
 

المدرسة المغربٌة ودورها فً تنمٌة السلوك المدنً ونبذ العنف المدرسً من المقاربة التربوٌة إلى 
مدكريفؤاد . د............................................................................المقاربة القانونٌة

لعويمريقاسم . د.................................المنتخب المحلً والفاعل المدنً، أٌة عالقة تفاعلٌة؟

بٌن االعتراف الدستوري والتقٌٌد : فً تجارب تونس والمغرب والجزائر التشاركٌةالدٌمقراطٌة 
بنكرارةعبد الرحمان . ذ..........................................................................القانونً 

"  دراسة لحالة الشباب الجامعً"على المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة  السٌكوسوسٌولوجٌةأثر العوامل 
ضريفمحمد . ذ............................................................................................

حسن مروان. د.................................دعم ومراقبة التموٌل الموجه لجمعٌات المجتمع المدنً

بدر الشافي. ذ..............بٌن إلزامٌة المسك وغموض النص القانونً بالمغرب الجمعوٌةالمحاسبة 

البقاليوديع . د…………………………………………………………اإلدارة بالمغرب دمقرطةتحدٌات 

محمد مرحوم. د.......آلٌة الدفع بعدم الدستورٌة فً مواجهة مقتضٌات ذات الصلة بحقوق اإلنسان

تقٌٌم البرلمان للسٌاسات العمومٌة فً المغرب بٌن المكتسبات القانونٌة ومحدودٌة األداء

بوزيانيعبد الرحيم . ذ....................................................................................

بوخرسةأمين . د..النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد ورهانات إصالح منظومة التقاعد المغربٌة

مسؤولٌة الجماعات الترابٌة فً ظل جائحة كورونا بٌن التدبٌر القانونً والمالً لألزمة والحفاظ    
زكية عبد السميع. ذة.....................................................على مكسب المركزٌة القرار

بوزفورأنس . ذ.........15.02وفق قانون  المٌنائًاختصاص الوكالة الوطنٌة للموانئ فً التدبٌر 

نظرٌة القانون الجنائً للعدو بٌن حماٌة المجتمع وحقوق اإلنسان

صديق الحطاب . د/ السكتاويحنان . دة...……………………………………………………………….…

زكرياء الروكي. د...........................الشغل فً الحد من نزاعات الشغل الجماعٌة مفتشٌةدور 

ريفي تحافيبديعة . ذة........................................التسوٌة السلمٌة للنزاعات البٌئٌة الدولٌة

L’organisation foncière, éléments d’une formation sociale et politique        

AAOURDOU Mostafa /Khalid BOULAIT    

      Covid 19 : entre le juridique et le sanitaire  Mohammed KHARBOUCHI

 

 

9/8العدد 

2021

:المدٌر ورئٌس التحرٌر
عبد الرحٌم أضاوي ة 

كم
ح
 م

ٌة
لم

ع
ة 

جل
 م

  
  
  
  
  
  
ً

ائ
ض

الق
 و

ً
ون

ان
لق
 ا
صد

ر
 لل

ٌة
رب

غا
لم

 ا
لة

ج
لم

ا



1 
 

 
  2021 ،8/9 جودزم عدد  - للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

  المجلة المغاربیة للرصد القانوني والقضائي  
  مجلة علمية محكمة

  2021، 8/9عدد مزدوج 

  عبد الرحيم أضاوي : املدير املسؤول ورئ�س التحر�ر

 ال���ي  ال���ي . د                                        جمال الدين أم�ن. د

 

  اإلدارة
  +) 212(  06.67.45.93.99 :ال�اتف

    adaouiabderrahim2019@gmail.com :ال��يد �لك��و�ي

  

املغار�ية للرصد القانو�ي والقضا�ي �ع�� عن �راء ال��صية أل��ا��ا وال إن املقاالت ال�� ت�شر�ا ا��لة 

  .�عكس بأي ش�ل من �ش�ال وج�ة نظر ا��لة

  جميع حقوق ال�شر محفوظة

 ةال �سمح بأي إعادة لل�شر ولو جزئيا للمواد امل�شور 
 
 

  ال��نة العلمية                                                            

  إحزر�ر عبد املالك: د  حسن القصاب. د  عبد املو�� املسعيد: د

  أحمد أجعون : د  خالد الغازي . د  عادل تميم. د

  أحمد حضرا�ي: د  رفيق النعي��. د  فؤاد مدكري : د

  أحمد مفيد: د  عبد ا��فيظ بلقا���. د  دمحم أحداف: د

  مد�ي احميدوشأحمد . د  عبد الرحيم فاضل. د  دمحم ا��نا�ي: د

  إدر�س ا��يا�ي: د  عبد السالم أحمد فيجو: د  دمحم الكشبور : د

  إدر�س الفاخوري: د  عبد السالم بنحدو: د  دمحم قوري اليوسفي: د

  ادمحم قز���: د  عبد الكر�م حيضرة: د  مصطفى أمعمر:  د

  ا��اج الكوري: د  عبد اللطيف �داية هللا: د  منية بلمليح: د

�ي : د              
ّ
  بالل ملو���: د  عبد هللا حداد: د  مور�تانيا -دمحم ا��تار ولد بال

  جواد النو��. د  سعيد عبد الرحمان بنخضرة. د  يوسف أديب: د

  وداد العيدو�ي. دة  سعيد جفري . د  ادمحم أقب��. د

  إبرا�يم اشو�عر. د  ا��زائر-خنفو��� عبد العز�ز . د  ا��زائر-دمحم عبد الفتاح . د
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  :طبع وتوزیع

  مكتبة وراقة زاكیوي اخوان

  

  مكناس –) قرب أسيمة وال�� ا��ام��(، قرطبة 4جناح  12رقم                

  05.35.46.83.21/ 06.66.07.25.27: الفاكس/ال�اتف

 2020PE0024  :�يداع القانو�ي

  9168-2658 :ردمد
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 شروط النشر بالمجلة

  اللغات أن يكون مجال البحث من العلوم القانونية والقضائية املكتو�ة بإحدى

 :التالية

 العر�ية؛ - 

 .الفر�سية - 

 أن ال تكون البحوث م�شورة سابقا؛ 

 أن �عتمد الباحث �صول العلمية �� إعداد البحث؛ 

 ع�� ش�ل  أن تكون البحوث مكتو�ة وم���ة بواسطة ا��اسوبWord مع �شارة ،

 السم ال�اتب وصفتھ ال�� يرغب �� تضمي��ا عند ال�شر؛

  تخضع الدراسات و�بحاث الواردة ع�� ا��لة لقراءة وتقييم �يئة التأط�� العل�� ثم

 ملوافقة �دارة ع�� �شر�ا؛

 معيار البحث �و جودة البحث واملستوى العل�� الدقيق، ودرجة التوثيق. 

  

  توجھ املقاالت والدراسات و�بحاث وكذا �ح�ام والقرارات، �� اسم مدير ا��لة

   adaouiabderrahim2019@gmail.com :ال��يد �لك��و�يع�� 
  

  
  إن األبحاث المنشورة في ھذه المجلة ال تعبر إال عن آراء أصحابھا

 وال تلزم إدارة المجلة
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  الف�رس

من املقار�ة ال��بو�ة إ�� املقار�ة  دور�ا �� تنمية السلوك املد�ي ونبذ العنف املدر���املدرسة املغر�ية و 

  القانونية

  07..................................................................................فؤاد مدكري . د  

  املنتخب ا���� والفاعل املد�ي، أية عالقة تفاعلية؟

 22...............................................................................قاسم لعو�مري  .د  

  ب�ن �ع��اف الدستوري والتقييد القانو�ي :الديمقراطية ال�شاركية �� تجارب تو�س واملغرب وا��زائر

 40.......................................................................عبد الرحمان بنكرارة. ذ  

  "الشباب ا��ام�� �الة�دراسة " �� ا��ياة السياسيةشاركة املأثر العوامل السي�وسوسيولوجية ع�� 

 75.....................................................................................دمحم ضر�ف .ذ  

  دعم ومراقبة التمو�ل املوجھ ��معيات ا��تمع املد�ي

 103................................................................................حسن مروان .د  

 باملغرباملسك وغموض النص القانو�ي و�ة ب�ن إلزامية ا��اسبة ا��مع

 130....................................................................................بدر الشا��. ذ  

 تحديات دمقرطة �دارة باملغرب

 139..................................................................................ود�ع البقا��. د  

  ية الدفع �عدم الدستور�ة �� مواج�ة مقتضيات ذات الصلة بحقوق ��سانآل

 151...................................................................................دمحم مرحوم. د  

  ب�ن املك�سبات القانونية ومحدودية �داء املغربسياسات العمومية �� تقييم ال��ملان لل

 164......................................................................عبد الرحيم بوز�ا�ي. ذ  
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 ور�انات إصالح منظومة التقاعد املغر�ية النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد

 186...............................................................................أم�ن بوخرسة. د  

ا��فاظ ع�� ب�ن التدب�� القانو�ي واملا�� لألزمة و  مسؤولية ا��ماعات ال��ابية �� ظل جائحة �ورونا

  مكسب المركز�ة القرار

 204........................................................................زكية عبد السميع. ذة  

  15.02اختصاص الو�الة الوطنية للموا�ئ �� التدب�� املينا�ي وفق قانون 

 228.................................................................................أ�س بوزفور . ذ  

  نظر�ة القانون ا��نا�ي للعدو ب�ن حماية ا��تمع وحقوق ��سان

 249............................................صديق ا��طاب . د /حنان السكتاوي  .ةد  

  دور مف�شية الشغل �� ا��د من نزاعات الشغل ا��ماعية

 264................................................................................الرو�ي زكر�اء. د  

 ال�سو�ة السلمية لل��اعات البي�ية الدولية

 287.........................................................................بد�عة تحا�� ر�في. ةذ  

  

L’organisation foncière, éléments d’une formation sociale et politique 

 AAOURDOU Mostafa/ Khalid BOULAIT ................................ 306 

Covid 19 : entre le juridique et le sanitaire 

 Mohammed KHARBOUCHI………………........................……….347 
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  دورھا في تنمیة السلوك المدني ونبذ العنف المدرسي

 من المقاربة التربویة إلى المقاربة القانونیة

، ومدى دور�ا �� ترسيخ إن النقاش الدائر اليوم حول �دوار الـمنوطة بالـمدرسة العمومية املغر�ية

، �و نقاش �ستحضر ��م وأ�مية �ذه الـمؤسسة 

، الت�و�نوالتعليم و  ال��بية �� لدور�ا ا��وري

مستوى �عليم امل�ارات وتنمية الكفايات، والقدرات وتدب�� 

خارج�ا  أو، وأ�شطة ا��ياة املدرسية

 نبذ العنف، و إن تمثالت ا��تمع ملفا�يم الكرامة وا��ر�ة واملساواة وال�سامح والتضامن

والذي يجب  ية ع�� السلوك املد�ي

�يئة تدر�س وإدارة تر�و�ة  أن ينعكس ع�� سلو�ات ومواقف �ل الفاعل�ن �� ا��ياة املدرسية من

والقائمة ع��  ،ن ت�ون املؤسسة املدرسية �� مصدر إشعاع ل�ذه القيم

  .1لواقع سواء داخل الفضاء املدر��� أو بمحيطھ

ع��ا �� ترسيخ  صورة إيجابية من 

فإن فعاليتھ تظل مرتبطة بالزمن 

منافسة "ولوجود مؤسسات  ،املرصودة

�ذه العوامل ، 2....الشارع  ،�عالم، وسائل التواصل �جتما��

-ومن تم أ��ت �ذه �خ��ة  ،تجاه املدرسة املغر�ية

أصبحت بل و ، أداء �ذا الدور املنوط ��ا أحسن قيام

                                                 
 .63الر�اط، ص  2013يناير  54

2 .Georges Roche , quelle école pour quelle citoyenneté

  فؤاد مدكري. 
  أستاذ التعليم العا�� مؤ�ل؛

 رئ�س شعبة القانون وال�شر�ع ال��بوي؛

 القنيطرة؛ -سال-املركز ا���وي مل�ن ال��بية والتكو�ن الر�اط 

؛CERSSبحاث �� العلوم �جتماعية باحث بمركز الدراسات و� 

 

  2021 ،8/9 جودزم عدد  - للرصد القانوني والقضائي

دورھا في تنمیة السلوك المدني ونبذ العنف المدرسيالمدرسة المغربیة و

من المقاربة التربویة إلى المقاربة القانونیة

إن النقاش الدائر اليوم حول �دوار الـمنوطة بالـمدرسة العمومية املغر�ية

، �و نقاش �ستحضر ��م وأ�مية �ذه الـمؤسسة املتعلماتلدى املتعلم�ن و  تنمية السلوك املد�ي

لدور�ا ا��وريذلك ، و وطبيعة وش�ل وظائف�ا تجاه الـمجتمع �ش�ل عام

مستوى �عليم امل�ارات وتنمية الكفايات، والقدرات وتدب��  بالنظر لإلم�انات ال�ائلة ال�� توفر�ا ع��

وأ�شطة ا��ياة املدرسية واملنا�� فصول الدراسية ع�� ال��امجال وتنظيم�ا داخل

  .أو بمحيطھ ا��ار��

إن تمثالت ا��تمع ملفا�يم الكرامة وا��ر�ة واملساواة وال�سامح والتضامن

ية ع�� السلوك املد�يعل��ا م��اج ال��ب �� املفا�يم ال�� ي�ب�� ،وحقوق ��سان

أن ينعكس ع�� سلو�ات ومواقف �ل الفاعل�ن �� ا��ياة املدرسية من

ن ت�ون املؤسسة املدرسية �� مصدر إشعاع ل�ذه القيمأوالذي يجب 

لواقع سواء داخل الفضاء املدر��� أو بمحيطھا أن تتمظ�ر �ش�ل ج�� ع�� أرض

 ما يمنحھو  للمدرسة، امل�م لكن ورغم أ�مية ومركز�ة �ذا الدور 

فإن فعاليتھ تظل مرتبطة بالزمن  لد��م،تقو���ا نبذ العنف املدر��� و و  السلوك املد�ي

املرصودة )املادية ،املالية ،ال�شر�ة( انيات�م� املدر��� ا��دود، أو بقلة

�عالم، وسائل التواصل �جتما��: مفتوحة ع�� قيم مغايرة

تجاه املدرسة املغر�ية النظرة ا��تمعية ج�� ع�� �ذه

أداء �ذا الدور املنوط ��ا أحسن قيام عن توسم ب�و��ا عاجزة -�� السنوات �خ��ة

 
54أحمد لعمش، العنف ب�ن الدوافع النفسية والعوامل �جتماعية مجلة علوم ال��بية العدد 

e école pour quelle citoyenneté ? ESF éditeur. Paris ,2000 P ,125. 

            د .
أستاذ التعليم العا�� مؤ�ل؛                         

رئ�س شعبة القانون وال�شر�ع ال��بوي؛                            

املركز ا���وي مل�ن ال��بية والتكو�ن الر�اط           

باحث بمركز الدراسات و�  

 
للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

المدرسة المغربیة و

 

   

  

 

  

إن النقاش الدائر اليوم حول �دوار الـمنوطة بالـمدرسة العمومية املغر�ية

تنمية السلوك املد�يو 

وطبيعة وش�ل وظائف�ا تجاه الـمجتمع �ش�ل عام

بالنظر لإلم�انات ال�ائلة ال�� توفر�ا ع��

وتنظيم�ا داخل ،العالقات

أو بمحيطھ ا��ار�� �� الفضاء املدر���

إن تمثالت ا��تمع ملفا�يم الكرامة وا��ر�ة واملساواة وال�سامح والتضامن

وحقوق ��سان والديمقراطية

أن ينعكس ع�� سلو�ات ومواقف �ل الفاعل�ن �� ا��ياة املدرسية من

والذي يجب  وتلميذات وتالميذ،

أن تتمظ�ر �ش�ل ج�� ع�� أرض، و ترسيخ�اتنمي��ا و 

لكن ورغم أ�مية ومركز�ة �ذا الدور 

السلوك املد�ي الت�شئة ع�� قيم

املدر��� ا��دود، أو بقلة

مفتوحة ع�� قيم مغايرة  مشوشةو 

ج�� ع�� �ذه أثرت �ش�ل مجتمعة

�� السنوات �خ��ةخاصة 

أحمد لعمش، العنف ب�ن الدوافع النفسية والعوامل �جتماعية مجلة علوم ال��بية العدد . ذ 1
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: سواء �انت لدى �عض م�ونات ا��تمع تمثالت سلبية عن الوظائف ا��تلفة للمدرسة املغر�ية

  ...بيداغوجية أو تر�و�ة أو اجتماعية أو سي�ولوجية 

القيام برد �عتبار للمدرسة املغر�ية من خالل  ،روري اليومأمام �ذا الوضع املتغ�� أض�� من الضو 

التصدي ��تلف الظوا�ر املش�نة ال�� �عوق الس�� العادي  قصد ،تفعيل إس��اتيجية متعددة ��عاد

 صورة �� خلق �سا�مو  .����ء لصورة املدرسة املغر�ية لدى شرائح م�مة من ا��تمعو  .للعمل ال��بوي 

 .1مفارقة كب��ة ب�ن ا��طاب النظري واملمارسة اليومية ذلكمكرسة ب ،سلبية ع��ا

 :ثالثة مقار�ات مندمجة -بما ل�ا و ما عل��ا  -وقد اعتمدت �ذه �س��اتيجية ال�� باشر��ا الوزارة 

و�شر ثقافة ا��ق والواجب  ،�عمل ع�� تأم�ن الفضاء املدر��� مؤسساتية -قانونية، وأمنية و  تر�و�ة

 ،والعمل بمقتضيات السلوك املد�ي ،تكر�س ثقافة حقوق ��سانمن املدر��� و وتحقيق السلم و� 

  .والتصدي للعنف بمختلف مظا�ره وأش�الھ

ونقط  مضام�ن �ذه �س��اتيجية لنقف ع�� نقط قو��ا وسوف �ستعرض �� ورقتنا البحثية أل�م

إ�� أي مدى استطاعت : ��اف ع�� السؤال ا��وري محاولة �جابة إ�� ،لنصل �� تقييمنا ل�ا ،ضعف�ا

املدرسة املغر�ية؟  �� ا��د من �ل املظا�ر املش�نة داخل: الوزارة أن تن�� من خالل إس��اتيجي��ا �ذه أوال

أن �عيد �عتبار للمدرسة املغر�ية من أجل إعادة  درجة استطاعت الوزارة مع شر�ا��ا إ�� أي: ثم ثانيا

  ؟السلبية ع��ا �ل الثمتالت والصور و�غي��  ،ل�ا الثقة

، و�رجع تف��� �2عت�� العنف املدر��� من أ�م املشا�ل السلوكية لدى املتعلم�ن بمراحل�ا الثالث

�عرف�ا مظا�ر العنف والشغب ب�ن املتعلم�ن ال�� أ��ت ظا�رة تتفاقم مع �يام إ�� مشا�د العنف ال�� 

  3.مؤسساتنا ال��بو�ة سواء داخل�ا أو بمحيط�ا

                                                 
التحقيق : 1التقر�ر ال��كي��، ا��ال  2012 - 2009وزارة ال��بية الوطنية والتعليم العا�� وت�و�ن �طر والبحث العل��، ال��نامج �ست��ا�� .  1

  .36،37.سنة، ص 15الفع�� إللزامية التعليم إ�� غاية سن 
  .صرحوا أ��م �عرضوا للضرب �� املدرسة )من �ناث %84من الذ�ور و  %90 (من �طفال املستوجب�ن  % 87 . 2

 ..tuyaux)(أكدوا بأ��م �انوا عرضة للضرب باملسطرات، الع��� وخراطيم املاء ) ذ�ور  %56.4إناث و  %50.4( من املستوجب�ن % 52

 .قاب اتجاه التالميذ والتلميذاتمن املدرس�ن أكدوا �ذا النوع من الع % 54

  ."2007العنف اتجاه �طفال �� املدرسة �بتدائية باملغرب سنة "إحصائيات من نتائج الدراسة ال�� قامت ��ا منظمة اليون�سف حول 

Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique 

avec l’appui du Bureau de l’UNICEF à Rabat : «Etude d’approfondissement de quelques aspects de l’étude sur la violence à 

l’école », L'école Supérieure de psychologie de Casablanca 2007. 

 
، سواء بال��ديد أو �ستعمال املادي ا��قيقي ضد )املادية(املتعمد للقوة الف��يائية  �ستعمال :عرفت منظمة ال��ة العاملية للعنف ب .  3

". الذات أو ضد ��ص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحيث يؤدي إ�� حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو ا��رمان

  .) 3، ص 2005التقر�ر الدو�� حول العنف وال��ة (
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ا��ط��ة ال�� بدأت �� التنامي �� املدارس حيث زادت معدالت العنف املدر���،  وأمام �ذه الظا�رة

�ذه الظا�رة �� ظا�رة عاملية معقدة تدخل ف��ا عدة  باعتبار أن ،مقارنة باملشكالت السلوكية �خرى 

م��ا اجتماعية واقتصادية وسياسية وأسباب عائدة إ�� نظام التعليم وأنظمة التحف��  :عناصر وأسباب

وأنظمة التقييم والب�ئة املدرسية إ�� جانب ا��لفية العائلية للمتعلم�ن و�ساتذة  )ال���يب ـ ال��غيب(

 .1والطاقم التعلي�� و�داري للمدارس ول�ست مقتصرة ع�� بلد �عينھ

 من إدراك الوزارة ��طورة العنف �� الوسط املدر���من �نا و و 
ً
 إس��اتيجيةأعدت  ،انطالقا

من أجل التصدي ��تلف الظوا�ر ال�� �عوق الس�� العادي للعمل ال��بوي وتوف�� املناخ  ،دمتعددة ��عا

  .من ج�ة، وال�� �س�� لسمعة املدرسة املغر�ية من ج�ة أخرى  املالئم للتعلم

  :املقار�ة ال��بو�ة الوقائية الداعية لنبذ ظا�رة العنف :أوال

، إ�� �شر قيم ال�سامح والتعاون والتعا�ش وا��وار ��دف املقار�ة ال��بو�ة، من خالل مدخل املنا��

وقبول �ختالف والو�� با��قوق والواجبات و�نفتاح ع�� الثقافات وا��ضارات �خرى وال�شبع ب�ل 

 أ�شطة ومن خالل مدخلكذلك و  .القيم الن�يلة واك�ساب املعارف النافعة واتخاذ املواقف �يجابية

ا��ب تر�ية مبادئ  ال�� تقوم ع�� للمؤسسة التعليميةع�� إعادة �عتبار �عمل حيث ، ا��ياة املدرسية

و�عز�ز �قتداء بالسلوك ا��سن و���يع املوا�ب وتحف��  الن�يلةوغرس القيم  ،والديمقراطية واملساواة

 تز�نھ  ،التفوق �� �افة ا��االت، وجعل فضاءات املدرسة مجاال ممتعا للتحصيل ا��اد
ً
وفضاء جذابا

داعات املتعلم�ن �� كتابة ال�شيد الوط�� ورسم خر�طة الوطن وكتابة �مثال وا��كم وعبارات من إب

و��ل ما يجعل املدرسة  ،......ال�� تدعو إ�� قيم السالم والتضامن وال�سامح واملساواة ،املواثيق الدولية

ال��بو�ة  :�شطة اليوميةائل �نخراط �� �املتعلمات واملتعلم�ن من وس�ساعد ل�ي  ،مفعمة با��ياة

���يع الطاقات �بداعية واملسا�مة �� بناء مدرسة ع��  �عمل، و ....والثقافية والفنية و�جتماعية

  .2عالقات تواصلية إ�سانية وديمقراطية �� جو �سوده ،�ح��ام

ع�� التعلم ال  ة القائمة�عز�ز املقار�ات التواصلية البيداغوجي دور�ا �� وال نحتاج إ�� التأكيد ع��

وإحداث  ،�� واملواكبةمن خالل التأط ،كينونة املتعلم �� بناء وإنتاج املعرفة اح��ام، وال�ادفة إ�� التعليم

باعتبار�ا آليات للتخفيف من �حتقان والعوامل املساعدة ع��  خاليا �نصاتو  ،مراكز �ستماع

 �عملو  ،�� اك�شاف موا�ب وقدرات املتعلم�ن وتفعيل �ندية ا��تلفة ال�� �سا�م ،�قصاء والعنف

                                                 
  .33. ، ص1992. ، نظر�ات علم النفس واملراحل �ساسية لدراسة السلوك ��سا�ي، القا�رةخضر دمحم.  1 

�ن وزارة ال��بية الوطنية والتعليم العا�� وت�و�ن �طر والبحث العل��، مدير�ة التقو�م وتنظيم ا��ياة املدرسية والت�و�نات املش��كة ب.  2

  .19-18-17: ، ص�2008 ��اديميات، دليل ا��ياة املدرسية، دجن�
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ع�� التعلم و�ندماج النف���  �ساعد�م ،�ش�ل كب�� �� تفر�غ السلوك العنيف بأساليب وطرق تر�و�ة

  .1و�� مقدم��ا التدخ�ن وا��درات ،و�جتما�� وا��د من الظوا�ر ا��ط��ة ال�� تؤدي إ�� �نحراف

أ�داف معينة ع�� مستوى طة الصفية ع�� تحقيق كفايات و �شأن ترك�� �: لكن �ش�الية �نا

واملدنية  ،وا��قوقية ،التعلمات قد ال �سمح، أو ال يصل إ�� مستوى ال�شبع بالقيم واملبادئ �خالقية

  .يحد من نتائج ا���ود الك��ى املبذولة �� �ذا ا��ال و�ذا ما.... ا��مولة مع تلك التعلمات وتلك املوارد

�شر�ة ومادية وكذا ع�� : من �كرا�ات توى أ�شطة ا��ياة املدرسية ف�ناك العديدأما ع�� مس

نا�يك عن مدى وجود �رادة والتحف��، لدى  ،مستوى تدب�� الزمن املدر��� خاصة بالسلك �بتدا�ي

  .�عض �طر �دار�ة وال��بو�ة من عدم�ا داخل املؤسسات التعليمية

  :نية املؤطرة للظا�رةاملقار�ة القانو مضام�ن  :ثانيا

بما توفره من نصوص  ،تأط�� وتأم�ن املدرسة وتنظيم العالقات داخل�ا ع�� �ذه املقار�ة �عمل

تكفل النظام و�ستقرار و�من النف��� وامل�� ...) ميثاق ،مذكرة ،قانون ، مرسوم ،ظ���(مختلفة 

اب املعرفة القانونية و�قتداء تحفز ع�� اك�س ،كذلك ،و�� مقار�ة ذات أ�عاد تر�و�ة. و�جتما��

بنصوص�ا من أجل تنظيم ا��ال وصياغة مواثيق عمل ا��موعات وانفتاح املتعلم�ن ع�� ثقافة ا��ق 

  ..و قيم املسؤولية و ا��اسبة  والواجب وقيم العدالة و�نصاف

  :باألساس�ذه املقار�ة  �س��دفو 

  ؛جسديا ونفسيااملتعلمات واملتعلم�ن تفادي �عنيف  

 ؛التح�� بروح ا��وار و���يع حر�ة التعب�� داخل قاعة الدرس ومختلف أرجاء املؤسسة  

  تحس�س و�عر�ف بمخاطر العنف باملؤسسات املدرسية و��ع�اسات السلبية ع��

 للمتعلمات واملتعلم�ن؛ العملية التعليمية والنفسية

 ؛إدماج مف�ومي املساواة وروح ا��وار  

  ؛نخراط �� تطبيق الديموقراطية واح��ام حقوق ��سان�يمان باالختالف و�  

 ؛ت�شيط وإحياء أدوار مختلف ا��معيات املرتبطة باملؤسسة 

 ؛تحس�س �باء بحقوق الطفل  

                                                 
  .39املرجع السابق، ص .  1
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 ؛مفا�يم املواطنة والتعاون وحقوق ��سان ترسيخ  

سواء  �يالسلوك املدو  �عض املذكرات الوزار�ة ال�� تتعلق بالعنف املدر��� إ�� س�تطرق و�نا    

  :للمؤسسة التعليمية �عتبارمحاولة رد باألساس وال�� ��دف  بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة

  :املذكرات الوزار�ة :أوال

  ؛1999ش�ن��  23الصادرة بتار�خ  807/99املذكرة رقم 

ال��بو�ة أن تتجنب بصفة مطلقة استعمال  �دارة أطر�افة �طر التعليمية و ب�ذه املذكرة ��يب 

���يع ا��سدي أو النف��� ضد املتعلم�ن وأن �عمل ع�� ن�� أسلوب ا��وار و ش�ل من أش�ال العنف  أي

  .�� فضاءات املؤسسة التعليمية �ش�ل عامالرأي و التعب�� داخل الفصول و إبداءحر�ة 

  ؛2000يناير  18الصادرة بتار�خ  89املذكرة رقم 

  :ال�� تتمثل ��و سسات الثانو�ة التأ�يلية دعم شروط السالمة باملؤ  بأ�مية�ذه املذكرة  ��تم

مع  ،املتعلم�ن وأمان و�أم��ا املؤسسات بممتل�ات املس إ�� تؤدي ال�� ا��تلفة �سباب �ل رصد

 انخراط ع�� ا��رص رصد�ا، مع تم ال�� �سباب ملعا��ة تنفيذه �� والشروع است��ا�� برنامج وضع

 .وتنفيذه ل��نامجوضع ا املتعلم�ن �� وأولياء آباء جمعيات

 بأمن املس إ�� املؤدية �سباب معا��ة �� �منية والدوائر ا��لية ا��ماعات إشراككما تطلب 

 �� ،مسؤولي��م إطار �� املسا�مة إ�� متهودعو ،القر�ب محيط�ا من والنا�عة املتعلم�ن املؤسسات وأمان

 . الظا�رة من �ذه ا��د

  ؛2001أبر�ل  12الصادرة بتار�خ  42املذكرة رقم 

ذلك لتحقيق أ�داف تتمثل التعليمية و  املؤسسات �� ال��بو�ة �ندية �ش�� �ذه املذكرة إ�� تفعيل

��:  

 ؛املتعلم�ن لدى �خالقية القيم وترسيخ املواطنة روح تنمية -

 ؛ ا��ما�� العمل بأ�مية وتحس�س�م توعي��م -

   ؛لد��م والعل�� املعر�� الفضول  إذ�اء -

 ؛�بداعية متهطاقا لتفج�� مأمام� اللمجا ف�� -



12 
 

 
  2021 ،8/9 جودزم عدد  - للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

 . معا����ا �� لإلس�ام ل�م الفرصة وإتاحة ومجتمع�م محيط�م بقضايا �عر�ف�م -

  ؛2003يوليوز  10الصادرة بتار�خ  87املذكرة رقم 

  :من خالل ذلكاملدرسية و  ا��ياة أدوار تفعيل أ�مية �ذه املذكرة إ�� تتطرق 

  ؛دماج مف�وم املساواة و روح املواطنةإ -

 ؛��سانباالختالف و�نخراط �� تطبيق الديمقراطية و اح��ام حقوق  يمان�  -

  .و محلية إلعادة ت�شيط ا��ياة املدرسية إقليميةخلق ��ن ج�و�ة و  -

  ؛2003يوليوز  10الصادرة بتار�خ  88املذكرة رقم 

الداخ��  التعليمية و ذلك بتوز�ع القانون  املؤسسات فضاء استغالل أ�مية �ش�� �ذه املذكرة إ��

  . والتحس�س بأ�مية تطبيقھ للمؤسسة

  ؛2007نون��  23الصادرة بتار�خ  146املذكرة رقم 

تدعو �ل الفاعل�ن إ�� و  ،�ش�� �ذه املذكرة إ�� تخليد اليوم العال�� ملنا�ضة العنف ضد ال�ساء

  .وأساليبھ املتعلم�ن �� التعب�� عن نبد�م للعنف ب�ل أش�الھ و صورهاملتعلمات و  إشراك

  ؛2015يناير 9بتار�خ  002/ 15املذكرة الوزار�ة رقم 

 .بالوسط املدرس �� شأن التصدي للعنف و السلو�ات املش�نة

  الصادرة  املتعلقة ب�نمية السلوك املد�ي باملؤسسات التعليمية 09املذكرة الوزار�ة رقم

 ؛ 2008ف��اير  06 بتار�خ

� أ�مية تنمية السلوك املد�ي باملؤسسات إطار لشمولي��ا حيث ركزت ع�-مذكرة  ال�� اعت��تو 

مؤطرا ��ياتنا اليومية، ول�ل التفاعالت ب�ن " السلوك املد�ي" أن يصبح: " التعليمية و خارج�ا من خالل

مزودة ���نات من التعب�� عن �نتماء للمجتمع ع�� قاعدة  م�ونات مجتمعنا، بما يجعل املدرسة

وأن . ��سان ومن �ل��ام بآليات التصر�ف الديمقراطي لالختالف املواطنة، ومن �ح��ام ��قوق وحر�ات

يصبح ا��يط �جتما�� واملؤسسا�ي مح�وما ��ذه املقومات الثالثة �ساسية ال�� تجعل الفرد �ستجيب 

  .."توافقھ مع �ذا ا��يط لھ بطر�قة ايجابية، ح�� يحقق

 ؛2017يناير  10بتار�خ  007/17ملذكرة الوزار�ة رقم ا 
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 :امل�مة �ساسية للمؤسسة التعليمية تتمثل �� ال�� اعت��ت أنو 

 إعداد الناشئة إعدادا سليما؛  

  وال�سامح؛ والديمقراطيةتر�ي��م ع�� قيم املواطنة 

 شر ثقافة السلوك ا��ضاري واملد�ي�. 

