( política económica) en 2013, p 161   
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يفرض عىل املحامي التبليغ عن موكليه يف  09.02من جهة أخرى أصبح قانون مكافحة غسل األموال بواسطة قانون 
 ية.حالة ما إذا شك بأن األموال التي يف حوزة هذا األخري هي أموال غري مرشوعة يود غسلها بواسطة معاملة قانون

من هنا نتساءل عن ما هي املقاربة التي اعتدها املرشع الدويل والوطني يف إدخال املحامي يف دائرة األشخاص 
 الخاضعني ملكافحة غسل األموال وكيف أجاب القانون املغريب عن هذا اإلشكال املطروح؟

؟ ون مكافحة غسل األموال املغريبمن جهة ثانية نتساءل أيضا عن ما هي االلتزامات املفروضة عىل املحامي وفق قان
 وهل هذه االلتزامات عامة ومطلقة، أم أنها تقترص عىل نوع معني من األعامل التي تدخل يف اختصاص املحامي؟

لإلجابة عىل هذا التساؤل، بدا لنا أنه من الرضوري مناقشة هذا املوضوع ابتداء وفق البعد دويل قبل أن نركن إىل الجانب 
عتقادنا أن القوانني الوطنية خصوصا يف مكافحة الجرائم الدولية ومنها قانون مكافحة جرمية غسل األموال الوطني، وذلك ال 

 هي قوانني مستمدة من االتفاقيات الدولية، وبالتايل تابعة لنفس توجهاتها.
املحامي مبقتضيات  لزاملذلك سوف نتناول املوضوع يف محورين، األول ويتعلق باملقاربة الدولية والوطنية املعتمدة يف إ

قانون مكافحة غسل األموال، ثم نخصص املحور الثاين ملناقشة طبيعة االلتزامات املفروضة عىل املحامي وفقا لقانون مكافحة 
 غسل األموال املغريب.

 
 املحور األول: املقاربة الدولية والوطنية املعتمدة يف إلزام املحامي مبقتضيات قانون مكافحة غسل األموال

تحظى قضايا مكافحة غسل األموال باهتامم متزايد من قبل الجهات السياسية واالقتصادية الدولية، وذلك يف ضل 
 النمو الكبري لعمليات غسل األموال التي شملت مختلف أشكال املعامالت املالية واملرصفية. 

 مكافحة الية واملهنية بشكل يساهم يفبهذا الخصوص برزت أهمية إرساء مبادئ ومعايري دولية تحكم نشاط املؤسسات امل
غسل األموال وعدم متويل األنشطة غري املرشوعة والحد من انتشارها. وقد اهتم بهذا التوجه مختلف التجمعات الدولية 

 واملنظامت واملؤسسات االقتصادية واملالية.
ا، توج باتفاقية مكافحة الجرمية يف هذا اإلطار عقدت األمم املتحدة عدة مؤمترات أهمها مؤمتر بالريمو بايطالي

 598 عرب الوطنية. 597املنظمة

                                                           

رائم الخطيرة والتي لها طابع دولي مثل االتجار باألاــــــخاص واألعضــــــاء _ يقصــــــد بالجريمة املنظمة حســــــب املادة الثانية من اتفاقية باليرمو كل الج597

ليرمو أن االبشـــــــرية خاصـــــــة بالنســـــــاء واألطفال، جرائم تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر، تجارة األســـــــلحة، تجارة املخدرات. كما اعتبرت اتفاقية ب

 نظمة تحمل اسم جريمة غسل األموال.االستفادة من عائدات هذه الجرائم بأي طريقة كانت يعد جريمة م

ودخلت حيز  9111دجنبر  07_ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية، أبرمت في املؤتمر املنعقد بمدينة باليرمو بايطاليا  في 598

ونشـــــــرت بالجريدة 9119شـــــــتنبر  91ى هذه االتفاقية في .وقد صـــــــادقت اململكة املغربية عل RES/55/25،وفقا للقرار األممي 9112شـــــــتنبر  92التنفيذ في 

ه موافق 0393صادر في شوال  0.19.029م بمقتل ى ظهير شريف عدد 9113فبراير  09ه املوافق ل  0393ذي الحجة  90بتاريخ  7031الرسمية عدد

 م.9112دجنبر  3ل 
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ويعترب الغرض من هذه االتفاقية هو تعزيز التعاون ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية وحرمان أصحابها من عائداتها 
الية ستفادة من العائدات املوقد جاءت هذه االتفاقية مدركة الفراغ القانوين الدويل الذي كان يجرم اال  599املالية الغري مرشوعة،

 600فقط املتعلقة بتجارة املخدرات كام نصت عليه اتفاقية فيينا.
وبهدف سد كل الثغرات التي من املمكن أن متر منها جرمية غسل األموال نصت اتفاقية بالريمو عىل أنه تسعى الدول 

ة املنظمة ليك تي تتاح حاليا أو مستقبال للجامعات اإلجرامياألطراف وفقا ملبادئها األساسية وقانونها الداخيل إىل تقليل الفرص ال
تشارك يف األسواق املرشوعة بعائدات الجرائم، وذلك باتخاذ ما يلزم من التدابري الترشيعية أو اإلدارية أو التدابري األخرى، 

 وينبغي أن تركز يف هذه التدابري عىل ما ييل:
 المة الهيئات العامة والهيئات الخاضعة املعنية.العمل عىل وضع معايري وإجراءات بقصد صون س -
 وكتاب العدل وخرباء الرضائب االستشاريني وخصوصا املحامنيوضع مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة،   -

 601واملحاسبني ....
يع الفاعلني موترمي االتفاقية املذكورة من خالل هذه املبادئ دفع الدول من أجل خلق نظام ترشيعي يراعى فيه إرشاك ج

االقتصاديني واملهنيني. ونالحظ أن االتفاقية ركزت بشكل واضح عىل املحامي باعتباره حلقة مهمة تساهم يف تحقيق مكافحة 
 غسل األموال وذلك بالنظر إىل طبيعة عمله.

الغري املالية  الدول عىل إدراج األعامل واملهن 602عىل مستوى املؤسسات املالية الدولية، أوصت مجموعة العمل املايل
 يف الئحة األشخاص امللزمني مبكافحة غسل األموال، وكان من بني هؤالء املهن املحامي.

ملجموعة العمل املايل نجدها تنص عىل أنه يجب عىل الدول وضع قانون يلزم املهن القانونية  99فبالرجوع إىل التوصية 
عناية الواجبة تجاه العمالء وتحديده هوياتهم والتأكد من رشعية ومنها املحامي مبجموعة من املبادئ التي تدخل يف إطار ال

 األموال محل املعاملة القانونية.
عىل أنه ينبغي أن يطلب من املحامني اإلبالغ عن العمليات املشبوهة عند إبرامهم نيابة عن  93كام نصت يف توصيتها 

 .99قرة )د( من التوصية العميل أو لصالحه صفقة مالية تتعلق باألنشطة املذكورة يف الف
 نجد أن إلزام املحامي مبكافحة غسل األموال يتعلق باملعامالت التالية: 99ومبطالعة الفقرة )د( من التوصية 

                                                           

 _ املادة األولى من اتفاقية الوطنية  باليرمو.599

، وفتح باب 0233دجنبر  02واعتمدت في  0233في مؤتمر "نوي هوفبورغ" الكائن بمدينة فيينا بدولة النمسا في دجنبر _ أبرمت هذه االتفاقية 600

. وقد صادقت اململكة Res. 1267/1989/2253. وفقا للقرار األممي0221نونبر  00، ثم دخلت حيز التنفيذ في 0233دجنبر  91التوقيع عليها في 

 07بتاريخ  3222بالجريدة الرسمية عدد  9119يناير  92املوافق ل  0399ذي القعدة  07صادر في  0.29.932ية بظهير رقم املغربية على هذه االتفاق

 م.9119ابريل  92ه املوافق ل 0392صفر 

 من اتفاقية باليرمو . 20_ املادة 601

عمــل املــالي في وضــــــــــــع املعــايير وتعزيز التنفيــذ الفعـال م تتمثــل مهــام مجموعــة ال0232يوليو  01_  هي منظمــة حكوميــة دوليــة، أنشـــــــــــــأت ببــاريس في 602

ام املالي ظللتدابير القانونية والتنظيمية ملكافحة غســـــــــــل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشـــــــــــار التســـــــــــلح، وال هديدات األخرى ذات الصـــــــــــلة بنزاهة الن

ضــــــــــافة إلى ثمانية هيئات إقليمية فرعية على نمط مجموعة العمل عضــــــــــو ، باإل  21دولة تمثل  03الدولي، وقد وصــــــــــل عدد الدول املنظمة إليها حاليا 

 gafi.org-www.fatfاملالي ، حيث تضم كل هيئة مجموعة من الدول. للمزيد من املعلومات يمكن الرجوع إلى موقع املجموعة 
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 رشاء العقارات وبيعها -
 إدارة األموال أو األوراق املالية أو غريها من األصول التي ميتلكها العميل -
 ري أو حسابات األوراق املاليةإدارة الحسابات املرصفية أو حسابات التوف -
 تنظيم املساهامت بغرض إنشاء الرشكات أو تشغيلها أو إدارتها  -
 إنشاء الشخصيات االعتبارية أو الرتتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها ورشاء الكيانات التجارية وبيعها. -

يف مكافحة  وبيني عىل رضورة إرشاك املحاميعىل املستوى األورويب نصت القوانني التوجيهية للمجلس والربملان األور 
غسل األموال ومنع استغالله )أي املحامي ( يف عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب. واعتباره من بني املؤسسات األساسية 

 603وامللزمة بتطبيق قانون مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب.
بخصوص إلزام هؤالء اآلخرين بقانون مكافحة غسل األموال خصوصا  يف هذا اإلطار ثار جدال بني املحامني األوروبيني

عند نقطة إلزام املحامي بالترصيح باالشتباه والتبليغ عن العمليات املشبوهة والتي لها عالقتها بعمليات غسل األموال. وقد أدى 
 ه االلتزامات( مببدأ الرسية بني املحاميهذا األمر إىل الطعن يف هذه القوانني أمام املحكمة األوروبية لعلة مساسها ) أي هذ

 604والعميل.
وكان من نتائج ذلك أن اعتربت املحكمة األوروبية يف قرارها أن مبدأ إلزام املحامي بقانون مكافحة غسل األموال هو 

مليات غسل ة عقانون دستوري وال يتعارض مع مبادئ مهنة املحاماة وال يشكل أي خرق ملبدأ الرسية، وعللت قرارها " بأن خطور 
 605األموال تدفع الدولة ألن تعتربها رضورة وأولوية كبرية تفوق أهمية مكافحتها مبدأ الرسية بني املحامي والعميل..."

يتضح أن فلسفة التوجه الدويل الرامية إىل  إرشاك املحامي يف مكافحة غسل األموال إىل جانب مجموعة من الفاعلني 
ىل تحقيق غرض هام، وهو الضغط عىل جامعات غسل األموال وحصارهم من جميع الجوانب، االقتصاديني واملهنيني تتأسس ع

 حتى من جهة املحامي الذي كان يعترب هو الجهة اآلمنة واملتسرتة عىل جميع األفعال اإلجرامية بحكم عمله. ""
يدية أو حتها بالطرق التقلولذلك فان هذه الفلسفة تتأسس عىل دواع كثرية، أهمها خطورة هذه الجرمية وصعوبة مكاف

العادية، خصوصا وأنها جرمية دولية عرب الوطنية، هذا باإلضافة إىل أن لها عالقة بجرمية من أخطر الجرائم عىل اإلنسانية وهي 
 جرمية متويل اإلرهاب.

جرائم االتجار  مفخطورة جرمية غسل األموال تتجىل يف أنها ترتبط بجرائم بشعة ترض باإلنسانية جمعاء، ومن هذه الجرائ
بالبرش، جرائم االتجار باألعضاء البرشية، جرائم االتجار غري املرشوع باألسلحة، جرائم االتجار غري املرشوع يف املخدرات 

                                                           

603  _ Les Directives européen 91/308/CEE et 2001/97/CE. 

604 _ Jacques Douzals, Le secret de l'avocat face aux exigences de la lutte contre le blanchiment d’argent: l’avis de la Cour européenne 

des droits de l’homme, Stämpfli Verlag, forumpoenale 2/2013. p 121. 

605  _CEDH du 20.6.1988, Schönenberger et Durmaz c. Suisse, série A n° 13; CEDH du 25.5.1998, Kopp c. Suisse, Recueil des arrêts et 

décisions 1998-II. 
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واملؤثرات العقلية... حيث تعمل جرمية غسل األموال عىل تطهري هذه األموال العائدة من هذه الجرائم وتضفي عليها الصفة 
 606بذلك أمواال مرشوعة.الرشعية، وتصبح 

وهو ما مينح تشجيعا للجامعات اإلجرامية عىل االستمرار يف ارتكاب هذه الجرائم كونها يف األخري ستضفي عليهم 
 أمواال يستطيعون غسلها واالستفادة منها بشكل آمن ومريح.

ل مية األوىل، إذ بفعل غسثم إن ارتباط جرمية غسل األموال بجرمية متويل اإلرهاب يعد أخطر ما تتأسس عليه الجر 
 األموال الغري مرشوعة وضخها يف النظام املايل املرشوع يستطيعون أصحابها متويل الجامعات اإلجرامية بوفرة وبسهولة تامة.

كام أن خطورة هذه الجرمية تؤثر عىل مستويات عدة، فعىل املستوى االقتصادي يؤدي  ضخ األموال الغري مرشوعة يف 
إىل انخفاض الدخل القومي، ضعف اإلنتاج، انخفاض معدل االدخار، ارتفاع التضخم. هذا باإلضافة إىل انعدام  االقتصاد الوطني

 607العدالة التنافسية بني القوى االقتصادية الوطنية وغلو األسواق املالية الخفية، وتعطيل مناخ االستثامر.
ذه  الضغط عىل النظام السيايس وتحويل قرارات هأما عىل املستوى السيايس، فان أثر هذه الجرمية ميتد ليصل إىل

األخري إىل صالحها من أجل استكامل تحقيقهم الغايات اإلجرامية وذلك بواسطة قوة النفوذ التي متثلها األموال الغري مرشوعة 
 الحائزون عليها. 

ليب تتم وفق عمليات ومراحل وأسا باإلضافة إىل ما ذكر، تعد جرمية غسل األموال من الجرائم املركبة واملعقدة، إذ أنها
جد معقدة، يصعب عىل األجهزة األمنية تتبعها واإلحاطة بها، فهي تستغل بذلك جميع الوسائل املتطورة وخصوصا 

 608التكنولوجيا.
يتبني من خالل ما سبق أن املقاربة الدولية املعتمدة يف إلزام املحامي مبكافحة غسل األموال هي مقاربة استثنائية، 

سس عىل مبدأ التضحية ببعض القواعد واملبادئ القانونية )ومنها مبدأ الرسية والثقة بني املحامي وموكله ( من أجل حامية تتأ 
مصلحة أكرب وأجدر، وهي حامية النظام االقتصادي واالجتامعي والسيايس الدويل من اآلثار الوخيمة التي تحدثها جرمية غسل 

 األموال.
فانه يجدر بنا أوال اإلشارة إىل أن القانون املغريب ليس هو الوحيد أو السباق إللزام املحامي أما عىل املستوى الوطني 

بقانون مكافحة غسل األموال، فقد نصت عىل هذا األمر مجموعة من الترشيعات املحلية سواء األوروبية أو األمريكية أو العربية. 
ها قتضيات قانون مكافحة غسل األموال هي فلسفة كونية ال يختص بوهذا ما يعطينا تصور واضح بأن فلسفة إلزام املحامي مب

 قانون محيل أو آخر.
وطنيا مل تأيت فلسفة ترشيع قانون يحمل إلزامية املحامي مبقتضيات قانون مكافحة غسل األموال جوابا عن الحاجة 

مد هذه  وإدخال املحامي كأداة فعالة لوقف الوطنية فحسب، أو إميانا بأن هذا الفعل أحدث اضطرابا يف املجتمع فتعني تجرميه

                                                           

ول _ ايرزيل الكاهنة، تأثر النشــــاط االقتصــــادي للدولة بجريمة تبييض األموال، مجلة الباحث للدراســــات األكاديمية، املجلد الســــادس، العدد األ  606

 .023، ص 9102

س دخبابة عبد هللا، انعكاســات غســل األموال على تمويل التنمية في الدول النامية، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصــادية الجامعة العدد الســا_  607

 .092ص  9102و الثالثون لسنة 

اللكترونية بين الشـــــــــريعة _ خالد ســـــــــعد زغلول حلمي، ظاهرة غســـــــــل األموال ومســـــــــؤولية البنوك في مكافح ها، بحوث مؤتمر األعمال املصـــــــــرفية ا608

 023، ص 9110والقانون، غرفة تجارة وصناعة دبي، جامعة اإلمارات، 
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الظاهرة والتصدي آلثارها االقتصادية واالجتامعية والسياسية الوطنية. بل جاء هذا القانون مبدئيا يف سياق وفاء املغرب 
 بااللتزامات الدولية ويف إطار التعاون الدويل عىل مكافحة هذا النوع من الجرائم.

املغرب هو عضو مؤسس ملجموعة العمل املايل للرشق األوسط وشامل إفريقيا، وأنه قد  فمن جهة، وكام هو معلوم فان 
، وهو ما دفع به ) أي املرشع املغريب( إىل إصدار قانون خاص مبكافحة غسل األموال 9112خضع لتقيم هذه األخرية يف سنة 

ضيات أن يكون مرنا يف تغيريه وتتميمه ملقتوتوالت هذه التقييامت يف مراحل عديدة دفعت املرشع املغريب ب 43.14،609رقم 
والذي كان من بني  43.14املغري واملتمم لقانون  09.02قانون مكافحة غسل األموال إىل أن وصل إىل ترشيع قانون رقم  

 610مستجداته إدراج املحامي يف دائرة األشخاص امللزمني مبقتضيات قانون مكافحة غسل األموال.
حة جرائم اإلرهاب من أولويات السياسة الجنائية يف املغرب. ونظرا الرتباط جرمية متويل ومن جهة أخرى تعترب مكاف

اإلرهاب بجرمية غسل األموال فان تحسني جودة قوانني اإلرهاب املغربية وتغيريها وتتميمها من أجل ضبط هذه الجرمية 
 والتصدي لها بكل الطرق املمكنة شمل حتى جرمية غسل األموال.

استحضار الدور الهام الذي يقوم به املغرب يف مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويلها. فمنذ الهجامت اإلرهابية ولذلك وجب 
وما تسبب فيها من مأساة دفع الجهات املسؤولة من جميع املستويات أن يسابقون  9113التي عرفتها مدينة الدار البيضاء سنة 

 دف استئصال العمليات اإلرهابية يف الوسط املغريب.الخطى عىل الواجهة امليدانية والقانونية لبلوغ ه
هكذا ففي الواجهة امليدانية قامت األجهزة األمنية واالستخباراتية بتحركات فعالة وناجعة أدت إىل حل لغز ما وقع من 

نفس  عىلعمليات إرهابية يف زمن قيايس، رغم ما رافق ذلك من تجاوزات أدى األبرياء مثنها، كام استمرت نفس األجهزة 
النهج من خالل تدخالتها االستباقية لوأد أي محاولة إرهابية يف مهدها. ومل تقترص األجهزة االستخباراتية عىل تدخالتها بأرض 

 الوطن، بل تعدتها بتبادل املعلومات االستخباراتية مع أجهزة دول أخرى. 
املتعلق مبكافحة اإلرهاب،  13.13يئ مبقتىض القانون رقم أما بالنسبة للواجهة القانونية فقد تم تغيري وتتميم القانون الجنا 

 0.12.22(، والظهري رقم 9113ماي  92) 0494من ربيع األول  91بتاريخ  0.13.041الصادر األمر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 
 0.00.19ري الرشيف رقم املتعلق مبكافحة غسل األموال، واملعدل بالظه 43.14بتنفيذ القانون رقم  9112أبريل  02الصادر يف 

 . 9100يناير  91الصادر بتاريخ 
وعليه فان األساس التي تم اعتامده يف مكافحة الجرائم اإلرهابية شمل بطريقة أوتوماتيكية جرمية غسل األموال 

 الرتباط هذه األخرية بجرمية متويل اإلرهاب.
ادية، والعالئقية بني مختلف الدول والقوى االقتصمن جهة ثالثة فإن املغرب ويف سياق إعداده لألرضية االستثامرية 

 فانه يسعى دامئا ألن تكون قوانينه منسجمة مع التوجهات الدولية من أجل استقطاب االستثامرات الدولية.
كام أن الوضعية التنافسية التي يوجد فيها املغرب تجعله دامئا يف استعداد ألن يكون أكرث مرونة يف التعامل مع املنظامت 

 لدولية التي تفرض عىل الدول أن تكون قوانينها أكرث تالءما مع التوجهات الدولية.ا

                                                           

املتعلق بمكافحة غســــــــــــل األموال،  32.17بتنفيذ القانون رقم  9112أبريل  02، 0393من ربيع األول  93صــــــــــــادر في  0.12.22_ ظهير شــــــــــــريف رقم 609

 .0272ص  9112ماي  2، 0393ربيع  اآلخر  03بتاريخ  7799الجريدة الرسمية عدد 

بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنا ي  09.03( بتنفيذ القانون رقم 9190يونيو  3)  0339من شوال  92صادر في  0.90.71ظهير رقم _  610

 .3012( ص 9190يونيو  03)  0339ذو القعدة  – 1227املتعلق بمكافحة غسل األموال. الجريدة الرسمية عدد  32.17والقانون رقم 
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وعليه يتبني أن السياسة الجنائية املغربية ملكافحة غسل األموال ال تحظى باألولوية واالستقاللية، وإمنا تأيت نتيجة 
 دولية وتوصيات املؤسسات املالية.لعالقة هذه الجرمية بتمويل اإلرهاب،  باإلضافة إىل مسايرة االتفاقيات ال

هذا التصور يطرح عدة إشكاالت أساسية، لعل أبرزها أن قانون مكافحة غسل األموال ال يجيب عىل الحاجة االجتامعية 
والواقعية التي يعاين منها املجتمع، والتي تحدث فعال اضطرابا اجتامعيا يستدعي التدخل. وإمنا يأيت قانون مكافحة غسل 

 انسجاما مع التوجهات الدولية فقط. وهو ما يجعل قانون مكافحة غسل األموال املغريب فارغا من محتواه.األموال 
ومن بني الفراغات التي مل يستطع الجهاز الترشيعي ترشيعها يف قانون مكافحة غسل األموال هو جعل جرمية الغش 

ه الجرمية أحدثت وال تزال تحدث اضطرابا اجتامعيا الرضيبي من بني الجرائم األصلية لجرمية غسل األموال. حيث إن هذ
 611خطريا جدا يف مالية الدولة واقتصادها وتؤثر أيضا عىل العدالة االجتامعية. إال أن املرشع املغرب ال يواجهها برصامة.

 
 املتعلق مبكافحة غسل األموال 12.14املحور الثاين: طبيعة االلتزامات املفروضة عىل املحامي وفق قانون 

 
نجده نص عىل مجموعة من  43.14املتمم واملغري لقانون مكافحة غسل األموال رقم  09.02بدراسة مقتضيات قانون رقم 

 العرائض القانونية التي ينبغي عىل املحامي أن يلتزم بها. 
تي يجب مالت الهكذا فبالرجوع إىل املادة الخامسة من القانون املذكور نجد أن املرشع املغريب حرص  مجموعة من املعا

عىل املحامي أن يلتزم تجاهها مبجموعة من االلتزامات. مبعنى أن التزام املحامي مبقتضيات قانون مكافحة غسل األموال 
 ليس مطلقا وإمنا محدد عىل سبيل الحرص.

 بهذا الخصوص تنص املادة الخامسة عىل أنه:
أعاله وفق الرشوط  4و  3دابري املنصوص عليها يف املادتني " يطبق األشخاص الخاضعون التايل بيانهم الت               

 التالية: 
بالنسبـــة للمحـــامني واملوثقيـــن والعـــدول والخبــراء املحاسبني واملحاسبني املعتمدين، كل فيام يخصه، عندما يقومون 

 بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق باألنشطة التالية:
 بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عنارصها ؛رشاء أو  - 
 تدبري األموال أو السندات أو الحسابات البنكية أو الودائع أو غريها من األصول األخرى التي ميلكها الزبون ؛ - 
 تنظيم وتقييم الحصص الالزمة لتكوين رأسامل رشكات أو تسيريها أو استغاللها؛ - 
 هم أو استغاللهم ؛تأسيس أشخاص اعتباريني أو تسيري  - 
 بيع أو رشاء حصص أو أسهم يف رشكات تجارية؛ - 

يتبني من خالل هذه املادة أن املرشع املغريب حرص مجموعة من املواضيع التي يجب عىل املحامي أن يطبق فيها قواعد 
ها أثناء عىل املحامي التقيد بمكافحة غسل األموال. إال أن السؤال املطروح يف هذا املقتىض ما هي هذه االلتزامات التي يجب 

 قيامه باملعامالت القانونية املنصوص عليها يف املادة الخامسة املذكورة؟

                                                           

_للمزيد من االطالع على عالقة غسل األموال بالغش الضري ي أنظر أيوب الترفوس، محدودية قانون مكافحة غسل األموال في مواجهة الغش  611

 .211. ص 9191. السنة أبريل 92الضري ي، مجلة القانون واألعمال الدولية، العدد 
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 بقراءة املادة الثالثة والرابعة من قانون مكافحة غسل األموال يتبني أن املحامي ملزم بالتزامات عدة هي كالتايل: 
 أوال: مبدأ االلتزام بتدابري اليقظة

ن تزام باليقظة إىل ثالثة نقاط أساسية، مبدأ اعرف عميلك، مبدأ التحقق من العمليات املرصفية واملستفيديينقسم مبدأ االل
 الحقيقيني، مسك السجالت وحفظ الوثائق.

 مبدأ اعرف عميلك -أ
يهدف مبدأ اعرف عميلك إىل التحقق والتثبت من الشخص العميل من قبل املحامي قبل التعاقد معه، ويعترب التحقق 

هوية العميل أحد أبرز الجوانب القانونية التي من شأنها الحد من نطاق عمليات غسل األموال، فاملحامي ملزم بالوقوف عىل من 
الشخصية الحقيقية ملوكله حتى وإن كان مسترتا وراء وسيط معني. فقد نصت مجموعة العمل املايل عىل رضورة تحديد هوية 

أو بيانات أو معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة، كام يجب تحديد هوية املستفيد  العميل والتحقق منها باستخدام مستندات
الحقيقي واتخاذ تدابري معقولة للتحقق من هويته عىل نحو يكون معه املحامي مطمنئ إىل أنه يعرف متام املعرفة املستفيد 

  612الحقيقي.
ية فحة غسل األموال عىل إلزام املحامي مبعرفة هووقد حرص املرشع املغريب أيضا كغريه من الترشيعات يف قانون مكا

العميل املتعامل معه، حيث أشار القانون املذكور يف املادة الرابعة منه عىل أنه: يجب عىل األشخاص الخاضعني تطبيق إجراءات 
راءات تحديد هوية جاليقظة التالية بصفة تلقائية ومستمرة كل حسب طبيعة أنشطته واملخاطر املتعرضة لها. ومن بني هذه اإل 

الزبناء معتادين كانوا أو عرضيني، التأكد من العمليات التي ينجزها الزبناء، اتخاذ اإلجراءات والتدابري املناسبة لتحديد هوية 
 613املستفيد الفعيل، فهو طبيعة عالقة األعامل والغرض منها...

ه الخاصة التي العريض واملستفيد الفعيل، فكل له وضعيتواملالحظ أن املرشع املغريب ميز الزبناء بني الزبون االعتيادي و 
 وذلك كالتايل:  614تفرض نوعا مميزا من التدابري.

إن التحقق من هوية الشخص االعتيادي يفيض بنا إىل التمييز بني الشخص  التحقق من هوية الزبون االعتيادي: -
بغي ابتداء التحقق القانونية. فبالنسبة إىل الشخص الطبيعي ينالطبيعي والشخص املعنوي، عىل اعتبار اختالف املراكز والوضعيات 

من الهوية، ويتم التحقق منها بواسطة تقديم وثيقة رسمية أصلية تتضمن صورة الزبون وهي "البطاقة الوطنية للتعريف" باإلضافة 
حتها وعدم ية بعناية للتأكد من صإىل الوثائق األخرى حسب الحاجة. ويعترب املحامي يف هذا اإلطار مطالب بتفحص بطاقة الهو

 الوقوع يف خدعة زوريتها. 
كام يجدر باملحامي التأكد من عنوان املوكل بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك، واملالحظ أن املرشع املغريب مل ينص فيام 

 .615نوياملععند ذكره للشخص  -أي العنوان –يتعلق بهوية الشخص الطبيعي التثبت من عنوان مقره وإمنا ذكره فقط 

                                                           

 . 9102اإلرهاب وانتشار التسلح، توصيات مجموعة العمل املالي )فاتف(، فبراير  _ أنظر املعايير الدولية ملكافحة غسل األموال وتمويل612

غير من مدلول املادة الرابعة من قانون مكافحة غســـــــــــــل األموال املغربي، حيث كانت املادة الرابعة قبل  09.03_ تجدر اإلشـــــــــــــارة إلى أن القانون 613

أال يقوم األاـــــــــــخاص الخاضـــــــــــعون بأية عملية إذا لم يتم التحقق من هوية األاـــــــــــخاص  القانون املذكور تنص فقط وفي فقرة واحدة على أنه " يجب

 املعنيين بها أو عندما تكون الهوية غير كاملة أو إذا كانت تبدو غير حقيقية".

 _ الفقرة األولى من املادة الثالثة من قانون مكافحة غسل األموال املغربي.614

 قانون مكافحة غسل األموال املغربي  _ الفقرة الثالثة من املادة الثالثة من615
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أما عندما يكون الزبون شخصا معنويا فينبغي عىل املحامي طلب نوعني من الوثائق يف سبيل التحقق من هويته، األوىل 
متعلقة بالوجود القانوين للشخص املعنوي الذي يرغب يف ربط عالقة عمل مع املؤسسة املعنية، والثانية التثبت من هوية 

نوي، وهذا ما نص عليه قانون مكافحة غسل األموال املغريب، إذ يفرض التحقق من األشخاص الذين ميثلون الشخص املع
 ، نشاطه، عنوان مقره االجتامعي ورأسامله. 616الشخص املعنوي بتقديم مجموعة من الوثائق املتعلقة بتسميته، شكله القانوين

ء هوية مسرييه والسلط املخول لهم إزافقد اشرتط املرشع املغريب رضورة التثبت من  617أما بالنسبة لألشخاص املمثلني
  618متثيله أمام الغري أو الترصف باسمه مبوجب وكالة.

: يقسم الزبناء يف إطار العالقة مع املحامي إىل قسمني، زبون دائم وزبون عريض، التحقق من هوية الزبون العريض -
عند نشأتها  مات التي يقدمها املحامي له، والتي يتوقعأما األول فهو الذي تنشأ بينه وبني املحامي عالقة تتصل باألنشطة والخد

أن متتد لفرتة زمنية طويلة، أما الثاين فيقصد به الزبون الغري املتعاقد مع املحامي الذي يطلب تنفيذ عملية معينة دون أن تكون 
ه له بواسطة حامي مبلغا تم تحويلله نية يف إقامة عالقة مستمرة مع املحامي. مثال ذلك أن يتسلم الزبون الغري متعاقد مع امل

هذا األخري والتي ال تربطه به أي عالقة سابقة. أو أن يؤدي الزبون للمحامي مثال مثن معاملة مالية يشرتط أداءها يف ذات 
 مكتب املحامي.

اص خقد يتقدم الزبون أمام املحامي النجاز عملية لحساب ولفائدة شخص أو أش التحقق من هوية املستفيد الفعيل:-
آخرين، حيث يقترص عمله يف هذه الحالة عىل دور الوسيط الذي يعمل لحساب الغري، وقد عرف املرشع املغريب املستفيد الفعيل 
بقوله" يقصد باملستفيد الفعيل يف مدلول هذا القانون كل شخص ذايت ترصف لحساب الزبون أو كل شخص ذايت يراقب أو 

  619هذا األخري شخصا معنويا".ميتلك يف النهاية الزبون عندما يكون 
يف ذات السياق تجدر اإلشارة إىل أنه يف حالة عدم متكن املحامي من معرفة هوية الزبون الفعيل أو العريض أو املستفيد 

 الحقيقي فانه مينع عليه التعاقد معه، وذلك بنص قانون مكافحة غسل األموال الذي ينص عىل أنه:
شخاص الخاضعني تحديد هوية زبئاءهم واملستفيدين الفعليني والتحقق منها أو الحصول " عندما يتعذر عىل األ            

 620عىل معلومات تتعلق بالغرض من عالقة األعامل وبطبيعتها، مينع عليهم إقامة تلك العالقة أو االستمرار فيها".
 

 التحقق من العمليات املطلوبة واملستفيدين الحقيقيني  -ب
ن مكافحة غسل األموال مجرب عىل التأكد من طبيعة العمليات املطلوبة من طرف موكله سواء أصبح املحامي مبوجب قانو 

من حيث طبيعتها أو اآلمرين بتنفيذها وحول مصدر األموال أو العمليات محل العالقة. ويشمل هذا األمر املكاتب األصلية أو 
ة أو املستقرة بالخارج، وهو ما أشار إليه قانون مكافحة غسل فروعها أو املكاتب التابعة لها حتى ولو كانت خارج الحدود الوطني

                                                           

ن شركة ا_ املقصود بالشكل القانوني هو طبيعة عمل الشخص املعنوي، إذ نميز في هذه الحالة بين املقاولة أو التعاونية أو الشركة... وفي حالة ك616

املتعلقين بالشركات  02.27والقانون رقم   7.21ما هو نوعها هل هي شركة أاخاص أم شركة أموال، للمزيد من التوضيح راجع القانون املغربي رقم 

 التجارية .

 _ املقصود به املمثل القانوني للشخص املعنوي، وغالبا ما يكون رئيسا أو مديرا617

 _ نفس اإلحالة السابقة618

 _ أنظر الفقرة الثانية من املادة الثالثة من قانون مكافحة غسل األموال املغربي.619

 .09.03املادة الرابعة من قانون مكافحة غسل األموال املغربي بعد تعديلها بواسطة قانون  _ أنظر الفقرة العاشرة من620
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األموال بقوله: " يجب عىل األشخاص الخاضعني التأكد من تطبيق االلتزامات املحددة يف هذا القانون من قبل فروعهم أو 
  621املؤسسات التابعة لهم التي يوجد مقرها بالخارج ..."

ع عالقة األعامل املقرتحة وطبيعتها ليس باألمر السهل والبسيط، إذ بناء عىل والجدير بالذكر أن مسألة التأكد من موضو 
 النص القانوين املذكور  فان املحامي يجب أن يكون مجهز مبوارد برشية ولوجستيكية قادرة عىل االطالع واألعامل املقرتحة.

نوك أو ض األشخاص الخاضعني كالبوكام قلنا سابقا فان هذا األمر ميكن تصوره يف بعض املكاتب القوية أو يف بع
رشكات البورصة والرشكات القابضة الحرة. أما فيام يتعلق ببعض املكاتب البسيطة فان األمر ال يعدوا أن يكون مجرد إجراء شكيل 

سل غروتيني، نظرا لضعف إمكانية هذه املكاتب وعدم قدرتها عىل التحقق من العمليات املالية بشكل يتوافق مع فلسفة مكافحة 
 األموال.

ويرى البعض أنه عمليا فان األمر يطرح صعوبة يف اإلملام بهذه املعلومات كلها حول العميل يف وقت يكون وجيزا يف 
أغلب األحيان، وال يوجد يف النص القانوين ما يلزم هذه املحامي باستكامل عملية التحقق من الزبون واملستفيد الحقيقي بعد 

  ، إذ غالبا ما يتطلب اكتشاف بعض املعلومات املهمة وقتا أطول.إبرام عقد التعامل بينهام
 

 مسك السجالت وحفظ الوثائق   -ج       
يقصد بهذا املبدأ رضورة االلتزام بتدوين البيانات املتعلقة بهوية املوكلني أو العمالء والصفقات التي يقومون بها واالحتفاظ 

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار يف املخدرات واملؤثرات العقلية عىل رضورة بها ملدة معينة يحددها القانون، وقد نصت ا
 622االحتفاظ بالوثائق واملستندات لتكون يف متناول سلطات املكافحة وتساعدهم يف معرفة مصدر األموال ومكافحة الجرمية.

افة دات املبينة لهوية الزبون وكذا كعىل رضورة احتفاظ األشخاص الخاضعني باملستن 623كام نصت مجموعة العمل املايل
السجالت الخاصة بالعمليات املحلية والدولية ملدة ال تقل عن خمسة سنوات، وذلك بهدف التعرف عىل كل البيانات املتعلقة 

  624بشخصية العميل والعمليات التي قام بإجرائها، وذلك ملواجهة ما قد يرتتب عىل هذه العمليات مستقبال.
فاقيات الدولية، سار املرشع املغريب يف نفس اتجاهها، حيث ألزم األشخاص الخاضعني واملحامي معهم وعىل غرار االت

 مبسك السجالت وحفظ الوثائق املتعلقة بالعمليات املنجزة طيلة عرش سنوات تبتدئ من تاريخ تنفيذها.
ابتداء  عمالء اعتياديني أم عرضيني كام أوجب قانون مكافحة غسل األموال حفظ الوثائق املتعلقة بهويتهم سواء كانوا

ويف هذا  625من تاريخ إغالق حساباتهم أو إنهاء العالقات معهم، وكذا حفظ الوثائق املتعلقة باآلمرين وباملستفيدين الفعليني.
 اإلطار ينص قانون مكافحة غسل األموال املغريب عىل أنه :

                                                           

 من قانون مكافحة غسل األموال املغربي. 09.03من املادة الرابعة والتي عدلت املادة الخامسة قبله بواسطة قانون  00_ الفقرة 621

 ر الغير مشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية._ أنظر املادة الخامسة من اتفاقية فيينا ملكافحة االتجا622

 ملجموعة العمل املالي. 03_ انظر التوصية رقم 623

الســــادس  د_ فاطمة الزهراء ليراتني، االلتزامات امللقاة على املؤســــســــات املالية، للوقاية من جريمة تبييض األموال، مجلة العلوم اإلنســــانية، العد624

 .ISSN 1112-9255. رقم 73ص  9101ديسمبر 

 .020الرباط.ص  -، مطبعة األمنية9103_ حسن ادربيلة، مكافحة غسل األموال بين التشريع والتطبيق، طبعة 625
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ة أكرث إجبارية، يتوىل األشخاص الخاضعون حفظ الوثائق املتعلق" دون اإلخالل باألحكام التي تنص عىل التزامات         
 626بالعمليات املنجزة من قبل زبنائهم طيلة عرش سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها".

املتمم واملغري لقانون مكافحة غسل األموال املغريب للامدة السابعة فقرة تتعلق  09.02يف هذا اإلطار أضاف قانون رقم 
ابتداء من تاريخ إغالق حساباتهم  627وثائق املتعلقة بهوية الزبناء املعتادين والعرضيني وأطراف عالقات األعاملبرضورة حفظ ال

أعاله وباملستفيدين الفعليني. وبصفة  4أو إنهاء العالقات معهم وكذا بالوثائق املتعلقة باآلمرين بالرصف املشار اليهم يف املادة 
 ادة تشكيل العمليات وتلك املتعلقة بنتائج التحليالت التي تستهدف العمليات املنجزة.عامة كل الوثائق التي متكن من إع

وتكمن أهمية حفظ السجالت والوثائق يف وضعها رهن إشارة السلطات املختصة عند الطلب من أجل االطالع عىل 
مي يف هذه الحالة االحتجاج بااللتزام إذ ال ميكن للمحا  628املعلومات الرضورية التي متكنهم من القيام باملهام املنوط بهم،

 بالرس املهني. 
 ثانيا: االلتزام بتدابري املراقبة الداخلية

تعترب املراقبة الداخلية من بني االلتزامات الوقائية األساسية يف مكافحة غسل األموال، وقد ورد النص عىل هذا االلتزام 
التوصية  يف مادتها الثالثة والتاسعة، و توصيات مجموعة العمل املايل يف يف العديد من املواثيق الدولية السيام اتفاقية فيينا

 التاسعة عرش والعرشون.
يفرض االلتزام باملراقبة الداخلية أن يعمل املحامي عىل تطوير وبرمجة أنظمته الداخلية للحد من عمليات غسل األموال. 

ضا حول تورطها يف عمليات غسل األموال. ويشمل هذا االلتزام أيكام يفرض هذا االلتزام التدقيق يف الحسابات املثرية للشك 
  629تأكد املحامي من صحة تنفيذ السياسات املسطرة وذلك عن طريق اإلرشاف الجيد عىل أعامل كل املكاتب الفرعية.

تأكد من لويشمل هذا االلتزام أيضا حسب توصيات مجموعة العمل املايل أن يكون املحامي مطالبا من خالل القانون با
أن فروع مكاتبه الخارجية تطبق تدابري مكافحة غسل األموال مبا يتفق مع املتطلبات املفروضة يف البلد األم من أجل تطبيق 

 630توصيات مجموعة العمل املايل، وذلك من خالل برامج املجموعات املالية التي تتبعها ملكافحة غسل األموال.
ة الذكر نص املرشع املغريب يف املادة الثالثة من قانون مكافحة غسل األموال عىل وعىل غرار االتفاقيات الدولية السالف

 أنه:
" يتعني عىل األشخاص الخاضعني وضع سياسات وضوابط للمراقبة الداخلية وتدابري اليقظة والكشف ومساطر         

علقة بها طبيعة وحجم أنشطتهم واملخاطر املت ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وفق النهج القائم عىل املخاطر تتناسب مع
." 

                                                           

 _ الفقرة األولى من املادة السابعة من قانون مكافحة غسل األموال املغربي.626

ية أو يتعاملون بصــــفة مســــتمرة مع زبناء املحامي أو _ أطراف عالقات األعمال هم األاــــخاص الطبيعيين أو املعنويين الذين تعاملوا بصــــفة عرضــــ627

 استفادوا من جراء هذه املعاملة املالية. 

 .020حسن أدربيلة، مكافحة غسل األموال بين التشريع والتطبيق، م س، ص _ 628

ل، مجلـة العلوم اإلنســـــــــــــانيـة العدد _ فـاطمـة الزهراء ليراتني، االلتزامـات امللقـاة على عـاتق املؤســــــــــــســـــــــــــات املـاليـة للوقـايـة من جريمـة تبييض األموا629

 .77ص  ISSN 1112-9255  9101السادس ديسمبر 

دوريــة  -املركز الجــامعي ايليزي  –_ بوســــــــــــعيــد مــاجــدة، إجراءات كشــــــــــــف البنوك عن عمليــات تبييض األموال، مجلــة آفــاق للبحوث والــدراســـــــــــــات 630

 072. ص .9102جانفيي  2سداسية أكاديمية دولية محكمة، العدد 
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بناء عىل املادة املذكورة فانه يجب عىل املحامي وضع تدابري داخلية لليقظة والكشف واملراقبة وتدبري املخاطر املرتبطة 

 631بغسل األموال وذلك وفق األسس التالية:
 نظام تجميع املعلومات الخاصة  -أ

عىل املحامي تجميع جميع املعلومات املحصل عليها والتي لها طابع غري اعتيادي أو تأسيسا عىل املادة املذكورة يجب 
معقد، ومثال ذلك قيام بعمليات بيع ورشاء ملجموعة كبرية من العقارات الباهظة الثمن يف وقت وجيز أو الرتاجع يف هذا البيع 

 وتحويله إىل شخص آخر.
د توافق متاما من حيث النص القانوين مع ما أوصت به مجموعة العمل واملرشع املغريب إذ نص عىل هذا املقتىض يكون ق

وذلك بالرغم من أن واقع مكاتب املحاماة يف املغرب ستعاين ال محالة من ضعف تطبيق املراقبة الداخلية والذي  632املايل،
 سوف نفصل يف أسبابه الحقا. 

 وتشمل هذه املعلومات عادة ما ييل:
فية عن طبيعة أنشطة املوكل الرئيسية والثانوية والطارئة واملحتملة، ومعرفة وفهم األساس توفر املحامي ملعلومات كا -أ

 التجاري والغرض من أي عملية قانونية تدخل يف إطار املادة الخامسة يقوم بها العميل. 
الغرض  البحث عن مدى عقالنية العمليات التجارية واملرصفية التي يقوم بها املوكل، وذلك بهدف التعرف عىل  -ب

 من هذه العمليات وربطها باملعلومات والخدمات املقدمة.
ولتحقيق الغاية من هذا املبدأ يجب عىل سلطات اإلرشاف واملراقبة واملتمثلة يف وزارة العدل إجراء برامج تدريبية 

م معها والقدرة عىل يللمحامني، وذلك عرب تكوينهم وتدريبهم عىل كيفية اكتشاف العمليات املشبوهة وكيفية التعامل السل
 تجميعها بطرق فعالة وآمنة. 

 النظام اإلخباري -ب
يجب عىل املحامي إخبار سلطة اإلرشاف واملراقبة التي يخضع لها كتابة بصفة منتظمة حول العمليات املنجزة من لدن 

ات اإلرشاف واملراقبة بالتوفر حيث أن املحامي ملزم تجاه سلط 633الزبناء الذين يظهرون أنهم يشكلون درجة كبرية من املخاطر.
  عىل نظام داخيل مهامه اإلخبار عن أي من العمليات أو األشخاص املشكوك فيهام لعالقتهم بغسل األموال.

 من قانون مكافحة غسل األموال املغريب عىل أنه: 03بهذا الخصوص نصت املادة 
 03.0اإلرشاف واملراقبة املنصوص عليها يف املادة  " يجب عىل األشخاص الخاضعني أن يطلعوا الهيئة وسلطات          

أدناه بطلب منها، وداخل اآلجال التي تحددها عىل جميع الوثائق واملعلومات الرضورية النجاز مهامها املنصوص عليها يف هذا 
 القانون".

                                                           

 من قانون مكافحة غسل األموال املغربي. 09ة _ املاد631

 _ التوصية الخامسة من توصيات مجموعة العمل املالي.632

 من قانون مكافحة غسل األموال املغربي. 09_ الفقرة الرابعة من املادة 633
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يات غسل األموال، لويقتيض هذا املبدأ التدقيق يف الحسابات التي تتم عرب مؤسسات تثري الشك حول تورطها يف عم
مثل رشكات االستثامر الشخصية، حسابات السياسيني، حسابات من دول ومناطق تشكل مخاطر كبرية وال تتبع أساليب مراقبة 

 فعالة ملكافحة جرمية غسل األموال.
 عدم التقيد بالرس املهني  -ج   

 هذا اإلطار قته مع موكله، إذ يعترب املحامي يفيطرح مبدأ التقيد بالرس املهني إشكاال كبريا خصوصا لدى املحامي يف عال 
هو الضامن ألرسار موكله تحت أي ظرف. ولذلك فانه ثار نقاش يف الساحة العلمية حول ما إذا كان إلزام املحامي مبقتضيات 

كله غري و قانون مكافحة غسل األموال )والقاضية برضورة تبليغ املحامي عن موكله يف حالة حصل شك للمحامي بأن أموال م
 مرشوعة ( يرضب مبدأ الرسية املنصوص عليها قانونا.

بهذا الخصوص يعترب الرس املهني التزام يقع عىل عاتق املحامي أساسه املحافظة عىل أرسار موكليه وعدم إفضائها للغري 
ة بني املحامي بالرسي باعتباره ) أي املحامي( مؤمتن عليه بحكم قانون مهنته. وقد تبنت مختلف الترشيعات وجوب االلتزام

 وموكله تحت طائلة عقوبات جنائية وإدارية.
 من القانون الجنايئ املغريب عىل أنه: 441ويف هذا اإلطار نصت الفقرة األوىل من الفصل 

" األطباء والجراحون ومالحظو الصحة وكذلك الصيادلة واملولدات وكل شخص يعترب من األمناء عىل األرسار            
هنته أو وظيفته الدامئة أو املؤقتة، إذا أفىش رسا أو أودع لديه وذلك يف غري األحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب بحكم م

 عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إىل ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتني إىل عرشين ألف درهم".
 نة املحاماة يف املغرب عىل أنه: املنظم مله 92.12من قانون 31كام نصت املادة 

"ال يجوز للمحامي أن يفيش أي يشء ميس بالرس املهني يف أي قضية.                              يتعني عليه بصفة            
دات نخاصة أن يحرتم رسية التحقيق يف القضايا الزجرية، وأن ال يبلغ أي معلومات مستخرجة من امللفات، أو أن ينرش أي مست

 أو وثائق أو مراسالت لها عالقة ببحث مازال جاريا".
يف مقابل ذلك فرض املرشع املغريب عىل املحامي مجموعة من االلتزامات التي تتعلق مبكافحة غسل األموال مثل 

د يفيض قالتبليغ والترصيح باالشتباه لدى السلطات املختصة بأموال الشخص املشكوك يف مصدرها. والواقع أن هذا الترصيح 
 إىل كشف الوضعية القانونية للشخص املرصح به مام قد ميس بحقه يف الرس املهني. 

نتيجة لهذا اللبس ولرضورة أمنية كام ناقشناها سابقا يف املحور املتعلق  باملقاربة الدولية، وضع املرشع املغريب استثناءات 
 نهم املحامي. ملسألة إفشاء الرس املهني من لدن جميع األشخاص الخاضعني وم

من قانون مكافحة غسل األموال املغريب نجده ينص عىل أنه: " ال ميكن لألشخاص  03فبقراءة الفقرة الثانية من املادة 
 الخاضعني االحتجاج بالرس املهني أمام الوحدة أو أمام سلطات اإلرشاف واملراقبة".

الدول  ايل التي نصت يف توصياتها عىل أنه ينبغي عىلوالحقيقة أن هذا النص جاء استجابة لتوصيات مجموعة العمل امل
 634أن تتأكد من أن قوانني رسية املعلومات لدى األشخاص الخاضعني ال تحول دون تطبيق توصيات مجموعة العمل املايل.

                                                           

 .07. ص  9102لي لسنة _ أنظر املعايير الدولية حول مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح ملجموعة العمل املا634
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 نفس االتجاه سارت عليه اتفاقية فيينا، حيث أوصت الدول عىل رضورة أن تأمر سلطاتها املختصة األشخاص الخاضعني
 635بتقديم السجالت املالية أو التجارية أو املرصفية، وأنه ليس لهم أن يرفضوا ذلك بحجة رسية العامالت املالية املرصفية.

يتبني مام سبق أن املرشع املغريب ويف إطار مكافحة غسل األموال قد رخص للمحامي إفشاء الرس املهني ملوكله تجاه 
املادة الخامسة(  إما بشكل تلقايئ عند الشك يف مصدر األموال أو بعد طلب من  السلطات املختصة ) يف حدود ما نصت عليه

 636املؤسسات املرشفة عليه.
بناء عليه، يتبني أن االلتزامات املفروضة عىل املحامي أمر يستلزم وجود مكاتب ذات كفاءة عالية، كام يجب أن تكون 

هة، ومن جهة أخرى يجب عليها أن تستشعر مسؤوليتها يف تطبيق هذه األخرية واعية متام الوعي بخطورة هذه الجرمية من ج
 ذلك.

 
 ثالثا: االلتزام باليقظة املشددة

إن دور املحامي يف مكافحة غسل األموال ال يقف عند التدابري املذكورة آنفا، بل يتغري ويتشدد مستوى االلتزام بها وفق 
مجموعة العمل املايل عىل أنه ينبغي أن يكون األشخاص حاالت معينة حددها القانون، وبهذا الخصوص نصت توصيات 

  637الخاضعني مطالبني باتخاذ إجراءات العناية الواجبة املشددة لفئات العمالء أو عالقات العمل أو العمليات مرتفعة املخاطر.
انية تجاه بعض ثوبناء عليه سنناقش يف هذه النقطة مسألتني تتعلق أولها باليقظة املشددة إزاء بعض العمليات، وال

 األشخاص.
 اليقظة املشددة إزاء بعض العمليات   -أ
 

 ينص قانون مكافحة غسل األموال املغريب عىل أنه:  
" يجب تطبيق إجراءات يقظة معززة تتناسب مع درجة املخاطر عىل الزبناء وأطراف عالقات األعامل والعمليات          

األجانب الذين مارسوا أو ميارسون وظائف عمومية مدنية أو قضائية أو مهام سياسية التي تتم مع األشخاص الذاتيني املغاربة أو 
هامة باملغرب أو خارجه أو مبنطقة دولية أو لحسابها أو مع أصولهم أو فروعهم إىل حدود الدرجة األوىل أو أزواجهم أو األشخاص 

   638الذاتيني أو االعتباريني املرتبطني بهم بشكل وثيق" 
الل النص أعاله أن املحامي ويف حدود األعامل املنصوص عليها يف املادة الخامسة ملزم بتقديم عناية يتبني من خ

خاصة للعمليات التي تنطوي عىل وضعية غري معتادة أو معقدة أو تتعلق بدول متثل مخاطر مرتفعة يف مجال غسل األموال، 
 تعترب حسب التقارير الدولية دول غري متعاونة يف مجال مكافحةوهي دول ال تتقيد بالقواعد الدولية ملكافحة غسل األموال و 

 غسل األموال.

                                                           

 _ املادة الخامسة من اتفاقية فيينا .635

بر و _ أيوب الترفوس ، املســـــؤولية الجنائية للمؤســـــســـــات البنكية عن جريمة غســـــل األموال، مجلة القانون واألعمال الدولية، العدد الثالثون  أكت636

 .222ص  9191

 _ التوصية الخامسة ملجموعة العمل املالي.637

 . املادة الخامسة في القانون قبله.09.03عة من املادة الرابعة من قانون مكافحة غسل األموال املغربي التي غيرت بواسطة قانون _ الفقرة الساب638
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ففي هذه الحالة يتوجب عىل املحامي التحري لدى موكله حول مصدر هذه العمليات والغرض منها وحول هوية املستفيدين 
ي عىل إثرها  معتادة أو املعقدة والتلكن املرشع املغريب مل يبني يف قانون غسل األموال ما هي طبيعة العمليات الغري 639منها.

 يقوم املحامي بالتحري والبحث عن مصدر األموال. 
وهنا يكمن إشكال كبري يتمثل يف مدى قدرة مكاتب املحاماة عىل التمييز بني العمليات املعقدة وغري املعقدة. فقد تكون 

عمالء يتعلق األمر مبكاتب تشتغل يف دائرة مكتظة بال العملية غري مربرة أو معقدة ويعتربها املحامي غري ذلك، خصوصا عندما
 واملعامالت املالية.

لهذا يتعنب عىل وزارة العدل باعتبارها مؤسسة ذات اإلرشاف واملراقبة إصدار مناشري ودالئل علمية تفيد رشح كل الغموض 
 تطبيقه لهذه االلتزامات.الذي يعرتي هذه املصطلحات، باإلضافة إىل وضع مناهج عملية تنري طريق املحامي يف 

 اليقظة املشددة إزاء بعض العمالء  -ب
يتعامل املحامي مع فئات مختلفة من العمالء، وتختلف درجة املخاطر املرتبطة بهم حسب عوامل متعددة. من بينها جنسية 

ملدى، وطبيعة ة االعميل، طبيعة نشاطه، نوعية استثامره والتي تختلف من استثامرات طويلة املدى إىل متوسطة أو قصري 
 640الخدمات التي يطلب الحصول عليها من املحامي مثل تدبري األموال أو السندات أو الحسابات البنكية أو الودائع.

لذلك يقع عىل عاتق املحامي تصنيف عمالئه بالنظر إىل مخاطر غسل األموال ليتوصل إىل طبيعة اإلجراءات التي يتعني 
ضافة إىل إجراءات اليقظة العادية املطلوبة إزاء العمالء العاديني، يجب تطبيق إجراءات إضافية عليه اتخاذها يف مواجهتهم. فباإل 

 641مكثفة تجاه فئة من العمالء ذوي املخاطر املرتفعة كاألشخاص السياسيون ممثيل املخاطر.
 رفيعي كومات والسياسينيويعترب األشخاص ممثلو املخاطر، أشخاص أوكلت إليهم مهام عامة وبارزة كرؤساء الدول أو الح

ولو املستوى واملسئولني الحكوميني والقضائيني والعسكريني وكبار املوظفني التنفيذيني يف الرشكات اململوكة للدولة، وكذلك مسئ
  642األحزاب السياسية الهامني.

فوذ وسلطة قد بن وتتجىل خطورتهم يف املناصب التي يشغلونها، إذ مبناسبة مزاولتهم ملهامهم بهذا الحجم يتمتعون
يستغلونها بطريقة سيئة، أو يتورطون يف قضايا فساد ملصلحتهم الشخصية أو لفائدة عائالتهم ومقربيهم، كام قد يسيئون 

 استخدام املال العام. 
وباعتبار أن بعض العمالء يشغلون مناصب سامية، فإنهم يتمتعون بوضع سيايس أو دبلومايس خاص عندما يكلفون مبهمة 

لبالد، فيحف املحامي عملياتهم بنوع من الرسية، فتكون هذه األخرية عقبة تجاه ضبط العمليات املالية الغري مرشوعة خارج ا

                                                           

 _ املادة الرابعة من قانون مكافحة غسل األموال املغربي.639

ن ممثلو املخاطر في مجال مكافحة غســل األموال _تقرير مجموعة العمل املالي ملنطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا حول األاــخاص الســياســيي640

 .073، نقال عن حسن أدربيلة، مكافحة غسل األموال بين التشريع والتطبيق، م س ، ص  9م، ص  9113نونبر  00وتمويل اإلرهاب، املعتمد في 

وم القـانونيـة، جـامعـة مولود معمر يكليـة _ كريمـة تـدريســـــــــــــت ، دور البنوك في مكـافحـة تبييض األموال، رســـــــــــــالـة لنيـل شــــــــــــهـادة الـدكتوراه في العل641

 012ص .9103الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، سنة 

من التوصــــيات األربعين ملجموعة العمل املالي، وقائمة املصــــطلحات امللحقة بالتوصــــيات، وكذلك منهجية تقيم  09_ املذكرة التفســــيرية للتوصــــية 642

، 9112م واملحينة في فبراير  9113فبراير  92اصـــة التســـع املعتمدة من طرف مجموعة العمل املالي بتاريخ االلتزام بالتوصـــيات األربعين والتوصـــيات الخ

 وما يليها. 22ص 
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التي قاموا بها أو شاركوا فيها. كام يلجأ هؤالء األشخاص إىل وسطاء النجاز أعاملهم، ويعترب هذا الفعل من بني الطرق التي 
 ثفة تجاههم كأشخاص ممثلو املخاطر.ترمي إىل تفادي إجراءات اليقظة املك

كام قد يلجأ األشخاص السياسيني ممثلو املخاطر إىل نقل أو إخفاء مكاسب غري مرشوعة بواسطة الوسطاء عرب رشكات 
الواجهة أو البنوك الحرة إىل أماكن خارج بلدانهم األصلية، خصوصا إىل املناطق التي تلتزم بكتامن تفاصيل هذه العمليات وتوفر 

   643م املناخ املناسب كالجنات الرضيبية.له
بناء عليه، نصت مجموعة العمل املايل عىل رضورة اتخاذ األشخاص الخاضعني إجراءات إضافية تجاه العمالء لتحديد 
ما إذا كان العميل شخصا سياسيا ممثال للمخاطر. ويف حالة وجود عالقات عمل ذات مخاطر عالية مع هؤالء العمالء، ينبغي 

ملحامي ويف حدود األعامل املنصوص عليها يف املادة الخامسة أن تطبق تدابري خاصة تتلخص يف وضع أنظمة مالمئة عىل ا
 إلدارة املخاطر.

يف نفس السياق نص قانون مكافحة غسل األموال املغريب عىل رضورة إيالء عناية خاصة لعالقات العمل وللعمليات 
وقد أشار املرشع املغريب  644ون لدول متثل مخاطر مرتفعة يف مجال غسل األموال،التي ينجزها أو يستفيد منها أشخاص ينتم

يف إطار قانون مكافحة غسل األموال إىل طبيعة األشخاص ممثيل املخاطر، حيث اعتربهم األشخاص الذاتيني املغاربة أو 
يف حني عرب منشور بنك املغرب عن  645األجانب الذين مارسوا أو ميارسون وظائف عمومية مدنية أو قضائية أو سياسية هامة،

األشخاص ممثيل املخاطر بأنهم " األشخاص املغاربة أو األجانب الذين يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا وظائف عمومية 
   646سامية".

مسألة تحديد طبيعة األشخاص  9109647يف هذا الصدد نص املقرر الصادر عن الهيئة الوطنية للمعلومات املالية لسنة 
 املخاطر، حيث نص عىل أنه يجب أن ميكن نظام اليقظة املكثفة وتقييم املخاطر من تحديد ما إذا كان الزبون أو املستفيد ممثيل

  648الفعيل من األشخاص السياسيني ممثيل املخاطر أم ال.
أو معقدة،  ةبناء عىل ما سبق، يجب عىل املحامي القيام بدراسة معمقة بخصوص كل عملية تحيط بها ظروف غري اعتيادي

أو تتعلق مببالغ مرتفعة بشكل غري طبيعي أو عندما ال يبدو أن لها مربر اقتصادي أو غرض مرشوع ظاهر. ويف هذه الحالة يقوم 
 املحامي بالتحري لدى العميل حول مصدر هذه املبالغ ووجهتها والغرض من العملية وكذا حول هوية الشخص املستفيد منها.

 ناية املشددة التي يجب اتخاذها يف الحاالت السابقة ما ييل:هذا وتشمل إجراءات الع
 وضع إجراءات مناسبة من أجل تحديد الزبناء الذين ميثلون مخاطر مرتفعة وتعزيز إجراءات التحقق من هويتهم. -

                                                           

 .010_ حسن أدربيلة، مكافحة غسل األموال بين التشريع والتطبيق، م س، ص 643

. املادة الخامســــــــة من 09.03غربي والتي غيرت بواســــــــطة قانون _ الفقرة الســــــــابعة والثامنة من املادة الرابعة من قانون مكافحة غســــــــل األموال امل644

 القانون قبله.

. املادة الخامسة في 09.03_ الفقرة السابعة والثامنة من املادة الرابعة من قانون مكافحة غسل األموال املغربي والتي غيرت بواسطة قانون 645

 القانون قبله.

يتعلق بواجب اليقظة املفروض على مؤســــــــــــســــــــــــات االئتمان،  9109أبريل  03الصــــــــــــادر في  9109/ و/ 9من منشــــــــــــور بنك املغرب رقم  21_ املادة 646

 (9102أغسطس  07) 0323شوال  2_ 1023الجريدة الرسمية، عدد 

، الصـــادر ةاملتعلق بااللتزامات الواجبة على األاـــخاص الخاضـــعين ملراقبة الهيئة الوطنية للمعلومات املالية وبأشـــكال املراقب D5/12_ املقرر رقم 647

 .9109/09/01عن الهيئة الوطنية للمعلومات املالية ، بتاريخ، 

 من املقرر املذكور . 01_ املادة 648
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 الحصول عىل موافقة اإلدارة قبل إقامة عالقة العمل مع هذه الفئة من الزبناء. -
 من مصدر األموال. تطبيق إجراءات معقولة للتأكد -
 تطبيق رقابة معززة ومستمرة عىل هذا النوع من عالقات العمل. -
 649إخبار مسرييهم كتابة بصفة منتظمة حول العمليات املنجزة من طرف الزبناء الذي ميثلون مخاطر مرتفعة. -

سات املالية الدولية يف سيتبني من خالل ما سبق أن املرشع املغريب سار عىل نفس نهج االتفاقيات الدولية وتوصيات املؤ 
تحديد تدابري االلتزام باليقظة واملراقبة الداخلية يف أدق تفاصيلها. لكن اإلشكال املطروح يف هذا الصدد يتعلق مبدى التزام 

 املحامي بتطبيق هذه االلتزامات يف أرض الواقع. 
 رابعا: الترصيح باالشتباه

لة ملكافحة عمليات غسل األموال  نصت مجموعة العمل املايل عىل من أجل تحقيق نتائج جميع مراحل املكافحة الشام
رضورة توفر األشخاص الخاضعني الوسائل والتدابري الهادفة لتي متكنها من كشف العمليات املشبوهة والغري موثوق مبصدرها 

  650والترصيح باشتباهها لدى الجهات املختصة من أجل متابعة مرتكبيها.
ع املغريب عىل أنه يجب عىل األشخاص الخاضعني وضع تدابري داخلية لليقظة والكشف واملراقبة يف هذا اإلطار نص املرش 

وتدبري املخاطر املرتبطة بغسل األموال، حيث يكلفهم هذا األمر تجميع املعلومات املحصل عليها حول العمليات التي لها طابع 
ة عمليات املنجزة من لدن العمالء الذين يظهر أنهم يشكلون درجغري اعتيادي أو معقد، ثم إخبار مسرييهم بصفة منتظمة حول ال

 651كبرية من املخاطر.
وتعترب مرحلة التبليغ باالشتباه من بني النتائج املرتتبة عىل االلتزامات السابقة، وهي وصول املحامي إىل مرحلة تقديم 

ىل عاتقه ، إذ يلقى قانون مكافحة غسل األموال عاملعلومات للسلطات املختصة حول تورط املشتبه به يف عمليات غسل األموال
)أي املحامي( وتحت مسئوليته اإلبالغ باالشتباه يف شأن املبالغ أو محاوالت تنفيذ العمليات املشتبه تورطها بجرمية غسل األموال 

 ومتويل اإلرهاب.
تباه من ن خالله مناقشة الترصيح باالشوملا كان الترصيح باالشتباه هو أخطر مرحلة من مراحل التزام املحامي، ارتأينا م

خالل مدلوله وكيفية تطبيقه ثم تحليله ميدانيا يف أفق إعطاء صورة واضحة عن وضعية ترصيح املحامي باالشتباه يف شأن 
 العمليات املشكوك يف صحتها، وكذا دراسة العراقيل التي تواجه يف تطبيق ذلك.

 مدلول وأهمية الترصيح باالشتباه   -أ
 لترصيح باالشتباه نظام قانوين نصت عليه االتفاقيات الدولية وصادقت عليه الترشيعات الوطنية، فبموجبه يلتزميعترب ا

األشخاص الخاضعون مبكافحة غسل األموال بالترصيح لدى السلطات املختصة بالعمليات املالية املشكوك بأمرها والتي ترمي 
 652إىل غسل األموال ومتويل االرهاب.

 عىل أنه: 9113من التوصيات األربعني ملجموعة العمل املايل لسنة  03لتوصية رقم لذلك، نصت ا

                                                           

 من املقرر الصادر عن الهيئة الوطنية للمعلومات املالية ، م س . 03_ املادة 649

650 _ Guide méthodologique sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, RP, p 10. 