  ؛2017نون��  07بتار�خ  116/17املذكرة الوزار�ة رقم 

الت عنف بالوسط املدر��� ع�� املستوى الوط�� وتحول ال�� جاءت �� سياق ما تم رصده من حا

بتار�خ  002/15فقد جاءت لتأكيد ما �انت قد دعت إليھ املذكرة الوزار�ة رقم �عض�ا إ�� قضية رأي عام 

�� شأن التصدي للعنف والسلو�ات املش�نة بالوسط املدر���، وتدقيق �جراءات  2015يناير  09

ومن ثمة، . القطاعية للوقاية ومنا�ضة العنف بالوسط املدر��� س��اتيجية� والتداب�� �ساسية لتفعيل 

فقد اعت��ت العنف سلو�ا سلبيا ومنبوذا ب�ل املقاي�س ال��بو�ة و�خالقية والنفسية و�جتماعية م�ما 

� وأن �عتداء ع�� �ساء ورجال التعليم واملس بكرام��م فعل يتجاوز حدود �عتداء ع�. �ان نوعھ وش�لھ

بل �و فعل مرفوض رفضا قطعيا يمس املؤسسة  ،��ص �ؤالء الفاعل�ن ال��بو��ن �� حد ذا��م

ولقيم��م �عتبار�ة الرفيعة  ،التعليمية ك�ل بل املنظومة ال��بو�ة برم��ا، بالنظر لسمو رسال��م ال��بو�ة

  .وم�ان��م املتم��ة داخل املنظومة ال��بو�ة

الوسط املدر��� �� صدارة ا�تمامات وا�شغاالت مختلف كما دعت إ�� جعل التصدي للعنف ب

املسؤول�ن �دار��ن وال��بو��ن، وإيالء �ذا املوضوع ��مية القصوى من لد��م، مع ضرورة اعتماد ا��زم 

    .والصرامة وعدم ال�سا�ل مع أية ممارسة مش�نة �س��دف ا��تمع املدر���

ية للوقاية ومنا�ضة العنف بالوسط املدر��� فقد أما التداب�� ال�� اعت����ا �ذه املذكرة أساس

 :فيما ي�� أجمل��ا

 :التداب�� ال��بو�ة:  1

مقار�ة �شاركية �سا�م ف��ا التحس�سية كتداب�� وقائية، وفق و  ��مالت التوعو�ةتكثيف ا  ▪

 ملتدخل�ن؛ف امختل

��م ع�� املز�د من �عبئة مختلف الشر�اء �� تفعيل ال��امج الوقائية والعالجية املعتمدة، وح ▪ 

 �لتفاف حول املدرسة، وتوف�� املناخ السليم لل��بية والتعليم والتحصيل؛
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التفعيل �مثل ألدوار مختلف �ندية والوحدات املدرسية املعنية وخاصة مجالس املؤسسة  ▪

ع و�ندية ا��قوقية واملسرحية والثقافة، ومراكز رصد العنف بالوسط املدر��� ومراكز �ستما

 والوساطة وخاليا اليقظة واتخاذ �ل املبادرات الكفيلة بالرفع من فعالي��ا ومردودي��ا؛

���يع ��شطة ال��ف��ية وال��بو�ة والر�اضية �� أوساط املتعلمات واملتعلم�ن، و���يع املشاركة  ▪

  .التالميذية �� ا��ياة املدر���

 :التداب�� �دار�ة : 2

 منحرف بالوسط املدر���؛التبليغ الفوري ب�ل سلوك  ▪

 اتخاذ �جراءات الضرور�ة والفور�ة املناسبة دون أي ��اون أو تردد أو تأخ��؛ ▪

التعامل الفوري وا��ازم من طرف املدير�ات �قليمية و��اديميات ا���و�ة مع مختل ا��االت  ▪

  .ال�� ترفع إل��ا من طرف املؤسسات التعليمية

  :لقانونية و�منيةالتداب�� ذات الطبيعة ا : 3

  بالغ الفوري ملصا�� �من والسلطات ا��لية بال�سبة ل��االت ال�� �ستد�� تدخل �ذه�

  ا���ات؛

 تكثيف قنوات وآليات الت�سيق مع �ذه املصا��؛ 

  تنص�ب �دارة نفس�ا طرفا مدنيا �� الدعاوي ضد �ل من �س�ب �� إ��اق ضرر ب�ساء

 بم�ام�م؛ورجال التعليم بمناسبة القيام 

  إيالء مختلف القضايا ذات الطبيعة �منية املعروضة ع�� ا���ات ا��تصة العناية

 .الالزمة

  1أية عقو�ات؟: القانون ا��نا�ي املغر�ي �� مجال حماية حقوق الطفل: ثانيا

 الضرب وا��رح والعنف:  

  :الضرب وا��رح والعنف وا��رمان: 408الفصل 

                                                 
 .1962-11-26الصادر بمقت��� الظ��� الشر�ف  1.59.413القانون ا��نا�ي املغر�ي رقم . 1
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  ؛سنوات ��نا 3إ�� من سنة : يوم 20ال��ز �قل من  -

  ؛س�ت�ن إ�� خمس سنوات ��نا: يوم ��20ز �ك�� من ال -

  ؛سنة ��نا 20إ��  10من : العا�ة املستديمة -

  ؛سنة ��نا 30إ��  20من : املوت بدون قصد -

  ؛ال��ن مدى ا��ياة: املوت بدون قصد وامل��تب عن الضرب وا��رح  -

 ؛�عدام: املوت عن قصد -

 العنف ا������: 

  سنة أما �� حالة وجود سلطة ع��  20إ��  �10غتصاب من : 485الفصل و  486الفصل

  ؛سنة ��نا 30و 20القاصر فإن العقو�ة ت��اوح ماب�ن 

  ؛سنوات 10ال��ن من س�ت�ن إ�� : التحر�ض ع�� الدعارة: 497و 499و 498الفصول  

  من س�ت�ن إ�� خمس سنوات ��نا أما : �عتداء و�غتصاب بدون عنف: 484الفصل ��

  ؛سنة ��نا 10و 5حالة وجود سلطة ع�� القاصر فإن العقو�ة ت��اوح ماب�ن 

  سنوات مع غرامة مالية  5 إ��ال��ن من سنة  ،التحر�ض ع�� ا��العة: 2- 503الفصل

  .در�م إ�� مليون در�ما ألف 10من 

  الظا�رة و تطو�ق املقار�ة �منية ملواج�ة :ثالثا

بواسط��ا تقوم الوزارة  ،ف�� آلية ،املقار�تان ال��بو�ة والقانونية تكمل املقار�ة �منية ما ت��ض بھ

  . ومصا���ا ا��ارجية ب�نظيم حمالت تحس�سية �س��دف جميع الفاعل�ن واملتدخل�ن و�افة الشر�اء

وذلك بالتعر�ف بظا�رة العنف و�أش�الھ وآثاره السلبية ع�� جميع املستو�ات، و�اآلليات الضرور�ة 

 من الوزارة بأن . ، وتلميع صور��ا لذا الرأي العامت التعليمية��ماية املؤسسا
ً
و�� �ذا �طار، وإيمانا

�شأن التعبئة إلنجاح �صالح "ال��بية والت�و�ن شأن عام، صدر امل�شور املش��ك مع وزارة الداخلية 

للمؤسسة ال��بوي، من خالل بذل املز�د من ا���ودات قصد �عز�ز �من ��ماية ا��يط املباشر 
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التعليمية، وذلك من خالل التصدي ل�ل املمارسات املنافية للعملية ال��بو�ة، وكذا العمل ع�� �عز�ز 

  .1 ". الدور�ات �منية ع�� مستوى املؤسسات التعليمية

ال تقف املبادرات ال�� اتخذ��ا الوزارة عند �ذا ا��د، بل اتخذت جملة من التداب�� �� سياق و 

نذكر م��ا تخصيص مشروع�ن �امل�ن لالرتقاء با��ياة املدرسية وال��ة املدرسية  ،ا��ال��نامج �ست��

وضمان  ،وذلك من أجل ترسيخ وتقو�ة القيم املواطنة لدى الفاعل�ن ال��بو��ن واملتعلم�ن ،و�من ��سا�ي

ت�ون فضاء  سالم��م وأم��م داخل املؤسسة التعليمية وخارج�ا، والعمل ع�� تحس�ن صورة املدرسة ح��

لألمن واح��ام املساعدين ع�� العمل والتعلم و�نتماء إ�� املؤسسة و�ندماج �جتما�� الفع�� وا��يد، 

كما ��دف تلك التداب�� إ�� ا��ماية النفسية وا��سدية و�خالقية، من خالل توف�� خطط كفيلة 

  .�� ص�� ونف��� فعال للمتعلم�نبمواج�ة ظوا�ر العنف، والعمل ع�� ضمان �من، وتوف�� نظام تأط

تضمنت ا��اور  2008ش�ن��  11وزارة الداخلية بتار�خ مع  تم توقيع اتفاقية شراكة و�� �ذا �طار

 :التالية

  املؤسسة؛ضمان �من املدر��� وحماية محيط 

 ؛�� التنمية ا��لية وا���و�ة ضمان موقع مركزي للمدرسة 

 ة تتو�� ضمان ت�بع تنفيذ بنود �تفاقية ووضع خلق ��نة مركز�ة للقيادة و��ان ج�و�

 . آليات الت�بع والتقو�م

  :التاليةتقييما ل�ات�ن املقار�ت�ن فإننا يمكن أن نث�� املالحظات و 

 التنظيمية  ابتدأت من مستوى التوعية والتعر�ف باملقتضيات إن املقار�ة القانونية

اح��ام جملة من  املدر��� والتعر�ف بأ�مية داخل ا��تمع ��تلف العالقات ،والقانونية املؤطرة

 .نموذجا) النظام الداخ�� للمؤسسة( بالعديد من ا��قوق  الواجبات مقابل التمتع

مقتضيات  من خالل تطبيق ،�� آن واحد تدخ�� رد�� وزجري  لتصل �� السنوات �خ��ة ملستوى 

ش�ن�� 11بتار�خ  ية الوطنية ووزارة الداخليةالدور�ة املش��كة املوقعة �� إطار اتفاق شراكة ب�ن وزارة ال��ب

داخل  و�ستفحل السلوكيات الالمدنية أ�ل�ا خاصة عندما ال تؤ�ي املقار�ة ال��بو�ة و�خالقية ،2008

  .و��ن السلوك اليومي املعاش وكذلك عند بروز فرق شاسع ب�ن خطاب القيم املؤسسة و�محيط�ا،

 ى مش�تة من حيث وحدة املوضوع وال تأ�ي ع�� كما يمكن أن نالحظ أن �ذه املذكرات تبق

 محددة املرجعيات واملضام�ن و��داف وآليات الت��يل واملوارد املساعدة ع�� �جرأة( شا�لة مذكرة إطار 

                                                 
  .2008ش�ن��  11الدور�ة املش��كة املوقعة �� إطار اتفاق شراكة ب�ن وزارة ال��بية الوطنية ووزارة الداخلية بتار�خ . 1
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و�االحتفال ببعض ..... غش ، تخر�ب،اعتداء( مرتبطة بأحداث معينة ف�� تبقى مناسباتية ،)امليدانية

 .)�يام الوطنية والدولية

 ردعية و  قوة وقيمة �ذه املذكرات ت��اجع داخل املؤسسات التعليمية أمام بروز قيمة

وكذا العامل�ن داخل  النصوص ا��نائية ال�� أصبحت �� ا��دد واملؤطر واملوجھ لسلوكيات املتعلم�ن

 ).نتحدث �نا عن تراجع قيم �ل��ام أمام قواعد �لزام(املؤسسة 

  مراكز الوقاية ومنا�ضة العنف بالوسط املدر��� إرساء من خالل املقار�ة املؤسساتية: را�عا

بالوسط املدر��� ب�ية وظيفية إدار�ة وتر�و�ة ضمن �ي�لة  العنف ومنا�ضة مراكز الوقايةعت�� �

��اديمية ) ة(مدير )ة(�شتغل تحت �شراف املباشر للسيد ،��اديميات ا���و�ة لل��بية والت�و�ن

برصد وت�بع جميع حاالت  ��تمع�� الصعيد �قلي�� وا����، و  اوتمتد فروع� ،�و�نا���و�ة لل��بية والت

 ".وسط مدر��� بدون عنف"العنف بالوسط املدر��� �� أفق خلق 

آلية تر�و�ة واجتماعية بارزة �� مسلسل إصالح منظومة ال��بية والت�و�ن، �و��ا  �ذه املراكز�عت�� 

وتأم�ن كرامتھ ��سانية وضمان سالمتھ النفسية وال��ية �س��دف باألساس املتعلم لصون حقوقھ 

أنواعھ وما يخلفھ من آثار سلبية و  فمنا�ضة العنف بالوسط املدر��� ب�ل أش�الھ وا��سدية وال�شر�ة،

ع�� ��صية املتعلم �عت�� من املعابر الرئ�سية لصيانة حقوق الطفل وضمان حقھ �� ال��بية والتعليم 

  .ا���و�ة واستدام��ا املراكز�ء الذي �ستوجب مأسسة �ذه وا��ياة الكر�مة، ال��

  :��1دف إ�� ��و 

 ؛حول ظا�رة العنف بالوسط املدر��� وضع قاعدة معطيات 

  ؛انجاز دراسات حول العنف بالوسط املدر��� ع�� الصعيد ا���وي 

 ؛تقييم �جراءات و التداب�� املتخذة للوقاية من العنف بالوسط املدر��� با���ة 

 ؛ق��احات عملية وقابلة للتطبيق مست�بطة من نتائج الدراسات امليدانيةتقديم ا 

  املسا�مة �� ت�و�ن �ساتذة و �دار��ن �� مجال العنف؛ 

 املسا�مة �� تأط�� �طر ال��بو�ة �� مجال البحث حول العنف �� الوسط املدر���؛ 

                                                 
الوطنية والتعليم العا�� وت�و�ن �طر والبحث العل��، الدليل املسطري ملراكز الوقاية ومنا�ضة العنف بالوسط املدر���  وزارة ال��بية.  1

  .2015إصدار لوزارة ال��بية الوطنية بدعم من صندوق �مم املتحدة ��ماية الطفولة سنة 
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  العدل، الدرك الداخلية، ال��ة( الت�سيق مع �افة القطاعات ا���ومية املتدخلة ،

 ....)املل�ي

  خالصة

� ترسيخ قيم املواطنة �� وجدان � ،دور كب�� أك�� مما م��� اليوم لقد أصبح للمدرسة املغر�ية

�� التعليم  أساسا املتمثلةو  املتعلم�ن من خالل استحضار وظائف�ا املتعارف عل��اوسلوك املتعلمات و 

  .1حاسمئة �ش�ل مركزي ومسؤول و ال��بية والت�شو  ،التأ�يلوالت�و�ن و  ،التعلمو 

من خالل تفعيل  أصبح ضرورة قصوى، محاولة القيام برد �عتبار للمدرسة املغر�ية نإ 

السلوك قيم املواطنة و  وإرساءالعنف املدر���  محار�ة�� مجال ، واملقار�اتإس��اتيجية متعددة ��عاد 

 ه�شو و  .التعليم دور�ا �سا��� �� ال��بية و  عرقل���تلف الظوا�ر املش�نة ال��  كذا التصديو املد�ي 

  .صور��ا ا��قيقة املرتبطة باألدوار املنوطة ��ا

 ،وحد�ا اليومل ت بقادرةاجتماعية ل�سباعتبار�ا مؤسسة  املغر�يةاملدرسة  يجب أن �ش��، أن كما

 ��ميع ال بل أض�� �مر ،الصعب ع�� مواج�ة �ذا التحدي
ً
 وعميقا

ً
 جديا

ً
فاعل�ن ال��بو��ن، يتطلب تفك��ا

 �عتباررد و  ،عل��اأجل القضاء  منو  ،إليجاد حلول تخفف من ان�شار �ذه الظوا�ر غ�� ال��بو�ة �� بالدنا

من  ،امدني اومجتمع ج�ات رسميةمن : فر ج�ود �ل الفاعل�ن �جتماعي�نتظا من خالل للمدرسة املغر�ية

  :ثلة أساسا ��املواكبة، واملتم �لياتمجموعة من  استخدام خالل

أ�مية حث املتعلم ع�� إرساء ثقافة ا��وار ب�نھ و��ن أقرانھ، و��نھ و��ن أساتذتھ، و��  -

 ؛�خ�� ب�نھ و��ن أفراد أسرتھ

ذلك من أجل أن �ستفيد م��ا صاح��ا، رى السلو�ات �نفعالية ا��ادة و تحو�ل مج -

 �نفعاالت ال�� قد يالحظ�ا �ستاذكتوجيھ املتعلم نحو أ�شطة أقرب إ�� ا�تماماتھ، تناسب نوعية 

 ؛)…ةثقافية، جمعو�ة، ��ي ،ر�اضية(

�� إعادة بناء سلوك املتعلم  )…أباء وأساتذة وإدار��ن، ومجتمع مد�ي(انخراط ا��ميع  -

 ؛الذي يتصف بمواصفات عنيفة، ح�� ي�ون للعالج مفعولھ املت�امل واملتضافر

 ؛سات ال��بو�ةخلق وحدات املساعدة �جتماعية داخل املؤس -

                                                 
-23املدرسة والسلوك املد�ي يومي : �� نظم�ا ا��لس �ع�� للتعليم �� موضوعالرسالة امللكية املوج�ة إ�� املشارك�ن �� الندوة الوطنية ال.  1

  .بالر�اط 2007ماي  24
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تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء �مور �� بناء نظام تر�وي يتأسس ع�� املقار�ة ال�شاركية  -

 ؛املتعلم�ن و املتعلمات�� تأط�� 

 ثقافة �شرو  �خر�خالقية واح��ام القيم الدراسية بمفا�يم تكرس  املنا��تطعيم  -

 ؛…ا��  املواطنة ال��يحة

 �ن ع�� تنو�ع ��تمامات؛تر�ية املتعلمات واملتعلم -

 ر�ط التعلمات بمختلف مجاالت ا��ياة؛ -

واملدنية داخل  الديمقراطيةتوف�� فضاءات مدرسية من شأ��ا تجسيد وتنمية املمارسات  -

 املؤسسات التعليمية؛

 .تمك�ن املتعلمات واملتعلم�ن من املشاركة الفعلية �� تدب�� ا��ياة املدرسية -
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  :مدةاملراجع املعت

 علوم ال��بية  :مجلة �جتماعيةالعوامل العنف ب�ن الدوافع النفسية و  ،أحمد لعمش. ذ

  .الر�اط ،2013يناير  54العدد 

 1992 املراحل �ساسية لدراسة السلوك ��سا�ي،علم النفس و  نظر�ات ،خضر دمحم. ذ 

  .القا�رة

 ال��نامج �ست��ا�� : العل�� وزارة ال��بية الوطنية والتعليم العا�� وت�و�ن �طر والبحث

  . الر�اط 2012 -2009 ،التقر�ر ال��كي��

  وزارة ال��بية الوطنية والتعليم العا�� وت�و�ن �طر والبحث العل��، مدير�ة التقو�م

 ،2008دجن��  الت�و�نات املش��كة ب�ن ��اديميات، دليل ا��ياة املدرسية،وتنظيم ا��ياة املدرسية و 

  .الر�اط

  دليل حقوق ��سان . ال��بية الوطنية والتعليم العا�� وت�و�ن �طر والبحث العل��وزارة

 .الر�اط ؛2007بقطاع ال��بية الوطنية 

  املدرسة دليل  البحث العل��وزارة ال��بية الوطنية والتعليم العا�� وت�و�ن �طر و

  . الر�اط ؛2008السلوك املد�ي و 

 البحث العل��، الدليل املسطري ا�� وت�و�ن �طر و وزارة ال��بية الوطنية والتعليم الع

ملراكز الوقاية و منا�ضة العنف بالوسط املدر��� إصدار لوزارة ال��بية الوطنية بدعم من صندوق �مم 

  .، الر�اط2015املتحدة ��ماية الطفولة سنة

 ع�� للتعليم ا��لس �  الرسالة امللكية املوج�ة إ�� املشارك�ن �� الندوة الوطنية ال�� نظم�ا

 .بالر�اط 2007ماي  24-23السلوك املد�ي يومي املدرسة و : �� موضوع

 الصادر بمقت��� الظ���  1.59.413القانون ا��نا�ي املغر�ي رقم  ،اململكة املغر�ية

  .1962-11-26الشر�ف 

 ةالدور�ة املش��كة املوقعة �� إطار اتفاق شراكة ب�ن وزارة ال��بية الوطنية ووزارة الداخلي 

  .2008ش�ن�� 11بتار�خ 
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 Georges Roche , quelle école pour quelle citoyenneté ? ESF éditeur. Paris ,2000  
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violence » Ouvrage dirigé par Christophe BORMANS et Guy MASSAT, France, 2005 . 

 Ministère de la santé( PNLS ) UNIFEM , ONUSIDA :« Rapport de l’évaluation 

rapide sur les violences fondées sur le genre et les risques d’infection par le VIH » , Février 
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 Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la 

Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique avec l’appui du Bureau de l’UNICEF à 
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  المنتخب المحلي والفاعل المدني، أیة عالقة تفاعلیة؟

أس�مت املقار�ة ال�شاركية �� إعادة �شكيل طبيعة التعامل ب�ن مختلف الفاعل�ن ال��ابي�ن الذي 

املتعلق با��ماعات  ��113.14م�م أمر �قالع التنموي ل��ماعات ال��ابية، حيث منح القانون التنظي�� 

لعمل املنتخب ا��ما�� ع�� آلية ا��لس ا��ما��، وكذا �يئات ا��تمع املد�ي كفاعل ترا�ي 

لھ من �م�انيات الذاتية والفرص املوضوعية ال�� حفلت ��ا فصول �ذا القانون التنظي��، مع �شارة إ�� 

قيق تفاعل مكتمل بناء شرا�ات جديدة ع�� ضوء ما سبق أفرز ظ�ور �عض �كرا�ات ال�� حالت دون تح

�ر�ان ب�ن الطرف�ن، و�و ما تحاول �ذه الورقة تناولھ بالدرس والتحليل، انطالقا من طرح فرض�ت�ن 

تجزم بأن لكال الطرف�ن صالحيات وا�تمامات تنمو�ة، ال يمكن ألحد�ما أن يتطاول 

ادلة، سيخرج الفعل التنموي عن مساره 

تؤكد ع�� أنھ ال يمكن للديمقراطية ال�شاركية، أن تقوم ل�ا قائمة �� أحد أطراف�ا 

ب�ن الطرف�ن، واملؤطر  أو إقصائھ، وأن عملية التنمية ال يمكن ل�ا أن تن�� �� غياب ا��س التعاو�ي

وعليھ، و�� ضوء ما سبق فإن تناول املوضوع والبحث فيھ، س�نطلق من طرح �ش�الية ال�� تمت 

املتعلق با��ماعات، ضبط  113.14

�� �ثار ا��تملة  ؟ ثم ما"�يئات ا��تمع املد�ي

واملتوقعة �� ضوء العمل ع�� تقو�ة العالقة ب�ن الطرف�ن، ومن تمت تال�� �ل ما من شأنھ أن �عيق تفعيل 

  الدكتور قاسم لعویمري
 باحث �� القانون العام

 جامعة موالي إسماعيل، مكناس
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المنتخب المحلي والفاعل المدني، أیة عالقة تفاعلیة؟

أس�مت املقار�ة ال�شاركية �� إعادة �شكيل طبيعة التعامل ب�ن مختلف الفاعل�ن ال��ابي�ن الذي 

��م�م أمر �قالع التنموي ل��ماعات ال��ابية، حيث منح القانون التنظي�� 

لعمل املنتخب ا��ما�� ع�� آلية ا��لس ا��ما��، وكذا �يئات ا��تمع املد�ي كفاعل ترا�ي 

لھ من �م�انيات الذاتية والفرص املوضوعية ال�� حفلت ��ا فصول �ذا القانون التنظي��، مع �شارة إ�� 

بناء شرا�ات جديدة ع�� ضوء ما سبق أفرز ظ�ور �عض �كرا�ات ال�� حالت دون تح

�ر�ان ب�ن الطرف�ن، و�و ما تحاول �ذه الورقة تناولھ بالدرس والتحليل، انطالقا من طرح فرض�ت�ن 

تجزم بأن لكال الطرف�ن صالحيات وا�تمامات تنمو�ة، ال يمكن ألحد�ما أن يتطاول : 

ادلة، سيخرج الفعل التنموي عن مساره ع�� اختصاصات الطرف �خر، وأن أي اختالل �� �ذه املع

  .و�جعلھ عرضة أل�داف �عيدة �ل البعد عن املقار�ة ال�شاركية

تؤكد ع�� أنھ ال يمكن للديمقراطية ال�شاركية، أن تقوم ل�ا قائمة �� أحد أطراف�ا : الفرضية الثانية

أو إقصائھ، وأن عملية التنمية ال يمكن ل�ا أن تن�� �� غياب ا��س التعاو�ي

  .املتعلق با��ماعات 113.14بموجب مقتضيات القانون التنظي�� 

وعليھ، و�� ضوء ما سبق فإن تناول املوضوع والبحث فيھ، س�نطلق من طرح �ش�الية ال�� تمت 

113.14إ�� أي حد استطاع القانون التنظي�� : " صياغ��ا وفق الش�ل التا��

�يئات ا��تمع املد�ي"العالقة التفاعلية ب�ن املنتخب ا��ما�� والفاعل ا���� 

واملتوقعة �� ضوء العمل ع�� تقو�ة العالقة ب�ن الطرف�ن، ومن تمت تال�� �ل ما من شأنھ أن �عيق تفعيل 

  ال�شاركية ع�� املستوى ا����؟

  الدكتور قاسم لعویمري
باحث �� القانون العام

جامعة موالي إسماعيل، مكناس
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المنتخب المحلي والفاعل المدني، أیة عالقة تفاعلیة؟

  

  

  

  

  

 :مقدمة

أس�مت املقار�ة ال�شاركية �� إعادة �شكيل طبيعة التعامل ب�ن مختلف الفاعل�ن ال��ابي�ن الذي 

��م�م أمر �قالع التنموي ل��ماعات ال��ابية، حيث منح القانون التنظي�� 

لعمل املنتخب ا��ما�� ع�� آلية ا��لس ا��ما��، وكذا �يئات ا��تمع املد�ي كفاعل ترا�ي  فرصا جديدة

لھ من �م�انيات الذاتية والفرص املوضوعية ال�� حفلت ��ا فصول �ذا القانون التنظي��، مع �شارة إ�� 

بناء شرا�ات جديدة ع�� ضوء ما سبق أفرز ظ�ور �عض �كرا�ات ال�� حالت دون تح

�ر�ان ب�ن الطرف�ن، و�و ما تحاول �ذه الورقة تناولھ بالدرس والتحليل، انطالقا من طرح فرض�ت�ن 

  :اثن�ن

: الفرضية �و��

ع�� اختصاصات الطرف �خر، وأن أي اختالل �� �ذه املع

و�جعلھ عرضة أل�داف �عيدة �ل البعد عن املقار�ة ال�شاركية

الفرضية الثانية

أو إقصائھ، وأن عملية التنمية ال يمكن ل�ا أن تن�� �� غياب ا��س التعاو�ي

بموجب مقتضيات القانون التنظي�� 

وعليھ، و�� ضوء ما سبق فإن تناول املوضوع والبحث فيھ، س�نطلق من طرح �ش�الية ال�� تمت 

صياغ��ا وفق الش�ل التا��

العالقة التفاعلية ب�ن املنتخب ا��ما�� والفاعل ا���� 

واملتوقعة �� ضوء العمل ع�� تقو�ة العالقة ب�ن الطرف�ن، ومن تمت تال�� �ل ما من شأنھ أن �عيق تفعيل 

ال�شاركية ع�� املستوى ا����؟ الديمقراطية
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�ش�الية أعاله يت�� مدى أ�مية البحث، ومسا�متھ �� تفكيك العالقة  إذن فمن خالل طرح

التفاعلية ب�ن طر�� الدراسة، و�التا�� رصد ممكنات التعاون بي��ما ومعيقات التنمية ال�� يتع�ن تجاوز�ا، 

  .ال�شاركية، كمطمح �س�� القوان�ن املنظمة للعمل ا��ما�� نحو تحقيقھ للديمقراطيةانتصارا 

�سبة للمن�� املعتمد، فسوف يتم اعتماد املن�� القانو�ي التحلي�� الذي سنحاول توظيفھ من أما بال

وكذا القانون  2011ال�شاركية داخل ب�ية الوثيقة الدستور�ة لسنة  الديمقراطيةأجل دراسة موقع 

 املتعلق با��ماعات، من خالل دراسة النصوص القانونية املساعدة ع�� تحقيق 113.14التنظي�� 

التفاعل �يجا�ي ب�ن املنتخب ا���� والفاعل املد�ي، ع�� أن �ستغل املن�� التار��� �� رصد تطور دينامية 

  .الفعل املد�ي وال�سي�� ا����، إ�� ح�ن الوصول إ�� الف��ة ا��الية

  تفكيك العالقة ب�ن املنتخب ا��ما�� والفاعل املد�ي: املبحث �ول 

ال�شار�ي ضمن العالقة التفاعلية ال�� تر�ط املنتخب ا��ما��  يحاول �ذا ا��ور رصد البعد

  .املتعلق با��ماعات 113.14والفاعل املد�ي، �� ضوء ما جاء بھ القانون التنظي�� 

  املركز القانو�ي للمنتخب ا��ما��، الصالحيات واملتطلبات: املطلب �ول 

��لس ا��ما��، املو�ول إليھ م�مة إن ا��ديث عن املنتخب ا��ما�� كمسا�م بل ومنفذ لقرارات ا

تدب�� قضايا التنمية ضمن امتداده ال��ا�ي، �ستلزم منا وضعھ ضمن سياقھ العام �انتماء ال ي�ب�� تجا�لھ 

من أفراد ا��تمع ا����، ال�� �سيطر ع��  �س��اتيجيةضمن النخبة ا��لية، باعتبار�ا تلك �قلية 

  .1ة وال��وة والسلطة واملعرفة، للتأث�� �� عملية صنع القرار ا����عملية التخصيص السلطوي لقيم القو 

ومن أجل �سليط الضوء ع�� م�انة املنتخب ا��ما��، امل�سمة بازدواجية �دوار، فالطا�ع 

السيا��� �غلب ع�� تحر�ات �ذا الفاعل ا����، مما دفع العديد من الباحث�ن إ�� �سميتھ باإلطار 

، فإنھ يلزم معرفة امتدادات املنتخب 2لدور �داري الذي تخولھ لھ صالحياتھالسيا���، إضافة إ�� ا

ا��ما�� باعتباره حامال ملشروع سيا���، �� قالب برنامج انتخا�ي يتحدد من خاللھ مجموع التداب�� 

و�جراءات املندمجة وامل���مة ال�� يقدم�ا حز�ھ �أدوات لتصر�ف برنامجھ السيا���، ع�� ش�ل 

ومية �� حال وصولھ للسلطة، كما �عد ترجمة لقيم الثقافة السياسية لل�يئات ا��ز�ية بل سياسات عم

  .3يمكن اعتباره اس��اتيجية سياسية من أجل تدب�� الشأن العام ا����

                                                 
، مطبعة النجاح 11/12النخبة ا��لية �� ال�سق السيا��� املغر�ي، مجلة مسالك �� الفكر والسياسة و�قتصاد، العدد : سلمان بو�عمان 1

  .93ا��ديدة، الدار البيضاء، ص 
إش�الية ت�و�ن املنتخب ا��ما�� والناخب �� املغرب، ا��لة املغر�ية لإلدارة ا��لية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، :  حار���عبد هللا 2

  .102، ص 2001، 32العدد 
  .208، ص 1997 11-10الثقافة السياسية للمنتخب�ن وتنظيم ا��ال ا���� باملغرب، مجلة أمل عدد : دمحم �سعد 3
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وع�� س�يل املثال �سوغ قراءة لل��نامج �نتخا�ي ��زب شارك �� �نتخابات ا��ماعية ملدينة 

ذي تضمن مجموعة من النقاط ال�� وعد ا��زب �� حال فوزه بتحقيق�ا، ، وال2015ا��مدية لسنة 

انطالقا من تكر�س ن�� ا���امة ا��يدة القائمة ع�� ر�ط املسؤولية با��اسبة، وعقلنة التفو�ضات 

وامل�ام، اعتماد التخطيط �س��اتي�� ومن��ية العمل بال��امج والتدب�� بالنتائج، والتدب�� ا��يد للموارد 

الية وحماية املمتل�ات ا��ماعية، باإلضافة إ�� عزم واض�� ال��نامج �نتخا�ي ع�� تجو�د خدمات امل

القرب، وتقو�ة �قتصاد ا����، مع التوجھ إ�� ساكنة املدينة ب�افة فئا��ا واس��داف�ا بوعود انتخابية 

ن �سيان دور ا��تمع املد�ي ي�ب�� تحقيق�ا كمشار�ع تنمو�ة ضامنة ل��ق �� ا��ياة ضمن ب�ئة سليمة، دو 

الذي نال نص�با وافرا من ا�تمامات ال�يئة املنتخبة ال�� نحن بصدد دراسة برنامج�ا �نتخا�ي، الذي 

  :يجب تحقيقھ ع�� أدات�ن اث�ي�ن

من خالل خلق مجموعات من �ليات الرابطة ب�ن ال��نامج �نتخا�ي، : �داة التواصلية: أوال

ال�� يف��ض ف��ا أن ت�ون عصب �ذا ال��نامج، مع اتصاف �ذا ال��نامج �نتخا�ي وا�تمامات الساكنة 

بالواقعية والقابلية للتحقيق وفق ما تمتلكھ ا��ماعة ال��ابية من إم�انات مالية ومادية يمكن اس�ثمار�ا 

  .وتثمي��ا خدمة النتظارات الساكنة

لساكنة، أن يبقي الطرف �ول ع�� مرمى إذ من شأن التواصل املستمر ما ب�ن املنتخب ا��ما�� وا

متطلبات ا��ماعة ال��ابية، وأن يكسبھ صفة منتخب القرب ا��سد للمقار�ة ال�شاركية كمطمح للتدب�� 

، كجلسات �ستماع العامة عاملية إسوة بمجموعة من التجارب ال�� تخوض�ا مجالس مدن. ال��ا�ي ا��يد

، حيث اعتمدت املدينة 1994/1998ا خالل الف��ة �نتدابية ال�� دأبت مدينة مون��يال ع�� تنظيم�

أسلوب �بواب املفتوحة ال�� �ش�ل آلية �شاركية كمناسبة للتال�� ب�ن املنتخب�ن واملواطن�ن وموظفي 

ا��ماعة، من أجل تقديم أ�شطة ومشار�ع ا��ماعة، ومناقشة املواضيع املتعلقة با��ياة ا��لية، إذ 

بتحديد ا�شغاالت املواطن�ن، حيث يلزم ت�و�ن أفراد ا��ماعة �غرض �جابة ع��  �سمح �ذه القاءات

  .�1سئلة املتعلقة باملشار�ع ا��ار�ة واملستقبلية

باعتباره قد أض�� مسؤوال عن تحقيق التنمية : تدب�� �ختصاص ا��ا�� للمنتخب ا��ما��: ثانيا

جل �سي�� أمور دائرتھ ال��ابية خالل ف��ة زمنية ال��ابية ضمن فر�ق ا��لس ا��ما�� املنتخب من أ

املتعلق با��ماعات، فاملالحظ أن �ذا القانون قد  113.14محددة، إذ بالرجوع إ�� القانون التنظي�� رقم 

ا�تم �عمل املنتخب ا��ما�� من زاو�ة �جراءات التقنية القانونية ا��ضة املواكبة مل�متھ �نتدابية، 

وال يجوز أثناء اشتغال مجلسھ ا��ما�� من خالل الباب الثالث منھ، واملعنون بالنظام  واضعا لھ ما يجوز 

ال��  �276سا��� للمنتخب، ل�ستدرك �م ت�و�نھ وتزو�ده بالوسائل الناجعة لل�سي�� ا��ما�� ع�� املادة 

                                                 
ا���امة ال��ابية ال�شاركية، منظور �شار�ي لدور الساكنة وا��تمع املد�ي �� التدب�� ال��ا�ي، أطروحة لنيل الدكتوراه : رحمان املا���عبد ال 1

  .165-164، ص ��2012/2013 القانون العام والعلوم السياسية، جامعة ا��سن �ول �سطات السنة ا��امعية 
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ن التنظي�� تضع الدولة، خالل مدة انتداب مجالس ا��ماعات املوالية ل�شر �ذا القانو "نصت ع�� أنھ 

�� ا��ر�دة الرسمية، �ليات و�دوات الالزمة ملواكبة ومساندة ا��ماعة لبلوغ ح�امة جيدة �� تدب�� 

تحديد �ليات لتمك�ن : ول�ذه الغاية، تقوم الدولة بما ي��. شؤو��ا وممارسة �ختصاصات املو�ولة إل��ا

، وقد تجسدت �ذه �ليات �� دليل " 1...اب جديداملنتخب�ن من دعم قدرا��م التدب��ية عند بداية �ل انتد

، الرامي إ�� مواكب��ا ل��ماعات ا��لية لبلوغ 2016منتخ�� ا��ماعة الذي أصرتھ وزارة الداخلية سنة 

ح�امة جيدة �� تدب�� شؤو��ا وممارسة �ختصاصات املو�ولة إل��ا، من خالل دعم القدرات التدب��ية 

��ماعات من املعلومات والوثائق الضرور�ة للقيام بممارسة صالحيا��ا �� للمنتخب�ن، وتمك�ن مجالس ا

  .أحسن الظروف

 مجالس و�سي�� تنظيم بكيفية وإخبار�م للمنتخب�ن املفا�يم ت�سيط إ�� و��دف �ذا الدليل

 ممارسة من ال��ابية �دارة مصا�� وأطر املنتخب�ن تمك�ن إ�� �س�� كما .إل��ا ي�تمون  ال�� ا��ماعات

 املدبر�ن طرف من املمكن طرح�ا ال�ساؤالت ع�� وإجابات توضيحات إعطاء ع�� فعال م�ام�م �ش�ل

مع ت�ي�ن طر�قة انتداب من يمثل ا��ماعة ال��ابية بصفة تقر�ر�ة أو اس�شار�ة داخل �يئات  2.ا��ماعي�ن

 ا��الة، حسب تمثيل�اتداولية لأل��اص �عتبار�ة ا��اضعة للقانون العام أو ل�ل �يئة اس�شار�ة، ع�� 

 .الغرض ل�ذا ا��لس لدن من انتدا��م يتم أعضاء أو نائبھ، أو مجلس�ا رئ�س قبل من

 باألغلبية ال�س�ية لألصوات ا��لس قبل من ا��ماعة تمثيل ألجل ا��لس أعضاء انتخاب كما يتم

�افع عن قضايا التنمية إذ من شأن ضمان حسن تمثيلية ا��ماعة ال��ابية أن يؤدي إ�� ال� .ع��ا املع��

ا��لية ع�� النحو ا��يد الذي يخدم حاجيا��ا امل��ة، ال���ء الذي �ستد�� توفر�ا ع�� منتخب�ن ل�م من 

الدراية ا��الية والتمك�ن التدب��ي لضمان حسن التمثيلية، و�نا �س�ش�د بما تضمنھ النظام الداخ�� 

� أنھ يتع�ن ع�� املنتدب�ن تقديم تقار�ر للمجلس ع� 112ل��ماعة ال��ابية بمكناس، الذي نصت مادتھ 

  .3حول م�ام�م �نتدابية مرت�ن �ل سنة

أوجب  113.14أما ع�� مستوى ال�سي�� الداخ�� ل��ماعة ال��ابية، فاملالحظ أن القانون التنظي�� 

ع ع�� أنھ يقوم رئ�س ا��لس، بتعاون م 32ضرورة إحداث نظام داخ�� ل��ماعة، حيث نصت املادة 

املكتب، بإعداد مشروع النظام الداخ�� للمجلس �عرض ع�� �ذا �خ�� لدراستھ والتصو�ت عليھ خالل 

 .الدورة املوالية النتخاب مكتب ا��لس

                                                 
املتعلق با��ماعات،  113.14ب�نفيذ القانون التنظي�� رقم ) 2015يوليو  7( 1436من رمضان  20صادر ��  1.15.85ظ��� شر�ف رقم  1