 من قانون مكافحة غسل األموال املغربي. 02_ املادة  651

 _ الفقرة الثالثة من املادة التاسعة من قانون مكافحة غسل األموال املغربي.652
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وفر لديهم أسباب معقولة لالشتباه بأن أمواال ناتجة عن نشاط إجرامي  أو " إذا اشتبه لألشخاص الخاضعني أو ت          
مرتبطة بتمويل اإلرهاب، فانه ينبغي أن تكون مطالبة مبوجب القانون أو اللوائح بإرسال تقرير بالعمليات املشبوهة دون تأخري 

 . 653لخلية االستعالم املايل"
ن الترصيح باالشتباه، حيث وضع مجموعة من اإلجراءات التي نفس األمر أكده املرشع املغريب عند عرض حديثه ع

 يتوجب عىل األشخاص الخاضعني االستناد إليها يف شأن الترصيح بها لدى السلطات املختصة.
من خالل النصوص القانونية املذكورة يتضح أن االلتزام باإلخطار بالشبهة يقوم عىل معيارين، األول شخيص ويرتكز 

يص لالشتباه، إذ أن القائم عىل اإلخطار قد اشتبه له فعال أن العملية محل اإلخطار قد اشتملت عىل نشاط عىل التقدير الشخ
ب " إذا اشتبه لألشخاص الخاضعني...". أما املعيار الثاين فهو موضوعي قائم  03وهو ما عربت عنه التوصية رقم  654إجرامي،

حيطة باب موضوعية معقولة لالشتباه، إذ ميكن استنباطه من الظروف املعىل تقدير موضوعي لالشتباه، فيكون يف حالة وجود أس
بالعملية والتي تدفع شخصا موضوعيا إىل االشتباه يف أن العملية انطوت عىل نشاط إجرامي، وهو ما عربت عنه أيضا التوصية 

 655بقولها " حالة وجود أسباب معقولة لالشتباه... ". 03رقم 
  اعتمد املعيار األول القائم عىل التقدير الشخيص للخطر يف تقديم الترصيح باالشتباه، وهذاواملالحظ أن املرشع املغريب

ما يتبني من خالل ما نص عليه يف قانون مكافحة غسل األموال، حيث ألزم األشخاص الخاضعني بتقديم الترصيح باالشتباه 
تكون هوية  نصوص عليها يف القانون ذاته، أو العمليات التيإىل الهيئة بشأن العمليات املشتبه ارتباطها بالجرائم األصلية امل

 وذلك وفق التقسيم التايل: 656التي أصدر األمر بشأنها أو املستفيد منها مشكوك فيها.
 الترصيح باالشتباه بالعمليات التي لها ارتباط بالجرائم األصلية  -ب

حل العملية امي أن يتولد لديه اشتباه بأن األموال مللقيام باإلخطار باالشتباه لدى السلطات املختصة يتعني عىل املح
التي طلب منه انجازها متأتية من مصدر إجرامي، وهذا ما عربت عنه  الفقرة األوىل من املادة التاسعة من قانون مكافحة غسل 

 األموال املغريب. حيث نصت عىل أنه:
 شتباه فورا إىل الهيئة بشأن ماييل:" يجب عىل األشخاص الخاضعني تقديم الترصيح باال               

جميع املبالغ أو العمليات أو محاوالت تنفيذ هذه العمليات املشتبه يف ارتباطها بواحدة أو أكرث من الجرائم املشار إليها   -
 من مجموعة القانون الجنايئ. 9-424و  0-424ويف الفصلني  902.4إىل  902.0يف الفصول من 

صدر األمر بشأنها أو املستفيد منها مشكوكا فيها تحدد من طرف الهيئة املنصوص عليها كل عملية تكون هوية الذي أ  -
 أدناه البيانات التي يجب أن يتضمنها الترصيح باالشتباه." 04يف املادة 

من خالل القراءة املتعمقة للفقرة األوىل من هذه املادة يتبني أن املرشع املغريب وبناء عىل األسلوب الحرصي لتحديد 
الجرائم األصلية، قد ضيق من نطاق الترصيح باالشتباه. فبعد أن حدد الجرائم األصلية لجرمية غسل األموال يف الئحة واحدة 

                                                           

 _ تسمى في القانون املغربي الهيئة الوطنية للمعلومات املالية.653

 029تبييض األموال م س، ص ._ تدريست كريمة دور البنوك في مكافحة 654

 _ وعليه، يستنتج ضمنيا مما جاء في نص هذه التوصية أنه يمكن للدول أن تختار أيا من املعيارين البديلين، حيث ال تلزم باالثنين معا.655

 أنظر املادة التاسعة من قانون مكافحة غسل األموال املغربي._ 656
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، حد نتيجة لذلك نوعية الترصيح باالشتباه. فاألموال املشكوك بعالقتها بالجرائم األصلية لجرمية غسل األموال يجب أن تكون 
 . 9-424و  0-424 الفصلني إحدى الجرائم املنصوص عليها يف

ولعل هذا ينقص من فعالية الترصيح باالشتباه، إذ غالبا ما تبقى مجموعة من الجرائم الجديدة خارج اإلطار املحدد، وذلك 
 نظرا لتطور الجرمية ومسابقتها للنص القانوين املنظم.

 
 مالترصيح باالشتباه عن العمليات وعن األشخاص املشكوك يف هويته   -ج    

نص املرشع املغريب يف إطار قانون مكافحة غسل األموال عىل وضعية أخرى تلزم املحامي الترصيح بشأنها يف حالة 
حدوثها. فبالرجوع إىل القانون املذكون نجده ينص عىل أنه يجب عىل األشخاص الخاضعني تقديم الترصيح باالشتباه فورا 

 ها أو املستفيد منها مشكوكا فيها.بشأن كل عملية تكون هوية الذي أصدر األمر بشأن
هذا وتجدر اإلشارة إىل أن املرشع املغريب نص قبل هذه املادة عىل رضورة التأكد من هوية الزبون الحقيقي يف إطار 

 هتنفيذ املعامالت املالية والتأكد من هويته الحقيقية ومن هوية املستفيد من العملية املطلوبة تفاديا لكل إخفاء يهدف من خالل
 657استغالل املحامي يف غسل العائدات اإلجرامية،

وعليه، يلتزم املحامي بتقديم الترصيح باالشتباه يف كل عملية أبانت شكوكا حول هوية الشخص املتعاقد أو هوية املستفيد 
ن أن األموال أو حقق ممن العملية املطلوب انجازها. وتجدر اإلشارة إىل املحامي وحسب القواعد القانونية املذكورة غري ملزم بالت

العمليات ترجع إىل مصدر غري مرشوع أو يراد بها فعال غسل األموال، إمنا غاية األمر أن يتولد لديه شكوك حول الشخص الذي 
يريد التعامل معه أو العمليات املالية املراد انجازها. وبناء عىل هذه الشكوك تتوىل السلطات املختصة التحقيق يف ما رصح به 

 مي.املحا
والقايض بتغيري قانون مكافحة غسل األموال مادة  9190يونيو  12الصادر يف  09.02يف هذا الصدد أضاف القانون رقم 

، 2تنص عىل أنه: تتلقى الهيئة من األشخاص الخاضعني بغض النظر عن توفر عنرص االشتباه الواردة باملادة  2.0أخرى رقم 
 وط وترتيبات تحددها هذه الهيئة.إشعارات تلقائية بعمليات مالية، وفق رش 

والواضح أن هذه املادة شابها بعض الغموض، إذ مل تبني ما هي الغاية من قيام األشخاص الخاضعني ومنهم املحامي 
 بالتبليغ عن عمليات مالية دون أن تكون هناك شكوك يف العملية حول تعلقها بعمليات غسل األموال.

 ثالثا: شكليات الترصيح باالشتباه 
عادة تتم عملية الترصيح باالشتباه من طرف ممثلني األشخاص الخاضعني، ويتم اعتامدهم من طرف الهيئة الوطنية 
للمعلومات املالية عىل أساس ممثل لكل مؤسسة مالية ونائب أو عدة نواب يتبادلون املعلومات مع الهيئة تحت مسؤولية الشخص 

 وذلك وفق العوارض التالية: 658رصيح باالشتباه عىل مجموعة من الشكليات.الخاضع، وقد نص مقرر الهيئة بشأن كيفية الت

                                                           

. املادة الخامســــــــة من 09.03من قانون مكافحة غســــــــل األموال املغربي والتي غيرت بواســــــــطة قانون  _ الفقرة الســــــــابعة والثامنة من املادة الرابعة657

 القانون قبله.

 .9100نونبر  93املتعلق بالتصريح باالشتباه وبتبليغ الوحدة باملعلومات الصادر عن وحد معالجة املعلومات املالية بتاريخ   D4/11_ مقرر رقم 658
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من حيث األشخاص املرصحني: نص املقرر املذكور أنه يجب عىل األشخاص الخاضعني موافاة الهيئة بالئحة  -
الشتباه، وأن ااألشخاص املؤهلني لتقديم الترصيح باالشتباه وربط االتصال بها بشكل مسبق قبل أية عملية تفيد الترصيح ب

 يكون هؤالء األشخاص املؤهلني يشغلون مناصب عليا يف السلم الوظيفي لدى الشخص الخاضع.
من حيث شكلية الترصيح: يجب أن يقدم الترصيح باالشتباه وفق قواعد شكلية حددتها الهيئة الوطنية للمعلومات  -

تي تم شتباه بالرضورة وبصفة مفصلة جميع العنارص الاملالية يف منوذج معد لهذه الغاية، إذ يجب أن يتضمن الترصيح باال 
تحديدها من طرف املؤسسة املالية والتي تدعم االشتباه، كام يتعني عىل املؤسسة املعنية بالخصوص وصف الوقائع واألسباب 

 التي تربر الترصيح باالشتباه. 
 باإلضافة إىل ذلك يجب أن يتضمن الترصيح باالشتباه ما ييل:

 الشخص الخاضع وهوية املرصح. تحديد هوية -
 العمليات املشتبه بها والتي لها عالقة بالترصيح.  -
 تحديد هوية األشخاص الذاتيني والهيئات املعنية الذين لهم عالقة بالعمليات املشبوهة.  -
التي تضمنها  عالتاريخ املتوقع النجاز العمليات التي مل يتم تنفيذها بعد، وأي معلومة من شأنها أن متكن من فهم الوقائ -

 659الترصيح باالشتباه بشكل واضح.
كام يجب عىل األشخاص الخاضعني أن يشعروا الهيئة كتابة وبشكل فوري بأية معلومة جديدة من شأنها دعم أو تغيري 

 التقديرات التي بني عليها الترصيح باالشتباه مع اإلشارة إىل مرجعه.
يته يح باالشتباه املتعلق باملحامي، ذلك أن للمحامي وضعيته وخصوصمن جهة مقابلة فانه مل يتم بعد وضع نظام الترص

 التي ينفرد بها عن باقي األشخاص الخاضعني.
يف نفس السياق نتساءل عن ما هي الجهة التي ينبغي عىل املحامي التبليغ لها يف إطار ترصيحه باالشتباه، خصوصا إذا 

مي يف إطار قانون مكافحة غسل األموال هي وزارة العدل. لكن يف نفس الوقت علمنا أن السلطة املكلفة باإلرشاف ومراقبة املحا
فان املحامي يشتغل تحن غطاء الهيئة التي ينتمي إليها بإرشاف السيد النقيب. ولذلك ترب الحاجة إىل معرفة الجواب الكايف 

ري هذه طة إرشاف ومراقبة املحامي تبيني وتفسلكل التساؤالت املطروحة يف هذا املقام. إذ يجب عىل  وزارة العدل باعتبارها سل
 التداخالت واالختصاصات بواسطة دالئل علمية واضحة يتبعها املحامي.

بناء عىل ما سبق يتضح أن قانون مكافحة غسل األموال املغريب نص عىل مجموعة من االلتزامات التي يجب عىل 
 القانون ذاته. املحامي تطبيقها يف حدود ما نصت عليه املادة الخامسة من

لكن إذا اقرتبنا من واقع مكاتب املحاماة يف املغرب، فننا سوف نجد اختالفا ورشخا كبريا يف وسطها، وذلك عىل اعتبار 
أن مهنة املحاماة هي مهنة حرة مستقلة، إذ ميارسها املحامون كل عىل حسب وضعيته. وهذا ما يدفعنا للقول بأن هذا االختالف 

 توى االلتزام بتطبيق مقتضيات قانون مكافحة غسل األموال.سوف يجد أثره يف مس
ولذلك فانه يجب عىل وزارة العدل باعتبارها سلطة إرشاف ومراقبة املحامي فيام يتعلق بالتزامه مبقتضيات قانون مكافحة 

حة غسل األموال فغسل األموال أن تعمل عىل خلق دالئل علمية تبني للمحامي كيفية التطبيق السليم ملقتضيات قانون مكا
 بشكل واضح وسلس. 

                                                           

 م، س.   D4/11قرر الهيئة رقم _ املادة الخامسة من م 659
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 الخامتة
يتبني من خالل ما تقدم أن السياسة املعتمدة يف مكافحة غسل األموال هي سياسة دولية باألساس قبل أن تكون 
وطنية. ولذلك فان فروع هذه السياسة أو جزئيتها املتعلقة بإلزام الحامي مبقتضيات هذا القانون هي أيضا تنبعث من توجيهات 

 لية، وأن الترشيعات الوطنية عموما والترشيع املغريب خصوصا يوجد يف سياق االمتداد الترشيعي الدويل. دو 
لذلك فان املقاربة املعتمدة يف إلزام املحامي مبكافحة غسل األموال خصوصا عىل املستوى الوطني يجب أن تحظى 

جل اضحة واملبسطة والتي يجب عىل املحامي أن يتبعها من أ باهتامم متزايد، ويتجىل هذا االهتامم يف وضع اإلسرتاتيجية الو 
تحقيق مصلحتني أساسيتني، تتعلق األوىل بتحقيق دور املحامي فعليا يف مكافحة هذه الظاهرة، وتعنى الثانية بحامية املحامي 

 املتعلق مبكافحة غسل األموال. 09.02من املسؤوليات التي أصبحت عىل عاتقه بواسطة قانون 
 ع واملصادراملراج

_ ايرزيل الكاهنة، تأثر النشاط االقتصادي للدولة بجرمية تبييض األموال، مجلة الباحث للدراسات األكادميية، املجلد 
 .9102السادس، العدد األول 

_ أيوب الرتفوس، محدودية قانون مكافحة غسل األموال يف مواجهة الغش الرضيبي، مجلة القانون واألعامل الدولية، 
 .9191. السنة أبريل 92العدد 

_ أيوب الرتفوس ، املسؤولية الجنائية للمؤسسات البنكية عن جرمية غسل األموال، مجلة القانون واألعامل الدولية، 
 .9191العدد الثالثون  أكتوبر 

امعي ز الجاملرك –_ بوسعيد ماجدة، إجراءات كشف البنوك عن عمليات تبييض األموال، مجلة آفاق للبحوث والدراسات 
 .9102جانفيي  3دورية سداسية أكادميية دولية محكمة، العدد  -ايليزي

 الرباط. -، مطبعة األمنية9104_ حسن ادربيلة، مكافحة غسل األموال بني الترشيع والتطبيق، طبعة 
قتصادية ال خبابة عبد الله، انعكاسات غسل األموال عىل متويل التنمية يف الدول النامية، مجلة كلية بغداد للعلوم ا

 .9103الجامعة العدد السادس و الثالثون لسنة 
_ خالد سعد زغلول حلمي، ظاهرة غسل األموال ومسؤولية البنوك يف مكافحتها، بحوث مؤمتر األعامل املرصفية 

 .9110االلكرتونية بني الرشيعة والقانون، غرفة تجارة وصناعة ديب، جامعة اإلمارات، 
اللتزامات امللقاة عىل املؤسسات املالية، للوقاية من جرمية تبييض األموال، مجلة العلوم _ فاطمة الزهراء لرياتني، ا
 .ISSN 1112-9255رقم  9101اإلنسانية، العدد السادس ديسمرب 

_ كرمية تدريست ، دور البنوك يف مكافحة تبييض األموال، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم القانونية، جامعة 
 .9104ر يكلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، سنة مولود معم

 
 04_ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية، أبرمت يف املؤمتر املنعقد مبدينة بالريمو بايطاليا  يف 

اململكة املغربية عىل هذه .وقد صادقت  RES/55/25،وفقا للقرار األممي 9113شتنرب  92ودخلت حيز التنفيذ يف  9111دجنرب 
م مبقتىض 9114فرباير  09ه املوافق ل  0494ذي الحجة  90بتاريخ  4021ونرشت بالجريدة الرسمية عدد9119شتنرب  91االتفاقية يف 

 م.9113دجنرب  4ه موافق ل 0494صادر يف شوال  0.19.039ظهري رشيف عدد 
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واعتمدت  0222هوفبورغ" الكائن مبدينة فيينا بدولة النمسا يف دجنرب _ اتفاقية فيينا أبرمت هذه االتفاقية يف مؤمتر "نوي 
 .Res. وفقا للقرار األممي0221نونرب  00، ثم دخلت حيز التنفيذ يف 0222دجنرب  91، وفتح باب التوقيع عليها يف 0222دجنرب  02يف 

املوافق  0499ذي القعدة  04صادر يف  0.29.923. وقد صادقت اململكة املغربية عىل هذه االتفاقية بظهري رقم 1267/1989/2253
 م.9119ابريل  92ه املوافق ل 0493صفر  04بتاريخ  4222بالجريدة الرسمية عدد  9119يناير  92ل 

املتعلق مبكافحة  43.14بتنفيذ القانون رقم  9112أبريل  02، 0492من ربيع األول  92صادر يف  0.12.22_ ظهري رشيف رقم 
 .0342ص  9112ماي  3، 0492ربيع  اآلخر  04بتاريخ  4499ريدة الرسمية عدد غسل األموال، الج

بتغيري وتتميم مجموعة  09.02( بتنفيذ القانون رقم 9190يونيو  2)  0449من شوال  92صادر يف  0.90.41ظهري رقم _ 
يونيو  04)  0449ذو القعدة  – 1224د املتعلق مبكافحة غسل األموال. الجريدة الرسمية عد 43.14القانون الجنايئ والقانون رقم 

 .4012( ص 9190
املتعلق بااللتزامات الواجبة عىل األشخاص الخاضعني ملراقبة الهيئة الوطنية للمعلومات املالية  D5/12_ املقرر رقم 

 .9109/09/01وبأشكال املراقبة، الصادر عن الهيئة الوطنية للمعلومات املالية ، بتاريخ، 
يتعلق بواجب اليقظة املفروض عىل مؤسسات االئتامن،  9109أبريل  02الصادر يف  9109/ و/ 9غرب رقم _ منشور بنك امل

 (.9103أغسطس  04) 0434شوال  2_ 1022الجريدة الرسمية، عدد 
تاريخ ب املتعلق بالترصيح باالشتباه وبتبليغ الوحدة باملعلومات الصادر عن وحد معالجة املعلومات املالية  D4/11_ مقرر رقم 

 .9100نونرب  94
من التوصيات األربعني ملجموعة العمل املايل، وقامئة املصطلحات امللحقة بالتوصيات،  09_ املذكرة التفسريية للتوصية 

 92وكذلك منهجية تقيم االلتزام بالتوصيات األربعني والتوصيات الخاصة التسع املعتمدة من طرف مجموعة العمل املايل بتاريخ 
 .9112م واملحينة يف فرباير  9114فرباير 

 
_ FRANCISCO PELÁEZ RUIZ –FORNELLS , Alejandro, los rendimientos ilícitos a su legitimación: el 

fenómeno del blanqueo de capitales. Efectos aplicaciones de la política económica. memoria para optar al 
grado de doctor, universidad complutense de Madrid, facultad de ciencias económicas y empresariales, 

departamento de económica aplicada 3 ( política económica) en 2013. 
 _ Les Directives européen 91/308/CEE et 2001/97/CE. 

_ Jacques Douzals, Le secret de l'avocat face aux exigences de la lutte contre le blanchiment d’argent: 
l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme, Stämpfli Verlag, forumpoenale 2/2013. 

 _CEDH du 20.6.1988, Schönenberger et Durmaz c. Suisse, série A n° 13; CEDH du 25.5.1998, Kopp c. 
Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1998-II 

_ Guide méthodologique sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme. 
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 دور القضاء يف دعم االستثامر

THE ROLE OF THE JUDICIARY  IN SUPPORTING INVESTMENT 
 الباحثة : حنان شفيق

رب البحث حول الحكامة والتنمية املستدامةباحثة بسلك الدكتوراه مخت  
جامعة الحسن األول                   املغرب-بسطات    

 
   امللخص

لقد أصبح القضاء يشكل أهم مرفق من املرافق العمومية التي تحظى باالهتامم، حيث عرف تطورا يف دوره، الذي تعدى 
 لشاملة. ملتنازعني، وأضحى يلعب دورا طالئعيا يف تحقيق التنمية االوظيفة التقليدية بالفصل يف الخصومات بني األفراد ا

وحتى يقوم القضاء بهذا الدور الجديد، ينبغي أن يتحقق مبجموعة صفات، أخصها أن يكون قضاًء مستقال وكفئا ومنفتحا 
ملحيط الخارجي، نفتاح عىل اومتطورا، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشكل مبارش يف توفري بيئة آمنة لالستثامر، وما تتطلبه من ا

وعدم االقتصار عىل التكوين القانوين، بل أيضا التكوين يف مجال االقتصاد واملحاسبة وسائر الشؤون املالية التي يتطلبها املجال 
 التجاري، حتى تكون له األهلية يف حل اإلشكاالت التي تهم مجال االستثامر. 

 ية، االقتصاد، املجال التجاري.القضاء، االستثامر، التنمكلامت مفتاحية: 
 

Absrtct: 
 The judiciary has become the most important public utility that receives attention ; Where he knew an 

evolution in his role Who transgressed the traditional function of adjudicating disputes between disputing 
individuals, And it plays an important role in achieving comprehensive development. 

In order for the judiciary to take this new role, it must be characterized by a set of specifications, the 
most important of which is that it be an independent, efficient, open and developed judiciary. This directly 
affects the provision of a safe investment environment What does it require of openness to the outside world. 
In addition to legal training, there must be training in economics, accounting and financial affairs required by 
the commercial field. To be able to solve problems related to the field of investment. 

Keywords : judiciary ; investment ; develoment ; economy ; commercial activities. 
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 مقدمـــة:
ر العوملة وما يعرفه العامل من تحوالت سياسية ويف إطا-، واليوم 660«العدل أساس املُلْك»قدميا قال العالمة ابن خلدون: 

كن القول تخريجا مي -واقتصادية وتكنولوجية متسارعة الخطى، محكومة بقانون العوملة االقتصادية والتنافس الحاد بني الدول
االهتامم، ب ، ذلك أن القضاء أصبح يشكل أهم مرفق من املرافق العمومية التي تحظى«العدل أساس االستثامر»عىل ذلك بأن: 

حيث عرف تطورا يف دوره، ومل يعد مقترصا عىل الوظيفة التقليدية بالفصل يف الخصومات بني األفراد املتنازعني، وإمنا أضحى 
يلعب دورا طالئعيا يف تحقيق التنمية الشاملة، والتي يعترب االستثامر دعامتها األساسية، وهو يشكل قيمة مضافة إىل الطاقة 

 ادة يف الرثوات، األمر الذي من شأنه يؤدي إىل إشباع الحاجات وتوفري الخدمات.االنتاجية والزي
وعليه، فقد ُوضع هذا املوضوع يف املغرب عىل رأس األولويات، ومن ذلك الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجاللة 

نون، والرافعة األساسية الحصن املنيع لدولة القاتعزيز الثقة يف القضاء، باعتباره »نرصه الله للمؤمترين مبراكش، والتي تؤكد بأن: 
للتنمية، يشكل تحديا آخر يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسني أدائها، ملواكبة التحوالت االقتصادية واالجتامعية، التي تشهدها 

 .«661مختلف املجتمعات
بب مبسبب، ط أحدها باآلخر ارتباط سجد متالزمة، يرتب «االستثامر والتنمية»وبني  «القضاء واالستثامر»فالعالقة بني 

،وهيمنةالعوملة االقتصادية.واملغرب ليس مبعزل «662الڭات»خصوصا وأن التوجه العاملي بات يتكلم لغة اقتصاد السوق منذ اتفاقية 
لتي ، وا0224عن ذلك، حيث انخرط يف هذا السياق منذ أن تم التوقيع عىل االتفاق النهايئ عىل هذه االتفاقية مبراكش عام 

لتسوية  إيجاد نظام متكامل -كذلك-تحسني ودعم املنظومة القانونية بشأن اإلجراءات املعيقة للتجارة، و»كان من أهم بنودها 
 . «املنازعات التجارية...

يف هذا املوضوع ليس ذلك الذي يقترص مفهومه عىل إظهار حكم القانون يف الواقعة  «القضاء»ومنه، وملا كان املقصود بـ
وضة عليه يفصل فيها بني طرفني متخاصمني، وإمنا يتعدى معناه مع األدوار الجديدة املنوطة به إىل كونه ذلك الرشيك املعر 

املوضوعي يف تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ دولة الحق والقانون، عرب إرشاكه يف إيجاد الحلول للصعوبات الطارئة عرب مساطر 
مختلف األصعدة، ويف مقدمتها األمراض االقتصادية التي تخنق املقاوالت والرشكات الوقاية من الصعوبات ومعالجتها عىل 

التجارية واملدنية، نتيجة للديون وارتفاع الفوائد واملنافسة القاتلة؛ وتقلبات األوضاع االقتصادية الداخلية والعاملية ومشاكل 

                                                           

ْم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها »وقد جاء في املقدمة في عالقة العدالة باالستثمار قول ابن خلدون:  -660
َ
ِإْعل

 .« تحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك...ملا يرونه حينئذ من أن غاي ها ومصيرها ان هابها من أيديهم وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها و 

 .201عبد الرحمن ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، دار الجيل، بيروت، )ت ط غ(، ص:  -

استقالل السلطة القضائية بين ضمان حقوق املتقاضين واحترام قواعد سير »الدورة األولى ملؤتمر مراكش الدولي للعدالة حول موضوع:  -661

، الذي انعقد بقصر املؤتمرات بمراكش، تحت الرعاية امللكية السامية لصاحب الجاللة 9103أبريل  3إلى  9ك خالل الفترة املمتدة من ، وذل«العدالة

ن مؤتمر مامللك محمد السادس دام له النصر والتمكين، وتخليدا للذكرى األولى لتأسيس املجلس األعلى للسلطة القضائية. وقد عقدت الدورة الثانية 

 «.العدالة واالستثمار: التحديات والرهانات»، في موضوع: 9102أكتوبر  99و 90راكش الدولي للعدالةبقصر املؤتمرات يومي م

بما تعريبه: )االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة(، وقد تم (eneral Agreement on Tariffs and TradeG) اللغة اإلنجليزية اختصار عن-662

دولة عند التوقيع عليها عام  92تحويلها إلى منظمة دولية جديدة، هي منظمة التجارة العاملية،بين الدول التي كانت تقبل االنضمام إليها، والتي كانت 

  (،WTOمنظمة التجارة العاملية ) مع التوقيع على إنشاء  (،GATT« )الڭات»عند ان هاء العمل بسكرتارية  ،0223دولة في أوائل  002ى ووصلت إل 0232
ً
بدال

رجع إلى املوسوعة السياسية: .منها بمراكش باملغرب  للمزيد من االطالع، يل

 (encyclopedia.org/dictionary-https://political.) 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9


                                                                                                                    

270 

 

  ISSN:2509-0291  2022 أبريل/ماي  39 اإلصدار
 

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

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

ورت ثامر ككل. هذا األخري اختلفت التعريفات بشأنه وتط، إىل غري ذلك من العوامل التي تؤثر بشكل آخر عىل االست663التسويق
س ملعايري موضوعية يف هذه االتفاقيات، بحيبخصوصه؛ تبعا لتنامي دوره وتوايل االتفاقيات  ث ونظرا لغياب تعريف عام ومؤسِّ

وائد مادية كفارق بني ع مل يعد قارصا عىل كونه ذلك الفعل الذي يقوم فيه املستثمر باستثامر مبلغ معني من ماله بغية تحقيق
سعر الرشاء وسعر البيع وسائر التكاليف، وإمنا تعدى ذلك ليشمل كونه كذلك رشيكا موضوعيا يف تحقيق التنمية املطلوبة، عرب 

 سائر العمليات التي يقوم عليها، مع استحضاره حني وضع السياسات العامة املؤطِّرة للتنمية الشاملة. 
إىل تحقيقها،حيث ركزت عليه العديد من  التي يصبو األهداف باعتبار بالغة ى بأهميةواالستثامر يف املغرب يحظ

لالستثامر،الذي  الجهوية املراكز بإصالح املتعلق 47.18664قانون  مقتضيات تفعيل إىل جاللته دعا السامية، إذ امللكية الخطابات
االقتصادية واالجتامعية،  التنمية تحقيق إىل هادفة ةسياس نهج خالل اإلدارية، من اإلجراءات كانت عىل رأس أهدافه تبسيط

دالة ملد جسور الثقة العفضال عام يوليه املغرب ملنظومة األعامل بغرض جلب االستثامرات وتحفيزها، مام يستدعي تأهيل منظومة 
بت يف املنازعات؛ الرسعة يف البينها وبني مجال املال واألعامل، غري أن اختالف اإليقاع بني هذا األخري ومرتكزاته التي تقتيض 

وبني بطء النظام القضايئ، مام تُطرح معه إشكالية دور القضاء إزاء مجال االستثامر، وتساؤالت من قبيل:ما هي حدود مساهمة 
 القضاء يف دعم االستثامر؟ وما هي مظاهر هذا الدعم؟ 

 ملبادئ األساسية لالستثامر. بينام يتوىلوهو ما سيحاول هذا املوضوع بحثه من خالل مطلبني: يناقش )أولهام( ا
 )الثاين(مقاربة مظاهر دعم القضاء لالستثامر. 

 املطلب األول
 املبادئ األساسية لالستثامر

نظرا لكون االستثامر يعد من أوجه النشاط التجاري، وباعتبار الدور املهم الذي يضطلع به عىل صعيد التنمية االقتصادية 
ث عن دور القضاء يف هذا املضامر يستدعي أوال تحديد املبادئ األساسية التي يقوم عليها االستثامر واالجتامعية، فإن الحدي

 لرنى تجليات هذا الدور من خاللها، والتي منها:
 الفقرة األوىل: مبدأ حرية االستثامر 

تاج السلع زمة لعمليات إنواملقصود منه استخدام املدخرات يف تكوين االستثامرات أو الطاقات اإلنتاجية الجديدة الال 
والخدمات، واملحافظة عىل الطاقات اإلنتاجية القامئة أو تجديدها، والتضحية باملوارد التي تستخدم يف الحارض، عىل أمل 

.مبعنى أنه عبارة عن تنظيم املرشوعات دون قيد أو عائق تبعا آلليات السوق الحرة، 665الحصول عىل إيرادات ونفقات يف املستقبل
ضمن الحدود التي يحددها القانون، يف إطار السامح لألشخاص باالستثامر يف ظروف حرية املنافسة. وقد اقرتن ظهوره طبعا 

التي نادت باحرتام حقوق اإلنسان واملواطن؛ والتي من بينها حرية  1789بظهور مبدأ حرية املبادرة عقب الثورة الفرنسية عام 
ات لدول ومن بينها املغرب، وتم التنصيص عليه يف ميثاق االستثامر، فضال عن االتفاقيالتجارة والصناعة. وقد كرسته دساتري ا

                                                           

ي السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض املقاولة، ومساطر معالج ها، الجزء األول، الطبعة الثانية أحمد شكر -663

 .2الرباط، ص: -م، مطبعة املعارف الجديدة9111هـ/0390

 املتعلق بمصالح املراكز الجهوية  47.18، بتنفيذ القانون رقم2019فبراير  02موافق   1440جمادى  7الصادر في  1.19.18الشريف رقم الظهير -664

 . 2019فبراير 09موافق  1440جمادى اآلخرة  15، بتاريخ6754املوحدة لالستثمار منشور بالجريدة الرسمية عدد الجهوية اللجان ستثمار، وإحداثلال 

ير في القانون، تخصص الهيئات العمومية والحوكمة، مراد بوريحان: مكانة مبدأ حرية االستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجست-665

 .3، ص: 2016/2015بجاية، السنة الجامعية:  -جامعة عبد الرحمان ميرةكلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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التي وقّع عليها املغرب بخصوص التبادل الحر للمنتجات التجارية، الذي يكون بتخفيف الحواجز التي تعيق حرية املبادالت، 
 ، إدارية أو عقاريةأو اقتصادية.666ت وضامناتحيث تتفق الدول فيام بينها عىل متكني املستثمر من الحصول عىل تسهيال 

 الفقرة الثانية: مبدأ الشفافية
ويتمثل يف حق املستثمر يف أن تشعره الدولة مسبقا بكل القوانني والقرارات املتعلقة باالستثامر، واملتالمئة مع املبادئ 

للنظم واملعاير  الترشيعات وتحديثها لتصبح متالمئة املنظِّمة للتجارة الدولية. فاملستثمرون ورجال األعامل ينادون دامئا بتطوير
العاملية، سعيا نحو بناء سوق مايل يتميز بالحكامة والشفافية، حيث إن الكثري من املؤسسات والهيئات االستثامرية تتجنب 

بني املستثمرين؛ و  االستثامر يف األسواق التي تفتقد إىل الشفافية. فيجب أن يكون هناك جرس من التواصل ممتد بني الحكومة
 تشعرهم مبختلف السياسات التجارية ومختلف النظم القانونية املنظمة.

 الفقرة الثالثة: مبدأ العدالة الرضيبية
وهو ما يعرف كذلك باإلنصاف يف توزيع األعباء الرضيبية، الذييحيل عىل التسوية يف املعاملة بني العمليات االستثامرية 

صفة الزمة للرضيبة متكن من توزيع العبء الرضيبي عىل امللزمني بطريقة عادلة وفق مجموعة عىل املستوى الجبايئ، وهي 
من االسرتاتيجيات املالية املعمول بها يف تطبيق النظام الرضيبي، وهو ما عمل عليه املغرب الذي تبنى سياسة اقتصادية هدفها 

ات التجارية العاملية، فضال عن الرتتيبات التطبيقية التفاقية ، متاشيا مع تطورات العالق667تهيئة الظروف املالمئة لالستثامر
 02.24.وبالعودة إىل القانون اإلطار 668التبادل الحر مع الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األوريب وغري ذلك من االتفاقيات

ا، ليستفيد كل مرشوع نية معينة وتعميمهمبثابة ميثاق االستثامر نجده سعى نحو توحيد املقتضيات القانونية الخاصة بقطاعات مه
 . 669من تخفيض الضغط الرضيبي واإلعفاء من الرضيبة عند إنشاء املقاولة

 الفقرة الرابعة: مبدأ تبسيط املساطر واإلجراءات 
رة. اشكَّل تبسيط املساطر اإلدارية منذ نهاية التسعينيات أحد أولويات عمل وزارة الوظيفة العمومية يف مجال تحديث اإلد

كام أنه يحظى اليوم بأهمية اسرتاتيجية يف مجال تطوير جودة الخدمات العمومية ودعم شفافية العالقة بني اإلدارة واملرتفقني 
 وتحسني مناخ األعامل ببالدنا.

                                                           

نة س، الرباط، السدال، جامعة محمد الخامڭمحمد اعليلو: القرار االستثماري باملغرب، رسالة لنيل املاستر في القانون الخاص، كلية الحقوق أ -666

 .60، ص: 2008/2009الجامعية: 

امعة عبد جسهيلة أقلعي: إشكالية تحفيز االستثمار باملغرب، رسالة لنيل دبلوم املاستر، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة، -667

 .3،ص:2008/2007املالك السعدي، املوسم الجامعي

 .23، ص: 2019، سنة 93اق االستثمار املغربي بين الواقع واالفاق، منشور بمجلة القانون واألعمال، العدد سكينة أعمرتاس: قراءة في ميث -668

 تهدف التدابير املنصوص عليها في امليثاق إلى التحفيز على االستثمار عن طريق:»جاء في املادة الثانية من امليثاق:  -669

 ملعدات واآلالت والسلع التجهيزية واألراض ي الالزمة إلنجاز االستثمار تخفيض العبء الضري ي املتعلق بعمليات شراء ا   -

 تخفيض نسب الضريبة املفروضة على الدخول واألرباح  -

 سن نظام ضري ي تفضيلي لفائدة التنمية الجهوية   -

 حلي تعزيز الضمانات املمنوحة للمستثمرين بتيسير طرق الطعن فيما يتعلق بالنظام الضري ي الوطني وامل -

 (ومناطق التصدير الحرة ونظام املستودعات الصناعية الحرة Offshoreإنعاش املناطق املالية الحرة ) -

 «.ةتحقيق توزيع أفضل للعبء الضري ي وتطبيق أحسن للقواعد املتعلقة باملنافسة الحرة وخاصة عن طريق مراجعة نطاق تطبيق اإلعفاء من الضريب -

ميثاق لالستثمارات منشور  بمثابة 18.95القانون اإلطار رقم  بتنفيذ (1995نوفمبر 3)1416من جمادى اآلخرة 14صادر في   1.95.213ظهير شريف رقم -

 .3030، ص: 29/11/1995، بتاريخ 4335بالجريدة الرسمية عدد 
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. مجموع اإلجراءات العملية التي من شأنها تطوير العالقة بني اإلدارة واملرتفقني« تبسيط املساطر اإلدارية»ويقصد بـ
 ويتعلق األمر عىل الخصوص بـ:

 وضع جرد شامل للمساطر اإلدارية واإلجراءات اإلدارية؛ 
  تدوين املساطر ودراستها من خالل مراجعة مكونات املسطرة؛ أي الوثائق املطلوبة، املتدخلني يف املسطرة، تحديد

خدمة، سطرة واآلجال املعقولة للحصول عىل الاملصالح املعنية فيام يخص إيداع الطلب أو الوثائق، وتسلم الخدمة، رسوم امل
 والسند القانوين للمسطرة، وأخريا مالءمة املساطر مع السند القانوين املحدث لها؛

  وضع املساطر ضمن سجل مركزي ميّكن املرتفقني من الولوج إليها والتعرف عىل مجمل اإلجراءات املرتبطة بالحصول
 .670عىل الخدمات العمومية

متطلبات التنمية ترتبط بتوفري األمن واالستقرار وحامية حقوق املستثمرين، فإن املغرب انخرط يف هذا  رفباعتباومنه، 
، 671املسعى، ليبقى منسجام مع الوضع العاملي الذي يعرف تحوالت رسيعة محكومة بقوانني العوملة االقتصادية والتنافسية الحادة

الخاص بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية  44.02خول القانون الجديد رقم بتجهيز ترسانة قانونية وتنظيمية مهمة، عززها بد 
 . 672حيز التنفيذ

 املطلب الثاين
 مظاهر دعم القضاء لالستثامر

ملا كانت مظاهر دعم القضاء لالستثامر متنوعة؛ فإن ذلك اقتىض استعراض املبادئ األساسية التي يقوم عليها االستثامر 
ا يستتبعه التفصيل بحسب تجيل كل مظهر حسبالتخصصات املتعددة بتعدد نوع الدعم الذي يحتاج عىل نحو ما سبق، وهو م

إليه االستثامر. فالقضاء يساهم يف تأطري األنشطة االقتصادية من خالل ضبط قواعد التعامل حتى تتحقق املبادئ التي عليها 
يعد  ل جل فروعه غري مقترص عىل الجانب التجاري وإن كانقوام االستثامر. فعالقة القضاء باالستثامر من التشعب الذي يشم

 أهمها.
 الفقرة األوىل: دور القضاء التجاري يف دعم االستثامر

جاء إحداث محاكم متخصصة باملغرب، كحلقة ضمن سلسلة اإلصالحات الترشيعية التي بارشها املغرب يف مطلع العقد 
التجارة واألعامل ومنح أكرب ثقة للمستثمر األجنبي الراغب يف االستثامر األخري من القرن املايض، وذلك بغية تطوير مناخ 

باملغرب. وبالتايل االستفادة من إمكانية ضخ رؤوس أموال مهمة تعني االقتصاد الوطني عىل النهوض من جديد، وهو الذي كان 
ن فرضتهام عليه اإلصالح املايل والنقدي اللَذيال يزال يرتنّح جراء الفاتورة االجتامعية لسياسة التقويم الهيكيل وتنفيذ برامج 

السلطات النقدية العاملية، حيث تّم يف هذا اإلطار استصدار العديد من القوانني املهمة والتي مهدت لعهد جديد يف مجايَل 

                                                           

 (r=57https://www.mmsp.gov.ma/ar/decline.aspx?m=10&)  موقع وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة:-670

، كلية العلوم القانونية واالقتصادية 3119/2119محمد الزوجال: الحماية القانونية لالستثمار، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، -671

 .037واالجتماعية بطنجة، جامعة عبد املالك السعدي، ص:

املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية.  77.02يذ القانون رقم (بتنف9191مارس  1) 0330من رجب  00، صادر في 11.19.0ظهير شريف رقم -672

 .1626، ص: 9191رجب  39، 6866الجريدة الرسمية عدد 
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ة ملؤسساتية للمملك، الذي جاء يف سياق تقوية الرتسانة ا0222674، منها قانون إحداث املحاكم التجارية عام 673التجارة واالستثامر
املغربية بتزويدها بقضاء متخصص، شأن العديد من األنظمة القانونية يف العامل، لرفع مستوى أداء مرفق القضاء وترسيع 

 يف القضايا وتحقيق عدالة ناجزة.  البت
ضائية ق والقضاء التجاري مطالب اليوم أكرث من أي وقت مىض باالنفتاح عىل محيطه الخارجي، واالحتكاك بتجارب

مقارنة، طلبا لتطوير آليات العمل القضايئ التجاري، حتى يتسنى له إيجاد الحلول املناسبة للقضايا التجارية التي تهم االستثامر، 
 وليكون من جهة أخرى فاعال رئيسيا يف توفري مناخ اقتصادي سليم يسوده االطمئنان والثقة واالستقرار. 

مهمته يف دعم االستثامر واإلسهام يف إنعاش النشاطات االقتصادية؛ عليه أن ولكييؤدي القضاء التجاري املتخصص 
يضمن أمن املستثمرين ويصون حقوقهم يف ظل سيادة القانون واستقالل القضاء، سواء كانوا وطنني أو أجانب، إذ ال استثامر 

 مأمن من يكون املستثمر األجنبي يف بدون ضامنات قضائية واضحة، فال مجال لفتح األبواب لالستثامر األجنبي من غري أن
 .الشطط أو سوء الفهم. فالقضاء بات رشيكا رئيسيا يف تحقيق التنمية

ومن الواجبات التي باتت عىل عاتق القايض التجاري أن يقوم باالنفتاح عىل املحيط الخارجي، وأال يكتفي بتكوينه 
جارة أيضا باملسائل التي لها عالقة باالقتصاد واملالية العامة والتالقانوين، وإمنا يتوجب عليه مبوجب هذا االنفتاح االهتامم 

 الدولية؛ سواء منها التقليدية أو االلكرتونية، حيث أصبحت التكنولوجيا من التحديات املفروضة يف عامل اليوم.
ركنا أساسيا فيام  افإذا كان العمل التجاري يقوم أساسا عىل عنرَصي الثقة والرسعة، فإن هذين العنرصين يعتربان أيض

يخص املنازعات التجارية الناشئة عن االستثامرات، وذلك من خالل رسعة الفصل فيها، ومبقتىض أحكام قضائية تبعث عىل 
 الثقة يف سيادة القانون، وتوفري العدالة يف الدولة املستثَمر فيها.

تي تتجىل املتمثلة يف متطلبات التنمية، وال كام أن أهمية املحاكم التجارية املتخصصة تفرضها أيضا املصلحة العامة
بوضوح يف دورها يف دعم االقتصاد وتشجيع االستثامر. إننا يف عرص أصبح العامل فيه قرية واحدة، وأضحت الروابط االقتصادية 

عربية كجزء الهي أهم العنارص يف العالقات بني الدول، وسعت الدول لفتح أسواقها أمام املستثمرين من كل األرجاء، والدول 
من هذا العامل ليست مبعزل عن ذلك، األمر الذي أوجد معامالت تجارية متطورة مل تكن معروفة من قبل، وال ميكن للقايض 
أن يحكم يف معاملة إال إذا تصورها وَعرَفَها حق املعرفة؛ ألن الحكم عىل اليشء فرع عن تصوره، ومن هنا تربز أهمية وجود 

 .675محاكم تجارية متخصصة
 الفقرة الثانية: دور القضاء اإلداري يف دعم االستثامر 

رغم ما تقرر سابقا بأن القضاء التجاري يأيت يف مقدمة التخصصات األقرب لالستثامر؛ إال ان هذا ال يغض من دور 
رة والحيلولة داالقضاء اإلداري، خصوصا دوره املهم يف ضامن سيادة القانون من خالل اضطالعه بالرقابة عىل رشعية أعامل اإل 

                                                           

باملوقع  9101شتنبر  92العلوي القديري موالي حفيظ: تجربة القضاء التجاري باملغرب  بين نواقص النص ومؤيدات اإلصالح، منشور في -673

 (//:ae.linkedin.com/pulsehttpsااللكتروني: )

(، منشور بالجريدة الرسمية عدد: 0222فبراير  09)0302شـوال  3،الصـادر في 0.22.17الصادر بتنفيذه الظهـير الشريف رقم ، 72.27القانون رقم -674

 .0030(، ص:0222ماي07) 0303محرم  3، بتاريخ 3339

ار، مقدمة للمشاركة في املؤتمر السابع عشر لرؤساء إدارات التشريع في الدول ورقة عمل بعنوان: القضاء املتخصص ودوره في اجيع االستثم-675

 م(.2018/ 7/  4 -2العربية املزمع عقده في مقر املركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت خالل الفترة )
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املتخصص كان قبل التجاري، حيث عرف املغرب  676دون التسلط يف استعامل السلطة اإلدارية، فضال عن أن القضاء اإلداري
هذا النوع من القضاء يف مطلع تسعينيات القرن املنرصم، حيث حلّت املحاكم اإلدارية محل املحاكم االبتدائية يف القضايا 

كانت هناك إرهاصات أولية لهذا النوع من التقايض يف ظهري االلتزامات والعقود، حينام نص عىل مسؤولية املتعلقة باإلدارة، وإن 
 .677الدولة عن األرضار واألخطار املصلحية التي يحدثها مستخدموها

ل اوعليه، ونتيجة لتضافر مجموعة من العوامل املختلفة جاء ميالد القضاء اإلداري ليساهم بهيكلته وتنظيمه يف مج
وهو ما يعد من بني أهم التطورات التي عرفتها بالدنا عىل املستوى  .حامية الحقوق والحريات يف مواجهة تجاوزات اإلدارة

 .املؤسسايت، حيث شكل قيمة مضافة وآلية جديدة يف امليدان الحقوقي وكذا خطوة إيجابية لتحقيق دولة الحق والقانون
اإلداري للمستثمرين االختصاص بنظر املنازعات املرتبطة بالعقود اإلدارية،إذ  ومن مظاهر الحامية التي يوفرها القضاء

 يساهم القايض اإلداري يف تفعيل اإلدارة،وتكريس مبادئ املساواة والشفافية واملنافسة؛التي هي ركائز يقوم عليها االستثامر.
 ير الدولة واإلدارات العامة مشاريعها، ونظراكام تعترب الصفقات العمومية من أهم العقود اإلدارية التي عن طريقها تد

لالنتقادات التي كانت توجه إىل كيفية إبرام هذه الصفقات خاصة من طرف املستثمرين املنافسني، حرصت الدول عىل إجراء 
افة ك اإلصالح يف ميدان تنظيم القواعد املتعلقة بالصفقات العمومية، علام بأنه يجب عىل أي مستثمر صاحب مرشوع احرتام

 .678املبادئ واملقتضيات القانونية املنظمة لهذه الصفقات
ونظرا لكون الصفقات العمومية تكتيس أهمية بالغة ملا لها من تأثري عىل الحياة االقتصادية والتنميةبصفة عامة، فإن 

مجال  ضها اإلدارة عىلذلك حتّم فرض رقابة فعالة عليها،مام جعل املرشع يخصها بنوعني من الرقابة، إحداهام داخلية، تفر 
الصفقات العمومية. واألخرى خارجية، تتجىل يف رقابتني سياسية وقضائية، فأما الرقابة السياسية فيقوم بها الربملان، وأما الرقابة 

  :القضائية فتنقسم إىل شقني اثنني
وثانيهام، يتمثل يف الرقابة  .م اإلداريةأولهام، يتجىل يف الرقابة القضائية الرصفة؛ والتي تقوم بها املحاكم العادية واملحاك

  .679القضائية املالية التي يقوم بها املجلس األعىل للحسابات
 

                                                           

سبتمبر  01) 0303من ربيع األول  99صادر في  0.20.997 املحدث بموجبه محاكم إدارية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 30.21القانون رقم -676

 .9013(، ص: 0222نوفمبر  2)  0303جمادى األولى  03بتاريخ  3992(، الجريدة الرسمية عدد 0222

تسيير إدارتها  الدولة والبلديات مسؤولة عن األضرار الناتجة مباشرة عن»من ظهير االلتزامات والعقود، الذي ينص على أن:  22من ذلك املادة  -677

 «.وعن األخطاء املصلحية ملستخدميها

 .2القضاء املتخصص ودوره في اجيع االستثمار، ديوان الفتوى والتشريع، دولة فلسطين، )ط.ت.غ(، ص: -678

بين  وزيع االختصاصبالنسبة للشق األول من الرقابة، فقبل إنشاء املحاكم اإلدارية كان املغرب يعرف وحدة القضاء، إذ قام املشرع املغربي بت-679

م بموجب مختلف املحاكم العادية واملجلس األعلى، أما بعد إنشاء املحاكم اإلدارية أثيرت إشكالية معيار العقد اإلداري بشكل حاد، إذ إن املحاك

  .من قانون إصدارها صارت تختص بالنظر في املنازعات املتعلقة بالعقود اإلدارية الخاصة 3الفصل 

وع الثاني من الرقابة والتي يقوم بها املجلس األعلى للحسابات فهو جهاز مستقل عن اإلدارة يمكن له معاقبة من يتصرف في األموال أما بالنسبة للن

ورة ر العمومية أثناء التسيير والتنفيذ )محاسبين وآمرين بالصرف( بشكل   يء. وتستمد الرقابة القضائية املمارسة من طرف املجلس تبريرها من ض

 .األموال العموميةحماية 
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 الفقرة الثالثة: دور القضاء الجبايئ يف دعم االستثامر
 البد من اإلقرار بداية بأن القضاء الجبايئ فرع من القضاء اإلداري، واملحاكم اإلدارية هي صاحبة الوالية للنظر يف

املنازعات الرضيبية. واملنازعة الجبائية منازعة إدارية بطبيعتها، والترشيع الرضيبي فرع من فروع القانون العام، ذلك أن أحد 
أطراف الخصومة هو جهة إدارية باعتبارها سلطة عامة، تتجىل فيام متلكه اإلدارة من امتيازات وسلطات مبقتىض القانون، قصد 

ها يف سبيل مصلحة الخزينة العامة للدولة، وبفعل تدخلها املستمر يف تأسيس واستخالص الديون متكينها من مامرسة وظيفت
العمومية، وهو ما يصطدم يف أغلب الحاالت مبوقف املخاطبني بالرضيبة. وهو ما يربر أهمية دور القضاء اإلداري يف املادة 

جامع ومنه، فاملنازعة الرضيبية تدخل ضمن القضاء الشامل بإ الجبائية، الذي يعمل عىل تحقيق التوازن بني اإلدارة وامللزم.
االجتهاد القضايئ، غري أن هذا ال مينع من وجود دعوى اإللغاء يف مجال املنازعات يف حدود ضيقة حينام يتعلق األمر بقرارات 

  .680تفسريية للقانونو  قابلة لالنفصال عن عملية ربط الرضيبة أو الطعن يف بعض املنشورات التي تكتيس صبغة تنظيمية
والسياسة الجبائية تعد إحدى اآلليات األساسية لتدعيم القدرة التنافسية، وكذا ترسيخ مكانة الرضيبة كمصدر لجلب 
االستثامر، ومهام كانت أهمية النصوص واملواثيق الهادفة إىل جلب االستثامر فإن فاعليتها رهينة بكيفية تطبيقها، فالترشيع 

تنفيذ سليم، وضامن حسن التنفيذ يتوقف عىل رقابة قضائية فاعلة ومبدعة، واعتبارا لذلك ال يكفي أن يصوغ  الجيد يحتاج إىل
. ومن خالل العمل القضايئ نجد بأن القضاء اإلداري 681املرشع قانونا جيدا، بل البد أن يحظى هذا القانون بالتطبيق السليم

ة، امللزم بالرضيبة باعتبار عدم تكافؤ العالقة بينه وبني اإلدارة الرضيبياتخذ توجها من شأنه حامية الطرف الضعيف الذي هو 
 وذلك بإلزامها مبراعاة املساطر واإلجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وعليه، فالعالقة بني القضاء الجبايئ واالستثامر من األهمية مبكان، فكلام كانت هذه العالقة متتاز بالضبط واحرتام 
القانونية كلام انعكست بشكل إيجايب عىل عملية االستثامر، فاملستثمر حينام يعزم عىل إنشاء مشاريعه يف بلد ما،  اإلجراءات

 فأول ما يبحث عنه هو الواقع العميل لإلدارة الجبائية والقضاء الجبايئ. 
 خامتـــة 

ه الخارجي طالبا باالنفتاح عىل محيطأصبح اليوم أكرث من أي وقت مىض م القضاءويف ختام هذا املوضوع نخلص إىل أن 
واالطالع عىل تجارب قضائية وثقافات قانونية أخرى، واألخذ بعني االعتبار رضورة انفتاحه عىل املحيط الخارجي وعدم االكتفاء 

واستيعاب  ربالتكوين القانوين؛ وإمنا االهتامم مبسائل االقتصاد واملحاسبة والشؤون املالية والتجارة الدولية، رغبة يف تطوي
متطلبات التنمية، حتى يصبح قادرا عىل إيجاد الحلول املناسبة ملا قد يعرض عليه من منازعات تهم مجال االستثامر، ومن ثم 
يكون فاعال أساسيا يف خلق مناخ سليم يسوده االطمئنان والثقة واالستقرار، ويشكل دعامة قوية لعملية التنمية وتشجيع 

قضاء املتخصص بالدور املنوط به السيام يف التحفيز عىل االستثامر واملساهمة يف خلق النشاطات االستثامر، وحتى يقوم ال

                                                           

، 07:21، 7/  2/  9101 - 9227العدد: -الحوار املتمدنبنعياش رشيد: الرقابة على الصفقات العمومية باملغرب،  -

(https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=206375.) 

 

. منشور بموقع عدالة، البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل باململكة املغربية:0س ي: املنازعات القضائية في الوعاء الضري ي، ص:هدى السبي -680

  (http://adala.justice.gov.ma/production/Etudes_Ouvrages/ar/Etudes ) 

 .01القضاء املتخصص ودوره في اجيع االستثمار، مرجع سابق، ص:  -681

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2935


                                                                                                                    

276 

 

  ISSN:2509-0291  2022 أبريل/ماي  39 اإلصدار
 

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

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

االقتصادية عليه أن يضمن أمن املستثمرين ويصون حقوقهم يف ظل سيادة القانون واستقالل القضاء، سواء كانوا وطنيني أم 
 .أجانب، إذ ال استثامر بدون ضامنات قضائية واضحة

ياق، ومام ال شك فيه، فإن تأهيل مختلف مكونات مناخ األعامل يتطلب دعم االستثامر وتعزيز القدرة ويف هذا الس
التنافسية للمقاولة، حتى يتسنى مواكبة التحوالت االقتصادية العاملية، األمر الذي تبوأ مركز الصدارة ضمن األوراش الكربى 

 صالحات العميقة والشاملة إلصالح منظومة العدالة، عمال مبقتضياتاملفتوحة باململكة املغربية، حيث عرفت مجموعة من اإل 
، إضافةإىل اتخاذ مجموعة من التدابري سعيا نحو التأهيل الهيكيل للنسيج االقتصادي وتحفيز االستثامر والرفع من 9100دستور 

دول العامل عىل اقتصاد  تميزبانفتاح أغلبتنافسية االقتصاد الوطني وتحسني مناخ األعامل، وذلك بُغية اللحاقبالسياق العاملي امل
السوق، هذا األخري الذي يتيح فرص مهمة للتنمية املستدامة. ويف مقابل ذلك يفرض مجموعة منااللتزامات تجاه الرشكاء 
االقتصاديني الدوليني وخاصة مؤسسات التمويل، مام يحتم االنخراط يف دينامية تحديث وتطوير االقتصاد من خالل تأهيل 

 املحيط العام ملنظومة العدالة بكافة مكوناتها والسيام اإلطار القانوين.
 املراجع واملصادر

 كتب:
 عبد الرحمن ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، دار الجيل، بريوت، )ت ط غ(. -
أحمد شكري السباعي: الوسيط يف مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعرتض املقاولة، ومساطر معالجتها، الجزء  -

 الرباط.-م، مطبعة املعارف الجديدة9111هـ/0490األول، الطبعة الثانية 
 رسائل وأطروحات جامعية:

 
محمد اعليلو: القرار االستثامري باملغرب، رسالة لنيل املاسرت يف القانون الخاص، كلية الحقوق أڭدال، جامعة محمد  -

 .2008/2009الخامس، الرباط، السنة الجامعية: 
، كلية العلوم 2119/2119حامية القانونية لالستثامر، رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف القانون الخاص، محمد الزوجال: ال -

 القانونية واالقتصادية واالجتامعية بطنجة، جامعة عبد املالك السعدي.
، تخصص نمراد بوريحان: مكانة مبدأ حرية االستثامر يف القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانو  -

 .2016/2015بجاية، السنة الجامعية:  -الهيئات العمومية والحوكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحامن مرية
 املقاالت والدوريات العلمية:

 
، 94سكينة أعمرتاس: قراءة يف ميثاق االستثامر املغريب بني الواقع واالفاق، منشور مبجلة القانون واألعامل، العدد  -

 .2019سنة 
أقلعي: إشكالية تحفيز االستثامر باملغرب، رسالة لنيل دبلوم املاسرت، كلية العلوم القانونية واالقتصادية  سهيلة -

 .2008/2007واالجتامعية بطنجة، جامعة عبد املالك السعدي، املوسم الجامعي
 92ر يف النص ومؤيدات اإلصالح، منشو القديري موالي حفيظ: تجربة القضاء التجاري باملغرب؛ بني نواقص  العلوي -

 (https://ae.linkedin.com/pulseباملوقع االلكرتوين: ) 9101شتنرب 
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 املتخصص ودوره يف شجيع االستثامر، ديوان الفتوى والترشيع، دولة فلسطني، )ط.ت.غ(. القضاء -
البوابة القانونية والقضائية لوزارة  . منشور مبوقع عدالة،0السبييس: املنازعات القضائية يف الوعاء الرضيبي، ص: هدى -

 ( http://adala.justice.gov.ma/production/Etudes_Ouvrages/ar/Etudes)  العدل باململكة املغربية:
، 04:31، 4/  3/  9101 - 9234العدد: -ملتمدنالحوار ارشيد: الرقابة عىل الصفقات العمومية باملغرب،  بنعياش - -

(https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=206375.) 
عرش لرؤساء  عورقة عمل بعنوان: القضاء املتخصص ودوره يف شجيع االستثامر، مقدمة للمشاركة يف املؤمتر الساب -

/  4 -2إدارات الترشيع يف الدول العربية املزمع عقده يف مقر املركز العريب للبحوث القانونية والقضائية يف بريوت خالل الفرتة )
 م(.2018/ 7

 استقالل السلطة القضائية بني ضامن حقوق املتقاضني»الدورة األوىل ملؤمتر مراكش الدويل للعدالة حول موضوع:  -
، الذي انعقد بقرص املؤمترات مبراكش، تحت 9102أبريل  4إىل  9، وذلك خالل الفرتة املمتدة من «واعد سري العدالةواحرتام ق
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 "بحث مقارن" دعوى إلغاء القرار اإلداري يف القانون املغريب والقانون األردين
A lawsuit to cancel the administrative decision in Moroccan and Jordanian law 

"Comparative research" 
الك يعقوب فاخوريالباحث: م 
 سلك الدكتوراه جامعة الحسن األولباحث ب

 ملخص باللغة العربية
تبحث الدراسة الحالية يف ما هو تأثري إجراء اإللغاء عىل القرار اإلداري  ويثري موضوع هذه  الدراسة العديد من التساؤالت 

ارنة عن بطالن القرار اإلداري رغم حداثة هذا املوضوع مقاملتعلقة مبن له املصلحة يف إقامة الدعوى واملطالبة بالرضر الناشئ 
باملواضيع القانونية األخرى حيث ان النصوص القانونية مبوضوع القرارات اإلدارية وما ينتج عنها من آثار ولضعف القوانني 

مختص  وال يوجد قانون املختصة بهذا املوضوع حيث ورد موضوع القرارات اإلدارية يف دساتري الدول منها املغريب واألردين
كنصوص موحدة بقانون منظم ترشيعي وامنا هناك قانون للقضاء اإلداري يف اململكة املغربية واألردنية وان هذه الدراسة قد 
استندت عىل دساتري وقوانني واضحة جلياً يف الواقع العام والدعاوي املنظورة امام املحاكم اإلدارية يف الدولتني ومن خالل 

هذ املوضوع، وعىل الرغم من أن الرضر واملصلحة هو الركن األسايس واملحور الرئييس للمسؤولية اإلدارية سواء القامئة  بحثنا يف
عىل أساس الخطأ يف استعامل السلطة وإصدار القرار، وبالتايل فإنه ال ميكن أن تنعقد مسؤولية الدولة ) اإلدارة( وتلتزم 

س كل رضر ينتج عن نشاط اإلدارة قد يؤدي بالرضورة إىل انعقاد املسؤولية اإلدارية بالتعويض عند حدوث الرضر إال أنه لي
بالتعويض والحق يف إقامة الدعوى كونه من املمكن لإلدارة سحب القرار اإلداري قبل تنفيذه وحتى من املمكن تعديل القرار 

 ومن املمكن أيضا الغاؤه قبل حدوث الرضر وقبل إقامة الدعوى.
 

Summary in English 
 The present study investigate what does the action of annulment affect the administrative decision ? The 

subject of this study raises many questions as to who has an interest in filing a lawsuit and claiming damages arising 
from the invalidity of the administrative decision, despite the novelty of the subject matter, compared to other legal 
issues. The legal texts on the subject of administrative decisions and their consequences and the weakness of the 
relevant laws are reflected in the constitutions of States, including Morocco and Jordan. There is no competent law 
as a unified text with a legislative regulating law, but there is a law on the administrative judiciary in the Kingdom of 
Western and Jordan. The study was based on clear constitutions and laws in general reality and the cases before the 
administrative courts of the two States and through our study on this subject. Although harm and interest is the main 
pillar of administrative responsibility, whether based on the wrongdoing and issuing the decision, it is not necessarily 
possible to conclude that the contract of the administration may only result in compensation for the occurrence of 
damage The administrative jurisdiction of compensation and the right to institute proceedings is such that it is possible 
for the administration to withdraw the administrative decision before it is implemented. It is even possible to amend 
the decision and it can also be annulled before the injury occurs and before the case is brought. 
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 مقدمة
اري من اهم مظاهر التعبري عن إرادة  اإلدارات العامة يف الدول والتي تختص بها سواء مبا يتعلق بأعامل القرار اإلديعد 

املتبوع للسلطة اإلدارية وهم املوظفني العامني و املتعاملني مع السلطة  كشخص طبيعي او معنوي وهم املواطنني بصفتهم 
لطة  م و مراكزهم القانونية وحتى تصل لالمتيازات التي تعطيها السالشخصية او املعنوية وحتى الوظيفية والتي متس حقوقه

للموظفني او للمواطنني  كالرخص والرتاخيص للمامرسة النشاطات التجارية ورخص البناء وغريها من األمور التنظيمية التي 
تعليم ومامرسة الصحة و االمن و والتتعلق بشؤون الحياه اليومية و الدورية بكافة مناحي الحياه واملسكن والتي متس الخدمات ك

النشاطات التجارية والعمرانية و الخدمات الوظيفية وامللكية و  نشاط وامتيازات السلطة التي تتمتع بها اإلدارة العامة يف كل 
إرادتها املنفردة بالدول و السلطة املستمدة من الدستور و القانون  وتستقيها من قواعد القانون العام، إذ بواسطته تستطيع اإلدارة 

عكس القواعد العامة يف قواعد القانون الخاص تأسيس الحقوق و فرض الواجبات، وتعود العلة يف ذلك إىل أن إدارة املصلحة 
 العامة يجب تغليبها عىل املصالح الفردية أو الشخصية . 

وقا ويرتب التزامات" ، وإذا كان من حق األفراد للقرار اإلداري، أثراً قانونياً معيناً " انه ينشئ حق وككل الظواهر القانونية
أن يعولوا عىل قدر محدود من ثبات القرارات اإلدارية، ليك يرتبوا أمور حياتهم عىل مقتضاها فإّن هذا الثبات واالستقرار ال 

اإلدارية  لقراراتميكن أن يرقى بحال من األحوال إىل درجة الجمود، ألن ذلك ينايف سنة الحياة ومقتضيات سري اإلدارة، فا
بصفة عامة، أكرث مرونة وأقل استقراراً من األعامل القانونية يف مجال القانون الخاص، وتأخذ نهاية القرارات اإلدارية أشكاالً 

 رة.اوصوراً متعددة، ويكون ذلك بفعل عوامل متنوعة، تتمثل أساساً يف نهاية القرار اإلداري خارج إدارة اإلدارة، ونهايته بإرادة اإلد
والنظام القانوين للقرارات اإلدارية ال يتوقف عىل قواعد تكوينها أو تطبيقها بل أيًضاً قواعد إنهائها وهناك طريقتني إلنهاء 
القرارات اإلدارية عن طريق إرادة اإلدارة أي أن اإلدارة هي التي تقوم بنفسها بإنهاء القرارات اإلدارية او بغري إرادة عن طريق 

وذلك من خالل إما بدعوى اإللغاء وإما بالنهاية الطبيعية للقرارات اإلدارية، ونهاية القرارات اإلدارية تعني زوالها،  القضاء بدعوى
 ووضع حد آلثارها.

ونظراً ألهمية املرشوعية عند إصدار القرار اإلداري التي تشكل أحد أهم أركان ودعائم القانون اإلداري ابتغاء تحقيق 
 مصلحة عامة. 

حدث يف بعض األحيان ونظراً ملا يتسم به إصدار القرار اإلداري من انحراف عن الهدف املرجو من إصداره وما قد فقد ي
يرتتب عليها من تبعات وآثار ومراكز قانونية خطرية بسبب هذا االنحراف أو إساءة استعامل السلطة أو غري ذلك. فتقوم اإلدارة 

نونية أعطاها لها املرّشع الحق يف تعديل قراراتها غري املرشوعة وذلك من خالل اإللغاء بإلغاء القرار اإلداري من خالل وسائل قا
 اإلداري من جانبها، أو القيام بسحب قراراتها اإلدارية.