  .2015يوليو  23بتار�خ  6380الصادر با��ر�دة الرسمية عدد 
ة، املتعلق با��ماعات، سلسلة دليل املنتخب، مطبعة وزارة الداخلي 113.14دليل منتخ�� ا��ماعات ع�� ضوء القانون التنظي�� رقم  2

  .11، ص 2016
  .24، ص 2015النظام الداخ�� ��لس جماعة مكناس، أكتو�ر  3
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يحيل رئ�س ا��لس إ�� عامل العمالة أو �قليم مقرر مداولة ا��لس القا��� باملوافقة ع�� 

  .لداخ��النظام الداخ�� مرفقا ب���ة من �ذا النظام ا

أيام من تار�خ توصل العامل باملقرر ) 8(يدخل النظام الداخ�� ح�� التنفيذ �عد انصرام أجل ثمانية 

  .من �ذا القانون التنظي�� 117و�� حالة التعرض، تطبق أح�ام املادة . دون التعرض عليھ

ا�ي، إللزامية لكن ما يالحظ بخصوص �ذه النقطة �و افتقار �ليات املؤطرة لعملية التدب�� ال�� 

الت�و�ن وتحي�ن املعلومات لدى فئة املنتخب�ن، بل إن �مر قد ترك التفصيل فيھ إ�� املرسوم رقم 

بتحديد كيفيات تنظيم دورات الت�و�ن املستمر لفائدة أعضاء مجالس ا��ماعات ال��ابية  2.16.297

مصار�فھ للمجالس ا��ماعية، ومد��ا وشروط �ستفادة م��ا ومسا�مة ا��ماعات ال��ابية �� �غطية 

حيث حددت مادتھ �و�� منھ طبيعة الت�و�ن املستمر بصفة حصر�ة �� الندوات واللقاءات وحلقات 

وورشات الت�و�ن وكذا الت�و�ن املنظم عن �عد، كما يمكن أن �شمل ز�ارات ميدانية مرتبطة بموضوع 

كز�ة لوزارة الداخلية امل�لفة بالت�و�ن م�مة الت�و�ن، �� ح�ن أناطت املادة ا��امسة منھ باملصا�� املر 

إعداد و�شر الوثائق املرجعية والبيداغوجية ذات الصلة بالت�و�ن املستمر، وكذا تدب�� شبكة امل�ون�ن، 

غ�� أنھ لم يتم التفصيل �� طبيعة وما�ية الت�و�نات املنجزة لفائدة مس�شاري ا��ماعات ال��ابية، وإن 

أشارت �ش�ل فضفاء وعام، إ�� التصميم ا���وي املديري �وثيقة مرجعية تحدد  �انت املادة الثالثة منھ

انطالقا من ���يص أو�� ملؤ�الت أعضاء مجالس ا��ماعات ال��ابية، وامل�ام التدب��ية املسندة إل��م، 

 ، السيما وأن �عض �نتدابات والتفو�ضات املتعلقة بحماية1و�ختصاصات ا��ولة ل��ماعات ال��ابية

املال العام أو التعم�� مثال، ف�� تحتاج من املسؤول ع��ا أن ي�ون ع�� اطالع بتطور �حداث ��ا، وأن 

  .ي�ون ملما ب�بعات القرارات ال�� س�تخذ�ا، وال�� �ش��ط ف��ا تحقيق الصا�� العام ��ماعتھ ال��ابية

  الفاعل املد�ي ودوره �� تحقيق التنمية ا��لية: املطلب الثا�ي

تدخل الفاعل املد�ي القدرة أك�� من أي ج�از آخر ع�� اخ��اق �ذا ا��تمع والتواصل معھ،  يك����

باعتبار أن الوظائف الوسائطية ال�� يخت���ا ا��تمع املد�ي، �� وظائف سوسيولوجية �ع�� من خالل�ا 

�تمع املد�ي ، و�التا�� فا��2عضاء عن أنفس�م بطرق جماعية، و�ؤسسون �� فضاءا��ا روابط مك�سبة

ك�سيج جمعوي يمتلك من �م�انات املعرفية وشب�ات التواصل ب�ن با�� الفاعلي�ن ا��لي�ن، ما يمكنھ من 

. خالل�ا املسا�مة �� تحقيق ديموقراطية �شاركية ع�� مستوى تراب ا��ماعة ال��ابية ال�� ي�شط ف��ا

نة، ي�ون أساسھ اح��ام الرأي املد�� بھ، و�التا�� ف�وة يمتلك القدرة ال�� تؤ�لھ ��لق نقاش مع الساك

                                                 
املتعلق با��ماعات، مطبعة وزارة  113.14املدير�ة العامة ل��ماعات ا��لية، املراسيم التطبيقية للقانون التنظي�� : وزارة الداخلية 1

  .13-11، ص 2018الداخلية سنة 
  .113، ص ���2004ھ، مفارقاتھ، ومصادره، دار ال�ادي للطباعة وال�شر، الطبعة �و��  ا��تمع املد�ي،: دمحم الغيال�ي 2
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وجمع �ف�ار واملق��حات من أجل تجو�د�ا وطرح�ا ع�� شا�لة مطالب أو عرائض توجھ إ�� ا��الس 

  .ا��ماعية

كما يمتاز الفاعل املد�ي بقدرتھ ع�� خلق �جماع ب�ن با�� �طراف املعنية ب�يمة التنمية ا��لية، 

العس�� جدا أن يصل التقارب إ�� حد التطابق �� ظل اختالف املصا�� ب�ن �افة فال يخفى ع�� أحد أنھ من 

�طراف، فالساكنة تب�� مواقف�ا من خالل واقع�ا و ا�شغاال��م اليومية، وا��الس ا���و�ة تنطلق من 

خلفيات متعددة، والقطاع ا��اص يحركھ الر�ح واملص��ة، وا��تمع املد�ي �س�� إ�� تحقيق غايات 

ومة، مما يجعل القرار ال يخرج عن �ذه املعطيات ال�� �ش�ل تناقضات رئ�سية �� انتاجھ، فشرط مرس

�تفاق العام يقت��� ب�ئة سليمة وتح�� �افة �طراف بقيم الديمقراطية والقدرة ع�� تقديم التنازالت 

سانية �عتمد �� من قبل ا��ميع ح�� ي�س�� الوصول إ�� اتفاق ير��� ال�ل، ألن جميع ا��تمعات ��

تماسك�ا وتطور�ا ع�� ما تتوفر عليھ من ف�م مش��ك للقيم والعادات والتقاليد ال�� �سود ا��تمع، وال�� 

توفر الظروف املناسبة للتفاعل وا��وار والنقاش البناء الذي يف��� إ�� أ�داف مش��كة، وعليھ فإن 

لة �جماع، ألنھ من خالل الديمقراطية املشاركة �� صنع القرار �� ا��طوة �و�� للوصول إ�� مرح

ال�شاركية يمكن الوصول إ�� التوافق ب�ن مختلف الرؤى وإرضاء ا��ميع مما يجعل القرار يحظى 

باملشروعية من طرف �افة م�ونات ا��تمع ا���� وتجنبھ من �ل ما يمكن أن �عيق تنفيذه ع�� أرض 

  .1الواقع

� امل�ونات �خرى، وتقر�ب وج�ات النظر يتطلب من و�كيد أن تذو�ب جليد ا��الف ب�ن با�

 نفس يتقاسمون  املواطن�ن من كب��ة شرائح لتمثيل ا��تمع املد�ي ا����، أن يجسد ذلك �طار ��سب

 املتعلقة القرارات صياغة �� املشاركة خاللھ من اليومية، و�ستطيعون  بحيا��م املتعلقة ��شغاالت

 أثناء ت�ون  قد العمومي القرار صنع �� املد�ي ا��تمع مشاركة أن حيث فيذ�ا،وتن ا���� الشأن ب�سي��

  .2معا �ما أو تنفيذه، �� مرحلة أو القرار صياغة

ومن خالل ما سبق ذكره يت�� بأن ا��تمع املد�ي أصبح شر��ا أساسيا �� تفعيل عملية 

السيما وأن . إخفاؤه أو تجاوزهال�شاركية، فحضوره خالل �افة مراحل�ا أمر ال يمكن  الديمقراطية

ا��لية �ستلزم بدور�ا و�الضرورة مشاركة جميع املواطن�ن مشاركة حقيقية �� العمليات  الديمقراطية

  .3السياسية ال�� تجري �� جماع��م و�� القرارات ال�� تؤثر �� حيا��م

                                                 
جمال الدين الشاوي، التدب�� ا���� ب�ن الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية ال�شاركية، بحث لنيل دبلوم املاس�� �� القانون العام،  1

  .65ص  .2011/2012جامعة عبد املالك السعدي، السنة ا��امعية 
   www.hespress.com/opinions/62646.html: املوقع �� ال�شاركية، والديمقراطية املد�ي ا��تمع املناصيفي، مصطفى 2
، ص 2011-7براد�غم جديد لتدب�� الشأن العام ا����، ا��لة املغر�ية للسياسات العمومية العدد : ال�شاركية الديمقراطية: نجيب ج��ي  3

140.  
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عملية التنمية ا��لية،  فارتباطا دائما بمسا�مة الفاعل املد�ي من خالل فعاليات ا��تمع املد�ي ��

املتعلق با��ماعات للوقوف ع�� م�انة الفاعل املد�ي  113.14البد من مراجعة القانون التنظي�� رقم 

حيث . ضمن �ذه العملية، سواء من حيث �ق��اح واملشاركة فالتنفيذ الواق�� للمشار�ع املتفق عل��ا

وضبط مجال املشروع املراد إنجازه، و�حاطة تدخالتھ بالتخصص أن ت�سم �ش��ط �� ا��تمع املد�ي 

ال�املة ب�لفتھ املالية واملادية، مع التواصل املباشر مع املواطن�ن �غرض أخذ وج�ات نظر�م، وتوجيھ 

 للمشاركة، مؤسسا�ي تجسيدا لصورة الديموقراطية ال�شاركية كعرض. مشارك��م ملا فيھ النفع ��ماع��م

 فعلية رقابة ضمان �س��دف ا��ماعية، �ختيارات مناقشة �� اك�مإشر  ع�� يرتكز للمواطن�ن موجھ

 .اليومية حياتھ وتمس مباشرة �عنيھ ال�� ا��االت ضمن القرارات، �� اتخاذ مشاركتھ وصيانة للمواطن،

  . العملية �جراءات من ترسانة اعتماد ع��

�شار�ة �شراكة مع تحدث لدى مجلس ا��ماعة �يئة اس"منھ ع�� أنھ  120حيث نصت املادة 

فعاليات ا��تمع املد�ي تختص بدراسة القضايا املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وت�افؤ الفرص ومقار�ة 

  ". �يئة املساواة وت�افؤ الفرص ومقار�ة النوع"النوع �س�� 

ومن خالل تفكيك وقراءة حي�يات �ذه املادة يمكن القول بأن ا��تمع املد�ي مطالب ببذل مج�ود 

ك��، قصد �نتقال من موقع الشر�ك �س�شاري إ�� الشر�ك الفع��، املسا�م واملنتقد وا��اسب ل�ل أ

مشروع تم ت��يلھ ع�� املستوى ا��ما��، كما أن �ذه ال�يئة لم يتم التنصيص عل��ا وجو�ا ع�� إحدا��ا مع 

القانون املتعلق با��ماعات  من 25بداية عمل ا��لس ا��ما��، إسوة بما تم التأكيد عليھ ضمن املادة 

��نة امل��انية والشؤون املالية و��نة " ال�� حددت بالصيغة الصر�حة ضرورة إحداث ��نت�ن دائمت�ن

عند أول دورة للمجلس ا��ما��، و�و أمر �ع�� ال التنقيص من " ال��مجة املرافق العمومية وا��دمات

سة امليدانية والتدافع اليومي للمجتمع املد�ي �و الكفيل دور الفاعل املد�ي، بل يمكن إرجاعھ إ�� أن املمار 

 .بإقرار ترسيم مشاركة ا��تمع املد�ي ع�� املستوى ا����

 لضمان والرقابة باملواكبة اليومية الرسمية ا���ات ع�� الضغط ممارسة املد�ي إذ بإم�ان ا��تمع

 من البد "توكفيل الكس�س " الصدد يقول ا����، و�� �ذا  املستوى  ع�� للشأن العمومي �سي���ا شفافية

 املدنية ا��معيات من متعددة مجموعة سوى  الفاحصة ل�ست الع�ن �ذه ومستقلة، فاحصة ع�ن

 �� غايا��ا وتحقيق الديمقراطية لدعم الضرورة الالزمة و�� الذا�ي، التنظيم ع�� والقائمة اليقظة الدائمة

  .1مراقب��ا أو الدولة مؤسسات �� ا��تمع من �ك�� ال�سبة اشراك

عالوة ع�� أن ا��تمع املد�ي �� تفاعلھ اليومي والقر�ب مع �مومھ املواطن�ن، يجب عليھ أن ي�ون ذا 

مواقف إيجابية جامعة وذات مخرجات قابلة للتنفيذ، ال أن ي�ون سياطا �ستعمل �� التطاحنات 
                                                 

واملغرب، مجلة دفاتر السياسة والقانون،  ا��زائر حال�� دراسة :ال�شاركية الديمقراطية تكر�س �� املد�ي ا��تمع دور : و�قات�م�ن س 1

  .245، ص 2017يونيو - 17العدد 
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ملطلوب منھ تجسيده ع�� أرض الواقع لن السياسية ب�ن القوى املش�لة للمجلس ا��ما��، وإال فإن دوره ا

تصبح لھ أية مصداقية، سواء ع�� مستوى تدخالتھ أو من خالل التقار�ر ال�� ينجز�ا أو يرفع�ا إ�� سلطة 

  .الرقابة ع�� العمل ا��ما��

  �لتقائية ب�ن صالحيات املنتخب ا��ما�� ومسا�مة الفاعل املد�ي: املبحث الثا�ي

�ن املنتخب ا��ما�� و�يئات ا��تمع املد�ي، بروز �عض النقاط �يجابية أفرز التعامل املستمر ب

ال�� يمكن اس�ثمار�ا �غرض إقرار ممارسة �شاركية �� تدب�� الشأن ا��ما��، كما انھ مكن من رصد 

مجموعة من النقاط السلبية ال�� يمكن أن تحول دون تحقيق �لتقائية بي��ما، و�و املر الذي �ستوجب 

  .ديم �عض �ق��احات ال�� من املمكن أن تز�ل �ل عارض �عيق التنمية ا��ليةمنا تق

  التأث�� �يجا�ي للعالقة ب�ن الطرف�ن ع�� التنمية ا��لية: املطلب �ول 

إن �عز�ز العالقة التفاعلية ب�ن املنتخب ا��ما�� والفاعل املد�ي، بمجموعة من التداب�� ال�� 

، من شأنھ أن �سا�م �� تحقيق التنمية ا��لية، وال�� �عت�� ��113.14ماعات يضم��ا القانون التنظي�� ل

  :مناط اشتغال الطرف�ن، و�و التأث�� الذي س�تحقق من خالل ما ي��

  : القطع مع التدب�� �حادي واملركزي التخاذ القرار ا����-

ال�شار�ي ع�� املستوى  لقد حفل القانون التنظي�� بمجموعة من النقاط �يجابية الضامنة للفعل

ا����، الرامية إ�� صناعة قرار مح�� متفق عليھ، أو ع�� �قل ي�ون محط نقاش وتفاعل ب�ن �افة 

  .الفاعل�ن ا��لي�ن

و�� �ذا الصدد �عت�� ال�شاور وا��وار �آلية �شاركية رقابية تفاعلية، من أبرز �ذه النقاط ال�� 

اف والفعاليات املعنية �� �سي�� الشأن العام، وذلك �� إطار توج�ات تؤكد �ثر �يجا�ي إلشراك �ل �طر 

ك��ى ملشروع مجتم�� مت�امل قائم ع�� الوفاق وال�شارك والتعامل الديموقراطي، و�عتماد املتبادل ب�ن 

�غرض تزكية امل�انة ال�� أصبحت تحتل�ا . �1فراد واملؤسسات وا��ماعات وا���ات املتعددة �� ا��تمع

ع�� أنھ  2011من دستور سنة  139يئات ا��تمع املد�ي، ع�� مستوى التدب�� ال��ا�ي، حيث نصت املادة �

تضع مجالس ا���ات، وا��ماعات ال��ابية �خرى، آليات �شاركية ل��وار وال�شاور، لت�س�� مسا�مة "

  .املواطنات واملواطن�ن وا��معيات �� إعداد برامج التنمية وت�بع�ا

                                                 
ملغرب نموذجا، �� تدب�� ثقافة �ختالف املسألة ا���و�ة وقضايا التنظيم والديموقراطية والتنمية �� العالم الثالث، ا: مصطفى محسن 1

  .82، ص 1999سنة  6-5مجلة دراسات عر�ية العدد 
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يمكن للمواطنات واملواطن�ن وا��معيات تقديم عرائض، ال�دف م��ا "ت املادة أنھ وأضافت ذا

 ."مطالبة ا��لس بإدراج نقطة تدخل �� اختصاصھ ضمن جدول أعمالھ

و�عميقا للنقاش والتحليل، فالفقرة �خ��ة من ذات املادة فتحت الباب وم�دت الطر�ق لتفعيل 

ذا ا��معيات، من أجل املسا�مة �يجابية �� �سي�� الشأن مشاركة واسعة للمواطن�ن واملواطنات وك

املتعلق با��ماعات، مجموعة من الشروط ال�� تب�ن  113.14ا���� اليومي، حيث وضع القانون التنظي�� 

  : منھ ع�� 124شروط وش�ليات إيداع العرائض من طرف ا��معيات، حيث نصت املادة 

املغرب طبقا لل�شر�ع ا��اري بھ العمل ملدة تز�د ع�� ثالث أن ت�ون ا��معية مع��فا ��ا ومؤسسة ب-

  سنوات، و�عمل طبقا للمبادئ الديمقراطية وألنظم��ا �ساسية؛) 3(

  أن ت�ون �� وضعية سليمة إزاء القوان�ن و�نظمة ا��اري ��ا العمل؛-

  أن ي�ون مقر�ا أو أحد فروع�ا واقعا ب��اب ا���ة املعنية بالعر�ضة؛-

  .�شاط�ا مرتبطا بموضوع العر�ضةأن ي�ون -

وع�� العموم ومن خالل استحضار �ذه الشروط يمكن القول بأ��ا أن مجمل�ا وا�� ومقبول، مع 

���يل أن الشرط�ن �خ��ين قد �عيقان أك�� ما قد �سا�مان �� مشاركة ا��معيات �� صناعة القرار 

ل��ابية، قد ال ت�ون من اختصاص ا��معية ا����، ألن العر�ضة املزمع إيداع�ا لدى مكتب ا��ماعة ا

صاحب��ا، و�التا�� سيحرم�ا من التفاعل، و�ضيع ع�� مستقبل�ا فرص سماع رأي با�� الفاعل�ن �� طر�قة 

  .تدب�� ا��لس ألوراش ومشار�ع اجتماعية أو اقتصادية و�ي�ية

، سيجنب املنتخب كما إن إشراك املواطن�ن و�يئات ا��تمع املد�ي، �� صناعة القرار ا����

ا��ما�� ش��ة �ستفراد بوضع مشار�ع لم يقع �جماع حول�ا، باإلضافة إ�� أن �ون النتائج املتوصل إل��ا 

  .س�تحمل ا��ميع تأث��ا��ا و�لف��ا املالية

التعامل مع الفاعل املد�ي كتعب�� إلرادة املواطن�ن، إذ ال يجب اعتباره منافسا أو معرقال لس��  -

�لس ا��ما��، تحت ذر�عة تنازع الصفة التمثيلية، بل يتع�ن التعامل مع �ذه ا��الة من زاو�ة أعمال ا�

و�ذا ما ال ي�ب�� أن يتصف بھ منتخب القانون التنظي�� -فقد . ت�امل الرؤ�ة التدب��ية ل��ماعة ال��ابية

استجداء الدعم  ينظر ل��معيات، ع�� أ��ا �س�� من خالل تدخال��ا وتصر�ف موافق�ا إ�� -113.14

املا��، فمشاركة الفاعل املد�ي يتع�ن أن ي�ون منطلق�ا ومن��ا�ا تكر�س التنمية ا��لية، ا���اما مع ما 

ذ�بت إليھ التوصيات ال�� سبق للمجلس ا���وي ل��سابات بفاس أن اقر�ا بمناسبة م�ام �فتحاص 

فاس بوملان، وخصوصا �� شق�ا املتعلق املتعلقة بطر�قة تدب�� م��انية جماعة ج�ة مكناس تافياللت و 

بالدعم املقدم ��تلف ا��معيات وال�� يمكن ت��يص�ا �� اعتماد من��ية جديدة �� تقديم الدعم 
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وكذا إعمال مسطرة . ��معيات ا��تمع املد�ي ��دف بلوغ ��داف املسطرة بطر�قة فعالة وناجعة

ا ع�� الوثائق الضرور�ة ا��ولة لالستفادة من وا��ة لتلقي طلبات ا��معيات مع ا��رص ع�� اشتمال�

 .الدعم، بما �� ذلك سالمة وضعي��ا القانونية و�يان أ�شط��ا ومدى امتداد�ا ومشروع م��اني��ا السنو�ة

باإلضافة إ�� اعتماد معيار �ستحقاق لتوز�ع الدعم ع�� بلورة تصور وا�� ملف�وم التضامن ودعم 

  .ج�ة فاس مكناسا��تمع املد�ي من قبل مجلس 

و�� �خ�� فقد أو��� ا��لس ا���وي ل��سابات بصياغة إطار �عاقدي مع ا��معيات املستفيدة 

  .1من الدعم، مع ضرورة ت�بع �ذا الدعم

التأس�س لل���يص ال�شاوري الذي يأخذ �ع�ن �عتبار طموحات وإكرا�ات مختلف املتدخل�ن،  -

املتعلق با��ماعات، وال�� نصت ع�� أنھ  113.14التنظي�� من القانون  120ع�� ضوء ما أتت املادة 

تحدث لدى مجلس ا��ماعة �يئة اس�شار�ة �شراكة مع فعاليات ا��تمع املد�ي تختص بدراسة القضايا "

�يئة املساواة وت�افؤ الفرص "املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وت�افؤ الفرص ومقار�ة النوع �س�� 

  ".ومقار�ة النوع

ا��ماعات ا��لية ع�� ضرورة وضع آليات  حثل طرح �ذه املادة يالحظ بأن املشرع قد من خال

ال�شاور وا��وار، ال�� ستمكن ا��معيات ال�شيطة ومع�ا فعاليات ا��تمع املد�ي من الت��يل ال�شار�ي 

لم يضع أمدا ملشار�ع التنمية، وت�بع�ا إ�� ح�ن تحقيق املراد م��ا، لكن وع�� الرغم مما سبق ذكره فإنھ 

زمنيا يقيد بھ ا��لس ا��ما�� لتأس�س�ا، بل ترك لھ أمر تحديد تار�خ وضع لبنا��ا، و�و ما قد يف�م منھ 

غياب ا��س ال�شاوري كضرورة م��ة حاضرة �� مفكرة ا��لس ا��ما��، و�التا�� إخالف املوعد مع 

املبا�� أو �� أحسن ا��االت املواطن الناخب ��ظة �رتقاء باملواطن من مرتبة املواطن املالحظ وأحيانا غ�� 

فقط، إ�� املواطن كشر�ك �� عملية التدب�� التنموي من �سفل ع�� مي�ان��مات �خبار والتواصل 

وال�شاور وال��ك�� امليدا�ي، ال�� �عت�� أ�م دعائم ومقومات البعد �جرا�ي للمقار�ة ال�شاركية �� تدب�� 

ل ل�ذه النازلة ما تطرق إليھ ا��لس ا���وي ل��سابات سوس ماسة سنة ، وخ�� مثا2الشأن العمومي

بمناسبة قيامھ بم�امھ الرقابية ع�� مستوى إحدى ا��ماعات املتواجدة بإقليم تارودانت، حيث  2018

 عد�ا ال�� املذ�ورة ال��نة إحداث ع�� �عمل لم ا��ماعية املصا�� ��ل التقر�ر وإ�� حدود �ن أن

 أن املفروض من الذي امل�م الدور  رغم ،3وال�شاور  ل��وار ال�شاركية �ليات ضمن نظي��الت القانون 

  .ا��ماعة عمل برنامج إعداد مرحلة خالل بھ تضطلع

                                                 
  .9، ص 2016مارس  – 2021-2016دليل املساطر ا��اص بالدعم والشراكة مع ا��معيات، : ا��لس ا���وي فاس مكناس 1
  .268الطبعة الثانية، مز�دة ومنقحة، ص –شرح وتحليل -الدستور ا��ديد للمملكة املغر�ية: كر�م ��رش 2
  . 169، ص 2018التقر�ر السنوي ا��لس ا���وي ل��سابات سوس ماسة برسم سنة  3
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توسيع مف�وم الشراكة والتعاون ب�ن املنتخب ا��ما�� والفاعل املد�ي، ل�شمل مرحلة التفك��  -

وصول إ�� مرحلة التقييم والت�بع، �� ا���ام تام مع ما حفلت و�ق��اح مرورا بمرحلة التنفيذ و�نجاز لل

يمكن ل��ماعات، �� "املتعلق با��ماعات وال�� نصت ع�� أنھ  113.14من القانون التنظي��  149بھ املادة 

إطار �ختصاصات ا��ولة ل�ا، أن ت��م فيما بي��ا أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع �دارات العمومية، 

ؤسسات العمومية أو ال�يئات غ�� ا���ومية �جن�ية أو ال�يئات العمومية �خرى أو ا��معيات أو امل

املع��ف ل�ا بصفة املنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو �شاط ذي فائدة 

، و�و ما يفتح ".مش��كة ال يقت��� ال��وء إ�� إحداث ��ص اعتباري خاضع للقانون العام أو ا��اص

ا��ال ل�يئات ا��تمع املد�ي لالنتقال من الشر�ك �س�شاري إ�� الشر�ك �س��اتي�� الذي �ستفاد من 

خ��اتھ ومؤ�التھ امليدانية وشب�اتھ التواصلية من أجل جماعة منتجة ومندمجة مع محيط�ا ا��ار��، 

املنغلق إ�� فضاء للتعاون وال�شارك والتضامن  و�التا�� تحول�ا من مجرد تنظيم يقوم ع�� ال�سي�� �داري 

تتدخل �� إطاره مجموعة من الفعاليات �� إطار مقار�ة �شاركية �س�م ف��ا �ل من ا��ماعات ال��ابية 

  .1والدولة وا��تمع املد�ي والفاعل�ن �قتصادي�ن واملواطن�ن وغ���م

  ا��معيقات العمل ال�شار�ي ومخاطر �عارض املص: املطلب الثا�ي

لتناول �كرا�ات ال�� تحول دون التدب�� ا��يد وتطو�ر العمل ال�شار�ي ب�ن املنتخب ا��ما�� 

كممثل للمجلس ال��ا�ي، والفاعل املد�ي كتمظ�ر من تمظ�رات ا��تمع املد�ي ع�� صعيد ا��ال 

  .ا��تضن ل�ما، فإنھ سوف التطرق إل��ا بحسب ارتباط�ا بطر�� الدراسة

خب ا��ما�� يمكن ع�� س�يل املثال استحضار �كرا�ات التالية وال�� تنقسم إ�� فبال�سبة للمنت

  .ذاتية موضوعية

توجس املنتخب ا��ما�� من الفاعل املد�ي، والتعامل معھ ع�� أنھ امتداد ل��ر�ات �حتجاجية *

جاه املواطن�ن، الساعية إ�� ملء الفراغ الذي تركھ قصور املنتخب ا��ما�� عن القيام بدوره الدستوري ت

وا��الة �ذه �ستوجب ترسيم حدود اشتغال كال الطرف�ن، مع ال�شدد �� حالة املنتخب ا��ما��، الذي 

املتعلق با��ماعات، بمجموعة من الصالحيات ال�� ي�ب�� اس�ثمار�ا،  113.14زوده القانون التنظي�� 

بل إن قراءة متأنية ملضام�ن �ذا القانون والعمل ع�� ج�� ثمار�ا كنتائج �عكس التنمية ا��لية امل�شودة، 

 .التنظي�� تخلص إ�� أنھ ال يمكن ل�ذا �خ�� أن يؤدي إ�� مبتغاه �� غياب أو �غي�ب لبا�� الشر�اء

ضعف تأط�� املنتخب ا��ما��، إذ ال يكفي �عديل القوان�ن وعصرن��ا بما يتالئم وتطور ا��تمع، *

�و���م وتلقي��م مستجدات �ذه القوان�ن، و�و ما سبق للراحل امللك وإنما �ستلزم �مر تأ�يل مطبق��ا وت

                                                 
التنظيم �داري املغر�ي ع�� ضوء مستجدات الدستور ا��ديد، ا��لة املغر�ية لإلدارة ا��لية والتنمية، سلسلة مؤلفات : منية بنلمليح 1

  .190الطبعة �و��، ص  113/2016وأعمال جامعية 
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فت�و�ن " ا��سن الثا�ي أن تطرق إليھ �� إحدى خطبھ بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب حيث قال

املنتخب ا���� �و شرط من شروط تحقيق الالمركز�ة �يجابية البناءة، حيث ال يمكن أن �سلم �سي�� 

  . 1"� منتخب�ن ال يتوفرون ع�� حد أد�ى من الت�و�ن والقدرة ع�� ال�سي��شؤوننا العامة إ�

وا��الة �ذه ت���م مع الطرح القائل بأن �علم أبجديات ال�سي�� ا��ما��، ال تتأ�ى بالفطرة بل 

باملمارسة و�طالع العل�� واملعر�� ع�� طر�قة ال�سي�� ا��يد، وم�� ات�� أن �نالك نقص �� كيفية 

�ان لزاما ع�� ا��لس ا��ما�� أن �س�� إ�� خلق مبادرات موج�ة أساسا لفائدة أعضائھ،  التدب��،

 . يتعلمون من خالل ما استع��� عل��م ف�مھ من قواعد قانونية مرتبطة بمجال ا���امة ا��لية

فمسؤولية التوجيھ ا��ز�ي تجاه املنتخب�ن، ل�ست : محدودية التأط�� ا��ز�ي للمنتخب ا��ما��*

التفك�� وال��ديد �� مناسبات حز�ية معلومة باملبادئ العامة ل��زب واختياراتھ السياسية، بل تكمن  مجرد

�� مدى امتالك �ذا �خ�� القدرة الالزمة والكفاءات الضرور�ة ل��جمة �ختيارات واملبادئ، ذلك أن 

لس�ان املتنامية، تجعل طبيعة العمل ا��ما�� وما تقتضيھ من مبادرات يومية ومعا��ات لسيل مطالب ا

من الضروري اعتبار �امش املبادرة والتحرك بال�سبة للمنتخب دون الرجوع املستمر لألج�زة ا��ز�ية �� 

  .�2ل صغ��ة وكب��ة فيما يطرحھ العمل اليومي

و�التا�� فاألحزاب السياسية مطالبة بتقديم كفاءات قادرة ع�� �سي�� شؤون الساكنة و�ستجابة 

، و�و ما �ستوجب إقرار ديموقراطية داخلية كتعب�� عن الب�ئة السليمة ال�� �ع�ش�ا �حزاب ملتطلبا��م

 .املغر�ية، وإال فإننا سن�ون أمام معاي�� ت�تقص من جودة تأط�� �حزاب ملناضل��ا

عدم تطبيق الوعود �نتخابية خالل مرحلة ال�سي��، تحت ذر�عة صعو�ة تنفيذ�ا، و�ون ا��الس *

ة قد تركت للمجلس ا��ا�� محصلة ثقيلة من املشا�ل التنظيمية والديون ال�� �ستحيل مع�ا السابق

تنفيذ ما تم التع�د بھ سلفا، مما يؤدي إ�� فقدان ال�يئة الناخبة للثقة �� املنتخب الذي روج ملشروعھ 

سي���ا، فاإلقدام �نتخا�ي، دونما أن ت�ون لديھ نظرة مسبقة عن وضعية ا��ماعة ال��ابية ال�� ينوي �

ع�� توز�ع الوعود دون �ملام بواقع ا��ال ودون امتالك ضمانات واقعية سيؤدي بھ إ�� �صطدام مع 

  .طموحات املواطن�ن ال�� علقت عليھ

وعليھ فإن املنتخب ا��ما�� يتع�ن عليھ أن يتوفر ع�� ملكة سبقية �طالع و�نتماء إ�� ا��ماعة 

غمار التنافس ف��ا، ح�� يتمكن من وضع برنامج عمل ا��ماعة، ع�� ضوء ما ال��ابية ال�� ينوي خوض 

 .وعد بھ من إجراءات وتداب��، تلزمھ أخالقيا بضرورة تنفيذ�ا
                                                 

، مأخوذ من عند سم��ة 1984غشت  �20طاب املل�ي للراحل ا��سن الثا�ي بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب بتار�خ مقتطف من ا� 1

جيادي، ا���امة ا��يدة وتدب�� الشأن العام ا����، أطروحة لنيل الدكتوراه �� القانون العام، جامعة املو�� إسماعيل بمكناس السنة 

  .159، ص 2013/2014ا��امعية 
  .162رجع نفسھ، ص امل 2
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أما فيما يتعلق باملعيقات ال�� تحول دون أداء الفاعل املد�ي مل�امھ ال�شاركية فيمكن تخليص 

  :�عض�ا �� النقاط التالية

�تمع املد�ي كشر�ك إ�� جانب املنتخب ا��ما�� �� تحقيق التنمية ا��لية، غياب الو�� بدور ا�-1

واعتباره مجرد أداة تنفيذية ملشار�ع أقرت سلفا و�صعب ع�� ا��ماعات ال��ابية إنجاز�ا، ع�� ضوء ما 

سلف، و�و القول الذي �عززه ما ذ�ب إليھ تقر�ر ا��لس ا���وي ل��سابات ���ة الدار البيضاء سطات 

بمناسبة قيامھ بم�امھ الرقابية ع�� إحدى ا��ماعات ال��ابية التا�عة إلقليم خر�بكة، حيث  2018ة سن

 ال�شاور  ع�� �جتماعية التنمية و�الة طرف من للتنمية اقتصر إنجازه ا��ما�� ا��طط أشار إ�� إعداد

 و�و املد�ي، ا��تمع اتلفعالي تام وغياب �بتدائية املدارس مدراء و�عض ا��ما�� ا��لس أعضاء مع

  .1 2022إ��  2017 من املمتدة للف��ة ا��ماعة عمل برنامج إعداد عند تداركھ تم الذي �مر

اخ��ال �عض ا��معيات لعالق��ا مع ا��ماعات ال��ابية ضمن قطبية املعارضة أو التمو�ل املا�� -2

رابح، فال�ل س�ستفيد من - قافة رابحملشار�ع�ا، و�و ما يف��� إ�� ضعف العمل ال�شار�ي، �� ظل غياب ث

توازن العالقة ب�ن الطرف�ن، ذلك أن �يئات ا��تمع املد�ي ال يجب أن تؤسس لفعل�ا التطو�� من منظور 

ما ستجنيھ من تمو�ل ما�� أل�شط��ا، وأن مسا�م��ا �يجابية �� تحقيق املشار�ع التنمو�ة ع�� صعيد 

من طرف ا��ماعة ال��ابية، كما أن حضور�ا كشر�ك  ا��ماعة ر�ينة بحصة الدعم ا��صصة ل�ا

اس��اتي�� ي�ب�� أن ينأى عن صيغة الرد املعاكس، أو ال��و�ج للمعارضة ال��ظية امل��صدة إلخفاقات 

ا��لس ا��ما��، بل يجب عليھ أن �ساعده و�ضع خ��اتھ تحت تصرفھ ملا فيھ الصا�� العام لساكنة 

  .ا��ماعة

س�شاري، دون العمل ع�� �عز�ز الفعل ال�شار�ي للمجتمع املد�ي، فالقانون �كتفاء بالدور � -3

املتعلق با��ماعات، ي�ب�� ل�يئات ا��تمع املد�ي أن تتعامل معھ كخطوة أولية من أجل  113.14التنظي�� 

ه فرض ذا��ا، باإلضافة إ�� اس�ثمار �افة �ليات املتاحة وال��ان املق��حة من أجل التأكيد ع�� دور 

  .ا��وري وال�ام �� إنجاح برامج التنمية ا��لية

القرب، من خالل �نتقال من  ديمقراطيةمن �نا تأ�ي أ�مية املقار�ة ال�شاركية �� ترسيخ فلسفة 

سلطة تمارس ع�� الس�ان إ�� سلطة �ش��ك مع�م، ع�� إدماج املقار�ة ال�شاركية �� السياسات العمومية 

اعد ع�� تحقيق تنمية عادلة وحقيقية، وال يتم ذلك إال عندما يتم إشراك التنمو�ة كمن��ية فعالة �س

                                                 
  .179، ص 2018التقر�ر السنوي ا��لس ا���وي ل��سابات الدار البيضاء سطات برسم سنة  1
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جميع الفاعل�ن ا��لي�ن من أفراد وجماعات إ�� جانب �يئات الدولة �� جميع مراحل صياغة املشار�ع 