 املصلحة له منو  املختصة الجهة إىل رفعها بكيفية يتعلق فيام سواء املسارية اإلجراءات من ملجموعة اإللغاء دعوى تخضع
 يف ملصلحةا له ملن اإللغاء دعوى تقديم إن ثم ، الحكم إصدار بشكليات أو الدعوى وسري بإجراءات و ، الدعوى يموتقد بإقامة
 تنفيذ الدعوى امةإق يرتب ال و بإصدارها والدستور القانون له يتيح التي  السلطة واستعامل القرار مصدر مواجهة يف االدعاء إقامة
 الرضورة اقتضت ذاوإ  بالتعويض املطالبة و باألمر املعني طلب عىل بناء اإلداري القضاء ذلكب قىض إذا إال فيه املطعون القرار
 او تعديلب يكتفي قد بل ، كليا اإلداري القرار بإلغاء الحكم إال ميلك ال الدعوى يف نظره عند اإلداري القضاء أن كام ذلك،

 و الدستور و نالقانو  مبوجب نية بحسن الحكم تنفذ أن اإلدارة عىل ويكون فيه، املطعون للقرار الجزيئ  او كليا القرار سحب
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 األردين القانون يف و اإلدارية املحكمة املغريب القانون حسب وهي القضائية السلطة عن الصادر القرار بتنفيذ واحرتام الرضوخ
 ال األردين قانونال يف واما املحاكمة مجريات عىل القانون تطبيق عىل املغربية النقض للمحكمة رقابة وهناك اإلدارية املحكمة

 األوىل بالدرجة اإلدارية مةللمحك التقايض مرحلتي يف القانون تطبيق عىل األردنية التميز محكمة للرقابة يتيح قنوين نص يوجد
 القانون. مبوجب فقط والثانية

( وفيام سيتم 0قرار اإلداري )الفقرة وتم تقسيم هذا البحث اىل فقرتني سيتم دراسة أثر دعوى اإللغاء عىل وقف تنفيذ ال
 (.9 )الفقرة جزئيا أو كليا الصادر اإلداري القرار عىل التأكيد او الغاء او وقف عىل اإللغاء دعوى أثردراسة 

 وسيتم البحث يف هذا املوضوع تحث اإلشكالية التالية:
 ما تأثري دعوى اإللغاء عىل القرار اإلداري؟ 

 ة تساؤالت:وتتفرع عن هذه اإلشكالية عد
 ــ ما هو أثر دعوى إلغاء وقف تنفيذ القرار اإلداري؟

 ــ ما هو أثر دعوى إلغاء وقف وتنفيذ القرار اإلداري كليا أو جزئيا؟
 :التقسيم املتبع يف هذا البحث 

 الفقرة األوىل: أثر دعوى اإللغاء عىل وقف تنفيذ القرار اإلداري
  وقف وتنفيذ القرار اإلداري كليا أو جزئياالفقرة الثانية: دعوى اإللغاء عىل         

 
 اإلداري القرار تنفيذ وقف عىل اإللغاء دعوى أثر األوىل: الفقرة
 اإلداري: القرار تنفيذ وقف اإللغاء دعوى تقديم عىل يرتتب ال أوال:

اإللغاء  بنظر دعوى إن طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري فرع من دعوى اإللغاء، وهذا يعني أن الجهة القضائية املختصة
واملبدأ واملحيل  هي ذاتها املختصة بالحكم يف طلب وقف التنفيذ، وبذلك فإن القواعد العامة بشأن االختصاص الوظيفي والنوعي،

وبالنسبة إىل األردن، فإن محكمة العدل العليا هي التي  .(682)بالنسبة لدعوى اإللغاء ترسي نفسها بشأن طلب وقف التنفيذ
م، 0229( لسنة 09( من قانونها رقم )91لبات وقف تنفيذ القرار اإلداري املطعون فيه باإللغاء استناداً إىل نص املادة )تختص بنظر ط

 .( من القانون املذكور2وذلك يف الطعون املقدمة من ذوي املصلحة واملتعلقة باختصاصاتها املنصوص عليها يف املادة )

 للقضاء جوزي ولكن املختصة. اإلدارية الجهة من الصادر اإلداري القرار تنفيذ وقف اإللغاء دعوى تقديم عىل يرتتب وال
 قىض وإال ذلك، تتطلب الرضورة كانت إذا استثنائية بصفة الوقف بذلك يأمر أن الدعوى واقع من رصيح طلب عىل بناء اإلداري

عىل انه" للمحكمة  دث للمحاكم اإلدارية( املح21.40( من القانون رقم )94وهذا ما أكدت عليه املادة) (683) الطلب. برفض
اإلدارية أن تأمر بصفة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إىل إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب اإللغاء 

ب ل( من قانون املسطرة املدنية" ميكن عالوة عىل ذلك للمجلس بط310كام نصت الفقرة األخرية من الفصل ) (684)رصاحة" 

                                                           
 171خليل، محسن، قضاء اإللغاء على اعمال اإلدارة دراسة أنظمة لكل من أمريكا وفرنسا ومصرص(  682)
وسط، الراجحي،سليمان، وقف تنفيذ القرار اإلداري: دراسة مقارنة بين القانون األردني والكويتي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األ (  683)

 .9102عمان،
 3013،ص0222نوفمبر 02ه،0303، جمادى األول 9392(  املحدث للمحاكم اإلدارية، جريدة رسمية عدد1.302القانون رقم )(  684)
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رصيح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات واألحكام الصادرة يف القضايا اإلدارية ومقررات 
 السلطات اإلدارية التي وقع ضدها طلب اإللغاء".

 ييل: مبا األعىل املجلس فيها قىض التي العلوي إدريس قضية يف الشأن هو كام
 سلك من عليه يببالتشط القايض القرار تنفيذ بإيقاف الحكم األعىل املجلس من يلتمس هأعال  املذكور الطالب أن حيث

 املجلس أن وحيث 221002 عدد امللف يف املذكور القرار إلغاء طلب أن له سبق وحيث املعاش حقوق من حرمانه مع املالية موظفي
 إليه املرفوع طلبلل االستجابة عدم ارتأى ومالبستها لة،الناز  ظروف وعىل امللف يف املدرجة الوثائق عىل اضطالعه بعد األعىل

  الدعوى. بنفقات صاحبه وعىل الطلب، برفض األعىل املجلس قىض لذلك
 منه: يطلب مام بأكرث يحكم وأال اإلداري القرار بإلغاء الحكم إال اإلداري القضاء ميلك ال ثانيا: 

 اإلداري الحق يف إصدار أي أمر لإلدارة يف هذا الخصوص،يقترص الحكم عىل إبطال القرار دون أن ميلك القضاء 
والحكم باإلبطال يعيد الحالة إىل ما كانت عليها قبل صدور القرار املطعون فيه بحيث يعترب القرار املقيض من تاريخ صدوره وكأنه 

 (685) .مل يكن
ا، حيث بشكل رصيح يف العديد من قراراته وأشارت محكمة العدل العليا األردنية إىل هذا األثر املرتتب عىل حكم اإللغاء

" استقر القضاء اإلداري عىل أن الحكم الصادر أحكامها يف دعوى اإللغاء يرتتب عليه انعدام القرار اإلداري من يوم صدوره 
 "واعتباره كأن مل يكن، وعىل اإلدارة أن تعيد الحال إىل ما كان عليه كام لو مل يصدر هذا القرار إطالقا النتائج.

وعىل ذلك يكون قرار اإللغاء من تاريخ صدور قرار الفصل من الوظيفة واعتباره كأنه مل يكن، األمر الذي يؤدي بالجهة 
وهكذا يقع عىل  (686)اإلدارية إىل إعادة املوظف إىل وظيفته مع ما يرتتّب عىل ذلك من آثار قانونية بالنسبة ملركزه الوظيفية. 

فيه تنفيذ أحكام محكمة العدل العليا بحيث يكون تنفيذ الحكم كامالً وشامالً جميع آثاره القانونية  اإلدارة مصّدرة القرار املطعون
 نصاً وروحاً. 

كام قضت املحكمة مبا ييل: "إن ظروف القضية تدل عىل أن عدم تجديد الرتخيص إمنا كان بسبب عدم امتثال 
خالفته يه أطباء أسنان". وحيث أّن قرار نقل العيادة قد ألغي بحكم سابق ملاملستدعي لقرار الوزير بنقل العيادة إىل مكان ال يوجد ف

ألحكام القانون فإّن قرار عدم تجديد الرتخيص وإغالق العيادة اللذين بنيا عليه يعتربان باطلني ألّن "ما بني عىل الباطل فهو 
 .(688)مله مخالفاً للقانون ويستحق اإللغاءوإذا رفضت وامتنعت اإلدارة تنفيذ الحكم القايض باإللغاء كان ع (687)باطل"

 القرار غاءبإل الحكم ميلك لكنه السلطة، استعامل لتجاوز اإللغاء دعوى يف النظر يف الحق ميلك اإلداري والقضاء
 ىلع لجربيا التنفيذ مسطرة بإجراء يقوم أو يشء فعل عن باالمتناع أو يشء بعمل اإلدارة إىل أوامر يوجه أن له وليس اإلداري،

  .(689) اإلدارة

                                                           
 937،ص0الحلو، ماجد راغب القضاء اإلداري، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ط(  685)
 ، منشورات مركز عدالة 31/0237عدل عليا رقم (  686)
 032، ص 3،سنة 2( مجلة نقابة املحامين، عدد 02/27ابقة رقم )محكمة العدل العليا األردنية الس(  687)
 032، مجلة نقابة املحامين ص 03سنة   9،( عدد 20/17قرار رقم)   محكمة العدل العليا األردنية(688)
لحادي عشر، العدد األول، الزع ي خالد، إجراءات قضاء اإللغاء أمام محكمة العدل العليا األردنية، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات املجلد ا(  689)

.  عفاف ملوك، دعوى اإللغاء بسبب تجاوز السلطة لعيب االنحراف في تجاوز السلطة في ضوء االج هاد القضا ي املغربي املقارن، الطبعة 27، ص0222

 .9111األولى،
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 بعيب مشوبا سلبيا اإداري قرارا االمتناع يعترب األعىل املجلس فإن القضايئ الحكم تنفيذ عن اإلدارة امتناع حالة يف ولكن
 اإلداري القضاء أن والواقع .(690)بالتعويض الحكم إمكان عن فضال باإللغاء، فيه الطعن يجوز السلطة استعامل يف الشطط

 التي العيوب من عيب توفر له تبني إذا اإلداري لقرارا إلغاء إىل واالستجابة اإللغاء، دعوى مقال يف مطلوب هو فيام بالنظر ملزم
 اإللغاء. تبيح

  جزئيا أو كليا اإلداري القرار وتنفيذ وقف عىل اإللغاء دعوى أثر الثانية: الفقرة
  جزئيا أو كليا اإلداري القرار وقف عىل اإللغاء دعوى أثر أوال: 

يكون القرار  قدو  .مله، وقد يكون جزئياً ويقترص عىل جزء من القرارإبطال القرار اإلداري كلياً يتناول القرار بأك يكون قد
 (691) القضايئ باإللغاء نسبياً إذا اقترص حكم القرار اإلداري كامالً.

فلو طعن املستدعي بقرار فصله من الوظيفة، وقضت املحكمة بإلغاء قرار الفصل هذا يكون قرار اإللغاء مطلقاً، ويكون 
ه ال يجوز أن ذلك، املبدأ العام يف القانون أنالقرار القايض باإللغاء نسبياً إذا اقترص حكم اإللغاء عىل جزء من القرار فقط، مثال 

يكون للقرارات اإلدارية القاضية بفصل املوظفني أثر رجعي، فإذا صدر قرار بفصل موظف بأثر رجعي، وكان القرار سليامً من 
لقرار بالنسبة إلغاء اجميع نواحيه، وغري سليم من حيث رجعيته، فال تقّرر محكمة العدل العليا إلغاء القرار بأكمله، وإمنا تقّرر 

 (692)لرجعيته أي تعترب أنه سليم من تاريخ صدوره فقط، وتلغيه بالنسبة ألثره الرجعي
  جزئيا أو كليا اإلداري القرار يف الحكم تنفيذ عىل اإللغاء دعوى أثر ثانيا:

كون التأخري ا بحيث ييتوجب عىل اإلدارة أن تقوم بتنفيذ األحكام يف وقت مناسب أي يف مدة معقولة من تاريخ صدوره
يف تنفيذ األحكام مربراً العتبار املوظف الذي رفض تنفيذ الحكم مسؤوالً مسؤولية شخصية مدنية عن األرضار الناشئة عن عدم 
التنفيذ، كام أن من حق املستدعي أن يطالب الخزينة بكل عطل أو رضر نشأ من جرائم عدم تنفيذ الحكم، وبهذا تقول محكمة 

رفض اإلدارة إعادة املوظف الذي قّررت عزله من وظيفته خالفاً للقانون عىل الرغم من الحكم الصادر من محكمة  التمييز " إن
العدل العليا بإلغاء قرار العزل وثبوت أن العزل كان مخالفاً للقانون يجعلها مسؤولة عن كل عطل ورضر ينشأ نتيجة لرفض 

  (693)إعادته"
( فقرة )أ( من قانون العقوبات األردين: "كل موظف 029لية جزائية، وقد نّصت املادة )وكذلك يعترب املوظف مسؤوالً مسؤو 

يستعمل سلطة وظيفته مبارشة أو بطريق غري مبارش ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانني أو األنظمة املعمول بها أو جباية الرسوم 
 در عن سلطة ذات صالحية يعاقب بالحبس من شهر إىل سنتني".والرضائب املقّررة قانوناً أو تنفيذ قرار قضايئ أو أي أمر صا

 الجمع بني دعوى اإللغاء ودعوى التعويض يف القضاء اإلداري األردين واملغريب
اختلفت نظم القضاء اإلداري فيام يخص السامح لرافع دعوى اإللغـاء أن يجمع معها دعوى التعويض عن الرضر الذي 

املرشوع يف الئحة دعوى واحدة. فمجلس الدولة الفرنسـي اختلـف موقفه من ذلك عرب تطور  أصابه من القـرار اإلداري غري
                                                           

 9191، جامعة الشرق األوسط،حمد أبو سويلم، أثر بطالن إجراءات التقاض ي أمام القضاء اإلداري األردني: دراسة مقارنة(  690)
( مجلة نقابة  33/22، وقرار رقم ) 202، ص 00، سنة 3( مجلة نقابة املحامين، عدد  003/20محكمة العدل العليا األردنية السابقة رقم )(  691)

األردني: دراسة مقارنة، جامعة  انظر أيضا : حمد أبو سويلم، أثر بطالن إجراءات التقاض ي أمام القضاء اإلداري  .30،ص 09،سنة 0املحامين، عدد 

 9191الشرق األوسط،
 9002ص  ، 9111كشاكش، كريم، ميعاد دعوى اإللغاء في قـضاء محكمـة العـدل العليـا األردنية، مجلة جامعة اليرموك  (  692)
 .232، ص 02، سنة 3(، مجلة نقابة املحامين، عدد 29/17قرار محكمة التمييز رقم )(  693)
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اجتهاده القضايئ. ففي بداية عهده كـان يأخـذ بالفصل التام بني الدعويني فال يجوز رفع الـدعوى بـالتعويض إال بعـد صدور 
نظرا لطول املدة التي كان يستغرقها البت يف دعوى اإللغاء عاد الحكم بإلغاء القرار اإلداري غري املرشوع، غري أنـه بعـد ذلـك و 

وسـمح بالجمع بني الدعويني يف عريضة واحدة، ثم أصبح بعـد ذلـك ال يجيـز الجمع ولكنه ال يقيض بعدم قبول الدعوى إذا 
كام صادرة بعد يف أح هضمن الطاعن دعوى اإللغاء دعوى التعويض، بل يكتفي فقط بعدم االلتفات إىل طلب التعويض مع أنـ

 ذلك نظر يف الدعويني معا ولكن اجتهاده بهذا الصدد مل يستقر بعد.
( فلم يكن مسموحا قانونيا الجمع بني الدعوتني يف عريضة واحدة، حيث ال يجوز رفع 0229أما يف األردن وقبل عام )

ومع صـدور قـانون محكمة العدل العليا لعام  (694) .دعوى التعويض إال بعد أن يحكم القايض بإلغاء القرار اإلداري غري املرشوع
أجازت املادة التاسعة منه الجمع بـني الدعويني يف عريضة واحدة حيث نصت عىل " تختص املحكمة يف طلبات التعويض  0229

 "عن القرارات واإلجراءات املنصوص عليها.... سواء رفعـت إليها بصفة أصلية أو تبعية
يئ املغريب بني مؤيد إلمكانية الجمع بني الدعوتني وبني معارض لها، وقد ظهرت هذه اإلشكالية واختلف االجتهاد القضا 

 01الصادر يف  994.20.0القايض بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  40-21يف املغرب مع تأسيس املحاكم اإلدارية مبوجب قانون 
املحاكم اإلدارية، إذ أن كل من دعوى اإللغاء و دعوى  حيث مل يكن ميكن لهذه اإلشكالية أن تطرح قبل تأسيس.0223سبتمرب 

سبتمرب  92التعويض كان يتم البث فيهام أمام جهتني قضائيتني مختلفتني، حيث كان املجلس األعىل املؤسس مبوجب ظهري 
ارية، بينام ديختص بالنظر يف دعوى اإللغاء بسبب الشطط يف استعامل السلطة كدرجة أوىل للتقايض من خالل غرفته اإل  0242

كانت دعوى القضاء الشامل تابعتا ابتدائيا للمحاكم االبتدائية مع مراعاة االستئناف أمام محاكم االستئناف، وإمكانية الطعن 
بالنقض أمام املجلس األعىل، وبالتايل مل يكن ممكنا الحديث حينها عن إمكانية الجمع بني دعوى اإللغاء ودعوى التعويض 

 .ختالف جهتي التقايض بالنسبة للدعوتنييف عريضة واحدة ال 
فقد أعطي لها االختصاص الشامل يف كل املنازعات التي تكون اإلدارة طرفا 0223ومع تأسيس املحاكم اإلدارية سنة 

فيها، واألمر يتعلق بالدرجة األوىل بدعوى اإللغاء ودعوى القضاء الشامل، وقد أعطي هذا االختصاص للمحاكم اإلدارية مبوجب 
، مع استثنائني اثنني أعطي االختصاص مبوجبهام للمجلس األعىل واملحكمة اإلدارية بالرباط كام 40-21من قانون  2ادة امل

وبذلك فقد تم توحيد الجهة التي يتم اللجوء إليها عند رفع دعوى . 40-21من القانون  00واملادة  2نصت عىل ذلك كل من املادة 
ودعوى التعويض عن األعامل التي تقوم بها اإلدارة وتسبب رضرا لألفراد وهي املحاكم ، اإللغاء للشطط يف استخدام السلطة

 اإلدارية. 
  إال أن القضاء اإلداري املغريب تبنى أحكاما متضاربة لذلك يف بعض اجتهاداته، ففي ملف

  (، ذهبت املحكمة اإلدارية بالدار0) 9100أبريل  4بتاريخ  0091حكم  913-4-9101عدد 
  يضاء إىل أنه من املبادئ الراسخة يف القضاء اإلداري هو أن دعوى اإللغاء هي دعوىالب 

  مستقلة عن دعوى التعويض، وال يجوز الجمع بينهام عىل اعتبار أن لكل واحدة من الدعويني
  خصوصياتها فاألوىل معفية من أداء الرسوم القضائية وتنصب عىل قرار إداري بعينه، 
  أداء تلك الرسوم، وأن الجمع بينهام يف مقال واحد يربك ترتيبوالثانية تستوجب  
  امللفات داخل املحكمة وأن من شأن استبعاد املحكمة لدعوى اإللغاء أو الترصيح بعدم 

                                                           
 .03ص ،9100 هللا، واملوظفين،رام باألفراد الضارة اإلدارية القرارات إبطال عمرو، عدنان (694)
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  قبولها ثم مطالبتها باستكامل أداء الرسوم القضائية و مناقشة الدعوى املقدمة أصال 
  القضاء الشامل املس بالحياد الواجب يف إطار دعوى اإللغاء من جديد يف إطار 

  عىل القايض أو املحكمة اتجاه األطراف.
  وقد جاء هذا الحكم مفاجئا نوعا ما لكونه جاء بعد مجموعة من األحكام التي سبقته والتي

  أقرت إمكانية الجمع بني الدعوتني.
 

، ملف 21/9119/09 من خالل الحكم رقمكام أن املحكمة اإلدارية مبكناس قبلت إمكانية الجمع بني الدعويني
بني العلوي إدريس وجامعة رشقاوة، بحيث جاء يف هذا الحكم أنه:" ال مانع  04/00/9119/695، الصادر بتاريخ 094/9110/09

ويتضح من خالل حكم إدارية الرباط أن القايض  من الجمع بني طلب اإللغاء وطلب التعويض يف صحيفة دعوى واحدة.
إمكانية الجمع رهينة باستيفاء بعض الرشوط املتمثلة يف كون كل طلب عىل حده اإللغاء والتعويض ينبغي أن  اإلداري يجعل

تتوفر فيه الرشوط التي تجعله مقبوال لدى املحكمة، ثم يتعني أن يوجد ترابط بني الطلبني كام هو الحال يف النازلة التي قىض 
  فيها حكم إدارية الرباط.

 خامتة
 ةحال ويف مرشوعة، األعامل هذه تكون أن يفرتض املجتمع، أفراد مخاطبة لقراراتها إصدارها عند دارةاإل  عىل وهنا

 بطالنها، طلبل القضاء إىل اللجوء تنظيمية أو فردية القرارات كانت سواء القرار هذا من مترضر كل عىل يتعني ذلك، عن خروجها
 والبقاء دارياإل  القرار بطالن ألسباب تفحصه خالل من اإلدارية األعامل عىل الرقابة بعملية يقوم ان اإلداري القايض عىل و

 املرافق اعامل لتسيري القانون له منحها التي السلطة استثامر او  استغالل وعدم العام للموظف االدارية املسؤولية حس عىل
 املواطن ملكياتو  بحقوق املساس وعدم العام وظفللم الوظيفي واالستقرار العامة الخدامات أنواع بكافة معها واملتعاملني العامة

 اإلداري للقايض  ردنيةاأل  واململكة املغربية اململكة يف والقانون الدستور منحه الذي القضايئ االستقالل كون واحد، بآن واملوظف
 تتمتع التي و األخرية هذه ونك لها، التابعني واملوظفني اإلدارة أجهزة تجاه األفراد وحريات لحقوق األسايس الضامن امللجأ فهو

  اإلدارية السلطة درجوت تغول وعدم القرارات تلك عىل اإلداري القايض فرقابة وتطبيقها، القرارات وانفاذ العامة السلطة بامتيازات
  . مرؤوسه و العام املوظف وبني اإلدارة تجاه ضعيف طرف األخري هذا كون والفرد، اإلدارة بني التوازن واعادة بضبط

 لجوءال يدفعهم مام املواطنني، وحريات حقوق متس وبالتايل حدودها عن اإلدارة خروج عند اإلدارية الخصومة وتكون
 الفردية بحقوقه املساس او املوظف من النيل منه الهدف او املضمون او الشكل بعيب املعيب القرار ذلك إبطال بهدف القضاء إىل

 اإلداري القرارب الطعن ويعد القرار، مصدري باألشخاص املمثلة العامة اإلدارة عن والصادر السكان او معه املتعامل الوظيفية او
 بفعل إلداريا القرار بإنهاء الفقهاء بعض عليها ويطلق اإلداري القرار إنهاء وسائل بني من الوسيلة هي االدارية املحاكم امام

 و التعديل او اإللغاء او سحب و االبطال قاعدة عليها تطبق التي يةاإلدار القرارات يف واسع مجال لها البطالن ونظرية القضاء
 النشاطات ملامرسة ثابته والغري واملتغرية والدقيقة التفصيلية األمور من الهائل الكم تنظيم لصعوبة رصيحة و واضحة نصوص بدون

                                                           

، الصادر بتاريخ 097/9110/09، ملف 21/9119/09قراراملحكمة اإلدارية بمكناس قبلت إمكانية الجمع بين الدعويين من خالل الحكم رقم  -0 695 

03/00/9119/ 
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 املصلحة عىل العامة املصلحة وتغليب حيزت او متيز دون ككل للمجتمع والخدمية اإلدارية األمور وتنظيم واعاملها االدارية
 عدم أسباب يبني أن يجب اإلداري بالقرار الطعن رفعه عند املترضر أن إال واسع، مجال املرشوعية رقابة مجال ألن الشخصية،
 والقايض قطف لقانوينا النص يف و واملوضوعية الشكلية الناحية من الحرص سبيل عىل جاءت التي و  الواردة لألسباب املرشوعية،

 حسم يف  القانونو  الدستور مبوجب له ممنوحة قانونية بسلطة يتمتع الذي اإلداري القايض هو و الطعن هذا يف بالنظر املختص
 معنوية او مادية اتتعويض و حقوق عليها يرتتب االثار وهذه فيه املطعون للقرار بالنسبة آثار  الحكم  صدور عىل ويرتتب النزاع،
 دون واجباته و لحقوقه املواطن مامرسة و ألعاملها اإلدارة مامرسة بني الحقيقي التوازن إلبقاء القوانني بها تتسع مل والتي

 القرار لسحب ماإ القرارات وإصدار اإلدارة مسؤولية قيام يخص فيام وكذلك ، بها التوسع وعدم الواجبات و الحقوق بتلك املساس
 القانونية االثار ليهاع ترتتب والثانية األوىل النتيجة ويف الدعوى لرد صادر بحكم اإلداري ارالقر  عىل التأكيد أو بطالنه أو اإلداري

  اإلداري للقانون نداس الرضر لجرب للمترضر واملعنوي املادي بالتعويض للمطالبة الطعن الئحة إرفاق تم حالة يف بالتعويض
 واألردنية املغربية ةاململك يف اإلدارية واملحاكم االطروحة هذه بينته امل االن به والوصول تاريخية تعديالت من به تم مبا واملدين
 حقوق حاميةو  القانون سيادة تجاه بها النهوض و التغول وعدم التوازن عىل والحفاظ وتطورها البلدان تقدم يف قدما للميض

 . الشخصية ملصالحا عىل العامة املصالح بوتغلي العامة الخدمة وتلقي وتقديم الكريم والعيش الحياة مناحي بكافة املواطنني
 سباقا كان غربيةامل للملكة اإلداري القانون أن نالحظ واألردين املغريب الترشيعني بني والدراسة املقارنة أوجه خالل ومن

 القانون يف اءج ما عىل والذي التاريخي التطور خالل من والقريب البعيد املدى عىل تطويرها و اإلدارية الترشيعات استقرار يف
 العامة للدراسات تاملستجدا مواكبة و األوجه بكافة اإلداري التنظيم مست التي والتنظيمية الدستورية التعديالت و الفرنيس

 واالستئناف األوىل اإلدارية املحاكم عن الصادرة اإلدارية القرارات عىل املغربية النقض محكمة رقابة وفرض  معها واملتعاملني
 اململكة حصول بعد واملواطن ةاإلداري القانونية املراكز بني واملوازنة املتداعني بني التقايض لعدالة وتحقيقا القانون يقتطب حيث من

 عليها متعارف مبادئ عدة تضمن جديدا تنظيام عنها متخض 0219 سنة دستورية تجربة اول له وكان االستقالل عىل املغربية
 عنها ترتب تاريخية كمحطة 9100 فاتح دستور التعديالت هذه اخر كان ,حيث29,02210221,0221,02 دساتري وبعده عامليا

  . املغربية باململكة اإلداري للقانون بالنسبة التنظيمي و القانوين املجالني همت إصالحات
 باإلدارات وضهللن دستورية تعديالت من عليه جرى وما األردين الدستور لحداثة و اإلداري اإلداري للقانون بالنسبة اما

 تقسيم حيث نم الهاشمية األردنية باململكة اإلدارية املحاكم وتشكيالت اإلداري القانون عىل القانونية التعديالت و العامة
 التعويضات اإلداري القانون ضمن من يوجد وال واحدة درجة عىل القديم القانون يف كانت والتي درجتني عىل اإلدارية املحاكم

 املحكمة عن ةالصادر  القرارات عىل األردنية التمييز محكمة رقابة وغياب اإلدارة موظفي و املتعاملني تلحق تيال االرضار عن
 ترشيعات ايل ولالوص حتى تعديالت اىل بحاجة  اإلداري القضاء يف املحاكم تشكيل وقانون اإلداري القانون يجعل مام األردنية
 . الخصوص بهذا املغربية اململكة

 اول هي كانت يالت الدول واستباق والوصول بالقوانني التطوير يستكمل بان البحث هذه خالل من اليه وصلنات ما وهو
 العصور رم عىل الدول من وغريها املتحدة واململكة ومرص فرنسا وهم ورقابة وقوانني متخصصة ادارية محاكم استحدثت من

 فقط. االداري القانون يف مختص منفصل قانون هناك ليكون الحديثة والدولة القدمية
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 ت التداول العقاريةفعالية نظام التحفيظ العقاري يف تسهيل عمليا
"The Effectiveness of the land conservation system in Facilitating Real Estate Trading Operations" 

الباحث  محمد عرظاوي 
 باحث يف  سلك الدكتوراه

تحت اإلرشاف العلمي للدكاترة يحيى علوي ورياض فخري عضوا تأسيس مخترب البحث قانون األعامل، جامعة 
 الحسن األول سطات اململكة املغربية

 
 

 :ملخص
يعد إضفاء الشفافية و الوضوح يف املعامالت العقارية باملغرب إحدى أهم املواضيع التي أوالها املرشع املغريب أهمية بالغة 

املرشع يف اآلونة  جعل مطلع األلفية الحالية ، بالنظر إىل أنها تجسد أهم املعايري املعتمدة لتقييم مناخ األعامل باملغرب، مام
األخرية يعمل عىل خلق ترسانة قانونية مهمة، من أجل ضامن االنتقال السليم للمكية العقارية املحفظة، وذلك عرب تعديل 
مجموعة من النصوص القانونية املتعلقة بالتحفيظ العقاري، أو نسخها ، أو إضافة نصوص قانونية أخرى أقرت مستجدات ارتبطت 

املعلوماتية و التقنية يف تداول العقار املحفظ و جعله يف خدمة التنمية االقتصادية و االجتامعية، سواء لألشخاص  بإدخال النظم
الطبيعيني ، أو للمقاوالت ، أو لإلدارات و املؤسسات العمومية، و هذا لن يتأىت إال بتطويع قواعد ظهري التحفيظ العقاري التقليدية  

 تكنولوجية الحديثة، ضامنا للتداول السلس و الشفاف للملكية  العقارية، وتحقيقا لألمن العقاري الذيو جعلها مسايرة لتطورات ال
ينشده املغرب، و هو ما سعيت اىل مقاربته يف هذا املقال من خالل بسط أهم الوسائل و اآلليات املهمة يف تداول امللكية العقارية 

تكنولوجيا يف عمليات التداول هاته ، لنخلص إىل أنه بالرغم من تحقيق نتائج املحفظة، و عن مظاهر تدخل نظام الرقمنة و ال
إيجابية بهذا الصدد ، إال أنها تبقى قارصة عن تحقيق النتائج املرجوة يف ظل عدم تظافر جهود جميع املتدخلني يف عملية 

 التداول العقاري باملغرب.
 غرب، القانون العقاري املغريب، القانون والعقار التحفيظ العقاري، العقار يف امل  الكلامت املفاتيح:
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Abstract  
Imparting transparency and clarity in real estate transactions in Morocco is one of the most important 

issues that the Moroccan legislator has given great importance at the beginning of the current millennium, 
given that it embodies the most important criteria adopted for evaluating the business climate in Morocco. 
The proper transfer of the real estate ownership portfolio, by amending or copying a set of legal texts related 
to real estate preservation, or adding other legal texts that approved developments related to the introduction 
of information and technical systems in the circulation of the preserved real estate and making it at the service 
of economic and social development, whether for natural persons, Or for contracting, or for public 
administrations and institutions, and this will only come about by adapting the rules of the traditional real 
estate memorization dahir and making them keep pace with modern technological developments, to ensure 
the smooth and transparent circulation of real estate ownership, and to achieve the real estate security that 
Morocco aspires to, which is what I sought to approach in this The article sheds light on the most important 
means and important mechanisms in the circulation of real estate ownership portfolio, and the manifestations 
of the intervention of the digitization system and technology in the operations of This trading, to conclude 
that despite the achievement of positive results in this regard, it remains insufficient to achieve the desired 
results in light of the lack of concerted efforts of all those involved in the real estate trading process in 
Morocco. 

Keywords: real estate preservation, real estate in Morocco, Moroccan real estate law, law and real estate 
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 :مقدمة
التداول يعني عمليات البيع والرشاء املنفذة والتي ينجم عنها انتقال امللكية من شخص إىل آخر، والتداول العقاري يعد 

 نمن بني أهم املؤرشات املعتمد عليها لقياس حجم املعامالت يف السوق العقارية، فكلام كان حجم تداول العقارات كبريا كا
مؤرش املعامالت مرتفعا، والعكس صحيح، هذا فضال عىل كونه أداة فاعلة يف متكني الدولة من بسط رقابتها عىل السوق 
العقارية، وتقدير ما إذا كان هناك توازن بني العرض والطلب، بل إن عنرص التداول ميثل األداة التي عىل ضوئها تتحدد معامل 

 696شكل عام.تدخل الدولة يف السياسة العقارية ب
ويرتبط نظام التحفيظ العقاري بجل القوانني، سواء كانت تندرج يف إطار القانون العام أو الخاص. ومرد ذلك أن محل 

من ظ.ت.ع، حيث  14تطبيق الترشيع العقاري، هو حق امللكية والحقوق املتفرعة عنها، وهذا ما ينسجم مع مقتضيات الفصل 
ألفعال والترصفات التي تربم يف إطار جميع القوانني، والهدف من ذلك هو تحيني الرسوم أوجب املرشع املغريب تقييد جميع ا

 697العقارية، والتي تساهم بشكل فعال يف تداول امللكية العقارية.
ولعل ما يجعل عملية تداول امللكية كأحد أهم اآلثار اإليجابية لنظام التحفيظ العقاري، اعتامد هذا األخري ملجموعة من 

ات واألدوات التي تعمل عىل تسهيل عملية التداول هاته األمر ينرصف بطبيعة الحال إىل نظري الرسم العقاري، وشهادة اآللي
 امللكية، فضال عن استعامل االليات والوسائل االلكرتونية الحديثة من طرف املتدخلني يف عملية التداول هاته.

م التحفيظ العقاري يف تداول امللكية العقارية من خالل املعطيات من هنا كان لزاما علينا أن نتناول مدى فعالية نظا
الحالية التقليدية من جهة، وتأثري الرقمنة والتطورات التكنولوجية من جهة أخرى، وعليه ميكن ان نطرح إشكالية املوضوع والتي 

ملحفظ من اري الحديث يف إخراج العقار اتتجىل يف االجابة عن التساؤل التايل: اىل أي حد ساهم الترشيع املغريب والعمل اإلد
 بوثقة الجمود وجعله يف خدمة التنمية االقتصادية واالجتامعية عن طريق تسهيل عمليات التداول العقاري؟

وسرنكز يف مقاربتنا لهذا املوضوع عىل العقار املحفظ فقط دون العقار يف طور التحفيظ، كام سرنكز أيضا عىل بعض 
ات املهمة يف عمليات تداول امللكية العقارية املحفظة لفحص إمكانية الوصول إىل النتيجة املبحوث عنها يف االليات وامليكانيزم

     اإلشكالية املطروحة. لذلك كان لزاما علينا أن نتوخى الخطة التالية يف بحثنا:
 

 ة.لكية العقارية املحفظاملطلب األول: موقع نظري الرسم العقاري والشواهد العقارية يف ضامن سالمة تداول امل
 املطلب الثاين: التقنيات االلكرتونية الحديثة ودورها يف تسهيل عمليات التداول العقاري.

 
 املطلب األول: موقع نظري الرسم العقاري والشواهد العقارية يف ضامن سالمة تداول امللكية العقارية املحفظة.

تثور  العقارية، فإن حاجة ماسة ملعطيات ومعلومات مدققة ومضبوطة حتى يتسنى تحقيق التداول السليم واآلمن للملكية
بهذا الخصوص، وهي املهمة التي تعد من أهم ما  يضطلع به نظام التحفيظ العقاري، إذ تصبح امللكية املحفظة مبثابة سند تسهل 

                                                           
يع العقاري بين االكراهات القانونية والتحديات املستقبلية" رسالة لنيل دبلوم املاستر تخصص محمد عرظاوي " التحفيظ االجباري في التشر    - 696

 .021صفحة  9109-9100قانون العقود والعقار بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بجامعة محمد األول بوجدة السنة الجامعية 
على تداول امللكية مقاربة قانونية عملية" اطروجة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص وحدة التكوين بوجمعة زفو " اثر نظام التحفيظ العقاري  - 697

 .4 صفحة 9109-9100والبحث قانون العقود والعقار بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بجامعة محمد األول بوجدة السنة الجامعية 
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لبا الها أمرا عسريا مام ينعكس سمعه عملية انتقالها من يد إىل أخرى دون حصول مشاكل، وبدون وجود عراقيل قد تجعل انتق
، من هنا كان البد من وجود مجموعة من الوثائق واآلليات لتحقيق هاته الغاية ، وهو ما يضطلع  698عىل عملية التداول برمتها

 به نظام التحفيظ العقاري انطالقا من نظري الرسم العقاري) الفقرة األوىل(  وكذا الشواهد العقارية ) الفقرة الثانية(.
 .الفقرة األوىل: دور نظري الرسم العقاري يف حامية االنتقال السليم للملكية العقارية

لعل من بني أهم املستندات الناشئة إثر تحفيظ العقار، والتي تعرب عن الوضعية الحقيقية املادية والقانونية للعقار املحفظ، 
ن غريه، الحق يف أخذ نظري من الرسم العقاري ومن من ظ. ت.ع للاملك دو  42هو نظري الرسم العقاري، إذ يخول الفصل 

التصميم امللحق به. يشهد املحافظ عىل األمالك العقارية بصحتهام بإمضائه ووضع خاتم املحافظة العقارية عليهام ويف حالة 
 شهادة خاصة ىلالشياع ال يسلم إال نظري واحد للرشيك املفوض له ذلك. أما باقي أصحاب الحقوق العينية فيمكنهم الحصول ع

بالتقييد ،ذلك أن نظري الرسم العقاري يشتمل عىل ذات البيانات املضمنة بالرسم العقاري األم، وذلك فيام يتعلق بالحدود 
 04/12/9104الصادر يف  02.03.9من املرسوم رقم  03(، كام جاءت املادة 699واملساحة وباقي املعلومات الخاصة بالعقار وكذا صاحبه )

ءات التحفيظ العقاري لتؤكد عىل تسليم املحافظ لنظري الرسم العقاري بعد استكامل جميع اإلجراءات املتطلبة يف شان إجرا
 قانونا.

ولعل ما يفرس أهمية نظري الرسم العقاري يف تسهيل عملية تداول امللكية العقارية، هو تأكيد املرشع املغريب إللزامية أن 
 هو مضمن مبندرجات الرسم العقاري بحيث يجعل املتعاملني يف ظله يطمئنون للتعامل يفيكون نظري الرسم العقاري مطابقا ملا 

إطاره، إذ يعترب الحجة الوحيدة عىل الحقوق املدعى بها، وال تقبل حجيتها تلك أي طعن، ألن من مبادئ التحفيظ العقاري 
من  11ري األصيل، وإىل هذه اإللزامية أشار الفصل ( العقا700تطهري امللكية من كل الحقوق العالقة بها غري الظاهرة يف الرسم)

ظ. ت. ع عىل ما ييل:" يقوم املحافظ عىل األمالك العقارية بنسخ كل بيان تم تقييده بالرسم العقاري يف نظريه املقدم له 
 ،ويشهد مبطابقة النظري للرسم العقاري.".

 يب لهذه املطابقة، فإن هذا النظري يطرح مشاكل متعددة،إال أنه من الناحية الواقعية وعىل الرغم من فرض املرشع املغر 
 تؤثر بشكل كبري عىل سهولة تداول امللكية العقارية املحفظة، وميكن جمع هذه املشاكل يف نقطتني أساسيتني:

  أوال: حاالت عدم تطابق النظري للرسم العقاري األصيل:
قييد النظائر مطابقة للرسوم العقارية األصلية، وذلك بفعل تويتعلق األمر هنا ببعض الحاالت التي ال تكون فيها هذه  

الحقوق التي ال تتوقف بالرضورة عىل موافقة املالك الحائزين لهذه النظائر، كتقييد التفويتات عىل الشياع، والرهون املرتتبة 
حجز ورفعه، قضائية، وقرارات العىل الحقوق املشاعة، وكذا التقييدات اإلجبارية التي تتسم بطابع االستعجال، كاألحكام ال

( هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عدم التطابق بني مندرجات الرسم العقاري وبني النظري يؤثر حتى 701والتقيدات االحتياطية)

                                                           
 .29 محمد عرظاوي املرجع السابق ص - 698

 0221لسنة 09األستاذ محمد بونبات "قوانين التحفيظ والتسجيل والتجزئة العقارية "منشورات كلية الحقوق مراكش، سلسلة الكتب، عدد  - 699

 .37ص 
نة رسالة لنيل د.د.ع.م في القانون الخاص، بكلية الحقوق بجامعة محمد االول وجدة، الس»فاطمة هرباز "اشكالية بيع العقار املحفظ  - 700

 .013-012ص  0227/0221الجامعية 

 
 .2، ص:0222محمد بن الحاج السلمي " ضرورة التخطيط في ميدان التحفيظ" مقال منشور بمجلة التحفيظ العقاري العدد السادس أبريل  - 701
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عىل مستوى حجية التقييدات، فاإلخالل بهذا التطابق يسمح لحائز العقار، يف عدم التقيد بالحقوق التي أغفل إدراجها يف 
(، مام ميكن معه إثارة مسؤولية املحافظ 702رسم امللكية ، أو يف الشهادات ويعترب العقار يف يده محررا من هذه الحقوق)نسخة 

 من ظهري التحفيظ العقاري. 22والتي نص عليها الفصل 
لنظري، ا وهكذا وعىل الرغم من مسؤولية املحافظ عن عدم قيامه بعملية التطابق بني ما هو مقيد بالرسم العقاري وبني

فإن عدم التطابق هذا له بالغ األثر عىل مستوى تسهيل حركية تداول العقار املحفظ، ما دام أن نظري الرسم العقاري يف هذه 
الحالة ال يؤدي دوره الفعال يف وضع ضامنات مضبوطة لفائدة املتعاملني به، وهو ما يشكل عائقا أساسيا يف وجه تسيري التداول 

 العقاري.
 ر وجود نظري الرسم العقاري عىل صحة ووجود املعاملة ثانيا: أث

وهي تلك الحالة التي يتوقف فيها القيام بإحدى املعامالت عىل وجود نظري الرسم العقاري، وذلك يف ظل ضياع هذا  
 األخري أو تلفه، إذ عرض املرشع لهذه الحاالت يف مجموعة من األحكام وهي كآاليت:

م متليك نظري الرسم العقاري، وجب عىل صاحبها معضدا بغريه من األشخاص الذين لهم إذا فقدت أو تلفت نسخة رس -
علم بظروف الحادث أن يقوم لدى املحافظ بتقديم ترصيح يشمل جميع ما لديه من املعلومات املؤيدة لصفته واملتعلقة بالتكاليف 

دق الترصيح وقرر منح نسخة من الرسم لصاحب النسخة (، ويف حالة ما إذا تأكد للمحافظ من ص703والرهون التي يتحملها العقار)
(، 704التالفة أو الضائعة فإنه يتعني عليه أن ينرش إعالنا يف الجريدة الرسمية قبل خمسة عرش يوما من منح نسخة من الرسم)

له عدم منحها  نهذا مع العلم بأن للمحافظ سلطة تقديرية واسعة يف منح نظري جديد بدل النظري الضائع أو التالف، كام ميك
 يف حالة وجود تعرض عىل تسليم هذا النظري، إال أنه ميكن للمعني باألمر طرق باب القضاء.

وبالتايل ومن خالل ما سبق تناوله تتضح لنا مدى ما يعرفه تداول امللكية العقارية املحفظة من صعوبات وتعقد عىل 
 ري الرسم العقاري مع مندرجات الرسم العقاري األصيل، وكذا عىلمستوى اإلجراءات، وذلك يف ظل عدم التطابق بني بيانات نظ

مستوى طول اإلجراءات الواجب اتخاذها حالة ضياع النظري أو تلفه، مام يؤدي إىل تجميد التعامل بهذا العقار إىل حني إيجاد 
 نسخة بديلة لهذا النظري، وهو ما يؤثر سلبا عىل حركية وديناميكية تداول امللكية.

 
 
 
 قرة الثانية: الشواهد العقارية كعنرص أسايس يف تسهيل تداول امللكيةالف

عالوة عىل ما رأينا سابقا بخصوص نظري الرسم العقاري ومدى مساهمته يف تسهيل تداول امللكية العقارية، فإنه ال يجب 
ني يف واالطمئنان للمتعامل إغفال ما لبعض املستندات والشواهد العقارية األخرى من دور جد أسايس يف خلق جو من الثقة

 العقارات املحفظة، األمر يتعلق هنا بشواهد امللكية العادية وكذا الشهادة الخاصة بتقييد الرهن.
                                                           

 .0223ضاء مامون الكزبري "التحفيظ العقاري والحقوق العينية االصلية والتبعية"مطبعة النجاح الجديدة، الدار البي - 702

187-188. 
 .39مامون الكزبري م. س، ص:  - 703

 .39ص: 9113املختار بن أحمد عطار "التحفيظ العقاري في ضوء القانون املغربي"، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى  - 704
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فإذا كان نظري الرسم العقاري ال يتم تسليمه إال للاملك الحقيقي للعقار بصفة حرصية، فإن املرشع املغريب خول لغريه 
من ظ.  42عىل شواهد عقارية خاصة لتثبت حقوقهم، وقد جاءت الفقرة الثالثة من الفصل  ممن يهمهم األمر إمكانية الحصول

ت. ع لتؤكد عىل ذلك بنصها عىل ما ييل:"... أما باقي أصحاب الحقوق العينية فيمكنهم الحصول عىل شهادة خاصة بالتقييد 
." 

م التطبيقية لنظام التحفيظ العقاري، ليوضح األحكااملتضمن التفصيالت  0204يونيو  3وقد جاء القرار الوزاري الصادر يف 
(، وذلك بأنه ميكن لكل شخص ميلك حقا عينيا عىل عقار محفظ أن 705املتعلقة بهذه الشهادات أو الرسوم العقارية الخاصة )

يف  04/12/9104الصادر يف  02.03.9يطلب شهادة عقارية تثبت الحق الذي يتمتع به، وقد قد تم نسخه مبوجب مرسوم رقم 
 والتي تضمنت نفس املقتضيات. 706 92شأن إجراءات التحفيظ العقاري تحديدا يف مادته 

ونظرا للمستجدات والتطورات التكنولوجية التي أفرزت التوجه الحديث نحو رضورة التعامل الالمادي ورقمنة اإلجراءات  
العقاري  كالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسحوالوثائق، والتي بسطت بظاللها عىل املنتجات والوثائق التي تصدرها الو 

والخرائطية وخصوصا فيام يتعلق بالشواهد العقارية االلكرتونية الصادرة عنها، وهو املوضوع التي سوف نتناوله يف مطلبنا الثاين 
 من هاته الدراسة. 

 ل العقاريةاملطلب الثاين: التقنيات اإللكرتونية الحديثة ودورها يف تسهيل عمليات التداو 
يف خضم الثورة الرقمية، والصحوة املعلوماتية التي يعرفها العامل اليوم، حيث تكنولوجيا املعلومات أصبحت تشكل الجهاز 
العصبي للمجتمعات الحديثة، فقد عرفت العمليات التعاقدية مجموعة من املتغريات مست نظامها وبنيتها القانونية، فأصبح إبرام 

 707طريق وسائل االتصال الحديثة يثري اهتامم رجل القانون والقايض عىل سواء. العقود الذي يتم عن
لذا فإن ظهور االنرتنيت وما رافقه من تطور يف مجال االعالميات أدى إىل إحداث تغريات كبرية عىل مستوى املعامالت، 

رقية، إىل تدوين االتفاقات عىل دعائم و وال سيام التجارية منها، والتي مل تعد يف حاجة إىل عقد مجلس يحرضه األطراف، وال 
أو األداءات النقدية، أو غريها. كل هذا حل محله الحضور االفرتايض، والكتابات الرقمية، والتوقيع االلكرتوين، والتحويالت، 

ام العقود وتنفيذها ر والنقود االلكرتونية والتسويق بالبطاقات االنتامئية، واستخدام الشبابيك االوتوماتكية، والرسعة والدقة يف إب
 708بأقل جهد وأدىن نفقات.

                                                           
 .30مامون الكزبري م. س، ص:  - 705

لوثائق التالية، بعد تقديم طلب وأداء الوجيبات املحددة بموجب املقتضيات من هذا املرسوم على مايلي: تسلم الشهادات وا 93نصت املادة  - 706

 القانونية الجاري بها العمل: 

 شهادة تثبت الوضعية القانونية واملادية للعقار وقت تقديم الطلب          -

 شهادة خاصة بالتقييد          -

 شهادة خاصة بتقييد الرهن          -

 ق بتقييد أو تقييدات معينة شهادة تتعل         -

 شهادة عدم التقييد بالسجل العقاري          -

 شهادة تثبت املطابقة بين الرسم العقاري ونظيره          -

  نسخ العقود والسندات والوثائق والتصاميم العقارية املودعة بامللفات العقارية.         -
 .23ص  9112بر االنترنيت دار النهضة العربية للنشر القاهرة أسامة أبو الحسن مجاهد خصوصية التعاقد ع  - 707

 .00الطبعة األولى ص  9101العربي جنان التعاقد االلكتروني في القانون املغربي )دراسة مقارنة( املطبعة والوراقة الوطنية الداوديات مراكش  - 708
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و 709 34/14و إذا كانت أهم املؤرشات األوىل لتبني املرشع املغريب للتعامل الالمادي يف التعاقد انطالقا من سنه للقانون 
املرشع بعض  ل سن, إال أنهام استثنيا املعامالت العقارية من عملية التعاقد االلكرتوين،  لكن يف املقاب710 43/12القانون رقم 

املتعلق بالتحفيظ العقاري نفسه والتي  04/12النصوص التي تهم بعض اإلجراءات ذات الصلة باملادة العقارية، منها القانون رقم 
منه والذي أقر بإمكانية تأسيس مطالب التحفيظ والرسوم العقارية  011من بني التعديالت التي جاء بها هي ما ورد يف الفصل 

( 9102دجنرب  01) 0441ربيع الثاين  9املؤرخ يف  9.02.020الشهادات املتعلقة بها بأساليب الكرتونيّة، وكذا املرسوم رقم ونظائرها و 
بتحديد رشوط و كيفيات التدبري االلكرتوين لعمليات التحفيظ العقاري و الخدمات املرتبطة بها ومراسيم تطبيقية وكذا مقررات 

نية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطي باعتبار هذه األخرية قطب الرحى يف عملية إدارية صادرة عن الوكالة الوط
تداول امللكية العقارية للعقارات الخاضعة لنظام التحفيظ العقاري، وملناقشة وتحليل هاته النقط بشكل أعمق، سنقسم هذا املطلب 

تناول يف ق التي تصدرها املحافظة العقارية بشكل الكرتوين، ونإىل فقرتني، نناقش يف األوىل خصوصية املستندات والوثائ
الثانية إجراءات إيداع وتقييد املعامالت املتعلقة بتداول امللكية العقارية من طرف املوثقني كوسائل مساهمة يف االنتقال السليم 

 واآلمن للملكية العقارية بنظام التحفيظ العقاري.
 

    ة عىل دعامات الكرتونية من طرف مصالح املحافظة العقارية:الفقرة األوىل: الوثائق املسلم
بالتحفيظ العقاري، وكذا  يف أفق تبسيط املساطر وضامن املزيد من الشفافية يف تلقي ومعالجة مختلف القضايا املتعلقة

قريبها من جودة الخدمات وتتعزيز ضامنات حامية حق امللكية العقارية، و تقليص آجال معالجة الطلبات واإلجراءات، والرفع من 
املرتفقني السيام املغاربة املقيمني يف الخارج الذين سيصبح بإمكانهم تتبع وضعية أمالكهم العقارية املحفظة، والحصول عىل 

، ومتاشيا مع التوجيهات امللكية بشأن مجابهة ومواجهة ظاهرة االستيالء عىل عقارات الغري، 711الخدمات املتاحة يف هذا الشأن 
، يف شأن التصدي الفوري 9101دجنرب  31التي أقرها مبوجب رسالته امللكية السامية املوجهة اىل وزير العدل والحريات بتاريخ و 

والحازم ألفعال االستيالء عىل عقارات الغري ومواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة من خالل اتخاذ ما يلزم من تدابري وقائية وترشيعية 
عىل تحديدها وتنفيذها آلية تحدث لهذه الغاية مكونة من كل الجهات واملؤسسات املعنية، وذلك وفق  وتنظيمية وعملية، تعمل

منهجية تشاركية تؤمن فعالية ونجاعة التدابري املتخذة، عىل ضوئها تم إحداث لجنة مكونة من ممثلني عن القطاعات الحكومية 
لية بغية التصدي واملقرتحات عىل املستويات الترشيعية والتنظيمية والعم واملهن القانونية والقضائية، اعتمدت سلسلة من التدابري

، ومن بني أهم االجهزة املخاطبة مبواجهة هاته الظاهرة نجد الوكالة 712الفوري والحازم ألفعال االستيالء عىل عقارات الغري
ات الخاضعة تتوفر عىل قاعدة بيانات للعقار الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية باعتبارها مؤسسة عمومية 

لقانون التحفيظ العقاري، والتي اتخذت جملة من اإلجراءات االحرتازية ملواجهة هذه الظاهرة، يف افق تسهيل وتدعيم التداول 
ها املصالح مالسليم والشفاف للملكية العقارية املحفظة بني أطراف العالقة التعاقدية وذلك بواسطة رقمنة الخدمات التي تقد

الخارجية للمحافظة العقارية ،وأهمها اعتامد الشهادة العقارية االلكرتونية بالنسبة للرسوم العقارية بدل الشهادة املسلمة عىل 

                                                           
 املتعلق بتبادل املعطيات القانونية بشكل الكتروني. - 709

 .بحماية املس هلك املتعلق - 710
 .71محمد عرظاوي املرجع السابق ص  - 711

 .09العربي جنان مرجع سابق ص   - 712
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، وهو ما ميكن الجميع من االطالع عىل الوضعية  713دعامة ورقية، وكذا التصاميم الطبغرافية وجدول املساحات بصيغة الكرتونية
قار موضوع التداول بشكل سلس وواضح، فضال عن أداء الواجبات املفروضة بهذا الشأن بشكل الكرتوين و دون تدخل املحينة للع

من أي جهة معينة، كام تنكب إدارة املحافظة العقارية حاليا عىل تعميم هاته الخدمة لتشمل العقود والسندات املودعة بالرسوم 
ية للعقار للعموم، باعتبار أن هاته الوثائق هي قطب الرحى يف تحرير العقود الناقلة للملك العقارية فيام يتعلق بتسليم هاته األخرية

موضوع التداول، ومن شأن تسليمها بشكل الكرتوين ضامنة مهمة لتداول سليم وشفاف للعقار ومساهام يف مواجهة ظاهرة 
 االستيالء عىل عقارات الغري دون وجه حق، و تعزيزا لألمن العقاري.

 قرة الثانية: دور املؤسسات املتدخلة يف ضامن التداول السليم للعقار املحفظ:الف
لقد كان من بني املواضيع املهمة التي وجب العمل عليها من أجل ضامن الرسعة واألمان يف تداول العقار املحفظ هي  

دريجي بالنسبة ، و قد تحقق ذلك  بشكل تتطوير رشاكة الكرتونية بني املهنيني محرري العقود  وبني مصلحة املحافظة العقارية
أوال  ملهنة التوثيق، يف انتظار تعميمها عىل باقي فئات املهنيني محرري العقود ) العدول واملحامني(، وعليه فقد مكنت هذه 

د من مكتبه و الرشاكة من تبسيط مسطرة تداول امللكية وانتقالها بني أطراف العالقة التعاقدية، بحيث أتاحت للموثق تقييد العق
بطريقة الكرتونية و أداء رسوم التقييد بنفس الكيفية، مام شكل قفزة نوعية لها وقعها اإليجايب عىل مجال الخدمة االلكرتونية 

بني املجلس  9102أبريل  04التي أصبحت خيارا ال محيد عنه، و هو ما تم بالفعل من خالل االتفاقية التي تم توقيعها بتاريخ 
ني و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و املسح العقاري و الخرائطية، و ذلك يف إطار تنزيل مقتضيات املرسوم الوطني للموثق

 714( 9102دجنرب  01) 0441ربيع الثاين  9املؤرخ يف  9.02.020رقم 
لف مصالح املحافظة تو تهدف االتفاقية إىل التبادل االلكرتوين للوثائق و املستندات القانونية بني عموم املوثقني و مخ

العقارية، وقد تم ذلك بشكل تدريجي تخللته فرتات تجريبية للمنصة االلكرتونية التي وضعتها إدارة املحافظة العقارية رهن 
موجهة  221رقم  94/12/9102ترصف املوثقني لهاته الغاية، و بناء عليه أصدر املحافظ العام مذكرتني بهذا الخصوص األوىل بتاريخ 

تقرر فيها إحداث فضاء خاص للموثقني عىل املنصة االلكرتونية للوكالة ميكنهم من األداء  715املصالح الخارجية للوكالة ملختلف
اإللكرتوين للواجبات املستحقة للمحافظة العقارية عن طلبات التقييد بالرسوم العقارية للمحررات الصادرة عنهم سواء قدمت 

و التي ابتدأ بها  9191ابريل  31بتاريخ  3243أو عرب املنصة االلكرتونية املذكورة، و الثانية رقم مبارشة إىل مصالح املحافظة املعنية 
، حيث ستمكن املوثقني من إيداع كافة أنواع طلبات التقييد بالسجالت العقارية الصادرة عنهم، و التي  14/14/9191العمل يف 

، بحيث تكلل هذا العمل بالنجاح يف الرقمنة الكلية 716املكتب الخلفي سيتم معالجتها من خالل برامج تدبري الوثائق بدال من
، يف إيداع ملفاتهم إلكرتونيا، 9190شتنرب  04موثقا عقاريا رشعوا منذ  0141للعمليات العقارية يف مجال التوثيق، ذلك أن ما يناهز 

 قارية واملسح العقاري والخرائطية.وبشكل كيل، عرب املنصة الرقمية شديدة األمان للوكالة الوطنية للمحافظة الع
ألف شهادة بشكل رقمي، وإقران كل واحدة منها برمز فريد يتيح التأكد  111كام أنه يتم سنويا إنتاج وتوقيع مليون و        

شكل تام بمنها، كام أن كل وثيقة صادرة عن املوثقني تحمل توقيعا إلكرتونيا غري قابل لالخرتاق مع ضامن التتبع واقتفاء األثر 
                                                           

الصادر عن السيد املدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح  93/13/9191املؤرخ في  2292انظر في هذا الصدد القرار رقم  - 713

 االلكترونية لتقديم طلبات الشواهد والتصاميم وجداول املساحات العقارية. العقاري والخرائطية في شان استعمال املنصة
 املتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير االلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات املرتبطة بها - 714

 97/12/9102بتاريخ  221مذكرة عدد  715
  21/13/9191بتاريخ  2232مذكرة عدد  716
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لهذه العمليات، كام أن عملية أرشفة امللفات املودعة من قبل املوثقني لدى املحافظات العقارية يف كل مناطق اململكة املغربية 
 717صارت تكتيس، وبشكل كامل، طابعا رقميا.

ايض، إىل مستوى رب املوانتقلت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية، ابتداء من شهر شتن     
جديد من التطور التكنولوجي، مع دخول اإليداع اإللكرتوين مللفات التوثيق حيز التنفيذ، حيث مل يعد للموثقني الحق يف وضع 
وبشكل حضوري، العقود لدى املحافظة العقارية، وبالتايل فكل اإلجراءات يجب أن متر عرب املنصة اإللكرتونية، من قبيل 

داء والحصول عىل شهادات امللكية، ونسخ العقود والوثائق، كام قامت الوكالة تدريجيا بتقديم مجموعة من اإليداع، واأل 
 الخدمات الرقمية لفائدة املهنيني )املوثقون واملهندسون والطوبوغرافيون( والعموم.

، وكذا املرسوم رقم 718 90.9.114وقد رافق هذا التطور الرقمي للوكالة تطور ترشيعي أيضا، بصدور املرسوم رقم       
، هذان املرسومان يأتيان يف إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري  114.90.9719

والخرائطية، السيام يف مجال إضفاء الطابع الالمادي عىل الخدمات التي تقدمها، وتجويدها وتقليص كلفة وآجال املعالجة، 
يروم املرسومان، تعزيز التبسيط والترسيع يف إجراءات التحفيظ العقاري وضامن وحامية حق امللكية العقارية وتعبئتها  كام

 وتسهيل تداولها وإدماجها يف الدورة االقتصادية، وكذا ترسيخ األمن االجتامعي والحد من النزاعات.
 خامتة:

 ة: من خالل ما تقدم نخلص إىل االستنتاجات التالي     
 يتضح بجالء األهمية البالغة التي أوالها املرشع املغريب لتأطري منظومة التداول العقاري للملكية العقارية املحفظة، -
أن اإلنتقال السليم واآلمن للعقار املحفظ يعد من بني املعايري األساسية لقياس مناخ االعامل ومدى مساهمته يف  -

 ل تداوله بني أطراف العالقة التعاقدية،النسيج االقتصادي املغريب، من خالل تسهي
أن الدور الهام والفعال الذي ساهمت والتزال تساهم به الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية،  -

، أو عىل 720سواء عىل الصعيد املركزي عن طريق توجيه مجموعة من املذكرات والدوريات واملقررات الصادرة بهذا الخصوص

                                                           
الناطق الرسمي باسم الحكومة املغربية خالل ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة منشور باملوقع الرسمي لرئاسة حسب بالغ للسيد  - 717

 .00/00/9190بتاريخ  www.cg.gov.maالحكومة  
 االلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات املرتبطة بها. املتعلق بتغيير وتتميم املرسوم املتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير   - 718

 املتعلق بتغيير املرسوم املتعلق بمجراءات التحفيظ العقاري.  - 719
الصادرة عن السيد املدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح  12/10/9102املؤرخة في  212مذكرة عدد  -انظر في هذا الصدد:  - 720

 .بشأن التدبير االلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري  01/09/9103قاري والخرائطية في شان املرسوم املؤرخ في الع

الصادر عن السيد املدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية في شان  93/13/9191املؤرخ في  2292القرار رقم  -

 ترونية لتقديم طلبات الشواهد والتصاميم وجداول املساحات العقارية.استعمال املنصة االلك

الصادرة عن السيد املدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية  21/13/9191املؤرخة في 09/9191مذكرة عدد  -

 في شان التدبير االلكتروني للقضايا املودعة من طرف املوثقين.

الصادرة عن السيد مدير املحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية في شان الفضاء الخاص  09/00/9191املؤرخة في 2200مذكرة عدد  -

 بالسادة املوثقين.

خرائطية في شان الصادر عن السيد املدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري وال 09/00/9191املؤرخ في  23قرار عدد  -

 احداث خدمة طلب نسخ وعقود املتعلقة بالتفويتات لفائدة املوثقين.
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مستوى مصالحها الخارجية وبكافة مسؤوليها واطرها ومستخدميها، يف مسايرة التوجهات الحديثة  للرقمنة سواء فيام يخص 
الخدمات التي تقدما لفائدة العموم، أو فيام يخص دراسة وتتبع القضايا الواردة عليه من طرف املهنيني بشكل  آين ودقيق، 

 األداء وهو ما يساهم بشكل مبارش يف تحقيق تداول رسيع وسلس للملكية العقارية تتوخى من خالله ضامن الرسعة والجودة يف
 املحفظة، 

ومع ذلك تظل هناك العديد من األمور التي ميكن أن تسهم يف الحد من املشاكل التي ال زال تثار يف إطار تداول العقار 
ا ة، وعليه ميكن أن نطرح  مجموعة من التوصيات بهذاملحفظ ومتنع من حمل هذا التداول لصفة السالسة والسالمة والفعالي

 الخصوص من قبيل:
اعداد أوراش عمل ودورات تكوينية للسادة العدول قصد مسايرة الرقمنة عىل صعيد املحافظات العقارية   -0

لعقارية واملسح ابخصوص العقود التي يتلقونها والسعي نحو خلق رشاكة بني الهيئة الوطنية للعدول والوكالة الوطنية للمحافظة 
 العقاري والخرائطية بهذا الخصوص.

إعادة النظر يف املقتضيات التي تؤطر نظري الرسم العقاري لتجاوز االشكاالت التي أصبح يثريها، والعمل عىل  -9
 .اقرار نظري الرسم العقاري االلكرتوين عىل غرار الشهادة العقارية االلكرتونية أو االكتفاء بهذه األخرية

شهادة العقارية اإللكرتونية لتشمل أيضا الشواهد املتعلقة مبطالب التحفيظ والتي الزالت املحافظة تعميم ال -3
 العقارية تعتمد صيغتها املادية، عىل اعتبار أن تداول العقار ينسحب أيضا عىل العقار الذي يف طور التحفيظ.

خصوصا اقدة يف العقار موضوع التداول، و السري قدما وراء اعتامد التوقيع االلكرتوين بالنسبة لألطراف املتع -4
العقود املربمة من طرف املؤسسات االئتامنية، وإدارات ومؤسسات الدولة عىل اعتبار أنها مؤهلة لذلك حاليا بالنظر إىل التوجه 

 العام لسياسة الدولة املغربية يف مجال رقمنة اإلدارة العمومية.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

الصادرة عن السيد مدير املحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية في شان اإليداع االلكتروني  9190يونيو  9املؤرخة في  2709مذكرة عدد  -

 للوثائق.

الصادرة عن السيد مدير املحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية في شان اإليداع االلكتروني  02/12/9190املؤرخة في  09/9190مذكرة عدد 

 للوثائق الصادرة عن املوثقين.

الصادر عن السيد املدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية في شان  03/12/9190املؤرخ في  01397قرار عدد 

 االستغناء الكلي لإليداع املادي للوثائق واالعتماد فقط على اإليداع االلكتروني.

بتغيير وتتميم املرسوم املتعلق  113.90.9الصادرة عن السيد املحافظ العام بشأن املرسوم رقم  13/10/9199املؤرخة في  10/9199مذكرة رقم -

بتغيير املرسوم املتعلق بمجراءات التحفيظ  117.90.9فيظ العقاري واملرسوم رقم بتحديد شروط وكيفيات التدبير االلكتروني لعمليات التح

  .العقاري 
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 املراجع واملصادر

 :الكتب
بونبات "قوانني التحفيظ والتسجيل والتجزئة العقارية "منشورات كلية الحقوق مراكش، سلسلة الكتب، عدد محمد  -

  0221لسنة 09
 .0222مامون الكزبري "التحفيظ العقاري والحقوق العينية االصلية و التبعية"مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء  -
 9112يف ضوء القانون املغريب"، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األوىل املختار بن أحمد عطار "التحفيظ العقاري  -
  9113أسامة أبو الحسن مجاهد خصوصية التعاقد عرب االنرتنيت دار النهضة العربية للنرش القاهرة  -
 9101ات مراكش يالعريب جنان التعاقد االلكرتوين يف القانون املغريب )دراسة مقارنة( املطبعة والوراقة الوطنية الداود -

 الطبعة األوىل.
 الرسائل واالطاريح: 

بوجمعة زفو " اثر نظام التحفيظ العقاري عىل تداول امللكية مقاربة قانونية عملية" اطروجة لنيل الدكتوراه يف القانون   -
محمد األول بوجدة  ة بجامعةبكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعيالخاص وحدة التكوين والبحث قانون العقود والعقار 

 .9100/9109السنة الجامعية 
رسالة لنيل د.د.ع.م يف القانون الخاص، بكلية الحقوق بجامعة محمد »فاطمة هرباز "اشكالية بيع العقار املحفظ  -

 .0224/0221االول وجدة، السنة الجامعية 
الة لنيل هات القانونية والتحديات املستقبلية" رسمحمد عرظاوي " التحفيظ االجباري يف الترشيع العقاري بني االكرا -

دبلوم املاسرت تخصص قانون العقود والعقار بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بجامعة محمد األول بوجدة السنة 
 .9109-9100الجامعية 

 املقاالت:
ادس منشور مبجلة التحفيظ العقاري العدد السمحمد بن الحاج السلمي " رضورة التخطيط يف ميدان التحفيظ" مقال  -

 .0222أبريل 
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 املشاركة السياسية للجالية املغربية بفرنسا
The political participation of the Moroccan community in France 

الباحث: جواد الرحموين 
كلية العلوم القانونية واالقتصادية-جامعة انواكشوط العرصية  

 
 ملخص

ية دراسة مشاركة الجالية املغربية يف الحياة السياسية بفرنسا، تكمن يف الرضورة املصريية الندماجها يف إن أهم
املجتمع الفرنيس عىل اعتبار أنه بلد اإلقامة، كام أن بإمكانها التأثري بشكل إيجايب يف الحياة الثقافية والسياسية إذا ما تركت 

املوروث العدايئ وبأن ال تنظر إىل وجودها عىل أنه وجودا طارئا، بل يستمد قوته من جانبا كل األفكار التي من شانها تحريك 
 املشاركة الفعالة يف التقدم الحضاري للبلدان املستقبلة وليس من القدم الزمني.

 البهذا ميكن أن تخرج من رشنقة املطالبة بالحقوق إىل فضاء الحرية وتحقيق األهداف، هذا االنتقال لن يتأىت لها إ 
 إذا متكنت عرب مشاركتها يف الحياة السياسية من خلق قوة ضاغطة تدافع بها عن حقوقها ومصالحها وتحقق بها أهدافها.

 
 
 
 

Abstract 
The importance of studying the participation of the Moroccan community in the political life in France 

lies in the crucial necessity of its integration into the French society, given that it is the country of residence, 
and that it can positively influence the cultural and political life if it leaves aside all the ideas that would stir 
the hostile heritage and not look Rather, it derives its strength from the active participation in the civilizational 
progress of the receiving countries and not from chronological antiquity. 

With this, she can emerge from the cocoon of demanding rights into the space of freedom and 
achievement of goals. This transition will not come to her unless, through her participation in the political 
life, she is able to create a pressure force that will defend her rights and interests and achieve her objects. 
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:تقديم  

ذا مهام أضحى معه من املستحيل التغافل عن تواجدها الكمي والنوعي، لأصبحت الجالية املغربية يف فرنسا تشكل رقام 
وجب التعامل معه بشكل جدي واالهتامم الفعيل بأوضاعها خاصة بعدما باتت تعيشه من إكراهات بعد احداث الحادي عرش من 

 . 9100سبتمرب 
ح يف أوربا، لكن القليل منها من يطر يف هذا اإلطار اهتمت الكثري من البحوث والدراسات مبسألة الجالية املغريب 

إشكالية مشاركتها يف الحياة السياسية للبلدان املقيمة بها، بهدف أن تكون عنرصا فاعال يف السياسات األوربية وتعمل عىل 
تصحيح الصورة النمطية التي تكرسها ترصيحات بعض الساسة وكذلك بعض املنابر اإلعالمية الغربية، بحيث تصور وجودهم 

يدا للمفاهيم والقيم والخصوصية الثقافية التي تنبني عليها الحضارة الغربية، مام يثري مسألة تكريس التهميش واستحالة تهد
االندماج مع املحافظة عىل الهوية الدينية والثقافية. ليظل بذلك تواجدهم يف بالد املهجر مثارا للجدل، بني متفائل يرى مستقبال 

دا ونوعا، وبني متشائم يرى تنامي الصعوبات والتحديات مع تنامي العدد وعدم تناسبه مع ضعفهم أفضل لهم لتنامي وجودهم عد
 السيايس.

إن أهمية دراسة مشاركة الجالية املغربية يف الحياة السياسية بفرنسا، تكمن يف الرضورة املصريية الندماجها يف املجتمع 
انبا كل نها التأثري بشكل إيجايب يف الحياة الثقافية والسياسية إذا ما تركت جالفرنيس عىل اعتبار أنه بلد اإلقامة، كام أن بإمكا

األفكار التي من شانها تحريك املوروث العدايئ وبأن ال تنظر إىل وجودها عىل أنه وجودا طارئا، بل يستمد قوته من املشاركة 
 الفعالة يف التقدم الحضاري للبلدان املستقبلة وليس من القدم الزمني.

هذا ميكن أن تخرج من رشنقة املطالبة بالحقوق إىل فضاء الحرية وتحقيق األهداف، هذا االنتقال لن يتأىت لها إال إذا ب
متكنت عرب مشاركتها يف الحياة السياسية من خلق قوة ضاغطة تدافع بها عن حقوقها ومصالحها وتحقق بها أهدافها. خاصة 

تي ابتدأت بدعوات وقرارات إدماج املسلمني يف مجتمعاتهم األوربية، وحرض وهي اآلن تعيش سلسلة جديدة من األزمات ال
 ارتداء الحجاب يف بعض الدول األوروبية وفوبيا اإلسالم الذي تستغله األحزاب اليمينية يف أوربا لزيادة شعبيتها.

إلنسان، لكن ال واحرتام لحقوق اكل هذا يدفعنا إىل طرح اإلشكالية التالية، كلنا يعلم ما تتمتع به فرنسا من دميقراطية 
، وما يشوبها من التوجس 9110سبتمرب  00يخفى عىل املتتبعني للسياسة الفرنسية تجاه الجالية املسلمة خاصة بعد أحداث 

والتضييق، لتبقى اإلشكالية املطروحة إىل أي مدى ميكن لفرنسا، أن تفتح مجاال للمشاركة السياسية باختالف أشكالها لهاته 
ليات املسلمة ونخص بالذكر هنا الجالية املغربية، وتتجاوز بذلك التعامل معها كونها ورقة انتخابية يستعملها البعض للدعاية الجا

 االنتخابية؟
املنهج الوصفي التحلييل من خالل رصد لواقع املشاركة السياسية للجالية املغربية بفرنسا  ملعالجة املوضوع اعتمدنا عىل

اضحة فيام يخص هاته املشاركة، كام تم اعتامد تقنية اإلحصاء لرصد بعض األرقام واملعطيات ذات الصلة للوصول إىل رؤية و 
 باملوضوع.

اعي تحديات اندماج الجالية املغربية ودو كام ارتأينا تقسيم هذا البحث املتواضع إىل مبحثني يتعرض األول إىل 
 لسيايس للجالية املغربية بفرنسا.الحضور ا، أما الثاين فسيتم الوقوف فيه عىل املشاركة
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 املبحث األول: تحديات اندماج الجالية املغربية ودواعي املشاركة
 
إن من أبرز التحديات التي تواجه الجالية املغربية هي مدى االنفتاح عىل املجتمع الفرنيس مع الحفاظ عىل الهوية 

كل هذا يأيت يف سياق سيايس واقتصادي و أمني متوتر يساهم يف الوطنية الثقافية والدينية خاصة بالنسبة لألجيال الصاعدة، 
مشاعر العنرصية "اإلسالموفوبيا"، هذا باإلضافة إىل التحديات القانونية للدولة الفرنسية يف تعاملها مع تطور الجاليات املسلمة 
 .والتي أصبحت مكونا أساسيا من مكونات املجتمع الفرنيس

ربية بفرنسا من أجل تعزيز حقوقها عرب البحث عن فرص ملشاركة سياسية تتجاوز كونها ألجل ذلك تناضل الجالية املغ
 ورقة انتخابية تتزايد عليها األطياف السياسية الفرنسية.

 مام يطرح إشكالية الهوية بإلحاح.
 املطلب األول: الجالية املغربية من العزلة إىل االندماج

 
املغربية بفرنسا والذي عرف عيش ثالث أجيال إن مل نقل أربعة فوق الرتاب  إذا انطلقنا من التطور التاريخي للجالية

الفرنيس، والخصوصيات الثقافية املتميزة للمغاربة مع التنوع داخل املجتمع الفرنيس، ميكن القول بأن إمكانية االندماج واملشاركة 
 مختلف أصعدة الفعل السيايس واالقتصادي الفعالة وتحقيق مسارات ناجحة ومتميزة، وكذا الوصول إىل مراكز مهمة عىل

 والثقايف ليست باملستحيلة. 
لكن مع ظهور أفكار وتوجهات متطرفة مبرجعيات مختلفة، وتنامي الفكر العنرصي واإلسالموفوبيا زاد من حدة االنغالق 

 واالنعزال ألفراد الجالية املسلمة واملغربية خصوصا.
ية وحتمية إسهامها يف إرساء جسور الحوار بني الثقافتني، والتفكري يف السبل مام ضاعف من مسؤولية الجالية املغرب

الناجعة للحفاظ عىل مختلف أوجه التنوع والتعدد داخل املجتمع الذي يعيشون فيه، بهدف التقارب ليصبح بذلك التنوع 
 واالختالف مصدرا حقيقيا للحوار والتفاهم وبناء السلم املجتمعي الداخيل.

 
ول: التطور التاريخي للجاليةالفرع أل  

 
مع جالء االستعامر الفرنيس خالل الستينات، انتهت مرحلة االستغالل املبارش للموارد البرشية والطبيعية، وبدأت مرحلة 
جديدة متثلت يف جلب اليد العاملة الرخيصة من املستعمرات السابقة، فالتحرر من االستعامر الذي كان يفرتض أن يشكل 

 . 721املغرب وفرنسا مل يتمكن من وضع حد للهجرة كام كان متوقعاقطيعة بني 
، شهدت فرنسا ارتفاعا يف عدد الجالية املغربية، كام أن االنتقال 0230و 0290وبعد الحرب العاملية وبشكل أدق ما بني 
ول املغاربية مبا فيها ، تطلب من فرسا استجالب يد عاملة من الد0231و 0290من القطاع الفالحي إىل القطاع الصناعي بني 

                                                           

721 - Journal la croix du 16/11/2009. 
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، وكان يغلب عىل الجالية املغربية قلة الزاد الثقايف والديني وضعف الوعي السيايس ومحدودية التخصص العلمي 722املغرب
 والعميل.

ونرضا للظروف الصعبة التي كان يعيشها هؤالء املهاجرين بعيدين عن ذويهم، جاء  0214و 0210وخالل الفرتة ما بني 
. وذلك بعد تحركات منظامت إنسانية ونقابية 723ح ألفراد عائالتهم بااللتحاق بهم، عمال بقانون "التجمع العائيل"القرار بالسام 

 احتجاجا عىل الوضع غري اإلنساين الذي يعيشه هؤالء العامل.
وتجدر اإلشارة إىل أن أسباب هجرة الجيل األول مل تكن اقتصادية فحسب بل كانت ألسباب سياسية، ناجمة عن 

 .724التضييق عىل الحريات
من ناحية أخرى كان هذا الجيل األول املترضر من األزمة االقتصادية التي بدأت تجتاح البالد األوربية منذ السبعينات 

، فكان العامل املهاجرون الذي تنقصهم الخربة واللغة عىل رأس قامئة البطالة 0224-0223وبالتحديد بعد أزمة النفط يف 
عي، وتزامنت هذه األزمة مع صعود موجة تيار أقىص اليمني ذي النزعة العنرصية، الذي اتخذ املهاجرين والتهميش االجتام

، بتأسيس "الجبهة الوطنية" التي منت شعبيتها 0229هدفا للحمالت اإلعالمية والسياسية، فقد قام جون ماري لوبان يف أكتوبر 
يف االنتخابات الترشيعية  %15إىل نسبة  0223نتخابات الترشيعية لعام يف اال  %0،5بشكل مطرد، حيث ارتفعت نسبة أنصارها من 

 .0222لعام 
 Valéry Giscard d’Estaingوالتي شهدت تحول يف تاريخ سياسة الهجرة الفرنسية بوضع الرئيس املنتخب  0224ويف سنة 

 ة الجاليات العربية واملسلمة.. تم اعتامد الخطاب االستفزازي واإلقصايئ لألجانب. خاص725حدا لهجرة اليد العاملة
يف مثل هذه الظروف نشأ الجيل الثاين والثالث من أبناء املهاجرين، الذين ترشبوا حالة التمزق والتهميش، كالتي عاشها 
آباؤهم، لكن بخلفيات وأبعاد مختلفة، فاملشكل عندهم ليس الحرية بني االستقرار أو الهجرة، وإمنا هو شعورهم بأنهم مواطنون 

 درجة ثانية، نتيجة عوامل عدة ذاتية وموضوعية. من
فالجيل الثاين والثالث بحكم الوالدة والتجنيس وجدوا أنفسهم محكومني باملحيط الذي يعيشون فيه، وأصبحوا جزءا 

ئة فأساسيا من تكوينه. كام عرفت الجالية املغربية يف فرنسا دينامية واسعة يف تركيبتها وتكوينها وطموحاتها، واستطاعت 

                                                           

 .037، ص: chez connaissance et savoir"، دار النشر 0212-0201عبد الكبير عطوف، "األصول التاريخية للهجرة املغربية نحو فرنسا. " - 722

723 - Table ronde  a été organisé sur le conseil de la communauté marocaine à l’Etranger (CCEM) sur l’immigration au salon 

international de l’édition du livre de Casablanca.12/02/2010 sous le thème « histoire de l’immigration de marocain en France, hollande 

et en Belgique. 

 .93/10/9119برنامج تحت املجهر, قناة الجزيرة "هجرة املغاربة إلى فرنسا بين جبلين "تاريخ الحلقة: - 724

725  -Catherine wihtol de wenden, Julie E. Bourgoint, Elisabetta Salvioni, rapport sur « Mesurer l’intégration le cas de la France, centre 

d’études et de recherches internationales-Paris, 2008, p.24. 
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. مام جعل بعضهم يساهم يف الحياة 726عريضة منها أن تحقق نجاحات كبرية يف ميدان التعليم واالرتقاء االجتامعي واملهني
 .727السياسية الفرنسية بانخراطهم يف األحزاب وترشحهم لالنتخابات ونشاطهم من خالل الجمعيات واملنظامت

حليل ة وموضوعية سنتطرق إليها يف الفقرة الثانية، عىل أن يتم التهذا االنخراط يف الحياة السياسية حكمته عوامل ذاتي
 بشكل أكرث تفصيال لهذه املشاركة السياسية وأشكالها للجالية املغربية بفرنسا يف املبحث الثاين.

 الفرع الثاين: تحديات اندماج الجالية
، وتعترب 728نات تلك الوحدة أو ذلك الكلهو الدخول يف وحدة أو يف الكل والتجانس مع مكو  (Intégration)االندماج 
من بني أهم القضايا التي حظيت باهتامم منقطع النظري. ليس فقط من لدن النخبة املثقفة، وامنا  Intégrationقضية االندماج 

ة عامة ممن قبل مختلف رشائح ومكونات املجتمع الغريب املعارص، خاصة بعد ظهور موجات العنرصية التي تعرفها الجاليات املسل
 واملغربية خاصة. يف جل الدول األوربية مبا فيها فرنسا.

إن االندماج الفاعل للجالية املغربية يف املجتمع الفرنيس أضحى رضورة مصريية والبد لكافة األطراف أن تعمل عىل 
 تحقيقه يف نطاق الحفاظ عىل الهوية حتى تكون هذه الجالية جرس حضاري بني الرشق والغرب.

ذا االندماج عىل العديد من املسلامت: ارتباط وتوافق ضيق ومحدود بني أطراف نفس املجتمع يف دينامية ويتوقف ه
، عىل أال يأخذ هذا االندماج 729التبادل، ومشاركة نشيطة يف جميع أعامل املجتمع وليس فقط يف اقتصاده أو يف بعض املصالح

، 730وما ينتج عن ذلك من موجات عنرصية باتت تعرف باإلسالموفوبيا طابعا قرسيا. كإصدار قانون منع الحجاب أو منع الصوامع
 ، 732فيعيش بذلك التهميش ومشاكل عىل جميع املستويات 731مام يشعر املهاجر بأنه أجنبي وتكون لديه فكرة صعوبة االندماج

ء الذي فراد؟ اليشمام يدفعنا إىل التساؤل هل إصدار قوانني املنع هو حامية للنظام العام ولو عىل حساب حريات األ 
اب املساواة. وهل االندماج يتحقق باإلجبار بالقانون؟ وهل ارتداء الحج-العدالة-يتناقض واملبادئ التي تنادي بها فرنسا الحرية

 يعوق االنتامء واالندماج؟
 تنطلق فرنسا كغريها من الدول األوربية يف تحديد الهوية األوربية من ثالث أمناط.

 عىل الحدود النهائية لالتحاد األوريب وهو منطق استبعادي.: يركز منطق جغرايف -0
 ويف مرات عديدة بحدث نساس بني العرق والدين وهذا املنطق هو أيضا استبعادي. منطق العرق: -9

                                                           

726- Antoine Dumont, la marocanité associative en France, Militantisme et territorialité d’une appartenance exprimé à distance, thèse 

présenté en vue d’obtention du doctorat, université de Poitiers, Ecole doctorale de sciences humaines, économiques et sociales, 2007, 

p.10. 

"، جامعة  محمد الخامس، كلية  العلوم القانونية واالقتصادية 9112-0222عثمان الوهابي، "السياسة الخارجية في عهد محمد السادس  - 727

 .39، ص: 9113-9112لسنة الجامعة واالجتماعية ، الرباط أكدال، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقةـ، ا

 20، ص: 9101التجاني بولعمواني، املسلمون في الغرب بين تناقضات الواقع وتصديات املستقبل، دار النشر إفريقيا الشرق،  - 728

الخامس، كلية العلوم  زرقة أزروال، السياسة األوربية تجاه الهجرة، نموذج فرنسا، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة جامعة محمد  -729 

 .017، ص: 10/9119الرباط،  – ، أكدالالقانونية واالقتصادية واالجتماعية

 .022-02ص:  9101للتفصيل في مصطلح اإلسالموفوبيا، أنظر كتاب: عبد هللا األشعل، قضايا الفكر اإلسالمي املعاصر، دار الفكر الجامعي،  - 730

731 -Maroc Hebdo International / n° 821 du 09 au 15 janvier 2009, P : 31. 

 .03/00/9117-0323حامد سرور، هل سقط نموذج االندماج االجتماعي في فرنسا" مجلة الوطن العربي، العدد  - 732
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: ينظر إىل الهوية األوربية باعتبارها التزاما طوعيا باملبادئ الرئيسية للنظام الدميقراطي والتنوير منطق قيمي -3
 .733رية والعدالة واملساواةاملنادي بالح

من  %94إن املنطق االستبعادي ينطلق من تخوف أسلمة فرنسا ورضب علمنتيها، لكن هذا التخوف غري صحيح ألن 
. فهل 734ذات التوجه الكاثولييك  "Lacroix"الجالية املسلمة بفرنسا تتفق مع علمنتيها حسب استفتاء للرأي قامت به اليومية

رنسيني يف رشب الخمر أو أكل لحم الخنزير وليس يف كون عنارص الجالية مساهمة يف اإلنتاج ينحرص االندماج عند الف
 . 735ويحرتمون قوانني الجمهورية

هذه اإلشكالية التي تتعرض لها الجالية املغربية بفرنسا واملتمثلة يف االندماج أو عدم االندماج، مل تبقى هام خاصا 
اءه نسيني وكذلك الجانب املغريب. فالجانب املغريب حريص عىل إبقاء الروابط مع أبنبالجالية فقط بل يؤرق السياسيني الفر 

بالخارج بحفاظهم عىل هويتهم، والجانب الفرنيس يسعى إىل قطع اللحمة بني األجيال الصاعدة وانتامؤهم الحضاري، عىل 
أو حتى انتامؤهم إليه بالوالدة،  نية أو نيلهم لجنسيةالعلم أنه يدرك أن بقاء الجالية يف فرنسا غري مرهون بتوفرهم عىل وضعية قانو 

ولكن مرهون بانخراطهم يف الحياة الفرنسية بكل جوانبها االقتصادية االجتامعية والسياسية، مع قبولهم للمثل الجمهورية 
 والذي ال يعني بالرضورة تجريدهم من هويتهم.

الوطنية  لحفاظ عىل هويتها داخل املجتمع الفرنيس، تأخذ بذلك منليبقى التساؤل املطروح هل الجالية املغربية مطالبة با 
 ما يتامىش فقط مع ثقافتها ودينها؟  وإىل أي حد ميكن أن تصل درجة االنتامء إىل املجتمع الفرنيس.

ب عىل جإن استقرار الجالية املغربية اليوم بصفة دامئة يف فرنسا جعل من مسألة الهوية الثقافية قضية مصريية، مام يتو  
الجانب املغريب مواكبتها عىل املستويني الروحي والديني، كام يتوجب عىل الجانب الفرنيس أال يتعامل عىل أساس ديني عىل 
اعتبار أن أبناء هذه الجالية هم مواطنون فرنسيون، وكل رفض لوجودهم هو تهديد لقيم الحرية الدينية وكل املفاهيم التي مكنت 

 ة من التمييز بالحداثة والتقدم واالنفتاح.هاته املجتمعات الحديث
كل هذا انطالقا من أن االندماج يفرتض الحفاظ عىل خصوصية كل مجموعة برشية وبهذا ينظر إىل الفرد بشكل أقوى  

 عىل أنه عنرص ينتمي إىل ثقافة وإىل مجموعة برشية وميتلك هوية خاصة به.
عارص سا عىل وجه الخصوص أصبح واقعا أوربيا ال ميكن فصله عن التاريخ املفوجود اإلسالم يف أوربا والجالية املغربية بفرن

وعىل إيجاد إجابة إلشكالية االندماج أو  والتطور املستقبيل ألوروبا لدى وجب اعتامد مقاربة جديدة للتعامل مع الجالية املسلمة
 التمييز التي تتخبط فيها الجالية املسلمة، بعيدا عن القرارات التعسفية.

أما قضية الهوية فقد احتلت مكانا مركزيا يف حملة االنتخابات الرئاسية لساركوزي، وغداة انتخابه أحدث، وزارة الهجرة، 
 اإلدماج، الهوية الوطنية والتنمية املشرتكة.

 عرب خلق فضاءات لقد شجع املغرب مسألة اندماج أفراد جاليته يف مجتمعات اإلقامة، وذلك دون قطع صلتهم باملغرب
بناء أول املغربية بخلق مركز ثقايف وذلك بتخصيص بقعة أرضية مبونت الجويل ل-ثقافية مشرتكة حيث جاءت التجربة الفرنسية

                                                           

صاد والعلوم قتقراءة في املشهد الفرنس ي، الناشر برنامج حوار الحضارات )كلية اال -نادية مصطفى، الهوية اإلسالمية في أوربا إشكالية االندماج - 733

 .023-022ص:  9117جامعة القاهرة(  -السيا  ي

734 - Maroc Hebdo international n° 821 du 09 au 15 janvier 2009. p :31. 

- 735 n° 2562 du 14 au 20 février 2010. Jeune Afrique 
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مركز ثقايف مغريب بفرنسا. كام أن الحكومة املغربية وضعت برنامجا استعجاليا للنهوض بربنامج تعليم اللغة العربية والثقافة 
 ة.املغربية لفائدة أطفال الجالي

فإذا كانت مسألة االندماج مستحيلة بالنسبة للجيل األول فإن ذلك ليس بالصعب بالنسبة للجيل الثاين والثالث، الذين 
تربوا يف مناخ فرنسا، وال يعرفون وطنا لهم آخر وقليال ما يشدهم الحنني إىل البلد األصيل، مام يجعل البعض منهم يناضل من 

 تعلق مبامرسة الحقوق السياسية. هذا االهتامم بالحياة سياسة الفرنسيني جاء استجابة لبعدينأجل محاربة اإلقصاء خاصة فيام ي
 داخيل وخارجي وهذا ما سوف نتطرق إليه يف املطلب الثاين.

 املطلب الثاين: أسباب اهتامم الجالية املغربية بالحياة السياسية الفرنسية
 

مكوناتها أو مطالبها، وكذا إشكاليات الهوية واالندماج أو بشكل أدق  إن التطور الذي ستعرفه الجالية سواء عىل مستوى
املواطنة، والرغبة يف املشاركة الحقيقية والفعلية عىل كل األصعدة. سيدفع بالجالية للدخول إىل معرتك الحياة السياسية وستكون 

اسية الفرنسية لثامنينات، ثم طبيعة الحياة السيهذه الرغبة نتيجة ملا عاشته من تحوالت نفسية، اجتامعية واقتصادية بداء من ا
 وما تعرفه من تقلبات.

 الفرع األول: األسباب الذاتية
ميكن إرجاع بواعث اهتامم املهاجرين املغاربة بفرنسا "بالسياسة" إىل تصاعد موجة اإلقصاء التي تطالهم سواء يف ميادين 

باب الطرد التي تتم يف حق بعض أفراد الجالية، بحيث تم طرد ش التشغيل أو فيام يخص حيازة مسكن، أضف إىل ذلك عمليات
 وفتيات يف العرشينيات قضوا سنوات بفرنسا وخلفوا فيها ذويهم.

 كل هذا يحدث يف الوقت الذي عرفت فيه الجالية املغربية تغريا واضحا سواء تعلق األمر بالجانب العددي أو النوعي.
غريب الفائز بجائزة غونكور الفرنسية، أنه إذا استمرت األوضاع يف التعامل مع ولقد توقع الطاهر بن جلون الكاتب امل

 .736قد تتكرر 9114فإن أحداث واضطرابات ضواحي باريس التي عاشتها فرنسا سنة  .الجالية املسلمة وخاصة املغربية منها
ة رخيصة كام كان عليه الشأن يف ، ليسوا عامل737مليون 0.94إن الجالية املغربية اليوم يف فرنسا والتي يفوق عددها 

املايض، فإذا كان الجيل األول من املهاجرين املغاربة قد استغلوا يف أعامل شاقة، فإن األجيال التالية، قد تغلغلت يف دواليب 
املجتمع الفرنيس بشكل مختلف. حتى صارت جزءا من النسيج املجتمعي. لكن السياسة الفرنسية تسعى إىل إذابتها يف هذا 

 الثقافية. لنسيج عوض منحها مواطنة فرنسية مع الحفاظ عىل الهويةا
كام أن العنرصية تجاه هذه الجالية، ساهم يف إيقاظ رغبة هؤالء يف ولوج عامل "السياسة" رغبة منهم يف مناقشة 

ىل نفس املستوى ية عمشاكلهم ومحاولة إيجاد حلول لها. فتشكلت نخبة من الجالية املغربية تتعامل مع النخب املحلية األصل
يف ميادين متعددة، بل منها من استطاع اخرتاق مستويات رفيعة يف التمثيلية السياسية وبعض املناصب اإلدارية املركزية أو 

 .الجهوية سواء داخل البلديات أو األحزاب واملنظامت النقابية ويف املجتمع املدين
 
 

                                                           

 .9112غشت  93، 00992جريدة الشرق األوسط، عدد - 736

737- https://aujourdhui.ma/societe/marocains-residant-a-letranger-cartographie-des-marocains-deurope.  
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 الثاين: األسباب املوضوعية الفرع
فوز اليسار يف االنتخابات الرئاسية ثم الترشيعية، فتم بذلك تدشني عهد جديد متيز بسياسة االنفتاح  0220شهد خريف 

إضافة إىل وقف عمليات طرد الشباب املولود  ،0220تجاه األجانب تجىل يف إصدار قانون الجمعيات لسنة -السيايس-املؤسسايت
 فوق الرتاب الفرنيس مبقتىض تعديل قانون الجنسية.

ا فقد منح صعود اليسار للحكم أدوات جديدة لألجانب عموما للدفاع عن حقوقهم السياسية )قانون الجمعيات، وهكذ
تعديل قانون الجنسية...(، وعمل اليسار الفرنيس عىل فتح نقاش وطني حول دور الهجرة، اليشء الذي ساهم يف تغيري نظرة 

، كام ساهم هذا النقاش يف إرساء دعائم سياسة 738ه قوة انتخابيةاألحزاب السياسية لألجنبي املهاجر، حيث أصبحت ترى في
 .0229739ثقافية قامئة عىل أساس االعرتاف بحق االختالف ابتداء من 

يف خضم هذه التطورات بدأت الجالية املغربية ترفض كونها تبقى دامئا كموضع للنقاش، ولقد أحدث الجيل األول منفذا  
 من املسريات الكربى، ضد العنرصية ومن أجل املساواة يف الحقوق. يف الساحة السياسية نتيجة سلسلة

ومن الناحية العملية والسياسية، فإن أول محاولة جادة إلقرار حق التصويت لألجانب يف فرنسا يف االنتخابات البلدية 
ع عن ذلك بعد إال انه تراج، حيث تضمن الربنامج االنتخايب للرئيس ميرتان وعدا مبنح حق التصويت لألجانب 0220ترجع لسنة 

، حيث تقدم الفريق الربملاين للحزب مبقرتح يرمي لتعديل الدستور والتصويت يف 9111، وبقي األمر إىل غاية سنة 740انتخابه
 االقرتاعات املحلية.

نون األمر الكن مجلس الشيوخ ذو األغلبية اليمينية مل يتبناه كام أن الحكومة اليسارية السابقة مل تحوله إىل مرشوع ق 
 citoyenneté، وللخروج من هذا املأزق بدأ فكرة املواطنة االستشارية )741الذي يسمح لها بعرضه عىل مجلس الشيوخ

consultative)742. 
هذه التحوالت جعلت الجالية بفرنسا يف قلب املشهد السيايس، بانخراطها فيه بعد مسار ميلء مبوجات العنرصية 

ة  املتطرف. ومل مينعهم التمييز والتهميش من االنخراط يف األحزاب والرتشيح لالنتخابات البلدياملتصاعدة التي يقودها اليمني
 والترشيعية عىل السواء.

عىل أنه يجب اإلشارة إىل أن الجالية املغربية ال تقترص عىل ما يسمى باملشاركة السياسية االتفاقية، بل تعتمد يف كثري 
ة غري االتفاقية كنوع من املامرسة السياسية، وسوف نتطرق يف املبحث الثاين إىل واقع من األحيان عىل املشاركة السياسي

 املشاركة السياسية للجالية املغربية بفرنسا بشقيها اإلتفاقي وغري اإلتفاقي.
 املبحث الثاين: الحضور السيايس للجالية املغربية بفرنسا

تصويت بني منح حق التصويت لألجانب أم ال، مع العلم أن حق ال ارتبط الحضور السيايس للجالية بفرنسا بالجدل القائم
يعد أساس النظام الدميقراطي، فهو مينح لكافة املواطنني بغض النظر عن العرق، الجنس أو امللكية، كام سيحدث يف فرنسا 

                                                           

738 -www.courrierinternational.com Tous les chemins vers l’Elysée passe par Algers »- (22.06-2010) 

739 -Dominique Baillet, « Milants et associatifs issus de l’immigrations » Hommes et Migration- Janvier, Février 2010, p : 54. 

740 -www.marocainsdumonde.gov.ma. 

 املشاركة السياسية للجالية املغربية في البلدان األوربية بين مواطنة اإلقامة ومواطنة املشاركة. 9119/11/92جريدة العلم  - 741

هاجرين من التصويت في االنتخابات املحلية وبالتالية من املشاركة املباشرة في الحياة السياسية املحلية بفرنسا، عمدت السلطات أمام حرمان امل - 742

 الفرنسية إلنشاء أجهزة وبنيات ذات وظيفة استشارية تمارس اختصاصها على مستوى البلديات.
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رية، منذ مثانينات كة االستشاعندما برزت فكرة املواطنة االستشارية والتي سنتطرق إليها يف املطلب األول من خالل حق املشار 
القرن املايض أصبح تواجد مرشحني من الجالية املغربية عىل اللوائح البلدية شيئا مألوفا، بل تعدت املشاركة السياسية للجالية 

لة يف ثمن املشاركة االتفاقية واملتمثلة يف األحزاب وتكوين الجمعيات أو االنضامم إلهيا، إىل املشاركة غري االتفاقية املتم
 املسريات والتي شكلت نواة الفعل السيايس للجالية املغربية بفرنسا،.

 املطلب األول: الحقوق السياسية للجالية املغربية
تشكل املشاركة من خالل التصويت أداة لقياس درجة املشاركة السياسية باعتبارها ترتك للشخص حرية االختيار السيايس 

 ي السيايس املتواجد داخل صفوف الجالية املغربية.كام أنها أداة ملالحظة مدى الوع
ولقد أصبح حق تصويت األجانب مطلبا أساسيا بفرنسا، ويعرف جداال بني األطراف السياسية مبختلف توجهاتها، بني 

تشارية سالرافض للمنح هذا الحق وبني املواقف انطالقا من مبدأ تكريس الدميقراطية، هذه األخرية التي تخول حق املشاركة اال 
 للجالية أمام حرمان املهاجرين من التصويت يف االنتخابات املحلية.

 الفرع األول: حق التصويت
يتجاذب موضوع تصويت األجانب تياران: تيار يدعو إىل منح األجانب حق التصويت عىل األقل يف االنتخابات املحلية، 

يار زب الخرض واليسار الفرنيس، جمعيات املهاجرين، أما التعىل اعتبار أنه يؤدي الرضائب كباقي املواطنني. ويتمثل يف ح
 املعارض فيتمثل يف أحزاب اليمني. 

بني حقوق اإلنسان وحقوق املواطن، معتربا التصويت رمز سيادة املواطنني وتم تأكيد هذا التقسيم  0222ولقد ميز إعالن 
ق بني حقوق اإلنسان وحقوق املواطن عىل أن األوىل ، والذي فر 0220743أكتوبر  31يف قرار املجلس الدستوري الصادر يف 

 جعل املواطنة رهينة بالحصول عىل الجنسية الفرنسية. مام يستفيد منها الجميع والثانية يستفيد منها املواطن الفرنيس.
سم معامل ر هذه العالقة بني املواطنة والجنسية جاءت رمبا من الخوف من سيطرة األجانب عىل الشؤون الوطنية، وبالتايل 

 .744السياسة الفرنسية. ويف هذا اإلطار يندرج مشكل اعتبار تصويت األجانب خطرا يحدق بسيادة فرنسا
، رفضه منح حق 0222نونرب  91ولقد سجل فريق التجمع من أجل الدميقراطية الفرنسية يف اجتامع الجمعية الوطنية يف 

.غري أن هذا املنع سيثني منه جانب 745ه تعبري لتامم عملية االندماجالتصويت لألجانب يف االنتخابات البلدية عىل اعتبار أن
 املنحدرين من االتحاد األورويب فهم ال يعتربون تهديد للسيادة. 

تم إقرار التصويت لألجانب يف االنتخابات البلدية، إال انه تم الرتاجع عليه إىل  0220وابتداء من تسلم اليسار للسلطة يف 
سيتقدم حزب الخرض مبقرتح يرمي إىل تعديل الدستور الفرنيس بغية التنصيص عىل حق األجانب املقيمني ، حيث 9111غاية سنة 

يف الرتشيح والتصويت يف االقرتاحات املحلية. غري أن هذا املقرتح مل يتبناه مجلس الشيوخ الفرنيس، كام أن الحكومة اليسارية 
 مل تحوله إىل مرشوع قانون.

                                                           

743 -Paul DRIOL: Nationalité: une législation de circonstance ? Dans Migration société, vol.14. n°80, 2002, P : 133. 

744 -Harlèm Désir، " Etre citoyen، ce n’est pas seulement avoir le droit de vote… c’est participer à la vie locale", colloque de centre des 

cultures méditerranéennes, Belfort, octobre 1898- p.258. 

745- www.assemblée-nationale.fr 525/07/2002 
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وبالتوقيع عىل اتفاقية ماسرتيخت، انبعث الجدل  0229الفرنيس يف مسألة حق التصويت، وبعد  غري أنه ويف ظل التطور
 .9110خاصة بعد مشاركة األجانب األوربيني يف االنتخابات البلدية لسنة 

السياسية من خالل تنظيم عدة مؤمترات وندوات وتجمعات، ليتم  واألحزاب وأمام هذه التطورات تحرك املجتمع املدين
 األخري اعتامد مرشوع قانون الخرض الذي ميكن األجانب غري األوربيني من التصويت يف االنتخابات البلدية. ومتتيعهم يف

 باملواطنة االستشارية والتي مبوجبها يخول لهم إبداء آرائهم يف إدارة شؤون املحلية املرتبطة باألجانب.
 الفرع الثاين: املشاركة االستشارية

ملتواصلة ألنصار حق تصويت األجانب بإدماج هؤالء يف الحياة السياسية، جاءت مبادرة بعض البلديات يف أمام املطالبة ا
سنة  Mons-en-Baroeulمنح األجانب فرصة انتخاب ممثلني عنهم يف إطار لجان ذات وظيفة استشارية، كبلدية مونزين بارول 

 .0222وبلدية آميني يف سنة  0222
 للمشاركة االستشارية لألجانب يف الدميقراطيات املحلية، مل ينطلق إال بإصدار القانون رقم غري أن التأطري القانوين

عىل ما ييل: "املجلس البلدي  ATRمن قانون  09.9040. فقد نصت املادة ATR746واملسمى بقانون  0229فرباير  11يف  29.094
، هذه والتي تتعلق مبجموعة أو بجزء من إقليم البلديةيستطيع خلق لجان استشارية حول كل املشاكل ذات االهتامم املحيل 

اللجان ميكن أن تضم أشخاصا غري أعضاء يف املجلس البلدي، إىل جانب ممثلني عن الجامعات املحلية... ويتم تكوينها 
 باقرتاح "العمدة"... كل لجنة يرأسها عضو من املجلس البلدي وهي مطالبة برفع تقرير سنوي لهذا املجلس".

 أن هذا القانون لديه نقاط ضعف وذلك من زاوية إلزامية القانونية وكذلك من خالل فعالية الهيئات التي ينص عليها. غري
ومبا أن تكوين الهيئات االستشارية يتوقف عىل إرادة "العمدة" فهذا يجعل األجانب غري قادرين عىل الضغط عليه عىل 

كام أن تعيني هذه الهيئات يتوقف عىل اقرتاح من الجمعيات ثم املوافقة  .اعتبار أن مشاركتهم تتوقف عىل إرادة "العمدة"
ال يتوفر عىل  0229فرباير  1وتعيينهم من طرف العمدة، مام يعني ترشيحا ثنائيا، جمعوي وسيايس. ضف عىل ذلك أن قانون 

 .747أي إمكانية قانونية إللزام "العمدة" بإنشاء هيئات متثيلية
قامت بإرشاك ممثلني منتخبني من طرف السكان األجانب يف أعامل مجالسها البلدية، ويعترب  وهناك عدد من البلديات

أنصار هذا النموذج أن هؤالء املنتخبني هم يف مرحلة تهيئة للدور املستقبيل للنواب األجانب، عندما يتم حصولهم عىل حق 
 749كة االستشارية ما هي إال متويه للدميقراطية، يف حني يرى البعض أن هذه املشار 748التصويت يف االنتخابات املحلية

 ومحاوالت لتحويل األنظار عن مطلب حق التصويت.
 املطلب الثاين: أشكال املشاركة السياسية للجالية

سنحاول يف هذا املطلب التطرق ملشاركة الجالية املغربية يف الحياة السياسية، والناتج عن بزوغ وعي سيايس فعال أدى 
إىل االهتامم بإنشاء وتأسيس جمعيات، أي العمل يف إطار نسيج جمعوي، حاولت من خالله الدفاع عن حقوقها  بها يف البداية

                                                           

746 - Claud HECKEL, Claud HARTER : « L’expérience de Strasbourg » dans Migrations société Vol.13. N° 73.p : 47. 

747 - Gilles de Robin « pourquoi je suis contre les conseils consultatifs », migration sociétés vol. 13 n° 73 p.41. 

748 - Paul ORIOL "Les discriminations politiques " Migrations société. Vol.14 n° 81-82 Mai-août 2002-p : 177. 

749 - Gilles de robin « Pourquoi je suis contre les conseils consultatifs », op.cit, p : 42. 

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


                                                                                                                    

308 

 

  ISSN:2509-0291  2022 أبريل/ماي  39 اإلصدار
 

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

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

وحريتها من جهة، ومن جهة أخرى عملت عىل نرش املزيد من الوعي داخل أوساط الجالية وحثها عىل رضورة العمل السياسية 
 عرب االنخراط يف األحزاب.

االتفاقية أو التقليدية واملتمثلة يف األحزاب والجمعيات ثم مشاركتهم غري االتفاقية  وسنتطرق إىل مشاركة الجالية
 واملتمثلة يف االحتجاجات وما شابهها.

 الفرع األول: املشاركة غري االتفاقية
د ضمتكن أبناء املغاربة األوائل من إيجاد منفذا يف الساحة السياسية الفرنسية نتيجة سلسلة من املسريات الكربى، 

العنرصية ومن أجل املساواة يف الحقوق، إىل أنه ال ينبغي إنكار نضال الجيل األول، الذي يعترب نواة القوة السياسية للجالية 
 .0222750-0222املغربية بفرنسا، واتخذ هذا النضال أشكاال مختلفة متثلت يف إرضابات عن الطعام وإرضابات حول األجور يف 

ا، كام فرتة التجمعات واملنظامت الكربى الشديدة االرتباط باملغرب مثل ودادية املغاربة بفرنسفقد اعتربت فرتة السبعينات 
عمل املغاربة يف إطار العمل النقايب عىل القيام بعدة نضاالت، بحيث عملت النقابات الفرنسية عىل إدماج العامل املهاجرين 

ونزاع تالبوت يف  0221لبيه داخل رشكات سيارات سيرتوين سنة ضمن أعضائها، ويف هذا اإلطار شكل املغاربة نواة لحركة مط
. وهي تعد من أهم النضاالت النقابية التي شارك فيها املغاربة، إال أن هذا الشكل التنظيمي رسعان ما أبان عىل نقاط 0223751

فرنسيني التي كانت العامل الضعف متثلت يف ضعف متثيلية املغاربة يف مواقع املسؤولية داخل هذه النقابات ويف عالقتهم مع 
 .752تتسم يف غالب األحيان بالعدائية

وتعترب املسريات الكربى التي نظمتها الجالية املغربية بفرنسا نواة الفعل السيايس. ففي الثامنينات قاد املناضلون حركات 
 للفعل السيايس. احتجاجية ضد إقصاء املهاجرين وطوروا أشكاال ثقافية للتعبري دون أن يكون لهم هم للمرور

الشهرية، التي نجحت يف تعبئة حشد كبري من مرساي إىل باريس،  0223وكانت أوىل هذه املسريات هي مسرية دجنرب 
ضد العنرصية من أجل املساواة يف الحقوق وكتعبري يف تجاوز التهميش. وشكلت أول ظهور للجيل الثاين من املهاجرين املغاربة 

 من حق املشاركة السياسية وبإعطائه موقع عىل املرسح االجتامعي واإلعالمي الفرنيس.والذي أصبح يطالب بتمتيعه 
  

كام شهدت الساحة الفرنسية احتجاجات عىل مشكلة الحجاب ومدى إلزاميته بالنسبة للجالية املسلمة يف ظل دولة 
 علامنية تحرم ارتداء الرموز الدينية.

اإلرضاب عن العمل من طرف جميع املهاجرين، وقد نشأت فكرة هذا  إىل 9101ودعت مجموعة من املنظامت يف مارس 
 املظهر االحتجاجي "يوم بدون مهاجر" من طرف "نادية ملباريك" وهي صحفية فرنسية ذات أصول مغربية.

                                                           

750 - Dominique Baillet " les jeunes militants d’origine maghrébine et l’intégration à la française",Revue Sud/Nord 2001/1 (no 14), 

pages 97. 

751- Jocelyne Cesari, op.cit, p : 290. 

752 -Said DARWANE « Etrangers et français d’origine étranger dans l’action Syndicale » Migration Société. Vol 13 n° 75/76, Mai –août 

2001, p : 112. 
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ا فيها مب هذا دون أن ننىس املشاركة القوية للجالية املغربية يف املسريات التضامنية مع القضايا التي تهم العامل اإلسالمي
، وكذا 753القضية الفلسطينية واملسريات  التي جاءت منددة بالرسوم الكاريكاتورية ضد الرسول محمد صىل الله عليه وسلم

 .9112754مسرية نظمت بعد أن تم إحراق كتاب الله عز وجل يف إحدى مساجد ليون سنة 
 الفرع الثاين: املشاركة االتفاقية

املتعلق بالجمعيات، أنشأ أبناء املهاجرين األوائل،  0220مع صدور قانون  املغاربة وتفعيل العمل الجمعوي: .1
جمعيات، متيزت املراحل األوىل بصبغتها الثقافية وعرفت مساهمة قوية للجيل الثاين، بعدما فشلت القنوات التقليدية إلدماج 

 املهاجرين وضعف استيعاب املنظامت الدولية لتطورات الجالية املغربية بفرنسا.
 ميكن التمييز بني فئتني:و 
: تكونت منذ السبعينات وتهتم مبشاكل املهاجرين االجتامعية والثقافية باألساس ومتيزت جمعيات الجيل األول 

 بارتباطها بالبلد األصيل.
ومتثلت مطالبها  755: تأسست يف إطار منطق استقالل الفعل الجامعي لهاته الفئة من األجانبجمعيات الشباب 

 سألة الهوية والسياسات الخاصة مبحاربة تهميش واإلبعاد والهادفة إلدماج املهاجرين.وأهدافها يف م
، ونتيجة مراكمة األجيال الجديدة 756بالنسبة لهذه الجمعيات تشكل مسألة الهوية النقطة الجوهرية يف اسرتاتيجياتها

الفعل السيايس مواقفها وسلوكياتها يف عالقاتها ب للجالية املغربية قيم إيجابية مثل الدميقراطية، الحرية وحقوق اإلنسان، طورت
 .0222757-0221بشكل رسيع منذ 

الذب  Radio soleilبأرجونتاي وارديو صوالي،  " EMAF" Expressions Maghrébines au fémininفظهرت جمعية 
 Issue de "نافذة إغاثة  ، كام تكاثرت الجمعيات املحلية التي تهتم بالحي أو املدينة ويف مقدمتها758كان يسريه مغربيان

secours" " رياضة، إدماج وثقافة" مبنطقةMeaux. 
" مببادرة جميلة بهجي، هذه 911وجمعية  "نساء  Dreuxكام ظهرت مبادرة نسوية التي أخذت بزمام األمور مبنطقة 

 املبادرات كانت وراء تكسري القاعدة الذكورية للنضال الجمعوي لدى الجالية املغربية. 
ت جمعيات للشباب املغريب املهاجر عىل جمعيات الجيل األول تحت "ظل "مجلس جمعيات املهاجرين بفرنسا واتحد

"CAIF"  قصد املطالبة بحق التصويت، وتكمن خصائص هذا التيار ذو األساس الوحدوي يف رفض تقسيم الهجرة إىل أجيال
قفز عىل ادية وحدها مع التنظري لفكرة مواطنة جديدة تمنفصلة عن بعضها البعض وحرص الفعل السيايس يف الرهانات االقتص

 .759الجنسية
                                                           

 .92-91، ص: 9111، مارس 92مجلة منتدى الحوار، العدد  - 753

 754-, du 14 au 20 Février 2010.Jeune Afrique n° 2562 

755 - Catherine. W .DE. Wenden – "l’immigration en Europe " la documentation Française 1999. p. 131-132. 

756 - Ralph.Schor : "une nouvelle immigration-migrations société-vol.14 n° 81/82, Août, 2002- p : 123. 

757 - Jocelyne CESARI-L’émergence d’une élite intérimaire parmi les franco-maghrébines-annuaire de l’Afrique du Nord, tome XXIX 

1990. Édition CNRS. P.401. 

758 - Ahmed GHAYET – La saga des beurs d’origine marocaine en France. Edi. Eddif.1997, p.19. 

759 - Said BOUAMAMA "Mémoire pour un mouvement" immigrés et la participation à la vie locale" colloque de CCM. BELFORT 

Octobre 1990. p 294. 
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ويف نفس اإلطار نظمت "جمعية العامل املغاربة بفرنسا" و"جمعية التضامن مع العامل الرتكيني" تصويتا رمزيا، تحت 
هذا ساهم يف . كل 760توقيع 0111صوت وأكرث من  411شعار "أنا مقيم هنا، إذن أصوت" وقد حصدت عريضة هذا االقرتاع 

  تطور موقف الرأي العام الفرنيس من مسألة تصويت األجانب.
لدى ميكن القول بأن الفضل يف ولوج األجانب الحاملني للجنسية الفرنسية إىل الفضاء السيايس يعود يف جزء كبري منه إىل 

تقوقع وبالقطيعة يايس لن يتأىت بالالجمعيات، وذلك عرب حمالت التشجيع عىل مامرسة حق التصويت. وبان اخرتاق الفضاء الس
السياسية التي تجعل املجتمع الفرنيس يخىش الجالية بخشيتهم لإلسالم، انطالقا من األحداث التي شهدها العامل مؤخرا، 

 بحيث تكونت لديهم فكرة أن املسلمني ال ميكن أن يكونوا فرنسيني.
يس يف إدماج الجالية املغربية يف النسيج الجمعوي والسيا خالصة القول، لعبت الجمعيات املغربية بفرنسا دورا مهام 

الفرنيس. ولقد كشفت الدالئل بان هناك عالقة جدلية بني االهتامم بالشأن العام، من خالل العمل الجمعوي واملشاركة 
مل يف النسيج الع السياسية، فاالهتامم مقدمة للمشاركة ومؤرش لها قد يغذيها. اليشء الذي سهل للجالية املغربية من خالل

الجمعوي ولوج العمل السيايس عرب املشاركة يف األحزاب السياسية الفرنسية، عىل اعتبار أن املشاركة عن طريق األحزاب 
 .761السياسية تعترب حجر الزاوية لتأطري املشاركة السياسية يف النظام الدميوقراطي

شاركة الية املغربية انه كلام اتسعت فرص امل: أدركت الجالجالية املغربية واألحزاب السياسية الفرنسية .2
السياسية، كلام أدى ذلك إىل القضاء عىل عملية الشعور باالغرتاب، وكلام تحققت قيم املساواة والحرية، وبالتايل استقرار 

ها إمكانية وبالتايل تتحقق ل. 762وتعطي هذه املشاركة للجالية املغربية الشعور بأنها جزء من هذا النسق السيايس، املجتمع
 االندماج واملشاركة اإليجابية.

ولقد دأب املالحظون عىل القيام بدراسات مع كل انتخابات، وتم مالحظة التطور مساهمة األجانب ومنهم الجالية املغربية 
ر ذلك هيف االنتخابات الفرنسية، هذا التطور يف املشاركة ال يعني أن هناك تطور دميقراطي فيام يخص موضوع املشاركة، ويظ

ويطرح موضوع حضور الجالية املغربية يف  .جليا من خالل بعض مظاهر التهميش التي ما زلت تعاين منها الجالية املغربية
األحزاب السياسية إشكاالت عديدة ترتبط مبسألة التمثيلية السياسية من حيث أن الحزب هو مركز التأطري السيايس والعمل 

 الحزيب. السيايس غالبا ما يسبق االنخراط
ويف السنني األخرية بدأت األحزاب الفرنسية تعي أهمية وجود فئة مغاربية داخل أجهزتها وهياكلها، سواء تعلق األمر 

 باملغاربة الحاملني للجنسية الفرنسية أو غري الحاملني.
ع املواطنني الفرنسيني جمي غري أن الطريق الزال طويال أمام الجالية لتحقيق نوع من املساواة يف التمثيلية السياسية بني

دون متييز عىل أساس األصل، الجنس، او الدين. كام أن األحزاب السياسية الفرنسية مطالبة يف ظل دولة فرنسية أن تتبنى 
 العدالة وأن تحارب التمييز داخلها. –املساواة -مبدأ الحرية

                                                           

760 - Claud HECKEL et CLAUDE HARTER "L’expérience de Strasbourg" migration société. Vol. 03 n° 73 janv.-fév. 2001, p.50. 

ة التوحيد واإلصالح"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، محمد بن سعيد، "اإلسالميون واملشاركة السياسية في املغرب، نموذج حرك - 761

 .32، ص: 9117-9113جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتماعية أكدال الرباط، 

نوفمبر، دجنبر  30املحلية والتنمية، عدد  لإلدارة املجلة املغربيةعبد الحفيظ أدمينو "السيا  ي واإلداري واملشاركة السياسية في النظام املغربي"  -762 

 .20ص: 
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خابات الفرنسية النتخابية خالل مختلف أنواع االنتلقد سجل الشباب املغريب للجالية بفرنسا حضوره كمرشح عىل اللوائح ا
الناطقة شغلت منصب وزيرة لحقوق املرأة و  كنجاة بلقاسم التياملحلية منها الوطنية، كام برزت شخصيات يف مناصب مهمة 

أغسطس  91، ويف 9104أبريل  9إىل غاية  9109ماي  01 منذ فرانسوا أوالندتحت رئاسة  جان مارك ايرولتالرسمية باسم حكومة 
ة، لتصبح أول امرأة تشغل هذا املنصب الثاني فالس، تم تعيينها وزيرة الرتبية الوطنية والتعليم العايل والبحث يف حكومة 9104

، تعترب أول امرأة من أصل عريب تتوىل حقيبة وزارية يف مغاريبمن أصل  فرنسيةسياسية  رشيدة دايتو  .يف تاريخ الجمهورية
 مايومنذ  والثانية األوىل فرنسوا فيونالحكومة الفرنيس، حيث شغلت منصب حارسة أختام الجمهورية ووزيرة العدل يف حكومة 

 . 9112يونيو عام  93حتى  2007
ويف ختام هذا الفصل ميكن القول بأن الجالية املغربية سجلت حضورا مهام داخل الحقل السيايس الفرنيس. انطالقا 

وانتهاء باملشاركة السياسية من خالل االنخراط يف األحزاب السياسية، لكن الطريق الزال طويال من استثامر األداة الجمعوية 
 وشاقا أمامها لتكوين قوة سياسية كفيلة بالتأثري الفعيل يف صناعة القرار السيايس الفرنيس.

ن انخراطها يف املعركة التي تحد م هذا التأثري يتطلب أوال انفتاحا أكرب عىل الهيئات السياسية الفرنسية وتجاوز العراقيل 
 السياسية التي وإن مل تحول دون ولوج املغاربة للفضاء السيايس فإنها تحول دون فعالية هذا الوجود عرب عرقلة تطوره.
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 خــــــامتة
ل ئميكن القول بأن إىل أن الجالية املغربية يف فرنسا تواجه تحديات تؤثر سلبا عىل وجودها، ويكرس ذلك بعض وسا

اإلعالم والنخبة السياسية واملثقفة ذات التوجه املناهض لوجودها، عرب بتوظيف االشاعات املغرضة واملمنهجة. كام تواجه تحديات 
عىل الصعيد الثقايف يظهر يف الرصاع بني ما يتلقاه أفرادها داخل بيئتهم الصغرية وبني ما يتلقونه داخل املؤسسات التعليمية أو 

التواصل داخل بلد اإلقامة، مام يؤثر عىل عملية اندماجهم والرصاع بني فكرة الذوبان وفكرة املحافظة عىل عرب مختلف وسائل 
 .الهوية مع واحرتام التعددية واالختالف واالنفتاح والتعايش

 ولتجاوز ذلك تحاول بعض الفئات من الجالية االهتامم بالعمل السيايس والجمعوي، بغرض إثبات الذات وخلق الثقة
 داخل الوسط الفرنيس وتحقيق االندماج الفعال والتشاريك. 

إال أن هذا ال مينع من التفاؤل بشأن هذه املشاركة السياسية للجالية املغربية بفرنسا عىل أنها قد تشكل مستقبال قوة 
لجالية املغربية ة من اسياسية إذا استندنا إىل تجربتها التي راكمتها طيلة تاريخ تواجدها بفرنسا أضف إىل ذلك تواجد نخب

استطاعت أن تحقق االندماج الفعيل وان تشارك يف الحياة الفرنسية بشكل عام، فأصبح املجتمع الفرنيس ينظر إىل الجالية 
 املقيمة نظرة كفاءات سياسية واقتصادية يف الوقت الذي مل تكن تتعدى فيه عاملة هشة يحكمها الفقر واألمية.

لدور الذي يلعبه املتدخلون من الجانب املغريب واملتمثلني يف الوزارة املكلفة بالجالية املقيمة وال يفوتنا اإلشارة إىل ا
بالخارج، مؤسسة الحسن الثاين ومجلس الجالية يف مساعدة املغاربة من االندماج يف املجتمع الفرنيس. هذا التأطري السيايس 

ائدة  الذي ميكن أن تضطلع به هذه النخبة داخل بلدان املهجر لفيأيت يف إطار اسرتاتيجية تهدف إيجاد صيغة للدور السيايس
 . املغرب

فهل املجتمع الفرنيس مدرك لخطورة إقصاء هاته الفئة وتهميشها وانتهاك يف بعض األحيان حقوقها، وما قد يرتتب عليه 
 من عدم استقرار؟، 

ب دراسة تفاهم بني العامل اإلسالمي وأوربا. فحسقد يكون ملشاركتها جدوى وتأثري إيجايب بحيث تكون جرسا للحوار وال
حديثة أجراها فريق من الباحثني املتخصصني يف علم االجتامع بجامعة "بنسلفانيا" األمريكية، إشارة إىل أن فكرة يتقاسمها 

 763من األشخاص قد تتحول إىل فكرة تؤمن بها األغلبية. 94%
ا وتنزيلها عىل أرض الواقع ، ويجب التفكري إذا دعت الرضورة إىل كام يجب إعادة النظر يف القوانني ومدى إلزاميته

تعزيزها بقوانني أخرى أو تكيفها مع الواقع، كام قال الفيلسوف اليوناين الشهري "أرسطو" إن "التغيري يف كل يشء جميل"، 
  764ويقول كذلك إنه "عندما تكتب القوانني، فإنها ال يجب أن تظل دامئا دون تغيري".

 
 
 

                                                           

763 - https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/small-committed-group-can-change-the-behavior-of-an-entire-

population/ األقليات.. قوة دافعة إلجراء تغييرات اجتماعية واسعة النطاق 

764 - https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/small-committed-group-can-change-the-behavior-of-an-entire-

population/ األقليات.. قوة دافعة إلجراء تغييرات اجتماعية واسعة النطاق 
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Rapport  
 Catherine wihtol de wenden, Julie E. Bourgoint, Elisabetta Salvioni, rapport sur « Mesurer l’intégration le cas 

de la France, centre d’études et de recherches internationales-Paris, 2008. 
Thèse et mémoires 

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


                                                                                                                    

314 

 

  ISSN:2509-0291  2022 أبريل/ماي  39 اإلصدار
 

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

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

 Antoine Dumont, la marocanité associative en France, Militantisme et territorialité d’une 
appartenance exprimé à distance, thèse présenté en vue d’obtention du doctorat, université de Poitiers, Ecole 
doctorale de sciences humaines, économiques et sociales, 2007. 

Articles 
 Maroc Hebdo International / n° 821 du 09 au 15 janvier 2009.  
 Catherine. W .DE. Wenden – "l’immigration en Europe " la documentation Française 1999. 
 Ralph.Schor : "une nouvelle immigration-migrations société-vol.14 n° 81/82, Août, 2002. 
 Claud HECKEL et CLAUDE HARTER "L’expérience de Strasbourg" migration société. Vol. 3 n° 73 

janv.-fév. 2001. 
 Paul ORIOL "Les discriminations politiques " Migrations société. Vol.14 n° 81-82 Mai-août 2002 
Colloque 
 Table ronde a été organisé sur le conseil de la communauté marocaine à l’Etranger (CCEM) sur 

l’immigration au salon international de l’édition du livre de Casablanca.12/02/2010 sous le thème « histoire de 
l’immigration de marocain en France, hollande et en Belgique. 

 Said BOUAMAMA "Mémoire pour un mouvement" immigrés et la participation à la vie locale" 
colloque de CCM. BELFORT Octobre 1990. 

 Harlèm Désir, " Etre citoyen, ce n’est pas seulement avoir le droit der vote… c’est participer à la 
vie locale", colloque de centre des cultures méditerranéennes, Belfort, octobre 1898. 

Journaux 
 La croix du 16/11/2009. 
 le Monde 18.05.2001. 
 Jeune Afrique n° 2562 du 14 au 20 février 2010. 
 Le Figaro, 6 avril 2001. 
Revues  
 Hommes et Migration- Janvier, Février 2010. 
 Migration société. Vol. 03-n° 73-2001.  
 Migration société. vol.14. n° 80- 2002 
 Sud/Nord 2001/1 no 14. 
Site we 
 https://aujourdhui.ma. 
   www.courrierinternational.com. 
 www.assemblée-nationale.fr 525/07/2002. 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://www.cairn.info/revue-sud-nord.htm
https://www.cairn.info/revue-sud-nord-2001-1.htm
https://aujourdhui.ma/
http://www.courrierinternational.com/


                                                                                                                    

315 

 

  ISSN:2509-0291  2022 أبريل/ماي  39 اإلصدار
 

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

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

 يف الترشيع املغريب بني القواعد العامة والنصوص الخاصة التصالحية العدالة
Restorative justice in Moroccan legislation between general rules and special texts 

الباحث : التوزاين محمد 
 باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية

 جامعة محمد الخامس بالرباط. -واإلجتامعية السوييس
 

الباحثة : سكينة األمراين العلوي 
 يف القانون الخاص باحثة 

 موالي إسامعيل مبكناس.جامعة 
 

  ملخص املقال:
يشهد قطاع العدالة الجنائية تضخم كبري يف الجرائم املرتكبة نتيجة اإلرساف املفرط يف استخدام السالح العقايب، مام 

تجهت ا خلق كم كبري من الجرائم التي تنوء املحاكم بحملها. و رغبة يف التخفيف من هذا العبء و تحقيق عدالة ناجعة و فعالة،
أغلب الترشيعات الجنائية إىل اللجوء لنمط العدالة التصالحية التي هي طريقة ودية غري قضائية إلدارة الدعوى الجنائية عرب 

 خلقها لآلليات الفعالة التي ميكن من خاللها املساعدة عىل تجاوز أزمة العدالة الجنائية.
 العدالة التصالحية. -يةالعدالة الجنائ -: الظاهرة اإلجراميةالكلامت الدالة

Article Summary: 
The criminal justice sectoris witnessing a large increase in crimes committed as a result of the 
excessive use of punitive weapons, which has created a large number of crimes that the courts are 
burdened. with and a desire to reduce this burden and achieve effective and efective punishment, most 
criminal legislation tended to resort to the style of justice restorative which is a non-judicial method of 
criminal case management by creating mechanisms through which to help overcome the criminal justice 
crisis. 

justice restorative. -criminal justice -: Criminal phenomenon Key words 
 مقدمة

ترتبط الظاهرة اإلجرامية بوجود املجتمعات البرشية، و بالرغم من التطور الحضاري الذي وصلت إليه البرشية يبقى 
فكان لزاما التفكري يف حلول للتصدي لها أو عىل األقل التخفيف من حدتها، من خالل اإلنسان عاجزا عن مكافحة الجرمية، 

، فتختار 765رسم الحدود املألوفة التي ينبغي أن تتحرك يف إطارها سلطة الدولة بهدف الحفاظ عىل قيم العدالة يف املجتمع
درت هذه املصالح و القيم التي تسود به، فإذا ق الجزاء األكرث صالحية و األقرب إىل التعبري عن مدى تقدير املجتمع ألهمية

                                                           

، سنة 00لة العلوم القانونية و السياسية، املجلد سناء شنين،" العدالة التصالحية و أثرها على العدالة الجنائية في التشريع الجزائري"، مج - 765

 .712، ص 2، العدد 9191
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الدولة أن املصلحة تستحق أعىل مراتب الحامية عربت عن ذلك بالعقاب، حيث يعد التجريم هو أقىص مراتب الحامية التي 
 766يضفيها الترشيع عىل نوع معني من املصالح التي تهم املجتمع.

لحياة سايره تضخم ترشيعي هائل يف املجال الجنايئ، جعل وعىل هذا األساس، فتدخل الدولة يف مختلف مناحي ا
تواجه عدد مهول من القضايا املعروضة أمامها، األمر الذي بات يهدد املحاكم بالشلل من خالل البطء  767أجهزة العدالة الجنائية

، 768نائيةبأزمة العدالة الجيف سري اإلجراءات وتعقد املساطر و تأخري البث يف القضايا، كلها أسباب أدت إىل ظهور ما يعرف 
 حيث أنه أضحى الوصول إىل العدالة اآلمنة أمرا عسريا، و غدا القضاء معذورا إذا مل يحقق هذه العدالة املطلوبة.

، 769األمر الذي دفع املجتمعات املحلية إىل البحث عن أبدال يف خفض معدالت الجرمية و العود و التوتر بني أبنائه
آلليات التقليدية إلدارة العدالة الجنائية بجدية، عىل اعتبار أن السياسية املعارصة تتطلب األخذ عىل وجه لذلك بدأت الثورة عىل ا

الرسعة وسائل أكرث فعالية، فظهرت فكرة السياسة الجنائية البديلة التي تهتم باإلصالح و االنتقال من العدالة التقليدية إىل 
 .770العدالة التصالحية 

لحية آلية من اآلليات الودية التي تعتمد عىل إرادة األطراف يف التحكيم يف النزاع و إنهائه خارج دائرة وتعد العدالة التصا
القضاء، والسعي إىل إعادة الحالة إىل ما كانت عليه قبل وقوع الجرمية و ذلك بتقريب وجهات النظر لكال األطراف املعنية 

ت أروقة الجنايئ الكثري من القضايا البسيطة التي ستصبح شائكة إذا دخلبالحوار و التوفيق بينهم، مام سيخفف عىل القضاء 
 .771القضاء

وبالرجوع للتأصيل التاريخي ملوضوع العدالة التصالحية، نجده من املوضوعات ذات الجوانب املتعددة التي اهتمت بها 
ع اإلسالم الصلح لرحمة والصفح واملحبة، حيث رش دين العدالة واملغفرة واالرشيعة اإلسالمية، قبل الترشيعات الوضعية، باعتبارها 

وحث عليه مادام ال يحل حراما وال يحرم حالال، ألنه يقيض عىل املنازعات التي من شأنها أن تشيع الحقد والكراهية يف قلوب 
 الناس، وذلك أنها قد تؤدي إىل عواقب غري محمودة لكافة أطرافها. 

                                                           

ة و منال العرابة و سامية العايب،" دور العدالة الجنائية التصالحية في الحد من أزمة العدالة الجنائية"، األكاديمية للدراسات االجتماعي -766 

 ، بتصرف.229، ص 0، العدد 9190، سنة 02اإلنسانية، املجلد 

يقصد بالعدالة الجنائية ذلك النظام من املمارسات واملؤسسات للحكومات التي تس هدف دعم الرقابة االجتماعية وردع وتخفيف نسبة  - 767

 الجرائم وكذا معاقبة املن هكين للنظام بعقوبات جنائية. 

 م تنوء املحاكم بحملها. نتيجة اإلسراف املفرط في استخدام السالح العقابي، مما خلق كما كبيرا من الجرائ - 768

، سنة 02أمل فاضل عبد خشان عنوز،" العدالة الجنائية التصالحية )دراسة قانونية مقارنة("، املجلة األكاديمية للبحث القانوني، املجلد  - 769

 .09، ص 0، العدد 9101

 .229العدالة الجنائية"، م س، ص منال العرابة و سامية العايب،" دور العدالة الجنائية التصالحية في الحد من أزمة  - 770

ج الجاني إدما ولقد عرفها أحد الباحثين على أنها:" هي الوسيلة التي تسعى إلى إقامة توازن بين شواغل اللحية و املجتمع املحلي، و الحاجة إلى إعادة   

األطراف ذوي املصلحة في إجراءات العدالة من املشاركة في املجتمع، و هي تسعى أيضا إلى تقديم املساعدة على استعادة حقوق اللحية و تمكين جميع 

 فيها بصورة مثمرة".