  .1وتدب���ا من ال���يص والتحليل إ�� التخطيط والتنفيذ، إ�� الت�بع والتقو�م

 يمثل إذجدا  محدودة ا��معيات تمو�ل مصادرفقاللية القرار، تمو�ل ترا�ي ال يضمن است-4

 �� ا��ق أن كما .�اف غ�� يظل أنھ غ�� ا��معيات، من العديد لتمو�ل مصدر أ�م العمومي التمو�ل

 ل��معيات يتاح أن ي�ب�� إذدائما،  مضمونا ل�س وشفافة منصفة بصورة العمومي التمو�ل إ�� الولوج

ل بدون  إليھ الولوج
ّ

  .الداخ�� عمل�ا طر�قة و�� تنظيم�ا �� تدخ

 ال�امل دور�ا أن تلعب ل��معيات ي�س�� ح�� القائمة والصعو�ات العوائق إزالة و�التا�� فإنھ ي�ب��

 بخ����ا ل��معيات �ع��ف الذي 12 الفصل سيما وال ،2011دستور  من تكرسھ فصول عديدة الذي

  .2العمومية السياسات يموتقي وتنفيذ ِإعداد �� �� املسا�مة ومشروعي��ا

كما أن تمو�ل ا��تمع املد�ي �ش�ل غ�� منصف من شأنھ أن يؤدي إ�� ال عدالة مجالية، �غذ��ا 

العالقة املتقاطبة ب�ن ا��معوي والسيا���، فاألول فاعل مد�ي لھ استقالليتھ وديناميتھ ال�� ال ي�ب�� 

ة مضادة معاكسة لتوج�ات ا��لس ا��ما�� النظر إل��ا من طرف الثا�ي ع�� أ��ا نزعة نحو تب�� سلط

  .ضمن مجالھ ال��ا�ي

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

الديموقراطية ال�شاركية ا��لية �� املغرب، مقار�ة �� آليات إشراك املواطن �� تدب�� الشأن العام ا����، أطروحة لنيل : دمحم سدقاوي  1

  .226ص،  2014/2015لعلوم السياسية، جامعة ا��سن �ول سطات، السنة ا��امعية الدكتوراه �� القانون العام وا
  14ص  2016 / 28رقم  ذاتية والبي�� حول وضع ودينامية ا��ياة ا��معو�ة، إحالة و�جتما�� �قتصادي ا��لس تقر�ر 2
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  :خاتمة

إن تقو�ة العالقة ب�ن املنتخب ا��ما�� والفاعل املد�ي، من خالل �رتقاء ��ا من موضع رتابة 

التدب��، إ�� درجة التعاون واملشاركة الناجعة يقت��� منا طرح مجموعات من ا��الصات املل�سة بحلة 

  :صيات، من باب أن ا��امعة مؤ�لة للعب دور الوساطة املعرفية ب�ن الطرف�ن وال�� نجمل�ا فيما ي��التو 

صناعة نخبة محلية ل�ا من املؤ�الت ما يجعل�ا قادرة ع�� ���يص الواقع من أجل وضع : أوال

�ا �حزاب برامج محلية اس�نادا إ�� ما تم الوقوف عليھ من إم�انيات وإكرا�ات، و�� وظيفة �ش��ك ف�

السياسية كمسؤول عن إعداد وت�و�ن املنتخب ا��ما�� ح�� يص�� جا�زا لتحمل مسؤولية ال�سي��، ثم 

الدولة باعتبار�ا مؤ�لة لت�بعھ وتأط��ه ح�� �ستطيع القيام بدوره التنموي ع�� أحسن وجھ، إذ ل�ست 

سيط مساطر ال�سي�� �� وج�ھ وظيفة الدولة مر�ونة �ع��اتھ، بل إن لب تدخل�ا يكمن �� مساعدتھ وت�

  .لضمان العدالة ا��الية املرجوة

�عد سر�ان القوان�ن التنظيمية ل��ماعات ال��ابية بصفة عامة والقانون التنظي�� رقم : ثانيا

املتعلق با��ماعات بصفة خاصة، بدأت ت��ز عدة مشا�ل �� ت��يل مضام�ن �ذا القانون  113.14

بات العديد من رؤساء مجالس ا��ماعات يواج�ون مشا�ل حقيقية ��  التنظي�� ع�� أرض الواقع، حيث

تدب�� ا��ماعات وتحقيق التنمية ال��ابية، بفعل الصعو�ات ال�� يواج�و��ا �� عدة مجاالت، م��ا املسطرة 

 املعقدة إلخراج برنامج العمل وت��يلھ، وتدب�� املوارد ال�شر�ة، وعالقة ا��الس ا��ماعية �سلطة الوصاية،

  1.وقضية التأش�� ع�� قرارات رؤساء ا��الس ا��ماعية ومقررا��ا، باإلضافة إ�� مشا�ل املراقبة املالية

و�التا�� فقد أ��ت ا��اجة م��ة من أجل القيام ببعض التعديالت ع�� مستوى الفصول ال�� 

  .تحتاج إ�� تصو�ب يتما��� وضرورات واقع ا��ماعات ال��ابية

التفاع�� الناظم لعالقة املنتخب ا��ما�� والفاعل املد�ي، فقد تم التقدم  وارتباطا دائما با��انب

 113.14ببعض التعديالت ال�� يرى واضعو�ا أنھ من الضروري إ��اق�ا بامل�ن ال�شر��� للقانون التنظي�� 

املتعلق با��ماعات، حيث سبق للفر�ق ا��ر�ي بمجلس املس�شار�ن أن تقدم بمق��ح قانون تنظي�� يرمي 

منھ، من خالل اق��اح إم�انية إيداع العر�ضة عن طر�ق ال��يد �لك��و�ي مع إشعار  125إ�� �عديل املادة 

  .بالتوصل فورا، إ�� جانب ما سبق إقراره من آلية تقليدية قائمة ع�� �يداع لدى مكتب ا��ماعة ال��ابية

كيد ا��صري ع�� �ون منھ وذلك بحذف التأ 120ونحن من جان�نا نرى ضرورة �عديل املادة 

العر�ضة يجب أن يتم إيداع�ا من طرف جمعية ي�ون �شاط�ا مرتبطا بموضوع العر�ضة، بل يجب أن 

                                                 
، مقتطف من مقال مأخوذ من املوقع �لك��و�ي "يديالبيج"القانون التنظي�� ل��ماعات تحت مج�ر فر�ق .."�عد سنة ونصف من اعتماده 1

  .��زب العدالة والتنمية
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يبقى �ذا الفعل مفتوحا �� وجھ جميع ا��معيات ذات الوجود القانو�ي، مع تحبيذ وضع�ا من طرف 

  .جمعية ل�ا �شاط يدخل �� ا�تمامات العر�ضة

ب بفرض استقالليتھ السيادية واملالية عن أي م�ون سيا��� أو الفاعل املد�ي مطال: ثالثا

اقتصادي، وأن ت�ون تدخالتھ مب�ية ع�� دوره التنموي التطو�� والتوعوي، وذلك ح�� �ستطيع فرض 

إذ ي�ب�� ل�ذه �ستقاللية أن تتجسد من . ا��س ال�شار�ي من جانبھ فعال، وتأث��ا �� حق ا��انب �خر

ح برامج ومشار�ع تحتاج إ�� املنتخب ا��ما�� الذي يؤمن بنجاع��ا، �غض النظر عن خالل القدرة ع�� طر 

�ونھ مصدر التمو�ل، وذلك من أجل تكر�س الدور ا��وري للفاعل املد�ي، كقيمة مضافة ع�� التنمية 

  .ا��لية

ية ع�� مطلب التفاعل ب�ن املنتخب ا��ما�� والفاعل املد�ي يجب أن يتوج �عقد شرا�ات مب�: را�عا

برامج التنمية ا��لية املتوافق عل��ا، سواء من حيث دوا�� �ق��اح وكيفية التنفيذ ثم تحصيل النتائج 

فالقانون التنظي�� املتعلق با��ماعات إطار قانو�ي �� جعبتھ الكث�� من . واست�باط مؤشرات النجاح

اقتصادية ذات �عد تضام�� ي�ون �ليات ال�� ت�تج توافقات مجالية، ع�� شا�لة مشار�ع اجتماعية و 

  .املواطن املستفيد �ول م��ا
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  :املراجع املعتمد عل��ا

املتعلق با��ماعات، الصادر ب�نفيذه الظ��� الشر�ف رقم  113.14القانون التنظي�� رقم  -

يوليو  23خ بتار� 6380، الصادر با��ر�دة الرسمية عدد )2015يوليو  7( 1436من رمضان  ��20  1.15.85

  ؛2015

  املتعلق با��ماعات؛ 113.14دليل منتخ�� ا��ماعات ع�� ضوء القانون التنظي�� رقم  -

  ؛2016سلسلة دليل املنتخب، مطبعة وزارة الداخلية،  -

  ؛2015النظام الداخ�� ��لس جماعة مكناس، أكتو�ر -

 113.14تطبيقية للقانون التنظي�� املدير�ة العامة ل��ماعات ا��لية، املراسيم ال: وزارة الداخلية -

  املتعلق با��ماعات، مطبعة وزارة الداخلية؛

 ذاتية والبي�� حول وضع ودينامية ا��ياة ا��معو�ة، إحالة و�جتما�� �قتصادي ا��لس تقر�ر -

  ؛2016 / 28رقم 

- 2016دليل املساطر ا��اص بالدعم والشراكة مع ا��معيات، : ا��لس ا���وي فاس مكناس -

  ؛2016مارس  – 2021

  ؛2018التقر�ر السنوي ا��لس ا���وي ل��سابات الدار البيضاء سطات برسم سنة  -

  ؛2018التقر�ر السنوي ا��لس ا���وي ل��سابات سوس ماسة برسم سنة  -

، مجلة مسالك �� الفكر والسياسة "النخبة ا��لية �� ال�سق السيا��� املغر�ي: سلمان بو�عمان - 

  ، مطبعة النجاح ا��ديدة، الدار البيضاء؛11/12، العدد و�قتصاد

إش�الية ت�و�ن املنتخب ا��ما�� والناخب �� املغرب، ا��لة املغر�ية لإلدارة : عبد هللا حار��� -

  ؛2001، 32ا��لية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 

 11-���10 باملغرب، مجلة أمل عدد الثقافة السياسية للمنتخب�ن وتنظيم ا��ال ا�: دمحم �سعد -

1997   

ا���امة ال��ابية ال�شاركية، منظور �شار�ي لدور الساكنة وا��تمع املد�ي : عبد الرحمان املا��� -

�� التدب�� ال��ا�ي، أطروحة لنيل الدكتوراة �� القانون العام والعلوم السياسية، جامعة ا��سن �ول 

  ؛�2012/2013سطات السنة ا��امعية 
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ا��تمع املد�ي، ���ھ، مفارقاتھ، ومصادره، دار ال�ادي للطباعة وال�شر، الطبعة : دمحم الغيال�ي-

  ؛�2004و�� 

جمال الدين الشاوي، التدب�� ا���� ب�ن الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية ال�شاركية، بحث  -

   .2011/2012، السنة ا��امعية لنيل دبلوم املاس�� �� القانون العام، جامعة عبد املالك السعدي

 :                          املوقع �� ال�شاركية، والديمقراطية املد�ي ا��تمع املناصيفي، مصطفى -

http://www.hespress.com/opinions/62646.html  

براد�غم جديد لتدب�� الشأن العام ا����، ا��لة املغر�ية : ركيةالديمقراطية ال�شا: نجيب ج��ي  -

  ؛2011-7للسياسات العمومية العدد 

 ا��زائر حال�� دراسة :ال�شاركية الديمقراطية تكر�س �� املد�ي ا��تمع دور : �م�ن سو�قات -

  ؛2017يونيو - 17واملغرب، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 

�� تدب�� ثقافة �ختالف املسألة ا���و�ة وقضايا التنظيم والديموقراطية : مصطفى محسن -

  ؛1999سنة  6-5والتنمية �� العالم الثالث، املغرب نموذجا، مجلة دراسات عر�ية العدد 

  الطبعة الثانية، مز�دة ومنقحة؛–شرح وتحليل -الدستور ا��ديد للمملكة املغر�ية: كر�م ��رش -

ظيم �داري املغر�ي ع�� ضوء مستجدات الدستور ا��ديد، ا��لة املغر�ية التن: منية بنلمليح -

  الطبعة �و��؛ 113/2016لإلدارة ا��لية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية 

سم��ة جيادي، ا���امة ا��يدة وتدب�� الشأن العام ا����، أطروحة لنيل الدكتوراه �� القانون  -

  ؛2013/2014سماعيل بمكناس السنة ا��امعية العام، جامعة املو�� إ

الديمقراطية ال�شاركية ا��لية �� املغرب، مقار�ة �� آليات إشراك املواطن �� تدب�� : دمحم سدقاوي  -

الشأن العام ا����، أطروحة لنيل الدكتوراه �� القانون العام والعلوم السياسية، جامعة ا��سن �ول 

  .2014/2015سطات، السنة ا��امعية 
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 :الدیمقراطیة التشاركیة في تجارب تونس والمغرب والجزائر

  بین االعتراف الدستوري والتقیید القانوني

�� سياق التحوالت ال�� عرف�ا ا���از التنظ��ي للديمقراطية �� عالقتھ باملمارسة �نتخابية، 

جھ نحو توسيع دائرة املشاركة السياسية 

لألفراد وجمعيات ا��تمع املد�ي، وذلك ل�س �� نطاق وحدود التعب�� عن �رادة العامة املع�� ع��ا 

بواسطة صناديق �ق��اع؛ بل من خالل اعتماد مقار�ات تجعل من الفعل العمومي مواكبا للفعل 

ا��تمع من ب�ن أ�داف�ا لتحقيق /

  .مجموع املصا�� ا��اصة، ومن ج�ة أخرى، فاعال مشار�ا �� تدب�� الشأن العام

و�كذا، ستظ�ر الديمقراطية ال�شاركية �أحد ا��لول ملواج�ة ��ع�اسات ال�� خلف��ا املمارسة 

حيث أبانت ا��الس املنتخبة سواء ع�� املستو��ن 

، و�التا�� فإن اعتماد �نظمة 2املركزي وا����، ع�� أ��ا باتت تبدو �عيدة عن ا�شغاالت املواطن وا��تمع

                                                 
م ش�لت محاولة �حاطة النظر�ة بمف�وم الديمقراطية ال�شاركية إ�� بروز مجموعة من املقار�ات والتصورات التعر�فية، وذلك وفقا مليوال��

ن ع�� أن ي�ون للمواطنات واملواطن�ن وا��تمع املد�ي دور من خالل املبادرة، 

�� ) ي(أنظر. ورأي للتأث�� �� صناعة القرارات املركز�ة وا��لية و�ختيارات ا��ماعية ضمن ا��االت ال�� �عنيھ مباشرة وتمس حياتھ اليومية

دراسة حالة تو�س وا��زائر واملغرب : ظل �صالحات السياسية و�دار�ة �� الدول املغار�ية

  .223 :، ص

- Dominique Rousseau: "La démocratie continue

- Richard W. Krouse: "Polyarchy& Participation: The Changing

Chicago Press, Vol. 14, No. 3, (1982), pp. 442

يرى مارسيل غوشيھ، أن الديمقراطية �ع�ش أخر مراحل�ا �� التار�خ ا��اضر، مف��ضا أن الش�ل ا��ديد الذي ستأخذه يتجھ نحو إقرار 

ما، مس��ة الديمقراطية و�� بإم�اننا ا��ازفة بالقول إننا سوف نرى يو 

فمنطق�ا . تذ�ب باتجاه أخر، إنھ يوم من الصعب الت�بؤ بھ، ولكنھ مع ذلك محدد سلفا �� حال الديمقراطية كما تن�شر اليوم من جديد

املباشر إ��  النظامي التماث�� �سمح منذ �ن برؤ�ة مركز التناقض الذي س�تم من حولھ كسر ا��لقة، �� ��ظة معينة سيعيد مثال ا��كم

سوف دائرة ��تمام، �� صيغة ر�ائز ال غ�� ع��ا، �ذه ��عاد ل��ياة ا��ماعية والوحدة املش��كة ال�� أ�مل��ا تطلعات الساعة ا��اضرة، و 

  عبد الرحمان بنكرارة. 
  باحث �� سلك الدكتوراه
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الدیمقراطیة التشاركیة في تجارب تونس والمغرب والجزائر

بین االعتراف الدستوري والتقیید القانوني

�� سياق التحوالت ال�� عرف�ا ا���از التنظ��ي للديمقراطية �� عالقتھ باملمارسة �نتخابية، 

جھ نحو توسيع دائرة املشاركة السياسية أصبحت معظم الدول بما ف��ا العر�ية واملغار�ية خاصة تت

لألفراد وجمعيات ا��تمع املد�ي، وذلك ل�س �� نطاق وحدود التعب�� عن �رادة العامة املع�� ع��ا 

بواسطة صناديق �ق��اع؛ بل من خالل اعتماد مقار�ات تجعل من الفعل العمومي مواكبا للفعل 

/املواطن/تجعل من الفرد السيا��� التمثي�� ع�� ن�� مقار�ات �شاركية،

مجموع املصا�� ا��اصة، ومن ج�ة أخرى، فاعال مشار�ا �� تدب�� الشأن العام

و�كذا، ستظ�ر الديمقراطية ال�شاركية �أحد ا��لول ملواج�ة ��ع�اسات ال�� خلف��ا املمارسة 

حيث أبانت ا��الس املنتخبة سواء ع�� املستو��ن ، ب1السياسية الناتجة عن الديمقراطية التمثيلية

املركزي وا����، ع�� أ��ا باتت تبدو �عيدة عن ا�شغاالت املواطن وا��تمع

 
ش�لت محاولة �حاطة النظر�ة بمف�وم الديمقراطية ال�شاركية إ�� بروز مجموعة من املقار�ات والتصورات التعر�فية، وذلك وفقا مليوال��

ن ع�� أن ي�ون للمواطنات واملواطن�ن وا��تمع املد�ي دور من خالل املبادرة، �يديولوجية أو لتأثر�م با��صوصية ا��لية، إال أ��م يتفقو 

ورأي للتأث�� �� صناعة القرارات املركز�ة وا��لية و�ختيارات ا��ماعية ضمن ا��االت ال�� �عنيھ مباشرة وتمس حياتھ اليومية

ظل �صالحات السياسية و�دار�ة �� الدول املغار�ية الديمقراطية ال�شاركية ��

  .25-23: ، ص 2014: عمان، الطبعة �و�� -، دار ا��امد لل�شر والتوز�ع

، ص2014ماي : لبنان، الطلعة �و�� -، دار الفارا�ي"الدولة الغنائمية والر�يع العر�ي

"La démocratie continue", Revue des sciences sociales du politique; Année: 1996, pp: 277

Polyarchy& Participation: The Changing Democratic Theory of Robert Dahl

14, No. 3, (1982), pp. 442-443. 

يرى مارسيل غوشيھ، أن الديمقراطية �ع�ش أخر مراحل�ا �� التار�خ ا��اضر، مف��ضا أن الش�ل ا��ديد الذي ستأخذه يتجھ نحو إقرار 

بإم�اننا ا��ازفة بالقول إننا سوف نرى يو : "نظام حكم قائم ع�� ا��كم الذا�ي املباشر، إذ يقول �� �ذا الصدد

تذ�ب باتجاه أخر، إنھ يوم من الصعب الت�بؤ بھ، ولكنھ مع ذلك محدد سلفا �� حال الديمقراطية كما تن�شر اليوم من جديد

النظامي التماث�� �سمح منذ �ن برؤ�ة مركز التناقض الذي س�تم من حولھ كسر ا��لقة، �� ��ظة معينة سيعيد مثال ا��كم

دائرة ��تمام، �� صيغة ر�ائز ال غ�� ع��ا، �ذه ��عاد ل��ياة ا��ماعية والوحدة املش��كة ال�� أ�مل��ا تطلعات الساعة ا��اضرة، و 

  ذ .
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الدیمقراطیة التشاركیة في تجارب تونس والمغرب والجزائر

  

  

  

  

  :مقدمة

�� سياق التحوالت ال�� عرف�ا ا���از التنظ��ي للديمقراطية �� عالقتھ باملمارسة �نتخابية، 

أصبحت معظم الدول بما ف��ا العر�ية واملغار�ية خاصة تت

لألفراد وجمعيات ا��تمع املد�ي، وذلك ل�س �� نطاق وحدود التعب�� عن �رادة العامة املع�� ع��ا 

بواسطة صناديق �ق��اع؛ بل من خالل اعتماد مقار�ات تجعل من الفعل العمومي مواكبا للفعل 

السيا��� التمثي�� ع�� ن�� مقار�ات �شاركية،

مجموع املصا�� ا��اصة، ومن ج�ة أخرى، فاعال مشار�ا �� تدب�� الشأن العام

و�كذا، ستظ�ر الديمقراطية ال�شاركية �أحد ا��لول ملواج�ة ��ع�اسات ال�� خلف��ا املمارسة 

السياسية الناتجة عن الديمقراطية التمثيلية

املركزي وا����، ع�� أ��ا باتت تبدو �عيدة عن ا�شغاالت املواطن وا��تمع

ش�لت محاولة �حاطة النظر�ة بمف�وم الديمقراطية ال�شاركية إ�� بروز مجموعة من املقار�ات والتصورات التعر�فية، وذلك وفقا مليوال�� 1

�يديولوجية أو لتأثر�م با��صوصية ا��لية، إال أ��م يتفقو 

ورأي للتأث�� �� صناعة القرارات املركز�ة وا��لية و�ختيارات ا��ماعية ضمن ا��االت ال�� �عنيھ مباشرة وتمس حياتھ اليومية

  : �ذا الصدد

الديمقراطية ال�شاركية ��: "بوحنية قوي  -

، دار ا��امد لل�شر والتوز�ع"أنموذجا

الدولة الغنائمية والر�يع العر�ي:"أديب �عمة -

", Revue des sciences sociales du politique; Année: 1996, pp: 277-278. 

Theory of Robert Dahl", The University of 

يرى مارسيل غوشيھ، أن الديمقراطية �ع�ش أخر مراحل�ا �� التار�خ ا��اضر، مف��ضا أن الش�ل ا��ديد الذي ستأخذه يتجھ نحو إقرار  2

نظام حكم قائم ع�� ا��كم الذا�ي املباشر، إذ يقول �� �ذا الصدد

تذ�ب باتجاه أخر، إنھ يوم من الصعب الت�بؤ بھ، ولكنھ مع ذلك محدد سلفا �� حال الديمقراطية كما تن�شر اليوم من جديد

النظامي التماث�� �سمح منذ �ن برؤ�ة مركز التناقض الذي س�تم من حولھ كسر ا��لقة، �� ��ظة معينة سيعيد مثال ا��كم

دائرة ��تمام، �� صيغة ر�ائز ال غ�� ع��ا، �ذه ��عاد ل��ياة ا��ماعية والوحدة املش��كة ال�� أ�مل��ا تطلعات الساعة ا��اضرة، و 



41 
 

 
  2021 ،8/9 جودزم عدد  - للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

السياسية الرا�نة آلليات الديمقراطية ال�شاركية �� تدب�� الشأن العام، س�سا�م �� إعادة �عر�ف 

الدولة واملواطن، وذلك من خالل �نتقال من املرحلة ال�� �عت�� ف��ا السياسة كحلقة  العالقة القائمة ب�ن

مقدسة للسيا��� �س�ب �يمنة ال�سق ا��ز�ي ع�� نمط حكم بما ال �سمح بمشاركة موسعة للمواطن�ن 

�� ا��ياة السياسية، إ�� مرحلة جديدة �سا�م و�شارك ف��ا املواطن �ش�ل مستمر ملعا��ة القضايا 

�جتماعية املطروحة، وذلك ��دف تحقيق نوع من الت�امل ب�ن الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية 

  .1ال�شاركية

، سنالحظ ��تمام امل��ايد 2و�الرجوع إ�� التجارب املغار�ية �� �ل من املغرب وتو�س وا��زائر

، حيث "الر�يع العر�ي"ما �عد زمن بإدماج الفضاء العمومي �� الشأن السيا��� السيما �� املرحلة �و�� 

جاءت معظم خطب رؤساء الدول تحث ع�� ضرورة إشراك املواطنات واملواطن�ن وفعاليات ا��تمع املد�ي 

واملنظمات �جتماعية �� مسلسل �صالح الدستوري، ع�� آليات ا��وار الوط�� واستقبال ال��صيات 

ابية، وذلك قصد املسا�مة �� إغناء النص املادي والفعاليات املدنية واملذكرات ا��معو�ة والنق

  .للمسودات الدستور�ة بآرا��م واق��احا��م �� مضمون التعاقد الدستوري

واملالحظ، أنھ ب��م �ذا ��تمام السيا��� باملشاركة الشعبية �� املسلسل التأس����، ستكرس 

وا��زائر ) 2014دستور (وتو�س ) 2011دستور (املقتضيات الدستور�ة ا��ديدة �� �ل من تجارب املغرب 

لفلسفة جديدة تقوم ع�� ر�ان استمرار أدوار �ؤالء الفاعل�ن ا��دد، ع�� تمكي��م من ) 2016دستور (

آليات دستور�ة وقانونية �� إطار الديمقراطية ال�شاركية، للمسا�مة �� تدب�� الشأن العام لبلوغ أ�داف 

  .اس��اتيجيا عند الدول العر�ية واملغار�ية التنمية ال�� أصبحت اليوم، ر�انا سياسيا

وع�� �ذا �ساس، فإن �ذه الورقة البحثية تقف حول املقتضيات الدستور�ة املكرسة 

للديمقراطية ال�شاركية، وال�� من شأ��ا مسا�مة املواطنات واملواطن�ن وكذا فعاليات ا��تمع املد�ي �� 

ا����، ومن ج�ة أخرى، وضع تقييم للنصوص القانونية تدب�� الشأن العام ع�� املستو��ن املركزي و 

املنظمة ل�ذه �ليات و�م�انيات الدستور�ة ا��ديدة، وكذا الصعو�ات القانونية ال�� قد تحول دون 

ممارس��ا وتفعيل�ا وفقا للفلسفة الدستورانية ال�� رافقت املسلسل التأس���� لعمليات �صالح ووضع 

                                                                                                                                                         
سار م: الدين �� الديمقراطية: "مارسيل غوشيھ".تت�ون �ذه ��عاد �� أش�ال جديدة ب�نما سي�ب�� مثال ا��كم املباشر لغة جديدة

  .153: ، ص2007: ب��وت لبنان، الطبعة �و�� -، ترجمة شفيق محسن، املنظمة العر�ية لل��جمة"العلمنة

الديمقراطية ل�ست عدالة مطلقة، بل اعت�� أن الكمال الديمقراطي �و ذلك املثل �ع�� واملن�� أو :"أن Jonn Deweyإذ �عت�� الفقيھ  1

عاث دون انقطاع، ع�� ص��ورة تصو�ب �ختالالت والقصور الذي قد ي��تب عن العملية الديمقراطية، �داة ال�� ستمكن العدالة من �نب

�ك�� وال يمكن أن ي�ون �ذا �نبعاث دون مشاركة واسعة وم��ايدة لعموم املواطن�ن، وا��تمع املد�ي، باعتبار�م �ك�� ارتباط بقضايا�م، و 

، مجلة الباحث للدراسات القانونية "الديمقراطية ال�شاركية ب�ن النظر�ة والتطبيق �� ا��زائر: "اوي ، نقال عن عبد القادر غيت"معرفة ��ا

  .68: ، ص2018، ا��لد �ول، مارس )9(والسياسية، العدد التاسع 

ضمن مستوى من  إن وضع الدول املغار�ية وفق �ذا ال��ت�ب، ال تدخل فيھ اعتبارات ��صية أو جغرافية، أو تفوق دولة ع�� أخرى  2

  .املستو�ات، بالقدر ما أن �مر يتعلق فقط �عامل التار�خ �� اصدار الدسات�� داخل �ذه التجارب املقارنة
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إ�� أي حد يمكن أن �سا�م : ديدة، وذلك من خالل مقار�ة السؤال املركزي التا��الدسات�� املغار�ية ا��

ال��سانة القانونية �� تفعيل املقتضيات الدستور�ة املتعلقة بآليات الديمقراطية ال�شاركية �� تجارب 

  املغرب وتو�س وا��زائر؟

  ة ا��ديدةالديمقراطية ال�شاركية �� النصوص الدستور�ة والقانوني: ا��ور �ول 

أصبحت ��� �نظمة السياسية املغار�ية والعر�ية أن إشراك ا��تمع �جتما�� �� تدب�� الشأن 

السيا��� أمرا ضرور�ا وم��ا كن�يجة للتطور الذي عّ��ت عنھ املطالب �جتماعية والسياسية ل��ر�ات 

ا��تمع صلب سياسا��ا  ، فما �ان من �ذه �نظمة إال أن تجعل"الر�يع العر�ي"�جتماعية زمن 

التأس�سية ��ظة وضع الدسات�� أو �صالح الدستوري، واملالحظ، أن مركز�ة ا��تمع ضمن املسلسل 

التأس����، يواز�ھ موقعھ وأدواره ا��ديدة ال�� باتت مؤطرة صلب ال�ندسة ا��ديدة للدسات�� املغار�ية �� 

  .�ل من التجر�ة املغر�ية والتو�سية وا��زائر�ة

�ليات الدستور�ة والقانونية للديمقراطية ال�شاركية ع�� املستو��ن املركزي : قرة �و��الف

  وال��ا�ي �� التجر�ة املغر�ية

أحدث مضمون دستورالتجر�ة املغر�ية نقلة نوعية مقارنة مع الس��ورة الدستور�ة والقانونية ال�� 

املغار�ية ا��ديدة ل�ل من تو�س وا��ائر فيما  قطع��ا اململكة منذ �ستقالل، ومن ج�ة أخرى، بالدسات��

يخص محور�ة ا��تمع �� صناعة السياسات العمومية سواء ع�� املستوى ا���� ل��ماعات ال��ابية وإن 

ع�� املستوى املركزي، حيث أفرد التعديل الدستوري املغر�ي مجموعة من الفصول ال�� تقر بضرورة 

املقيم�ن باملغرب أو خارجھ وكذا جمعيات ا��تمع املد�ي واملنظمات إشراك املواطنات واملواطن�ن سواء 

غ�� ا���ومية �� إعداد القرارات واملشار�ع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية، �ذا باإلضافة 

  .إ�� تفعيل�ا وتقييم�ا

نظمات غ�� ووعيا منھ بأ�مية وأداور املواطنات واملواطن�ن وكذا جمعيات ا��تمع املد�ي وامل

الديمقراطية املواطنة "... ا���ومية �� تدب�� الشأن العمومي، أن جعل املشرع الدستوري املغر�ي 

من ب�ن �سس ال�� يقوم  ،20111السيما فقرتھ الثانية من الدستور ) 1(�� الفصل �ول ..." وال�شاركية

ز��ا و�عاو��ا ومبادئ ا���امة ا��يدة عل��ا النظام الدستوري للمملكة، إ�� جانب الفصل ب�ن السلط وتوا

  .2ور�ط املسؤولية با��اسبة

                                                 
، )2011يوليو  29( 1432من شعبان  27صادر ��  1.11.91، الصادر ب�نفيذه الظ��� الشر�ف رقم 2011دستور اململكة املغر�ية لسنة  1

  .3600: ، ص2011يوليو  30مكرر،  5964: املغر�ية عددا��ر�دة الرسمية للمملكة 

يقوم النظام الدستوري للمملكة ع�� أساس فصل السلط، وتواز��ا و�عاو��ا، : "... إذ تنص �ذه الفقرة من الفصـل �ول ع�� أنھ2

  ...".والديمقراطية املواطنة وال�شاركية، وع�� مبادئ ا���امة ا��يدة، ور�ط املسؤولية با��اسبة
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و�� �ذا الصدد، يمكن الوقوف حول آليات الديمقراطية ال�شاركية ال�� نص عل��ا التعديل 

الدستوري �� التجر�ة املغر�ية وكذا النصوص القانونية املنظمة ل�ا، وال�� حدد�ا �� آليات العرائض 

، وأخ��ا �ليات ال�شاركية )ثانيا(، ثمامللتمسات �� ا��ال ال�شر��� )أوال(مومية املوج�ة للسلطات الع

  ).ثالثا(ل��وار وال�شاور العمومي و�يئاتھ 

  آليات العرائض املوج�ة للسلطات العمومية -أوال

ش�لت مسألة دس��ة ا��ق �� تقديم العرائض ألول مرة �� التجر�ة املغر�ية مك�سبا دستور�ا لتعز�ز 

ر�ة الرأي والتعب��، و�و حق �سمح للمواطنات واملواطن�ن سواء املقيم�ن باملغرب أو خارجھ من إيصال ح

مطالب أو مق��حات أو توصيات إ�� السلطات املعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا �� شأ��ا من اجراءات 

  .طبقا ألح�ام الدستور والقوان�ن ا��اري ��ا العمل

ع�� نوع�ن من العرائض وذلك حسب ا���ة  2011تور املغر�ي لسنة و�� �ذا الصدد، نص الدس

ال�� ستحال عل��ا �ذه العرائض وال�� يمكن أن ت�ون وج���ا ذات طا�ع مركزي أو ترا�ي، إذ نص الفصل 

، �� 1..."للمواطن�ن واملواطنات ا��ق �� تقديم عرائض إ�� السلطات العمومية"من الدستور ع�� أن  15

�� فقرتھ الثانية ع�� أنھ يمكن للمواطن�ن واملواطنات وجمعيات ا��تمع املد�ي  139ح�ن نص الفصل 

تقديم عرائض، ال�دف م��ا مطالبة ا��لس بإدراج نقطة تدخل �� اختصاصھ ضمن "... أيضا ا��ق �� 

  .2"جدول أعمالھ

طبيق من الدستور، ومن أجل ت 15فبخصوص العرائض املوج�ة للسلطات العمومية وفقا للفصل 

الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة �ذا  �44.14ذا املقت��� الدستوري، صدر القانون التنظي�� رقم 

، معت��ا السلطات العمومية �� مدلول �ذا القانون 3ا��ق �� تقديم العرائض إ�� السلطات العمومية

  .التنظي�� �ل من رئ�س ا���ومة أو رئ�س مجلس النواب أو رئ�س مجلس املس�شار�ن

                                                 
  .للمواطن�ن واملواطنات ا��ق �� تقديم عرائض إ�� السلطات العمومية: "و�نص �ذا الفصل ع�� أن 1

  ".و�حدد قانون تنظي�� شروط وكيفيات ممارسة �ذا ا��ق

تضع مجالس ا���ات، وا��ماعات ال��ابية �خرى، آليات �شاركية ل��وار وال�شاور، لت�س�� مسا�مة "ع�� أن  139ينص الفصـل  2

  .ملواطنات واملواطن�ن وا��معيات �� إعداد برامج التنمية وت�بع�اا

  ".ُيمكن للمواطنات واملواطن�ن وا��معيات تقديم عرائض، ال�دف م��ا مطالبة ا��لس بإدراج نقطة تدخل �� اختصاصھ ضمن جدول أعمالھ

إ�� السلطات العمومية، الصادر ب�نفيذه الظ���  بتحديد شروط وكيفيات ممارسة ا��ق �� تقديم العرائض 44.14قانون تنظي�� رقم  3

  .6074: ، ص2016غشت  18بتار�خ  6492، ا��ر�دة الرسمية عدد ) 2016يوليو  28(  1437من شوال  23صادر ��  1.16.107الشر�ف رقم 

  :كما صدرت أيضا نصوص تنظيمية أخرى أحال عل��ا �ذا القانون التنظي��، و�تعلق �مر ب�ل من

بتحديد تأليف ��نة العرائض واختصاصا��ا وكيفيات س���ا، )  2017ماي  25(  1438من شعبان  28صادر ��  2.16.773م رقم املرسو  -

  ).2018أبر�ل  17(  1439من رجب  30صادر ��  2.18.200املتمم بموجب املرسوم رقم 

بتعي�ن أعضاء ��نة العرائض، والذي تم �غي��ه )  2017يوليو  31(  1438ذي القعدة  7صادر ��  3.267.17قرار لرئ�س ا���ومة رقم  -

  ).2018يونيو  4(  1439من رمضان  19صادر ��  3.22.18بموجب قرار لرئ�س ا���ومة رقم 
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من القانون التنظي�� السالف الذكر، ) 3(لتفعيل �ذا ا��ق الدستوري، حددت املادة الثالثة و 

الشروط الواجب توفر�ا لقبول العرائض املوج�ة إ�� السلطات العمومية، بأن ي�ون ال�دف م��ا تحقيق 

عة، ومحررة املص��ة العامة، وأن ت�ون املطالب واملق��حات أو التوصيات ال�� تتضم��ا العر�ضة مشرو 

بكيفية وا��ة، ومرفقة بمذكرة مفصلة تب�ن �سباب الداعية إ�� تقديم�ا و��داف املتو�� م��ا، كما 

  .1يجب أن ت�ون مرفقة بالئحة دعم العر�ضة

من �ذا القانون التنظي�� �� حالة ) 4(املادة الرا�عة �عت�� العر�ضة ملغية بموجب و�� �ذا �طار، 

واملق��حات أو التوصيات تمس بالثوابت ا��امعة لألمة واملتعلقة بالدين �سالمي أو  ما إذا �انت املطالب

الوحدة الوطنية أو بالنظام املل�ي للدولة أو باالختيار الديمقراطي أو باملك�سبات ال�� تم تحقيق�ا �� مجال 

�انت العر�ضة ��م ا��ر�ات وا��قوق �ساسية كما �و منصوص عل��ا �� الدستور، أو �� حالة ما إذا 

قضايا تتعلق باألمن الداخ�� أو بالدفاع الوط�� أو باألمن ا��ار�� للدولة، أو أن ت�ون موضوع قضايا 

معروضة ع�� القضاء أو صدر �� شأ��ا حكم قضا�ي، أو �� ا��الة ال�� تتعلق بوقا�ع ت�ون موضوع تقص 

  .من قبل ال��ان النيابية لتق��� ا��قائق

، يمكن اعتبار العر�ضة �عد دراس��ا غ�� مقبولة �� حالة إذا ما )4(ة الرا�عة و�موجب نفس املاد

�انت املطالب واملق��حات أو التوصيات تخل بمبدأ استمرار�ة املرافق العمومية و�مبدأ املساواة ب�ن 

ضيقا، أو  املواطنات واملواطن�ن �� الولوج إ�� �ذه املرافق، أو إذا ما �انت تك���� طا�عا نقابيا أو حز�يا

  .طا�عا تمي��يا، أو تتضمن سبا أو قذفا أو �ش���ا أو تضليال أو اساءة للمؤسسات أو ���اص

أما بخصوص النوع الثا�ي من العرائض، فيتعلق �مر بتلك املوج�ة إ�� ا��ماعات ال��ابية املتمثلة 

�� فقرتھ الثانية من  ��139 ا���ات والعماالت و�قاليم وا��ماعات، وذلك حسب ما ينص عليھ الفصل 

الدستور، و�و املقت��� الدستوري الذي صدرت �� شأنھ ثالثة قوان�ن تنظيمية تخص �ذه ا��ماعات 

، تحدد �عض مقتضيا��ا شروط وكيفيات تقديم العرائض من طرف املواطنات واملواطن�ن 2ال��ابية

  .مية ال�� است�نت �ذه �خ��ةا��معيات، وذلك عكس العرائض املوج�ة للسلطات العمو باإلضافة إ�� 

                                                 
من القانون التنظي��، تلك الالئحة ال�� تتضمن توقيعات مدع�� العر�ضة،  2و�قصد بالئحة دعم العر�ضة حسب املدلول الوارد �� املادة  1

  .ا��م ال��صية والعائلية وأرقام بطائق�م الوطنية للتعر�ف وكذا عناو�ن إقام��موأسم

  :و�تعلق �مر ب�ل من 2

يوليو  7( 1436من رمضان  20صادر ��  1.15.83املتعلق با���ات الصادر ب�نفيذه الظ��� الشر�ف رقم  111.14القانون التنظي�� رقم  -

 121و 120و 119و 118(الفصول من . 6585: ، ص2015يوليو  23، بتار�خ 6380: ية عدد، ا��ر�دة الرسمية للمملكة املغر�)2015

  ).122و

 7( 1436من رمضان  20صادر ��  1.15.84املتعلق بالعماالت و�قاليم ب�نفيذه الظ��� الشر�ف رقم  112.14القانون التنظي�� رقم  -

 114و 113و 112(الفصول من . 6625: ، ص2015يوليو  23، بتار�خ 6380: ، ا��ر�دة الرسمية للمملكة املغر�ية عدد)2015يوليو 

  ).116و 115و
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�كذا، عرفت القوان�ن التنظيمية ل��ماعات ال��ابية العر�ضة بأ��ا �ل محرر يطالب بموجبھ 

املواطنات واملواطنون وا��معيات مجالس ا���ة أو العماالت و�قاليم أو ا��ماعات بإدراج نقطة تدخل 

د، الشروط والكيفيات لتقديم وإيداع كما حددت �� �ذا الصد. ��1 صالحياتھ ضمن جدول أعمالھ

  .العرائض حسب إذا ما �انت مقدمة من طرف املواطنات واملواطن�ن أو من طرف ا��معيات

فبال�سبة للعرائض املقدمة من طرف املواطن�ن واملواطنات، فقد اش��طت نفس الشروط سواء 

ي�ونوا من نفس ساكنة ا���ة أو  �انت موج�ة ��لس ا���ة أو العمالة و�قليم أو ا��ماعة، وذلك بأن

العمالة و �قليم أو ا��ماعة، وأن ت�ون ل�م مص��ة مش��كة �� تقديم�ا، وأن ي�ونوا باست�ناء ا���ة، 

  .تتوفر ف��م شروط ال���يل �� اللوائح �نتخابية

 توقيع 300أما بخصوص عدد التوقيعات املطلو�ة لقبول العر�ضة، فبال�سبة ل���ة فيتطلب توفر 

توقيع بخصوص ا���ات ال�� يبلغ عدد س�ا��ا مليون  400ل���ات ال�� يبلغ عدد س�ا��ا مليون �سمة،ثم 

توقيع بال�سبة ل���ات ال�� يبلغ عدد س�ا��ا ثالثة مالي�ن �سمة، أما بال�سبة  500وثالثة مالي�ن �سمة، و

سبة ل��ماعات ع�� أن ال يقل توقيع، أما بال� 300للعمالة أو �قليم ف�ش��ط أن تحصل العر�ضة ع�� 

مواطن بال�سبة  �200سمة و 35000توقيع فقط بخصوص ا��ماعات ال�� يقل عدد س�ا��ا عن  100عن 

  .2لغ���ا من ا��ماعات

أما العرائض املقدمة من طرف ا��معيات لدى مجالس ا��ماعات ال��ابية، فقد اش��طت �ذه 

مع��فا ��ا ومؤسسة باملغرب طبقا لل�شر�ع ا��اري بھ  القوان�ن التنظيمية ع�� أن ت�ون �ذه ا��معيات

سنوات، و�عمل طبقا للمبادئ الديمقراطية وألنظم��ا �ساسية، وأن ت�ون ) 3(العمل ملدة تز�د عن ثالث 

�� وضعية سليمة إزاء القوان�ن و�نظمة ا��اري ��ا العمل، وأن ي�ون مقر�ا أو أحد فروع�ا واقعا ب��اب 

ية املعنية بالعر�ضة، وأن ي�ون �شاط�ا مرتبطا بموضوع العر�ضة، �ذا وقد اش��ط ا��ماعة ال��اب

  .3عضو منخرط) 100(القانون التنظي�� للعماالت و�قاليم أن ي�ون عدد منخرطي ا��معية يفوق املائة 

                                                                                                                                                         
يوليو  7( 1436من رمضان  20صادر ��  1.15.85املتعلق با��ماعات ب�نفيذه الظ��� الشر�ف رقم  113.14القانون التنظي�� رقم  -

 124و 123و 122و 121(الفصول من . 6660: ، ص2015يوليو  23، بتار�خ 6380: ا��ر�دة الرسمية للمملكة املغر�ية عدد). 2015

  ).125و

املتعلق بالعماالت و�قاليم،  112.14من القانون التنظي�� رقم  113املتعلق با���ات، واملادة  111.14القانون التنظي�� رقم  119املادة  1

  .املتعلق با��ماعات 113.14من القانون التنظي�� رقم  122واملادة 

املتعلق بالعماالت و�قاليم،  112.14من القانون التنظي�� رقم  114املتعلق با���ات، واملادة  111.14لقانون التنظي�� رقم ا 120املادة  2

  .املتعلق با��ماعات 113.14من القانون التنظي�� رقم  123واملادة 

املتعلق بالعماالت و�قاليم،  112.14ون التنظي�� رقم من القان 115املتعلق با���ات، واملادة  111.14القانون التنظي�� رقم  121املادة  3

  .املتعلق با��ماعات 113.14من القانون التنظي�� رقم  124واملادة 
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، فتودع 1و�خصوص كيفيات إيداع العر�ضة املقدمة من طرف املواطنات واملواطن�ن وا��معيات

س مجلس ا��ماعة ال��ابية املعنية مقابل وصل �سلم فورا، ومن تمة تحال ع�� مكتب ا��لس إ�� رئ�

  .الذي يتحقق من اس�يفاء�ا للشروط القانونية ا��ددة �� القوان�ن التنظيمية

�كذا، و�� حال قبول العر�ضة، ���ل �� جدول أعمال ا��لس �� الدورة العادية املوالية، وتحال 

ال��ان الدائمة ا��تصة لدراس��ا قبل عرض�ا ع�� ا��لس للتداول �� شأ��ا، و�� حالة ع�� ال��نة أو 

عدم قبول�ا من طرف مكتب ا��لس، يقوم الرئ�س ب�بليغ الوكيل أو ممثل ا��معية حسب ا��الة بقرار 

ال�سبة أش�ر ب) 3(بال�سبة ل���ة أو العمالة و�قليم و�� ثالثة ) 2(الرفض املعلل داخل أجل ش�ر�ن 

  .2ل��ماعات ابتداء من تار�خ التوصل بالعر�ضة

  امللتمسات �� ا��ال ال�شر��� - ثانيا

التقدم بملتمسات �� مجال ال�شر�ع  حقللمواطنات واملواطن�ن14خول الدستور من خالل الفصل 

ستور، وذلك ��دف املسا�مة �� املبادرة ال�شر�عية ا��ولة إ�� ج�ات دستور�ة محددة وفقا ألح�ام الد

و�و املستجد الدستوري الذي يجعل من الفضاء العمومي مسا�ما وفاعال جديدا �� ا��ال ال�شر��� 

  .3املغر�ي وضمن امليادين ال�� يختص القانون بال�شر�ع ف��ا

الشروط والكيفيات املطلو�ة ملمارسة ا��ق  64.14القانون التنظي�� رقم و�� �ذا �طار، حدد 

و�كذا، لقبول امللتمس، يجب أن يكون ال�دف منھ تحقيق . �4 مجال ال�شر�ع�� تقديم امللتمسات �

املص��ة العامة، ومحررا بكيفية وا��ة و�� ش�ل اق��احات أو توصيات، وأن يكون مرفقا بمذكرة 

مفصلة ت�ي�ن �سباب الداعية لتقديمھ و��داف املتوخاة منھ، وم��صا لالختيارات ال�� يتضم��ا، 

                                                 
  :فبخصوص ش�ل العر�ضة والوثائق املث�تة ال�� يتع�ن إرفاق�ا ��ا أحيل ع�� 1

والوثائق  رئ�س مجلس ا���ةلعر�ضة املودعة لدى بتحديد ش�ل ا) 2016أكتو�ر  6( 1438محرم  4صادر ��  2.16.401املرسوم رقم  -

  .7401: ، ص2016أكتو�ر  24، بتار�خ 6511: املث�تة ال�� يتع�ن إرفاق�ا ��ا، ا��ر�دة الرسمية للمملكة املغر�ية عدد

الة أو رئ�س مجلس العمبتحديد ش�ل العر�ضة املودعة لدى ) 2016أكتو�ر  6( 1438محرم  4صادر ��  2.16.402املرسوم رقم  -

  .7402: ، ص2016أكتو�ر  24، بتار�خ 6511: والوثائق املث�تة ال�� يتع�ن إرفاق�ا ��ا، ا��ر�دة الرسمية للمملكة املغر�ية عدد�قليم 

 رئ�س مجلس ا��ماعةبتحديد ش�ل العر�ضة املودعة لدى ) 2016أكتو�ر  6( 1438محرم  4صادر ��  2.16.403املرسوم رقم  -

  .7403: ، ص2016أكتو�ر  24، بتار�خ 6511: ا��ر�دة الرسمية للمملكة املغر�ية عدد. ال�� يتع�ن إرفاق�ا ��ا والوثائق املث�تة

املتعلق بالعماالت و�قاليم،  112.14من القانون التنظي�� رقم  116املتعلق با���ات، واملادة  111.14القانون التنظي�� رقم  122املادة  2

  .املتعلق با��ماعات 113.14تنظي�� رقم من القانون ال 125واملادة 

للمواطن�ن واملواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحدد�ا قانون "�� صيغتھ �صلية كما �و وارد �� الدستور ع�� أن  14الفصـل و�نص 3

  ."تنظي��، ا��ق �� تقديم ملتمسات �� مجال ال�شر�ع

ا��ق �� تقديم امللتمسات �� مجال ال�شر�ع، ب�نفيذه الظ��� الشر�ف رقم  بتحديد شروط وكيفيات ممارسة 64.14القانون التنظي�� رقم  4

: ، ص2016غشت  18، بتار�خ 6492، ا��ر�دة الرسمية للمملكة املغر�ية عدد )2016يوليو  28( 1437من شوال  23صادر ��  1.16.108

6077.  
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من مدع�� امللتمس  25000، موقعة ع�� �قل من قبل 1مشفوعا بالئحة دعم امللتمسع�� أن يكون 

  .2ومرفقة ب��� من بطائق�م الوطنية للتعر�ف

املق��حات أو التوصيات �� املقابل، �عت�� امللتمس املق��ح �� مجال ال�شر�ع غ�� مقبول، إذا �انت 

ة بالدين �سالمي أو الوحدة الوطنية أو بالنظام ال�� تتضم��ا تمس بالثوابت ا��امعة لألمة، واملتعلق

املل�ي للدولة أو باالختيار الديمقراطي أو باملك�سبات ال�� تم تحقيق�ا ف مجال ا��ر�ات وا��قوق 

�ساسية كما �و منصوص عل��ا �� الدستور، أو تتعلق بمراجعة الدستور أو القوان�ن التنظيمية أو 

املتعلقة با��ال العسكري، أو تخص �من الداخ�� أو الدفاع الوط�� أو قانون العفو العام أو النصوص 

�من ا��ار�� للدولة، كما �عت�� امللتمس غ�� مقبول، �� حالة ما إذا �ان يتضمن مق��حات أو توصيات 

  .تتعارض مع املواثيق واملعا�دات و�تفاقيات ال�� صادقت عل��ا اململكة أو انضمت إل��ا

ات إما مقابل وصل لدى مكتب مجلس النواب أو تبعث عن طر�ق ال��يد �لك��و�ي، تودع امللتمس

و�� حالة ما إذا �انت �ق��احات أو التوصيات تتعلق بقضايا مرتبطة ع�� وجھ ا��صوص با��ماعات 

ال��ابية أو التنمية ا���و�ة أو القضايا �جتماعية، فتودع باألسبقية ملكتب مجلس املس�شار�ن بنفس 

  .3الكيفية السالفة الذكر

يوما من تار�خ التوصل، و�بلغ رئ�س ا��لس ) 60(وتبعا لذلك، ي�ت ا��لس املع�� داخل أجل ست�ن 

يوما من ) 15(كتابة وكيل ��نة تقديم امللتمس بقرار قبول امللتمس أو رفضھ داخل أجل خمسة عشر 

  .4تار�خ البت فيھ، حيث يجب أن ي�ون قرار عدم قبولھ معلال

و�خصوص مآالت امللتمسات املقدمة �� مجال ال�شر�ع، يمكن ل�ل عضو أو أك�� من أعضاء ال��ان 

املعنية بموضوع امللتمس بأحد مجل��� ال��ملان إما بت�نيھ أو اعتماده �أساس لتقديمھ �� ش�ل مق��ح 

  .5قانون طبقا للمساطر ال�شر�عية املنصوص عل��ا �� النظام الداخ�� للمجلس املع��

  �ليات ال�شاركية ل��وار وال�شاور العمومي و�يئاتھ - لثاثا

حب�� بآليات ال�شاور وا��وار العمومي ال�� من شأ��ا  2011جاءت املقتضيات الدستور�ة لسنة 

�عز�ز ودعم الديمقراطية ال�شاركية، و�كذا، نصت �ذه املقتضيات الدستور�ة تارة �ش�ل صر�ح وتارة 

توف�� الظروف ال�� تمكن من �عميم الطا�ع الفع�� ��ر�ة "...ع�� ل أخرى �ش�ل ضم�� بضرورة العم

                                                 
  .ة ا��ق �� تقديم امللتمسات �� مجال ال�شر�عبتحديد شروط وكيفيات ممارس 64.14من القانون التنظي�� رقم  5املادة  1

  .لسالف الذكرا 64.14من القانون التنظي�� رقم  7املادة  2

  .السالف الذكر 64.14من القانون التنظي�� رقم  8املادة  3

  .السالف الذكر 64.14من القانون التنظي�� رقم  10املادة  4

  .ف الذكرالسال 64.14من القانون التنظي�� رقم  12املادة  5
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املواطنات واملواطن�ن، واملساواة بي��م، ومن مشارك��م �� ا��ياة السياسية و�قتصادية والثقافية 

، وأن جمعيات ا��تمع املد�ي واملنظمات غ�� 1)الفقرة الثانية من الفصل السادس..." (و�جتماعية

إطار الديمقراطية ال�شاركية، �� إعداد قرارات ومشار�ع لدى املؤسسات املنتخبة "... سا�م �� ا���ومية �

وع�� �ذه املؤسسات والسلطات تنظيم �ذه املشاركة، . والسلطات العمومية، وكذا �� تفعيل�ا وتقييم�ا

  .2)12الفصل ..." (طبق شروط وكيفيات يحدد�ا القانون 

ملواطن�ن واملواطنات سواء املقيم�ن باملغرب أو خارجھ �� ا��قوق ومن أجل تحقيق املساواة ب�ن ا

�عمل السلطات "ع�� أن  18املتعلقة بتفعيل آليات الديمقراطية ال�شاركية، أقر الدستور �� فصلھ 

العمومية ع�� ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغار�ة املقيم�ن �� ا��ارج، �� املؤسسات �س�شار�ة، 

  ".�يدة، ال�� يحد��ا الدستور أو القانون و�يئات ا���امة ا�

ولتقر�ب املواطن�ن واملواطنات من املرفق العمومي باعتباره ج�از �س�� إ�� تحقيق املص��ة العامة، 

"... من الدستور ع�� أن �ذه املرافق العمومي تتلقى  156و��دف تخليق �ذا املرفق، نص الفصـل 

  .3..."م، وتؤمن ت�بع�امالحظات مرتفق��ا، واق��احا��م وتظلما��

وحيث أن املواطن�ن واملواطنات �م أقرب للمؤسسات النيابية ال�� انتخبو�ا �� دوائر�م ال��ابية، 

و��دف ت�س�� مسا�م��م �� إعداد برامج التنمية وت�بع�ا، ومن تمة �نفتاح ع�� ا��يط �جتما�� وفق 

من الدستور ع�� أن التنظيم ا���وي  136صـل مقار�ة �شاركية مب�ية ع�� التواصل وال�شاور، نص الف

وال��ا�ي للمملكة يرتكز ع�� مبادئ التدب�� ا��ر، وع�� التعاون والتضامن، كما أنھ يؤمن مشاركة الس�ان 

                                                 
وا��ميع، أ��اصا ذاتي�ن واعتبار��ن، بما . القانون �و أس�� �عب�� عن إرادة �مة: " و�نص �ذا الفصل بالش�ل الوارد �� الدستور ع�� أن 1

 .ف��م السلطات العمومية، م�ساوون أمامھ، وملزمون باالمتثال لھ

الطا�ع الفع�� ��ر�ة املواطنات واملواطن�ن، واملساواة بي��م، ومن �عمل السلطات العمومية ع�� توف�� الظروف ال�� تمكن من �عميم 

 .مشارك��م �� ا��ياة السياسية و�قتصادية والثقافية و�جتماعية

 .�عت�� دستور�ة القواعد القانونية، وترات�ي��ا، ووجوب �شر�ا، مبادئ ملزمة

  ".ل�س للقانون أثر رج��

ؤسس جمع: "ع�� أنھ 12و�نص الفصـل  2
ُ
يات ا��تمع املد�ي واملنظمات غ�� ا���ومية وتمارس أ�شط��ا بحر�ة، �� نطاق اح��ام الدستور ت

 .والقانون 

 .ال يمكن حل �ذه ا��معيات واملنظمات أو توقيف�ا من لدن السلطات العمومية، إال بمقت��� مقرر قضا�ي

سا�م ا��معيات امل�تمة بقضايا الشأن العام، واملنظمات غ�� ا���ومية
ُ
، �� إطار الديمقراطية ال�شاركية، �� إعداد قرارات ومشار�ع لدى �

وع�� �ذه املؤسسات والسلطات تنظيم �ذه املشاركة، طبق شروط . املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية، وكذا �� تفعيل�ا وتقييم�ا

 .وكيفيات يحدد�ا القانون 

  ".سي���ا مطابقا للمبادئ الديمقراطيةيجب أن ي�ون تنظيم ا��معيات واملنظمات غ�� ا���ومية و�

 .تتلقى املرافق العمومية مالحظات مرتفق��ا، واق��احا��م وتظلما��م، وتؤمن ت�بع�ا: "و�نص �ذا الفصل ع�� أنھ 3

  ".بة والتقييمتقدم املرافق العمومية ا��ساب عن تدب���ا لألموال العمومية، طبقا للقوان�ن ا��اري ��ا العمل، وتخضع �� �ذا الشأن للمراق
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و��دف أجرأة . 1املعني�ن �� تدب�� شؤو��م، والرفع من مسا�م��م �� التنمية ال�شر�ة املندمجة واملستدامة

من الدستور املغر�ي ع�� أن  13وفق تداب�� وا��ة ومسطر�ة، نص الفصل  �ذا املقت��� الدستوري

إحداث �يئات لل�شاور، قصد إشراك مختلف الفاعل�ن �جتماعي�ن، "... �عمل السلطات العمومية ع�� 

  .2"�� إعداد السياسات العمومية وتفعيل�ا وتنفيذ�ا وتقييم�ا

العمومية ملزمة بوضع �ذه ال�يئات �آلية  و�ذلك، ت�ون ا��ماعات ال��ابية كسلطة من السلط

�شاركية ل��وار وال�شاور، قصد تجاوز السياسة ��غالقية ال�� م��ت تجارب التدب�� ال��ا�ي من خالل 

أسلوب التحكم �� صناعة القرار ا����، ومن تمة �نتقال إ�� مرحلة يكرس ف��ا الدستور ا��ديد 

��تلف الفاعل�ن من خواص وفعاليات مجتمعية ومواطنات لسياسة �نفتاح والتدب�� ال�شار�ي 

  .ومواطن�ن

و�قصد ��يئات ال�شاور العمومي حسب التقر�ر ال��كي�� ل��نة الوطنية ل��وار الوط�� حول 

مجموع املؤسسات وال��ان وال�يئات العمومية الدائمة أو "ا��تمع املد�ي وأدواره الدستور�ة ا��ديدة، 

و �فقية، ال�� تحد��ا السلطات العمومية قصد تدب�� وتنفيذ مختلف عمليات املؤقتة، القطاعية أ

ال�شاور ألجل التواصل والتفاعل مع املواطن�ن، وطنيا أو ج�و�ا أو محليا، واستطالع آرا��م وتطلعا��م 

  .3"وحاجيا��م بخصوص مشروع أو مخطط أو سياسة عمومية خالل مراحل إعداده وتنفيذه وتقييمھ

�شاور العمومي �� �ذا �طار كما �و وارد �� التقر�ر ال��كي�� ل��نة الوطنية ل��وار و��دف ال

  :الوط�� حول ا��تمع املد�ي وأدواره الدستور�ة ا��ديدة السالف الذكر، إ�� تحقيق ما ي��

 مأسسة فضاءات التواصل وا��وار والنقاش والتعاون ب�ن السلطات العمومية واملواطن�ن؛" -1

ا��وار والتفا�م املتبادل ب�ن مؤسسات الدولة واملواطن�ن حول أ�داف وإكرا�ات  �عز�ز -2

 مسلسل التدب�� العمومي، واس�باق جميع التوترات املمكنة؛

�عميم ثقافة التعاقد ب�ن مؤسسات الدولة ومنظمات ا��تمع املد�ي وكذا ترسيخ مبدأ التدب��  -3

 املب�� ع�� النتائج؛

                                                 
يرتكز التنظيم ا���وي وال��ا�ي ع�� مبادئ التدب�� ا��ر، وع�� التعاون والتضامن؛ و�ؤمن مشاركة الس�ان "ع�� أنھ  136ينص الفصـل  1

  ".املعني�ن �� تدب�� شؤو��م، والرفع من مسا�م��م �� التنمية ال�شر�ة املندمجة واملستدامة

�عمل السلطات العمومية ع�� إحداث �يئات لل�شاور، قصد إشراك مختلف : "امل�ن الدستوري، ع�� أنو�نص �ذا الفصـل كما �و وارد ��  2

  ".الفاعل�ن �جتماعي�ن، �� إعداد السياسات العمومية وتفعيل�ا وتنفيذ�ا وتقييم�ا

��وار الوط�� حول ا��تمع املد�ي وأدواره التقر�ر ال��كي�� ل��نة الوطنية ل: "الوزارة امل�لفة بالعالقات مع ال��ملان وا��تمع املد�ي 3

  .57: ، ص2014، أبر�ل "الدستور�ة ا��ديدة
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ع املؤطرة بقانون وتنمية روح ال�شارك الفع�� ب�ن الدولة وشر�ا��ا من �عز�ز ثقافة التطو  -4

 جمعيات مدنية وجماعات ترابية وفاعل�ن اقتصادي�ن؛ 

التحف�� ع�� تنمية وصقل وتجميع وتجو�د القوة �ق��احية ملنظمات ا��تمع املد�ي وتوج���ا  -5

 لفائدة ال��امج واملشار�ع القطاعية املعنية؛

سلسل اتخـاذ القرار العمومي من خالل توسيع و�عميم مشاركة الس�ان �� التنمية إغناء م -6

 �جتماعية و�قتصادية والثقافية والسياسية للبالد؛

 �عبئة �م�انات ال�شر�ة والقدرات �جتماعية للتنمية ال�شر�ة املستدامة؛ -7

شارك��م �� تنفيذ�ا وانخراط�م �� تملك املواطنات واملواطن�ن للسياسات وال��امج التنمو�ة وم -8

 صيان��ا وتطو�ر�ا؛ 

  .1"توطيد وتطو�ر ا���امة ا��يدة وتوسيع و�عز�ز الشفافية وال��ا�ة -9

تبعا لذلك، وتفعيال للمقتضيات الدستور�ة املذ�ورة، جاءت القوان�ن التنظيمية ل��ماعات 

. ��ا م�ام ال�شاور وا��وار العموميال��ابية بأح�ام ومقتضيات تب�ن وتحدد �ذه ال�يئات املسند إل

�يئات ) 3(، فقد نص ع�� أنھ تحدث ثالثة 2املتعلق با���ات 111.14فبال�سبة للقانون التنظي�� رقم 

�يئة اس�شار�ة �شراكة مع فعاليات ا��تمع املد�ي "اس�شار�ة لدى مجلس ا���ة، و�تعلق �مر ب�ل من 

�يئة "، و"تفعيل مبادئ املساواة وت�افؤ الفرص ومقار�ة النوعتختص بدراسة القضايا ا���و�ة املتعلقة ب

�يئة اس�شار�ة �شراكة مع الفاعل�ن "، و"اس�شار�ة تختص بدراسة القضايا املتعلقة با�تمامات الشباب

، ع�� أن يحدد النظام "�قتصادي�ن با���ة ��تم بدراسة القضايا ا���و�ة ذات الطا�ع �قتصادي

  .ية �اتھ ال�يئات وكيفيات تأليف�ا و�سي���االداخ�� للمجلس �سم

 112.14أما بخصوص با�� ا��ماعات ال��ابية �خرى، فقد نص �ل من القانون التنظي�� رقم 

املتعلق با��ماعات ��  113.14، وكذا القانون التنظي�� رقم 1113املتعلق بالعماالت و�قاليم �� مادتھ 

�الس ال��ابية �يئة اس�شار�ة �شراكة مع فعاليات ا��تمع ع�� أن تحدث لدى �ذه ا� ،1204مادتھ 

                                                 
  .58-57: التقر�ر ال��كي�� نفسھ، ص 1

يوليو  7( 1436من رمضان  20صادر ��  1.15.83املتعلق با���ات الصادر ب�نفيذه الظ��� الشر�ف رقم  111.14القانون التنظي�� رقم  2

  ).117و 116الفصل�ن . (6585: ، ص2015يوليو  23، بتار�خ 6380: ة للمملكة املغر�ية عدد، ا��ر�دة الرسمي)2015

يوليو  7( 1436من رمضان  20صادر ��  1.15.84املتعلق بالعماالت و�قاليم ب�نفيذه الظ��� الشر�ف رقم  112.14القانون التنظي�� رقم  3

  ).111و 110الفصل�ن . (6625: ، ص2015يوليو  23، بتار�خ 6380: ، ا��ر�دة الرسمية للمملكة املغر�ية عدد)2015

). 2015يوليو  7( 1436من رمضان  20صادر ��  1.15.85املتعلق با��ماعات ب�نفيذه الظ��� الشر�ف رقم  113.14القانون التنظي�� رقم  4

  ).120و 119ل�ن الفص. (6660: ، ص2015يوليو  23، بتار�خ 6380: ا��ر�دة الرسمية للمملكة املغر�ية عدد
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املد�ي، ي�ون اختصاص�ا منكبا حول دراسة القضايا �قليمية املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وت�افؤ 

الفرص ومقار�ة النوع، ع�� أن يحدد النظام الداخ�� ل�ل مجلس ع�� حدة �سمية �اتھ ال�يئة وكذا 

  .��اكيفيات تأليف�ا و�سي�

تبقى التجر�ة الدستور�ة املغر�ية غنية باملقتضيات القانونية والدستور�ة ال�� �سمح للمواطنات 

واملواطن�ن وا��معيات واملنظمات غ�� ا���ومية من املشاركة �� تدب�� الشأن العمومي ع�� املستو��ن 

و�ما التجر�ت�ن اللتان أبانت  املركزي وكذا ا����، وذلك باملقارنة مع التجر�ت�ن التو�سية وا��زائر�ة،

مقتضيا��ما الدستور�ة والقانونية، ع�� أن �ناك نوع من التدرج البطيء �� إقرار منظومة �سمح 

  .باملشاركة وال�شاور �� التدب�� العمومي، السيما ع�� املستوى املركزي 

  التجر�ة التو�سية آليات الديمقراطية ال�شاركية ع�� مستوى ا��ماعات ا��لية ��: الفقرة الثانية

أما بخصوص التجر�ة الدستور�ة والقانونية التو�سية باعتبار�ا كرونولوجيا توجت املسار 

، ال نجد إال فصال 2011وذلك �عد التجر�ة املغر�ية لسنة  2014الدستوري ما �عد الر�يع العر�ي بدستور 

ال�شاركية، و�تعلق �مر  واحدا ضمن ال�ندسة الدستور�ة ا��ديدة والذي يتحدث عن الديمقراطية

، الذي ينص ع�� أن ا��ماعات ا��لية �عتمد باإلضافة إ�� مبادئ ا��وكمة 1من الدستور  139بالفصل 

املفتوحة، آليات الديمقراطية ال�شاركية ��دف ضمان مسا�مة أوسع للمواطنات واملواطن�ن باإلضافة إ�� 

  .2ال��ابية ومتا�عة تنفيذ�اا��تمع املد�ي �� إعداد برامج التنمية وال��يئة 

واملالحظ أن التجر�ة الدستور�ة التو�سية بمقارن��ا مع التجر�ة املغر�ية، لم �عتمد آليات دستور�ة 

وقانونية لتفعيل الديمقراطية ع�� املستوى املركزي، �إعطاء ا��ق للمواطنات واملواطن�ن �� تقديم 

و�كذا، ت�ون . ت �� ا��ال ال�شر��� لدى ال��ملانالعرائض للسلطات العمومية أو حق تقديم امللتمسا

  .التجر�ة التو�سية قد أقرت فقط آليات �� إطار الديمقراطية ال�شاركية ع�� مستوى ال��ا�ي

ولتفعيل املقت��� الدستوري املتعلق بالديمقراطية ال�شاركية ع�� مستوى ا��ماعات ا��لية 

، تم إعداد منظومة من النصوص ���20143 لسنة من الدستور التو� 139املنصوص عليھ �� الفصل 

ماي  9والصادر بتار�خ  2018لسنة  29القانونية املت�املة، و�تعلق �مر ب�ل من القانون �سا��� عدد 

                                                 
 10 -1435ر�يع الثا�ي  10، �ثن�ن 157، الرائد الرس�� ل��م�ور�ة التو�سية، عدد خاص، السنة 2014دستور ا��م�ور�ة التو�سية لسنة  1

  .2014فيفري 

ئ ا��وكمة املفتوحة، �عتمد ا��ماعات ا��لية آليات الديمقراطية ال�شاركية، ومباد"و�نص �ذا الفصل كما �و وارد �� الدستور ع�� أن  2

  ".لضمان إس�ام أوسع للمواطن�ن وا��تمع املد�ي �� إعداد برامج التنمية وال��يئة ال��ابية ومتا�عة تنفيذ�ا طبقا ملا يضبطھ القانون 

ملقت��� الذي تم و�و ا. يقصد با��ماعات ا��لية وال�� تواز��ا ا��ماعات ال��ابية �� التجر�ة املغر�ية، �ل من بلديات وج�ات وأقاليم 3

تتجسد . تقوم السلطة ا��لية ع�� أساس الالمركز�ة: "من الدستور وال�� ينص ع�� أن 131التنصيص عليھ من خالل الفقرة الثانية للفصل 

الالمركز�ة �� جماعات محلية، تت�ون من بلديات وج�ات وأقاليم، �غطي �ل صنف م��ا �امل تراب ا��م�ور�ة وفق تقسيم يضبطھ 

  ".يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من ا��ماعات ا��لية.ن القانو 
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ق بمجلة ا��ماعات ا��لية 2018
ّ
 2018غشت  23املؤرخ ��  2018لسنة  744، و�مر ا���ومي عدد 1يتعل

لسنة  401، ثم �مر ا���ومي عــدد 2لداخ�� النموذ�� للمجالس البلديةيتعلق باملصادقة ع�� النظام ا

يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعمال آليات الديمقراطية ال�شاركية  2019ماي  6والصادر بتار�خ  2019

  .3من مجلة ا��ماعات ا��لية 30املنصوص عل��ا بالفصل 

تعلق با��ماعات ا��لية، فقد نصت �عض امل 2018لسنة  29و�الرجوع إ�� القانون �سا��� عدد 

أح�امھ ومقتضياتھ ع�� مجموعة من �ليات لتفعيل الديمقراطية ال�شاركية ع�� املستوى ال��ا�ي، ومن 

ع�� أن تتقيد  -املتمثلة �� البلديات وا���ات و�قاليم-ج�ة أخرى، ألزمت م�ونات �ذه ا��ماعات ا��لية 

�� �ل التداب�� ال�� تتخذ�ا، و�و املعطى الذي ورد �� أول فصل من �ذا بتفعيل الديمقراطية ال�شاركية 

القانون �سا���، والذي ينص ع�� أنھ ولتحقيق الالمركز�ة والتنمية الشاملة والعادلة واملستدامة �� 

قة ب�نظيم �يا�ل السلطة ا��لية، ثم صالحيا��ا 
ّ
إطار وحدة الدولة، يضبط �ذا �خ�� القواعد املتعل

  .4رق �سي���ا وفقا آلليات الديمقراطية ال�شاركيةوط

�� "املعنون بـ  ا��امسالقسم القانون �سا��� ل��ماعات ا��لية �� وع�� �ذا �ساس، خصص 

مقتضيات وأح�ام مش��كة تلزم ا��ماعات ا��لية ب�ل " الديمقراطية ال�شاركية وا��وكمة املفتوحة

ديمقراطية ال�شاركية �� �ل التداب�� ال�� تتخذ�ا، وا��ددة �� إشراك ت�و�نا��ا ال��ابية باعتماد آليات ال

، ثم إم�انية استفتاء )أوال(�� إعداد برامج التنمية وال��يئة ال��ابية ومتا�عة تنفيذ�ا وتقييم�ا امل�ساكن�ن 

�� �ل املعلومات ، ثم حق العموم �� �طالعع)ثانيا(امل�ساكن�ن حول إعداد برامج التنمية وال��يئة ال��ابية 

، باإلضافة إ�� تنظيم اللقاءات العلنية مع امل�ساكن�ن )ثالثا(لضمان شفافية التصرف وال�سي�� ا���� 

  ).را�عا(قبل اتخاذ �عض القرارات ا��ددة ع�� س�يل ا��صر 

  �� إعداد برامج التنمية وال��يئة ال��ابية ومتا�عة تنفيذ�ا وتقييم�ا -أوال

بأن يخضع إعداد برامج  �29 املتعلق با��ماعات ا��لية من خالل الفصل فرض القانون �سا��

التنمية وال��يئة ال��ابية وجو�ا إ�� آليات الديمقراطية ال�شاركية، وذلك بأن يضمن مجلس ا��ماعة 