 .219، ص 00_ عبد الرحمان بن النصيب،" العدالة التصالحية البديل للعدالة الجنائية "، مجلة الفكر، دون ذكر السنة، العدد 

الوساطة الجنائية نموذجا("، املجلة املغربية للدراسات و االستشارات إبراهيم العسري،" العدالة التصالحية: مبررات بروزها و آفاقها باملغرب) - 771

 ، بتصرف.027، ص 3، العدد 9102القانونية، سنة 
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لقول الله  ،ة التصالحية نصوص رصيحة من القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرةورد يف شأن العدالوبناء عىل ذلك، فقد 
" و جزاء سيئة سيئة و قوله جل و عال:. 772" و ليعفوا و ليصفحوا أال تحبون الله أن يغفر لكم"عز و جل يف محكم تنزيله:

إىل الخري ويأمرون باملعروف وينهون  ولتكن منكم أمة يدعونوقوله تعاىل:"  .773مثلها فمن عفى و أصلح فأجره عىل الله"
ال خري يف كثري من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف ، وقوله عز وجل كذلك:" 774" عن املنكر وأولئك هم املفلحون

:" تعدل وقول املصطفى الكريم. 775أو إصالح بني الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيام"
 أال أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصالة تصلح بينهم بالعدل. كام قال رضوان الله عليه:" أي، 776ة"بني االثنني صدق

 .777والصدقة؟ قالوا: بىل يا رسول الله، قال: إصالح ذات البني، وفساد ذات البني الحالقة"
نع الجرمية ية يف مؤمتر ميالنو ملوجدير بالذكر، أن العدالة التصالحية كانت أوىل بوادرها يف الواليات املتحدة األمريك

 32/41إعالنا للمبادئ اإلنسانية لتوفري العدالة لضحايا الجرمية و إساءة استعامل السلطة مبقتىض قرارها  92/00/0224بتاريخ 
الذي نص يف مادته السابعة عىل استعامل آليات غري رسمية لحل النزاعات مبا يف ذلك الوساطة و التحكيم... حيث وصف 

ا اإلعالن بالنرص األديب لحركة حقوق املجني عليهم و ضحايا الجرمية و إساءة استعامل السلطة. بيد أن إعالن فيينا، الصادر هذ
مناديا بإنشاء خطط عمل وطنية و دولية  9111يف املؤمتر العارش ملنع الجرمية و معاملة املجرمني، عاد يف شهر أبريل من سنة 

موعدا ملراجعة الدول ملامرساتها يف  9119يات الوساطة و العدالة التصالحية، و بأن تكون سنة لدعم ضحايا الجرمية تشمل آل
 .778هذا الصدد عرب تبني برامج للعدالة التصالحية

وعىل اعتبار أن العدالة التصالحية تعترب من بني أهم املستجدات التي فرضت نفسها يف معظم الترشيعات، فقد أوالها 
انة خاصة وعمل عىل تكريسها و تنظيمها يف قانون املسطرة الجنائية باعتبارها الرشيعة العامة يف املجال الترشيع املغريب مك

الجنايئ من جهة، ومن جهة أخرى تبناها وعمل عىل تأطريها وسن نصوص خاصة بها يف قوانني خاصة منفصلة عن املسطرة 
 .779الجنائية من قبيل مدونتي السري والجامرك

م للعدالة التصالحية و ألهميته البالغة، استطاعت أن تتبوأ مكانة مهمة عىل مستوى القوانني ذات الصبغة و بهذا التنظي 
الجنائية، حيث تبنى املرشع املغريب بعض هذه اآلليات من قبيل الصلح الزجري و السند التنفيذي يف املخالفات، باإلضافة إىل 

ة الجنائية من خالل اإلعالن عن نتيه يف ذلك يف ضوء قانون املسطرة رغبته يف تبني باقي اآلليات األخرى مثل الوساط
 الجنائية.

                                                           

 .99سورة النور ، اآلية  - 772

 .31سورة الشورى ، اآلية  - 773

 .013سورة آل عمران، اآلية  - 774

 .003سورة النساء، اآلية  - 775

 .0112مسلم حديث  -9232البخاري، حديث  - 776

 .3000حديث صحيح، صحيح أبي داود لأللباني حديث  - 777

، ص 01، العدد 9107زكرياء جبارة،" حدود تأثير املصالحة الزجرية على الدعوى العمومية"، مجلة املنارة للدراسات القانونية و اإلدارية، سنة  - 778

27 . 

من  32الجنائية من حيث املبدأ، وفي نصوص خاصة متفرقة من قبيل املادة  لقد نظم املشرع املغربي العدالة التصالحية في قانون املسطرة - 779

من  72املتعلق باملحافظة على الثروة الغابوية، إضافة للفصل  02/01/0202من ظهير  23املنظم الحتكار الدخان باملغرب، واملادة  19/00/0229ظهير 

 املنظم لصيد األسماك في املياه الداخلية، وغيرها الكثير. 00/13/0291من ظهير  22. وكذلك الفصل 92/00/0222قانون الصيد البحري املؤرخ في 
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من خالل  ةأهميته النظريومن هذا املنطلق، تظهر أهمية املوضوع املزدوجة عرب مستويني نظري وعميل، بحيث تتجىل 
يف القوانني اإلجرائية،  ها العام املتمثلتبني املرشع املغريب لعدة آليات عىل مستوى القوانني ذات الصبغة الجنائية سواء يف شق

أو يف بعض القوانني الخاصة، كلها تروم تعزيز مكانة العدالة الجنائية التصالحية. كام تربز أهميته كذلك عىل نفس املستوى 
 من خالل االهتامم البليغ باملوضوع من الباحثني واملهتمني بالشأن القانوين.

تباع آليات العدالة التصالحية كبديل للدعوى العمومية، هدفها تخفيف العبء عن القضاء فتظهر يف إ أما األهمية العملية 
من خالل العدد الكبري للدعاوي املعروضة أمامه من جهة. ومن جهة ثانية إقامة توازن بني شواغل الضحية و املجتمع املحيل، 

استعادة حقوق الضحية و متكني جميع األطراف ذوي  و الحاجة إىل إعادة إدماج الجاين يف املجتمع، وتقديم املساعدة عىل
 املصلحة يف إجراءات العدالة من املشاركة فيها بصورة مثمرة.

و من خالل ما تقدم ذكره، يظهر أن إشكالية املوضوع غايتها البحث عن القدر التي ساهمت به آليات العدالة 
 ابعة الجنائية ؟ التصالحية يف تكريس سياسة جنائية ناجعة غايتها إبعاد املت

و لإلجابة عن هذه اإلشكالية، سيتم تقسيم هذا املوضوع إىل شقني، عىل أساس  محاولة دراسته وتكييفه باالعتامد عىل 
املنهجني الوصفي والتحلييل يف تجميع الحقائق واملعلومات املتعلقة باملوضوع، كام سيتم مقارنتها مع بعضها البعض تحت مضلة 

 جل الوصول ملعرفة دقيقة وتفصيلية عن املوضوع، وذلك عىل النحو التايل:املنهج املقارن أل 
 آليات العدالة التصالحية عىل ضوء القواعد العامة. أوال:
 آليات العدالة التصالحية عىل ضوء القوانني الخاصة. ثانيا:

 
 أوال : آليات العدالة التصالحية عىل ضوء القواعد العامة.

للسند ب( )عىل أن نعرج يف ، لتحليل عىل آلية الصلح كبديل للدعوى العمومية يف )أ(سيتم الوقوف بيشء من ا  
 التنفيذي يف املخالفات.

 أ: آلية الصلح الزجري.
يعد الصلح الزجري آلية جوهرية يف مؤسسة العدالة التصالحية، لذلك أقره املرشع بتنظيم محكم له من خالل تحديد 

 (.9ة شكليات التي يجب إتباعها يف إطار مامرسته )، كام أحاطه بعد(1)نطاق مامرسته 
 نطاق الصلح الزجري  -1

لقد أخد املرشع املغريب بالصلح الزجري عىل اعتبار أنه من بني أهم اآلليات الشائعة يف الترشيعات الجنائية التي تبنت 
ثابة اإلطار العام للعدالة التصالحية عىل من ق م ج ، و التي تعترب مب 40780العدالة التصالحية، و ذلك من خالل نصه يف املادة 

املتعلق باملسطرة الجنائية املغربية، حيث  99.10781مستوى القانون الجنايئ املغريب الذي أسس لها ألول مرة من خالل القانون 

                                                           

من ق م ج " يمكن للمتضرر أو املشتكي به قبل إقامة الدعوى العمومية و كلما تعلق األمر بجريمة  30ينص املشرع املغربي من خالل املادة  - 780 

 درهم ، أن يطلب من وكيل امللك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر..." 7111ص ى يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة حدها األق

، املنشور بالجريدة الرسمية  9119أكتوبر  2املوافق ل  0392من رجب  97الصادر في  0.19.977املنفذ بالظهير الشريف رقم  99.10القانون رقم  - 781

 .207، ص  9112ناير ي 21املوافق ل  0392ذي القعدة  92بتاريخ  7123عدد 
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ن تجنب متابعة ه مإن هذه املادة أحدثت بذلك حال وسطا بني قراري الحفظ  و املتابعة الذين متلكهام النيابة العامة، إذ سيمكن
 املتهم و يف نفس الوقت تقديم الحل للضحية بالحفاظ عىل حقوقه.

ق م ج دامئا، فقد خول املرشع املغريب اللجوء إىل مسطرة الصلح، متاشيا مع ما هو عليه حال  40وحسب منطوق الفصل 
قاية من اإلجرام و التخفيف عن املحاكم يف ، ناهجا بذلك سياسة جنائية مرنة ألجل الو 782الترشيعات الجنائية املقارنة الحديثة

كل مرة يتعلق األمر بجرمية بسيطة، و ذلك من خالل توسيع هامش العدالة التصالحية، و االهتامم بضحايا الفعل الجرمي و 
دي قفسح املجال أمامهم للتواصل بشكل مبارش أو غري مبارش مع املنحرفني، و تحويل عالقة التصادم بينهام إىل أسلوب تعا

 .783اتفاقي
، حيث عمل املرشع املغريب عىل حرص 784وتجدر اإلشارة أنه ليك يعتد بهذا الصلح، فالبد أن تتوفر فيه رشوط محددة

التي ال تتجاوز العقوبة املرصودة لها سنتني  785نطاق الصلح و كذا قيد من اللجوء ملامرسته، بحيث اقترص عىل الجرائم البسيطة
درهم، مام يعني أنه مل يجعل من إمكانية اللجوء لهذا  4111األمر فقط بغرامة ال تتجاوز بدورها  أو أقل من ذلك، أو إذا تعلق

 اإلجراء متاح يف جميع القضايا.
ونظرا للسامت التي متيز هذه اآللية، فقد جعلت هذا اإلجراء يلقى إقباال مبدئيا لكون أغلب الجرائم املعروضة أمام القضاء 

لبسيطة، والتي ال يكون العقاب مناسبا للرضر  التي تحدثه و ليست كافية إلعادة إدماج الجاين، و هذا تدخل يف زمرة الجرائم ا
انسجاما و متاشيا مع الفلسفة التي تقوم عليها العدالة التصالحية ككل، و هذا عىل عكس املرشع املرصي الذي قام بتعداد 

 .786مكرر من قانون العقوبات 02املادة  الجرائم التي يجوز فيها الصلح عىل سبيل الحرص من خالل
ونتيجة لذلك، كان حري عىل املرشع املغريب أن يحدد هذه الجرائم التي تكون محال للصلح و عدم ترك منطوق املادة 

من ق م ج فضفاضا، وذلك حتى ال يتم تأويلها تأويل خاطئ من جهة. ومن جهة ثانية، رضورة منح النيابة العامة هامشا أوسع  40
أجل فتح باب املصالحة متى كان الرضر الحاصل نتيجة للجرمية غري مؤثر و متى كان من مصلحة الضحية ذلك. و لكن  من

باملقابل متى كانت الجرمية توجب الزجر و الردع وجب عىل الدولة أن تتدخل لفرض سلطتها و هيبتها، كلام تعلق األمر بالجرائم 
 .787اغتصاب األطفال املتعلقة باآلداب العامة من قبيل جرمية

                                                           

يقه قو ذلك  استجابة لاللتزامات الدولية التي تفرض على الدول التقيد بما تمت املصادقة عليه أو االتفاق على بنوده، و هذا ما عملت على تح - 782

 العديد الدول فيما يخص مؤسسة الصلح :

 .0222يو يون 92من قانون املسطرة الجنائية الفرنس ي و لحق تعديل في  30املادة  -

 .9110يناير  3من قانون املسطرة الجنائية االسباني املعدل و الجاري به العمل منذ  230املادة  -

 .0223مكررة من القانون الجديد لإلجراءات الجنائية املصري لسنة  03املادة  -

،  9، العدد  9191ة للرصد القانوني و القضا ي، سنة مصطفى بن سعيدي،" العدالة التصالحية في التشريع الجنا ي املغربي"، املجلة املغاربي - 783

 .037ص 

، ص 9111، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2، الطبعة0عبد الواحد العلمي،"شرح في القانون الجديد املتعلق باملسطرة الجنائية "، ج - 784

911           . 

 .032، م س ، ص  الجنا ي املغربي"،" العدالة التصالحية في التشريع مصطفى بن سعيدي  - 785 

ية العلوم ليوسف اإلدريس ي،" العدالة التصالحية في املادة الجنائية على ضوء التشريع املغربي"، رسالة لنيل دبلوم املاستر في العلوم الجنائية، ك - 786

 .11، ص  9101-9107مراكش ، السنة الجامعية  -القانونية و االقتصادية و االجتماعية، جامعة القاض ي عياض

 ، بتصرف. 10يوسف اإلدريس ي ،" العدالة التصالحية في املادة الجنائية على ضوء التشريع املغربي"، م س ، ص  - 787
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و يجب لفت النظر، عىل أنه بالرغم عىل أن املرشع املغريب قرص الصلح عىل بعض الجرائم كام هو منصوص عليه يف 
من ق م ج، غري أن اإلشكال املطروح هنا هو الصيغة التي جاءت بها هذه املادة، حيث أنه يفهم منها أن الجرائم التي  40املادة 

درهم، بيد إنه بالرجوع  4111اقب عليها فقط بسنتني حبسا أو أقل أو تلك املعاقب عليها بغرامة ال تتجاوز يطالها الصلح هي املع
للقانون الجنايئ نجد أن هذا األخري يحتوي عىل جنح معاقب عليها بالحبس فقط، و أخرى معاقب عليها بالحبس و الغرامة، و 

الجرائم املعاقب عليها بالحبس ألقل من سنتني و الغرامة، و كذا املخالفات أخرى معاقب عليها فقط بالغرامة. فهل هذا يعني أن 
 املعاقب عليها باالعتقال و الغرامة ال تخضع ملسطرة الصلح ؟ أم أن األمر عكس ذلك؟

يف هذا اإلطار، يبدو أن مربر إقصاء مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من مسطرة الصلح مجانب للصواب، خصوصا إذا 
ت هذه الجرائم تشرتك يف األهداف و املزايا التي يحققها الصلح مع باقي الجرائم األخرى التي أجاز املرشع للمشتيك و كان

 .788املشتىك به إجراء صلح بصددها، و تلك التي يقرتح وكيل امللك صلحا بشأنها
حتشمة تبقى مامرسته ضئيلة و مو عموما، إن املرشع املغريب بالرغم من نصه عىل إجراء الصلح بصفة رصيحة إال أنه 

نظرا لإلشكاالت املثارة بشأنه يف الواقع العميل، خصوصا  عىل مستوى النطاق و التي كانت تتجىل باألساس يف توسيع من 
دائرة الصلح لتشمل بعض الجرائم املاسة بالنظام العام؛ مثل جنحة السكر العلني و جنحة استهالك املخدرات، ولعل هذا ما نص 

 يف مسودة مرشوع قانون املسطرة الجنائية الجديد.عليه 
 شكل الصلح -2

من ق م ج، يتضح أن الصلح قد يتم بصورة تلقائية، يطلب مبقتضاه أحد الطرفني من وكيل امللك  40انطالقا من املادة 
مبقتىض  ، حيثتضمني مضمونه داخل محرضه، و قد يكون وكيل امللك هو صاحب املبادرة يف اقرتاح الصلح يف حالة أخرى

املحرض الذي يطلب مبقتضاه أحد الطرفني من وكيل امللك تضمني مضمونه داخل محرض يحق للمشتيك أو املشتىك به مبراضاة 
. و ذلك مع 789الطرف اآلخر و محاولة التوصل معه إىل صلح بشأن الجرمية التي ارتكبها الطرف الثاين يف حق الطرف األول

 جىل أولهام يف أن يقتيض التكييف القانوين للجرمية املراد إنجاز الصلح بصددها إىل جنحة معاقبمراعاة توفر رشطني اثنني؛ يت
، ويتطلب الثاين أن يتم تقديم طلب من 790درهم 4111عليها بالحبس من سنتني أو أقل أو بغرامة ال تتجاوز حدها األقىص 
مة الدعوى  الصلح الحاصل بينهام داخل محرض قبل إقاأحد الطرفني املترضر أو املشتيك به إىل وكيل امللك يتعلق بتضمني

 العمومية.
غري أن التساؤل املطروح يف هذا الصدد، هو هل ميلك وكيل امللك سلطة الرفض؟ سيام وأن عبارة " يف  حالة موافقة 

و هل املقصود م ج غامضة وغري محددة،  مام خلقت التساؤل حول دوره يف هذا الصلح؟  40وكيل امللك" جاءت يف املادة 
مبوافقته عىل هذا الصلح يقترص عىل توفر الرشوط القانونية إلنجاز الصلح و ليس له أن يرفض إذا كان الطلب مستوفيا للرشوط؟ 

 أم أنه ميلك سلطة تقديرية وحده يف قبول أو رفض الطلب؟ و هل يعترب رفضه قرارا نهائيا ال يقبل الرقابة.

                                                           

و  023، العدد الثاني و الثالث، ص 9112عبد الرحيم املوذن،" الصلح كمجراء جديد داخل املسطرة الجنائية"، مجلة أنفاس حقوقية، دجنبر  - 788

027. 

، الساعة 9190أكتوبر  92، تاريخ االطالع 9191يونيو  7بتاريخ  www.lawmorocco.comن ذكر اإلسم، مقال منشور في املوقع الكتروني دو  -789 

03:03. 

 .020، ص 9112، مكناس، محمد أحداف،" شرح قانون املسطرة الجنائية " الجزء األول، الطبعة األولى، مكتبة سجلماسة - 790
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لسلطة التقديرية التي يتمتع بها قايض النيابة العامة تتيح له التحري و البحث عند يف هذا الصدد، ميكن القول  أن ا
مبارشته إلجراء الصلح، و هو بهذه الصفة ال ينصب نفسه  مكان أطراف النزاع، بل يقرتح و ال يلزم، كام أنه يوضح و ال يفرس، 

 ما يكفي استنادا إىل ظروف كل نازلة عىل حدة، عىل بل و ال ميارس أي ضغط. و بهذا، فإن النيابة العامة متلك من العنارص
الوقوف عىل خطورة األفعال و مدى  صدقية و مصداقية الصلح الوارد بشأنها، مام يظهر  أن املرشع املغريب أحسن صنعا بجعل 

دمه، عمال مببدأ أن عمسطرة الصلح خاضعة للسلطة التقديرية للنيابة العامة، يف املوافقة عىل الصلح الحاصل بني الطرفني من 
 .791الجهة الوحيدة التي متلك الدعوى العمومية هي النيابة العامة

و بهذا جعل املرشع املغريب موافقة النيابة العامة عىل الصلح، رشط رضوري و إلزامي  ملبارشة املسطرة، و بذلك حافظ 
، فرتايض الطرفني ال 792ة يف إطار سلطة املالمئةاملرشع املغريب عىل دور النيابة العامة التقليدي كاملكة للدعوى العمومي

من ق م ج عىل الفعل املرتكب، فقد  40يجربها لالنصياع له، و ذلك لفسح املجال للنيابة العامة ملراقبة مدى انطباق رشوط املادة 
 . 793يتفق األطراف مثال عىل الصلح يف أعامل غري مرشوعة

ية الجديد انتبه إىل هذا املقتىض، بحيث أنه و بعدما كانت املوافقة املبدئ و لإلشارة فإن مرشوع قانون املسطرة الجنائية
لوكيل امللك عىل أطوار الصلح ضمن الرشوط الالزمة، أصبحت هذه املوافقة  متنازل عنها و ثم االقتصار عىل ترايض الطرفان 

اقرتاح الصلح  الحق يف املبادرة للتصالح عن طريقعىل الصلح فقط دون اشرتاط موافقة النيابة العامة، و االحتفاظ لهذه األخرية ب
 عىل األطراف أو دعوتهم إليه يف حالة ما إذا ما تبني لها الجدوى منى ذلك.

 ب: السند التنفيذي يف املخالفات
باإلضافة إىل مسطرة الصلح يف الجنح الضبطية التي سبق التطرق إليها، نجد املرشع املغريب تطرق للصلح يف املخالفات 

 (. 9( ووفق شكليات معينة)0ق م ج، وذلك عرب السند التنفيذي املتضمن لرشوط محددة) 329إىل  324ذلك من خالل املواد ك
 رشوط اقرتاح السند القابل للتنفيذ -1

إن من أسباب االطمئنان للعدالة الجنائية هو من متكني الضحايا من الوصول إىل حقوقهم عن طريق تسوية حبية دون 
كم قضايئ، علام أن من أسباب استمرار األمن و استتباب الطأمنينة باملجتمع، و تحقيق تصالح بني طريف الخصومة اللجوء إىل ح

 املبارشين لها و هو ما سيؤدي عىل رأب الصدع و جرب الرضر و الحد من النزاعات االنتقامية. 
ق م ج يعترب يف حقيقة األمر  324قا للامدة  والسند التنفيذي يف املخالفات له عالقة وثيقة مبوضوع الصلح، حيث إنه وف

صورة من صور الصلح التي أجازها املرشع يف املخالفات، والهدف منه نهج مسطرة بديلة عن إجراءات املحاكمة العادية و تخفيف 
ضحية، اقرتاح  والعبء عىل قضاة الحكم، بحيث يتوىل وكيل امللك يف املخالفات املعاقب عليها بغرامة و ال يظهر فيها مترضر أ 

 .794عىل املخالف أو املسؤول املدين إن وجد أداء غرامة جزافية تعادل نصف الحد األقىص املقرر للغرامة املنصوص عليها قانونا
 و بتحليل املواد املتعلقة بالسند التنفيذي يف املخالفات يتضح جليا، أنه ليك يعتد بهذه املسطرة البد من توفر رشوط مكرسة

أن يكون الفعل املرتكب يشكل مخالفة معاقب عليها بغرامة مالية فقط، و أن تكون هذه املخالفة مضمنة يف محرض  قانونا و هي
                                                           

 .11، ص 9112، سنة 9لحسن بيهي،" الصلح الزجري"، مجلة محكمة، عدد  - 791

غير أن هذا الطرح يبدو مجانبا للصواب وال يتماش ى مع روح وأهداف العدالة التصالحية، التي تهدف إلى فض النزاعات بشكل ودي وشبه  - 792

 تعاقدي.

 .27، ص9113ة في مسطرة الصلح الزجري"، الطبعة األولى، مكتبة دار السالم، مارس رشيد مشقاقة،" دليل النيابة العام - 793

 .23ص  ،0، العدد 9111مجلة محاكمة، شتنبر  محمد أعراب،"العدالة التصالحية"، - 794
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. وعليه نجد أن املرشع ضمن عبارة "... يعاقب عليها القانون بغرامة فقط..." 795أو تقرير، و أن ال يظهر فيها مترضر أو ضحية
رشة للرشوط املنصوص عليها، و إذا ما تم إغفال أو عدم توفر إحداها ال ميكن مام يفهم منها صيغة الوجوب بطريقة غرب مبا

املصالحة بشأنها. ومبفهوم املخالفة، يعني ذلك استبعاد كافة الجرائم األخرى من جنايات و جنح و كافة املخالفات التي يوجد 
 م ال.ية لوكيل امللك يف مامرسة هذه املسطرة أ فيها مترضر، و يكون هذا االقرتاح من النيابة العامة و حسب السلطة التقدير

و باإلضافة إىل ما سبق ذكره، فإن تطبيق هذه املسطرة يوجب احرتام الرشوط التي تبارش باحرتام جملة من الضوابط، 
هم تلك أ شأنها شأن باقي املساطر األخرى التي  كرسها املرشع املغريب خصوصا فيام يتعلق بآليات العدالة التصالحية. وتتمثل 

الضوابط يف كون مسطرة السند التنفيذي يف املخالفات مسطرة سابقة عن تحريك الدعوى العمومية من جهة، و بعد البحث 
التمهيدي الذي تنجزه الضابطة القضائية من جهة أخرى، و هذا  انسجاما مع احرتام أهم املبادئ التي تؤطر قواعد املسطرة 

اءة و ذلك ألجل تكريس ضامنات املحاكمة العادلة و التي تعترب املبدأ املذكور إحدى ركائزها الجنائية و املتعلقة بقرينة الرب 
 .796األساسية
 شكليات تطبيق السند التنفيذي يف املخالفات -2
بالرجوع للامدة املنظمة للسند التنفيذي يف ق م ج، نجدها تنص عىل أنه " يجوز للنيابة العامة أن تقرتح عىل املخالف  
 سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ الحد األقىص للغرامة املنصوص عليها قانونا"، مام يفهم منه أنه تبقى الصالحية مبقتىض

للنيابة العامة يف اختيار سلوك مسطرة السند التنفيذي يف املخالفات أو التغايض عنها و تعتمد يف هذا الصدد طريق القواعد 
 العامة.

اعتامد السند التنفيذي يف املخالفات من طرف النيابة العامة، يتوجب أن يتضمن هذا السند بيانات  ويف حالة ما إذا تم
، من قبيل تاريخ صدور السند و إمضاء ممثل النيابة العامة عليه مع رضورة تضمني االسم الكامل للمخالف و مهنته 797أساسية

 كن تضمني نفس البيانات للمسؤول عن الحقوق املدنية للمخالفو محل سكناه، و إن أمكن رقم بطاقته هويته و نوعها، كام مي
إن اقتىض األمر، إضافة لبيان املخالفة و تاريخ ارتكابها ووسائل إثباتها مع وجوب ذكر النصوص القانونية املطبقة عىل املخالفة 

 . 798املرتبة وبيان مبلغ الغرامة
من ق م ج، يبلغ  322ات املشار إليها سلفا، ووفقا ملقتضيات املادة وتجب اإلشارة، إىل أنه بعد استكامل هذا السند للشكلي

السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة يف املخالفة إىل مرتكبها، و عند االقتضاء إىل املسؤول عن الحقوق املدنية برسالة 
من ق م  394دة عليها يف الفقرة الثانية من املا مضمونة مع اإلشعار باالستالم أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التبليغ املنصوص

 .799ج

                                                           

ي ية فقط و يكون ارتكابها مثبتا فق م ج " يجوز للنيابة العامة في الحالة التي ترتكب فيها مخافة يعاقب عليها القانون بغرامة مال 227املادة  - 795

مة امحضر أو تقرير و ال يظهر فيها متضررا أو ضحية، أن تقترح على املخالف بمقتل ى سند تنفيذي أداء غرامة جزافية تبلغ نصف حد األقص ى للغر 

 املنصوص عليها قانونا".

 .27م س ، ص  املغربي"، ،" العدالة التصالحية في املادة الجنائية على ضوء التشريعيوسف اإلدريس ي  -796

 من قانون املسطرة الجنائية. 221يراجع املادة  -797

 مع وجوب اإلشارة إلى أدائها بصندوق كتابة الضبط في أية محكمة ابتدائية. -798

امل هم أو املسؤول عن  ق م ج " يستدعي الشاهد تلقائيا من طرف املحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف املدني أو  297املادة  راجع - 799

 .."الحقوق املدنية، إما برسالة مضمونة مع إشعار باالستالم، و إما باستدعاء يبلغه عون التبليغ أو عون قضا ي، و إما بالطريقة اإلدارية.
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 و تتضمن رسالة تبليغ سند النيابة العامة القابل للتنفيذ إشعارا للمعني باألمر بأداء مبلغ الغرامة املحدد يف السند تحت طائلة
كام مينح أجل  مبثابة استدعاء لها، إحالة القضية عىل جلسة املحاكمة يحدد تاريخها يف السند املشار إليه مع اعتبار هذا اإلشعار

. و فور 800أيام ملرتكب املخالفة أو املسؤول عن حقوقه املدنية من يوم رفض التوصل بالسند القابل للتنفيذ ألداء مبلغ الغرامة 01
كتابة الضبط  قتوصل املعني باألمر برسالة التبليغ بالسند القابل للتنفيذ، ميكن له أن يسدد ما بذمته بعد اإلدالء بها بصندو 

باملحكمة االبتدائية، و التي تقوم هذه األخرية بإشعار النيابة العامة مصدرة السند القابل للتنفيذ داخل أجل أسبوع ابتداء من تاريخ 
، أما يف حالة عدم قبول املعني باألمر باألداء، يحيل وكيل امللك القضية عىل املحكمة و التي تبث فيها وفق القواعد 801األداء

 .802لعامةا
 ثانيا: آليات العدالة التصالحية عىل ضوء القوانني الخاصة

بعد التطرق لألحكام العامة للعدالة التصالحية يف الشق األول، سنقف يف هذا الشق عىل صور هذه اآللية و التي تبناها 
دالة التصالحية ىل فتح هامش العاملرشع املغريب  يف مختلف القوانني الخاصة املكونة للرتسانة القانونية، من خالل العمل ع

 أ(،)بني املخالفني للقوانني التي تعترب ذات الصبغة الجنائية، و التي متزج بني قوانني حديثة النشأة، من قبيل مدونة الجامرك 
 )ب(.ومدونة السري 

 أ: آلية الصلح عىل ضوء مدونة الجامرك
اف عد العامة، نظرا لتميز هذا القانون نفسه و كافة األطر يتميز الصلح يف مدونة الجامرك ويختلف عن الصلح يف القوا

 (.9( و إجراءاتها )0املتدخلة فيه، سيام يف شكل مسطرة املصالحة الجمركية) 
 شكل املصالحة الجمركية -1

ري ثإذا كان املبدأ أن نطاق القوانني الجنائية من النظام لعام، و ال مجال إلرادة األطراف يف تحديد هذا النطاق أو التأ 
أو املصالحة عبارة عن اتفاق بني طرفني و نقطة لتقاطع إرادتهام فإن املفروض أن ال يؤثر أي صلح يف  803فيه، و مادام الصلح

امليدان الجنايئ، ألن أمن املجتمع يهم جميع األفراد و يعلو عىل املصالح الفردية، لذلك ال ينبغي أن يرتك األفراد يترصفون فيه 
. بيد أن هناك بعض الجرائم املعينة يترضر منها بعض األفراد و املؤسسات 804فيام يتعلق بحقوقهم املدنيةبالصلح أو غريه إال 

                                                           

 من ق م ج. 222انظر الفقرة األخيرة من املادة  - 800

 من ق م ج. 222يراجع املادة  - 801

 م ج.من ق  231يراجع املادة  - 802

الصلح لغة: السلم و هي خالف املخاصمة يقال: صلح الشيئ بعد فساده أي أقامه، و الصلح تصالح القوم بينهم، أصلح فصلحت، أما اصطالحا  - 803

 فهو:"عقد يرفع التوتر و ينهي الخصومة بطريقة ودية".

"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في العلوم الجنائية، من ق م ج 30يراجع بشرى الكعلي،" الصلح الجنا ي، دراسة تحليلة نقدية للمادة  -

 .21، ص 9112-9111كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية، جامعة عبد املالك السعدي، السنة الجامعية 

ونية و االقتصادية و االجتماعية، د ذ س ، د ذ ع، كريم الصبونجي،"الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية"، املجلة القانونية للعلوم القان - 804

 .9ص
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بشأنهم، كام هو حال  805بصفة خاصة، و اعتبارا ملصلحتهم ارتأى املرشع املغريب و بصفة استثنائية أن يسوغ لهم إبرام مصالحة
 لتصالحية يف مفهومها العام.، التي تنسجم مع خصائص العدالة ا806الجرائم الجمركية

وعىل هذا األساس، تتم املصالحة الجمركية يف شكل عقد يكون ملزم لطرفيه أي بني املخالف و إدارة الجامرك، و الذي 
يكون يف شكل عقد كتايب مطبوع بني عدة نسخ أصلية تعادل عدد األطراف الذين لهم مصلحة مستقلة فيها طبقا ملقتضيات 

. كام أنه ال يشرتط يف املصالحة الجمركية أن تربم يف زمن معني، 807من مدونة الجامرك املغربية 921الفصل  الفقرة الثانية من
إذ ميكن قبل تحرير املحرض أو أثناء تحريره أو بعده و يف أي مرحلة من املراحل التي يصل إليها النزاع، و لكن يف هذه الحالة 

نه حرير املحرض أو بعده أو أثناء رسيان الدعوى، بحيث يف الحالة األخرية يعترب كأ ميكن التفرقة فقط ما إذا كان التصالح قبل ت
تنازل، والذي ميكن أن تلجأ املحكمة إىل إعالنه كصلح عن طريق التنازل الذي من خالله تسحب اإلدارة شكواها نتيجة للصلح 

 .808عن املتابعة التي سبق و أن حركتها اإلدارة يف حق املشتىك به
قف املرشع عند هذا الحد، وإمنا اشرتط أن يكون هذا العقد الذي تم إبرامه بني األطراف متضمنا لتوقيع كل ومل يتو 

األطراف سواء املخالف أو ممثل إدارة الجامرك التي فوضت له إبرام هذا التصالح، إضافة لرشط مهم آخر تفرضه مدونة 
 40غرار الصلح الزجري املنصوص عليه يف إطار مقتضيات املادة ، واملتمثل يف املصادقة عىل عقد املصالحة عىل 809الجامرك

من ق م ج الذي ال يجعل أي أثر للصلح دون املصادقة عليه من طرف رئيس املحكمة. غري أن املصادقة التي تتم يف إطار 
ووازن  فهذه املرحلة سوى املصالحة عىل ضوء مدونة الجامرك تتم من طرف وزير املالية أو مدير اإلدارة الذي ينوب عنه، و بهذا

 من خالها املرشع بني الصلح يف إطار قانون املسطرة الجنائية و مدونة الجامرك.
 إجراءات املصالحة الجمركية -2

من مدونة الجامرك و الذي يقيض بأنه " لإلدارة قيل حكم نهايئ أو بعده أن تصالح  923بالرجوع للفقرة األوىل من الفصل 
جل أفعال مخالفة للقوانني و األنظمة الجمركية". و من هذا املنطلق، يعترب هذا الفصل اإلطار العام األشخاص املتابعني من أ 

الذي ينظم املصالحة بحيث وضع التوجه الذي عىل ضوءه ميكن القول بإمكانية املصالحة من عدمها، يف حني نجد بأن  هناك 
يه تي تشكل خرقا للقوانني و األنظمة الجمركية، و هذا ما نص علصنفني من األفعال املكونة للمخالفات و الجنح الجمركية ال

و الذي يعني بأن املصالحة الجمركية ال تجوز إال يف الحاالت املذكورة باإلضافة إىل بعض  من مدونة الجامرك 810922الفصل 
 باخرة و الطائرة.الجنح الجمركية األخرى املتعلقة بالرضائب غري املبارشة، و الجنح الجمركية الخاصة ببيان ال

                                                           

 من مدونة الجمارك و الضرائب غير مباشرة. 922إلى  922نص املشرع املغربي على املصالحة الجمركية في الفصول من  - 805

تصالح األاخاص املتابعين من  من مدونة الجمارك و الضرائب غير مباشرة ينص" لإلدارة قبل الحكم النها ي أو بعده أن 922ينص الفصل  - 806

عاقدة انقضاء تأجل أفعال مخالفة للقوانين و األنظمة الجمركية، و إذا وقع الصلح و صار نهائيا قبل الحكم النها ي ترتب عنه بالنسبة إلى األطراف امل

 دعوى النيابة و دعوى اإلدارة، و إذا وقع بعد حكم نها ي فمنه ال يسقط عقوبة الحبس".

من ق مدونة الجمارك"... إذا وقع الصلح و صار نهائيا قبل الحكم النها ي ترتب عليه املسؤولية بالنسبة لألطراف املتعاقدة  921 الفصل - 807

هم انقضاء النيابة العامة و دعوى اإلدارة. يجب أن تنبث املصالحة كتابة على ورق مدموغ من عدد النسخ األصلية يعادل عدد األطراف الذين ل

 قلة فيها" مصلحة مست

 . 011، م س، ص،" العدالة التصالحية في املادة الجنائية على ضوء التشريع املغربي"يوسف اإلدريس ي - 808

من مدونة الجمارك:" ال تصبح املصالحة نهائية إال بعد املصادقة عليها من طرف الوزير املكلف باملالية أو من طرف مدير  923املادة  راجع - 809

 ئذ األطراف بكيفية ال رجوع فيها و ال يمكن أن يقدم بشأنها أي طعن".اإلدارة، و تلزم حين

 مكرر مرتين من مدونة الجمارك:" تشكل جنحا جمركية من الطبقة األولى: 922ينص الفصل  - 810
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و عىل هذا األساس، فإن األفعال التي تدخل يف نطاق املصالحة الجمركية تؤدي إىل انقضاء الدعوى العمومية و محو 
آثار الجرمية، فمن جهة إذا متت املصالحة عىل مستوى إدارة الجامرك و كان ذلك قبل إخطار السلطات القضائية فإنه يرتتب 

هذه األخرية بامللف كوثيقة إدارية و ال ترسل أي نسخة منها إىل النيابة العامة. أما إذا متت املصالحة  عنها حفظ القضية، و تحتفظ
و امللف بيد النيابة العامة، ففي هذه الحالة يحفظ امللف عىل مستوى النيابة ووفقا إلجراءات الحفظ، أما إذا كانت النيابة العامة 

مية فإن املحكمة هي من ترصح بانقضاء الدعوى العمومية بفعل املصالحة، سواء يف قد ترصفت يف امللف وحركت الدعوى العمو 
 .811املرحلة االبتدائية أو اإلستئنافية

 ب: العدالة التصالحية عىل ضوء مدونة السري
من بني أهم املقتضيات التي أىت بها هذا القانون هو نصه رصاحة عىل األحكام التصالحية و التي تشكل إضافة نوعية 
لهذا القانون، الذي شجع عىل اللجوء للصلح عوض اإلحالة عىل املحكمة و االكتفاء باقرتاح الغرامة عوض املحاكمة يف أفق 

 (.9( وطرق لكيفية تحصيلها )0تحقيق عدالة تصالحية، هذه الغرامة التي لها نطاق تتأرجح داخله) 
 نطاق الغرامة التصالحية يف مدونة السري -1

                                                           

 ق استيراد أو تصدير املخدرات أو املواد املخدرة و محاولة استيرادها أو تصديرها بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطاب -0

 أعاله للمخدرات و املواد املخدرة  030الحيازة الغير املبررة بمفهوم الفصل  -9

 كل خرق لألحكام املتعلقة بحركة و حيازة املخدرات و املواد املخدرة في مستودع أو مخازن أو ساحات االستخالص الجمركي. -2

 الجمارك:من مدونة  930أما الجنح الجمركية من الطبقة الثانية فيحددها الفصل 

 بعده  939ال هريب املعرف به في الفصل  -0

 كل زيادة غير مبررة في الطرود و بصفة كل زيادة في العدد تثبت عند القيام بمحصاء في املستودع أو في املستودع الصناعي الحر  -9

 وجود بضا ع في املستودع ال تستفيد من نظام املستودع لسبب غير سبب عدم صالحي ها للحفظ  -2

 خرق مقتضيات الجزء الثامن من هذه املدونة و املتعلق بالضرائب غير املباشرة  -3

 أعاله  31خرق مقتضيات الفصل  -7

 أعاله  21خرق الفصل مقتضيات  -1

ما يكون اتية لإلدارة، عندكل عمل أو مناورة تنجز بطرق معلوماتية أو إلكترونية ترمي إلى إتالف واحد أو أكثر من املعلومات املخزنة في النظم املعلوم -2

 الغرض من هذا اإلتالف هو التملص من رسم أو الحصول بصفة غير قانونية على امتياز معين 

أعاله املنجز عن طريق مكتب للجمارك إما بدون تصريح مفصل أو  92استيراد أو تصدير البضاعة املحظورة املشار إليها في البند" أ " من الفصل  -3

 حيح أو غير مطابق للبضاعة املقدمة بحكم تصريح غير ص

ات حوجود بضا ع في مخازن و ساحات االستخالص الجمركي الواقعة خارج الحظائر الجمركية للموانئ و املطارات التي تقص ي من هذه املخاز و السا -2

 أعاله.  19من الفصل  2الجمركية طبقا ألحكام الفقرة 

 

القواعد العامة و مدونة الجمارك"، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، كلية العلوم  حسن الطاهري،"اإلجراءات الجمركية بين - 811

 .27، ص9109-9100مراكش، السنة الجامعية  -القانونية و االجتماعية و القتصادية، جامعة القاض ي عياض
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املتعلق  49.14813، ظهر القانون 812ث السري و تزايد أعداد الضحايا ممن يصابون بأرضار بدنيةعىل إثر تكاثر حواد
بعد مخاض عسري و الذي يعترب أرضية جامعة لكل املقتضيات املتعلقة بحوادث  001.04814مبدونة السري الذي غري و متم بالقانون 

ألحكام راهنية يف هذا الشأن، بحيث نص رصاحة عىل تبنيه لالسري و مبنظور جديد يساير ما أصبح يكتسبه املغرب من خطورة و 
 التصالحية.

وجدير بالذكر أن املقصود بالغرامات التصالحية و الجزافية يف إطار مدونة السري، كافة الغرامات املتعلقة باملخالفات التي 
ة بصورة و مبجرد أداء مرتبط للمخالف تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة جزافية يرتبط تحديدها مبستوى خطورة املخالفة،

فورية للغرامة التصالحية و الجزافية، ال تحرك الدعوى العمومية، كام أنه يؤديها فيام بعد بالخزينة العامة أو بالربيد أو بباقي 
 .815شبابيك األداء متى مل ينازع يف املخالفة

ة املخالفات الخطرية، كام هو الشأن مثال يف حالة من مدونة السري ميكن أن تكون موضوع مصالح 024وبالرجوع للامدة 
من غري أضواء خارج العمران أو   كلم، أو التوقف املخالف للقانون ليال 41كلم عىل أقل من  31تجاوز الرسعة املسموح بها ب 

مي الخارج طريق العمو عدم احرتام عالمة قف أو ضوء التشوير األحمر أو التوقف يف املنعرجات أو السري ليال بدون إنارة يف ال
 العمران إىل غري ذلك من املخالفات التي تعترب ذات جسامة من الدرجة الثانية كمسك الهاتف باليد أثناء السياقة.

و املالحظ يف هذه املخالفات، كونها بغض النظر عن خطورتها فهي تقبل املصالحة حتى و لو كان املخالف يف حالة العود، 
الدرجة األوىل فإن ارتكاب مخالفة ثانية خالل سنة من تاريخ صدور مقرر قضايئ حائز لقوة اليشء باستثناء املخالفات من 

املقيض به ال ميكن أن تجرى املصالحة بشأنها إذا توافرت عنارص العود. يف حني أن املخالفات من الدرجة األوىل و الثانية غري 
و أعقبتها أو ارتكب الفاعل عدة مخالفات ألحكام قانون مدونة السري، و املقرونة بحالة العود، فإذا سبقتها جنحة أو صاحبتها أ 

متت معاينة هذه املخالفات، و عىل األقل مخالفة واحدة فال ميكن أن تكون موضوع مصالحة، مام يعني أن الجنح الواردة يف 
 .816قانون مدونة السري ال ميكن أن تكون كلها موضوع مصالحة

 -الصلح -من ق م ج وذلك 40رة أن الفرق الجوهري بني الصلح املنصوص عليه يف املادة و يف هذا الصدد تجدر اإلشا
املنصوص عليه يف مدونة السري، أن  يف األوىل تكون العالقة التفاوضية ثالثية أي بني الجاين و املترضر و النيابة العامة، أما 

 لف و النيابة العامة الغري.يف الحالة الثانية فالعالقة تكون ثنائية فقط، بني الشخص املخا
 كيفية تحصيل الغرامات التصالحية و الجزافية يف مدونة السري -2

نجدها نصت عىل الحاالت التي ميكن أن تكون موضوع تصالح، حيث  001.04من القانون  902بقراءة مقتضيات املادة 
ساعة األوىل،  94حالة األداء الفوري أو خالل  درهم يف 411بالنسبة للحاالت التي تصنف من الدرجة األوىل فغرامتها يف حدود 

                                                           

اإلرادية  لاللتزام )املسؤولية املدنية و اإلثراء بال سبب("، الطبعة عبد الحق الصافي،" الوجيز في القانون املدني، الجزء الثاني، املصادر غير  - 812

 .917، ص 9107األولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 

مدونة السير على الطرق،  79.17املتعلق بالقانون  9101فبراير  00املوافق ل  0320صفر  91الصادر بتاريخ  0.01.12الظهير الشريف رقم  - 813

 .9101شتنبر  21املوافق ل  0320شوال  90الصادرة بتاريخ  7323لجريدة الرسمية عدد ا

املوافق  0322بتاريخ ذو القعدة  1321، الجريدة الرسمية عدد 9101يوليوز  03املوافق ل  0322شوال  02بتاريخ  0.01.011ظهير شريف رقم  - 814

 .7317، ص 9101غشت  00ل 

، عدد 9102التصالحية و الجزافية في مدونة السير و حسن تطبيق العدالة الجنائية"، مجلة القضاء و القانون، بنسالم اوديجا،"الغرامات  - 815

 .20، ص012

 .72، ص72، العدد 9100عبد هللا درميش،"العدالة التصالحية في مدونة السير على الطرق"، مجلة محكمة االستنناف بالدار البيضاء، السنة  - 816
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درهم إىل  411يوم األوىل، يف حني تنخفض قيمة الغرامات املرتبطة باملخالفات من الدرجة الثانية من  04درهم خالل  411أو 
يمة عنها غرامة  بقيوما، بينام املخالفات من الدرجة الثالثة فتؤدى  04درهم يف غضون  341ساعة األوىل، أو  94درهم خالل  311
يوم من تاريخ ارتكاب  04درهم يف غضون  911ساعة، أو  94درهم يف حالة األداء الفوري أو خالل  311درهم عوض  041

 املخالفة.
من نفس القانون، باإلضافة إىل املخالفات التي تصنف يف الدرجة  024ويف نفس السياق، فهذا ما نصت عليه املادة  

درهم و التي ال تكون محل تصالح  311درهم و  411و املحددة غرامتهام بني  021و  024التي تحددهام املواد الثانية و الثالثة و 
يف الحاالت املذكورة أعاله. وتؤدى هذه الغرامة عرب طريقتني؛ فيمكن لها أن تؤدى فوريا إىل العون املحرر املحرض، كام ميكن 

ن اليوم املوايل ليوم ارتكاب املخالفة، يف أماكن األداء التي تحددها اإلدارة أن تؤدى داخل أجل ثالثون يوما كاملة يبتدئ م
 817لهذا الغرض.

وجدير بالذكر، أن األثر الناتج عن تحصيل الغرامات التصالحية و الجزافية هو سقوط الدعوى العمومية أو املتابعة و هذا 
 من مدونة السري. 991ما أكدته املادة 
 :خامتة

عدالة التصالحية تعترب بحق مبثابة نظام يقوم عىل مجموعة من اآلليات التي تؤطره وتنظمه، و التي صفوة القول، فال
جاءت كغاية يف حد ذاتها، تولدت عن مجموعة من املعطيات التي يعرفها الحقل القانوين بصفة عامة، و يف ظل تزايد املد 

 من أجل التصدي للظاهرة اإلجرامية، التي رغم ذلك مل تستطيعاإلجرامي رغم كل املحاوالت التي تنهجها السياسات الجنائية 
 أن تحقق مقاربة قانونية أو أمنية لتصل إىل ذلك.

األمر الذي يقيض بتقديم بعض االقرتاحات التي ميكن أخذها بالحسبان من لدن املرشع املغريب بغية مسايرة و إتباع 
 التطور الحاصل يف السياسة الجنائية، وذلك من قبيل: 

  اللجوء لنمط العدالة التصالحية باعتبارها طريقة ودية غري قضائية إلدارة الدعوى الجنائية عرب خلقها لآلليات
 الفعالة التي ميكن من خاللها املساعدة عىل تجاوز أزمة العدالة الجنائية؛

 الخصومة  رافالعمل عىل تبني آليات العدالة التصالحية و جعلها إلزامية، و فتح قنوات التواصل بني أط
 الجنائية و عدم تحريك الدعوى العمومية إال إذا تعذر التوصل إىل التصالح أو املصالحة؛

  تكريس ثقافة الصلح من خالل نرش التوعية بني املتقاضني و تحسيسهم بإيجابياته عوض إحالة قضاياهم
 عىل املحاكم ملا يف ذلك من إهدار للوقت و إطالة يف اإلجراءات و تعقيداتها؛

  العمل عىل تحيني القوانني الخاصة التي تكرس ملفهوم العدالة التصالحية مبا يساير التطور الحاصل يف
 مجال الوسائل البديلة عامة.

 
 
 
 

                                                           

 من مدونة السير. 990املادة  يراجع - 817
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 دور القضاء يف تكريس العدالة الرضيبية
 عىل تعويضات نزع امللكية واالعتداء املادي منوذجا" "الرضيبة

The role of the judiciary in establishing tax justice tax on compensation for expropriation and physical 
assault as a model 

الباحثة : غزالن بوعبديل 
 جامعة محمد الخامس بالرباط    باحثة بسلك الدكتوراه

 الدراسة :ملخص 
حاولت هذه الورقة البحثية رصد خصوصيات تدخل القضاء اإلداري يف صنفني من التكاليف العامة املفروضة يف إطار 
املساواة عىل األفراد، فمن جهة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة، ومن جهة أخرى الرضيبة عىل التعويضات الناتجة عن هذا 

ة إىل مقاربة مدى عدالة الرضيبة املفروضة عىل تعويضات نزع امللكية، مستعرضة اإلشكاالت النزع، ويف ذات الصدد سعت املقال
، ويف حالة أدائها يجد املنزوع ملكيته عائق آخر 9191من قانون املالية لسنة  2التي يثريها تنفيذ هذه التعويضات يف سياق املادة 

 ض يف إطار الرضيبة عىل األرباح العقارية.ال يقل عن نظريه السابق وهو استخالص جزء من ذلك التعوي
كام عملت عىل تسليط الضوء عىل الدور االجتهادي البالغ األهمية للغرفة اإلدارية مبحكمة النقض يف تكريس قاعدة 

لرغم اعدم خضوع التعويض عن االعتداء املادي لالقتطاع الرضيبي يف الحالة التي تعمد فيها اإلدارة الجبائية عىل القيام بذلك ب
 من غياب أي نص ترشيعي.
 .تعويضات االعتداء املادي عىل امللكية العقارية -التعويض عن نزع امللكية –العدالة الرضيبية الكلامت الدالة : 

Abstract : 
This research paper attempted to monitor the peculiarities of the administrative judiciary’s intervention 

in two types of public costs imposed in the framework of equality on individuals, on the one hand 
expropriation for the public benefit, and on the other hand the tax on compensation resulting from this 
expropriation, and in the same regard the article sought to approach the extent of tax justice imposed on 
expropriation compensation, reviewing the problems raised by the implementation of these compensation 
in the context of Article 9 of the Finance Law for the year 2020, and in the event of its performance, the 
expropriated find another obstacle not less than its previous counterpart, which is to extract part of that 
compensation within the framework of the tax on real estate profits. 

It also worked to shed light on the critical jurisprudential role of the Administrative Chamber of the 
Court of Cassation in establishing the rule that compensation for material abuse is not subject to tax 
withholding in the case in which the fiscal administration deliberately did so despite the absence of any 
legislative text that permits this. 

Keywords : Tax justice- compensation for expropriation- compensation for physical assault on real 
property. 
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 مقدمة :
"عىل 818من الدستور 32من املبادئ الدستورية املتفق عليها، مبدأ مساواة األفراد أمام التكاليف العامة، إذ نص الفصل 

وكذا  صفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البالد،الجميع أن يتحمل، ب
 تلك الناتجة عن األعباء الناجمة عن اآلفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البالد".

عض اآلخر وهو  الجميع أو عىل البونتيجة لذلك ال يجوز أن تقع أعباء املنفعة العامة عىل البعض بينام تعود الفائدة عىل 
، ويف 820التي ال يجوز أيضا أن تستعمل كوسيلة إلثراء منزوع امللكية عىل حساب األموال العامة 819ما ينطبق عىل نزع امللكية

عىل الدخل صنف األرباح العقارية وذلك  821سياق تحمل األعباء العامة نجد أن من ضمن مشتمالت الترشيع الجبايئ، الرضيبة
لالقتطاع الرضيبي، وإذا كانت هذه املقتضيات واضحة املعامل من حيث اإلطار الترشيعي،  822ضاع تعويضات نزع امللكيةبإخ

فإنه باملقابل نجد أن بعض اإلدارات الجبائية تعمد إىل إخضاع التعويضات الناتجة عن االعتداء املادي لالقتطاع الرضيبي يف 
 ظل غياب أي مقتىض رصيح يف هذا الشأن.

يكتيس موضوع رقابة القضاء اإلداري عىل رضيبة تعويضات نزع امللكية ألجل املنفعة العامة، واالعتداء املادي عىل امللكية 
العقارية أهمية جد بالغة، عرب تسليط الضوء عىل الضامنات املقررة يف هذين املجالني، فمنها ما هو مرتبط بالقواعد اآلمرة التي 

طرة الجبائية وقانون نزع امللكية ألجل املنفعة العامة، ومنها ما كرسه القضاء وهو بصدد فض هذه أقرها املرشع يف صلب املس
 املنازعات. 

كام مينح هذا املوضوع راهنيته من خالل الوقوف عىل نوعني من األعباء العامة املفروضة عىل األفراد يف إطار املساواة 
سواء تعلق األمر بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة، أو الرضيبة املفروضة عىل من جهة، ومن جهة أخرى عدم تكافؤ طريف العالقة 

التعويض الناتج عن هذا األخري، بحيث نجد اإلدارة الجبائية التي تحرص عىل تنفيذ النظام الجبايئ ويف املقابل هناك امللزم 
ائية، وطرف ري متكافئة : طرف قوي هو اإلدارة الجبالذي يساهم يف التنفيذ ويتحمل العبء، فالعالقة بني الطرفني بالرضورة غ

                                                           

 93مكرر بتاريخ  7213الجريدة الرسمية عدد ( بتنفيذ نص الدستور، 9100يوليو  92) 0329من شعبان  92صادر في  0.00.20ظهير شريف رقم   818

 .2111(، ص 9100يوليو  21) 0329شعبان 

من الدستور  27عات الوطنية، وعلى هذا األساس نص الفصل يعد حق امللكية من الحقوق املكفولة بمقتل ى الدستور واملواثيق الدولة والتشري 819

املتعلق بمدونة الحقوق العينية، على أنه ال يحرم أحد من  22.13من القانون رقم  92بأن حق امللكية وحرية املبادرة مضمونان، كما نصت املادة 

 فعة العامة ووفق اإلجراءات التي ينص عليها القانون. ملكه إال في األحوال التي يقررها القانون، ال تنزع ملكية أحد إال ألجل املن

820 Maxime Chretien «L’indemnité d’expropriation» R.D.P/1937, P 411. 

فرد لليست الضريبة سوى آلية من أخرى لتدبير الحياة داخل الدولة، قيل عنها أنها ثمن العيش داخل الجماعة، وقيل أنها التأمين الذي يدفعه ا 821

 نفس الهدف، بل قيل أنها اإلعانة املمنوحة للحاكم ذات طبيعة تكميلية ملوارده العادية، ثم بعدها عرفها كواجب ثم إلزامها مفروضا. من أجل

Waline et Laferrière, Traite de sciences et légalisation financière, Paris, L.G.D.J, 1952, P 218. 

فمن الضريبة تتلخص من الناحية النظرية أن عليها أن تمكن الدولة من تغطية أكبر جزء أو باألحرى مجموع  M. Championبالنسبة لآلخرين كاألستاذ 

 نفقاتها السنوية الدائمة.

M. Champion, Finances publiques du Maroc, Publié par le ministre de l’économie nationale et des finances. Sans désignation du  lieu, 

1960-1961, p 227. 

ة بحرمان يتعددت التعريفات التي عرفت نزع امللكية ألجل املنفعة العامة، ومن ضمنها نجد أن "نزع امللكية للمنفعة العامة هو قيام السلطة اإلدار   822

 املالك من عقاره جبرا لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل".

 .192، ص 0221ة ومطبعة اإلشعاع اإلسكندرية، طبعة ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، مكتب
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ضعيف هو امللزم بالرضيبة، إال أن هذا ال يعني أن سلطة اإلدارة يف فرض الرضائب هي سلطة مقيدة، كل ما يف األمر أن لها 
 واجهة اإلدارة.م سلطات واسعة تقتضيها طبيعة العمليات الجبائية، وينتج عن هذا وضعية قانونية متميزة للملزم بالرضيبة يف

 إشكالية الدراسة :
: إىل أي حد ساهم القضاء اإلداري يف تحقيق العدالة الرضيبية إذن ومن خالل ما تقدم، ميكن طرح اإلشكال التايل

 من خالل الرقابة عىل رضيبة تعويضات نزع امللكية واالعتداء املادي؟
 من قبيل : تنبثق عن هذا اإلشكال السابق أسئلة واستفسارات فرعية جمة

  هل من حق الدولة يف شخص املديرية العامة للرضائب والخزينة العامة للمملكة أن تطالب املنزوعة ملكيته بدفع رضيبة
 عن التعويض املحصل عليه؟ 

 يف تحصيل الديون   هل يعترب القسط الرضيبي هذا دينا من الديون التي ميكن استيفاؤها بطرق التحصيل املعمول بها
 العمومية؟
 . كيف أسهمت الغرفة اإلدارية مبحكمة النقض يف تكريس العدالة الرضيبة من خالل تعويضات االعتداء املادي؟ 

 فرضيات الدراسة :
 الرضيبة عىل تعويضات نزع امللكية بني حامية القضاء اإلداري للملزم ومدى عدالة االقتطاع الرضيبي.:  الفرضية األوىل
ة اإلدارية للعدالة الرضيبة عرب عدم إخضاع التعويض عن االعتداء املادي لالقتطاع تكريس الغرف:  الفرضية الثانية

 الرضيبي.
إن محاولة مقاربة اإلشكال السابق واإلجابة عن األسئلة املرتبطة به ستحقق من خالل تقسيم املوضوع إىل مطلبني، 

تسليط الضوء  لثاينانزع امللكية، فيام يخص  خصوصيات الحامية القضائية للملزم الخاضع لرضيبة التعويض عناألول يخص 
 عىل اجتهاد الغرفة اإلدارية مبحكمة النقض املتعلق بعدم إخضاع تعويضات االعتداء املادي لالقتطاع الرضيبي.
 املطلب األول : خصوصيات الحامية القضائية للملزم الخاضع لرضيبة التعويض عن نزع امللكية

ا يؤثر عىل نشاط االقتصاد الوطني سواء ارتبط هذا الدور بالنظر إىل حجم موارد امليزانية يكتيس العنرص الجبايئ دورا هام
العامة التي تستمد مصدرها من االقتطاعات الجبائية، أو بالنظر إىل األهداف التدخلية التي تستهدفها الدولة من وراء هذه 

، لهذا عىل نشاط الوحدات االقتصادية كيفام كان شكلها االقتطاعات، فام تستخلصه الدولة من رضائب ورسوم يؤثر بالرضورة
يستلزم التدبري العقالين لهذه الوحدات األخذ بعني االعتبار العنرص الجبايئ قصد التحكم يف عبئه إال أن األمر ليس بهذه 

ة فنية معقدة ومتشعبة عالسهولة، كام ترغب يف ذلك الوحدات االقتصادية فالعملية الجبائية منظمة تنظيام دقيقا وتتميز بطبي
 .823وتتداخل فيها أطراف عدة

تعترب أرباحا عقارية لتطبيق أحكام الرضيبة عىل الدخل، 824من املدونة العامة للرضائب 10استنادا إىل ذلك تنص املادة 
ه الرضيبة الفرق بني ياألرباح املثبتة أو املحققة مبناسبة نزع ملكية عقار من أجل املنفعة العامة ويساوي صايف الربح املفروضة عل

                                                           

، ص 0222يونيو -أبريل 02عبد القادر تيعالتي، الضمانات الجبائية من خالل التشريع والقضاء، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية العدد  823

90. 

ذي الحجة  01بتاريخ  0.11.929الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  9112للسنة املالية  32.11من قانون املالية رقم  7املحدث بموجب املادة  824

 .9191(، طبعة 9111ديسمبر  20) 0392
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مثن التفويت مطروحة منه إن اقتىض الحال مصاريف التفويت ومثن التملك مضافة إليه مصاريف التملك، ويتعني عىل املستفيد 
من التعويض عن نزع امللكية ألجل املنفعة العامة أن يقدم إقرارا وفق منوذج معد من طرف اإلدارة الرضيبية مقابل وصل إىل 

من املدونة  044يوما املوالية لتاريخ قبض التعويض، كام ميكنه اعتامد اإلقرار اإللكرتوين طبقا للامدة  31ب خالل قابض الرضائ
 العامة للرضائب.

ويجب أن يتم إعداد اإلقرار مرفقا بجميع الوثائق الالزمة الحتساب الرضيبة وال سيام الحكم أو القرار القضايئ بالتعويض 
 .826أو التكمييل 825االحتياطي

من املدونة العامة للرضائب، ألن األداء اإلرادي  023وميكن للمستفيد أن يبادر بدفع الرضيبة بطريقة تلقائية طبقا للامدة 
، واإلدارة الرضيبية عرب جدول الرضيبة الذي يحدد الدين الجبايئ يعترب 827Trotabasهو القاعدة يف تحصيل الرضيبة حسب 

قابض الرضائب توجيه ورقة إعالم للملزم من أجل الرضيبة املرتتبة عليه جراء حصوله عن سندا تنفيذيا، كام أن باستطاعة 
التعويض عن نزع امللكية، ويف جميع األحوال فإن التعويض املحكوم به يكون أساسا لتحديد الرضيبة، وال ميكن للقابض أن 

 .كان مرفقا بنسخ طبق األصل للحكم النهايئ ينازع يف قيمة التعويض أو القيام مبراجعة املبلغ املايل املرصح به إن
ويف الحالة التي يستنكف املستفيد من التعويض عن نزع امللكية عن إيداع اإلقرار املذكور، توجه إليه رسالة مضمونة مع 

يداع إقراره إ  اإلشعار بالتوصل أو بواسطة الطرق اإلدارية أو بواسطة أعوان كتابة الضبط أو املفوضني القضائيني، يطلب منه فيها
 يوما املوالية لتاريخ تسلم الرسالة املذكورة.  31داخل أجل 

وإذا ما متادى امللزم يف ال مباالته، تقوم اإلدارة بإشعاره باألسس التي قدرتها والتي عىل أساسها ستفرض تلقائيا الرضيبة 
اإلخبار املذكورة، وبعد ذلك يصدر قابض الرضائب يوما من تاريخ تسلم رسالة  31إذا مل يقع إيداع إقراره داخل أجل ثان مدته 

األمر بالتحصيل وكذا الزيادات والغرامات عن التأخري والذعائر املتعلقة بها يف جدول أو قوائم منتجات أو أوامر باالستخالص ال 
، وخاصة توجيه طلب إىل املدير من املدونة العامة للرضائب 934ميكن أن ينازع فيها إال باتباعه املسطرة املنصوص عليها يف املادة 

 .828العام للرضائب أو من يقوم مقامه
أشهر املوالية  1وإذا مل يقبل امللزم القرار الصادر عن اإلدارة نتيجة طلبه أو يف الحالة التي مل يتلق أي جواب داخل أجل 

لية لتاريخ تبليغ القرار املذكور، كام ميكن يوما املوا 31لتاريخ املطالبة، تعني عليه رفع األمر إىل املحكمة املختصة داخل أجل 
يوما  31أشهر املوالية لتاريخ املطالبة رفع طلب إىل املحكمة املختصة داخل أجل  1للمعني باألمر يف حالة عدم الجواب داخل 
 املوالية لتاريخ انرصام أجل الجواب املذكور.

                                                           

ع وقع دف تجدر اإلشارة إلى أن اإلذن في الحيازة إلى السلطة النازعة للملكية أو من يقوم مقامها ال يمكن أن يتم من الناحية القانونية إال إذا  825

 حددة من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم بعد نشر مقرر التخلي.التعويضات االحتياطية امل

 .019، ص 0222امحمد الشقوري، نزع امللكية "املسطرة اإلدارية والقضائية" مجلة املحامون العدد الثالث، السنة الثانية 

عن نزع  لكية، أو هو مبلغ الفرق بين التعويضيعتبر التعويض التكميلي هو مبلغ الفرق بين التعويض االحتياطي والتعويض النها ي عن نزع امل  826

 امللكية املحكوم به ابتدائيا وبين التعويض عن نزع امللكية في املرحلة االستننافية )أو النهائية(.

دة الدار ، مطبعة النجاح الجدي9112محمد الكشبور، نزع امللكية ألجل املنفعة العامة قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء، الطبعة الثانية 

 .902البيضاء، ص 

827 Louis Tratabas, Jean Maris Cotteret, Droit Fiscale, Paris, Dalloz 1991, P 323. 

ة لالعربي محمد مياد، نزع امللكية ألجل املنفعة العامة على ضوء التشريع وأحكام الدستور )دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية(، سلس  828

 وما بعدها. 921، ص 91لك إعالم وتبصير املس ه
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 بالغ املستحقة، وإذا دعت الرضورة إىل ذلك البدء يفويف جميع األحوال ال تحول املطالبة دون التحصيل الفوري للم
مسطرة التحصيل الجربي، ويشمل التحصيل الجربي مجموع املبالغ املستحقة عىل املدين، وتبارش إجراءات التحصيل الجربي 

 للديون العمومية حسب الرتتيب التايل:
 اإلنذار 
 الحجز 
 البيع 

ة يبة املرتتبة عن التعويض املحصل عليه يف إطار دعاوى نزع امللكيوميكن اللجوء إىل اإلكراه البدين لتحصيل الرض
ألجل املنفعة العامة، متى توفرت رشوط ذلك، ذلك أن مرحلة التحصيل الرضيبي هي مسألة حاسمة يف العملية الرضيبية ككل، 

 .829بعد أن متر من التأسيس الرضيبي، تقدير املادة الرضيبية، الحساب والتصفية
ا من املقتضيات السالفة الذكر نالحظ غياب العدالة الترشيعية، فإىل جانب حرمان املنزوعة ملكيته من حق وهكذا انطالق

امللكية وكذا الحقوق املتفرعة عنها بقوة القانون مقابل تعويض ال يتالءم مع الثمن الحقيقي للملك املنزوعة منه بعلة أن الغاية 
م رضيبة هذه التعويضات، فالتعويضات املقرتحة من طرف اللجنة اإلدارية للتقويم من النزع هي املنفعة العامة يجد نفسه أما

تكون هزيلة بالنظر إىل امللك املنزوع، ونلمس ذلك من خالل العديد من االجتهادات القضائية خاصة تلك التي يتم الحكم من 
دم ته بالتعويض املقرتح، أو يف حالة توصله وعيف الحالة التي يقبل يف املنزوعة ملكي 830خاللها وفق مقرتح اللجنة اإلدارية

"أ/ بأداء جامعة مكناس لفائدة الدولة 831جوابه وكذا التوصل بواسطة قيم ...، ومن ذلك ما قضت به املحكمة اإلدارية مبكناس 
ة الدولة املغربية درهم لفائد 442991يف شخص ممثله القانوين تعويضا إجامليا ونهائيا محددا يف مبلغ  -امللك الخاص –املغربية 

 من قيمة العقار املنزوعة ملكيته. %11درهم للمرت املربع الواحد عن الرقبة الذي ميثل  211)امللك الخاص( عىل أساس 
درهم  314421ب/ بأدائها يف شخص ممثلها القانوين لفائدة باقي املدعى عليهم تعويضا إجامليا ونهائيا محددا يف مبلغ 

لألرضية  %41، كل حسب منابه يف التملك حسب الفريضة الرشعية عن حق الزينة الذي ميثل درهم 211عىل أساس قيمة 
 املنزوعة ملكيتها املذكورة أعاله.