                                                 
ق بمجلة ا��ماعات ا��لية، الرائد الرس�� ل��م�ور�ة التو�سية، عدد  2018ماي  9مؤرخ ��  2018لسنة  29قانون أسا��� عدد  1

ّ
: يتعل

  .1710: ، ص2018/05/15: ، تار�خ الرائد 039

يتعلق باملصادقة ع�� النظام الداخ�� النموذ�� للمجالس البلدية، الرائد  2018أوت  23 مؤرخ �� 2018لسنة  744أمر ح�ومي عدد  2

  .3893: ، ص2018ش�ن��  14، بتار�خ 74- 73الرس�� ل��م�ور�ة التو�سية، عدد 

كية املنصوص يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعمال آليات الديمقراطية ال�شار  2019ماي  6مؤرخ ��  2019لسنة  401أمر ح�ومي عــدد  3

  .1517: ، ص2019ماي  14، بتار�خ 39: من مجلة ا��ماعات ا��لية، الرائد الرس�� ل��م�ور�ة التو�سية، عدد 30عل��ا بالفصل 

قة ب�نظيم �يا�ل السلطة ا��لية وصالحيا��ا وطرق �سي���ا وفقا ) 1(الفصل �ول  4
ّ
��دف �ذا القانون �سا��� إ�� ضبط القواعد املتعل

  .ات الديمقراطية ال�شاركية بما يحّقق الالمركز�ة والتنمية الشاملة والعادلة واملستدامة �� إطار وحدة الدولةآللي
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وللمجتمع املد�ي حق�م �� املشاركة الفعلية �� مختلف مراحل إعداد برامج  1ا��لية ل�افة امل�ساكن�ن

مية وال��يئة ال��ابية ومتا�عة تنفيذ�ا وتقييم�ا، وأن يتم إعالم�م مسبقا بمشار�ع برامج التنمية التن

  .وال��يئة ال��ابية

ولتفعيل أدوار امل�ساكن�ن وا��تمع املد�ي �� إعداد برامج التنمية وال��يئة ال��ابية ومتا�عة تنفيذ�ا 

نموذ�� ع�� أن يتم وضع نظام  29نص ذات الفصل وتقييم�ا ع�� صعيد مجلس ا��ماعة ا��لية املع��، 

آلليات الديمقراطية ال�شاركية بأمر ح�ومي و�اق��اح من ا��لس �ع�� ل��ماعات ا��لية، ع�� أن 

يضبط ا��لس ا���� املنتخب بال�شاور مع ا��تمع املد�ي آليات الديمقراطية ال�شاركية وصيغ�ا بناء 

  .2ع�� النظام النموذ�� املذ�ور 

�ل من القانون �سا��� املتعلق با��ماعات ا��لية، فإن  �29ذا، واملالحظ أنھ بموجب الفصل 

برنامج تنموي ال يح��م �ح�ام السالفة الذكر، �عت�� مرفوضا، كما أن �ّل قرار تتخذه ا��ماعة ا��لية 

ؤشر عن أ�مية �دوار خالفا ملقتضياتھ، ي�ون قابال للطعن عن طر�ق دعوى تجاوز السلطة، مما �عطي م

، وذلك نظرا لإلش�االت ال�� "الر�يع العر�ي"املركز�ة ال�� بات يلع��ا امل�ساكنون وا��تمع املد�ي �عد موجة 

رافقت التدب�� ا���� �� ف��ات ا��كم السابقة �� ع�د �ل من الرئ�س�ن ا��ب�ب بورقيبة وز�ن العابدين 

  .عاصمة و��م�ش�م للتدب�� �داري الالمركزي بن ع��، ل��ك���ما السلطة ع�� مستوى ال

ول�س�يل دور امل�ساكن�ن وا��تمع املد�ي �� إعداد برامج التنمية وال��يئة ال��ابية ومتا�عة تنفيذ�ا 

من نفس القانون �سا��� ع�� أن تتو�� ا��ماعة ا��لية بمسك ��ل يتضّمن  30وتقييم�ا، نص الفصل 

املعنّية بالشأن ا���� بناء ع�� طل��ا، و��ال أخرا يتعلق بآراء و�ساؤالت  الئحة مل�ونات ا��تمع املد�ي

، مع ام�انية اعتماده وفق منظومة الك��ونية ل�س�يل 3امل�ساكن�ن وم�ونات ا��تمع املد�ي و�جابات ع��ا

 .املع�� �ذه العملية أثناء عرض م��ص املالحظات ومآال��ا عند افتتاح �ل جلسة ��لس ا��ماعة ا��لية

  

                                                 
���اص املقيم�ن فعليا با��دود ال��ابية ل��ماعة ا��لية املعنية أو : "�� فصلھ الثا�ي امل�ساكن�ن ع�� أ��م 401عرف �مر ا���ومي عــدد  1

  ".عمل�م أو �شاط�م �قتصادي ��االذين يتواجد مركز 

�س�� وزارة الشؤون ا��لية والب�ئة إ�� تجميع أك�� قدر من املق��حات و�راء بخصوص  2020تجب �شارة أنھ إ�� حدود بداية ش�ر يناير  2

ن اللقاءات واملشاورات مشروع أمر ح�ومي يضبط النظام النموذ�� آلليات الديمقراطية ال�شاركية، حيث عقدت �ذه �خ��ة مجموعة م

عن املوقع �لك��و�ي الرس�� . بالتعاون مع املركز الدو�� للتنمية ا��لية وا��كم الرشيد، وقد شملت �ذه اللقاءات مجموعة من البلديات

  .www.collectiviteslocales.gov.tn: لوزارة الشؤون ا��لية والب�ئة

يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعمال آليات  2019ماي  6مؤرخ ��  2019لسنة  401حيث صدر �� �ذا �طار، أمر ح�ومي عــدد  3

 14، بتار�خ 39: من مجلة ا��ماعات ا��لية، بالرائد الرس�� ل��م�ور�ة التو�سية، عدد 30الديمقراطية ال�شاركية املنصوص عل��ا بالفصل 

والباب الثا�ي معنون بـ " أح�ام عامة"ثة أبواب، �ول معنون بـفصال موزعة ع�� ثال 18، و�ضم �ذا �مر ا���ومي 1517: ، ص2019ماي 

، �� ح�ن أن الباب الثالث و�خ�� "شروط وإجراءات مسك ��ل آراء و�ساؤالت امل�ساكن�نوم�ونات ا��تمع املد�ي امل��لة و�جابات ع��ا"

  ".أح�ام انتقالية وختامية"جاء معنونا بـ



54 
 

 
  2021 ،8/9 جودزم عدد  - للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

  إم�انية استفتاء امل�ساكن�ن حول إعداد برامج التنمية وال��يئة ال��ابية - ثانيا

من أ�م املستجدات ال�� جاءت ��ا التجر�ة التو�سية بمقارنة مع التجارب العر�ية واملغار�ية، 

خالل  خاصة التجر�ت�ن املغر�ية وا��زائر�ة، أن وضعت إم�انية قانونية ��لس ا��ماعة ا��لية من

، بإجراء استفتاء امل�ساكن�ن حول إعداد برامج التنمية وال��يئة ال��ابية، حيث يمكن بناء ع�� 30الفصل 

مبادرة من رئ�س ا��ماعة ا��لية أو من ثلث أعضاء ا��لس، و�موافقة أغلبية ثل�� أعضاء ا��لس أن 

إم�انية اق��اح تنظيم �ذا استفتاء  يتم إجراء �ذا �ستفتاء، كما خول القانون �سا��� من ج�ة أخرى،

الناخب�ن ا��لي�ن با��ماعة ا��لية، ولقبول �ذه املبادرة الشعبية، يتطلب موافقة 10/1بمبادرة من ُعشر 

ل�� 
ُ
  ).2(أعضاء ا��لس ا����، وذلك �� أجل ال يتجاوز الش�ر�ن  3/2الحقة ألغلبية ث

�ستفتاء، ت�ون ا��ماعة ا��لية املعنية ملزمة  وع�� �ذا �ساس، و�� حالة املوافقة ع�� تنظيم

بتحمل نفقاتھ، وذلك بتوف�� �عتمادات قبل الشروع �� تنظيمھ وتحت إشراف ال�يئة العليا املستقلة 

، كما أنھ لت�ون نتائج �ستفتاء ملزمة، يجب أن ال تقل �سبة املشاركة حسب )33الفصل (لالنتخابات 

  .لناخب�ن امل��ل�نا 3/1عن ثلث  33نفس الفصل 

ول�س�يل أداء امل�ساكن�ن وفعاليات ا��تمع املد�ي �� تفعيل آليات الديمقراطية ال�شاركية 

للمسا�مة الفاعلة �� صناعة القرار ا����، نص القانون �سا��� السالف الذكر ع�� ضرورة اتخاذ 

وف�� املعلومات واملعطيات املتعلقة مجالس ا��ماعات ا��لية �ل التداب�� الضرور�ة واملمكنة بما �سمح بت

  .بالشأن ا���� وذلك ب�ل الوسائل املمكنة

  إطالع العموم ع�� �ل املعلومات لضمان شفافية التصرف وال�سي�� - ثالثا

من القانون �سا���  34لضمان شفافية التصرف وال�سي�� داخل ا��ماعات ا��لية، نص الفصل 

اءات والوسائل ال�� �سمح لعموم املواطن�ن واملواطنات وفعاليات ع�� أن تتخذ �ذه ا��ماعات �ل �جر 

، ا��تمع املد�ي باالطالع ع�� املعلومات، خاصة تلك املتعلقة بمشار�ع القرارات ال��تي�ية ل��ماعة ا��لية

شغال وال�سي�� املاليوالتصرف �� �مال�والعقود امل��مة من طرف ا��ماعة ا��لية، وكذا تلك املتعلقة باأل 

  .و�س�ثمارات املزمع إنجاز�ا من طرف ا��ماعة ا��لية املعنية

ا��ماعات ا��لية بأن تتعاون مع املع�د الوط��  34ولتحقيق ذلك، تلزم مقتضيات الفصل 

لإلحصاء ب��ك�� قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة مصنفة خاصة حسب ا���س والقطاع، ووضع�ا 

باحث�ن والعموم، قصد استغالل�ا �� رسم السياسات العامة ومخططات ع�� ذمة السلط العمومية وال

التنمية والبحوث ا��تلفة، و�� املقابل، يتو�� املع�د الوط�� لإلحصاء بتوف�� لفائدة ا��ماعات ا��لية 

  .نماذج وأساليب ضبط �حصائيات و�ساعد�ا قدر �م�ان ع�� مسك�ا
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، بإدراج �ل القرارات و�عالنات 36ى بموجب الفصل كما تقوم ا��ماعات ا��لية من ج�ة أخر 

  .والبالغات و�راء املنصوص عل��ا �� القانون �سا���، ع�� البوابة الرسمية ا��ّصصة ل��ماعات ا��لية

  تنظيم لقاءات علنية مع امل�ساكن�ن قبل اتخاذ �عض القرارات -را�عا

أولو�ة ك��ى إلتاحة الفرصة للم�ساكن�ن  أعطى القانون �سا��� املتعلق با��ماعات ا��لية

بإم�انية ��وء ا��الس البلدية وا���و�ة  35للمسا�مة �� اتخاذ �عض القرارات، وذلك أن نص الفصل 

لتنظيم لقاءات علنية مع امل�ساكن�ن، لتقديم إيضاحات من ا��لس ومق��حات من امل�ساكن�ن خاصة 

ية أعضا��ا، �� القضايا املرتبطة بمراجعة املعاليم ا��لية، قبل اتخاذ القرارات و�موافقة مسبقة ألغلب

وإبرام عقود التعاون والشراكة، واملسا�مة �� إ�شاء م�شآت عمومية،وابرام اتفاقيات �عاون مع السلط 

املركز�ة، وت�ليف جماعة محلية أخرى بصالحيات من متعلقات ا��ماعة أو قبول التع�د بصالحيات �عود 

خرى،والتصرف �� �مالك العمومية، والقرارات ال��تي�ية للمجالس ا��لية، واتفاقيات ��ماعة محلية أ

  .الشراكة والتعاون ا��ار��، وتمو�ل ا��معيات والتصرف �� ال�بات

بطلب معلل ��مسة باملائة ال��وء إ�� تنظيم �ذه اللقاءات العلنية  35كما يمكن حسب الفصل 

للبلدية أو ا���ة املعنية ع�� �قل، و�� حالة توفر �ذا النصاب  من امل��ل�ن بال��ل �نتخا�ي 5%

يوما من تار�خ ) 30(القانو�ي، ت�ون ا��ماعة ا��لية ملزمة ب�نظيم �ذه ا��لسة �� أجل أقصاه ثالثون 

  .إيداع الطلب

�ن و�� إطار ال��ام ا��ماعات ا��لية باتخاذ التداب�� ال�� من شأ��ا إشراك املواطنات واملواطن

وا��تمع املد�ي �� اتخاذ القرارات �� مختلف مراحل إعداد برامج التنمية وال��يئة ال��ابية ومتا�عة تنفيذ�ا 

وتقييم�ا، نص القانون �سا��� ع�� مجموعة من الب�يات �دار�ة �� ش�ل ��ان قارة لدراسة املق��حات 

  .و�راء املقدمة من لدن امل�ساكن�ن وا��تمع املد�ي

، ع�� أن يتو�� ا��لس 210من خالل الفصل  29مستوى البلدي، نص القانون �سا��� عدد فع�� 

��ان لدراسة املسائل ) 4(البلدي إثر تنص�بھ، إحداث عددا مالئما من ال��ان القارة ال يقل عن أر�عة 

ال�شاركية  املعروضة ع�� ا��لس، وال�� يجب أن �شمل وجو�ا �عض ا��االت ال�� من بي��ا الديمقراطية

  .1وا��وكمة املفتوحة

                                                 
  :، فيتعلق �مر ب�ل من210وص عل��ا �� الفصل فبخصوص ا��االت �خرى املنص 1

 الشؤون املالية و�قتصادية ومتا�عة التصرف؛ -"...

 النظافة وال��ة والب�ئة؛ -

 شؤون املرأة و�سرة؛ -

 �شغال وال��يئة العمرانية؛ -

 الشؤون �دار�ة وإسداء ا��دمات؛ -
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، 212 كما أنھ و�� إطار عمل ال��ان القارة با��لس البلدي، ت�ون �ذه �خ��ة بموجب الفصل

ملزمة باعتماد آليات الديمقراطية ال�شاركية، كما يمكن ل��ان أيضا أن تدعو للمشاركة �� أعمال�ا أعوان 

وي ا����ة، ول�ا أن تدعو امل�ساكن�ن أو م�ونات ا��تمع الدولة أو املؤسسات أو امل�شآت العمومية من ذ

  .املد�ي أو �ل ���اص الذين يمكن أن يفيدوا برأ��م بحكم �شاط�م أو خ����م

واملالحظ أيضا، أن �ذا القانون �سا��� قد جعل من أدوار امل�ساكن�ن وفعاليات ا��تمع املد�ي �� 

االت أك�� دقة وتفصيال، حيث أن ا��لس البلدي �� إطار الديمقراطية ال�شاركية، تمتد إ�� مجإطار 

الفصل (وأمثلة التخطيط العمرا�ي ) 238الفصل (إعداده ل��نامج �س�ثمار البلدي و�رنامج تج��� البلدية 

يضبط الذي ��ومي ا� مر�  مشروعسيحدد�ا ، ملزم باعتماد آليات الديمقراطية ال�شاركية ال�� )239

  .السالف الذكر ليات الديمقراطية ال�شاركيةالنظام النموذ�� آل

ع�� إحداث �و �خر ��نة قارة  308أما ع�� مستوى ا���ة، فقد نص القانون �سا��� �� الفصل 

ضمن با�� ال��ان �خرى، ت�ون م�لفة بالديمقراطية ال�شاركية وا��وكمة املفتوحة، وال�� يفرض عل��ا 

ات الديمقراطية ال�شاركية، كما يمكن ل�ذه ال��ان ع�� غرار اعتماد آلي 310القانون بموجب الفصل 

ال��ان التا�عة للمجلس البلدي، أن تقوم بالدعوة للمشاركة �� أعمال�ا �ل من أعوان الدولة أو 

املؤسسات أو امل�شآت العمومية من ذوي ا����ة، وكذا امل�ساكن�ن أو م�ونات ا��تمع املد�ي أو �ل 

  .يفيدوا برأ��م بحكم �شاط�م أو خ����م ���اص الذين يمكن أن

�ذا، و�� إطار قيام مجلس ا���ة بممارسة اختصاصاتھ ا��ددة بموجب القانون �سا���، نص 

ع�� أن تتو�� �ذه ا��ماعة ا��لية �� إطار وضع مخططات لدفع التنمية با���ة، بإعمال  296الفصل 

  .التنمية املستدامة و�قتصاد �خضرآليات الديمقراطية ال�شاركية مع مراعاة مقتضيات 

آليات الديمقراطية ال�شاركية ع�� مستوى ا��ماعات �قليمية �� التجر�ة : الفقرة الثالثة

  ا��زائر�ة

ع�� غرار التجر�ة الدستور�ة التو�سية ال�� أقرت آليات دستور�ة وقانونية إلعمال الديمقراطية 

اعتماد�ا ع�� املستوى املركزي كما �و الشأن بال�سبة للتجر�ة ال�شاركية ع�� املستوى ا���� فقط، دون 

�آخر التجارب الدستور�ة  2016الدستور�ة والقانونية املغر�ية، جاء التعديل الدستوري ا��زائري لسنة 

                                                                                                                                                         
 الفنون والثقافة وال��بية والتعليم؛ -

 شباب والر�اضة؛الطفولة وال -

 الشؤون �جتماعية والشغل وفاقدي السند وحام�� �عاقة؛ -

 املساواة وت�افؤ الفرص ب�ن ا���س�ن؛ -

 �عالم والتواصل والتقييم؛ -

  ...".التعاون الالمركزي  -
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، متضمنا ملقتضيات تحيل ع�� الديمقراطية ال�شاركية �� "الر�يع العر�ي"املغار�ية املقارنة ما �عد مرحلة 

  .1ا��ماعة ا��لية دون �شارة إ�� آليات أخرى ع�� املستوى املركزي نطاق 

، ع�� أن الدولة ���ع 2من الدستور ا��زائري  15و�كذا، نصت الفقرة الثالثة و�خ��ة من الفصل 

ا��لس ، ع�� أن 17، كما نص أيضا �� الفصل 3الديمقراطية ال�شاركية ع�� مستوى ا��ماعات ا��لية

  .4قاعدة الالمركز�ة، وم�ان مشاركة املواطن�ن �� �سي�� الشؤون العموميةاملنتخب يمثل 

واملالحظ أن �طار القانو�ي املنظم ل��ماعات ا��لية با��زائر، جاء قبل إجراء التعديل الدستوري 

ة وذلك �� إطار حزمة �صالحات السياسية والقانونية ال�� أعلن ع��ا الرئ�س السابق عبد العز�ز بوتفليق

يونيو سنة  22مؤرخ ��  11.10، و�تعلق �مر بالقانون رقم 2011أبر�ل  ��15 خطاب وج�ھ لألمة بتار�خ 

، واملتضمن لبعض املقتضيات و�ح�ام ال�� �ش�� إ�� إم�انية ا��الس الشعبية 5ا��اص بالبلدية 2011

إذ نصت املادة �و�� من �ذا  .�� �شر�ك املواطنات واملواطن�ن وا��معيات �� تدب�� الشأن العام ا����

القانون، ع�� أن البلدية �� بمثابة القاعدة �قليمية لالمركز�ة، وم�ان ملمارسة املواطنة، مما يجعل�ا 

  .�6ش�ل إطارا ملشاركة املواطن �� �سي�� الشؤون العمومية

ذلك من خالل وع�� �ذا �ساس، يمكن الوقوف حول �ذه �ليات ملمارسة الديمقراطية ا��لية و 

مشاركة املواطن�ن �� "الباب الثالث من �ذا القانون املتعلق بالبلدية، املعنون بـ ال�� نص عل��ا�م�انيات 

واملتمثلة فيالدور �س�شاري للمواطنات واملواطن�ن �� مجاالت التنمية ا��لية ، "�سي�� شؤون البلدية

، وإم�انية ا��ضور الجتماعات ا��لس )ثانيا(� ا��واري ، وا��ق �� املبادرة ا��لية �� إطار �سي�)أوال(

، �ذا باإلضافة إ�� )را�عا(، وا��ق �� إعالم املواطن ا���� وتمكينھ من املعلومة )ثالثا(الشع�� البلدي 

                                                 
ة الدستور�ة �� التعديل الدستوري تجب �شارة بخصوص التجر�ة �دار�ة لالمركز�ة ا��زائر�ة أن مركز�ة ا��ماعات ا��لية �� ال�ندس 1

، لم يخصص ل�ا باب أو محور خاص كما �و الشأن بال�سبة للتجر�ت�ن املغر�ية وا��زائر�ة، حيث وردت �ذه املقتضيات �ش�ل 2016لسنة 

��ابية مصدر مقتضب �� فصل�ن، و�و ما يفتح الباب لطرح فرضيات حول �ولو�ات و��مية �جتماعية والسياسية ل�ذه الوحدات ال

  .التنمية والتطور ا����

، ا��ر�دة 2016مارس  6املؤرخ ��  01-16املعدل وفق أخر قانون رقم  1996دستور ا��م�ور�ة ا��زائر�ة الديمقراطية الشعبية لسنة  2

  .2016مارس  7بتار�خ  14الرسمية عدد 

الّدولة ع�� مبادئ الّتنظيم الّديمقراطّي والفصل ب�ن السلطات تقوم : "كما �� واردة �� نص التعديل الدستور ع�� أنھ15نصت املادة  3

 .والعدالة �جتماعّية

عب عن إرادتھ، و�راقب عمل الّسلطات العمومّية
ّ

ذي �عّ�� فيھ الش
ّ
ب �و �طار ال

َ
 .ا��لس املنتخ

   ".���ع الدولة الديمقراطية ال�شاركية ع�� مستوى ا��ماعات ا��لية

ؤون العمومّية: "ع�� أنھ ��17 ح�ن نصت املادة  4
ّ

مركزّ�ة، وم�ان مشاركة املواطن�ن �� �سي�� الش
ّ
ب قاعدة الال

َ
ل ا��لس املنتخ

ّ
  ."يمث

م يتعلق بالبلدية، صادر با��ر�دة الرسمية ل��م�ور�ة 2011يونيو سنة  22املوافق  1432رجب عام  20مؤرخ ��  11.10قانون رقم  5

  .4: ، ص2011يوليو سنة  03، املوافق لـ 1432 ، أول شعبان عام37: ا��زائر�ة عدد

البلدية �� القاعدة �قليمية لالمركز�ة، وم�ان ملمارسة املواطنة، و�ش�ل إطار مشاركة : "نصت �ذه املادة �و�� �� صيغ��ا �صلية ع�� أن 6

  ".املواطن �� �سي�� الشؤون العمومية
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تمك�ن املواطنات واملواطن�ن وا��معيات القانونية من ا��صول ع�� �عض الوثائق �دار�ة املتعلقة بتدب�� 

  ).خامسا(لعام ا���� الشأن ا

  الدور �س�شاري للمواطنات واملواطن�ن �� مجاالت التنمية ا��لية -أوال

يتمثل الدور �س�شاري للمواطنات واملواطن�ن وكذا ممث�� ا��معيات ا��لية املعتمدة قانونا �� 

�ستعانة ��م ��  إطار الديمقراطية ال�شاركية، وذلك من خالل طرح القضايا مباشرة عل��م أو من خالل

من 11إطار اشتغال ا��لس الشع�� البلدي، فبخصوص الدور �ول فتنظمھ الفقرة الثانية من املادة 

املتعلق بالبلدية، والذي ينص ع�� أن البلدية �عت�� �طار املؤسسا�ي ملمارسة  11.10القانون رقم 

��لس الشع�� البلدي �� �ذا الصدد، �ل الديمقراطية ع�� املستوى ا���� وال�سي�� ا��واري، و�تخذ ا

التداب�� الس�شارة املواطن�ن حول خيارات وأولو�ات ال��يئة والتنمية �قتصادية و�جتماعية والثقافية 

  .1حسب الشروط ا��ددة �� �ذا القانون 

إطار كما يمكن �� إطار الدور �س�شاري للمواطنات واملواطن�ن وكذا ممث�� ا��معيات ا��لية �� 

الديمقراطية ال�شاركية، أن يقوم رئ�س ا��لس الشع�� البلدي، عندما تقت��� ضرورة الشؤون البلدية 

أو �ل ممثل جمعية محلية معتمدة /ذلك، أن �ستع�ن بصفة اس�شار�ة، ب�ل ��صية محلية و�ل خب�� و

  .يعة �شاطا��مقانونا، لتقديم أي مسا�مة مفيدة ألشغال ا��لس أو ��انھ بحكم مؤ�ال��م أو طب

  املبادرة ا��لية �� إطار �سي�� ا��واري  - ثانيا

ح�� يتمكن ا��لس الشع�� البلدي من اتخاذ �ل التداب�� الس�شارة املواطنات واملواطن�ن حول 

خيارات وأولو�ات ال��يئة والتنمية �قتصادية و�جتماعية والثقافية، ومن تمة تحقيق أ�داف 

ع�� أن �ذا ا��لس �� إطار ال�سي�� ا��واري �س�ر ع�� وضع إطار  12ت املادة الديمقراطية ا��لية، نص

مالئم للمبادرات ا��لية ال�� ��دف إ�� تحف�� املواطن�ن وح��م ع�� املشاركة �� �سو�ة مشا�ل�م وتحس�ن 

  .2ظروف مع�ش��م، ع�� أن يتم فيما �عد إخضاع �ذه �لية إ�� نص تنظي��

                                                 
  .لدية �طار املؤسسا�ي ملمارسة الديمقراطية ع�� املستوى ا���� وال�سي�� ا��واري �ش�ل الب: "�� مجمل�ا ع�� أنھ 11وتنص املادة  1

يتخذ ا��لس الشع�� البلدي �ل التداب�� إلعالم املواطن�ن �شؤو��م واس�شار��م حول خيارات وأولو�ات ال��يئة والتنمية �قتصادية 

  .و�جتماعية والثقافية حسب الشروط ا��ددة �� �ذا القانون 

  .و�مكن �� �ذا ا��ال استعمال، ع�� وجھ ا��صوص الوسائط والوسائل �عالمية املتاحة

  ".كما يمكن للمجلس الشع�� البلدي تقديم عرض عن �شاطھ السنوي أمام املواطن�ن

 11ا��واري املذ�ور �� املادة  قصد تحقيق أ�داف الديمقراطية ا��لية �� إطار ال�سي��: "نصت �ذه املادة كما �� واردة �� القانون ع�� أنھ2

�ة أعاله، �س�ر ا��لس الشع�� البلدي ع�� وضع إطار مالئم للمبادرات ا��لية ال�� ��دف إ�� تحف�� املواطن�ن وح��م ع�� املشاركة �� �سو 

  .مشا�ل�م وتحس�ن ظروف مع�ش��م

  ."يتم تنظيم �ذا �طار طبقا لل�شر�ع والتنظيم املعمول ��ما
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  عات ا��لس الشع�� البلديا��ضور الجتما - ثالثا

من القانون املتعلق بالبلدية املواطنات واملواطن�ن وكذا املعني�ن باملداوالت ا��ق ��  26خولت املادة 

حضور مداوالت وأعمال ا��الس الشعبية البلدية، وذلك من خالل تكر�س علنية ا��لسات، و�و 

راحل �جتماع من عرض املوضوع ع�� أعضاء املقت��� القانو�ي الذي �سمح للمواطن�ن من متا�عة �ل م

  .1ا��لس للنقاش والتحاور و�ن��اء بإحالتھ ع�� التصو�ت

غ�� أنھ و�موجب نفس املادة، ال يمكن للمواطنات واملواطن�ن بمن ف��م املعني�ن بموضوع املداولة 

ا تأديب املنتخب�ن، أو ا��ضور ل��لسات ومداوالت ا��لس الشع�� البلدي �� ا��االت ال�� ي�ون موضوع�

  .�� ا��الة ال�� يتم ف��ا دراسة املسائل املرتبطة با��فاظ ع�� النظام العام

واملالحظ أنھ ع�� الرغم من أن حضور املواطنات واملواطن�ن إ�� جلسات مداوالت ا��الس الشعبية 

�ل رقابة شعبية ع�� ، إال أن �ناك من �عت�� أن �ذا ا��ضور �ش2ال ترافقھ مشاركة �� أشغال ا��لس

أعمال وتصرفات ا��لس، وذلك إما بحضور أنصار �قلية داخل ا��لس أو حضور املواطن�ن املعارض�ن 

لألغلبية ا��لس، و�و ما من شأنھ التأث�� ع�� عملية �سي�� البلدية ��دف تحقيق الشفافية وا���امة 

  .3ا��لية

صول ع�� املعلومات لتفعيل أدوار�م الدستور�ة �ذا، وح�� يتمكن املواطنات واملواطن�ن من ا��

والقانونية �� إطار الديمقراطية ال�شاركية ا��لية، فإن ذلك يتم إما عن طر�ق قيام ا��الس الشعبية 

، أو بناء ع�� طلب يتم "�فصاح �س�با��"البلدية ب�شر املعلومات �ش�ل اس�با�� و�و ما يطلق عليھ بـ

  . 4"�فصاح التفاع��"ملواطن�ن ل�ذه ا��الس و�و ما �عرف بـتقديمھ من املواطنات وا

  إعالم املواطن ا���� وتمكينھ من املعلومة -را�عا

يمكن للمواطنات واملواطن�ن الوصول إ�� املعلومة دون طل��ا، وذلك من خالل ما نصت عليھ املادة 

لزم باتخاذ �ل التداب�� إلعالم من القانون املتعلق بالبلدية، حيث أن ا��لس الشع�� البلدي م 11

                                                 
، ا��لة "من الديمقراطية التمثيلية ا�� الديمقراطية ال�شاركية: إشراك املواطن �� صنع القرار ع�� املستوى ا����: "ةفر�د دبوش 1

  .67: ، ص2019، بتار�خ يونيو 2، العدد 55ا��زائر�ة للعلوم القانونية والسياسية و�قتصادية، ا��لد 

يتضمن النظام الداخ�� النموذ�� للمجلس  2013مارس  17املؤرخ ��  105.13رقم املرسوم التنفيذي  �و املقت��� الذي نظمتھ أح�امو  2

  .09: ، ص2013مارس  17، بتار�خ 15: الشع�� البلدي، ا��ر�دة الرسمية ا��زائر�ة عدد

�اديمية ، ا��لة �"�سس الدستور�ة للديمقراطية ال�شاركية �� ا��ماعات القاعدية البلدية: "طحطاح عالل وسعداوي صديق 3

  .69-68: ، ص2019، سنة )عدد خاص( 02: ، العدد10للبحث القانو�ي، ا��لد 

، 1: ، العدد17، ا��لة ��اديمية للبحث القانو�ي، ا��لد "عن مشاركة املواطن �� صنع القرار ا���� �� ال�شر�ع ا��زائري : "بوراي دليلة 4

  .622: ، ص2018سنة 
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املواطن�ن �شؤو��م، كما أجاز للمجلس إم�انية استعمال �ل الوسائط والوسائل �عالمية املتاحة، ومن 

  .ج�ة أخرى، يمكن للمجلس الشع�� البلدي تقديم عرض عن �شاطھ السنوي أمام املواطن�ن

نفاذ إ�� املعلومة ع�� املستوى ا���� دون ا��ق �� ال 30كما ي�يح �ذا القانون أيضا من خالل املادة 

طل��ا، بأن ألزم املشرع ا��زائري رئ�س ا��لس الشع�� البلدي وتحت إشرافھ، بأن يقوم بتعليق املداوالت 

أيام ) 8(�� �ماكن ا��صصة للملصقات وإعالم ا��م�ور و�شر�ا ب�ل وسيلة إعالم أخرى خالل الثمانية 

فيذ طبقا ألح�ام القانون املتعلق بالبلدية، باست�ناء تلك املتعلقة بالنظام العام املوالية لدخولھ ح�� التن

  .وا��االت التأدي�ية

  تمك�ن املواطنات واملواطن�ن وا��معيات القانونية من ا��صول ع�� الوثائق -خامسا

ُن املواطنات واملواطن�ن من الوصول إ�� املعلومة، فيتم
ّ

ثل �� �م�انية أما �سلوب الثا�ي الذي ُيَمك

من �ذا القانون ل�ل ��ص �طالع �� ا���ن ع�� مستخرجات مداوالت ا��لس  14ال�� �سمح ��ا املادة 

الشع�� البلدي وكذا القرارات البلدية، كما أعطت ا��ق ل�ل ��ص ذي مص��ة ا��صول ع�� ���ة 

رقم نص عل��ا املرسوم التنفيذي �املة م��ا أو جزئية ع�� نفقتھ، وذلك وفقا لإلجراءات والشروط ال�� 

  .1والذي يحدد كيفيات �طالع ع�� مستخرجات مداوالت ا��لس الشع�� البلدي وقرارات البلدية 190.16

تبعا للمقتضيات القانونية والدستور�ة املقارنة �� التجارب املدروسة، يمكن القول أنھ ع�� الرغم 

سف��ا تكرس لألدوار الدستور�ة للمواطنات واملواطن�ن وكذا جاءت �� فل" الر�يع العر�ي"من أن دستورانية 

فعاليات ا��تمع املد�ي �� إطار الديمقراطية ال�شاركية، بأن أقرت مجاالت ومساحات دستور�ة واسعة 

وم�مة للمشاركة الفعالة �� تدب�� الشأن العمومي محليا كما �و الشأن بال�سبة للتجارب الثالث، أو ح�� 

ملركزي �� ا��الة املغر�ية، وذلك ع�� إقرار�ا ��قوق جديدة تمكن املواطنات واملواطن�ن من ع�� املستوى ا

التقدم بملتمسات �� مجال ال�شر�ع أو التقدم بالعرائض للسلطات العمومية، إال أن النصوص القانونية 

وضعت شروطا ال�� جاءت لتنظم وتحدد الكيفيات ملمارسة �ذه ا��قوق الدستور�ة، قد قلصت م��ا بأن 

تبدو مقيدة ل�ا وأحيانا معيقة للمبادرة �� طرح�ا، ومن تمة تحقيق ��داف والفلسفة ال�� جاءت ��ا 

  .الدستورانية املغار�ية �� سياقات �حتجاج العمومي وفورة الطلب �جتما��

  

  

  

                                                 
، يحدد كيفيات �طالع ع�� مستخرجات 2016يونيو سنة  30املوافق لـ 1437رمضان عام  ��25  مؤرخ 190.16مرسوم تنفيذي رقم  1

  .08: ، ص2016يوليو  12، بتار�خ 41: مداوالت ا��لس الشع�� البلدي وقرارات البلدية، ا��ر�دة الرسمية ل��م�ور�ة ا��زائر�ة، عدد
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  معيقات الديمقراطية ال�شاركية ب�ن النص الدستوري و�طار القانو�ي: ا��ور الثا�ي

جاءت بفلسفة وأف�ار " الر�يع العر�ي"�� الرغم من أن الدستورانية املغار�ية ا��ديدة ما �عد زمن ع

تتعلق بالديمقراطية ال�شاركية وال�� تم تضمي��ا صلب أح�ام ومقتضيات ال�ندسة الدستور�ة ا��ديدة، 

ركية وفلسفة الديمقراطية إال أن ذلك لم �ش�ل �عب��ا عن الت�امل ب�ن ما ت�يحھ آليات الديمقراطية ال�شا

التمثليلة، و�و ما ا�عكس ع�� املنظومة القانونية املؤطرة واملنظمة للفعل ال�شار�ي، حيث تظ�ر 

الديمقراطية ال�شاركية �� النصوص القانونية املتعلقة ��ا، مطوقة وأحيانا تضع تقييدات أمام املعني�ن 

ققت الديمقراطية التمثيلية أ�داف�ا ومقوما��ا أوال بما بممارس��ا، و�و �مر الذي يث�� سؤال التا�� �ل ح

  �سمح بتطبيق الديمقراطية ال�شاركية؟

إن الب�ئة الطبيعية ملمارسة الديمقراطية ال�شاركية تجد نوا��ا �صلية والصلبة داخل 

اء �� الديمقراطية التمثيلية، مما يجعل من �سلو��ن يت�امالن بما �سمح بتحقيق املص��ة العامة سو 

إطار التدب�� املركزي أو ا����، و�كذا، نجد أن املسار الذي قطعتھ الديمقراطية التمثيلية املغار�ية منذ 

�ستقالل، لم تصل إ�� مستوى الن�� ال�اف إلفراز نخب مستقلة وذات برامج حز�ية تنافسية، حيث 

�ا، كما أن مركزة صناع القرار غالبا ما �ان يطعن �� نتائج �نتخابات �ش�ل مبكر قبل �عالن ع�

السيا��� ضمن حدود ضيقة �� يد أقلية �س�ش�ل من ج�ة أخرى، ا��دوى من �نتخابات ال�� عرف�ا 

  .التار�خ السيا��� ل�ذه التجارب

إن �نتقال إ�� مرحلة التدب�� ال�سا��� أو �ش�ل أدق إ�� مرحلة الديمقراطية ال�شاركية، �ع�� 

تدب�� الديمقراطي القائم ع�� أسلوب التمثيل، و�التا�� القفز ع�� �زمة ال�لية إيجاد حلول إلش�الية ال

للديمقراطية التمثيلية ملرحلة التدب�� ع�� الديمقراطية ال�شاركية، �و �� حد ذاتھ تأز�م لألسلو��ن، ومن 

  .تمة تفو�ت الفرصة للتعا�ش والتجر�ب الطبي�� ل�ل أسلوب ع�� حدة

ة ال�شاركية �� الدستورانية املغار�ية من خالل النصوص القانونية باإلضافة لقد أبانت الديمقراطي

إ�� عوامل أخرى، عن وجود معيقات أمام املواطنات واملواطن�ن وفعاليات ا��تمع املد�ي ملمارسة ا��قوق 

، وع�� ال�� تدخل �� خانة التدب�� ال�شار�ي كما نصت عل��ا الدسات�� املغار�ية ا��ديدة، وأحيانا أخرى 

الرغم من �ذه املعيقات القانونية، يجد ا��تمع املد�ي وكذا املواطن�ن واملواطنات أنفس�م أمام حقوق 

  .أك�� من تطور�م الفكري وا��قو�� إلنجاح الورش الدستوري والقانو�ي ل�ذه الديمقراطية ال�شاركية
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يمقراطية ال�شاركية �� �كرا�ات القانونية لتفعيل �ليات الدستور�ة للد: الفقرة �و��

  التجر�ة املغر�ية

ع�� الرغم من أن التجر�ة املغر�ية تبقى متقدمة بمقارنة مع تجارب تو�س وا��زائر، إال أنھ يمكن 

���يل مجموعة من املالحظات ال�� تث���ا آليات الديمقراطية ال�شاركية ال�� نصت عل��ا القوان�ن 

  :وط ممارس��ا، إذ يمكن التفصيل ف��ا كما ي��التنظيمية وال�� جاءت لتحدد كيفيات وشر 

  بخصوص آليات العرائض ع�� املستو��ن املركزي وال��ا�ي -أوال

فع�� املستوى املركزي، أقر الدستور املغر�ي حقا ي�يح للمواطنات واملواطنون إم�انات تقديم 

�� بات يحتل�ا املواطنون ، وذلك اع��افا باألدوار ال15العرائض لدى السلطات العمومية بموجب الفصل 

�� مسلسل تدب�� الشأن العام املركزي، ولتحديد كيفيات تقديم �ذه العرائض لدى رئ�س ا���ومة أو 

، جاء القانون التنظي�� )رئ�س مجلس النواب أو رئ�س مجلس املس�شار�ن(أحد رئ���� مجل��� ال��ملان 

، بيد أن �ذا النص القانو�ي 1الدستوري ليو�� �ذه الكيفيات والشروط ملمارسة �ذا ا��ق 44.14رقم 

يث�� مجموعة من املالحظات ال�� �عت�� �����ية إليصال املطالب واملق��حات والتوصيات ل�ذه ا���ات 

  :املعنية، وال�� يمكن الوقوف عل��ا من خالل

ث من �� بند�ا الثال) 2(اش��طت املادة الثانية  :ال���يل املسبق باللوائح �نتخابية العامة -

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة ا��ق �� تقديم العرائض إ�� السلطات  44.14القانون التنظي�� رقم 

باإلضافة إ�� تمتع�م بحقوق�م  3وكذا الئحة دعم العر�ضة 2العمومية ع�� أن ي�ون أ��اب العر�ضة

لس الدستوري �� قراره املدنية والسياسية، مقيدين �� اللوائح �نتخابية، و�و الشرط الذي اعت��ه ا��

، مما سيفوت ع�� املواطن�ن غ�� املقيدين باللوائح �نتخابية ممارسة 4د واجبا وطنيا. م 16/1010 رقم

                                                 
ا��ق �� تقديم العرائض إ�� السلطات العمومية، الصادر ب�نفيذه الظ��� بتحديد شروط وكيفيات ممارسة  44.14قانون تنظي�� رقم 1

  .6074: ، ص2016غشت  18بتار�خ  6492، ا��ر�دة الرسمية عدد ) 2016يوليو  28(  1437من شوال  23صادر ��  1.16.107الشر�ف رقم 

باملغرب أو خارجھ الذين اتخذوا املبادرة إلعداد العر�ضة  املواطنات واملواطنون املقيمون "و�قصد ��م حسب مدلول املادة الثانية أعاله  2

  ...".ووقعوا عل��ا

املواطنات واملواطنون الذين �ع��ون عن دعم�م للعر�ضة بواسطة توقيعا��م "و�قصد ��م حسب مدلول املادة الثانية السالفة الذكر  3

  ...".املضمنة �� الئحة دعم العر�ضة

  :، ما ي��16/1479: د، �� ملف عدد. م 16/1010 وري رقمقرار ا��لس الدستحيث جاء �� 4

 ):البندان الثالث والرا�ع( �� شأن املادة الثانية"... 