ج/ بأدائها لفائدة كل من السادة حسني قايض السويس، محمد قايض الويس، وفرح قايض السويس، زكية القايض 
يا السويس، عزيز القايض السويس، ومحمد السويس تعويضا إجاملالسويس، خديجة القايض السويس، عبد الحفيظ القايض 

                                                           

العربي محمد مياد، نزع امللكية ألجل املنفعة العامة على ضوء العمل القضا ي ومواثيق حقوق اإلنسان "دراسة مقارنة مع بعض التشريعات   829

 .032، مطبعة املعارف الجديدة الرباط، ص 9103، طبعة مزيدة ومنقحة 29العربية"، سلسلة إعالم وتبصير املس هلك 

تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن محكمة النقض قد كرست السلطة التقديرية لقضاء املوضوع في تحديد التعويض، مما يكون معه التعويض   830

، املؤرخ في 9121/2املعروض من طرف اللجنة اإلدارية مجرد اقترحا يتوقف نفاذه على قبول املنزوعة ملكيته ، انظر قرار محكمة النقض عدد 

، غير منشور، مما جاء فيه "لكن حيث إن املحكمة ردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص الثمن 2177/3/2/9103، ملف إداري عدد 02/09/9102

نتقد م املحدد من طرف اللجنة اإلدارية بكونه مجرد اقتراح يتوقف نفاذه على قبوله من طرف املنزوعة ملكيته وهو تعليل سا غ ويقيم القرار وغير 

 ةاصر املقارنة فممثلة الطالبة التي حضرت إجراءات الخبرة لم تسلم للخبير أي ش يء منها كما ان املحكمة غير ملزمة بميراد عناصر للمقارنوبخصوص عن

 مادامت قد اعتمدت عناصر أخرى منتجة".

 منشور.، غير 97/1/9191، بتاريخ 7/2013/9191، حكم رقم 17/2013/9102املحكمة اإلدارية بمكناس، ملف رقم   831
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درهم للمرت املربع الواحد، كل حسب نصيبه من التملك حسب  411درهم عىل أساس قيمة  031221ونهائيا محددا يف مبلغ 
 .832من قيمة القطعة األرضية املنزوعة ملكيتها" %41الفريضة الرشعية عن حق الزينة الذي ميثل 

يات التي تثريها النقطة األوىل من الورقة البحثية التي نحن بصدد دراستها هو تدخل القضاء يف صنفني من الخصوص
من التكاليف العامة املفروضة يف إطار املساواة عىل األفراد، فمن جهة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة، ومن جهة أخرى رضيبة 

 ايض اإلداري يحتل مكانة بارزة يف مواجهة اإلدارة الرضيبة.التعويضات الناتجة عن هذا النزع، لذلك فإن الق
إذا كان املرشع املغريب قد حدد الرضيبة عىل تعويضات نزع امللكية فإنه باملقابل قد مكن القضاء اإلداري من آليات الرقابة 

قانونية التي لجبائية عن املقتضيات العىل مدى احرتام اإلدارة ملسطرة الفرض الجبايئ الوارد أعاله، وبالتايل فإن حياد اإلدارة ا
 رسمها لها املرشع يخول القايض اإلداري إمكانية إلغاء الفرض الرضيبي.

ويجسد ذلك حكم املحكمة اإلدارية بالرباط والذي مبوجه تم إلغاء الرضيبية التكميلية عىل األرباح العقارية يف إطار 
نيك لرضيبي، فضال عن بطالن مسطرة التحصيل والحجز عىل الحسايب البمسطرة نزع امللكية، وذلك لعدم مرشوعية التصحيح ا

"وحيث إن إدارة الرضائب مل تدل بعقود املقارنة املشار إىل مراجعها يف مذكرتها الجوابية 833ومام جاء يف حيثيات هذا الحكم
يح الرضيبي املعتمد ، مام يجعل التصح، حتى يتسنى للمحكمة مراقبة التقيد بالعنارص املستوجبة للتصحيح9109-01-92املؤرخة يف 

درهم للمرت املربع الواحد غري مؤسس عىل أساس  01111درهم للمرت املربع املرصح به إىل مبلغ  2111والذي رفع مثن التفويت من 
لته، ونوع اصحيح من الواقع، لكون القيمة الحقيقية للعقار املبيع يجب أن تتم أخذا بعني االعتبار موقع العقار، ومساحته، وح

 امللك، وحالة الشياع، وأساس متلكه، ال سيام وأن العقار قدم كتعويض عيني يف إطار مسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة.
من املدونة العامة للرضائب، وللعدالة الرضيبية  994وحيث إن تجاوز التصحيح للعنارص املستوجبة له وفقا ملقتضيات املادة 

التي تفرض توزيع األعباء العامة الرضيبية مراعاة ملساهمة امللزم يف تحقيق النفع العام وتحمل نصيب من املكرسة دستوريا 
 األعباء العامة يف إطار مسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة يحتم إلغاءه.

بعية بطالن إجراءات لتوحيث إن الترصيح ببطالن الرضيبة عىل الدخل عىل األرباح العقارية التكميلية يرتتب عنه وبا
 تحصيلها مع ما يرتتب عن ذلك من آثار قانونية.

-924بإلغاء الفرض والتحصيل الرضيبيني عىل الدخل عىل األرباح العقارية التكميلية، موضوع األمر باالستخالص رقم 
 مع ما يرتتب عن ذلك من آثار قانونية". 9112السنة  9100

                                                           

األمر  قتجدر اإلشارة إلى أن هنالك حاالت معينة حددها مشرعنا املغربي والتي من خاللها يتم نزع امللكية دون أي تعويض للمنزوع ملكيته، ويتعل  832

إلمكانية إنجاز  30/2املتعلق بالتعمير، الذي يحيل في مقتضياته على قانون  09/21بقرارات تخطيط حدود الطرق العامة املنصوص عليها في قانون 

ذات  02متر مربع من القطعة األرضية املحفظة رقم  321هذه الطرق، وتترجم حيمليات ما قلناه حكم املحكمة اإلدارية بمكناس "بنقل ملكية مساحة  

 9.07.237ملرسوم رقم املصادق عليه في ا Midelt/PA -9103/19في التصميم رقم  MI41الالزمة إلنجاز الطرق رقم  2221/39الرسم العقاري عدد 

والقاض ي باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به  9101يناير  12وتاريخ  1393املنشور بالجريدة الرسمية عدد  9107دجنبر  93الصادر بتاريخ 

 ل هيئة مدينة ميدلت واملناطق املجاورة لفائدة نازعة امللكية الجماعة الترابية مليدلت بدون تعويض".

 ، غير منشور.21/17/9102، بتاريخ 12/2013/9102، حكم عدد 027/2013/03إلدارية بمكناس، ملف رقم املحكمة ا

، حكم منشور على موقع العلوم القانونية 770/2/9109، في امللف رقم 20/0/9102، الصادر بتاريخ 213املحكمة اإلدارية بالرباط، حكم عدد  833 

 .90:11على الساعة  9190دجنبر  20آخر زيارة تمت يوم  https://www.marocdroit.comعلى الرابط التالي: 
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ل نازعات الرضيبية أنه من خالل إطاللة رسيعة عىل االجتهاد القضايئ الفرنيس خاللقد أكد السيد باشوليي يف مؤلفه امل
سنة األخرية، اتضح له أن دعوى اإللغاء تحتل مكانة بارزة يف املنازعات الرضيبية، فأهم القرارات يف مادة الرضائب صادرة  91

 .834زيها أية دعوى قضائيةيف إطار دعوى اإللغاء لتجاوز السلطة، ألن دعوى اإللغاء يضيف ال توا
، هذا املبدأ الذي يجد نفسه يف كل 835إن السؤال الرئييس املرتبط بأي نظام رضيبي هو ارتباطه بوجود عدالة رضيبية

من الدستور، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك، كام أن النقاش الدائر اليوم عن مدى وجود عدالة رضيبية  83641و  32من الفصول 
غريب، وعن رهانات تحقيق املعادلة الكامنة يف عدالة رضيبية تساوي عدالة اجتامعية، يجعلنا نتساءل يف نظامنا الرضيبي امل

، 9103أبريل  31و92بالرضورة عن مدى تطبيق مخرجات املناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات التي نظمت بالصخريات يومي 
 . 837ي والعدالةوبالخصوص عىل مستوى الباب األول املعنون بالترشيع الرضيب

ويف سياق حديثنا عن دور الدور املحوري للقايض اإلداري يف حامية امللزم الخاضع لرضيبة األرباح العقارية يف إطار 
مسطرة نزع امللكية، كرست محكمة النقض قاعدة مفادها أن األرض العارية الصادر بشأنها قرار نزع امللكية تعترب غري خاضعة 

عىل األرايض غري املبنية طاملا أن املنزوعة ملكيته، ال يجوز له خالل أجل سنتني من تاريخ نرش مقرر لرضيبة التضامن الوطني 
، وأن منع املالك من الترصف يف أرضه بالبناء يجعله غري مخاطب 838إعالن املنفعة العامة إقامة أية بناء عىل هذه األرض

يته يضفي طابع الرشعية عىل هذه الرضيبة طاملا أن يد املنزوعة ملك بالرضيبة املذكورة، وأن العدول عن مسطرة نزع امللكية ال
 .839كانت مغلولة عن القيام بأي بناء طول الفرتة السابقة عن مقرر العدول

برجوعنا إىل تعريف الربح املقصود أي الخاضع للرضيبة بفائض الثمن أو القيمة، ويعني ذلك الفرق بني مثن أو قيمة 
أو قيمة التفويت، فالنص الجبايئ اشرتط بوضوح ضابطني أساسيني: البيع أو التفويت من جهة، االكتساب من جهة ومثن 

وتحقيق الربح من جهة ثانية، لكن وبالنسبة لكال الرشطني نتساءل عن مدى صحة قياس نزع امللكية عىل التفويت، والتعويض 

                                                           

يونيو -أبريل 02عبد املعطي القدوري، الحماية القضائية للملزم في مجال املنازعات الجبائية، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية العدد   834

 .70، ص 0222

فهوم العدالة الضريبية مفهوم حساس وله انعكاسات سياسية، وقد تبلور مبدأ العدالة الضريبية وتأصل ضمن إطار علمي صحيح عندما إن م  835

العدالة  مزاد حجم النفقات العامة، وزادت باملقابل التكاليف العامة، وأصبح املكلف يشعر بوطأة الضريبة فكان البد من املطالبة بعدال ها، ومفهو 

 يبية مفهوم نس ي يختلف من طبقة اجتماعية إلى أخرى، ومن دولة إلى أخرى، فالغني قد يرى العدالة بتطبيق ضريبة عامة، أي بتوحيد نسب هاالضر 

ية، ويختلف عائللعلى املكلفين جميعهم، في حين يراها الفقير في املساواة في التلحية، أي بمسهام املكلف باألعباء العامة للدولة وفق حالته املادية وا

 اكية.ر مفهوم العدالة بين الدول تبعا للنظام السيا  ي واالقتصادي لكل منهما، فال تنظر الدول الرأسمالية للعدالة الضريبية نظرة الدول االشت

سلة وي البديل، سلاحميدوش مدني، دور املنظومة الضريبية في تحقيق العدالة االجتماعية، مساهمة علمية في النقاش العمومي حول النموذج التنم

 .917، ص 9191مؤلفات جماعية، طبعة يناير 

 من الدستور " 31ينص الفصل   836

اعي، ممحمد شكيري، قراءة في تنظيم املناظرة الوطنية الثانية للجبايات، السلسلة املغربية للعلوم والتقنيات الضريبية، العدد العاشر، عمل ج 837

 .37، ص 9107مطبعة األمنية الرباط 

"ال يجوز خالل أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر املقرر القاض ي بمعالن املنفعة العامة في الجريدة الرسمية  30/2من قانون  07ص الفصل ين  838

 إقامة أي بناء أو غرس أو تحسين في العقارات الواقعة داخل املنطقة املحددة في املقرر املذكور دون موافقة نازع امللكية".

، أورده العربي محمد مياد، 0372/3/0/9110في امللف اإلداري عدد  9112دجنبر  03بتاريخ  0213على )محكمة النقض( عدد قرار املجلس األ   839

م نزع امللكية ألجل املنفعة العامة على ضوء العمل القضا ي ومواثيق حقوق اإلنسان "دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية"، سلسلة إعال 

 .021، ص9113مطبعة املعرف الجديدة/ الرباط ، 29وتبصير املس هلك 
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مة ال يعدو أن يكون إخراجا للعقار من ذمة مالكه وإدخاله يف ذ املرتتب عنها عىل الربح، ذلك أن نزع امللكية ألجل املنفعة العامة
 مالك آخر، كام أن التعويض الناتج عنها ال يخرج عن طبيعته كمدخول مايل يكتسبه املنزوع ملكيته ويدفعه املفوت نازع امللكية.

د القانون املدين ت الخاضع لقواعمن هذا املنطلق ميكن القول أن القانون الجبايئ يقترص عىل االهتامم بالبيع أو التفوي
، بخالف نزع امللكية الذي يخضع لقواعد القانون العام 840وبالتايل لحرية التعاقد املنصوص عليها يف قانون االلتزامات والعقود

 مبا متلكه اإلدارة من امتيازات السلطة العامة يف مواجهة املنزوعة ملكيته املفروض عليه مسطرة نزع امللكية.
كون املبدأ هو املساواة بني األفراد يف تحمل األعباء العامة، فإن التعويض عن نزع امللكية ال ميكن أن يندرج يف ونظرا ل

املعنى الواضح للربح الخاضع للرضيبة عىل األرباح العقارية، ألن هذا الربح ال يتجىل يف تطبيقات نزع امللكية، وبالرجوع إىل 
تعويض من أصناف الجبايات، ألن هذه األخرية ترمي إىل الحد نسبيا من املضاربات العقارية مربرات الرضيبة يتعني إخراج هذا ال

التي كانت تدر عىل أصحابها أرباحا تكاد تفلت من أي التزام رضيبي، كام تنسجم مع املالمح الجديدة للقانون العقاري، وخاصة 
 ما يتعلق بسياسة اإلسكان.

عالقة لها بنزع امللكية التي ترتكز عىل مفهوم املصلحة العمومية، بحيث ال سبيل مام ال شك فيه أن هذه املعطيات ال 
، ومن جانب آخر أية عدالة رضيبية ميكن 841لقياسها عىل التدابري املكونة لنظام امللكية العقارية مبا فيها جوانبه اإليجابية

ه ويضات عامة، وتعويضات نزع امللكية عىل وجالحديث عنها بالنظر إىل اإلشكاالت الجمة التي يعرفها مجال تنفيذ التع
إيجاد حل لها، ويف حالة أدائها يجد  842 9191للسنة املالية  02-21من القانون رقم  2الخصوص، والتي حاولت نوعا ما املادة 

اح باملنزوع ملكيته عائق آخر ال يقل عن نظريه السابق وهو استخالص جزء من ذلك التعويض يف إطار الرضيبة عىل األر 
 العقارية.

للتأكيد عىل رضورة الحد من  02-21من قانون  2843ويف سياق الحديث عن تنفيذ تعويضات نزع امللكية فقد جاء املادة 
النزاعات التي تكون نتيجتها أحكام وقرارات قضائية صادرة ضد اإلدارة تثري إشكالية التنفيذ فيام بعد، ويتعلق األمر خصوصا 

                                                           

 ( املتعلق بقانون االلتزامات والعقود.0202أغسطس  09) 0220رمضان  2ظهير   840

، سنة 7، املجلة املغربية للقانون والسياسة واالقتصاد، العدد 0222و0223محمد االدريس ي العلمي، الجبايات العقارية في قانون املالية لسنتي   841

 .70، ص 0222

ديسمبر  02املوافق  0330من ربيع اآلخر  01صادر في  097-02-0، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 9191للسنة املالية  02-21قانون رقم  842

 .00092(، الصفحة 9102ديسمبر  03) 0330ربيع اآلخر -مكرر  1323، الجريدة الرسمية عدد 9102

ن ألحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها أال يطالبوا باألداء إال أمام " يتيعن على الدائنين الحاملي 2تنص املادة 

 مصالح اآلمر بالصرف لإلدارة العمومية أو الجماعات الترابية املعنية.

ء مبلغ معين، يتعين األمر بصرفه داخل أجل تسعون في حالة صدور حكم قضا ي نها ي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأدا

عمومية، وإال ال( يوما ابتداء من تاريخ اإلعذار بالتنفيذ في حدود االعتمادات املالية املفتوحة بامليزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد املحاسبة 21)

باألنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس اآلمر بالصرف عن األداء  يتم األداء تلقائيا من طرف املحاسب العمومي داخل اآلجال املنصوص عليها

 بمجرد انصرام األجل أعاله.

ات املتوفرة دوإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضا ي عبر األمر بصرف املبلغ املعين في حدود االعتما

( 3ر بالصرف وجوبا بتوفير االعتمادات الالزمة ألداء املبلغ املتبقي في ميزانيات السنوات الالحقة وذلك في أجل أقصاه أربع )بامليزانية، على أن يقوم اآلم

 سنوات وفق الشروط املشار إليها أعاله، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية".

كرر من القانون املشار إليه أعاله " ال يمكن لآلمر بالصرف أو من يقوم مقامه، في إطار االعتمادات املفتوحة بامليزانية العامة م  3تنص املادة   843

ة العيني حقوق وبميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها، أن تلتزم بأي نفقة أو إصدار األمر بتنفيذها إلنجاز مشاريع استثمارية على العقارات أو ال

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


                                                                                                                    

338 

 

  ISSN:2509-0291  2022 أبريل/ماي  39 اإلصدار
 

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

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

وإن كانت -مللكية من أجل املنفعة العامة، وذلك بهدف التقليل من الظاهرة ومعالجتها من املنبع، ومحاولة باالعتداء املادي ونزع ا
 .844إلثارة مسؤولية اآلمرين بالرصف عن أي قرارات مامثلة -محتشمة

، إال أن ةفإذا كانت الغاية األساسية من مسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة هو تحقيق املصلحة العامة يف مجاالت عديد
، فالهدف من نزع امللكية 845إدخال التعويضات الناتجة عنها ال ميكن إدخاله يف إطار املضاربات العقارية التي يتوخى منها الربح

هو تحقيق املنفعة العامة وليس الربح، وهذا األخري هو أساس هذه الرضيبة، اليشء الذي ال يظهر له أثر يف األغلبية الساحقة 
 .846امللكية باملغرب، وبالرجوع إىل مربرات الرضيبة يقوى استنتاج إخراج التعويض من الجباية من تطبيقات نزع

 املطلب الثاين : التكريس القضايئ لعدم خضوع التعويض عن االعتداء املادي لالقتطاع الرضيبي
فإن الخصومة الرضيبية  ،847ألن النزاع اإلداري بصورة عامة ال يفهم يف كل مغزاه إال عند طرحه أمام القضاء اإلداري

ال تشكل العتبارات قانونية وعملية استثناء لهذه القاعدة، فعىل الرغم من املكانة الهامة التي تحتلها اإلدارة الرضيبية يف حل 
 ،النزاعات الرضيبية، عىل إثر التظلامت املوجهة إليها أو بفضل االستعطافات وطلبات التسوية املجال الخصب لسلطتها التقديرية

 فإن القضاء للميزات التي يتوفر عليها وللتمثل الذي يتخيله الرأي العام عنه، يظل الحاسم يف النزاعات برمتها.
فامللزم عىل الخصوص يقيس جيدا الدور الذي ميكن أن يلعبه القايض الرضيبي لصالحه، وليس مستعدا ألن يرتاجع عن 

 األقل اتخاذه وعيا انضياف آجال أخرى يف عمر املنازعة الرضيبية التي ، أو عىل848ذلك بالرغم من أخذه باالعتبار طول اآلجال
 بدأت وديا مع إدارة الرضائب.

بعد هذه اإلشارة املوجزة لدور القضاء يف ميدان املنازعات الجبائية يف املغرب، نتساءل عن الضامنات القضائية التي قدمها 
يف  رقة البحثية واملتعلق باالعتداء املادي، فالقضاء اإلداري وهو يتدخل للبتالقضاء اإلداري للملزم يف الشق الثاين من هذه الو 

املنازعات الجبائية، يلعب دورا تفسريا وتقنينيا هاما للمقتضيات الترشيعية والتنظيمية وبالتايل يشكل مصدرا هاما من مصادر 
حيث يتكلف  القاعدة وهو آخر مصدر للقانون الجبايئ القانون الجبايئ، ففي هرم املقتضيات الجبائية نجد االجتهاد القضايئ يف

بتطبيق مختلف املصادر األخرى فدروه خالق إذن يف امليدان الجبايئ، خاصة فيام يتعلق مبدى إمكانية إخضاع تعويضات 
 Le normatifاالعتداء املادي لالقتطاع الرضيبي، فهو عند تفسريه قد يضيف عنارص للقاعدة، وهذا ما يعرف بالتقنني اإلضايف 

aditionnel كام قد يخلق عىل مستوى أعىل قاعدة بأكملها وهذا ما يدعى بالتقنني األصيل ،Le normatif originel. 

                                                           

 973-30-0رقم  فباالعتداء املادي ودون استيفاء املسطرة القانونية لنزع امللكية ألجل املنفعة العامة باالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشري

 (".0239مايو  1) 0319من رجب  00بتاريخ 

ن املوازناتية، سلسلة منشورات مختبر السياسات العمومية بين سؤال الدستورية والفرسا 9191مهدي خرجوج، قانون املالية لسنة  -عثمان مودن 844

جامعة الحسن الثاني، سلسلة مؤلفات جماعية "مستجدات حكامة املالية العامة باملغرب"  -بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية املحمدية

 .72، ص 9190طبعة 

زع امللكية ألجل املنفعة العامة، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القوانين اإلجرائية املدنية، خديجة السماللي، ضمانات امللكية الخاصة في إطار ن  845

 .013، ص 9100/9109مراكش، السنة الجامعية : -جامعة القاض ي عياض، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

، تصدرها هيئة املحامين بالقنيطرة، 0لكية، مقال منشور بمجلة اإلشعاع عدد محمد اإلدريس ي العلمي، الضريبة على األرباح العقارية ونزع امل  846

 .23، ص 0232السنة األولى يونيو 

847 Olivier Gohin, Contentieux Administratif, Paris, Litec, P 16. 

848 Robert Hertzog, Le juge fiscal, Paris, Economica 1988, P 193. 
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وقبل الخوض يف الحديث عن دور القايض اإلداري يف هذا املجال حبذا لو تطرقنا لالعتداء املادي من زاوية عدم 
، فقد يتبادر إىل الذهن بأن الرشوع يف مسطرة نزع امللكية، 20/2عليها يف قانون استكامل مسطرة نزع امللكية كام هو منصوص 

سواء من خالل االقتناء بالرتايض عن طريق مسطرة نزع امللكية، من شأنه أن ينفي عن الترصف صفة االعتداء املادي، غري أن 
ألجل  العقار دون أن تستكمل مسطرة نزع امللكيةالقضاء يعترب أن اإلدارة تكون يف وضعية اعتداء مادي مبجرد وضع يدها عىل 

املنفعة العامة إىل منتهاها، وال يشفع لها كونها قد رشعت يف سلوك املسطرة اإلدارية لنزع ملكية العقار ما مل تقم باستصدار أمر 
 .849قضايئ بحيازته وتقديم طلب من أجل الحكم بنقل امللكية لها

قضايئ"  "يتم نزع امللكية ألجل املنفعة العامة بحكممن هذا القانون عىل أنه  فاملرشع املغريب نص يف الفصل الثاين
وهي قاعدة مهمة تؤكد أن السلطة القضائية تبقى حارسة للملكية الفردية، فلصحة مسطرة نزع امللكية ورشعيتها ال يكفي صدور 

ايل يأذن كام أن استصدار أمر من القضاء االستعج القرار اإلداري القايض بأن املنفعة العامة تقتيض نزع ملكية بعض العقارات،
بالحيازة يعد ناقصا إذا مل يتم االتفاق باملراضاة حول نقل امللكية وتحديد التعويض، إذ ال بد للسلطة النازعة من تقديم دعوى 

تعلق بنقل امللكية مموضوعية أمام القضاء املختص للحصول عىل حكم بنزع امللكية، وهذا الحكم يتضمن جزءين رئيسيني: جزء 
 .850وجزء متعلق بتحديد التعويض

وذلك بدأ من استصدار حكم قضايئ بنقل امللكية مع تحديد التعويض املستحق للاملك وفق ضوابط خاصة مقررة يف  
 أعاله. 10نفس القانون، وبالتايل ال ميكن أن يوصف بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة املقصود يف نص املادة 

ام جهة إدارية باالعتداء عىل عقار الغري ومتلكه خرقا للقانون ال ميكن اعتباره، من جهة أوىل تفويتا من جانب إن قي
الطرف املترضر بالرغم من تلقيه تعويضا عن ذلك مبوجب حكم قضايئ لكون ما ترتب من فقدانه لعقاره مل يكن بإرادته منه، 

 دراجه ضمن مفهوم األرباح العقارية املحققة مبناسبة نزع امللكية.ومن جهة ثانية فإن التعويض املذكور ال ميكن إ 
لذلك فإن التعويضات الخاضعة للرضيبة تظل محصورة يف تلك املحكوم بها يف إطار دعوى نقل امللكية املرفوعة من 

من  10باملادة  مللكية املقصودطرف اإلدارة بعد احرتامها كافة الضامنات املقررة لفائدة املعني باألمر، ومن ثم يكون مفهوم نزع ا
وال يسوغ متديد نطاقه ليشمل حاالت أخرى، من منطق أن قواعد القانون  20.2املدونة العامة للرضائب محددا وفقا للقانون رقم 

 الرضيبي ينبغي أن تفهم يف إطار تفسريها الضيق، وال يجوز القياس عليها للتوسع يف حاالت فرض الرضيبة خرقا للقانون.
تايل فإن اإلدارة الرضيبية التي مهمتها نسخ املقتضيات العامة والالشخصية التي يقرها القانون الرضيبي إىل قرارات بال

خصوصية، تؤدي بها مهمتها هذه إىل أن تجعل من امللزم املفعول به الذي يقع عليه فعل اإلدارة والذي ليس شيئا آخر غري 
 تصور األمثل يف إطار املمكن ملا يجب أن تؤديه الرضيبة من وظيفة.الترشيع الرضيبي، الذي بدروه ليس إال ال

ذلك أنه من القواعد املستقر عليها عدم جواز فرض أي رضيبة إال بنص قانوين رصيح، والحال أن القوانني املنظمة ملجال 
قار خاضعة املادي عىل الع الرضيبة خالية من أي مقتىض يجعل التعويضات املحكوم بها لجرب األرضار الناتجة عن االعتداء

                                                           

التي يطرحها االعتداء املادي على امللكية العقارية، مجلة املحاكم اإلدارية "القاض ي اإلداري بين حماية الحقوق  سعيد العقاوي، اإلشكاالت  849

ومي يوالحريات وتحقيق املصلحة العامة" أشغال ندوة علمية منظمة بشراكة بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات املحامين باملغرب املنظمة 

 .22اط، ص بالرب 9102يناير  2و1

لخاص ا أحمد أجعون، املنازعات املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة، منشورات املجلة املغربية لألنظمة القانونية والسياسية، العدد  850

 .907، ص 9102، الطبعة األولى نونبر 2رقم: 
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من القانون املذكور حددت الحاالت التي تفرض فيها الرضيبة املذكورة  10للرضيبة عىل الدخل، وفضال عن ذلك فإن املادة 
 وجعلتها محصورة يف التفويتات ونزع امللكية.

قارية ء املادي عىل امللكية العإال أنه يف العديد من الحاالت قد تعمد اإلدارة الجبائية إىل إخضاع تعويضات االعتدا
لالقتطاع الرضيبي، ويف سياق ذلك قامت إحدى املديريات الجهوية للرضائب بإجراء حجز تحفظي عىل تعويضات ناتجة عن 
االعتداء املادي بالرغم من متسك املحكوم لفائدتهم بكون أن التعويض هو جرب للرضر ولفعل الغصب والتحدي ألنه يجده سنده 

من قانون االلتزامات والعقود املتعلق بالقواعد العامة ملسؤولية الدولة عن األرضار الناجمة عن تسيري إدارتها  22851يف الفصل 
وال تنطبق عليه رشوط ومميزات التعويض املمنوح يف إطار مسطرة نزع امللكية وبالتايل ربحا عقاريا خاضعا للرضيبة مبوجب 

 من املدونة العامة للرضائب. 10الفصل 
نتيجة لذلك صدر الحكم بإلغاء الرضيبة عىل الدخل صنف األرباح العقارية املفروضة عىل املدعيني ذات األمر بالتحصيل و 

مع جميع  31/2/9101واملؤرخ يف  9101لسنة  0004-0003الصادر عن إدارة الرضائب باملديرية الجهوية للرضائب بطنجة تحت عدد 
لحكم عىل املديرية العامة للرضائب يف شخص ممثلها القانوين بإرجاعها لفائدة املدعيني التوابع من زيادات وذعائر وغرامات وا

درهم مع تحميلها الصائر ورفض الباقي من الطلب، فاستأنف من طرف املديرية العامة  9.104.292.11املبلغ املؤدى وقدره : 
 تىض القرار املطعون فيه بالنقض.للرضائب أمام محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط الذي تم تأييده مبق

من املدونة العامة للرضائب  10إن تحديد داللة األرباح العقارية الخاضعة للرضيبة كام ود التنصيص عليها يف املادة 
ومؤدى ذلك أن حرص مفهوم الربح العقاري املوجب للترضيب عن فقد امللكية يف مثل هذه الحالة يف التفويتات العقارية التي 

املتعلقة بالتعويضات بحيز عوض املنجزة بني  13املغرب سواء كانت بعوض أو بدونه مع مراعاة االستثناءات الواردة يف املادة تتم ب
األصول والفروع وبني األزواج واإلخوة واألخوات ثم الربح املتأىت من نزع امللكية العقارية ألجل ومن املعلوم أن هذا األخري هو 

الخاص يف الترشيع املغريب ومستقل عن باقي األنظمة األخرى أو بحكم الواقع النتقال امللكية يخضع يف نظام قانوين له كيانه 
 املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت. 20.2تنظيمه وإجراءاته للقانون رقم 

ملادي واص يف إطار ما يسمى بنظرية االعتداء اوترتيبا عىل ما تقدم فإن قيام إدارة عمومية باالستيالء عىل عقارات الخ
 2-20نتيجة عدم سلوكها لإلجراءات السالفة الذكر ال ميكن أن يندرج يف املفهوم القانوين لنزع امللكية املحدد يف القانون رقم 

ائع املنشئة للرضيبة وقوفق املتواتر يف االجتهاد القضايئ، انطالقا من كون أن املرشع الجبايئ عندما يضع الضوابط املحددة لل
ال ميكن أن يؤسسها عىل أوضاع غري مرشوعة ومخالفة للقانون ويفرتض عدم حدوثها أصال وحتى ولو صاحب التعويض املذكور 

أي مبعنى نقل امللكية  852الحكم بنقل امللكية لفائدة اإلدارة املعتدية الذي يتم يف هذه الحالة استنادا إىل نظرية اإلثراء بال سبب
كوم به لفائدة اإلدارة يف إطار دعوى االعتداء املادي التي يرفعها املالك ال ينفي عن التعويض املقابل صفته القضائية املح

كتعويض عن جرب الرضر يف إطار القواعد العامة للمسؤولية اإلدارية وليس تعويضا عن نزع امللكية، وبالتايل يظل خارج نطاق 
 ا.الترضيب عىل أساس كونه ربحا عقاري
                                                           

األضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن األخطاء املصلحية  الدولة والبلديات مسؤولة عنمن قانون االلتزمات والعقود " 22ينص الفصل   851

 ملستخدميها".

اث حالرجراجي زكرياء، حماية القضاء اإلداري للملكية العقارية، منشورات كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمكناس، سلسة أب 852

 .979، ص 9103-2ودراسات العدد 
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الذي تصدى لهذا اإلشكال وابتكر قاعدة 853ويف هذا اإلطار ننوه باالجتهاد القضايئ للغرفة اإلدارية مبحكمة النقض
عدم خضوع تعويضات االعتداء املادي لالقتطاع الرضيبي، وبالتايل تحقيق نوع من العدالة الرضيبية أمام الفراغ الترشيعي الذي 

جاء يف حيثيات هذا القرار "حيث من املعلوم أنه ال رضيبة إال بنص وأن نص القانون الجبايئ يعرفه هذا النوع من املنازعات ومام 
جاء رصيحا وواضح الداللة  10ال يتوسع يف تفسريه ليشمل فئة من األشخاص مل يشملهم النص برصاحة ومادام أن نص املادة 

الذي ورد به تعترب أرباحا عقارية لتطبيق أحكام  00رد بالبند عند تعريفه للدخول واألرباح العقارية وأن من بني هذه الدخول ما و 
الرضيبة عىل الدخل عىل األرباح املثبتة أو املحققة مبناسبة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة، وأن املرشع عندما فرض الرضيبة 

القانون رقم  ة العامة املنظم مبقتىضعىل هذا النوع من األرباح فقد قصد بذلك التعويض الناجم عن نزع امللكية ألجل املنفع
 ، وال يشمل التعويض عن اعتداء مادي ولو صدر الحكم بنقل امللكية يف إطاره.20/2

واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه قد عللته مبا جاءت به "كام ال ميكن التعويض الناتج عن االعتداء املادي أن يكون 
يبي ف عليها النتفاء سببه بحكم انعدام السند القانوين الذي يسمح لإلدارة بالفرض الرضمحال التفاق صلح بني اإلدارة واملستأن

من أساسه عمال مببدأ "ال رضيبة بدون نص" وكل اتفاق يخالف هذا املبدأ يقع باطال ويحق للطرف املترضر الطعن فيه برصيح 
ن تهى إليه من إلغاء األمر بالتحصيل املطعون فيه كامن قانون االلتزامات والعقود والحكم املستأنف فيام ان 000نص الفصل 

 صائبا وحريا بالتأييد. تكون املحكمة قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليال سليام والوسيلة عىل غري أساس".
ر اإن إمكانية القايض الرضيبي إلغاء الرضيبة يدخل ضمن صميم بته يف النازلة الجبائية، فالقايض الرضيبي يف اإلط

الرضيبي ال يقوم فقط بعملية اإللغاء للقرار الرضيبي الصادر عن اإلدارة الرضيبية، بل إنه يف إلغائه يسقط مبلغ الرضيبة موضوع 
 النزاع إذا تبت له ما يدعو لذلك.

عت النظر لهذا التوجه يف منح القايض الرضيبي للقيام بأكرث من عملية اإللغاء ال تفرضه فقط املقتضيات القانونية التي ج
يف املنازعة الرضيبية يف مجملها بني يدي القايض اإلداري، بل إن االعتبارات املنطقية والرسعة يف األداء القضايئ تفرض 

 .854ذلك أيضا، ناهيك عن اعتبارات العدالة
نادا إىل "وحيث إنه است 855وهو التوجه الذي سلكه قضاء املوضوع ومام جاء يف حيثيات حكم املحكمة اإلدارية بالرباط

من املدونة العامة للرضائب املتمسك بها من املدعى  10ذلك، وملا كانت األرباح الخاضعة للرضيبة عىل األرباح العقارية وفقا للامدة 
عليها يف النازلة محصورة يف تلك الناتجة عن التعويض املحكوم به يف إطار النظام القانوين لنزع امللكية، فإن التعويض املحكوم 

الح املدعني يكون غري خاضع للرضيبة املذكورة، مادام أن الحكم به صدر يف إطار إعامل النظام القانوين للمسؤولية به لص
اإلدارية الذي يجعل أشخاص القانون العام ملزمني بجرب األرضار الناشئة عن نشاطاتهم غري املرشوعة، وهو النظام الذي ال 

                                                           

، منشور ب مجلة محاكمة السنة الخامسة 172/3/9/9103في امللف اإلداري عدد  91/09/9103صادر بتاريخ  0122/9دد قرار محكمة النقض ع  853

 .930إلى 923، ص من 9191أبريل -، فبراير03-02عشر، عدد مزدوج 

يل الدكتوراه في الحقوق، وحدة نجاة العماري، املنازعات الضريبية بين إسهام وحدود خلق شروط يسر تطبيق التشريع الضري ي، أطروحة لن 854

ار عين الشق الد-التكوين والبحث: املالية العامة، شعبة القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 .  923ص البيضاء، 

، www.marocdroit.com، منشور بموقع : 13/00/9101، بتاريخ 3292، حكم عدد 201/2002/9101املحكمة اإلدارية بالرباط، ملف عدد  855 

 .90:07على الساعة  20/09/9190تاريخ الزيارة 
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يف إطاره ضمن الدخول املشمولة بالترضيب، األمر الذي يجعل األمر بالتحصيل يوجد نص قانوين يدرج التعويضات املقررة 
 الصادر يف مواجهة املدعني خرقا للقواعد املذكورة واجب اإللغاء".

وبذلك ال تكون اإلدارة املعتدية يف وضعية قانونية سليمة حتى تعترب ممتلكة للعقار مبوجب تفويت من جانب املترضر أو 
جانبها، كام أن املبلغ املحكوم به يف إطار نزع امللكية يعترب مقابال لصالح املنزوع ملكيته جراء نقل ملكية عقاره نزع امللكية من 

للشخص املعنوي العام، بينام يبقى املبلغ املحكوم به يف إطار االعتداء املادي تعويضا عن الرضر الالحق به، وهو ما يجعل من 
، ألنه ال ميثل ربحا لصالح املعني باألمر، بل مجرد جرب للخسارة الالحقة بذمته جراء غري املستساغ أن يكون موضوع ترضيب

 فقدان عقاره عن طريق الغصب واالعتداء واالستيالء غري املرشوع من جانب اإلدارة.
ى ر مام تكون معه طبيعة التعويض يف هذه الحالة مامثلة للتعويضات التي ميكن أن يحكم بها يف جميع الحاالت األخ

لصالح املترضرين من عمل غري مرشوع يف إطار املسؤولية اإلدارية، حتى ولو كان الفعل الضار ميس حقا آخر غري حق ملكية 
 العقار، وهو ما يجعل هذه التعويضات غري مستوعبة ضمن ما يشمله مفهوم الدخل أو الربح.

 خامتة :
لرضيبة الذي سألة الرضيبية ال تربز مبفردها بل يربز أيضا امللزم باختاما ميكننا القول أنه إذا كانت اإلدارة الرضيبية يف امل

يفرض عليه القانون سواء يف الجباية الحديثة أو الكالسيكية واجبات محددة أكرثها تجعل منه  Martinezكام يدفع األستاذ 
بيل أو رأسامال، تكون محل اقتطاع من قمدينا رضيبيا...، من هنا يبدو أن الذمة املالية للملزم سواء كانت دخال أو استهالكا 

 اإلدارة الرضيبية. 
إال أنه بشأن الرضيبة عىل الدخل صنف األرباح العقارية يف إطار مسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة، ينبغي التفكري 

 محدد قانونا، ألن ن سقف مايليف إعفاء املنزوعة ملكيته ألجل املنفعة العامة من الرضيبة متى كان التعويض املحكوم به يقل ع
التعويض املذكور ال يعترب مثنا يف عقد البيع العادي، وإمنا هو تعويض لجرب الرضر، لذلك فإن التعويض يف جل األحوال ال 
يعكس القيمة الحقيقية للعقار أو الحقوق العينية املرتتبة عليه، فكيف ميكن إجبار شخص عىل التنازل عن حق امللكية مقابل 

 يض غري عادل، ويطالب يف ذات الوقت بدفع رضيبة عن دخل إجباري مل يسع إليه وقد يحسبه هزيال.تعو
 املراجع واملصادر
 الكتب العامة :

  0221ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، مكتبة ومطبعة اإلشعاع اإلسكندرية، طبعة. 
 ة ورات كلية العلوم القانونية واالقتصاديالرجراجي زكرياء، حامية القضاء اإلداري للملكية العقارية، منش

 .9102-3واالجتامعية مبكناس، سلسة أبحاث ودراسات العدد 
 الكتب الخاصة :

  أحمد أجعون، املنازعات املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة، منشورات املجلة املغربية لألنظمة القانونية
 .9102وىل نونرب ، الطبعة األ 3والسياسية، العدد الخاص رقم: 

  9112محمد الكشبور، نزع امللكية ألجل املنفعة العامة قراءة يف النصوص ويف مواقف القضاء، الطبعة الثانية ،
 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
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  العريب محمد مياد، نزع امللكية ألجل املنفعة العامة عىل ضوء الترشيع وأحكام الدستور )دراسة مقارنة مع
 .91الترشيعات العربية(، سلسلة إعالم وتبصري املستهلك بعض 

  العريب محمد مياد، نزع امللكية ألجل املنفعة العامة عىل ضوء العمل القضايئ ومواثيق حقوق اإلنسان "دراسة
 .9112، مطبعة املعرف الجديدة/ الرباط 39مقارنة مع بعض الترشيعات العربية"، سلسلة إعالم وتبصري املستهلك 

 ريب محمد مياد، نزع امللكية ألجل املنفعة العامة عىل ضوء العمل القضايئ ومواثيق حقوق اإلنسان "دراسة الع
، مطبعة املعارف الجديدة 9102، طبعة مزيدة ومنقحة 39مقارنة مع بعض الترشيعات العربية"، سلسلة إعالم وتبصري املستهلك 

 الرباط.
 املقاالت : 

 ة ت الجبائية من خالل الترشيع والقضاء، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنميعبد القادر تيعاليت، الضامنا
 .0222يونيو -أبريل 02العدد 

  0223امحمد الشقوري، نزع امللكية "املسطرة اإلدارية والقضائية" مجلة املحامون العدد الثالث، السنة الثانية. 
 حلية جال املنازعات الجبائية، املجلة املغربية لإلدارة املعبد املعطي القدوري، الحامية القضائية للملزم يف م

 .0222يونيو -أبريل 02والتنمية العدد 
  احميدوش مدين، دور املنظومة الرضيبية يف تحقيق العدالة االجتامعية، مساهمة علمية يف النقاش العمومي

 .9191حول النموذج التنموي البديل، سلسلة مؤلفات جامعية، طبعة يناير 
 ة، مد شكريي، قراءة يف تنظيم املناظرة الوطنية الثانية للجبايات، السلسلة املغربية للعلوم والتقنيات الرضيبيمح

 .9104العدد العارش، عمل جامعي، مطبعة األمنية الرباط 
  املجلة املغربية للقانون 0222و0222محمد االدرييس العلمي، الجبايات العقارية يف قانون املالية لسنتي ،

 .0222، سنة 4لسياسة واالقتصاد، العدد وا
  0محمد اإلدرييس العلمي، الرضيبة عىل األرباح العقارية ونزع امللكية، مقال منشور مبجلة اإلشعاع عدد ،

 .0222تصدرها هيئة املحامني بالقنيطرة، السنة األوىل يونيو 
 لعقارية، مجلة املحاكم اإلدارية سعيد العقاوي، اإلشكاالت التي يطرحها االعتداء املادي عىل امللكية ا

"القايض اإلداري بني حامية الحقوق والحريات وتحقيق املصلحة العامة" أشغال ندوة علمية منظمة برشاكة بني وزارة العدل 
 بالرباط. 9102يناير  2و1والحريات وجمعية هيئات املحامني باملغرب املنظمة يومي 

 بني سؤال الدستورية والفرسان املوازناتية، سلسلة  9191لسنة مهدي خرجوج، قانون املالية  -عثامن مودن
ن الثاين، سلسلة جامعة الحس -منشورات مخترب السياسات العمومية بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية املحمدية

 .9190مؤلفات جامعية "مستجدات حكامة املالية العامة باملغرب" طبعة 
 لجامعية :األطروحات والرسائل ا

  نجاة العامري، املنازعات الرضيبية بني إسهام وحدود خلق رشوط يرس تطبيق الترشيع الرضيبي، أطروحة لنيل
الدكتوراه يف الحقوق، وحدة التكوين والبحث: املالية العامة، شعبة القانون العام، جامعة الحسن الثاين، كلية العلوم القانونية 

 الشق الدار البيضاء .عني -واالقتصادية واالجتامعية 
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  خديجة السماليل، ضامنات امللكية الخاصة يف إطار نزع امللكية ألجل املنفعة العامة، رسالة لنيل دبلوم املاسرت
كش، السنة الجامعية : مرا-يف القوانني اإلجرائية املدنية، جامعة القايض عياض، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية

9100/9109. 
 االجتهادات القضائية :

  94/1/9191، بتاريخ 4/2012/9191، حكم رقم 14/2012/9102املحكمة اإلدارية مبكناس، ملف رقم. 
  31/14/9102، بتاريخ 12/2012/9102، حكم عدد 034/2012/02املحكمة اإلدارية مبكناس، ملف رقم. 
  440/2/9109، يف امللف رقم 30/0/9103، الصادر بتاريخ 314املحكمة اإلدارية بالرباط، حكم عدد. 
  14/00/9101، بتاريخ 4392، حكم عدد 301/2003/9101املحكمة اإلدارية بالرباط، ملف عدد. 
  3144/4/3/9102، يف امللف اإلداري عدد 02/09/9102، املؤرخ يف 9131/3قرار محكمة النقض عدد. 
  142/4/9/9102اإلداري عدد  يف امللف 91/09/9102صادر بتاريخ  0132/9قرار محكمة النقض عدد. 
  يف امللف اإلداري عدد  9113دجنرب  02بتاريخ  0214قرار املجلس األعىل )محكمة النقض( عدد

0442/4/0/9110. 
 املواقع اإللكرتونية:

 www.marocdroit.com 
Références en français : 

  Maxime Chretien «L’indemnité d’expropriation» R.D.P/1937. 
  Waline et Laferrière, Traite de sciences et légalisation financière, Paris, L.G.D.J, 1952. 
  M. Champion, Finances publiques du Maroc, Publié par le ministre de l’économie nationale 

et des finances. Sans désignation du lieu, 1960-1961. 
  Louis Tratabas, Jean Maris Cotteret, Droit Fiscale, Paris, Dalloz 1991. 
  Olivier Gohin, Contentieux Administratif, Paris, Litec . 
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La dévolution patrimoniale universelle  consécutive à la  Fusion  à l'épreuve des clauses 
d'agrément. 

Universal patrimonial devolution following the Merger put to the test of approval clauses. 
 

ARBAOUI Mounir   
Enseignant chercheur en Droit privé à la FSJES d'El Jadida. 

 

Résumé 

 

 Le principe de libre négociabilité des actions figure parmi les principes généraux non 

écrits de l’ordre public sociétaire. Mais, ce dit principe se trouve confronté à des restrictions 

conventionnelles, telle que la clause d'agrément, dictées par un souci d' éviter des prises de 

contrôle indirectes et sournoises et de gérer les entrées et les sorties dans la société. Ainsi, les 

statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, à 

l’agrément de la société par une clause statutaire.  

         Toutefois, si la cession des titres résultant d'une vente ou d'une donation ne pose pas de 

difficultés quant à l'applicabilité de la clause d'agrément, la cession par voie de transmission 

universelle de ces droits sociaux consécutivement à une opération de fusion soulève des 

problématiques d'ordre légal et jurisprudentiel et ouvre la voie à des débats doctrinaux épineux.  

Les mots clés: Fusion - clause d'agrément- transmission universelle du patrimoine- les 

titres.. 

 

Abstract 
 The principle of free negotiability of shares is one of the general unwritten principles of 

corporate public order. But this said principle is confronted with conventional restrictions, such 

as the agreement clause, dictated by a concern to avoid indirect and underhanded takeovers and 

to manage entries and exits in the company. Thus, the articles of association may subject any 

transfer of shares to a third party, in any capacity whatsoever, to the approval of the company 

by a statutory clause. 

         However, if the assignment of securities resulting from a sale or a donation does not pose 

any difficulties as to the applicability of the approval clause, the assignment by way of universal 

transmission of these social rights following a merger raises legal and jurisprudential issues and 

opens the way to thorny doctrinal debates. 

Key words: Merger - approval clause - universal transfer of assets - titles.. 
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بالعربية: ملخص  

 يعد مبدأ حرية تداول األسهم  أحد املبادئ العامة غير املكتوبة للنظام العام للشركات.  لكن  يواجه هذا

ذكور قيوًدا اتفاقية، مثل بند موافقة الشركة، الذي تمليه ضرورة تجنب عمليات االستحواذ غير املباشرة  والتحكم في الدخول املبدأ امل 

إلى الشركة و الخروج منها. وبالتالي ، يجوز للنظام األسا  ي إخضاع أي تفويت لألسهم بأي صفة من الصفات ملوافقة الشركة. إال أنه إذا 

طريق البيع أو الهبة ال يطرح أية مشاكل، فمن تفويت حصص الشركة عن طريق اإلندماج يطرح إشكاالت قانونية كان التفويت عن 

  وفقهية شائكة وتفتح الباب إلج هادات قضائية غير متجانسة في بعض األحيان.

..الحصص -النقل  الشامل للذمة  املالية   -الكلمات املفتاحية: االندماج ـ بند موافقة الشركة    

Introduction 

 

 Les valeurs  mobilières sont des titres qui permettent à des actionnaires d'avoir une 

quotité du capital de la société émettrice et confèrent des droits sociaux à leurs détenteurs856. 

Et le législateur marocain, en s'inspirant de son homologue français, a renforcé aussi bien la 

liberté d'émission des valeurs mobilières que leur négociabilité et leur transmission. 

            En effet, la liberté contractuelle dans le régime juridique des titres émis par les sociétés 

trouve justification dans le pragmatisme et le besoin de financement des projets économiques 

de ces dites sociétés, et ce à travers la consécration du principe de la libre   circulation des 

valeurs mobilières. 

           Opération incontournable dans la vie économique des sociétés, la cession de droits 

sociaux est devenue indispensable dans la mesure où elle permet d'acquérir une société 

lorsqu’elle opère cession du contrôle, comme elle peut être également une porte de sortie d’un 

actionnaire en quête de liberté. 

 Le principe de libre négociabilité des actions figure parmi les principes généraux non 

écrits de l’ordre public sociétaire, et il a pour principal effet le droit absolu pour tout actionnaire 

de ne pas être prisonnier de ses titres en lui conférant à la possibilité de sortir de la société en 

cédant ses actions857. 

           Toutefois, ce principe de la liberté de circulation  de droits sociaux se trouve confronté 

à des restrictions conventionnelles qui ne sont que l'image d'une contractualisation du droit des 

sociétés. Ainsi, dans l'adaptation du droit à la complexité des activités économiques, c'est la 

pratique qui invente les nouveaux montages, les nouvelles manières de faire (…), cette création 

juridique s'épanouit dans le cadre de la liberté contractuelle858.  

 Et c' est dans cette logique favorable à la simplification du droit des sociétés qu' 

intervient le pacte d'actionnaires et les conventions extra-statutaires qui constituent une pure 

expression de la liberté contractuelle et qui sont le fruit d’une création de la pratique. Car il  

nous semble judicieux de rappeler que si les statuts constituent le lieu privilégié de 

l’aménagement conventionnel des règles de fonctionnement de la société, ils ne sont pas les 

seuls à prévoir ces aménagements eu égard aux nombreux avantages que revêtent les pactes 

d’actionnaires. 

           En effet, les actionnaires pourraient prévoir statutairement ou extra-statutairement des 

clauses de préemption et d'inaliénabilité à travers l'intrusion des dispositions stipulant des 

                                                           
856  ANOUKAHA. F,  CISSE. A et . DIOUF. N, OHADA : Sociétés commerciales et GIE, éd. Bruylant, 2002, n° 982. p. 457. 

857  LEROY. C, Le pacte d'actionnaire dans l'environnement sociétaire, thèse de Doctorat en droit privé, soutenue en juin 2010, 

Université Paris. p. 218. 

858  PAILLUSSEAU. J, « Le droit des activités économiques à l' aube du XXIe siècle » : Dalloz. 2003, p. 260 et s., 

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


                                                                                                                    

348 

 

  ISSN:2509-0291  2022 أبريل/ماي  39 اإلصدار
 

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

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

limitations à la transmission des actions. Les praticiens ont eu recours à ces  techniques 

contractuelles sans pour autant être sûrs quant à leur validité. Dans ce cadre, il convient de 

souligner que le législateur marocain prévoit dans le 1er alinéa de  l'article 257 que "Des 

conventions entre actionnaires ou entre actionnaires et des tiers peuvent porter sur les 

conditions de cession des droits sociaux et stipuler notamment que cette cession ne pourra 

avoir lieu qu'après un certain délai ou qu'elle sera, le cas échéant, opérée d'office, de façon 

préférentielle, au profit de personnes actionnaires ou non, bénéficiaires d'un droit de 

préemption, au prix qui serait offert par un tiers de bonne foi ou qui serait fixé dans les 

conditions prévues aux statuts"859. 

 

 Il ressort de ce qui précède que le législateur, conscient plus que jamais du principe de 

la liberté contractuelle dans l'environnement sociétaire, accorde aux actionnaires la possibilité 

de recourir à l' un ou l' autre de ces mécanismes contractuels qui constituent une source 

fondamentale de flexibilité du régime de la circulation des valeurs mobilières. 

 

           Force est de constater que si les clauses précitées sont toutes importantes, il n'en demeure 

pas moins que la clause d'agrément  est celle qu'on trouve dans la pratique et qui soulève de 

nombreuses problématiques juridiques. Ainsi, les statuts d’une société anonyme peuvent 

soumettre toute cession d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, à l’agrément de la société 

par une clause statutaire. 

  

 En effet, les statuts stipulent, de plus en plus, que la cession des droits sociaux ne peut 

s'opérer  qu’avec l’obtention de l'autorisation de la société ou après avoir été préalablement 

proposée aux autres associés860. Par de tels mécanismes, les associés s’aménagent ainsi un 

contrôle sur les entrées et les sorties au sein de la société. 

 

 La stipulation d’une telle clause dans les statuts de la société suppose l’application d’un 

régime légal prévoyant une procédure spécifique d’agrément du cessionnaire. Cette procédure 

est réglementée par les articles 253 et suivants de la loi n° 17-95, laquelle aboutit soit à 

l’agrément du cessionnaire ou au refus de son entrée au sein de la société avec, le cas échéant, 

l’obligation pour les dirigeants de faire racheter les actions du cédant, soit par un actionnaire 

soit par un tiers soit, avec le consentement du cédant, par la société elle-même861. 

 

             Dès lors, la question qui se pose et à laquelle il faut trouver une réponse est celle de 

savoir si la  cession des droits sociaux relevant du patrimoine d'une société participant à une 

opération de fusion doit-elle se soumettre à la procédure d'agrément. Autrement dit, la mention 

statutaire du  terme cession inclut-elle la dévolution universelle du patrimoine caractérisant les 

opérations de fusion? 

                                                           
859 L'alinéa 1 de l'article 257 de la loi 17-95 (Dahir n° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 

17-95 relative aux sociétés anonymes tel que modifié et complété le dahir n° 1-15-106 du 12 chaoual 1436 (29 juillet 2015) portant 

promulgation de la loi n° 20-19 modifiant et complétant la loi n°17-95, 

860  MAUBRU. B,  « Les restrictions au libre choix du bénéficiaire du transfert de droits sociaux », Dr. & patr., n° 53- octobre 1997, p. 

50. 

861  CHAKIR. K, «Clause d’agrément et transmission universelle du patrimoine par voie de fusion : le choc des principes», Actualité 
du Droit, [ consulté le 01/ 11/ 2021].  
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           Ainsi, il serait judicieux de souligner que l’objet de cet article ne sera pas de reprendre 

l’ensemble du droit applicable à la cession de droits sociaux mais justement d’apporter un 

éclairage sur sa nature juridique et son opposabilité au transfert universel du patrimoine 

consécutif aux opérations de fusion. Pour ce faire, nous essaierons dans un premier temps 

d'aborder la portée de la compatibilité de la clause d'agrément au transfert universel des droits 

sociaux ( paragraphe 1), et ce avant d'exposer les différents avis jurisprudentiels portant sur 

l'applicabilité de ce dit agrément en matière de fusion ( paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1: La portée de la compatibilité de la clause d'agrément au transfert universel 

des droits sociaux. 

 Aucune disposition juridique aussi bien dans le droit civil que dans le droit des sociétés  

n' interdit l'intrusion d'une clause d'agrément dans les statuts visant spécifiquement les fusions. 

Mais avant de juger de la compatibilité de la clause d'agrément au transfert des droits sociaux 

à titre universel, il nous semble opportun d'élucider les contours de ce mécanisme juridique 

dont disposent les associés pour limiter la circulation des titres (A), et ce avant de décortiquer 

le principe de la transmission universelle du patrimoine qui constitue l'essence de la fusion et 

sa raison d'être (B). 

 

A) La clause d'agrément, un moyen de restriction de la cession et un gage de sécurité 

juridique pour les associés. 

          D'abord, il est nécessaire de donner une définition de l'agrément. Outre la définition 

sémantique862 et étymologique863, cette notion peut être définie juridiquement comme "un 

acte unilatéral par lequel un agent, l’autorisant, accorde au titulaire d’une prérogative la 

possibilité de l’exercer après avoir vérifié que l’activité projetée respectait la protection de 

certains intérêts, recherchée par la norme qui exige un contrôle préalable864". 

 

 Appliqué au transfert des droits sociaux, l’agrément peut se définir comme une 

manifestation de volonté de la société destinée à préserver l’intuitu personae des rapports entre 

ses associés, et dont l’expression est encadrée par une procédure légale, ayant pour effet 

d’approuver ou de refuser le bénéficiaire proposé, tiers ou associé, d’un transfert de droits 

sociaux ou de prérogatives sociétaires865.  

 

 La cession de droits sociaux est un contrat translatif  qui entraîne un mouvement de 

transmission du patrimoine au cessionnaire. Et il importe de noter que cette convention est 

entourée de plusieurs zones d'ombre posant de grandes difficultés quant à la question de la 

qualification eu égard au cachet intrinsèquement sociétaire qu'elle revêt et qui lui rend difficile 

l'application des dispositions du droit civil. 

 

                                                           
862 L'agrément est un mot qui renvoie à une action d’autoriser, de consentir quelque chose, il est une permission, une approbation 

émanant d’une autorité.  

863  L' agrément est composé du mot « gré », lequel dérive du latin « gratus », désignant « ce qui est accueilli avec faveur. 

864  THULLIER.B, L’autorisation en droit privé, préf. A. Bénabent, L.G.D.J., coll. Bibliothèque de droit privé, 1996, p. 225.  

865  LERUYET. A, L’agrément en droit des sociétés - Contribution à une simplification du Droit, Thèse de Doctorat en Droit privé, 

Université de Rennes 1, soutenue en 2017.p. 7. 
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           Dans ce cadre, le professeur Sandie LACROIX a dit que" Il est traditionnellement 

enseigné que la cession de droits sociaux peut relever de deux régimes juridiques, celui de la 

vente posé aux articles 1582 et suivants du Code civil ou celui de la cession de créance prévu 

aux articles 1689 et suivants du même Code866. » 

 

          Dans le même ordre d'idées, il convient de noter qu' il est habituel d' utiliser  le terme de 

cession au lieu de vente chaque fois le contrat porte sur un bien incorporel867. Ainsi, si l’on 

considère les droits sociaux comme des « choses », alors on retiendra que la cession de droits 

sociaux est en réalité une vente, soumise aux articles 478 et suivants du D.O.C868. Toutefois, 

si l’on assimile les droits sociaux à  des « créances » dont l’associé est titulaire à l’égard de la 

société, alors dans ce cas, la qualification retenue sera celle de cession de créance soumise aux 

articles 189 et suivants du D.O.C.  

 

         Suite à la signature du contrat de société, les souscripteurs obtiennent une qualité 

particulière, celle d’associé dont va découler un ensemble de droits et d’obligations. L’associé 

devient donc titulaire de droits financiers (droit au dividende, droit au boni de liquidation, droit 

aux réserves), de droits politiques (droit de vote, droit d’information) mais également de droits  

patrimoniaux (libre négociation des droits sociaux)869. 

 

         Etant une disposition statutaire870 soumettant la cession des actions à une décision de 

l'organe social habilité à cet effet, la clause d'agrément vise le contrôle des flux d' actionnaires 

dans une société et la préservation de l'équilibre des pouvoirs au sein de leurs assemblées. Elle 

peut être aussi une modalité incontestable permettant la limitation de la transmission des titres 

sociaux.  

 

         Dans cette perspective, le législateur marocain a prévu dans l'article 253871 que " Sauf 

en cas de succession ou de cession soit à un conjoint soit à un ascendant ou à un descendant 

soit à un parent ou allié jusqu'au 2ème degré inclus, la cession d'actions à un tiers à quelque 

titre que ce soit peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts. 

Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme 

nominative en vertu de la loi ou des statuts". 

 

        Suite à la demande d'agrément du cédant notifiée à la société par une lettre recommandée 

avec accusé de réception, l'organe habilité à statuer sur cette dite demande (conseil 

d'administration, le directoire ou l'assemblée générale) pourra agréer le cessionnaire en 

manifestant l'acquiescement de le substituer au cédant conformément aux conditions du contrat 

                                                           
866  LACROIX-DE SOUSA. S, La cession de droits sociaux à la lumière de la cession de contrat, Thèse, L.G.D.J, 2010. 

867 Comme le fonds de commerce. 

868 Dahir formant code des obligations et des contrats. 

869   BERRABBI. S, Les difficultés relatives à la cession des droits sociaux, mémoire de magistère de Juriste d'Affaires 2013, Université 

Panthéon-Assas. p. 7. 

870 stipulée lors de la signature des statuts ou introduite, ultérieurement, par délibération d'une assemblée générale extraordinaire en 

cours de vie sociale, et que son insertion doit être publiée dans un journal d'annonces légales, déposée au greffe à peine d'inopposabilité 

aux tiers. 

871 de la loi 17-95 (Dahir n° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés 

anonymes telle que modifiée et complétée par le dahir n° 1-15-106 du 12 chaoual 1436 (29 juillet 2015) portant promulgation de la loi 

n° 20-19 modifiant et complétant la loi n°17-95. 
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de cession convenues entre les deux parties. Et dans le cas où le cédant ne reçoit aucune réponse 

pendant un délai de trois mois à compter de la date de notification, l'agrément est présumé 

accordé tacitement. 

 

           En revanche, si la société refusait d'agréer le cessionnaire, elle serait tenue, dans le délai 

de trois mois, à compter de la notification du refus, de faire acheter les actions soit par un 

actionnaire ou un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une 

réduction de capital872. 

 

            Si, à l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme 

donné. Toutefois, ce délai peut être prorogé une seule fois et pour la même durée à la demande 

de la société par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé873. 

 

             Il est à préciser que la "cession" visée par une clause d'agrément doit s'entendre de tout 

transfert d'actions que ce soit à titre gratuit (donation) ou à titre onéreux (vente, échange, apport 

isolé), y compris les cessions, par affectation en nantissement874 ou vente aux enchères sur 

saisie. Le terme ne semble pas viser, par contre, les apports effectués au titre d'opérations de 

transmission universelle de patrimoine, telles que la fusion et la scission.875. 

 

B) L' opposabilité de l'agrément au principe de la transmission universelle de patrimoine. 

 

   Le terme « cession » pourrait avoir plusieurs significations. D' habitude, il est souvent 

utilisé pour désigner l’opération réalisée par un contrat de vente, volontaire ou forcé,876 ou de 

donation si elle est à titre gratuit. Dans ce cadre, la jurisprudence française a défini la cession 

comme "étant tout acte ayant pour objet ou pour effet la mutation entre vifs des droits 

sociaux"877. Et puisque le terme transmission est synonyme de " mutation", le serait-il aussi 

indirectement du mot « cession »? Cette question est légitime eu égard au nombre important 

des contentieux nés de l’application aux opérations de concentration d’un agrément dont le 

champ ne visait que les cessions.  

 

             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 assimilées878. Et 

                                                           
872 L'alinéa 4 de l'article 254 la loi 17-95 (Dahir n° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-

95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par le dahir n° 1-15-106 du 12 chaoual 1436 (29 juillet 2015) portant 

promulgation de la loi n° 20-19 modifiant et complétant la loi n°17-95. 

873 L'alinéa 5 de l'article 254 la loi 17-95 (Dahir n° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-

95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par le dahir n° 1-15-106 du 12 chaoual 1436 (29 juillet 2015) portant 

promulgation de la loi n° 20-19 modifiant et complétant la loi n°17-95. 

874      L'alinéa 2 de l'article 256  de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par le dahir n° 1-15-106 

du 12 chaoual 1436 (29 juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 20-19 modifiant et complétant la loi n°17-95 dispose que" Le 

consentement au projet de nantissement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée  des actions nanties à moins 

que la société ne préfère, après la cession, acheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital". 

875DE FORESTA. G, «Les clauses d'agrément en société anonyme depuis l'ordonnance du 24 juin 2004», Lexbase, lettre juridique n° 

178 du 28 Juillet 2005: sociétés[ consulté le 12 / 11/ 2021]. 

876 MORTIER. R, Le rachat par la société de ses droits sociaux, préf. J.-J. Daigre, Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de Thèses, vol. 

27, 2003, p. 229.   

877 Cass. com., 3 juin 1986, Groupement aptésien de la cerise industrielle Aptunion c/ société Clerici et compagnie, Bull. civ. 1986, IV, 

n° 115, p. 98; D. 1987, jurisp. p. 95, note (J.-J.) DAIGRE ; Rev. sociétés 1987, p. 52, note (Y.) REINHARD.   

878 JEANTIN. M,  « La transmission universelle du patrimoine d’une société » , éd Litec, 1991, p. 287. 
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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 »879. 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. 

            Dès lors, la règle du transfert universel du patrimoine trouve son fondement dans 

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".  

 

            Toutefois, certains auteurs soutiennent la thèse de la licéité de l'application de la clause 

d'agrément aux opérations de fusion en avançant qu'il n' y a aucune disposition du droit 

commun ou du droit des sociétés interdisant l’usage des clauses d’agrément en matière de 

fusion. En plus, le caractère d'ordre public que revêt le transfert universel du patrimoine interdit 

uniquement d'écarter le transfert universel du patrimoine dans le traité de fusion et nullement 

de soumettre la transmission d'un droit à l'accord d'un tiers880.  

 

            Quant à la doctrine belge, et contrairement à la doctrine française, elle estime que les 

clauses d'intransmissibilité y compris la clause d'agrément, doivent produire leurs effets en 

raison du fait que «le principe de transmission universelle du patrimoine n’est pas un principe 

d’ordre public881 ». 

 

 D’ailleurs,  les partisans de la thèse de la licéité ne voient pas vraiment en quoi le fait de 

soumettre, la transmission de droits sociaux, à une autorisation de la société émettrice heurterait 

la nature du transfert universel du patrimoine882. L’agrément étant un moyen  offert par la loi 

aux associés conformément au principe de la liberté contractuelle, il n’y a pas, donc, de raison 

que cela ne puisse pas s’appliquer aux fusions tant que ceux-ci le souhaitent. 

 

       Néanmoins, d'autres auteurs s'opposent à l'application de la clause d'agrément aux 

opérations de fusion en invoquant la raison selon laquelle la nature juridique particulière des 

fusions ne pourrait s'acclimater à une clause d’agrément, plus cohérente avec les cas de cession 

de titres883. En outre, le professeur BERTREL, spécialiste réputé des opérations de fusions 

acquisitions, écrivait dans un excellent article, « que le mécanisme de l’agrément, quelle que 

                                                           
879 GUYON. Y, Droit des Affaires, Droit commercial général et sociétés, Tome I 12ème éd, Economica, 2003. p. 689. 

880  KHADDOUCH. R, « La fusion face aux clauses d'agrément», Lexbase Hebdo édition affaires n°209 du 6 avril 2006 : Sociétés p. 6 

[ consulté 15/01/2022]. 

881 MALHERBE J., DE CORDT Y., LAMBRECHT P. et MALHERBE P., Droit des sociétés – Précis, 4ème éd., 

Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 1041. 

882  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. 303. 

883 BERTREL. J et  JEANTIN. M, Acquisitions et fusions de sociétés commerciales, Litec, 2è éd., 1991, p. 939. 
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soit son origine légale ou statutaire est incompatible avec la technique de la fusion ou de la 

scission »884. 

  

 Dans le même ordre d'idées, une partie de la doctrine française considère que « 

l’affirmation législative du principe de transmission universelle du patrimoine a conféré à cette 

règle un caractère d’ordre public885», de sorte que « ce principe ne pourrait voir son 

application limitée par le seul effet d’une stipulation contractuelle886 ». 

  

       Ainsi,  l'ambigüité et l'incohérence textuelle par rapport à l'applicabilité du régime de 

l'agrément  à la transmission universelle du patrimoine consécutive à la fusion ainsi que la 

disparité des positions de la doctrine en la matière rendent le recours à la jurisprudence  

incontournable et indispensable.  

 

Paragraphe 2: L'interprétation jurisprudentielle de l'applicabilité des clauses d'agrément 

à la transmission des droits sociaux lors de la fusion. 

  

       L'analyse de l'état de la jurisprudence aussi marocaine que française sur  cette question 

épineuse de l'application de la clause d'agrément  aux opérations de fusion, et qui constitue un 

souci d'insécurité juridique dans le domaine des affaires, révèle une certaine incohérence dans 

les arrêts  et un traitement paradoxal en la matière. Et dans le but de lever le voile sur la 

confusion qui caractérise ce controverse juridique, il nous semble judicieux de braquer la 

lumière, dans un premier temps, sur l'apport jurisprudentiel français (A) et ce avant d' essayer 

de décortiquer la jurisprudence marocaine ayant abordé cette problématique (B). 

  

A) L'apport de la jurisprudence française. 

 

       Avant d'adopter une position que l'on peut qualifier de constante, la jurisprudence française 

a apporté des résolutions parfois disparates et incohérentes. Mais, l' arrêt de 19 avril 1972 est 

considéré comme étant le premier qui s'est penché sur cette question délicate, et dans lequel la 

Cour de cassation a affirmé l'incompatibilité du principe de la transmission universelle du 

patrimoine, caractérisant les opérations de restructuration notamment les fusions et les 

scissions, avec la clause d'agrément.  

 

            "En l’espèce, des associés ont dissous une société, en l’occurrence une société à 

responsabilité limitée. Cependant, au lieu de la liquider, ils décidèrent de créer deux nouvelles 

sociétés, toutes des sociétés à responsabilité limitée, auxquelles ils ont distributivement apporté 

une quote-part du patrimoine de la société dissoute. Il s’est trouvé que dans le patrimoine de 

la société scindée figuraient des parts sociales d’une autre société à responsabilité limitée. 

Voulant exercer ses prérogatives d’associé, l’une des sociétés bénéficiaires qui a recueilli les 

                                                           
884  BERTREL. J-P, «Fusions-acquisitions : une clause d’agrément est-elle applicable en cas de fusion ou scission ? »,, Dr. & patr., n° 

114, avril 2003, p. 33. 

885 DUBERTRET M., «L’intuitus personae dans les fusions », Rev. Soc., 2006/4, p. 726. cité par   CHANTRAINE. C, Le principe de 

transmission universelle est-il absolu dans le cadre d’une fusion par absorption ?, mémoire de Master,  Université catholique de Louvain. 

p.41. 

886 PHILIPPE D.-E. et PHILIPPE D., « Transmission universelle ou à titre universel », in Obligations. Traité 

théorique et pratique, p. 12. 
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parts sociales litigieuses s’est vu opposé un refus par la société émettrice, au motif qu’elle 

n’aurait pas respecté la procédure d’agrément affectant lesdits titres. Aussi, pour faire 

reconnaître ses droits, assigna-t-elle en justice la société émettrice887".     

 

            Les juges de fond se sont prononcés en faveur de la société émettrice, qui revendique la 

nullité de la cession sous prétexte que les stipulations des statuts n'ont pas été respectées et que 

la cession a été faite à un tiers. Les magistrats ont considéré que la clause d'agrément est 

opposable à la dévolution universelle des titres à la société nouvellement créée. 

 

              Toutefois, la Cour de cassation a critiqué cette décision  en considérant  que le transfert  

des titres à l'occasion des opérations de restructuration constitue une transmission par voie de 

« dévolution » du patrimoine de la société disparue. Selon eux, « la transmission des parts 

litigieuses faite directement de la société ancienne (…) à la société nouvelle par la dévolution 

de partie de son patrimoine à cette dernière ne peut être considérée comme une cession isolée 

faite à un tiers et dès lors, ne doit pas être soumise aux formalités prévues pour de telles 

cessions888». 

 

          Bien que la distinction entre la dévolution patrimoniale universelle et la cession soit 

controversée, les arguments des partisans de cette solution jurisprudentielle, nous semble-t-il, 

sont tangibles et logiques dans la mesure où la technicité propre aux opérations de 

restructuration impose la transmission à titre universel du patrimoine de la société associée 

alors que la cession n’opère qu’un transfert isolé de la propriété des droits sociaux889.  

 

           Ainsi, à l’image d’une dévolution successorale, ces opérations ne peuvent être soumises 

aux formalités des cessions ou à un agrément, sauf si le champ d’application de ce dernier les 

désigne de manière précise et expresse. En ce sens, la motivation de l’arrêt du 19 avril 1972 ci-

mentionné est particulièrement explicite lorsqu’il indique que : « […] la dissolution de la 

société ancienne a été suivie d’un partage réalisé sous forme de scission qui a rendu la société 

nouvelle successeur aux biens de la première ». 

 

              Et étant donné que le régime juridique de la scission se calque sur celui de la fusion, 

nombreux sont les arrêts qui sont rendus ultérieurement et qui ont confirmé la solution de 

l'inapplicabilité de la clause d'agrément au transfert des droits sociaux à titre universel 

consécutivement aux opérations de concentration par voie de fusion. 

 

             Toutefois, il convient de souligner que, contrairement à la position jurisprudentielle 

amplement détaillée ci-dessus, un arrêt très intéressant a été rendu par la Cour d'appel de Paris 

et qui s'est prononcé favorablement sur l'opposabilité de la clause d' agrément au transfert 

universel du patrimoine lors des opérations de fusion. 

                                                           
887  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. 312. 

888    Cass. com., 19 avril 1972, Société nouvelle Cargo Maritime c/ Société Michaelides ; Bull. civ. 1972, IV, n° 115 ; D. 1972, 

jurispr. p. 538, note (D.) SCHMIDT ; Gaz. Pal. 1972, 2, p. 755, note (P.) DELAISI ; RTD com. 1972, p. 654, obs. (R.) HOUIN ; Rev. 

sociétés 1973, p. 105.   

889      LERUYET.A, L’agrément en droit des sociétés - Contribution à une simplification du Droit, Thèse de Doctorat en Droit privé, 

Université de Rennes 1, soutenue en 2017.p. 179. 
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            Les faits de cette affaire sont comme suit: 

 

 " En 1995, trois sociétés, SFIM Industries, SFIM Gmbh et Photonetics, avaient décidé 

de créer une troisième société, Eurofog.  Le 10 mai 2000, SFIM Industries fut absorbée par la 

société Sagem (devenue ultérieurement Safran), tandis que, le 5 octobre 2000, Photonetics céda 

la totalité de sa participation au sein d'Eurofog à sa filiale, la société Ixsea. Celle-ci demanda, 

l'année suivante, la nullité du transfert d'actions à la société Sagem, faute pour cette dernière 

d'avoir sollicité, et a fortiori recueilli, l'agrément en qualité d'actionnaire de la société Eurofog. 

Elle sollicita, en outre, du juge l'application de la procédure de rachat890".  

  

 La Cour d'appel de Paris, a fait droit aux demandes de la partie demanderesse. Les juges 

de fond acceptent, ainsi, l'application de la clause d'agrément à la fusion, et ordonnent le rachat 

des actions rentrées dans le patrimoine de la société Safran par l'effet de la fusion. 

   

           Cet arrêt se justifie par le fait que la clause d'agrément visait explicitement le cas de la 

fusion et prévoyait que " tout projet de cession à des tiers,[..] devra être notifié par le cédant 

au conseil d'administration par lettre recommandée avec accusé[..].Ces dispositions sont 

également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif de fusion ou de 

scission"891. 

 

              Pour remédier à l’imprévisibilité et l'arbitraire qui peuvent paraître en matière de 

transfert des titres sociaux lors des opérations de fusion, nous pensons, et à l'instar de plusieurs 

positions doctrinales, qu' il serait opportun que le juge, ou même le législateur, exige une 

stipulation expresse des opérations de restructuration dans le champ des clauses d’agrément. 

 

 Pour ce faire,  et afin d' éviter toute ambiguïté, le praticien est appelé, lors de la rédaction 

des statuts et les pactes extrastatutaires, à prendre soin d' englober la fusion parmi les opérations 

susceptibles de donner lieu à l'application d'une clause d'agrément. 

 

B) La position de la jurisprudence marocaine. 

 

 A l'image de la jurisprudence française, la jurisprudence marocaine adopte un traitement 

aussi confus que paradoxal par rapport à la question de l'applicabilité de la clause de l'agrément 

au transfert universel du patrimoine par voie de fusion. 

  

 En effet, dans un arrêt du 30 août 2012892, la Chambre commerciale de la Cour de 

cassation s'est prononcée en faveur de l'applicabilité de l’agrément dans le cadre d’une 

opération de fusion-absorption.   

  

                                                           
890  CA Paris, 3ème ch., sect. B, 9 février 2006, n° 05/03072, Société anonyme Eurofog c/ SAS Ixsea cité par KHADDOUCH. R, La 

fusion face aux clauses d'agrément, Lexbase Hebdo édition affaires n°209 du 6 avril 2006 : Sociétés p. 1 [ consulté 15/01/2022].  

891 KHADDOUCH. R, op.cit, p. 2.  

892 Cass. com., 1re sect., n° 770, 30 août 2012, aff. n° 933/3/1/2011. 
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 En l'espèce, un  rapprochement  par voie de fusion s'est produit entre  deux sociétés 

françaises  donnant lieu à un transfert à titre universel du patrimoine de l'absorbée  B à la société 

absorbante A. La société disparue avait une participation dans le capital d'une société marocaine 

C dont les statuts prévoyaient une clause d' agrément exigeant en cas d'éventuelle cession des 

titres sociaux l'obtention d'une autorisation du conseil d'administration.  

 

 Dès lors, la société C demanda la nullité du transfert d'actions à la société A, faute pour 

la société B d'avoir sollicité, et a fortiori recueilli, l'agrément en qualité d' actionnaire. Alors, 

elle décida de ne pas procéder au transfert sur les registres sociaux des titres. 

 

            En première instance, les juges de fond se sont donc attachés à l'analyse de la clause 

d'agrément. Ils ont considéré que, l'opération de fusion  n'ayant pas été introduite clairement 

dans cette clause, la procédure de l'agrément ne pourrait être appliquée au transfert universel 

des titres par voie de fusion dont le mécanisme juridique diffère catégoriquement  de celui de 

la cession. Ce principe de dévolution universelle est d'ordre public et il est compatible avec la 

nature juridique des opérations de restructuration. Pour ce faire, le législateur l'a prévu dans 

l'alinéa 1 de l'article 224893 et qui dispose que"  La fusion entraîne la dissolution sans 

liquidation de la société qui disparaît 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...".  

 

 Toutefois, la Cour d'appel de Casablanca894, en a jugé autrement, considérant que tout 

moyen de transfert de propriété des titres à un tiers, à quelque titre que ce soit, sous forme de 

cession ou par transmission à la suite d’une fusion, est subordonné à l' obtention d'une 

autorisation du conseil d'administration. Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation 

en acceptant l'opposabilité de la clause d'agrément au transfert universel des titres suite à une 

opération de fusion895. 

          En effet, les magistrats de la cour de cassation ont fondé leur arrêt sur les dispositions de 

l'article 253896 et suivants de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, et qui permettent 

aux associés d'imposer un contrôle sur la transmissibilité des titres afin d'éviter l'intrusion des 

étrangers dans la société et des prises de contrôles sournoises.  

 Ainsi, l'article mentionné ci-dessus dispose que" Sauf en cas de succession ou de cession 

soit à un conjoint soit à un ascendant ou à un descendant soit à un parent ou allié jusqu'au 

2ème degré inclus, la cession d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit peut être soumise 

à l'agrément de la société par une clause des statuts". 

 

            Pour justifier sa décision, la Chambre commerciale a fait recours à un raisonnement "a 

contrario" en avançant que l’opération de fusion ne figure pas expressément au nombre des 

                                                           
893 la loi 17-95 (Dahir n° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés 

anonymes telle que modifiée et complétée par le dahir n° 1-15-106 du 12 chaoual 1436 (29 juillet 2015) portant promulgation de la loi 

n° 20-19 modifiant et complétant la loi n°17-95. 

894 CA com. Casablanca, n° 867, 23 févr. 2010, aff. n° 3402/2009/12. 

 

895 CHAKIR. CH, " Clause d’agrément et transmission universelle du patrimoine par voie de fusion : le choc des principes", actualités 
du droit, [consulté le 22/ 01/ 2022]. 

18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008).-08-romulguée par le Dahir n° 105 p-de la loi n° 20 erL’article 253, modifié par l’article 1  896 

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


                                                                                                                    

357 

 

  ISSN:2509-0291  2022 أبريل/ماي  39 اإلصدار
 

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

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

actes pour lesquels la clause d’agrément est prohibée. Dès lors, nous semble-t-il que les juges 

ont pris littéralement l'expression " à quelque titre que ce soit"  en incluant la fusion dans les 

modes de cession dont parle le texte tout en usant de leur pouvoir d'appréciation souveraine. 

En outre, l'applicabilité de l’agrément au transfert de titres, résultant d’une fusion, n’est pas 

explicitement interdite par l'article susvisé.  

 

          Il convient de souligner que la Cour de cassation a affirmé, également, que le non respect 

de la procédure d'agrément rend nulle  toute transmission de titres suite à une cession ou à 

l'occasion d'une fusion.  

 

 D'après ce qui précède, deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt si intéressant. 

D'une part, une clause statutaire d'agrément peut valablement s' appliquer à la transmission 

universelle des titres résultant d'une fusion. D'autre part, la méconnaissance de cette dite clause, 

et la non sollicitation de l'agrément, pourrait entrainer la nullité de l'opération de transfert et 

permettre à la société émettrice de racheter les titres détenus par l'absorbante indésirable. 

 

           Toutefois, nous pensons que l’existence d’une simple clause d’interdiction de cession 

ne saurait s’appliquer en cas de transmission pour cause de fusion eu égard à la nature juridique 

particulière de cette opération. Et le raisonnement à contrario auquel les magistrats ont fait 

recours ressemble à celui ayant été adopté par les hauts magistrats français dans l'arrêt célèbre 

de 3 juin 1986897 et qui a été farouchement critiqué par le professeur PACLOT qui a dit que " 

plus particulièrement, dans une matière qui obéit à des principes de droit commun et qui 

connaît des exceptions, l’interprétation a contrario d’une disposition n’est justifiée que si elle 

permet de retrouver le droit, non d’étendre les champs des exceptions qui sont, dit-on, 

d’interprétation stricte898". 

 

             Dès lors, nous estimons que la solution adoptée par la  jurisprudence française est plus 

raisonnable dans le sens où on ne peut pas réduire la transmission universelle du patrimoine 

résultante d'une fusion, de manière automatique, à une simple cession rendant par la suite la 

clause d' agrément applicable et opposable à ce transfert de titres. D'où l'intérêt, pour les 

praticiens lors de la rédaction des statuts, de désigner expressément la fusion comme étant une 

opération susceptible de donner lieu à l'application d'une clause d'agrément. 

 

Conclusion: 

 

En définitive, l' envie de contrôler la cessibilité des droits sociaux, parts sociales ou actions, 

nécessite, au regard, du principe du transfert universel, une grande précision rédactionnelle. 

Autrement dit, pour que les restrictions conventionnelles de la libre circulation des titres, 

dictées par un souci d' éviter des prises de contrôle indirectes et sournoises par voie de 

transmission universelle, soient efficaces et dans le but d' éluder toute confusion et tout 

                                                           
897  V. Cass. com., 3 juin 1986, Rev. Des sociétés 1986.53, obs. REINHARD Y. ; D. 1987, jurisp., p. 95, note DAIGRE J.- J.; JCP éd. 

E , 1986, 15 846, n° 6, obs. VIANDIER et CAUSSAIN. 

898 V. PACLOT Y., Note ss Cass. com., 3 juin 1986: JCP éd. E, 1987, II, 15083. cité par 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. 316. 
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malentendu, il faudrait rédiger des stipulations plus adéquates qui visent, de manière expresse 

et non équivoque, les opérations de fusion.  

   

            En d'autres termes,  à notre sens, dire que la clause d'agrément statutaire visant les cas 

de cession de titres, est opposable de plein droit au cas de fusion, c’est  dénaturer complètement 

celle-ci en ce sens que le principe de la transmission universelle du patrimoine qui en découle, 

et qui est d'ordre public, donne à cette opération tout son particularisme juridique la distinguant 

d'une simple cession comme la vente, la donation ou l'échange. Et selon ce dit principe de 

dévolution patrimoniale universelle, 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. 
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Résumé 

La budgétisation sensible au genre consiste à appliquer l’approche intégrée de l’égalité entre 

les femmes et les hommes, au volet financier des politiques publiques. Intégrer une démarche 

de budgétisation sensible au genre, conduit à se demander si la collecte (impôts, taxes, paiement 

du service etc.) et la distribution des ressources financières (subventions aux associations, 

investissements dans des équipements, fonctionnement des services etc.) renforcent ou 

diminuent les inégalités entre les sexes. Le Maroc a fait des progrès tangibles dans l'activation 

de cette approche, malgré les obstacles auxquels il a été confronté. 

 

 

Abstract 

Gender-responsive budgeting consists in applying the integrated approach to equality between 

women and men to the financial aspect of public policies. Integrating a gender-sensitive 

budgeting approach leads to asking whether the collection (taxes, fees, payment for the service, 

etc.) and the distribution of financial resources (subsidies to associations, investment in 

equipment, operation of services, etc.) reinforce or reduce gender inequalities. Morocco has 

made tangible Progress in activating this approach, despite the obstacles it has faced. 

 

 

 

Introduction 

Le budget est l'instrument le plus important mis à la disposition du Gouvernement pour 

atteindre les objectifs de développement du pays, et refléter la politique économique et sociale 

du pays et les priorités arrêtées au regard des financements mobilisés, c'est à travers les budgets 

que les politiques et programmes publics sont traduits en termes d'allocation de ressources, "La 

Loi de finances prévoit, énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, l'ensemble des 

ressources et des charges de l'État, dans les limites d'un équilibre économique et financier 

qu'elle définit", L'intégration de la dimension genre dans la planification et l'élaboration du 

budget est donc essentielle pour une allocation, pertinente et efficace des ressources en 

pérennant en considération les besoins différenciés des populations cibles899. 

                                                           

899- Zeneb Bouba: la Budgétisation Sensible au Genre Au Maroc: Réalisation et perspectives, Direction des Etudes et des 

Prévisions Financières Ministère de l’économie et des Finances, avril 2016, p. 6. 
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L’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire, est une application de 

l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le processus budgétaire. 

Cela implique une évaluation des budgets existants avec une perspective de genre à tous les 

niveaux du processus budgétaire, ainsi qu’une restructuration des revenus et des dépenses dans 

le but de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.900 

Historiquement, en 1984, l'Australie a introduit la première initiative de budgétisation sensible 

au genre. Considérer les budgets comme des instruments essentiels pour la promotion de 

l'égalité des sexes, analyse pionnière de l'impact de budgets publics sur les relations hommes-

femmes a été effectuée. L'exemple australien n'était pas seulement crucial pour élever 

sensibilisation, mais son approche a servi d’un point de référence important pour initiatives 

ultérieures de budgétisation sensible au genre. Le budget de genre est utilisé dans plus de 40 

pays à travers le monde. Elle est initiée et menée de diverses manières 901. 

Le Royaume du Maroc, a entamé un processus de budgétisation sensible au genre, dans le cadre 

de la réforme budgétaire relative à la gestion axée sur les résultats depuis l'année 2002, et est 

devenu un pays pionnier de l'internationale de la BSG. En témoignent le « rapport genre» 

annuel, annexé à la Loi de Finances, un nombre impressionnant de guides, manuels et 

formations de cadres, ainsi que les présentations sur la BSG au Maroc à l'occasion d'événements 

internationales902. 

Le sujet de l'article reflète une double importance, le premier est scientifique et le second est 

pratique. L'importance scientifique se manifeste en rapprochant les personnes intéressées par 

le domaine financier en particulier et par le domaine juridique en général, de la compréhension 

du budget de genre et de sa faisabilité. Pour l'importance pratique, elle est représentée dans le 

fait que le sujet constituera un document de référence supplémentaire, surtout avec le manque 

d'écrits à ce sujet. 

Cet article répondra à la problématique suivant: Quelle est l'efficacité de l'adoption du budget 

de genre au Maroc ? 

Pour répondre à cette problématique, il faut suivre le schéma de travail suivant: 

Partie I: La finalité de la Budgétisation Sensible au Genre. 

Partie II: Les outils proposés pour l’analyse des budgets de genre. 

Partie III: Principales réalisations dans le Cadre de BSG au Maroc. 

Partie IV: Difficultés et contraintes dans la budgétisation prenant en compte le genre. 

Partie I: La finalité de la Budgétisation Sensible au Genre 

On suppose souvent que le budget national est sexuellement neutre, et qu’il doit profiter 

également aux femmes et aux hommes, aux filles et aux garçons. En réalité, en ne tenant aucun 

compte des rôles, capacités et besoins différents des femmes et des hommes, et les budgets 

renforcent parfois les inégalités existantes. 

Les budgets sensibles au genre ont attiré l'attention des défenseurs du genre et du 

développement, les gouvernements, les groupes de la société civile et les agences multilatérales 

                                                           

900- Sheila Quinn: L’égalité dans les Budgets: pour une Mise en Œuvre Pratique Manuel, Imprimé dans les Ateliers du 

Conseil de l’Europe, 2009, p. 7. 

901- Council Of Europe: Gender Budgeting, Final Report of the Group of Specialists On Gender Budgeting (EG-S-GB), 

Printed at the Council of Europe (Strasbourg), 2005, P. 10. 

902- Katrin Schneider: Gestion Axe sur les Résultats Sensible au Genre, Rapport publie par L’agence de Développement 

Social, impression Edgl print, 2014, p. 44. 
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et bilatérales et sont promus comme un élément central des stratégies visant à faire progresser 

l'égalité des sexes. Cet enthousiasme reflète les objectifs variés des budgets sensibles au 

genre903. 

Par conséquent, la principale raison pour appliquer le budget de genre, réside naturellement 

dans le fait qu’il contribue à renforcer l’égalité entre hommes et femmes, La seconde raison 

pour appliquer le budget de genre est qu’il favorise une utilisation plus efficace et plus ciblée 

des ressources publiques et par conséquent, qu’il va dans le sens d’une bonne gouvernance904.  

Ainsi, les objectifs qui sont au cœur de la majorité des initiatives budgétaires sensibles au genre 

sont 905: 

1) Tenir compte des préoccupations et des intérêts différenciés des femmes et des 

hommes906. 

Partout dans le monde, les femmes et les hommes jouent un rôle important dans la société, mais 

pour une rémunération et une place différentes dans l’économie907. La budgétisation sensible 

au genre vise à sensibiliser les impacts sexospécifiques des budgets, et de faire en sorte que les 

gouvernements responsable de veiller à ce que les budgets gouvernementaux favorisent la 

réalisation de l’égalité des genres et des droits des femmes, surtout parmi les pauvres908. 

Les travaux de la BSG observant les préjugés qui peuvent se manifester selon que la personne 

est un homme ou une femme, et prends en compte également les désavantages subis en fonction 

de l'ethnie, la classe sociale ou le statut de pauvreté, le lieu et l'âge. Les travaux ne se limitent 

pas à frontière la question des hommes et des femmes, mais s'intéresse également aux différents 

besoins des jeunes et des vieillards, de la population rurale et urbaine, des riches et des pauvres. 

De plus, ils étudient comment ces caractéristiques s'entrecroisent et interagissent l'une et l'autre. 

La bonne gouvernance exige donc la compréhension, d'une part, des impacts différentiels 

potentiels sur les femmes et sur les hommes, et une bonne appréhension de la manière dont les 

politiques pourraient être mieux pour atteindre des résultats qui satisfont équitablement les 

attentes des femmes, des hommes, des filles et des garçons de différentes catégories sociales. 

2) Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.  

L'objectif majeur de la Budgétisation Sensible au Genre, est la redéfinition des budgets et des 

politiques qui y sont associées afin de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes en 

tant que partie des droits de l'Homme. Elle a rencontré en évidence les différences des budgets 

sur les femmes et sur les hommes, et appelle l'attention sur les discriminations à l'égard des 

                                                           

903- Ministry of Finance and Economic Planning of Rwanda (MENECOFIN): Gender Budgeting Guidelines, Report, 2008, p. 

10. 

904- Instituts pour L‘égalité des femmes et des Hommes: Manuel pour la Mise en œuvre de Budget de Genre Au Sein de 

L’administration Fédéral Belge, impression Gevaert Graphics nv, 2010, p. 19. 

905- Sharp Rhonda: Budgeting for Equity: Gender Budget initiatives within a Framework of Performance oriented 

Budgeting, published by United Nations Development Fund for Women ‘’UNIFEM’’ (New York), 2008, p. 9. 

906- Abdelatif Bennani: Le Genre dans le Processus Budgétaire Marocaine vers plus d’équité et de Performance dans la 

Gestion Budgétaire, Ministère des Finances et des Privatisation, 27 novembre 2006, p. 6. 

907- UNUFEM: Parlement, Budget et Genre, Guide Pratique a l usage des Parlementaires, N°6,2004, p. 62.  

908- UNIFEM: UNIFEM’S Work on Gender- Responsive Budgeting: Overview, Evaluation Report, Publishing solutions 

group ‘’PSG’’ (New York), 2010, p. 28. 
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femmes, et fait ressortir les implications spécifiques au Genre des finances publiques – souvent 

considéré comme neutres quant au genre – et en particulier, des politiques économiques909. 

3) Budgets de restructuration et politiques d'amendement.  

La budgétisation sensible au genre vise à restructurer les budgets et à changer politiques afin 

de lutter contre les inégalités existantes, et d'atteindre l'égalité des sexes. Cela signifie que le 

budget genre l'analyse n'est pas une fin en soi. Sur la base des preuves produites par l'analyse 

de genre, les changements nécessaires dans les allocations budgétaires et les politiques 

connexes doivent être mises en œuvre. De cette façon, les gouvernements peuvent utiliser des 

ressources limitées de manière plus efficace et efficiente tout en œuvrant à la promotion de 

l'égalité des genres910. 

4) Assurer la transparence et l'efficacité des allocations budgétaires. 

Au niveau international, la budgétisation sensible au genre améliore la transparence des budgets 

publics et facilite une utilisation efficace et efficiente des fonds en ciblant des groupes 

spécifiques. Par conséquent, c'est aussi une stratégie efficace pour lutter contre la pauvreté et 

la corruption911. 

De plus, il vise à démocratiser les processus budgétaires ainsi que la politique budgétaire en 

général. Les initiatives budgétaires sensibles au genre peuvent contribuer à la pratique 

croissante de la consultation publique, et participation à la préparation des budgets et dans le 

suivi de leur résultats et impact, notamment en veillant à ce que les femmes ne soient pas exclus 

de ce processus, renforçant ainsi la gouvernance économique et financière en favorisant la 

transparence. 

5) Déterminer la responsabilité du gouvernement 

La budgétisation sensible au genre est un outil crucial pour le suivi des activités d'intégration 

de la dimension de genre, car les budgets publics concernent tous les domaines politiques. 

Budgets genre sont donc «un mécanisme de déterminer si les engagements d'un gouvernement 

en matière d'égalité des sexes se traduisent par des engagements budgétaires». La budgétisation 

sensible au genre peut par conséquent être considérée comme un instrument essentiel, pour 

établir l'intégration de la dimension de genre dans les politiques gouvernementales et assigner 

des responsabilités, rendre les gouvernements responsables de leurs engagements en matière 

de politique de genre912. 

 

6) Lisibilité des budgets 

Sensibiliser les gouvernements et les parlementaires à l'impact des budgets (national, sectoriels 

ou locaux) sur les femmes, tant du côté des recettes que de celui des dépenses913, et habiliter 

                                                           

909- Ministère des Finance et de la Privatisation: La Budgétisation Sensible au Genre, Revue Trimestrielle du Ministère des 

Finance et de la Privatisation ALMALiYA, N°38, 2006, p. 28. 

910- European Institute for Gender Equality: Gender Budgeting, publications office of the European Union (Luxembourg), 

Report, 2017, p. 7. 

911- Christine Farber: Gender budgeting in the Civil Society, Published by FES-JACARTA (Indonesia), 2008, p.3. 

912- Council Of Europe: op.cit, p. 11. 

913- Michelle Romulus et Danièle Magloire : Manuel sur la budgétisation sensible au genre en Haïti, Institut international 

pour la démocratie et l’assistance électorale, 2015, p. 13. 
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les parlementaires et ONG à participer dans les débats autour des allocations budgétaires au 

cours de l'exercice budgétaire annuel914. 

En améliorant les allocations de ressources, la BSG renforce les liens entre les résultats 

économiques et les résultats sociaux et permet de responsabiliser les acteurs de la planification 

et de la mise en œuvre des politiques de développement, par rapport aux engagements envers 

l'égalité des sexes, en garantissant que ces engagements soient accompagnés d'allocations de 

ressources appropriées. Elle facilite ainsi, aux représentants de la nation, le suivi et l'évaluation 

de ces politiques. 

En outre, en permettant le contrôle des dépenses en fonction des engagements en matière de 

genre et de développement, la BSG renforce la transparence du processus budgétaire915. 

Partie II: Les outils proposés pour l’analyse des budgets de genre. 

L’analyse de genre est la première étape cruciale dans l’identification des écarts de genre dans 

les politiques, programmes et dépenses publiques, ce processus fournit des informations et des 

données clés sur les meilleurs politiques et programmes répondant aux besoins différenciés des 

hommes et des femmes et par conséquent aide à réduire l’inégalité de genre. 

L’analyse genre du budget consiste en une vision globale qui permet d’analyser l'impact du 

budget sur les différentes catégories de la population, La "gendérisation" du budget est 

l’intégration de l’analyse genre dans tout le processus de programmation et d’exécution 

budgétaire,916 D’une façon générale, l’analyse Genre est un processus d’analyse des dépenses 

publiques qui se base sur un bilan de la situation des différents groupes sociaux et une 

évaluation de ses causes et conséquences, Il convient ensuite, de déterminer le niveau de 

réponse des politiques sectorielles mises en œuvre pour corriger ces situations et enfin, 

d’apprécier dans quelle mesure les affectations budgétaires accentuent ces inégalités ou les 

corrigent917.  

Cette section donne des exemples des différents cadres et outils utilisés dans les initiatives BSG 

de par le monde, On peut distinguer deux types d'analyses budgétaires sexospécifiques: 

A) Les six outils de Diane Elson: 

Au milieu des années 1990, le Secrétariat du Commonwealth a chargé Diane Elson de 

développer des «outils» pour l’analyse de la BSG918, Elson a étudié la documentation à ce 

sujet et mis au point les six fiches outils suivantes919: 

                                                           
914- Mohamed Chafiki: Le Budget Genre, une perspective stratégique pour l’égalité des sexes et l’habilitation des femmes 

Marocaines, Ministère de l’Economie et des Finances, 16 avril 2003, p. 11. 

915- Ministère des Finance et de la Privatisation: La Budgétisation Sensible au Genre, op.cit, p. 28. 

916- la Direction du Budget du Ministère des Finances et de la Privatisation: manuel sur Intégration de la dimension genre 

dans la planification et l'élaboration du budget, 2007, p. 59. 

917- Ministère des Finance et de la Privatisation: La Budgétisation Sensible au Genre, op.cit, p. 28. 

918- Debbie Budlender: Review of Gender Budget initiatives, published by community Agency for Social Enquiry 

(Washington), 2001, p. 47. 

919 -Fonds Des Nations Unies pour la Population: BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE ET DROITS DES FEMMES EN 

MATIÈRE DE SANTE DE LA REPRODUCTION: UN GUIDE PRATIQUE, 2006, p. 67. 
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1) Une Évaluation sexospécifique des politiques920: 

Implique l’évaluation du budget et de la politique et pratique associées, L’évaluation se base 

en général sur un secteur particulier, elle implique une analyse à la fois qualitative et 

quantitative. Cet outil est couramment utilisé par les groupes de la société civile, Il peut 

également servir au gouvernement quand il établit, par exemple, son rapport à la CEDAW, cet 

instrument est utile au début de l’initiative de la BSG car il fournit une « image » globale du 

secteur. 

2) Évaluation des bénéficiaires921: 

Cet outil peut être utilisé par le gouvernement, la société civile, les bailleurs de fonds, c’est une 

méthode participative qui permet de se mettre à l’écoute des citoyennes et citoyens, en vue 

d’évaluer leur appréciation des services offerts par le gouvernement, l’évaluation peut porter 

sur des services particuliers, il peut aussi être demandé aux populations de donner leurs 

opinions sur les services jugés importants, l’évaluation peut utiliser des méthodes à la fois 

qualitatives et quantitatives922. 

3) L’Analyse de l’incidence des dépenses publiques désagrégées selon le sexe:  

implique une analyse quantitative qui multiplie le coût unitaire du service par le nombre 

d’unités délivrées aux bénéficiaires hommes et femmes, une analyse plus complexe qui associe 

le genre à d’autres variables telles que les quintiles des dépenses, cette approche est difficile à 

établir par rapport aux services qui ne sont pas proposés aux individus, comme l’eau et 

l’électricité, elle dépend également des données disponibles sur l’utilisation des services, par 

exemple les données obtenues à partir d’une étude du foyer, cette analyse est souvent conduite 

par des groupes de recherche ou par la Banque Mondiale. 

4) L’Analyse ventilée par sexe de l’impact des budgets sur l’utilisation du temps: 

S’interroge sur la façon dont le budget et les services qu’ils paient affectent comment les 

femmes et les hommes, les filles et les garçons passent leur temps923, l’évaluation précise de 

l’impact nécessite des données sur l’utilisation du temps, si les données en matière d’utilisation 

du temps ne sont pas disponibles, une évaluation moins précise sera effectuée sur la base d’une 

analyse logique, cette analyse sera généralement conduite au sein de la société civile mais 

devrait également être établie par le gouvernement924. 

5) Les Énoncés de budget sexospécifique (Rapport Genre) : 

Sont généralement développés par le gouvernement qui propose un budget journalier, les 

analyses de ce type forment un outil de responsabilité qui permet au gouvernement de présenter 

aux parlementaires et à la société civile ses actions pour la promotion de l’égalité des sexes, Le 

discours budgétaire peut utiliser des informations émanant de nombreux autres outils, ce 

                                                           

920- Debbie Budlender & Rhonda Sharp: How To Do a Gender-Sensitive Budget Analysis: Contemporary research and 

practice published By Australian Agency for international Development Canberra end secretariat for commonwealth 
(London), edition 1998, p. 37. 

921- Feridoun Sarraf: Gender-Responsive Government Budgeting, International Monetary Fund, 2003, p. 9. 

922- Michelle Romulus et Danièle Magloire : op.cit, p. 34. 

923- Helena Hofbauer Balmori: Gender and Budgets, Overview Report, Institute of Development Studies Bridge, 2003, 
p. 22. 

924- Fonds Des Nations Unies pour la Population: op.cit, p. 68. 
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discours a plus de chance d’être institutionnalisé s’il existe un format défini, il est plus facile à 

réaliser lorsque le gouvernement utilise la budgétisation basée sur la performance925. 

6) Plan de politique économique sexospécifique à moyen terme 926: 

Diane Elson faisait référence à deux outils sous-jacents. 

• Le premier est un outil macroéconomique, qui est utilisé par plusieurs pays pour déterminer 

les ressources disponibles au cycle budgétaire et définir l’impact économique des différentes 

politiques macroéconomiques aux niveaux global, industriel et au niveau des ménages. 

• Le second outil concerne un plan de politique économique sexospécifique à moyen terme, il 

implique une approche budgétaire multi annuelle qui prend en compte les considérations de 

genre927. 

B) La méthode des trois catégories de Sharp: 

Le budget pour les femmes d’Australie du Sud des années 80 utilisait un modèle de trois 

catégories, élaboré par l’économiste Rhonda Sharp, qui aidait le gouvernement dans ses efforts, 

cette approche en trois catégories était conçue pour aider les représentants du gouvernement à 

effectuer leur analyse budgétaire et aider à la présentation des rapports budgétaires annuels, elle 

ne visait pas à servir de base à l’élaboration des budgets, ces trois catégories ont depuis été 

utilisées pour d’autres initiatives de BSG. 

Le gouvernement sud-Australien présentait un Rapport Genre tous les ans lors de la 

présentation du budget qui divisait les dépenses en trois catégories comme suit: 928 

• Les dépenses spécifiques en direction des femmes: les programmes spécifiquement ciblés en 

direction des femmes et jeunes filles, parmi ceux-ci par exemple les initiatives de santé pour 

les femmes aborigènes, et des programmes pour améliorer l’accès des jeunes femmes à des 

formations professionnelles non traditionnelles ; 

• Egalité des chances dans le service public: des dotations visant des fonctionnaires en poste ou 

futurs pour promouvoir l’égalité de représentation dans la gestion et la prise de décision, 

l’égalité des rémunérations et des conditions de travail, par exemple il s’agissait de programmes 

de soutien pour les femmes fonctionnaires et l’examen des descriptifs de postes pour supprimer 

la discrimination basée sur le genre ; 

• Dépenses générales ou principales: toutes les autres dotations non incluses dans les deux 

catégories précédentes, par exemple, celles qui touchaient à l’identification des usagers des 

services de santé, de l’aide juridique et les bénéficiaires des contrats publics. 

Certaines initiatives de BSG se sont focalisées sur la première catégorie parce qu’elles sont plus 

lisibles et plus aisées à mesurer, et Certaines initiatives de BSG ont réinterprété la deuxième 

catégorie pour identifier la proportion des salaires et dotations qui sont perçus par les femmes 

et les hommes, étant donné qu’une grande partie du budget est consacrée aux salaires, surtout 

dans des secteurs comme la santé. 

Partie III: Principales réalisations dans le Cadre de BSG au Maroc. 

1) Sensibilisation et renforcement des capacités (2003-2004) 

                                                           

925 ibid 

926- Council Of Europe: op.cit, p. 18. 

927- Michelle Romulus et Danièle Magloire : op.cit, p. 35. 

928- Fonds Des Nations Unies pour la Population: op.cit, p. 61. 
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La première phase de la mise en œuvre de la BSG au Maroc (2003-2004), a consisté en la 

sensibilisation et le renforcement des capacités des différents intervenants en la matière, à 

traverser l'organisation d'ateliers et de sessions de formations. Ainsi, des hauts cadres de 

plusieurs Départements Ministériels ont bénéficié de formations pour une intégration 

progressive dans leur programmation budgétaire, des principes et des pratiques liées à la 

budgétisation sensible au genre. De même, des parlementaires ainsi que des ONG ont bénéficie 

d'ateliers de sensibilisation en matière de BSG929. 

 

 

  

2) Élaboration d’outils méthodologiques (2005-2006)  

L’application de la BSG a nécessité l’élaboration des manuels et des guides, de formation 

destinés à configurer des formateurs en matière de budgétisation axée sur les résultats et 

sensible au genre, il s’agit de930: 

 Un Guide pratique sur la réforme budgétaire axée sur les résultats et intégrant la 

dimension genre, destiné aux parlementaires et aux ONG  qui améliorer la connaissance du 

processus de planification, et de programmation budgétaire, et de la réforme budgétaire axée 

sur les résultats, aussi bien que une sensibilisation à l’approche genre en tant que composante 

de la réforme budgétaire. 

 Un Manuel de formation sur la Budgétisation Sensible au Genre, qui renforcer les 

capacités des utilisateurs dans le domaine de l’analyse genre du budget_ Servir de référentiel 

et de cadre normatif pour la mise en œuvre de la réforme budgétaire_ Identifier les points 

d’ancrage de la dimension genre dans le processus de planification et de programmation 

budgétaire931. 

 Elaboration depuis 2006 d’un rapport annuel de Genre accompagnant le projet de loi de 

Finances, où il a été présenté officielle avec le projet de Loi de Finances au Parlement, ce 

rapport suscitant un débat au Parlement et qui fait l'objet de questions orales traduisant 

l'appropriation du processus par les parlementaires, Ce rapport permet d’asseoir les bases d’une 

redevabilité du Gouvernement vis-à-vis du parlement et du citoyen, et prend en considération 

le travail et les avis des institutions consultatives érigées par la nouvelle Constitution. 

Ce Rapport a connu plusieurs phases d’évolution qui ont conduit à l’adoption à partir de 

l’édition 2012, de la démarche analytique fondée sur l’évaluation genre des politiques publiques 

sous le prisme des droits humains et ce, en parfaite cohérence avec les dispositions de la 

nouvelle Constitution. Ces différentes évolutions analytiques sont résumées comme suit: 

 De 2005 à 2007 : le contenu du rapport est fondé sur un canevas analytique axé sur une analyse 

genre de la situation, une analyse des priorités publiques, des programmes et des projets mis en 

œuvre ainsi qu’une analyse genre des budgets; 

 2008: une analyse des indicateurs de performance des budgets de fonctionnement et 

d’investissement a été intégrée au Rapport ; 

                                                           
929- Rim Berahab et Zineb Bouba: Égalité de genre, politiques publiques et croissance économique au Maroc, Direction 

des Etudes et des Prévisions Financières (Rabat), 2017, p. 152. 

930- Zeneb Bouba: op.cit, p. 17. 

931- Abdelatif Benani: op.cit, p. 10. 
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 De 2009 à 2011: une analyse intersectorielle selon l’approche des droits humains est intégrée 

au Rapport Genre, et ce en vue d’être en phase avec le principe de l’indivisibilité des droits et 

avec l’exigence de coordination et d’intégration des politiques sectorielles, afin d’accroître leur 

efficacité et d’optimiser leur impact sur les populations cibles, et notamment d’un point de vue 

genre. 

  A partir de 2012: Application de l’approche d’analyse fondée sur l’évaluation genre 

des politiques publiques sous le prisme des droits humains. Cette démarche est basée sur la 

traduction des normes universelles des droits humains en indicateurs mesurables (indicateurs 

structurels, de procédure et de résultats) et ce, en se référant au cadre méthodologique 

développé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’homme.  

Cette déclinaison établit le lien entre l’engagement des États et leur acceptation des obligations 

découlant des normes internationales des droits de l’homme (indicateurs structurels), les efforts 

déployés pour satisfaire ces obligations en mettant en œuvre des mesures et des programmes 

(indicateurs de méthode) et les résultats obtenus (indicateurs de résultats). Cette démarche a 

permis de dégager les avancées réalisées dans de nombreux domaines, et de recenser les défis 

qui entravent l’égal accès aux trois générations des droits (accès équitable aux droits civils et 

politiques, accès équitable aux droits sociaux et bénéfice équitable des droits économiques). 

3) Enrichissement du système d’information national par des données sensibles au genre 

(depuis 2007): 

 Guide exhaustif des statistiques sensibles au Genre (2007); 

 Intégration de la dimension genre dans le système d’information Communal (SIC 

gendérisé) élaboré par la DGCL (à partir de 2009); 

4) Création et opérationnalisation du Centre d’Excellence de la BSG (CE-BSG), Plate-

forme de partenariat, de partage et d’échanges des connaissances en matière de 

Budgétisation Sensible au Genre. 

S’inscrivant dans la lignée des recommandations issues de la Conférence Internationale de la 

BSG, tenue à Marrakech en novembre 2012, le Centre d’Excellence de la BSG (CE-BSG) a été 

créé, au MEF depuis février 2013 auprès de la Direction des Etudes et des Prévisions 

Financières (DEPF). Ce Centre est fondé sur une vision de capitalisation, d’innovation, 

d’apprentissage et de partage, visant à instaurer une dynamique d’excellence et ce, par le biais 

de la mise en relation des différents intervenants dans le domaine de la BSG à l’échelle 

nationale, régionale et mondiale (réseau des réseaux)932. 

Les missions du CE-BSG sont articulées autour de trois axes stratégiques en l’occurrence, la 

capitalisation du savoir acquis résultant de l’expérience cumulée du Maroc en matière de BSG 

et ce, notamment, à travers le système de gestion des connaissances KM-BSG développé au 

sein du MEF en partenariat avec l’ONU Femmes933.  

Partie IV: Difficultés et contraintes dans la budgétisation prenant en compte le genre 

La dynamique gouvernementale et sociétale que connaît le Maroc depuis plusieurs années, a 

donné lieu à une série de réformes allant dans le sens d'une plus grande égalité entre les sexes. 

Dans ce cadre, le budget de genre joué un rôle important pour la réalisation de telles réformes. 

                                                           

932- Rim Berahab & Zineb Bouba: op.cit, p. 158. 

933- Le Centre vise, en outre, l’approfondissement et la rénovation conceptuelle, en privilégiant la recherche et 

l’innovation en matière de BSG à l’échelle nationale et mondiale, ainsi que la consolidation de l’appropriation de la BSG 
par l’ensemble des intervenants, à travers le renforcement des capacités des acteurs concernés. 
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Il est certain que toutes ces réformes contribuent à moyen et long termes, à la reconfiguration 

des rapports sociaux de genre dans le sens d'une plus grande équité et du renforcement des 

capacités des femmes dans tous les domaines, mais force est de constater que, malgré les 

progrès enregistrés au cours des dernières années, les différences entre les deux sexes 

demeurent encore grandes au sein de la société marocaine934.  

Par conséquent, il existe encore de nombreux obstacles qui empêchent l'activation correcte du 

budget genre, dont les plus importants peuvent être résumés comme suit : 

1) Collecte de données par sexe 

Dans la plupart des pays, on peut trouver quelques données ventilées par sexe tant dans les 

administrations qu'en dehors de celles-ci. Cependant, il faudrait produire davantage 

d'informations, si l'on veut éclairer réellement les différences et les inégalités entre les hommes 

et les femmes et entre garçons et filles en matière d'accès et de contrôle aux ressources, ainsi 

que de perspectives et de sécurité, y compris les droits des femmes et des filles. 

Sans données précises et pertinentes, il est impossible d'intégrer le genre dans le processus 

budgétaire. Pour les parlementaires désireux de procéder à une analyse de genre du budget, il 

faut une information fournie en temps voulu et suffisamment succincte pour être utilisé pendant 

le débat budgétaire. 

2) La difficulté d'hiérarchiser les priorités 

Il peut y avoir des contraintes budgétaires telles qu'il devient difficile de hiérarchiser les 

résultats suggérés par une budgétisation prenant en compte le genre. L'analyse d'incidences sur 

les bénéfices par sexe permet d'identifier les besoins et intérêts différents des femmes et des 

hommes concerne une prestation particulière, mais comment traduire cette information en 

changements dans la politique et les schémas de dépenses? Par exemple, comment comparer 

les dépenses de santé pour les hommes et les femmes sachant que les uns et les autres ont des 

besoins différents en matière?935  

Il faut donc définir des cadres approprié permettant de hiérarchiser les questions par sexe au 

sein d'un même secteur, sur l'ensemble des secteurs et dans le contexte du budget général. Ce 

procédé revêt la plus haute importance lorsque des stratégies de lutte contre la pauvreté sont 

mises en œuvre à l'échelle du pays. 

3) Limites à l'intervention du Parlement et des organisations de la société civile 

Les parlements, en collaboration avec des experts et des groupes spécialisés de la société civile, 

ont beaucoup fait progresser la prise en compte du genre dans le budget, notamment en Afrique 

du Sud, en Ecosse et en Ouganda. Cependant, il y a des limites aux interventions 

parlementaires. Le rôle du Parlement dans le processus budgétaire consiste à approuver et 

contrôler, la formulation et l'exécution du budget étant des prorogatives de l'exécutif. Et pour 

un budget prenne en compte le genre, il faut que les politiques et les programmes qui le sous-

tendent aient déjà intégré cette perspective. Un Parlement actif et sensible à cette question doit 

poser, lors de la phase d'exécution, des questions sur les priorités budgétaires et réclamer des 

affectations en faveur de la promotion de l'égalité. 

                                                           

934- Secrétariat d’Etat chargé de la Famille de l’Enfance et des Personnes Handicapées: stratégie national pour l’équité et 

l’égalité entre les sexes par l’intégration de l’approche genre dans les politiques et les programme de développements, 
2006, p. 11. 

935- UNUFEM: Parlement, Budget et Genre, op.cit, p. 79. 
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Il est important que différentes parties prenantes qui interviennent dans la BSG, en particulier 

les bailleurs le parlement, le gouvernement, et les OSC soient impliqués, mais, si ces 

interventions ne sont pas correctement coordonnées, la confusion s’installe et mine les efforts 

consentis pour la budgétisation sensible au genre936. 

La budgétisation sensible au genre implique souvent un changement de perception sur relations 

de pouvoir, et pourrait ne pas avoir le soutien pourtant crucial de l'équipe dirigeante. Si cette 

dernière n'adhère pas à la cause de l'égalité des genres, la budgétisation sensible au genre 

devient difficile à mettre en œuvre937. 

4) Institutionnaliser les outils de budgétisation prenant en compte le genre  
Cette budgétisation suppose de la volonté politique, des ressources et capacités suffisantes et 

une bonne maîtrise des techniques budgétaires chez les partenaires de la société civile et chez 

les femmes exerçant des responsabilités (fonctionnaires et parlementaires). Ce type de 

budgétisation est un outil politique Afin de promouvoir la transparence sur les questions 

d'égalité entre hommes et femmes938.  

Un outil de changement puissant, mais qui nécessite de la volonté politique au sein des 

gouvernements, si l'on veut transformer les techniques et processus budgétaires classiques, en 

les débarrassant des biais anciens qui les encombrent au préjudice des femmes et des filles. 

 

CONCLUSION: 

Plus que tout autre instrument, le budget national ou local reflète les priorités sociales et 

économiques d’un gouvernement. C’est à travers les budgets que les politiques et programmes 

sont traduits en termes d’allocation de ressources, l’intégration de la dimension genre dans la 

planification et l’élaboration du budget est donc essentielle pour une allocation équitable, 

pertinente et efficace des ressources.  

L'analyse du budget genre avec les différentes méthodes et outils, qui s'y rapportent conduit à 

la réalisation d'une bonne gouvernance dans la gestion du budget, et facilite la 

responsabilisation du gouvernement sur ses obligations en matière d'accès égal aux ressources 

financières du Maroc. 

Cependant, malgré le chemin plein de réalisations fait par le Maroc pour promouvoir l'approche 

genre dans le domaine financier, il subsiste encore de nombreux obstacles qui freinent la vitesse 

de développement de l'expérience marocaine dans le domaine du budget de genre, et parmi les 

plus importants de ces défis, c’est le manque de ressources financières et de ressources 

humaines bien formées à cet égard. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

936- ONU FEMMES: Budgétisation Sensible au Genre guide pour les Facilitations de Budgétisation Sensible au Genre: une 

approche pratique, 2014, p. 19. 

937- Ibid. 

938- UNUFEM: Parlement, Budget et Genre, op.cit, p. 80. 
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The Provisions of the Financial Leasing Contract according to Islamic and Kuwaiti 
Legislations 

 وفقا للترشيع اإلسالمي والكويتي أحكام عقد التأجري التموييل

Dr. Mohammad Salem Alhihi  

Assistant Professor of Commercial Law, Kuwait International Law School 

 Dr. Mahmoud Saleem Alshwaiyat   

associate Professor of Islamic Economics, Kuwait International Law School 

 

 امللخص: 

التي  ثم بيان القواعد القانونية هذه الورقة تهدف ملناقشة موضوعيين رئيسيين وهما األحكام الشرعية املنظمة لعقد التأجير التمويلي،

تنظم هذا العقد في دولة الكويت. حيث ان عقد التأجير التمويلي هو نشاطا تمويليا للمشاريع االقتصادية بما تحتاجه إليه من أصول 

 ذو خصائص خاصة تجمع بين اإل 
ً
ي يجار والبيع فرأسمالية سواء كانت منقوالت أو عقارات، حيث يتم التمويل من خالل عقد حديث نسبيا

نفس الوقت. عندما يتم تمويل املشاريع من خالل عقد التأجير التمويلي ال تحتاج الشركات طالبة التمويل اللجوء الى عقد القرض النقدي 

من  منعالبسيط، وال الى استئجار األصول من خالل عقد اإليجار العادي املعروف في القانون املدني. من الناحية الشرعية فال يوجد ما ي

استحداث عقود جديدة تقتضيها متطلبات العصر من اجل تحقق املصالح املشروعة إذا توافر فيها األركان والخصائص التي ال يخالف 

أحكام الشرع الحنيف. كذلك يعتبر عقد التأجير التمويلي كوسيلة جيدة الستثمار األموال الفائضة لدى املؤسسات املالية بضمان بقاء 

املؤجرة لصالح املؤسسة املالية لحين سداد كامل االقساط من قبل املستأجر. بالنتيجة من خالل هذا العقد تضمن املشاريع ملكية العين 

االقتصادية حصولها على ما تحتاج الية من أصول رأسمالية إذا لم يكون لديها القدرة على شرائها، أو لتفادي استخدام كامل رأس مالها 

 .الرسمالية، مع إمكانية تملك األصول في نهاية املدة اإليجاريةالنقدي في شراء األصول 

وعقد التأجير التمويلي مطبق من قبل املؤسسات املالية في الكويت وخصوصا اإلسالمية منها، اال أنه ال يوجد قانون مستقل ينظم هذا  

عملية التأجير التمويلي، سوف يتم تناول املوضع  العقد رغم وجود تشريع يجيز تأسيس شركات اإلجارة ولكنه لم يتضمن أي أحكام تنظم

من خالل ثالث مباحث رئيسية وهي املبحث االول حول املفهوم العام للتأجير التمويلي نشأته وأهميته، واملبحث الثاني يبحث في أطراف 

لي والواقع القانونية لعقد التأجير التمويعقد التأجير التمويلي وخصائصه وصوره العملية، أما املبحث الثالث فيتناول البنية التشريعية و 

 .التطبيقي له في الكويت وأثر جائحة كورونا على التزامات أطراف عالقته العقدية

 .: عقد التأجير التمويلي، اإلجارة املن هية بالتمليك، البيع اإليجاري، اإليجار بشرط البيعالكلمات املفتاحية
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Abstract 

This research aims to discuss two main topics, which are the legal provisions regulating the 

financial leasing contract and clarifying the legal rules regulating this contract in the State of 

Kuwait. The financial leasing contract is a financing activity for economic projects 

that provides them with what they need in the form of capital assets, whether movables or real 

estate, without resorting to the simple cash loan contract, nor the lease of assets in the ordinary 

lease contract known in civil law, through a relatively recent contract that combines rent and 

sale at the same time. From the Islamic point of view, leasing contract can be conducted in a 

form that does not contradict Islamic finance rules. From an investment point of view, the 

financial leasing is a good way to invest the surplus funds of financial institutions by ensuring 

that the ownership of the leased property remains in their hands until the full payment is made 

by the lessee. The financial leasing contract has several advantages. It ensures that economic 

projects obtain what they need from capital assets in the event they are unable to purchase them 

and help them to avoid using their entire cash capital in the purchase of machinery and 

real estate, as well as enable them to escape borrowing. On top of that, it gives the lessee the 

opportunity to own the asset at the end of the contract. In Kuwait, the financial leasing contract 

is applied by financial institutions, especially Islamic ones, but there is no independent law 

regulating this contract. Despite the existence of legislation that permits the establishment of 

leasing companies, it does not include any provisions regulating the process of financial leasing. 

Keywords: leasing contract, Ijarah ends with ownership, rental sale, rent with right to own. 

 

Importance and Inspiration of this Research 

The importance of the research lies in clarifying the legal provisions of the financial leasing 

contract, as it is one of the contracts that are utilized by Islamic financial institutions in Kuwait 

due to its ability to achieve profit and guarantee rights. It is not considered a usurious 

transaction since it is authorized through the application of special legal controls set by financial 

and legal scholars. The importance of this research is apparent in relation to the legal aspect of 

the contract, despite the importance of using it as a means to finance various businesses. There 

is a law in Kuwait that permits the incorporation of leasing companies without including special 

provisions for the financial lease contract. Additionally, there are some provisions in some laws 

in Kuwait that may be useful in finding a legislative basis for regulating this contract. 

Research problem 

The research problem is represented in the absence of a special legislation that includes the 

legal provisions governing and regulating this contract in Kuwait. There is no legislation 

specialized in regulating the financial leasing contract, despite the existence of legislation 

permitting the incorporation of leasing companies, even though the latter does not include any 

provisions regulating the process of financial leasing. The study reflects the researchers’ 

endeavor to bring the attention of the Kuwaiti legislator to the necessity of creating such 
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legislation; which will have a significant impact on moving the wheel of development in 

various economic sectors in general and in the real estate and construction sector in particular. 

Research objective 

This research aims to discuss two main topics, which are the legal provisions regulating the 

financial leasing contract, and clarifying the legal rules regulating this contract in the State of 

Kuwait. This is applied from a practical point of view by financial institutions without a special 

law regulating the rights and obligations of the parties to the lease contract financing, which 

leads to many legal disputes. Such disputes are resolved through resorting to general legal rules 

and their procedures which are not encompassed by the financial and business sector. 

Regardless, this sector is in dire need of special laws of a relatively urgent nature. 

Research Methodology 

The main themes in this research will be discussed using the descriptive and analytical 

approaches, by describing the research problem with all its effects on ground to determine its 

most important causes. Then, the research will take an in-depth analytical look at all of the 

above to come up with possible solutions by drafting them in results and recommendations to 

direct them to the concerned and competent authorities related to this contract and all its 

requirements. 

Search Plan 

The topic will be dealt with through three main sections. The first section will discuss the 

general concept of financial leasing, its origin and importance. The second section will look at 

the parties to the financial leasing contract, its characteristics and practical images. The third 

section will deal with the legislative and legal structure of the financial leasing contract and its 

applied reality in Kuwait and the impact of the Corona virus pandemic on the obligations of the 

parties to its contractual relationship. 

  

Chapter 1: The Emergence of Financial Leasing, its Concept and its Importance 

Preamble 

The financial lease contract represents a financing activity for economic projects; including its 

capital assets, whether movables or real estate, through a relatively recent contract - innominate 

contracts - that has its own characteristics and combines lease and sale at the same time without 

resorting to a simple cash loan contract, or leasing assets through the ordinary lease contract 

known in the Civil Law. According to laws that took the lead in developing the idea of a 

financial leasing contract; such as US Commercial Law and the UNIDROIT Convention on 

International Financial Leasing of 1998; the capital assets subject to the financial lease contract 

should not be in the possession of the lessor. These assets must be owned or prepared according 

to the lessee’s request by a third party (the supplier). The lessee needs the assets in order to use 

them in his/her business, but he/she does not have the financial ability to purchase them. Hence, 
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the lessor buys them from the supplier and then leases them to the lessee under a long-term 

contract, with the possibility of a condition that enables the lessee to own the assets at the end 

of the contract period. This depends on the terms of the contract and the value of the rental 

installment. The installments that the lessee is obligated to pay are usually higher than the 

normal rent premium; because the premium here includes a part of the original price that was 

paid to the supplier in addition to a reasonable profit margin for the lessor. Recently, the 

financial lease contract has evolved in several forms, which may differ from one country to 

another as a result of the development that took place on this contract. The right to own assets 

by the lessee is not a condition for implementing provisions of the financial lease contract; as 

is the case in the Jordanian law . Unlike the Jordanian Law, the Egyptian law requires the 

availability of the purchase option for the lessee for the validity of the financial lease contract 

. 

Likewise, from the Sharia point of view, nothing prevents the creation of a new contract if its 

components and characteristics are present in a way that does not contradict the provisions of 

Sharia, and the requirements of the times and the need of people, provided that it does not 

contradict the Quran or Sunnah of the Prophet . Some believe, after an extensive study of more 

than one contractual theory, that it is a special, self-contained contract distinguished by its 

components and conditions . This contract was called in Islamic jurisprudence as the rent-to-

own contract . 

1. The Development of the Financial Leasing Contract 

The idea of financial leasing is based on providing financing from one party to another with 

capital assets without the use of traditional contracts such as the cash loan or the usual rental of 

items through the lease contract. It shall be done through the financer or the lessor renting or 

buying properties and real estate in order to rent them, according to the needs of the other party 

(the financier or the lessee). At the end of the lease term, the lessee has the right to own what 

has been leased if he/she fulfills the conditions of this contract agreed upon or specified by the 

legislator. Therefore, the finance lease contract has been defined as a financial transaction 

intended to enable the lessee to benefit from the property during the lease period and grant 

him/her the right to own the property at the end of the term if he/she fulfills his/her obligations 

during the lease term . 

The most important obligations of the parties to this contract are that the lessor is obligated to 

deliver the leased property and enable the lessee to benefit from it. At the same time, the lessee 

is obligated to maintain and pay the agreed rent while bearing the consequences of the loss of 

the leased property and any other taxes, maintenance and insurance costs . The initial 

applications of this system were limited to the movables subject to the contract. As for real 

estate, its use was delayed due to the difficulties, legal obstacles and procedures required by the 

nature of contracts received on real estate, but after the issuance of legal legislation regulating 

these outstanding issues, real estate entered the subject of the contract, just like movables . 
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The origin of the establishment of financial leasing contracts dates back to the United States of 

America in 1952. The reason behind this idea was the need for money to purchase capital assets 

such as machines for a business, but the owner of that business was unable to provide 

guarantees that would enable him/her to borrow and was unable to obtain the required assets. 

As a result, the idea of buying the capital assets (i.e. machines) and renting them back while 

giving the lessee the right to own the leased assets has emerged . The American market has 

started to expand the application of this contract internally, due to the profits and returns that 

have been achieved through it. The application of the financial leasing contract moved to 

European countries because of its benefits. Among the first European countries to implement 

this system was England  through the opening of branches for American financial leasing 

companies in the early sixties. This system then appeared in France in 1962, followed by the 

Netherlands, Germany, Italy and Spain and other European countries . The application of the 

financial leasing contract also extended to developing countries in Latin America, Africa and 

Asia, and this includes the Islamic world in general and the Arab world in particular. Therefore, 

conferences were held to discuss the possibility of accepting or rejecting this system, and during 

that time many companies rushed to implement this contract due to the guaranteed commercial 

benefit and the lack of risks. For example, in Kuwait, Law No. 12 of 1998 was enacted for the 

purpose of licensing the establishment of leasing and investment companies. This is in addition 

to the Financial Leasing Law No. 45 of 2008 in Jordan, Federal Law No. 8 of 2018 in the UAE 

regarding financial leasing. Other countries have also followed suit.  

2. The Importance of Financial Leasing 

The importance of the financial leasing contract is that it is the best means that enables 

businesses to quickly and sustainably obtain capital assets when needed, with the possibility of 

owning assets after a period of time. The financial lease contract is resorted to due to the 

difficulty of providing sufficient guarantees by the applicant for the purchase of capital assets 

such as machines or real estate, or because of the unwillingness of businesses to take loans and 

bear the benefits and risks in the event of direct purchase of assets. Through the financial leasing 

contract, the solution was to guarantee the rights of all parties without the need for personal or 

material guarantees from the financier or the applicant for financing. As for the financer, there 

is a real guarantee by retaining the ownership of the asset (the subject of the contract), which 

enables the financer to recover his/her money if the other party breaches their obligations. The 

importance of the financial leasing contract is that it is a binding legal means that preserves the 

rights of all parties in the financing process in terms of ensuring the proper implementation of 

financing operations while ensuring the right of the financer . According to the description and 

provisions of the financial leasing that come into force, the benefits and importance of it can be 

summarized as follows: 

First: Financial leasing achieves great interests for all parties to the contractual relationship, as 

it guarantees the financer his/her rights from falling into the trap of the financier’s 

procrastination or non-fulfillment of his/her contractual obligations. This in addition to 

ensuring cash flows over the duration of the contract, considering its relative length, through 
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payments made by the financier successively. It also ensures that creditors will not be compete 

with him/her over this asset in the event of the bankruptcy of the financier, since this asset shall 

not be part of the fulfillment of debts. As for the lessee, this is considered a suitable alternative 

to obtain capital assets during the expansion and renewal of capital assets. It also constitutes a 

legitimate alternative to the method of forbidden usurious lending. 

Second: Financial leasing advances sustainable development by providing sufficient sources of 

capital and without cumbersome guarantees to enable owners of small and medium enterprises 

to implement their ideas and visions to achieve their investment dreams. This was almost 

impossible due to the lack of guarantees required through other investment methods. It is 

expected that this contract will have a significant impact on economic life in general, if it is 

activated. Additionally, it is true that it will not solve all the intractable problems and issues 

such as poverty, unemployment and others, but it will contribute to providing a reasonable 

percentage of positivity in resolving these issues. 

Third: This contract constitutes a golden opportunity for both the financial and banking 

financial institutions of an Islamic nature on the one hand, and the public on the other hand. 

This is in regards to getting rid of the scourge of usury with the presence of this effective 

alternative if it is applied according to Islamic principles and in a manner that suits Islamic 

financial institutions and their work system. However, there are some obstacles which led to 

failure in activating this method. By extrapolating the reality of the situation in Islamic financial 

institutions in general, we find that they focus their investments on the Murabaha method for 

the purchase orderer, despite the suspicions and criticism leveled against this method. Other 

methods such as speculation (Mudarabah), advance payment and financial leasing have not 

been activated on a larger scale. 

3. The Concept and Definition of a Financial Leasing Contract 

This innovative contract aims to regulate the tripartite relationship between the supplier, the 

lessor and the lessee. This contract guarantees the rights of all parties before each other and 

ensures that businesses obtain capital financing with contracts binding on the financer. This 

contract also creates a legal relationship aimed primarily at financing by enabling the financier 

to use the capital assets such as movables or real estate that he/she needs and not to finance 

their purchase . In other words, the financial lease contract is done through special conditions 

that combine the characteristics of the lease and sales contract at the same time. The lessor has 

no right to terminate the contract before the expiry of the term on his/her own. The lessee is 

also granted the right to own the property at the end of the term, or to renew or terminate the 

contract. This contract is a consensual contract, and one of the contracts of continuous duration 

in terms of time. It is of a special nature; it is neither a sale nor a lease contract, but rather a 

mixture of both. The contract was named according to the real intent of it, as many names and 

terms have been used for the subject of financial leasing, such as: the cover lease for sale, the 

purchase lease, the rent-to-own lease, the lease purchase, the lease finance ... etc . This wide 

multiplicity of terms is in itself a cause for ambiguity, especially if we attempt to look into these 

concepts and whether they are unified or synonymous with each other. These terms and 
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concepts reflect various characteristics, which increases the ambiguity of the situation since 

some are considered synonyms while others are not . Moreover, we do not have an agreement 

between the theory and the applications regarding the nature of each concept and its 

characteristics. Thus, readers who are interested in this topic find a great deal of trouble in 

researching, investigating and clarifying its subject and purpose . For this reason, the legislation 

differed regarding the adaptation of the financial leasing contract. The different concepts share 

the aspect of leasing, but they may differ according to the leased objects, their nature, or the 

nature of the legal relationship that takes place between its parties, or any special conditions 

added to it. However, what concerns us is to arrive at a definition that deals with these concepts 

in a conciliatory manner, so that it is general and comprehensive, enabling us to compare it 

later with its counterpart from an Islamic perspective. Some definitions of financial leasing can 

be presented, including : 

1. Financial leasing contract: “The lease contract through which all the risks and expenses 

of ownership of the asset are transferred from the lessor to the lessee, whe whether ownership 

of the asset is transferred in the end or not. ” 

2. Financial leasing contract: “It is a lease contract that transfers almost all the risks and 

benefits of ownership of an asset (the leased property) whether ownership of the asset is 

transferred in the end or not .” 