  حيث إن �ذه املادة، �� بند��ا الثالث والرا�ع، �ش��ط أن ي�ون أ��اب العر�ضة ومدعمو�ا مقيدين �� اللوائح �نتخابية العامة؛

  غ�� مباشرة عن �نتخابات؛ ھ إل��ا العرائض من�ثقة بطر�قة مباشرة أووحيث إن السلطات العمومية ال�� توج

وحيث إن ممارسة الديمقراطية املواطنة وال�شاركية ال�� �� من مقومات النظام الدستوري للمملكة يجب أن تتم �� نطاق ما كرسھ الدستور 

ار أن ال���يل �� اللوائح �نتخابية شرط ملمارسة حق التصو�ت من تالزم ممارسة ا��قوق بأداء الواجبات، باعتب 37 �� تصديره و�� فصلھ

  من الدستور؛ 30 الذي �و أيضا واجب وط��، طبقا ألح�ام الفقرة الثانية من الفصل
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�ذا ا��ق، �� ح�ن أن ممارسة الديمقراطية ال�شاركية كفعل مد�ي �و �� ��اية �مر لتحقيق املص��ة 

اعات السياسية بضرورة أو عدم ال���يل �� اللوائح العامة للمواطنات واملواطن�ن، ول�س التحكم �� القن

�نتخابية، ومن تمة معاقب��م واست�نا��م من ممارسة حق�م الدستوري �� ممارسة املواطنة دون التأث�� 

  .�� مسارات الديمقراطية التمثيلية

ن من الدستور ع�� أ 15نص الفصل : است�ناء ا��تمع املد�ي من ا��ق �� التقدم بالعرائض -

للمواطن�ن واملواطنات ا��ق �� تقديم عرائض إ�� السلطات العمومية، دون �شارة إ�� تخو�ل �ذا ا��ق 

��معيات ا��تمع املد�ي واملنظمات غ�� ا���ومية، وذلك ع�� الرغم من �دوار الدستور�ة الك��ى ال�� 

ملواطنات واملواطن�ن أمام تحدي بات �ع��ف ل�ا ��ا، السيما وأن حداثة �ذه التجر�ة الدستور�ة ستجعل ا

  أك�� للتنظيم والت�سيق، ومن تمة جمع التوقيعات من طرف داع�� العر�ضة؛

، )2(املشار إليھ أعاله �� مادتھ الثانية  44.14اعت�� القانون التنظي�� رقم : السلطات العمومية -

لس النواب أو رئ�س مجلس أن املقصود �� مدلول السلطات العمومية �ل من رئ�س ا���ومة أو رئ�س مج

املس�شار�ن، و�� ا���ات ال�� حصر�ا �ذا القانون التنظي�� وحد�ا باعتبار�ا ا���ات املستقبلة 

للعرائض، �� ح�ن تم است�ناء سلطات ومؤسسات و�يئات أخرى غ�� خاضعة للسلطة التنفيذية لرئ�س 

بمصا�� املواطنات واملواطن�ن، �� ح�ن أن  ا���ومة أو ��ل��� ال��ملان، و�� السلط ال�� ل�ا عالقة مباشرة

التجر�ة الفر�سية و�قرب إ�� التجر�ة املغر�ية، �سمح للمجلس �قتصادي و�جتما�� والبي�� باستقبال 

العرائض والبت �� مضمو��ا، إذ يحق للمواطنات واملواطن�ن الفر�سي�ن أن يتقدموا إ�� ا��لس �� �ل 

  ؛1اجتماعيا أو بي�يا قضية تحمل طا�عا اقتصاديا أو

�� فقر��ا  ��6 املادة  44.14اش��ط القانون التنظي�� رقم : النصاب القانو�ي لتقديم العر�ضة -

من مدع��  5000الثانية لقبول العر�ضة أن ت�ون الئحة دعم العر�ضة موقعة ع�� �قل من قبل 

�عت�� �ذا النصاب القانو�ي العر�ضة، وأن ت�ون مرفقة ب��� من بطائق�م الوطنية للتعر�ف، حيث 

" أ��اب العر�ضة"�� تدب�� جمع �ل �ذه التوقيعات، باعتبار أن " أ��اب العر�ضة"مبالغا فيھ و�عيق 

فقط �م مواطنات ومواطنون ول�سوا تنظيما جمعو�ا لھ من �م�انيات و�ليات وا����ة �� ت�سيق �ذه 

عرائض املوج�ة إ�� رئ�س ا���ومة يتم إحال��ا إليھ غ�� العملية، وقد أبانت التجر�ة واملمارسة أن أغلب ال

                                                                                                                                                         
ماال ملا وحيث إن الشرط املذ�ور من شأنھ تحف�� املواطنات واملواطن�ن ع�� �نخراط �� ا��ياة الوطنية من خالل املشاركة �� �نتخابات، إع

من أن ع�� السلطات العمومية أن تتخذ الوسائل الكفيلة بال��وض بمشاركة املواطنات واملواطن�ن ��  11 ينص عليھ الدستور �� فصلھ

  �نتخابات؛

  ...". للدستور؛وحيث إنھ، تأس�سا ع�� ما سبق، ي�ون ما اش��طتھ املادة الثانية من �ذا القانون التنظي�� �� بند��ا الثالث والرا�ع مطابقا 

، مجلة العلوم السياسية "والقوان�ن التنظيمية 2011معيقات الديمقراطية ال�شاركية باملغرب ع�� ضوء دستور ": بو�ر�لياس�ن1

  .134: ، ص2019، يوليو 16: ، العدد3: أملانيا، ا��لد-والقانون، املركز الديمقراطي العر�ي
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، و�� 1من �سبة التوقيعات املطلو�ة %30مستوفية لشروط التوقيعات وال تصل �� أغل��ا إ�� حدود 

، �� "أ��اب العر�ضة"التوقيعات والوثائق ال�� يجب أن يتم تجميع�ا ورقيا، مما �ش�ل صعو�ة أمام 

ه املساطر باعتماد أسلوب أخر إ�� جانب �سلوب الور�� باعتماد موقع ح�ن �ان من املمكن ت�سيط �ذ

رس�� إلك��و�ي ��مع التوقيعات كما تفعل �عض التجارب املقارنة ال�� �دف�ا التوصل بمطالب وقضايا 

  .ا��تمع للتفاعل مع�ا ب�ل سالسة وس�ولة

ل���ات أو العماالت أما بخصوص ممارسة حق التقدم بالعرائض ع�� املستوى ال��ا�ي سواء 

من الدستور السيما �� فقرتھ الثانية، فتث�� �� �خرى  139و�قاليم أو ا��ماعات، تفعيال للفصل 

مالحظات قد �عيق وتحد من ممارسة �ذا ا��ق الدستوري، فباإلضافة إ�� شرط ال���يل �� اللوائح 

باست�ناء  -ت و�قاليم وكذا ل��ماعات �نتخابية العامة ال�� �ش��ط�ا القانون�ن التنظيمي�ن للعماال 

، �ذا باإلضافة إ�� عدد موق�� العر�ضة، �� نفس�ا املالحظات ال�� تم ���يل�ا -القانون التنظيم ل���ات 

  :بخصوص العرائض املوج�ة للسلطات العمومية، �� ح�ن أن �ناك مالحظات أخرى تتعلق ع�� التوا�� بـ 

فإذا �ان شرط : مجلس أو ممارسة �شاط اقتصادي أو م�� أو تجاري �نتماء للدائرة ال��ابية لل -

�نتماء للدائرة ال��ابية للمجلس مقبوال الس�يفاء شروط تقديم العر�ضة، إال أن شرط ممارسة ل�شاط 

اقتصادي أو م�� أو تجاري يطرح سؤال حول طبيعة املعاي�� ال�� فرض�ا املشرع لتمي�� �ذه ��شطة 

  ؛��2ا ملمارسة �ذا ا��ق الدستوري الواجب القيام

ع�� الرغم من �دوار الدستور�ة ا��ديدة والك��ى : موضوع العر�ضة مرتبط ب�شاط ا��معية -

ال�� باتت مخولة ��معيات ا��تمع املد�ي، فإن أ�م مالحظة يمكن ���يل�ا بخصوص شرط تفعيل حق�ا 

                                                 
 2000ة، واحدة فقط مستوفية للنصاب القانو�ي، �� ح�ن البا�� لم يتجاوز عتبة فمن مجموع خمسة عرائض موج�ة لرئ�س ا���وم 1

  : توقيع، و�تعلق �مر بـ

: بدائرة أوطاط ا��اج، إقليم بوملان، موج�ة لرئ�س ا���ومة، تحت عدد" شق �رض"عر�ضة من أجل إقامة م�شأة مائية ع�� واد  -

 .مرفوضة: ، الوضعية1628: عدد التوقيعات، 06/11/2019: ، بتار�خ263298

: عر�ضة من أجل مراجعة كيفية ت��يل مشروع ��يئة ضف�� واد مرتيل بوالية ج�ة طنجة تطوان، موج�ة لرئ�س ا���ومة، تحت عدد -

 .مرفوضة: ، الوضعية5129: عدد التوقيعات، 06/11/2019، بتار�خ 924611

عدد ، 06/11/2019: ، بتار�خ355560: �ية، موج�ة لرئ�س ا���ومة، تحت عددعر�ضة متعلقة بتفعيل الطا�ع الرس�� والسيادي للغة العر  -

 .مرفوضة: ، الوضعية1توقيع : التوقيعات

�� قطاع التعليم و�� جميع �دارات واملصا�� العمومية، موج�ة لرئ�س ا���ومة،  GMT+1عر�ضة متعلقة بطلب تكييف الساعة �ضافية  -

 .مرفوضة: ، الوضعية1323: عدد التوقيعات، 06/11/2019: ، بتار�خ662482: تحت عدد

، 2008أبر�ل  30ال�� جنحت �سواحل طرفاية مند ) ا��ردة(عر�ضة ساكنة مدينة طرفاية متعلقة بطلب إلزام شركة أرماس بإزالة السفينة  -

  .رفوضةم: ، الوضعية301: عدد التوقيعات، 06/11/2019: ، بتار�خ358151: موج�ة لرئ�س ا���ومة، تحت عدد

حصيلة أ�شطة الوزارة املنتدبة لدى رئ�س ا��كومة " :الوزارة املنتدبة لدى رئ�س ا���ومة امل�لفة بالعالقة مع ال��ملان وا��تمع املد�ي

  .45-44: ، ص"2021-2016امل�لفة بالعالقة مع ال��ملان وا��تمع املد�ي لنصف الوالية ال�شر�عية العاشرة 

الر�اط ،  -ا��لة املغر�ية للسياسات العمومية ،"يات ال�شاركية والعرائض أمام ا��ماعات ال��ابية �� املغرب�ل: "عبد الغ�� مر�دة 2

  .147-146: ، ص 2015، صيف16: العدد
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وذلك بأن ي�ون �شاط�ا مرتبط بموضوع الدستوري �� التقدم بالعرائض لدى ا��الس ال��ابية، 

العر�ضة، �و شرط فيھ نوع من الغموض وقد يجعل املبادرات ال�� تتقدم ��ا �ذه ا��معيات مرفوضة، 

�ون أن أغلب ا��معيات ال �شتغل وفق أ�داف وا��ة ومتخصصة، �ا��معيات ال�� �شتغل �� مواضيع 

�ا، و�� أغلب املواضيع السائدة عند أغلب اجتماعية غ�� محددة أو �� مجاالت التنمية �شمولي�

  ا��معيات املدنية باملغرب؛

من الدستور السيما �� فقرتھ الثانية  139نص الفصل : طلب إدراج نقطة ضمن جدول �عمال -

يمكن للمواطنات واملواطن�ن وا��معيات تقديم عرائض، ال�دف م��ا مطالبة ا��لس بإدراج "ع�� أنھ 

، و�و نفس املقت��� الذي كرستھ القوان�ن التنظيمية "صھ ضمن جدول أعمالھنقطة تدخل �� اختصا

حضور  إم�انيةل��ماعات ال��ابية، والذي ال �سمح باق��اح قرارات ومن تمة عرض�ا للتصو�ت، أو 

أ��اب العر�ضة للدورة قصد مناقش��ا ضمن جدول أعمال ا��لس ال��ا�ي املع��، مما يجعل من مبادرة 

ضة بمثابة طلب شك�� غ�� مؤثر �� صناعة القرار ا����، و�و ما يفسر عدم إقبال املواطنات تقديم العر�

واملواطن�ن وكذا ا��معيات ع�� تفعيل �ذا ا��ق الدستوري للمعرفة املسبقة بمآالتھ و��م تأث��ه ع�� 

  .ا��الس املنتخبة

  بخصوص امللتمسات �� ا��ال ال�شر��� - ثانيا

، ع�� أن للمواطن�ن واملواطنات، ا��ق �� تقديم 2011ستور املغر�ي لسنة من الد 14نص الفصـل 

ملتمسات �� مجال ال�شر�ع، دون تخو�ل �ذا ا��ق لفعاليات ا��تمع املد�ي ملا تلعبھ من أدوار اجتماعية 

تمس ك��ى ملعا��ة مشا�ل�م ومن تمة تلبية حاجيا��م، كما أن ا��ديث عن املبادرة ا��ماعية �� تقديم املل

�عد نوعا من ا��رمان �عدم إعطاء �ذا ا��ق �ش�ل فردي للمواطن أو املواطنة دون التقيد بضرورة وجود 

جماعة من املواطن�ن، وذلك ع�� غرار التجارب الدستور�ة ال�� طورت من �سق �ليات الديمقراطية 

  .1ال�شاركية، ع�� س�يل املثال التجر�ت�ن �ملانية وال���غالية

                                                 
ن بمفرده أو �ل فرد سواء �ا: ، ع�� أنھ"حق امللتمس"، واملعنونة بـ2012واملعدل إ�� غاية  1949من الدستور �ملا�ي لسنة  17إذ تنص املادة  1

باالش��اك مع مجموعة من �فراد، لھ ا��ق بأن يلتمس رجاء بمطلب ما، أو أن يتقدم �ش�وى خطية لدى ا���ات ذات الصالحية ولدى 

  ".ال�يئات املمثلة للشعب

��ق �� �لتماس وا��ق �� ا"، املعنونة بـ2005واملعدل إ�� غاية  1976من الدستور الصادر عام  52أما �� التجر�ة ال���غا�� فنجد املادة 

، �� تقديم التماسات أو احتجاجات أو بمفرده أو مع آخر�نل�ل مواطن ا��ق، . 1: "، وال�� تنص �� بند�ا �ول ع�� أنھ"املبادرة الشعبية

ادية، أو مؤسسات مطالبات أو ش�اوى، للدفاع عن حقوقھ، أو عن الدستور، أو القوان�ن، أو الصا�� العام لل�يئات ال�� تمارس سلطة سي

م بھ �� خالل ف��ة معقولة  من �دارة الذاتية والسلطات �خرى بمنطق�� ا��كم الذا�ي، وكذلك ا��ق �� أن ُيخطر ب�تائج النظر فيما تقدَّ

  ...".الوقت

، ع�� 2019دجن��  1: املوقع، تار�خ ز�ارة www.constituteproject.org: تم �طالع ع�� الدستور�ن باللغة العر�ية من املوقع �لك��و�ي

 .بإضافة ساعة ع�� توقيت جر��ي�ش 18:03: الساعة
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 64.14ح�ام الدستور فيما يتعلق بآلية امللتمس �� مجال ال�شر�ع، جاء القانون رقم ولتفعيل أ

ليحدد الشروط والكيفيات ال�� من شأ��ا تفعيل �ذا ا��ق الدستوري، و�� الشروط ال�� من بي��ا ما 

  :�ش�ل عائقا أمام أ��اب امللتمس ومدعميھ، وال�� يمكن الوقوف عل��ا من خالل

من القانون التنظي�� السالف الذكر، أن  7اش��طت املادة : لقبول امللتمس النصاب القانو�ي -

من مدع�� امللتمس، وأن ت�ون مرفقة ب���  25000ت�ون الئحة دعم امللتمس موقعة ع�� �قل من قبل 

من بطاق��م الوطنية للتعر�ف، وأن ت�ون ��نة تقديم امللتمس م�ونة ع�� �قل حسب املادة الثانية من 

عدد ج�ات اململكة ع�� �قل، و�� 3/1أعضاء، شرط ان�ساب �عض�م ع�� �قل إ�� ثلث) 9(ة �سع

الشروط ال�� تبدو �����ية و�صعب اس�يفاء�ا أمام حرمان فعاليات ا��تمع املد�ي وال�� تبقى �قرب 

ك، و�و غياب أي للت�سيق والتدب�� ملثل �ذه ��شطة ال�� تتطلب موارد �شر�ة ومالية م�مة، وما يؤكد ذل

مبادرة اجتماعية للمواطنات واملواطن�ن لتفعيل ا��ق �� تقديم ملتمس �� مجال ال�شر�ع �عد مرور أك�� 

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة ا��ق ��  64.14سنوات من صدور القانون التنظي�� رقم ) 4(من أر�ع 

  ؛1تقديم امللتمسات �� مجال ال�شر�ع

من القانون التنظي�� املتعلق  10أعطت املادة : قابلة للطعنقرارات رفض امللتمس غ��  -

) مكتب مجلس النواب أو مكتب مجلس املس�شار�ن(بامللتمسات �� مجال ال�شر�ع مكتب ا��لس املع�� 

املودع إليھ امللتمس صالحيات واسعة �� قبول أو رفضھ، مع عدم تمك�ن أ��ابھ من حق املبادرة �� 

�ان بالرفض، و�و املقت��� الذي من شأنھ أن يجعل أحد مكت�� مجل��� ال��ملان الطعن �� قراره إذا ما 

  خارج أي رقابة �� حالة التعسف �� رفض امللتمسات؛

إذا �ان الدستور قد أقر حق املواطنات : ملتمس �� مجال ال�شر�ع أم ملتمس �شر���؟ -

ي�� املنظم ل�ذا ا��ق، قد حصر واملواطن�ن للتقدم بملتمسات �� مجال ال�شر�ع، فإن القانون التنظ

، دون أن �شمل ا��ال )3املادة (تقديم امللتمسات فقط ضمن ا��االت ال�� يختص ف��ا القانون بال�شر�ع 

التنظي�� ل���ومة، ما دام أن �مر يتعلق فقط باق��احات وتوصيات ول�س املبادرة ال�شر�عية بمعنا�ا 

  .الدستوري

ل، يتعلق بمآل امللتمس، حيث أن قبول امللتمس �� أخر مالحظة أخرى بخصوص �ذا السؤا

يبقى خاضعا إلرادة العضو أو أك�� من  -امللتمس- املطاف من لدن ا��لس املع��، ال �عت�� مؤثرا ما دام أنھ 

، مع )12املادة (أعضاء ال��ان ال��ملانية ا��تصة لتب�يھ واعتماده �أساس لتقديمھ �� صيغة مق��ح قانون 

ھ وأمام العقلنة ال��ملانية �� ا��ال ال�شر��� وضعف املنتوج ال�شر��� �� صيغة مق��حات قوان�ن، العلم أن

  .سيجعل من �ذا ا��ق الدستوري دون أي جدوى 

                                                 
  .6077: ، ص2016غشت  18، بتار�خ 6492، عدد 2016يوليو  28املوافق لـ  1437من شوال  23والذي صدر با��ر�دة الرسمية بتار�خ  1
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  بخصوص �ليات ال�شاركية ل��وار وال�شاور العمومي و�يئاتھ - ثالثا

ات، وا��ماعات ال��ابية تضع مجالس ا���"من الدستور والذي ينص ع�� أن  139تطبيقا للفصـل 

�خرى، آليات �شاركية ل��وار وال�شاور، لت�س�� مسا�مة املواطنات واملواطن�ن وا��معيات �� إعداد 

املتعلق  112.14، وتطبيقا ل�ذا املقت���، جاءت أح�ام القانون�ن التنظيمي�ن رقم "برامج التنمية وت�بع�ا

، تنصان فقط ع�� 1202 املتعلق با��ماعات �� مادتھ 113.14، ورقم 1111بالعماالت و�قاليم �� مادتھ 

، و�و املقت��� الذي وضعھ املشرع من "�يئة املساواة وت�افؤ الفرص ومقار�ة النوع"إحداث �يئة �س�� 

شأنھ تقييد ا��الس املنتخبة �� إحداث �يئات أخرى غ�� �ذه ال�يئة لت�س�� مسا�مة املواطنات 

داد برامج التنمية وت�بع�ا، السيما وأن القانون التنظي�� للعماالت و�قاليم واملواطن�ن وا��معيات �� إع

  .ي�يط ��ا م�ام ال��وض بالتنمية �جتماعية

و�كذا، فع�� الرغم من املالحظات امل��لة، وال�� يمكن أن �ش�ل عائقا قانونيا أمام املواطنات 

ستور�ة �� إطار الديمقراطية ال�شاركية، إ�� أ��ا واملواطن�ن وجمعيات ا��تمع املد�ي ملمارسة ا��قوق الد

مقارنة مع التجر�ت�ن التو�سية وا��زائر�ة، تبقى التجر�ة املغر�ية رائدة �� ا��ال القانو�ي والدستوري، 

و�و ما س�سمح مستقبال و�� إطار التدرج وتراكم الثقافة القانونية والدستور�ة ملواكبة �ذا �طار 

  .بات �جتماعيةالقانو�ي مع املتطل

  آليات الديمقراطية ال�شاركية �� التجر�ة التو�سية ب�ن التنصيص والتقييد: الفقرة الثانية

بخصوص املعيقات ال�� يمكن أن تضع�ا املنظومة القانونية وال�� من شأ��ا أن تحد من ممارسة 

ه املعيقات �� ظل عدم الديمقراطية ال�شاركية �� التجر�ة التو�سية، فإنھ من املبكر ا��ديث عن �ذ

اكتمال املنظومة القانونية املؤطرة ألدوار امل�ساكن�ن وفعاليات ا��تمع املد�ي، السيما وأن مشروع �مر 

لتفعيل نظام النموذ�� آلليات الديمقراطية ال�شاركية، والذي �عت�� �ساس ا���ومي املتعلق بال

لتقر�ب املواطن�ن واملواطنات من مجالس�م املنتخبة الديمقراطية ال�شاركية ع�� وضعھ آلليات نموذجية 

، حيث يخضع �ذا املشروع كما 3ع�� املستوى ا����، لم يصدر �عد بالرائد الرس�� ل��م�ور�ة التو�سية

  .سلف الذكر ملقار�ة �شاركية ب�ن مجموع الفاعل�ن املعني�ن بھ لتقر�ب الرؤى واملق��حات �� شأن مضمونھ

                                                 
، 6380: ، ا��ر�دة الرسمية للمملكة املغر�ية عدد)2015و يولي 7( 1436من رمضان  20صادر ��  1.15.84ب�نفيذه الظ��� الشر�ف رقم  1

  .6625: ، ص2015يوليو  23بتار�خ 

، 6380: ا��ر�دة الرسمية للمملكة املغر�ية عدد). 2015يوليو  7( 1436من رمضان  20صادر ��  1.15.85ب�نفيذه الظ��� الشر�ف رقم  2

  .6660: ، ص2015يوليو  23بتار�خ 

�ان من املمكن ال��وء إ�� �ذا املشروع من خالل اعتماد قراءة أولية �� مضمونھ، لكن تب�ن أنھ ل�س �ناك مشروع واحد تجدر �شارة، أنھ  3

��� من املشروع تختلف �ل واحدة عن �خرى، كما أ��ا ) 7(ورس�� معتمد من طرف ا���ة ال�� قامت بإعداده، حيث تم التوصل �سبعة 

  .روابط الك��ونية متعددة ع�� �ن��نت��� �ل�ا غ�� رسمية متوفرة ع�� 



68 
 

 
  2021 ،8/9 جودزم عدد  - للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

الدستور�ة وكذا القانون �سا��� املتعلق با��ماعات ا��لية و�وامر فمن خالل املقتضيات 

ال��تي�ية الصادرة �� شأنھ، يمكن الوقوف حول �عض �كرا�ات واملعيقات القانونية ال�� قد �عيق أو 

تحد من أدوار امل�ساكن�ن وكذا فعاليات ا��تمع املد�ي من إعمال املقتضيات الدستور�ة املتعلقة 

  .راطية ال�شاركيةبالديمق

الديمقراطية حيث يمكن القول �� �ذا الصدد، أن املشرع التأس���� لم يوسع من مجاالت وآليات 

ال�شاركية ل�شمل املستوى املركزي للسلطات العمومية، وذلك ع�� غرار التجر�ة املغر�ية ال�� كرس 

مية وكذا امللتمسات �� مجال دستور�ا حق املواطنات واملواطن�ن �� التقدم بالعرائض للسلطات العمو 

ال�شر�ع لدى أحد مكت�� مجل��� ال��ملان، حيث اكتفت التجر�ة الدستور�ة التو�سية فقط باستحضار 

الديمقراطية ال�شاركية لفائدة امل�ساكن�ن آليات البعد ال��ا�ي ع�� مستوى ا��ماعات ا��لية �� تفعيل 

  .وا��تمع املد�ي

لتفعيل  29قھ �طار القانو�ي واملتمثل �� القانون �سا��� عدد فع�� الرغم من التقدم الذي حق

، و�و التقدم الذي يمكن اعتباره قفزة نوعية 20141من الدستور التو���� لسنة  139مقتضيات الفصل 

�� مسار التنظيم �داري ا���� وال��ا�ي عموما، مقارنة مع تجارب التدب�� ا���� �خرى �� ع�د الرئ�س�ن 

ق�ن، إال أنھ يمكن ���يل �عض املالحظات بخصوص املقتضيات الواردة �� �ذا القانون �سا���، الساب

  :"�� الديمقراطية ال�شاركية وا��وكمة املفتوحة"املعنون بـ  السيما �� الفصول الواردة �� القسم ا��امس

  ية�� إم�انية اجراء �ستفتاء حول إعداد برامج التنمية وال��يئة ال��اب: أوال

�عت�� �ذه �لية ا��ولة ل�ل من رئ�س ا��ماعة ا��لية أو أعضاء مجلس�ا أو من طرف امل�ساكن�ن 

إلعداد برامج التنمية وال��يئة ال��ابية، آلية جد م�مة �� تفعيل الديمقراطية ال�شاركية، السيما وأن 

، إال أن تفعيل �ذه �لية وإن نطاق�ا �عت�� محليا، ع�� العكس من �ستفتاءات ال�� ي�ون طا�ع�ا وطنيا

أعضاء ا��لس  �3/2ان ال يث�� إش�الية من حيث املبادرة، إال أ��ا ر�ينة باملوافقة الالحقة ألغلبية ثل�� 

، �ذا وح�� وإن تم املوافقة ع�� اجراء �ذا �ستفتاء، فإنھ )31الفقرت�ن �و�� والثانية من الفصل (ا���� 

  :تطلبات والتقييدات، وال�� ع�� رأس�ايبقى خاضعا ��موعة من امل

الفقرة الثالثة من (ال يمكن إجراء أك�� من استفتاء واحد خالل املّدة النيابية البلدية أو ا���و�ة -

 ؛)31الفصل 

                                                 
ق بمجلة ا��ماعات ا��لية، الرائد الرس�� ل��م�ور�ة التو�سية، عدد 2018ماي  9مؤرخ ��  2018لسنة  29قانون أسا��� عدد  1

ّ
: يتعل

  .1710: ، ص2018/05/15: ، تار�خ الرائد 039
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ال يمكن إجراء استفتاء خالل السنة �و�� ال�� ت�� انتخاب ا��لس ا���� وخالل السنة �خ��ة  -

 ؛)31الفقرة ا��امسة من الفصل (لدية أو ا���و�ة من املدة النيابية الب

الفقرة �و�� من الفصل (إجراء استفتاء ر��ن بتوفر �عتمادات املالية قبل الشروع �� تنظيمھ  -

  ؛)33

الناخب�ن امل��ل�ن 3/1لت�ون نتائج �ستفتاء ملزمة يجب أن ال تقل �سبة املشاركة عن ثلث  -

  ؛)33الفقرة الثانية من الفصل (

املالحظة �خرى بخصوص �ذه �لية، �� الصالحية ال�� ي�يح�ا القانون �سا��� املتعلق 

، بإم�انية اع��اضھ ع�� تنظيم �ستفتاء أمام ا��كمة 32با��ماعات ا��لية للوا�� بموجب الفصل 

ة التقدير�ة للوا�� �دار�ة �بتدائية خالل أجل ال يتجاوز ش�را من تار�خ إعالمھ، و�و ما يجعل من السلط

�� حفظ النظام العام، عائقا أمام ممارسة امل�ساكن�ن ل�ذا ا��ق القانو�ي �� ممارسة الديمقراطية 

  .ال�شاركية إلعداد برامج التنمية وال��يئة ال��ابية

  �� إعمال آليات الديمقراطية ال�شاركية داخالل��ان القارة با���ة: ثانيا

ا �ذه ال��ان القارة، �و أ��ا ملزمة باعتماد، آليات الديمقراطية من ب�ن املالحظات ال�� تث���

الفقرة الثالثة من (ال�شاركية مع إم�انية دعوة امل�ساكن�ن أو م�ونات ا��تمع املد�ي للمشاركة �� أشغال�ا 

من القانون �سا��� املشار إليھ  310، �� املقابل، فبموجب الفقرة �خ��ة من الفصل )310الفصل 

ه، فإنھ يجرد�ا من السلطة التقر�ر�ة، و�التا�� ال يمك��ا ممارسة أي صالحية من صالحيات ا��لس أعال 

ا���وي ولو بتفو�ض منھ، �� ح�ن يقتصر دور�ا بموجب الفقرة الثانية فقط �� إعداد التقار�ر حول 

الفقرة الثانية من (ا���ة املواضيع ال�� تتع�د ��ا أو ال�� �ع�د ��ا إل��ا من قبل ا��لس ا���وي أو رئ�س 

، و�و يجعل من آراء ومواقف ومالحظات امل�ساكن�ن أو املدعو�ن ألشغال�ا غ�� ملزمة ومؤثرة )310الفصل 

 .ع�� �ذا املستوى داخل ال��ان

  �� غياب آليات للديمقراطية ال�شاركية ع�� مستوى ا��ماعة ا��لية لإلقليم: ثالثا

ختصاصات ال�� تجعلھ يتداول �� �ل املسائل ذات الصبغة يمارس مجلس �قليم مجموعة من � 

�قليمية واملتعلقة بالتنمية �قتصادية و�جتماعية والقيام ب�ل ما من شأنھ الدفع بالت�امل ب�ن ا���ات 

امل�ونة لھ و�ندماج التنموي والتضامن ب�ن امل�ساكن�ن واملناطق، كما أنھ يضع أمثلة ال��يئة ال��ابية 

دامة لإلقليم بال�شاور والتعاون مع البلديات وا���ات و�الت�سيق مع السلط املركز�ة، و�ق��ح املست

مشار�ع تنمو�ة ذات �عد إقلي��، خاصة م��ا املتعلقة �شب�ات النقل و�تصال وال��ود باملاء والك�ر�اء 

  .زوالتط��� وعرض�ا ع�� الّسلط املركز�ة والّسلط ا��لية للتمو�ل وإقرار �نجا
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منالقانون �سا��� وضع السياسات  358كما أن �ذا ا��لس ا���� يتو�� بموجب الفصل 

التنمو�ة �قليمية وإعداد ما تقتضيھ من تصّورات ومخططات ومشار�ع ذات �عد إقلي�� بالت�سيق مع 

والّسلط  ا��ماعات ا��لية و�دارات الالمحور�ة املعنية وعرض تصّور لتمو�ل�ا ع�� الّسلط املركز�ة

ا��لية والس�ر ع�� متا�عة إنجاز�ا، كما يقوم بإعداد تصّورات للرفع من املردودية �قتصادية وجاذبية 

�قليم لالس�ثمار ومنح �متيازات التفاضلية لفضائھ ال��ا�ي، التداول �� م��انية �قليم و�ل املسائل 