3. “It is a contract whereby the lessee is able to use and exploit the leased assets he/she 

needs without the need to purchase or own them during a relatively long period equivalent to 

the economic life of the assets or their approximation in return for an agreed upon rental value 

in the financial lease contract. It may also include the option to own the asset at the end of the 

contract term. This is according to the principle, with the tenant’s commitment to maintenance 

and insurance during the term of the contract. ” 

From a legal point of view, financial leasing has been defined in more than one way before 

statutory laws, with some discrepancies between them in terms of focus of the definition, for 

example: The Jordanian legislator defined financial leasing as the activity that the lessor 

practices by owning the leased from his/her own or borrowed money, and leasing it to a lessee 

in return for a rent allowance to enable him/her to own, use and benefit from the property in 

accordance with the provisions of the lease contract. The law has specified that the subject of 

the contract in this case is all movable or immovable money that can be benefitted from by 

using it repeatedly while leaving said property in the same condition existing at the time it was 

delivered to the Lessee. It does not include money, commercial papers or securities . 

UAE law defines the relationship that is established through a financial lease contract as the 

relationship in which the lessor owns the leased property for the purposes of leasing it, and 

leases it to the lessee for a specified period under an independent contract. The law specified 

that the subject of the contract is the leased property, which is any movable property or real 

estate over which usufruct applies by use while leaving said property in the same condition 

existing at the time it was delivered to the Lessee . The Kuwaiti legislator did not provide any 
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definition of this relationship, and merely stipulated the permissibility of licensing the 

establishment of Kuwaiti shareholding companies for leasing and investment with Kuwaiti or 

foreign capital . The Kuwaiti legislator did not regulate this contract, but left it to the rule of 

the general rules regulating commercial contracts . 

Through the previous definitions, we find that financial leasing is based on a basic principle, 

which is the existence of a rental relationship in principle. However, the difference is that this 

relationship gives the tenant the right to own the rented assets under certain conditions if he/she 

wishes to do so after a period of time. This is why we find that (rental sale) (lease associated 

with the promise of sale) (lease ending with ownership) are synonyms to financial leasing. We 

note that all of them are within the limits of (sale) and (rent) with some minor differences. As 

a result, the financial lease contract can be defined as: a contract through which the lessee can 

benefit from the capital assets (real estate or movables) owned by the lessor in return for a 

specific rental value paid through installments in a specific period of time approximating the 

economic life of the use of the leased property. It also means the lessee’s commitment to 

insurance and necessary maintenance of the assets throughout the period of the contract, given 

that the lessor is obligated to sell the asset to the lessee during or at the end of the period if the 

lessee wishes to do so, or to renew the contract if he/she does not want to buy it . Based on the 

above, financial leasing can be defined from an Islamic perspective as follows: it is a method 

of Islamic financing whereby the financer (the lessor) owns the benefit of a capital asset (real 

estate or movable) owned by him/her in return for the lessee’s obligation to pay a specified 

financial compensation within the limits of the value of the capital asset, and within a specified 

period of time in a savings account with an Islamic financial institution according to a specific 

mechanism, provided that the financer is obligated to sell this capital asset or give it to the 

financier at the end of the specified period based on a prior promise. 

  

Chapter 2: The Parties to the Financial Leasing Contract, its Characteristics and Forms 

1. The parties to the financial leasing contract 

The financial leasing relationship is based on the idea of a distinct contractual relationship that 

facilitates financing and at the same time guarantees the rights of all parties and achieves their 

interests . The financial lease contract achieves the common interests of its parties, namely the 

lessor and the lessee, and sometimes another party, which is the supplier , if the assets were not 

already with the lessor. Many modern laws such as the Egyptian or Jordanian law did not 

require the existence of a supplier to implement the provisions of the financial lease contract. 

 The lessor is the party who invests his/her money through coordination with the lessee by 

providing real estate or movables that the latter needs for his/her business. According to the 

various laws, the lessor must be a financial institution licensed to carry out financing activities, 

as this was stipulated in the introduction to the laws regulating this contract or through a law 

relating to financial leasing companies, as is the case in Kuwait . 
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As for the lessee, it is a party that seeks to obtain financing by obtaining capital assets from real 

estate or movables that are required for production and through a financial leasing contract. In 

this contract, the lessee is obligated to make payments during the contract period amounting to 

the money paid by the lessor, in addition to a profit margin that is close to the so-called full 

coverage of the value of the assets with the possibility of the lessee owning the money at the 

end of the contract under certain conditions. Legislations differed in regards the necessity of a 

condition in favor of the lessee in owning the asset at the end of the period. The Egyptian law 

does not consider the financial lease contract that does not include the tenant’s right to 

ownership . The Jordanian law explicitly indicated that it does not require for the validity of 

the financial lease contract that it guarantees the right to own assets by the lessee , unlike the 

Egyptian law which requires the existence of a purchase option clause in favor of the lessee for 

the validity of the financial lease contract . The most important obligations of the lessee are to 

maintain the rent and insurance, in a manner that is similar to the provisions of the lease 

contract, because the survival of the asset is the real guarantee of the right of the lessor until 

the end of the contract. 

As for the supplier, as stated in the current US unified commercial legalization, the supplier is 

a major party to the financial leasing contract. The supplier is the one who has the assets in 

his/her possession or prepares them according to the tenant’s request, then the lessor is enables 

to buy them and then re-lease them to the lessee . Through this provision, we note that the US 

legislator was prevented from choosing, manufacturing or supplying assets outside the financial 

lease contract that he/she wishes to lease. The financial lease contract, according to the US 

concept, did not grant the lessee the right at the end of the contract to purchase the equipment 

subject of the contract. Therefore, the lessee has one of two options only: to extend the financial 

lease contract, and to return the leased assets to the lessor, who has the right to sell them or 

lease them back to another person . We also find that the UNIDROIT Convention on 

International Financial Leasing 1988  stipulated in the second paragraph of Article 1 that: “the 

financial leasing transaction referred to in the previous paragraph is a transaction which 

includes the following characteristics : 

a. The lessee specifies the equipment and selects the supplier without relying primarily on 

the skill and judgment of the lessor; 

b. The equipment is acquired by the lessor in connection with a leasing agreement which, 

to the knowledge of the supplier, either has been made or is to be made between the lessor and 

the lessee; and 

c. The rentals payable under the leasing agreement are calculated so as to take into account 

in particular the amortisation of the whole or a substantial part of the cost of the equipment. 

We note, according to what is currently being worked on in comparative laws, and as a result 

of the innovation in the financial leasing contract, that it has become acceptable to take place 

between two parties, when the lessor is the owner, or he/she buys the assets and leases them. 

However, to implement the provisions of the financial lease contract, there must be an option 
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to own the assets by the lessee so that the contract differs from the normal lease contract, or the 

term of the contract is the life span of the asset, and the rental includes the price of the asset 

plus a profit margin. On the other hand, if the period is short and the total amount paid by the 

lessee is not equal to the value of the asset, then the provisions of the ordinary lease contract 

must be applied, and the provisions of the financial lease contract must be excluded. In this 

case, the contract is called an operating lease. 

The operational lease is a relatively short term contract, as this period does not cover the 

economic life of the capital asset subject of the contract. In this case, the lessee does not want 

a long-term commitment, especially if the assets he/she needs, such as machinery and cars are 

subject to technological development. Here, he/she has an opportunity to update through a 

short-term contract and order modern products. At the same time, this constitutes an 

opportunity for the lessor to re-lease the assets and benefit from them for a longer period . 

2. The characteristics of the financial lease contract 

This contract is a long term contract, which usually approximates the operational life of the 

capital asset subject of the contract, which gives the financer the opportunity to recover the 

value of the asset, with a reasonable profit margin through rental payments. Additionally, this 

contract is characterized by the agreement of its parties that it cannot be canceled before the 

expiry of its specified period. The consequences of maintenance and insurance often fall on the 

lessee, while the two parties may agree that the ownership of the asset at the end of the contract 

term will be transferred to the financier, and by the mechanism that is agreed upon. Therefore, 

this contract is distinguished from the ordinary lease and from the ordinary sales contract. 

Hence, it is a novel contract of a special nature, which requires examining its reality and the 

extent of its legality.  

The most important characteristics of financial leasing are as follows: 

First: Financial leasing is not a sale contract, although it includes many provisions of the sale 

contract, especially in its final stages, such as handing over the property subject of the contract, 

and paying the price in installments, because one of the most important provisions of the sales 

contract is the transfer of ownership to the buyer. This is only done at the end of the contract. 

Second: Financial leasing is not a lease contract, although it includes many provisions of the 

lease contract, such as a time limit and time-related obligations that fall on the parties to the 

contract, such as the ownership of the usufruct, rental payments and the financier retaining 

ownership of the subject of the contract until the end of the term. However, the financial lease 

contract is characterized by a higher rental value than the rent of a similar value, in addition to 

the fact that it entails obligations on the financier that are not entailed by the ordinary lease 

contract. 

Third: Financial leasing includes more than one executive stage, and each stage needs certain 

contractual rules to govern it, which required calling it a financial leasing system. 
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Fourth: The financial leasing system can be dealt with as an independent system away from 

any other contract, so that its elements, rules and characteristics are discussed and subjected to 

legal procedures by experts and specialists, as rules specific to this system and not based on the 

independent sale contract or the independent lease contract. 

Fifth: By reviewing the applications of this system since its inception, we note that some of 

these forms of application had a specific object: the landlord’s attempt to evade the provisions 

and obligations of the independent lease contract, which enables him/her to transfer the 

maintenance and insurance obligations to the financier, and the tenant’s attempt to evade the 

burden of tax and fees incurred on ownership, since the value of the rental premium that he/she 

pays is greater than the value of depreciation that is deducted when estimating taxes and fees 

on the net profit. That is why we ask: those who do not want to own the capital asset at the end 

of the contract, why do not they apply the ordinary lease contract, and resort to the financial 

lease? 

Sixth: The lessor must be a legal person licensed to practice leasing. The provisions of this 

contract do not apply to similar relationships that are carried out by a lessor who is not 

authorized to do so. Many laws agree on this rule. The Kuwaiti law, for example, is one of the 

countries that explicitly referred to this through the law of establishing leasing companies . 

1. Practical forms of financial leasing  

By tracing the stages of development of this type of contract in the last half of the 20th century 

and the beginning of the current century, we find that there are many forms in which financial 

leasing appeared . Legislations have differed regarding the adaptation of the financial lease 

contract. The different forms of contract share the nature of leasing, but they may differ 

according to the leased items and their nature or the nature of the legal relationship that takes 

place between the parties to it or their special conditions. The most important of these forms in 

general are: 

First: Operating Lease 

This type is characterized by the relatively short term of the contract, as this period does not 

cover the economic life of the capital asset subject of the contract. The application of this 

contract is predominantly on mechanisms, equipment and devices, which are in constant 

development and change due to continuous technological progress. This makes the lessee tend 

to short-term contracts and not to adhere to a long contract that technically restricts its 

effectiveness, which necessitates the short term of the contract to keep pace with development 

and modernity. Additionally, what distinguishes this type is that it gives the financier the 

opportunity to re-lease the asset while the financer is given the opportunity to renew the asset 

at the end of the contract period. The financier remains committed to the maintenance and 

insurance consequences . 
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Second: Financial Leasing 

This contract is a long term contract, which usually approximates the operational life of the 

capital asset subject of the contract, which gives the financer the opportunity to recover the 

value of the asset, with a reasonable profit margin through rental payments. Also, this contract 

is characterized by the agreement of its parties that it cannot be canceled before the expiry of 

its specified period. The consequences of maintenance and insurance often fall on the lessee, 

while the two parties may agree that the ownership of the asset at the end of the contract term 

will be transferred to the financier, and by the mechanism that is agreed upon. Therefore, this 

contract is distinguished from the ordinary lease and from the ordinary sales contract. Hence, 

it is a novel contract of a special nature, which requires examining its reality and the extent of 

its legality . The images of this type can be detailed as follows: 

1. Direct Lease 

This form is characterized by the fact that the contract is made directly between the financer 

and the financier without the mediation of a third party. This means that the financer relies on 

his/her own sources to secure the amounts required for financing. The capital asset is often 

returned to the financer at the end of the contract. By examining this form, I do not find a 

fundamental difference between the operational lease and the normal lease. The development 

of this form is surprising in this manner. They do not have any added value except to circumvent 

the provisions of the ordinary lease with the aim of evading its obligations . 

2. Leveraged Leasing 

The innovative aspect in this form is the inefficiency of the financer to cover the entire price of 

the capital asset, so he/she resorts to a third party (a financial broker) to finance the remaining 

part of the price of the capital asset. This party may be a bank or any other financial institution. 

This form is distinguished from the previous one in that the financer’s own resources are not 

sufficient to cover the required amounts. After he/she obtains the capital asset, he/she leases it 

to the financier. It should be noted that there is absolutely no relationship between the broker 

and the financier  

3. Sale Lease Back 

The innovative aspect in this form is that the ownership of the capital asset was originally 

owned by the financier, but he/she sold this asset to the financer and then rented it from the 

financer based on a prior agreement, and the aim is to obtain cash . 

4. Rent-to-own 

The most important thing that distinguishes this form from other forms of financial leasing is 

the transfer of the ownership of the capital asset to the financier at the end of the contract in 

one of the ways agreed upon between the two parties. As we explained earlier, this contract is 

distinguished from the ordinary lease contract and the ordinary sales contract, which makes it 

a novel contract of a special nature, opening the way for research on its legal and jurisprudential 
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adaptation. Details in this regard will be discussed at a later point of this research. This contract 

has different forms as follows : 

a. Lease ending with transfer of ownership 

The contract in this type is concluded as a lease contract that includes the financer’s 

commitment to grant ownership of the capital asset to the financier with a separate contract, or 

a promise to grant ownership of the asset at the end of the contract period as soon as the last 

installment is paid and the transfer of ownership is implemented. 

b. Lease associated with the sale at a nominal price 

This contract is initially a rental contract and then turns at the end of the rental period into a 

sale contract, but at a nominal price in return for the financier's commitment to pay the rental 

installments throughout the term of the contract. 

c. Lease with a promise to sell 

In this type, the contract begins with a lease on the capital asset coupled with a promise to sell 

the asset at the end of the period if the financier so desires. Then, the sale contract is concluded 

later, either at the market price or at a predetermined and agreed upon price, bearing in mind 

that the financer has no choice if the financier chooses to buy the capital asset. 

d. Rent-to-own (automatic) 

Under this contract, the ownership of the capital asset is transferred to the lessee automatically, 

as soon as the last installment is paid and without the need to conclude any new contract. 

e. Lease with the option to own 

In this case, a lease contract is concluded on the capital asset, and the financier is given the 

option to own during or at the end of the term with a new contract at the market price. 

Chapter 3: The Legislative Structure and the Practical Reality of the Financial Leasing 

Contract in Kuwait 

In this part of the study, and after discussing the reality of the parties to the financial lease 

contract, the Kuwaiti legal provisions governing this contract will be clarified and discussed to 

understand to what extent Kuwaiti law has regulated this contract and to determine the 

legislative deficiency in this area. Then, we move to discuss the applied reality of this contract 

in normal conditions, with reference to the extent to which it has been affected by the Corona 

virus pandemic. 

1. The Legislative Structure of the Financial Leasing Contract in Kuwait: 

Despite the importance of financial leasing and its applications in Kuwait by banks, especially 

Islamic banks, such as the Kuwait Finance Bank, Kuwaiti legislation has not yet included an 

integrated law regulating this issue as other countries have done. However, we find that some 

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


                                                                                                                    

387 

 

  ISSN:2509-0291  2022 أبريل/ماي  39 اإلصدار
 

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

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

aspects of the subject of financial leasing have been raised separately among several laws, as 

follows: 

Law No. 12 of 1998 licensing the establishment of leasing and investment companies. We find 

a reference to this topic in some texts of the Civil Law and the Trade Law, as well as the law 

relating to the Central Bank. 

The Kuwaiti Civil Law in Article 464 allows delaying the transfer of ownership of the item 

sold by agreement if the price is deferred or is paid in installments until the fulfillment of the 

whole payment or part of it, even if the sold item has been delivered. Ownership after fulfilling 

the payment is considered from the date of the sale and not from the date of fulfilling the 

payment unless otherwise agreed upon . This form is similar to some of the financial leasing 

forms that were previously clarified. Through this article, we can derive two necessary points 

for the establishment of the financial leasing relationship. The first one is finding a guarantee 

for the lessee through contracting in the form of purchase by installments and receiving the 

assets, but the ownership remains with the seller. This is a kind of guarantee to obtain the rest 

of the payment or return the asset if the buyer fails to pay the rest of the installments. The article 

offers a guarantee in favor of the buyer; if he/she pays all the installments, he/she is considered 

the owner from the moment of contracting. This is the core of the financial lease ending with 

ownership. Also, the article is not peremptory. This means that other conditions can be added 

in accordance with the generally accepted financial leasing provisions. 

Law No. 12 of 1998 licensing the establishment of leasing and investment companies. The law 

consists of seven articles that generally permit and regulate the procedures for establishing 

leasing and investment companies in Kuwait. The existence of such a law is considered an 

endorsement of the idea of financial leasing, as it is not reasonable for leasing companies to be 

established without applying the financial leasing contract. In fact, we find that this law did not 

include any rules that define the rights and obligations of the parties to the financial lease 

contract, nor the method of concluding contracts, the provisions that entail them, and how they 

are terminated. Since the Kuwaiti legislator has permitted the establishment of financial leasing 

companies, this is useful for the permissibility of conducting and regulating financial leasing 

contracts according to the will of the parties and applying the general rules of the contract and 

commercial norms. It is not reasonable to allow the establishment of companies to practice 

specific work without putting in place special laws regulating the work of a company with a 

specific purpose.  

Kuwaiti Commercial Law No. 68 of 1980 and through Articles 136-140. This law regulates 

installment sale within the provisions regulating commercial sales. Through these articles, we 

find that the legislator stipulated provisions for the installment sale contract similar to the 

provisions of the financial lease contract. Article 136 stipulates that it is not permissible to rule 

for the termination of the installment sale contract if the buyer has paid the greater part of 

his/her obligations. This provides a kind of guarantee for the buyer to own the sold item, even 

if part of the price remains, and even if he/she fails to pay the rest of the price. 
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Article 137 allows, when selling by installments, that the buyer retains ownership until the 

payment of the last installment, and that the buyer bears the responsibility of the loss from the 

time of delivery. In this article, there is a clear reference to some forms of the financial lease 

contract that ends with ownership upon completion of the payment of installments, and that the 

buyer at the same time bears the risk of loss. Article 138 included a guarantee for the seller in 

installments. It did not allow the buyer to dispose of the sale before paying the full installments 

unless the seller agreed in writing. Third parties shall not benefit from the buyer’s violation of 

this article if he/she knew at the time of disposal of the seller’s right to money and that some 

installments are still unpaid. Article 139 also gave another guarantee to the seller. He/she has 

the right to demand the full installments in the event the buyer disposes of the sale without the 

seller’s permission. All these provisions and guarantees for the parties to the installment sale 

contract are considered among the provisions regulating the financial lease contract ending with 

ownership. Article 140 of this Commercial Law states that “the provisions of the sale in 

installments stipulated in the previous articles (136-139) shall apply even if the two contracting 

parties call the sale contract a lease contract. ” This article gave the provisions of the sales 

contract the priority regarding application, but within the special conditions and guarantees that 

were given to the seller such as: the right to annul the contract and retain the right of ownership 

until all installments are paid. The rulings of the Kuwaiti Court of Cassation followed this 

approach. It has ruled several times that the lease contract coupled with a promise to buy are in 

fact a sale contract, not a lease contract, and that the value of the agreed rent is in fact the 

installments of the sale price. (Appeal of Cassation No. 1915 and 2043 of 2013 Commercial / 

2, Session 22/6/2014), (Appeal of Cassation No. 651/2010 Commercial /5, Session 9/3/2011). 

In light of the rules of civil law and the permissibility of establishing leasing companies, and 

the provisions of the Kuwaiti Commercial Law in Article 2 regarding the application of 

commercial custom to commercial disputes and the special nature of Islamic banks and the 

activities they carry out, which were approved by Law No. 32 of 1968 promulgated for the 

monetary system, the Central Bank of Kuwait and for regulating the banking profession . The 

legislator acknowledged the special nature of Islamic banks and that they engage in financing 

operations with different terms, using the forms of legal contracts such as Murabaha, 

Musharaka and Mudaraba. Based on all of these texts and commercial custom, which did not 

oppose the application of financial leasing, it became imperative to acknowledge financial 

leasing operations in Kuwait, in a manner that is similar to other neighboring countries. This is 

necessary in order to develop special provisions regulating the work of Islamic banks, 

especially in Kuwait, since Kuwait applies financial leasing contracts that are consistent with 

Islamic jurisprudence. As a result, it is necessary to recognize the special nature of the financial 

lease contract, as it is a contract that merges the lease and sales contract to achieve a kind of 

guarantees for both parties . 
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2. Islamic jurisprudence opinions on the financial lease contract 

Relevant decisions of the International Islamic Fiqh Council 

First: The International Islamic Fiqh Academy decided in the 3rd session held in Amman from 

11-16/10/1986 to adopt the following principles: 

 The IDB’s (Islamic Development Bank) promise to lease the equipment to the client, 

after it has owned it, is acceptable according to Shariah. 

 The appointment, by the IDB, of one of its clients as its agent, for the purchase, in the 

name of the Bank, of equipment and tools, of given specifications and price, with the intention 

for the Bank to lease the purchased items to this client after the latter has received them, is a 

Shariah-acceptable agency appointment. However, it is preferable that the purchasing agent be 

different from the beneficiary client if this condition can be easily met. 

 The lease agreement should be implemented after the actual acquisition and possession 

of the equipment and should be in a separate contract than the agency contract or the promise. 

 The promise to give away the equipment at the end of the lease period is permissible if 

such a promise is made under a separate contract. 

 The risk of loss and manufacturing defects rests with the Bank, in its capacity as the 

equipment owner, unless it is due to deliberate tampering or negligence by the lessee, in which 

case, the liability will rest with him. 

Second: The International Islamic Fiqh Academy decided in the 5th session that was held in 

Kuwait from 10-15/12/1988, and after reviewing the research papers submitted by members 

and experts on the subject of rent ending with ownership, it decided : 

1. It is a priority to refrain from rent-to-own modes and adopt other alternatives, two of 

which are as follows: 

A. Installment sale after receiving adequate guarantees 

B. The rental contract, by which the lesser gives to the lessee the choice, after completing 

all due installments, between the following options: 

• Extension of the rental period, 

• Termination of the rental contract and return of the property to its owner, 

• Purchase of the rented item at market value at the end of the rental. 

2. There are many other forms of rent-to-own contracts, on which the debate has been 

postponed to the next session, pending the receipt of their sample contracts, with explanations 

on the realities and conditions governing such contracts. This task will be conducted in 

collaboration with Islamic Banks, pending further studies and to issue an appropriate resolution 

in this regard. 
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Third: The International Islamic Fiqh Academy decided in its 12th session held in Riyadh from 

23-28/9/2000 the following : 

1. The criteria for the permissible and prohibited forms are as follows: 

A. Prohibition Criteria: When the transaction involves conclusion of two different contracts 

at the same time, for the same commodity and for the same duration. 

B. Permissibility Criteria: 

• The presence of two completely separate and independent contracts as to the time of 

their conclusion, and in which the sale contract succeeds the lease contract or the presence of a 

promise allowing the lessee to become the owner at the end of the contractual. 

• The existence of a genuine desire from both parties to conclude the lease contract and 

not just to use it as a mere veil for the sale contract. 

C. The leased property should be guaranteed by the owner and not the lessee. In this sense, 

the owner should bear any damage that is not caused by the lessee’s misuse or the lessee has 

nothing to bear, even if such damage has rendered the property completely useless. 

D. If the contract includes property insurance, the cooperative insurance should be non-

commercial, Shariah-compliant, and the sole liability of the lessor and not by the lessee. 

E. During the entire lease period, the contract should be subjected to Shariah rulings 

regarding Ijara, whereas Shariah rulings on ownership should be observed when the property 

ownership is transferred to the lessee. 

F. The cost of maintenance, excluding operational expenses, should be borne by the lessor 

and not by the lessee during the entire lease period. 

2. Some Prohibited Forms 

A. A Renting Ending in Ownership contract that leads to the transfer of ownership to the 

lessee against the amounts of rent he pays during the contract period, without signing a separate 

sale. In other words, it is when the same lease contract automatically changes into a sale 

contract. 

B. A Lease contract according to which the property is given to the lessee against a specific 

amount of rent and for a specific duration, coupled with a sale contract that becomes effective 

only when the lessee pays the whole amount of rent agreed upon, or at a specified date in the 

future. 

C. An appropriate lease contract including an option for the owner to sell the property to 

the lessee, at the end of the leasing period. 
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3. Some Permissible Forms 

A. A lease contract that allows the lessee to make use of the leased property against a 

specific amount of rent and for a specific period, along with a separate contract offering the 

property as a gift to the latter, after the lease period and full payment of due rent, as per the 

Academy resolution no. 13 (1/3) on Hibah (gifts) at its third session. 

B. A lease contract offering the option to the lessee to purchase the property, after the lease 

period and the full payment of due rent, at the then-prevailing market price, as per the Academy 

resolution 44 (6/5) at its fourth session. 

C. A lease contract that allows the lessee to use the leased property against a specific rent 

amount and for a specific period coupled with a promise from the owner to sell the property to 

the lessee, after the full payment of due rent, at a price to be mutually agreed 

D. A lease contract that allows the lessee to make use of the leased property for a specific 

amount of rent and a specific period, while the owner gives the option to the lessee to own the 

property at any time if he so The sale, in this case, is to be made according to a new contract in 

due time and at the then-prevailing market price, as per Academy resolution no. 44 (6/5), or at 

any other price to be agreed upon at the time of concluding the sale contract. 

4. There are some other forms of Renting Ending in Ownership that still remain 

controversial among Fuqahā (fiqh scholars). These forms require a thorough study to be 

presented to the Academy in one of its forthcoming sessions. 

Based on the weighting of the first form that was mentioned in the decision of the Islamic Fiqh 

Academy in its 12th session, which states: “a lease contract that allows the lessee to use the 

leased property against a specific rent amount and for a specific period coupled with a promise 

from the owner to sell the property to the lessee, after the full payment of due rent, with an 

independent contract, or a promise to gift it after the full payment of the rent.” This form will 

be adopted as an application in this research. I believe that this form is the most compatible 

with the legal rulings . As for the item subject of the contract, it can be real estate or movable. 

In the case of real estate, the situation is more difficult, given the procedures that the real estate 

requires. Therefore, the real estate will be approved as a subject of the contract, especially 

residential buildings because they are the most difficult in the field of real estate. The purpose 

is that if the difficult cases are resolved, the other, easier, cases will not require lengthy 

discussions to be dealt with. Additionally, this approach serves the objectives of this study. 

3. The importance of the financial lease contract during emergency circumstances 

(the use of the contract in light of the Corona virus pandemic) 

As we have indicated earlier, this contract was not vastly applied on the ground in the financial 

and banking institutions for various reasons, the most important of which was the lack of special 

legal legislation that defines the obligations of each of the contracting parties. This forces the 

litigants to resort to the provisions of the general laws that govern this contractual relationship 

and the procedures that these laws entailed, which are not in accordance with the nature of this 
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contract and its specificity with regard to non-Islamic financial and banking institutions. As for 

the Islamic financial and banking institutions, the situation was worse. In addition to being 

affected by the same causes facing other forms, it has faced another special reason. This reason 

was represented by the introduction of the structured banking tawarruq - with our reservation 

about its legal permissibility - at a time when it was focusing on the method of murabaha for 

the ordering to buy, it marginalized the rest of the financing methods, including the financial 

leasing method. We do not wish to offend this method when we say that with the introduction 

of the organized banking tawarruq, the rest of the forms have almost been put to halt, including 

the financial leasing method. This takes place in normal conditions, without having to go 

through crises, emergencies or force majeure circumstances. However, with the emergence of 

the Corona virus pandemic, the situation has become completely different. It is natural for this 

change to be for the worst, which will be addressed in the following discussion.  

In this part of the study, the objective will be to discuss the relationship between emergency 

conditions and the financial leasing contract, by examining the Covid-19 pandemic (Corona 

virus) on financial leasing activities. The aim of the discussion is to discuss to what extent this 

crisis has negatively affected this contract, as well as how this contract can be used to contribute 

to alleviating the negative economic impact of the pandemic on the national economy of any 

country. Since the financial leasing contract is linked to the process of investing the funds of 

finance companies, while the receiving party aims to benefit from the financing to improve 

his/her business and strengthen its financial position, any emergency circumstance may have 

an impact on the parties to the contract. It is not possible to isolate the investment environment 

in general from the surrounding political, social and economic changes. Emergency conditions 

may be positive mutations and lead to an improvement in the work environment for the parties 

to the financial leasing contract or for some of them, and may also be negative, such as the 

Covid-19 pandemic. This pandemic has in general led to a slowdown in economic growth, 

stagnation in goods and a lack of demand for services as a result of lockdowns, lack of 

movement, restrictions on individuals, and obstruction of export and import. 

There is no doubt that obstructing the economic movement due to any emergency will have a 

negative impact on the financing request, whether it is direct cash financing or financing 

through financial leasing because there is no need for financing. Nevertheless, even in this 

stagnation situation, one of the benefits of financial leasing appeared, which is the guarantee in 

favor of the finance company, because it has the right to recover the assets with which it 

financed companies that were on the verge of bankruptcy as a result of crises. Additionally, 

these assets will not be part of the capital of the companies that are declared bankrupt and will 

not be included in the liquidation since the leased property remains owned by the lessor before 

and until the end of the contract term . As for the financier that is liquidated, there is a positive 

aspect in the financial leasing that it gets rid of part of its obligations by returning the leased 

assets to the finance companies without being obligated to pay the rest of the installments. 

When these companies recover, it is easy for them to re-finance by renting back the same or 

other assets from the same or other financers. 
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There is another way in which financial leasing can be used during times of crisis as a way to 

obtain cash when companies face difficulty in obtaining the loan . Companies that have 

stumbled and need cash can sell their capital assets to financial leasing companies and then rent 

them in monthly installments through the lease contract. Thus, it can obtain the cash it needs to 

continue its work and at the same time maintain its capital assets. This is what was explicitly 

adopted by the Jordanian legislator . 

The laws and instructions by which financial leasing companies are controlled by the financiers 

can also be used as a complement to the national policy to mitigate economic crises, as is the 

case in the Arab Republic of Egypt. Egypt has issued official instructions to the financial leasing 

companies to periodically monitor the companies that are financed to ensure that the financing 

is used in a way that achieves its purpose, which is real operation and cash flow tracking . The 

purpose of enabling and obligating finance companies to monitor is to ensure that national 

projects play their role to mitigate the negative effects of the Corona virus pandemic, to avoid 

misusing financing, and to ensure the sustainability of revitalizing the economy. The oversight 

that takes place here is justified from a legal point of view as the finance companies have the 

right to monitor the assets they still own to ensure that the lessee does not dispose of them by 

selling them. 

Another aspect that financial leasing may help with during crises is the speed of obtaining 

capital support through financial leasing to accelerate the establishment of new industries that 

were needed during the Corona virus pandemic that are related to consumables, especially 

cleaning and sterilization materials and other medical materials that have become important in 

all countries. Here, one of the benefits of financial leasing appears once again, which is to 

obtain capital assets for productive projects for people with creative ideas who do not have 

sufficient capital to start their business. 

Conclusion and recommendations 

The financial leasing system has been adopted in most countries of the world as a modern 

method to ensure that businesses obtain financing for the capital assets they need, whether 

movables such as production equipment or real estate without the need to borrow and without 

consuming the available capital in the direct purchase of assets. The importance of the financial 

leasing contract is in its effectiveness in achieving the interests of the investing institutions for 

the cash capital available to them through their purchase of capital assets and re-leasing them 

through long-term contracts through which they restore capital and a profit margin and by 

ensuring that the ownership of the assets remains for the lessor during the validity of the 

contract. Likewise, the financial leasing contract defines the rights and obligations of the 

supplier towards the lessor by means of a sale contract and the specifications of the leased 

property as specified by the lessee. 

The financial lease contract is beneficial since it is used within certain controls. It is suitable 

for application by Islamic financial institutions because interest-based lending is avoided. This 

is done through the contract that ends with the real and actual transfer of ownership of the 
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property from the financer to the financier (ending with ownership). If a question is raised in 

regards to why we do not resort to applying the installment sale contract, which transfers 

ownership from the moment of contracting even if part of the price remains, we can say that: 

the lessor’s retention of ownership despite the delivery of the property to the applicant for 

financing is to preserve the right of the lessor from the bad faith of the lessee or failure to fulfill 

the obligations until the completion of the contract until the completion of the payment of the 

price of the rental value payments. 

As for the extent to which the finance lease contract is applied in Kuwait, we find that Kuwaiti 

legislation in general, as stated in some provisions related to capital financing operations and 

the nature of the work of financial institutions in financial leasing, did not reject the application 

of financial leasing. It rather indirectly approved some forms of financial leasing. Therefore, 

we call on the Kuwaiti legislator to put in place an integrated law regulating the financial leasing 

contract with its special nature that combines the sale of the lease contract and the contract of 

sale, as many countries have done. It is preferable that the law be consistent with the rules of 

Islamic legislation so that it can be applied by Islamic financial institutions that are not 

permitted to conduct interest-based transactions. 

Recommendations 

At the end of this study, some recommendations can be made, which can be summarized as 

follows: 

1. The accurate information about the financial leasing contract and the possibility of using 

it by those who need financing and do not wish to engage in interest-based transactions must 

be published. This is in line with the level of knowledge of many people in this country and 

other Islamic countries. 

2. Encouraging the use of financial leasing will contribute to creating new investments, 

especially if the person does not have sufficient security or does not want to risk all the cash 

capital in purchasing equipment and production tools. 

3. Developing a disciplined legislative structure for the financial leasing contract and the 

guarantees it contains for all parties to the capital financing process contributes to increasing 

the ability of Arab institutions to compete on the national and international arena, which 

contributes to increasing their financial strength and encourages individuals to apply for Islamic 

sukuk. 

4. There is a fierce jurisprudential debate regarding the legality of financial leasing, and 

the reason for this is the multiplicity of its forms, some of which are in accordance with the 

provisions of Islamic Sharia, and others that are contrary to it. For this reason, experienced 

scholars in legal matters must study and analyze the shortcomings of this system as an attempt 

to put an end to this debate and to find out the best forms that conform to Sharia rulings. 

5. The Kuwaiti legislator must recognize the special nature of the financial leasing contract 

and not limit its provisions to those of the sales contract. It should also establish a special 
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legislation regulating this contract in a manner commensurate with the provisions of Islamic 

jurisprudence in a manner that serves the Kuwaiti Islamic financial institutions. The main 

purpose is to avoid conflicts and encourage this form as a safe means of financing, which helps 

economic growth. 
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The concession contract 
Le contrat de concession 
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Résumé : Le contrat de concession commerciale est un contrat innomé, c’est à dire non 

réglementé par la loi, mais que ce dernier est née de la pratique contractuelle. Pour autant, le 

contrat de concession n’est pas neutre. C’est un contrat commutatif complexe impliquant un 

ensemble d’échanges et de services de la part des partenaires. Mais ce qui caractérise avant tout 

la concession, c’est l’exclusivité. En effet le concessionnaire dispose d’une exclusivité 

territoriale pour distribuer les produits du concédant. Toutefois, l’intérêt de ce sujet se révèle 

important et pertinent, car les contrats commerciaux sont passés avec un nombre considérable 

de clients, souvent éloignés, et que le producteur ou le distributeur ne connaît pas lui même. 

Donc il semblait nécessaire de les atteindre par des agents et représentants, mais également de 

recourir à une personne dont le rôle sera de rapprocher les parties. Ainsi, les praticiens ont mis 

en place deux formes de contrats qui répondent à ces besoins urgents dans le monde des affaires, 

il s’agit notamment du contrat de concession commerciale et du contrat de franchise. 

Cependant, Comment peut-on déterminer cette clause d’exclusivité dans la pratique? Quelle 

est réellement la portée de cet engagement d’exclusivité entre concessionnaire et concédant? 

Cet exposé entend donner une réponse à ces questions. 

 

Abstract : The commercial concession contract is an innominate contract, i.e. not regulated by 

law, but it is born of contractual practice. However, the concession contract is not neutral. It is 

a complex commutative contract involving a set of exchanges and services on the part of the 

partners. But what characterizes the concession above all is exclusivity.  Indeed, the 

concessionaire has a territorial exclusivity to distribute the products of the licensor. However, 

the interest of this subject is important and relevant, because commercial contracts are made 

with a considerable number of customers, often far away, and that the producer or distributor 

does not know himself. Therefore it seemed necessary to reach them through agents and 

representatives, but also to resort to a person whose role will be to bring the parties together. 

Thus, practitioners have established two forms of contracts that meet these urgent needs in the 

business world, namely the commercial concession contract and the franchise contract. 

However, how can this exclusivity clause be determined in practice? What is the real scope of 

this exclusivity commitment between the between the concessionaire and the licensor? This 

paper intends to provide an answer to these questions.  
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Introduction 

     Most commercial contracts are governed by the Commercial Code or by special laws; as far 

as commercial contracts are concerned, it is important to specify that these contracts are 

professional contracts dominated by the legal security of operations. Commercial law exempts 

commercial contracts from certain constraints of civil law, in particular with respect to proof 

and prescription, in order to meet the needs of professional life. 

     However, in the business world, the difficulty no longer lies in production or manufacturing, 

but rather in imagining new products and services to attract consumers, hence the role of 

qualified know-how; to then make them known, hence the role of brands; and finally to sell 

them regularly, which is how the distribution circuits came into being in order to get the product 

from the producer to the consumer. 

      It is possible to distinguish between centralized circuits (department stores, supermarkets, 

etc.), associated circuits (retailer cooperatives, etc.) and controlled contractual short circuits; 

these constitute commercial concessions. 

       Since the beginning of the 20th century, Morocco has had a long experience in the field of 

concessions, in particular through the Aljeziras Act of 1906, which concerns the signing of the 

first concession contracts by resorting to foreign capital for the operation of public services and 

setting the mechanisms for their adjudication; the 1912 Protectorate Treaty which favored the 

signing of concession contracts mainly with French companies, including the concession for 

the operation of the ports of Casablanca Fdala and Tangier in 1916; as well as the concession 

for the Fez -Marrakech railroad line in 1920, and many others. .  Except that the Moroccan 

legislator has not given a legal definition to the commercial concession contract, and it is not 

subject to any specific regulation. 939 

      Nevertheless, it has been defined in the Fontanet circular of March 31, 1960 as "an 

agreement binding the supplier to a limited number of traders to whom he reserves the sale of 

a product on condition that they meet certain obligations. 940 

      The French doctrine defines the commercial concession contract as follows: "the 

commercial concession contract is the one by which the holder of a trademark, or licensor, 

undertakes on a given territory to sell only to his co-contractor, or licensee, who undertakes, in 

return, to distribute the conceded goods and only these goods, respecting the commercial policy 

defined by his partner. 

The concession is very common for mass products: lemonade, petroleum products, cars, 

bicycles and motorcycles, agricultural equipment, tools. It allows manufacturers to sell their 

goods under good conditions and to supervise their distribution through their network. 

                                                           

939 Le cadre juridique des concessions au Maroc ;EuroMed Transport ;2ème réunion du comité ad-hoc sur les questions 

de financement Bruxelles, 30 Septembre 2010. 

940 940http://www.murielle-cahen.com 
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      It ensures the development of sales, rationalizes trade and remains a guarantee of product 

quality 941. In Moroccan law, the concession contract is not subject to any particular regulation, 

it is subject to the rules of common contract law, and even to the jurisprudential support which 

provides protection to concessionaires. This is not the case in Community law. Two exemption 

regulations concern this contract. The first one, dated December 27, 1999, is applicable to all 

distribution contracts and the second one, dated June 28, 1995, is specific to the car dealership 

contract. Moreover, the dealership contract is subject to competition law, as it includes clauses 

that affect free competition on the market. 

        In other words, one could say that the commercial concession contract is an innominate 

contract, i.e. not regulated by law, but that it is born from contractual practice. However, the 

concession contract is not neutral. It is a complex commutative contract involving a set of 

exchanges and services on the part of the partners. But what characterizes the concession above 

all is exclusivity942. Indeed, the concessionaire has a territorial exclusivity to distribute the 

products of the licensor. However, the interest of this subject is important and relevant, because 

commercial contracts are made with a considerable number of customers, often far away, and 

that the producer or distributor does not know himself. Therefore, it seemed necessary to reach 

them through agents and representatives, but also to resort to a person whose role will be to 

bring the parties together. Thus, practitioners have established two forms of contracts that meet 

these urgent needs in the business world, namely the commercial concession contract and the 

franchise contract.943  

       However, how can this exclusivity clause be determined in practice? What is the real scope 

of this exclusivity commitment between the concessionaire and the licensor? This paper intends 

to provide an answer to these questions. 

       In order to answer these questions, we will establish a two-part plan. In the first part, we 

will deal with the general framework of the commercial concession contract and in the second 

part, the execution of this contract. 

PART I - THE GENERAL FRAMEWORK OF THE CONCESSION CONTRACT 

       In the absence of specific regulations, the commercial concession contract is governed by 

the general law of contracts, i.e. the DOC. 

      Thus, the theory of contracts appears to occupy a central place in private law: on the 

practical level because it is by far the most frequent source of obligations, and on the theoretical 

level because the concepts it applies are scattered throughout all fields. 

                                                           

941 Contrats civils et commerciaux ;François Collart Dutilleul, Phillipe Delebecque, Page 951, 9ème édition 

2011 ;DALLOZ 

942 Contrats civils et commerciaux ;François Collart Dutilleul, Phillipe Delebecque, 9ème édition 2011 ;DALLOZ 

943 Le contrat de franchise est le contrat par lequel un « franchiseur » transfère, d'une part, à un tiers indépendant, le 

franchisé, son savoir-faire, à charge à ce dernier d'en faire un usage conforme, d'autre part, met à disposition les signes de 

ralliement du franchiseur (notamment la marque ou l'enseigne), et s'engage en contrepartie de ces droits d'utilisation, à 

une assistance technique et commerciale pendant toute la durée du contrat 

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


                                                                                                                    

401 

 

  ISSN:2509-0291  2022 أبريل/ماي  39 اإلصدار
 

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

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

        It can be said that the theory of contracts is at the heart of private law and that it permeates 

all its disciplines. 

        However, one might ask whether the conditions of validity of a classical, regulated, 

common law contract are the same as those of a commercial concession contract, known as an 

innominate contract, and also what are the specificities and requirements incumbent on the 

parties in a concession contract? 

        First of all, it is necessary to specify that the classical theory is based on a fundamental 

principle, which is the autonomy of the will, according to which people are free to create their 

own law: which is the contract. 

      According to the liberalist view, the freedom of an individual can only be limited by his 

own will, in which case the contract is superior to the law, which must be limited to being 

suppletive to the will of the parties. 

      However, the concession contract is a consensual contract that is formed by the simple 

exchange of consents. Its proof is free since it is concluded between traders. In fact, the parties 

do not fail to draw up a written document to formalize their relations and to set out the main 

clauses of their agreement on the area granted, the products covered by the concession, the 

standards to be met, etc.944  

Section 1. The particularity of the concession contract  

      The main clause of the commercial concession contract is: exclusivity. In other words, the 

licensor undertakes to sell the contractual products only to the licensee in a certain territory 

(exclusive sale) and vice versa (exclusive purchase). In the concession contract, a producer or 

supplier grants a trader the right to market his products in his name and on his behalf. 

      The contract is therefore similar to a sales contract, as the licensor is obliged to supply the 

licensee with specific goods on a regular and exclusive basis.  

     But the contract is not the same as a sale. As the French Court of Cassation has observed, 

the purpose of the contract is "to ensure, in a given territory and for a given period of time, the 

exclusive distribution of the licensor's products by a licensee, in the name and on behalf of the 

licensor" and, consequently, "cannot be identified with successive contracts of sale relating to 

these products". 945 

Sub-section 1: Simple or reciprocal exclusivity 

     In its pure state, the concession contract contains a double exclusivity. The exclusivity is 

said to be simple when the licensor has undertaken to sell in a given area to only one dealer.  

                                                           

944 Contrats civils et commerciaux ;François Collart Dutilleul, Phillipe Delebecque, 9ème édition 2011 ;DALLOZ 

945 Arrêt de la cour de cassation française du 15mars 1988  
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       He retains the freedom to trade with anyone, as long as it is outside the concession area, or 

even within it, with his personal customers. In this case, he is often contractually obliged to pay 

compensation to the dealer in proportion to the sales made. 

The exclusivity is said to be reinforced, either when the licensor undertakes not to sell in the 

protected sector, or when the dealer undertakes not to encroach on the territory of the other 

members of the network in any way whatsoever. However, this type of exclusivity, qualified 

as absolute, is strictly condemned by the competition authorities, and the dealer benefits from 

a limited territorial exclusivity which protects him against sales made by the licensor, and 

against active sales (sales made by other dealers with the use of promotions or from an 

establishment in the territory granted). 

      This exclusivity must be respected, as already mentioned. In fact, the licensor undertakes 

to ensure that the exclusivity is respected by each member of the network, for whom he acts as 

a sort of guarantor. It is up to the licensor to take action against any troublemakers, and the 

licensor would be held liable if he violated the exclusivity clause, whether simple or reinforced, 

while the licensee undertakes to purchase the products specified in the contract only from the 

licensor. 

      One could say that the exclusivity agreement, whether it concerns distribution or supply, 

rationalizes trade. 

      It is accused of being an instrument of domination of the licensor over the licensee and over 

the clientele, of hindering competition by partitioning markets, of conferring rents and of 

slowing down economic progress by preventing the acquisition of better products elsewhere. 

In France, we speak of simple or reciprocal exclusivity. On the one hand, the distributor 

undertakes to obtain supplies only from the licensor and at the same time undertakes not to 

market competing products. Under Article L.330-1 of the French Commercial Code, the 

duration of this exclusivity clause cannot exceed ten years. On the other hand, the supplier 

agrees to deliver the products only to the dealer in the area assigned to him (city, department, 

region or even country). In return, the dealer has a monopoly on resale in his area, although this 

does not prevent other dealers from competing with him. The territorial protection granted to 

the concessionaire cannot be absolute, as the compartmentalization of markets that this 

protection implies is contrary to competition law. 

        However, some concessions are not accompanied by exclusive supply. This is the case in 

the distribution of petroleum products or beverages, and especially in the so-called "beer 

contracts" between brewers and beverage outlets.  

Subsection 2: Legal independence of the partners  

        The commercial concession contract does not completely integrate the concessionaire into 

the licensor's business. As a simple link in a chain, the network of the manufacturer's sign, he 

participates in a whole, but retains his legal freedom.  
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      The concession system combines the advantages of an integrated network of branches with 

the flexibility and lightness of an independent business; it combines the functional advantages 

of integration with the dynamism of independent operation, in which the distributor is 

personally responsible for his faults and debts, and in which he takes risks. The question that 

arises is what advantages do the partners derive from this independence? 

In fact, the licensors have been trying to attract the services of qualified technicians by granting 

them certain advantages, including the exclusive right to resell. Elaborate products, for which 

the distributor's advice plays a decisive role in the purchase decision, require excellent 

personnel, special knowledge in the trade practiced and even an after-sales service and 

maintenance, all of which are provided by the dealer, thus relieving the licensor. 

      Moreover, the distributor finds several advantages in the contract of concession, the most 

obvious being to have, from the opening of its trade, a turnover whose importance will be 

function of the notoriety of the licensor and especially of its mark. In any case, the concession 

is a certainty of clientele, which will raise doubts as to the existence of a business of one's own 

and as to the ownership of the clientele. 

        As far as the customers are concerned, they will benefit from the fact that the dealer has 

the highest quality skills. Thus, its advice will be more relevant and its services more complete 

and better insured than an ordinary dealer. In addition, the dealership is a security factor for the 

customer (some dealerships conduct customer surveys to measure customer satisfaction with 

the services provided by the dealership). In addition to the above-mentioned advantages, the 

buyer benefits from the legal protections of common sales law when the concession concerns 

the sale of a product. Furthermore, the customer of a dealer has the advantage of a contractual 

guarantee in addition to the legal guarantee, which gives him, in a way, a guarantee against the 

entire manufacturer's network, something that does not exist at all with a simple distributor.946 

Subsection: The interdependence of the parties 

        The concession contract maintains the legal independence of the partners, while creating 

an interdependence between the members of the network. It organizes a de facto domination of 

the licensor over the licensee, which limits the independence already studied. In addition, de 

facto dependency relationships are established between the parties by force of circumstance. 

Some of them even occupy a position of strength, resulting either from exceptional competence 

in a complex technical sector or from the importance assumed by the concessionaire in its 

geographical area. The dealer's importance sometimes stems from its sector of activity. But 

these are only exceptions. In most cases, the power of the licensor exceeds that of the licensee, 

and the latter is dependent on the former. How does this domination manifest itself? 

      The concession contract includes various stipulations, all of which have the consequence 

of imposing constraints and controls on the concessionaire. Among these constraints, the 
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inventory clause reveals a speciality. In most concession contracts, the concessionaire is 

obliged to hold a certain number of goods or spare parts, known as stock, in order to better 

satisfy its customers. The stock clause always provides that the latter must be constantly 

supplemented as and when sales are made to customers, respecting the plans of assortment. The 

stocks often represent a significant monetary value. This means that the licensors are relieved 

on their distributors of the management of stocks, in these conditions in case of breach of 

contract, the dealer is in possession of a stock that he can not sell and which he can not impose 

the resumption by the licensor unless clause in the contract providing that. The only possibility 

left to him is to act on the basis of civil liability for fault, if it exists. By dominating the 

concessionaire, it is the maintenance of the market that is sought, when the licensor cannot 

obtain it through its subsidiaries or agencies. 

In any event, the grantor must be careful not to interfere too much in the affairs of the 

concessionaire, unless it runs the risk of being ordered to pay all or part of the liabilities as a de 

facto manager in the event of the latter's bankruptcy. In other words, the licensor has to maintain 

a delicate balance between, on the one hand, the licensee's interdependence and, on the other 

hand, the control that it must exercise over the licensee in order to maintain the coherence and 

quality of the network and its good brand image. Obviously, the boundary is difficult to draw: 

it is a matter of discreet pragmatism and common sense.  

Section 2: The conclusion of the commercial concession contract 

     In order to avoid any risk of nullity of the concession contract, some operations must be 

carried out and respected, namely the conditions of validity of this contract. 

Subsection 1: Substantive conditions 

     First of all, it is a contract concluded "intuitis personae", which implies a duty of loyalty, 

honesty and sincerity for both parties, whose common interest is the development of a clientele, 

and consequently, of the turnover. 

      Furthermore, the commercial concession contract is most often used in the marketing of 

durable consumer goods such as branded products. The particular nature of these goods requires 

a professional aptitude to meet the requirements of the customers. It is for this purpose that the 

manufacturer will select the resellers. The licensor has the possibility to set requirements for 

the sale of his products as well as for the price at which they will be sold. He can indeed 

establish retail prices; these are maximums that cannot be exceeded by the dealer. 

     Also, for the contract to be valid, the dealer has the possibility of lowering the price, 

especially in the case of discounts to certain customers. This freedom to modify prices is 

essential because otherwise the contract would not be valid due to the prohibition of prices 

imposed by competition law. Since the dealer buys to resell, the price cannot be fixed by the 

licensor: this is a major difference from the commercial agency or commission contract. 

     Although the dealer buys the goods from the licensor, his remuneration is often fixed in the 

form of a commission. Otherwise, it results from the margin he makes on the resale. 
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Subsection 2: Formal requirements 

       The structure of the commercial concession contract is based on a support, i.e. the 

framework contract, which will set out the essentials of future contracts and will define in 

advance the regime applicable to the parties during the life of the contract, and also at the end 

of it. Originally, this type of commercial contract was not subject to any particular formal 

requirements. However, it became clear that since the purpose of the contract was to govern 

business relationships of varying lengths, which we know are often cruel, the need for a written 

document quickly became apparent. From then on, the drafting of a document became the rule, 

in particular to meet the requirements of competition law. 

   The purpose of the writing - for some years, the law of the contract has been developing a 

philosophy of consumer formalism, today these protective concerns interfere in the business 

relations between professionals. Indeed, the legislator wants the conditions imposed by the 

supplier to be written down, the objective here is to protect the distributor who is the weak party 

of the contract, it is a question of fighting against the omnipotence of the supplier who could 

indulge in discriminatory practices (under the cover of commercial cooperation) or make his 

distributor bear much too heavy charges. 

Part II - Performance and termination of the concession contract 

      By entering into this type of business relationship, the licensor and the licensee have opted 

for a commercial collaboration that entails certain obligations for each. The dealer is entrusted 

with the distribution of the products and the preservation of the reputation of the licensor's 

brand and, in return, the licensor promises to provide him with a high level of assistance. These 

reciprocal obligations between the parties will result in a special regime for the termination of 

their contractual relationship. Given the strength of the commercial collaboration established 

between the parties. 

Section 1: The obligations of the parties 

        According to the provisions of article 737 of the DOC, the lessor of works or services is 

liable not only for his part, but also for his negligence, imprudence and carelessness and 

continues "any agreement to the contrary shall be without effect" Also, article 740 stipulates in 

this regard: "the lessor of service or the lessor of work to take care of the conservation of the 

things which were given to them for the accomplishment of the services or the work of which 

they are in charge, they must restore them after the accomplishment of their work and they 

answer for the door of the deterioration imputable to their fault however when the things which 

they received were not necessary for the accomplishment of their work they answer only as 

simple depositaries". 947 

      Even if the performances of the parties to the commercial concession may seem unbalanced, 

it is nevertheless certain that each of them must fulfil a certain number of obligations towards 
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the other: the licensor towards the licensee (Subsection 1), and the licensee towards the licensor 

(Subsection 2). 

Subsection 1: The obligations of the Licensor  

       The concession contract imposes on the parties numerous obligations which derive from 

the sale which is the basis of the agreement of wills, but also from the collaboration which the 

contracting parties have promised each other and the exclusivity which they owe each other. 

The complexity of the relationship explains why the grantor's obligations are not identified with 

those of an ordinary seller.948  

- An obligation to sell: The licensor generally sets the terms of sale himself. He must not abuse 

this prerogative. He must supply according to the terms and conditions. 949 

      He undertakes to sell the product to a competitor of the licensee. In this type of contract, 

the licensor is bound to sell its products exclusively in a specific geographical area (which can 

vary greatly: neighborhood, city, department, region, continent). However, the grantor may 

expressly reserve the right to carry out certain operations (which should be listed exhaustively) 

in the territory granted, under penalty of contractual liability. 

- An obligation to supply: The licensor undertakes to regularly supply, under specific conditions 

and at specific prices, the licensed products ordered by the licensee, in accordance with the 

quotas provided for, as well as to respond as quickly as possible to all orders exceeding the said 

quotas. 

- An obligation to supply the support: He commits himself here to ensure the concessionaire a 

support to the resale, notably by the supply of advertising supports (leaflets, objects, 

advertisements, posters...). 

- Obligation related to the form of remuneration: In this context, the licensor undertakes to 

guarantee the licensee a remuneration in the form of a discount as a percentage of the sales 

price in the licensor's catalog. 

      In addition, the counterpart of the forbearance to which the licensor commits is found in the 

licensee's obligations. 

In other words, the licensor must first enforce and respect the exclusivity zones and therefore 

only contract with its licensee in the sector in question. This assumes, of course, that the sales 

area has been defined beforehand. 
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2011 ;DALLOZ 
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        The contract generally specifies that "the exclusive right to sell is granted to the 

concessionaire for the area of ... (such city)" and that consequently "the licensor undertakes not 

to sell directly or indirectly in this area to anyone other than the concessionaire and to forward 

to the concessionaire any requests that may be received from the concession area, so that the 

concessionaire may deal with the interested parties himself". 

The grantor also promises to assist its co-contractor. This assistance is part of the nature of the 

contract. It takes various forms: technical (supply of parts and materials, advice), commercial 

(organization of advertising campaigns, etc.) and sometimes financial when the investments 

required for the distribution of the product are significant. 

       Finally, the licensor grants the licensee the right to use the product brand. The licensor 

guarantees the use of the trademark, but does not grant a trademark license, because the licensee 

does not have the right to affix the trademark to the product. The use of the trademark is simply 

lent. 

Subsection 2: The obligations of the concessionaire 

        The obligations of the concessionaire are undoubtedly more onerous than those of the 

grantor. They provide him, it is true, with a certain legal security, but at the same time they 

place him in a situation of economic dependence. The non-fulfilment of these obligations 

results in actions for termination or liability. 

        Thus, assured of not being in competition with the distribution of the licensor's products, 

the licensee pays for this advantage with a number of obligations. 

- Obligation to respect the quota clause: This obligation represents a whole series of clauses, 

which vary according to the nature of the concession, and which express the integration of the 

concessionaire into a distribution network organized by the licensor. Thus, it often obliges the 

concessionaire to sell a certain quantity of goods. Finally, it should be noted that this clause 

constitutes one of the main obligations of the concessionaire, the non-observance of which may 

lead to the termination of the contract. 

- A right to control competence: In fact, the concessionaire often grants the grantor the right to 

control the technical competence of the personnel he employs. Also, the administrative and 

financial organization of the concessionaire must generally be aligned with a type 

recommended by the grantor, in order to facilitate the exercise of control by its agents. 

- Obligations to do: The licensee is obliged first of all to provide the techniques and sales 

methods developed by the licensor. In addition to this main obligation, the licensee has an 

accessory obligation to have establishments and stores whose presentation and operation of 

personnel and equipment must meet the standards established by the licensor. 

- Obligations not to do: In return for its monopoly on the sale of the licensor's products in a 

given territory, the licensee undertakes not to purchase and consequently not to sell products 

that compete with those manufactured by the licensor. In addition, the Licensee reserves the 
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right to purchase exclusively from the Licensor for a given product line. In addition, the licensee 

may not canvass or sell directly or indirectly to customers outside its contractually defined area. 

    In other words, the dealer must do everything necessary to preserve the unity of the network 

and defend the image of the licensed brand. He may not freely subcontract or assign his 

contract. He is thus obliged to follow the commercial policy decided by the licensor, to respect 

its sales methods, to arrange the sales outlets in such a way that the customers "feel at home" 

and remain loyal, to train his staff so that they remain competent and to ensure a quality after-

sales service.950   

Section 2: Termination of the concession contract 

      An obligation is extinguished when the former creditor is no longer in a position, as a result 

of a factual or legal circumstance, to require its performance. Naturally, one thinks of the 

possibility of a payment, the effect of which is to put an end to all claims of the creditor. But 

there are also other ways in which obligations can be extinguished, which differ from mere 

performance, as in the case of the termination of a commercial concession contract.951 

The term "end of contract" is well established in doctrine and jurisprudence and can be 

understood in different ways. Some take a broad view of the end of the contract. They consider 

that it corresponds to all cases where a contract, in particular a concession contract, whether 

valid or null, comes to an end. Thus, according to them, nullity is a cause of termination of the 

commercial concession contract. However, nullity does not constitute a cause of termination of 

the contract in general and the concession contract in particular. It is a sanction of the formation 

of the contract. It intervenes to sanction the existence of an original defect. A void concession 

contract is invalid from the moment of its formation. It has no legal value. 

Subsection 1: Causes of termination of the concession contract 

        The termination of the relationship between the parties may be due to the arrival of the 

term or to other reasons  

      There are different ways to terminate a commercial concession contract. There is the end 

of the contract as foreseen by the different parties to the contract, the lack of performance by 

one of the parties to the contract and the unilateral termination.  

The end of the concession contract leads to the liquidation of the contractual relationship and 

sometimes gives rise to a possible liability of the party responsible for the breach. In addition, 

it may trigger post-contractual obligations: non-competition obligation, non-reaffiliation 

obligation, confidentiality obligation, obligation to take back inventory and, finally, obligation 

to pay a so-called customer indemnity.952 
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Paragraph 1. Termination of the concession contract by the end of its term 

       As regards the termination of the concession contract by the end of its term, it happens, in 

certain cases, that the concession contract is concluded for a certain period of time, the 

realization of the operation being heavy and complex, it requires a certain length of time. 

However, when the concession contract is concluded for a fixed term, it ends at the end of this 

term. 

      In fact, on the expiry of the term provided for by the parties or imposed by law, the contract 

is terminated without notice, unless the parties have agreed otherwise. In principle, the grantee 

cannot claim a right to renewal of his contract even if it has been previously renewed. 

Paragraph 2. Other forms of termination of the concession contract 

      Termination is not the only cause of termination of a concession contract, but there are also 

other causes that may terminate a concession contract. Among these causes of termination are 

non-performance by a party to the contract and unilateral termination of the contract.953 

         With respect to breach for non-performance, the creditor of the non-performing obligation 

may wish to terminate a contractual relationship that is going sour. He then seeks to free himself 

from the non-performed contract by means of resolution, which thus appears as another 

possible sanction for non-performance of the contract. Thus, if the non-performance of the 

contract is attributable to the debtor, the resolution of the contract will sanction the debtor's 

failure to perform his obligations. On the other hand, if the non-performance is due to a case of 

force majeure, the contract will be rescinded by virtue of the theory of risk. Finally, if the non-

performance is merely temporary, the creditor will not seek to bring about the annulment of the 

contract but to put pressure on the debtor by means of the exception of non-performance. 

In the context of a commercial concession contract, only the fault of one of the parties can 

justify the termination of the contract during the period of execution fixed by the parties. In 

accordance with the common law on the termination of contracts for non-performance. It would 

be up to the party who invokes it to request it in court. The grantor, for example, whose brand 

image may be considerably damaged by the grantee's failings, could thus terminate the contract 

before its normal term. 

      Generally, concession contracts are concluded for a fixed term. However, this does not 

mean that franchise agreements cannot be concluded without a term. The parties are free not to 

set an end date for their contractual relationship and to enter into an open-ended contract. 

     A franchise agreement is a contract with a right to unilateral termination. However, it should 

be noted that when a commercial concession contract is concluded without a limited term, the 

principle is unilateral termination of the contract. The concessionaire and the grantor bound by 

an open-ended concession contract may then freely and unilaterally terminate their contract 
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whenever they deem it appropriate to terminate the relationship they have entered into. 

Moreover, each of them has the right to terminate the contract unilaterally, provided that they 

do not abuse their right and that they respect a notice period. 

      A contract is never concluded for life. When the concession is made for an indefinite period, 

the principle is applied that each party is entitled to withdraw from a commitment that cannot 

be perpetual. Applying the theory of abuse of right, the case law considers however that the 

author of the breach must not commit any fault in the exercise of his right.954 

   The termination of the contract puts an end to the commercial relationship between the 

contracting parties. The dealer can no longer market the supplier's products and brand. He is 

put out of the distribution network. The dealer has the obligation to return the equipment that 

may have been lent to him by the licensor. He has to respect all the clauses foreseen in the 

concession contract such as, a non competition clause. 

     The licensee is also obliged to return the sign and descriptive signs of the licensor. If he fails 

to do so, their use may be considered as infringement. 

     The licensor may be obliged to take back all remaining stock from the dealer, if this has 

been provided for in a clause in the concession contract. In cases where the contract does not 

provide for this, the licensor is not obliged to buy back the goods.  

Subsection 2: Study of the decision of the Court of Cassation n° 846 of 14/07/2004 

concerning the unilateral termination of the concession contract 

     The contract of exclusive concession of sale is the contract by which a producer confers the 

exclusiveness to a distributor to market in its name and for its personal account its products. 

When the concession is concluded for an indefinite period of time, either party may terminate 

the contract at any time, subject to a contractual or customary notice period. However, even if 

the party who terminates a contract of indeterminate duration in compliance with the terms of 

the contract does not have to justify any reason, the judge may nevertheless, on the basis of an 

examination of established circumstances, find that the exercise of the right to terminate has 

been abused. Also, as it concerns a mandate, the termination may give right to damages if it is 

abrupt, unforeseeable and occurred without prior notice, as it appears from the conclusions of 

the Supreme Court ruling n° 846 of July 14, 2004, file n° '415/3/2/2003. 

      In this case the company F.C.I had conceded to the company C.C the right to import and to 

market its products on the whole Moroccan territory as from January 1st, 1987 by a letter of 

06/10/1987. In a letter of 06/02/1995, it informed him of its intention to create its own 

subsidiary in Morocco and in another of 15/03/1995, it withdrew the right of exclusive 

concession to him. 

                                                           

954 Yasser AL SURAIHY ; La fin du contrat de franchise/ Université de Poitiers septembre 2008 page 12 
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      Considering itself wronged, the company C.C., introduced a request to the Court of First 

Instance, asking for the payment by the company F.C.I of a provisional indemnity of at least 

10.000.000,00 Dh. 

     The court rejected the request. This judgment was annulled by the Court of Appeal which 

condemned the company F.C.I to the payment of damages of 6.748.015,00 Dh in addition to 

the legal interests. The aforementioned company, considering the judgement to be ill-founded, 

has appealed to the Court of Cassation against this judgement. 

    It claims indeed that the Court of Appeal could not condemn it to payment on the basis of an 

abusive termination of the contractual relationship pronounced, then, in accordance with the 

commitments taken in the letter of 06/10/1987. Similarly, its right to unilateral termination was 

not exercised in a malicious or reckless manner. 

       It is therefore a question for the Supreme Court to know whether the company F.C.I. is not 

abusing its right to unilaterally terminate the exclusive concession contract for an indefinite 

period of time by terminating its contractual relationship with the concessionaire company, and 

consequently, to be condemned to pay damages. 

L'argumentation de la Cour d'appel n'a pas été reconnue par la Cour suprême qui a décidé de 

casser l'arrêt attaqué et son renvoi devant la même Cour au motif qu'il était insuffisamment 

motivé puisqu'il ne discutait pas toutes les pièces du dossier. Reconnaissance du droit de la 

société concédante de mettre fin unilatéralement à la concession exclusive si elle respecte le 

délai de préavis contractuel et n'a pas l'intention de nuire à l'autre partie, et ne peut donc être 

condamnée à des dommages et intérêts. 

Conclusion 

      The concession contract belongs to the category of innominate contracts. As a result of 

contractual freedom and commercial practice, the commercial concession contract is an 

innominate contract, i.e. it is not subject to any specific legal regime. Thus, this contract lives 

on the sole sap of the general theory of contracts. However, the legal regime for the termination 

of the contractual relationship between the concessionaire and the grantor depends on whether 

the concession contract is concluded for an indefinite or a definite term.  

    Commercial concession contracts raise a question of legality with regard to the requirements 

of competition law because of the compartmentalization that they are likely to achieve. These 

contracts are not intrinsically illegal, although they contain clauses that restrict competition. 

 Furthermore, although similar to the franchise agreement, the commercial concession 

agreement implies the provision of a commercial name, symbols, as well as commercial 

assistance from the licensor to the concessionaire; it does not refer to the existence of know-

how as is the case with the franchise agreement. It does not create any obligation to transmit 

knowledge specific to the business to the licensee. In other words, unlike the franchise 

agreement, the concession agreement does not require the communication of know-how. 
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