  .املتعلقة بالتصرف �� �مالك، ومتا�عة الوضع البي��

ع�� الرغم من �ختصاصات الواسعة وامل�مة ال�� أسند�ا القانون واملالحظ �� �ذا �طار، أنھ 

لم يدرج آليات الديمقراطية ال�شاركية  -القانون �سا���-�سا��� ل��ماعة ا��لية لإلقليم، إال أنھ 

، وذلك ع�� غرار "صوصية�� �ح�ام ا��"من الكتاب الثا�ي املعنون بـ " �� �قليم"ضمن الباب الثالث 

، و�و ما يطرح سؤال "الباب الثا�ي"وا��ماعة ا��لية ل���ة �� " الباب �ول "ا��ماعة ا��لية للبلدية �� 

�� الديمقراطية ال�شاركية "املعنون بـ  ا��امسالقسم إم�انية تطبيق املقتضيات العامة ال�� جاء ��ا 

�ام مش��كة تلزم ا��ماعات ا��لية ب�ل ت�و�نا��ا ال��ابية باعتبار�ا مقتضيات وأح" وا��وكمة املفتوحة

بضرورة اعتماد آليات الديمقراطية ال�شاركية �� �ل التداب�� ال�� تتخذ�ا، سواء داخل ا��الس أو ع�� 

  .مستوى ال��ان القارة

  ضعف �طار القانو�ي للديمقراطية ال�شاركية �� ال�شر�ع ا��زائري : الفقرة الثالثة

املعيقات القانونية وال�� �عد بمثابة تقييد ل��قوق الدستور�ة املع��ف ��ا للمواطنات  لم تكن

واملواطن�ن وكذا فعاليات ا��تمع املد�ي �� إطار الديمقراطية ال�شاركية، واقعا قانونيا خاصا ت�سم بھ �ل 

� التجر�ة ا��زائر�ة من التجر�ت�ن املغر�ية والتو�سية، ف�ذه �ش�الية القانونية تطرح �ش�ل أعمق �

�ش�ادة النتائج البحثية املقدمة من خالل مجموعة من الدراسات و�بحاث ا��امعية ��اديمية 

  .ا��زائر�ة

وإن �انت �ش�الية �� التجر�ة ا��زائر�ة غ�� مرتبطة أساسا باملعيقات القانونية املفروضة ع�� 

، فإن �ش�الية املركز�ة -إن �انت مطروحة فعالو - ا��قوق الدستور�ة إلعمال الديمقراطية ال�شاركية 

والك��ى �� �ذا الصدد، تتمثل �� ضعف ال�سق الدستوري والقانو�ي املؤطر ل�ذه املقار�ة �جتماعية 

املواطنة، حيث يبدو املشرع التأس���� وال�شر��� مح�شما �� طرح �ليات والسبل الكفيل ب�شر�ك 

  .لقضايا �جتماعية و�قتصادية والثقافية ع�� املستو��ن املركزي وا����املواطنات واملواطن�ن �� تدب�� ا
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وما يفسر ذلك، �و ضعف املرجعية القانونية ال�� تحيل ع�� آليات الديمقراطية �� القانون رقم 

، إذ يمكن �� �ذا �طار، الوقوف حول مجموعة 1املتعلق بالبلدية 2011يونيو سنة  22املؤرخ ��  11.10

لتقييدات واملعيقات القانونية ال�� تحد من املشاركة الفعالة �� تدب�� الشأن العام ا����، وذلك فيما من ا

  :ي��

  �� محدودية �ثار لألدوار �س�شار�ة �� مجاالت التنمية ا��لية: أوال

ع إذا �انت �س�شارة العمومية �عت�� إجراء �سمح للمواطنات واملواطن�ن وكذا فعاليات ا��تم

املد�ي من إقامة نوع من ا��وار املستمر مع مجالسھ ا��لية املنتخبة، بما يمكنھ من �ش��اك �� اتخاذ 

ل�ذا  11، فإن القانون املتعلق بالبلدية قد كرس �� املادة �2عض القرارات و�كس��ا نوعا من الشرعية

شارة املواطن حول خيارات ا��ق، وذلك بأن ألزم ا��لس الشع�� البلدي باتخاذ �ل التداب�� الس�

  .وأولو�ات ال��يئة والتنمية �قتصادية و�جتماعية والثقافية حسب الشروط ا��ددة �� �ذا القانون 

واملالحظ أن اتخاذ �ذه التداب�� �س�شار�ة �� ا��االت السالفة الذكر، مرتبطة كما نصت الفقرة 

ا��ددة �� القانون املتعلق بالبلدية، و�الرجوع إ��  الثانية من املادة املشار إل��ا أعاله حسب الشروط

أح�ام ومقتضيات �ذا القانون، نجده خال من أي مقت��� ينص ع�� الشروط والكيفيات لتفعيل �ذه 

  .�دوار �س�شار�ة ا��ولة لفائدة املواطن ا���� وكذا ا��معيات املدنية

  واري وارتباطھ بضرورة صدور التنظيمتفعيل املبادرات ا��لية �� إطار �سي�� ا��: ثانيا

من القانون البلدي ا��زائري، ع�� أنھ لتحقيق أ�داف الديمقراطية ا��لية �� إطار  12نصت املادة 

ال�سي�� ا��واري، �س�ر ا��لس الشع�� البلدي ع�� وضع إطار مالئم للمبادرات ا��لية ال�� ��دف إ�� 

  .�سو�ة مشا�ل�م وتحس�ن ظروف مع�ش��م تحف�� املواطن�ن وح��م ع�� املشاركة ��

كرست �ذه املادة حق املواطن�ن �� تحف���م ع�� املبادرة �� التدب�� ا���� ومن تمة ح��م ع�� 

املشاركة الفعالة عن طر�ق عقد ا��لس و�صفة دور�ة الجتماعات مع مختلف �طراف �جتماعية، و�و 

�لية ومحيط�ا �جتما��، غ�� أن ممارسة �ليات الواردة �� ما �سا�م �� تحس�ن العالقة ب�ن ا��الس ا�

�ذا املقت��� قد تم ر�ط�ا بصدور التنظيم، حيث أنھ منذ تار�خ صدور �ذا القانون �� ا��ر�دة الرسمية 

                                                 
م يتعلق بالبلدية، صادر با��ر�دة الرسمية ل��م�ور�ة 2011سنة  يونيو 22املوافق  1432رجب عام  20مؤرخ ��  11.10قانون رقم  1

  .4: ، ص2011يوليو سنة  03، املوافق لـ 1432، أول شعبان عام 37: ا��زائر�ة عدد

ن ، مذكرة لنيل ش�ادة املاس�� �� القانو "دور ا��ماعات ا��لية �� تكر�س الديمقراطية ال�شاركية �� ال�شر�ع ا��زائري : "مر�م حمدي 2

  .41: ، ص2016-2015: العام، �لية ا��قوق، جامعة املسيلة، السنة ا��امعية

، مجلة �ستاذ "الديمقراطية ال�شاركية ب�ن النظر�ة والتطبيق �� ا��زائر: "عبد القادر غيتاوي وجلول بخدا:�� �ذا الصدد أيضا) ي(أنظر

  .2017ش�ن�� : لسنة، ا1: ، العدد3 :الباحث للدراسات القانونية والسياسية، ا��لد
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مرسوم (سنوات، لم يخرج �ذا التنظيم ) 9(، أي �عد مرور أك�� من �سع 2011يوليو  03ا��زائر�ة بتار�خ 

الوجود، و�و ما �عطل و�عرقل �ذا ا��ق كمجال للمبادرة لتحقيق الديمقراطية  ����) تنفيذي

  .ال�شاركية، ومن تمة مسا�متھ �� صناعة القرار ع�� املستوى ال��ا�ي ل��ماعات �قليمية

  ا��ضور الجتماعات ا��لس الشع�� البلدي إم�انية�� : ثالثا

ت واملواطن�ن وكذا املواطن�ن املعني�ن بموضوع من القانون البلدي حق املواطنا 26خولت املادة 

املداوالت ا��ضور ��لسات ا��لس الشع�� البلدي، وذلك من خالل تكر�س القانون لعلني��ا، إذ نظم �� 

شروط وكيفيات ا��ضور  �13ذا �طار النظام الداخ�� النموذ�� للمجالس الشعبية البلدية �� مادتھ 

�ان حضور غ�� املعني�ن ��ا من املواطنات واملواطن�ن بحظر إعطا��م ا��ق ، واملالحظ إذا 1ل�ذه ا��لسات

�� املناقشة واملشاركة، فإن حضور املعني�ن بجدول أعمال مداوالت ا��لس الشع�� البلدي يث�� مالحظة، 

حيث �ان من املف��ض السماح ل�م �� حدود القضايا ا��اصة املعروضة ع�� ا��لس بإم�انية املشاركة 

بداء الرأي، وذلك تفعيال للديمقراطية ال�شاركية �� نطاق�ا الضيق ل�سو�ة مشا�ل�م وتحس�ن ظروف وإ

  .مع�ش��م عن قرب

  حق املواطن ا���� �� �عالم واملعلومة و�طالع ع�� املداوالت والوثائق: را�عا

سسا�ي ملمارسة املشار إليھ سابقا �ش�ل �طار املؤ  11.10إذا �انت البلدية حسب القانون رقم 

الديمقراطية ال�شاركية ع�� املستوى ا���� وال�سي�� ا��واري، ومن أجل تمك�ن املواطنات واملواطن�ن من 

تفعيل حق املشاركة ا��لية، خولت أح�ام ومقتضيات �ذا القانون ا��ق للمواطنات واملواطن�ن �� 

ل�م من ج�ة أخرى، ا��ق �� �طالع ع�� ا��صول ع�� املعلومة وإعالم�م ب�ل الوسائل املتاحة كما خول 

  .املداوالت وقرارات ا��لس البلدي الذي ي�تمون إليھ

من �ذا القانون أن ا��لس الشع�� البلدي يتخذ �ل التداب�� إلعالم  �11كذا، نصت املادة 

كما يمكن املواطن�ن �شؤو��م، و�مكن �� �ذا الصدد، استعمال �ل الوسائط والوسائل �عالمية املتاحة، 

  .للمجلس بموجب نفس املادة تقديم عرض عن �شاطھ السنوي أمام املواطن�ن

وع�� الرغم من أن �ذه املبادرة املتمثلة �� تقديم ا��لس لعرض عن �شاطھ السنوي تبقى 

، إال أ��ا تبقى اختيار�ة وغ�� ملزمة 08.902مستحسنة وإيجابية مقارنة مع قانون البلدية السابق رقم 

الشع�� البلدي، كما أن القانون لم يحدد طر�قة عرض �ذا التقر�ر، و�التا�� فإن عدم تحديد  للمجلس

                                                 
يتضمن النظام الداخ�� النموذ�� للمجلس الشع�� البلدي، ا��ر�دة الرسمية  2013مارس  17املؤرخ ��  105.13مرسوم تنفيذي رقم  1

  .09: ، ص2013مارس  17، بتار�خ 15: ا��زائر�ة عدد

: ، ص1410رمضان عام  16، 15م�ور�ة ا��زائر�ة، العدد يتعلق بالبلدية، ا��ر�دة الرسمية ل�� 1990أبر�ل  7مؤرخ ��  08.90قانون رقم  2

488.  
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الكيفيات والشروط والتوقيت وصيغتھ �انت مكتو�ة أو شفو�ة لعرضھ، ومن ج�ة أخرى، إن �ان �ذا 

�� ، و�ذلك ي�ون املشرع ا��زائري قد أنقص من �ذه املبادرة 1العرض سيعقبھ نقاش وحوار من عدمھ

  .وجھ املعني�ن ��ا لتفعيل آليات الديمقراطية ال�شاركية

وال�� ت�يح إم�انية �ل ��ص �طالع ع��  14املالحظة �خرى، مرتبطة بما نصت عليھ املادة 

مستخرجات مداوالت ا��لس الشع�� البلدي وكذا القرارات البلدية، كما يمكن من ج�ة أخرى، ل�ل 

�املة م��ا أو جزئية ع�� نفقتھ، حيث �سمح �ذه املادة فقط  ��ص ذي مص��ة ا��صول ع�� ���ة

النفاد للمعلومات والوثائق املتعلقة بمداوالت ا��لس الشع�� البلدي وكذا القرارات البلدية قصد �طالع 

عل��ا، بيد أن ا��صول ع�� ��� جزئية أو �املة، يتطلب أن ي�ون ال��ص صاحب مص��ة �� ذلك، 

تقدير�ة أوسع للمجلس الشع�� البلدي �� رفض إعطاء ا��ق �� ا��صول ع�� �ذه و�و ما �عطي سلطة 

 89، والذي أكد �� مادتھ 2يتضمن ميثاق وقانون البلدية 24-67ال���، وذلك ع�� العكس من �مر رقم 

، و�غض النظر إن �انت لھ مص��ة �� ذلك، ا��ق �� 3ع�� أنھ يمكن ل�ل مواطن ي�ت�� إ�� دائرتھ البلدية

، و�و ما �ش�ل تراجعا قانونيا �� حق الساكنة 4ا��صول ع�� ���ة م��ا ومن القرارات البلدية ع�� نفقتھ

  .البلدية �� ا��صول ع�� املعلومات ال�� تخص تدب�� مجالس�م الشعبية البلدية

ة وإن �ان املشرع ا��زائري قد أقر دستور�ا حق املشاركة وا��صول ع�� املعلومة واملبادرة �� صناع

القرار ا���� ملعا��ة �ختالالت ال�� شابت التدب�� �داري ا����، إال أن النص القانو�ي املنظم ل�ا �� 

إطار ا��الس الشعبية البلدية يبقى غ�� �اف،وذلك �س�ب محدودية مقتضياتھ وضعف �ليات ال�� من 

وإن وجدت؛ فتبقى إجراءات ش�لية  ، �ذا، ح��5شأ��ا أن تكفل للمواطنات واملواطن�ن ا��ق �� املشاركة

                                                 
، مجلة البحوث القانونية والسياسية، جامعة "تكر�س ملبدأ سيادة الشعب: مشاركة املواطن�ن �� �سي�� شؤون البلدية: "دمحم أحميداتو 1

  :�� �ذا الصدد أيضا) ي(أنظر. 172-171: ، ص2016: ، السنة06: موالي الطا�ر، العدد

  .622: ، صس ذ ، م"عن مشاركة املواطن �� صنع القرار ا���� �� ال�شر�ع ا��زائري : "بوراي دليلة-

، 1: ، العدد7: ، ا��لة ا��زائر�ة للسياسة العامة، ا��لد"ب�ن املبدأ �� النص والتطبيق: الديمقراطية ال�شاركية �� ا��زائر: "جا�ي مراد-

  .2019أكتو�ر : السنة

، مجلة البحوث والدراسات "لتكر�س الدستوري ملبدأ ���يع الديمقراطية ال�شاركية ع�� مستوى ا��ماعات ا��ليةا: "مر�م لعشاب-

  .12-9: ، ص2019جن�� ، سنة د1 :، العدد6 :القانونية والسياسية، ا��لد

: ، الصفحة1967يناير  18مؤرخة ��  6 :، يتضمن ميثاق وقانون البلدية، ا��ر�دة الرسمية، عدد1967يناير  18مم��� ��  24-67أمر رقم  2

90.  

يحق ل�ل ساكن �� دائرة البلديات �طالع �� ع�ن امل�ان ع�� مداوالت ا��لس الشع�� البلدي وا��صول ع�� : "تنص �ذه املادة ع�� أنھ 3

  ".���ة م��ا ومن القرارات البلدية ع�� نفقتھ

مداوالت ا��لس الشع�� البلدي وقرارات البلدية، ينظمھ املرسوم التنفيذي رقم تجب �شارة إ�� أن كيفيات �طالع ع�� مستخرجات  4

، يحدد كيفيات �طالع ع�� مستخرجات مداوالت ا��لس الشع�� 2016يونيو سنة  30املوافق لـ  1437رمضان عام  25مؤرخ ��  190.16

  .08: ، ص2016يوليو  12، بتار�خ 41 :البلدي وقرارات البلدية، ا��ر�دة الرسمية ل��م�ور�ة ا��زائر�ة، عدد

، مجلة �ستاذ الباحث للدراسات القانونية "الديمقراطية ال�شاركية ب�ن النظر�ة والتطبيق �� ا��زائر: "عبد القادر غيتاوي وجلول بخدا5

  .77: ، ص2017ش�ن�� : ، السنة1: ، العدد3 :والسياسية، ا��لد
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واس�شار�ة ال تتخذ الطا�ع �لزامي، كما أن املشرع �� صناعتھ للنص ال�شر��� املتعلق بالبلدية، أفرغ 

املقار�ة ال�شاركية من محتوا�ا وفاعلي��ا، بأن خول ا��الس إم�انية ال��رب من تفعيل آليات 

يبارد �� "، "يمكن"بارات الواردة �� �ذا القانون من قبيل الديمقراطية ال�شاركية، و�و ما �ع�� عنھ الع

، وغ���ا من العبارات التخي��ية دون أن تحوز الصبغة "يتخذ"، "حسبما تقتضيھ البلدية"، "حدود

  .�1لزامية

  :ع�� س�يل ا��تم

ب�ل من إن وضع مقارنة لإلطار القانو�ي املنظم للديمقراطية ال�شاركية �� �ل من التجارب املغار�ية 

املغرب وتو�س وا��زائر، ست�ون الن�يجة أن �طار الدستوري الناظم لفعل ال�شارك و�شب�بك املواطن 

وكذا فعاليات ا��تمع املد�ي �� عالق��ا باإلدارة واملؤسسات وال�يئات العمومية سواء ع�� املستوى 

ر�ية ال�� كرس ف��ا املشرع التأس���� املركزي أو ا����، جاء متقدما �� مقتضياتھ السيما �� التجر�ة املغ

منذ البداية انفتاحھ ع�� ا��يط �جتما��، و�و ما ا�عكس ع�� الوثيقة الدستور�ة بأن تم إغنا��ا بآليات 

  .2متقدمة غ�� موجودة �� التجر�ت�ن التو�سية وا��زائر�ة

حات الدستور�ة �� املقابل، ش�ل �طار القانو�ي ما �عد عمليات وضع الدسات�� وكذا �صال 

املغار�ية تراجعا عن �ذه املقتضيات الدستور�ة، وذلك كن�يجة لتأثر �لة التأس�سية �صلية وكذا 

وما عرفتھ من صعود قوة جديدة ل��ر�ات �جتماعية باعتبار�ا فاعلة " الر�يع العر�ي"املشتقة �سياقات 

ديدة تتأثر بفلسفة دستورانية تضع ومؤثرة �� مسارات التحول والتغي��، مما جعل الدسات�� ا��

  .الشعب، صلب التفك�� التعاقدي الدستوري/املواطن

�� أخر تجليا��ا �� ا�ع�اس لألوضاع �جتماعية والثقافية  -�س�يا-فإذا �انت القاعدة القانونية 

ديمقراطية و�جتماعية و�قتصادية السائدة داخل ا��ماعة �جتماعية، فإن القوان�ن املنظمة آلليات ال

ال�شاركية املنصوص عل��ا �� الدسات�� املغار�ية لم �عكس �ذا املعطى، السيما وأمام ا��طابات التنمو�ة 

ال�� باتت ع�� رأس أجندة �ذه الدول، و�التا�� لبلوغ أ�داف�ا، سي�ون من الضروري إعادة النظر �� 

كذا فعاليات ا��تمع املد�ي �� إطار التدب�� امل�انة والدور القانو�ي الذي سيلعبھ املواطنات واملواطنون و 

  .املش��ك للشأن العام ع�� املستو��ن املركزي وال��ا�ي

  

  

                                                 
  .630: ، م س ذ، ص"صنع القرار ا���� �� ال�شر�ع ا��زائري عن مشاركة املواطن �� : "بوراي دليلة 1

والتعديل الدستوري ا��زائري لسنة  2011الديمقراطية ال�شاركية ع�� مستوى البلدية �� ظل الدستور املغر�ي لسنة : "فر�دة دبوشة 2

  .45: ، ص2019، ش�ن�� )3(، ا��زء الثالث 33: ، عدد1، مجلة حوليات جامعة ا��زائر"2016
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  أثر العوامل السیكوسوسیولوجیة على المشاركة في الحیاة السیاسیة

 "دراسة لحالة الشباب الجامعي

السيا��� ع�� ا��صوص،  �عت�� علم النفس عموما وعلم النفس �جتما�� ومنھ علم النفس

مدخال م�ما لف�م الظوا�ر السياسية ومحاولة تحليل�ا وتفس���ا باالنطالق من املرجعية العلمية 

ومن الظوا�ر السياسية ال�� أصبحت اليوم �ش�ل 

ولدى جميع أطياف ا��تمع، �ناك مش�ل 

فتطور أي بلد وضمان التحاقھ بركب الدول 

املتقدمة ر��ن ب�نميتھ السياسية ومستوى ممارساتھ الديمقراطية، و�ذه �خ��ة مرتبطة أشد �رتباط 

 الدور  تأكيد وإذا �انت العديد من الدراسات و�راء تتفق ع��

السياسية؛ فنجد أن مجموعة من �حصائيات والتقار�ر، وكذلك �عض 

الدراسات تطرح مش�ل املشاركة السياسية والعوامل ال�� تقف وراء�ا، خصوصا لدى فئة الشباب ومنھ 

فف�م �ذه الظا�رة وتفس���ا يقت��� ف�م وتفس�� العوامل ال�امنة وراء�ا، وال�� قد ت�ون إما 

و�بقى البحث من زاو�ة العوامل 

� السي�وسوسيولوجية جد م�م لف�م �ذه الظا�رة وتفس�� أ�عاد�ا النفسية، والوقوف ع�� مستوى التأث�

اجتماعية �� مشاركة الشباب -ومن �نا تأ�ي �ذه الدراسة لتحاول الوقوف ع�� أثر العوامل النفس

�� ا��ياة السياسية، بال��ك�� ع�� الشباب �� جامعتنا املغر�ية، وقد أخذنا طلبة �لية العلوم القانونية 

��ياة السياسية �عت�� مدخال حقيقيا للبناء الديمقراطي الواعد �� أي بلد، 

ففئة الشباب تحمل ا��اضر وتتأ�ب للمستقبل، و�عد الشباب ا��ام�� الفئة �ك�� تنظيما ووعيا 

من �سبة  %65ف�سبة الشباب �� املغرب تتجاوز 

  دمحم ضریف
  وراهباحث �سلك الدكت

 �لية العلوم القانونية و�قتصادية و�جتماعية السو���� الر�اط
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أثر العوامل السیكوسوسیولوجیة على المشاركة في الحیاة السیاسیة

دراسة لحالة الشباب الجامعي"

�عت�� علم النفس عموما وعلم النفس �جتما�� ومنھ علم النفس

مدخال م�ما لف�م الظوا�ر السياسية ومحاولة تحليل�ا وتفس���ا باالنطالق من املرجعية العلمية 

ومن الظوا�ر السياسية ال�� أصبحت اليوم �ش�ل . الدقيقة، و�االس�ناد إ�� مباد��ا ومقوما��ا املن��ية

ولدى جميع أطياف ا��تمع، �ناك مش�ل  قلقا حقيقيا وتحديا واقعيا لدى صا��� القرار العام؛ بل

فتطور أي بلد وضمان التحاقھ بركب الدول . املشاركة �� ا��ياة السياسية و��تمام بقضايا�ا ا��تلفة

املتقدمة ر��ن ب�نميتھ السياسية ومستوى ممارساتھ الديمقراطية، و�ذه �خ��ة مرتبطة أشد �رتباط 

وإذا �انت العديد من الدراسات و�راء تتفق ع��. ا��تمعبمستوى املشاركة السياسية ألفراد 

السياسية؛ فنجد أن مجموعة من �حصائيات والتقار�ر، وكذلك �عض  ا��ياة

الدراسات تطرح مش�ل املشاركة السياسية والعوامل ال�� تقف وراء�ا، خصوصا لدى فئة الشباب ومنھ 

فف�م �ذه الظا�رة وتفس���ا يقت��� ف�م وتفس�� العوامل ال�امنة وراء�ا، وال�� قد ت�ون إما 

و�بقى البحث من زاو�ة العوامل ..... عوامل اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو سياسية

السي�وسوسيولوجية جد م�م لف�م �ذه الظا�رة وتفس�� أ�عاد�ا النفسية، والوقوف ع�� مستوى التأث�

ومن �نا تأ�ي �ذه الدراسة لتحاول الوقوف ع�� أثر العوامل النفس

�� ا��ياة السياسية، بال��ك�� ع�� الشباب �� جامعتنا املغر�ية، وقد أخذنا طلبة �لية العلوم القانونية 

  .و�قتصادية و�جتماعية �سطات كدراسة حالة

��ياة السياسية �عت�� مدخال حقيقيا للبناء الديمقراطي الواعد �� أي بلد، فمشاركة الشباب �� ا

ففئة الشباب تحمل ا��اضر وتتأ�ب للمستقبل، و�عد الشباب ا��ام�� الفئة �ك�� تنظيما ووعيا 

ف�سبة الشباب �� املغرب تتجاوز  .وتجاو�ا واستعدادا للتفاعل مع القضايا �جتماعية

  دمحم ضریف. ذ
باحث �سلك الدكت                                     

�لية العلوم القانونية و�قتصادية و�جتماعية السو���� الر�اط

 
للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

أثر العوامل السیكوسوسیولوجیة على المشاركة في الحیاة السیاسیة

  

  

  

  

  :مقدمة

�عت�� علم النفس عموما وعلم النفس �جتما�� ومنھ علم النفس

مدخال م�ما لف�م الظوا�ر السياسية ومحاولة تحليل�ا وتفس���ا باالنطالق من املرجعية العلمية 

الدقيقة، و�االس�ناد إ�� مباد��ا ومقوما��ا املن��ية

قلقا حقيقيا وتحديا واقعيا لدى صا��� القرار العام؛ بل

املشاركة �� ا��ياة السياسية و��تمام بقضايا�ا ا��تلفة

املتقدمة ر��ن ب�نميتھ السياسية ومستوى ممارساتھ الديمقراطية، و�ذه �خ��ة مرتبطة أشد �رتباط 

بمستوى املشاركة السياسية ألفراد 

ا��ياة �� للفرد �يجا�ي

الدراسات تطرح مش�ل املشاركة السياسية والعوامل ال�� تقف وراء�ا، خصوصا لدى فئة الشباب ومنھ 

  .الشباب ا��ام��

فف�م �ذه الظا�رة وتفس���ا يقت��� ف�م وتفس�� العوامل ال�امنة وراء�ا، وال�� قد ت�ون إما 

عوامل اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو سياسية

السي�وسوسيولوجية جد م�م لف�م �ذه الظا�رة وتفس�� أ�عاد�ا النفسية، والوقوف ع�� مستوى التأث�

ومن �نا تأ�ي �ذه الدراسة لتحاول الوقوف ع�� أثر العوامل النفس. ضم��ا

�� ا��ياة السياسية، بال��ك�� ع�� الشباب �� جامعتنا املغر�ية، وقد أخذنا طلبة �لية العلوم القانونية 

و�قتصادية و�جتماعية �سطات كدراسة حالة

فمشاركة الشباب �� ا

ففئة الشباب تحمل ا��اضر وتتأ�ب للمستقبل، و�عد الشباب ا��ام�� الفئة �ك�� تنظيما ووعيا 

وتجاو�ا واستعدادا للتفاعل مع القضايا �جتماعية
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 املشاركة ضعف إ�� والتقار�ر 1الدراسات من العديد أشارت و�� �سبة م�مة للغاية، إال أنھالس�ان، 

حيث اعت��ت ��  ل�ذه الفئة، فقد ن��ت املندو�ية السامية للتخطيط إ�� �ذه املش�لة، السياسية

فقط �م من % 5من الشباب ال يثقون �� جدوى العمل السيا��� �� املغرب، و% 70إحصائيا��ا بأن 

فقط يزاولون الفعل السيا��� من داخل ال�يئات السياسية، ب�نما �ش�ل % 1ؤمنون بالعمل ا��ز�ي، وي

  .2من الكتلة الناخبة% 40الشباب 

ولقد حاولت العديد من تلك الدراسات الوقوف ع�� �سباب ال�امنة وراء ضعف املشاركة 

ملق��ب العل�� املتبع �� التحليل فحسب طبيعة ا. السياسية عموما، وضعف�ا لدى الشباب ع�� ا��صوص

لكن ... يتم تحديد أسباب العزوف، فنصبح أمام أسباب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية

من حاولت ف�م الظا�رة السياسية وتحليل سلو�ا��ا وتفاعال��ا من  �3ناك من الدراسات املتخصصة

حث �� ��عاد النفسية، كعوامل تقف وراء تحديد و�ناء ع�� ذلك تأ�ي مسا�متنا �ذه للب. 4منظور نف���

إش�الية مدى تأث�� العوامل ومن �نا نطرح . املشاركة السياسية؛ إذ تحتاج اليوم إ�� الف�م والتحليل

  السيكوسوسيولوجية ع�� مشاركة الشباب ا��ام�� �� ا��ياة السياسية؟

  :وتتفرع عن �ذه �ش�الية ال�ساؤالت التالية

 ة قو�ة تر�ط ب�ن املشاركة السياسية للشباب ا��ام�� وعامل الثقة؟�ل توجد عالق -

 �ل يؤثر عامل �غ��اب ع�� املشاركة السياسية لدى الشباب ا��ام��؟ -

                                                 
فتبقى جميع�ا �غلب عل��ا طا�ع البحث . لقد حاولت عدة دراسات و�� حقول معرفية مختلفة مقار�ة إش�الية ضعف املشاركة السياسية - 1

  .العل�� من زاو�ة حقل علم السياسة، أو حقل علم �جتماع السيا���
  ./https://www.alaraby.co.ukا��ديد،، موقع العر�ي "عزوف الشباب املغر�ي عن املشاركة السياسية: "يو�س بلفالح - 2
�� كتابھ علم النفس السيا���، لقد صدرت طبعة م��جمة إ�� اللغة العر�ية سنة " دايفد باتر�ك �وتون "دراسة : من أ�م تلك الدراسات - 3

حيث تناول باتر�ك �اتون �� أحد فصول كتابھ السلوك . سم�ن حداد، عن املركز العر�ي لألبحاث ودراسة السياسات، وترجمة يا2015

  .�نتخا�ي بناء ع�� النظر�ت�ن املوقفية والفردية �� تحديده
�ناك تخصص عل�� يجمع ب�ن علم النفس والسياسة، �س�� �علم النفس السيا��� و�و علم ال يكتفي بالنظر للسياسة، باعتبار�ا فن  - 4

لتحليل أي سلوك أو تصرف أو موقف سيا���، ال بد من الرجوع إ�� ا��لفية النفسية، ألن السياسة �عت�� بمثابة  حكم الدول، بل يرى أنھ

�ب املؤسس لعلم النفس ) �ارود السو�ل(و�عت�� . مؤثر �� ��صية وسلوك الفرد سواء �ان فاعال سياسيا أو قائدا أو جماعة سياسية

� بالواليات املتحدة �مر�كية، وذلك من خالل تأكيده ع�� أ�مية العمليات النفسية سواء السيا��� كتخصص معر�� أو حقل عل�� جام�

من يقول؟، (الفردية أو ا��ماعية �� تحديد السلوك السيا���، منطلقا من دراسة تأث�� وسائل �تصال ع�� الرأي العام، انطالقا من قاعدة 

�� أور�ا فقد حظي �ذا ا��قل املعر�� با�تمام من مدرسة فرانكفورت النقدية، ال�� أما ). ماذا يقول؟، بأية وسيلة؟، ملن؟، وألي غرض؟

وما م�� �ذه املدرسة �و أ��ا اعتمدت من�� نقدي ). تيودور أدورنو(، و)يورغن �ابرماس(، )�ر�رت مار�وز (، )ماكس �ورك�ايمر(ي��عم�ا 

�ان ) ماكس �ورك�ايمر(دم��ا علم النفس وعلم �جتماع، خاصة وأن لدراسة الظوا�ر �جتماعية، و��لت من حقوق معرفية أخرى �� مق

ملما بقضايا علم النفس و�ان �شتغل �أستاذ لعلم النفس �جتما�� بجامعة فرانكفورت مما مكنھ من وضع اللبنات العلمية للنظر�ة 

  .النقدية



77 
 

 
  2021 ،8/9 جودزم عدد  - للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

 ما درجة تأث�� متغ�� القلق ع�� املشاركة السياسية عند الطالب ا��ام��؟ -

  �دراك؟ �ل �ناك عالقة قو�ة ب�ن املشاركة السياسية للشباب ا��ام�� ومتغ�� -

وملقار�ة �ش�الية املطروحة وما تفرع ع��ا من �ساؤالت، انطلقنا من فرضية أساسية مفاد�ا أن 

العوامل النفس اجتماعية ل�ا تأث�� قوي ع�� املشاركة السياسية للشباب ا��ام��، و�التا�� ف�� �سا�م �� 

 :فروض الفرعية التاليةابتعاد�م عن ا��ياة السياسية، وتفرع عن تلك الفرضية الرئ�سية ال

 .�ناك تأث�� كب�� لبعد ا�عدام الثقة ع�� املشاركة السياسية للشباب ا��ام�� -

 .يوجد ارتباط قوي ب�ن عامل �غ��اب واملشاركة السياسية للشباب ا��ام�� -

 .يؤثر عامل القلق �ش�ل كب�� ع�� املشاركة السياسية للشباب ا��ام�� -

  .دراك باملشاركة السياسية للشباب ا��ام��توجد عالقة قو�ة تر�ط عامل �  -

�كذا ومحاولة منا لضبط ال��ابطات املمكنة ب�ن عناصر املوضوع وعالقات التأث�� بي��ا، وسعيا منا 

للوصول إ�� نتائج الدراسة والتأكد من ��ة فرضيا��ا و�لورة أ�م ا��الصات و�ست�تاجات، فضبطنا 

  :كما ي�� متغ��ات واملفا�يم �جرائية للدراسة

باعتبار�ا �� ال�� تؤثر ع�� املتغ�� �خر، : العوامل السيكوسوسيولوجية كمتغ�� مستقل -

 .فضبط �ذا املتغ�� سيجعلنا نصل إ�� التفس��ات املمكنة لعالقات التأث��

ع�� اعتبار املشاركة السياسية �� ال�� ت�بع العوامل : املشاركة السياسية للشباب كمتغ�� تا�ع -

تماعية ف�� تتأثر ��ا، و�التا�� �ستد�� منا �مر قياس ذلك التأث�� وتحليلھ وتفس��ه اج-النف���

 .واس�شرافھ

تؤثر ع��  وال�� وامل�شابكة، امل��ابطة مجموع ��عاد تدل ع��: فالعوامل السيكوسوسيولوجية

 :املشاركة السياسية، ومن العوامل املقصودة بالدراسة �ناك

 القة التفاعلية ا��الية من القلق و�رتياب ما ب�ن أفراد ا��تمع، نقصد ��ا تلك الع :الثقة

حيث ت�شأ من ا��اجة امل��ة للتفاعل، وما تتطلبھ �ذه العالقة من �عتماد ع�� �خر لتحقيق أ�داف 

 .معينة
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 ء ما حولھ الواقع وقضاياه، واعتقاده أن �ل عن بانفصالھ الفرد شعور  :�غ��اب��� 

 يتم وال القرار، �� اتخاذ املشاركة عن عاجز وأنھ ا��تمع، ذلك �� �ستطيع �نخراط ال وغر�ب، وأنھ جديد

 .الدور  وفقدان بال�امشية يجعلھ يحس مما السيا���؛ الشأن �� رأيھ أخذ

 املواقف �جتماعية �� �خر�ن تجاه ال��ص بھ يقوم السلوك من نمط :القلق 

 القلق مقياس فقرات إجاب��م ع�� عند الطلبة عل��ا حصلي ال�� بالدرجة وتقاس والشؤون السياسية،

 .املعدة �� است�يان �ذا البحث

 و عملية ت�و�ن انطباعات حول املشاركة السياسية وم�ونا��ا ومؤسسا��ا،  :�دراك�

وكذا تقو�م�ا وا��كم ع�� عناصر�ا والسلو�ات املرتبطة ��ا، لدى عينة من طلبة املاس�� ب�لية ا��قوق 

 .وذلك من خالل �داة املصممة ل�ذا الغرض �سطات،

فتتحدد ع�� أ��ا منظومة �فعال والسلو�ات ال�� تصدر عن �فراد  :أما املشاركة السياسية

انطالقا من قناعا��م ومدارك�م تجاه الشأن العام وطرق إدارتھ، فينخرطون �� املمارسة السياسية 

و�قابل املشاركة السياسية العزوف . رارا��ا وتفاعال��او��تمون بقضايا�ا، و�ؤثرون �� مستو�ا��ا وق

 : ومن عناصر املشاركة السياسية �ناك. و�متناع ع��ا

 العملية ال�� يختار ��ا �فراد ��ص أو أ��اص آخر�ن، من ب�ن عدد : �نتخابات ��

و�و حق عام . من امل�����ن، ليمثلو��م �� إدارة شؤو��م، سواء �انت وطنية أو ج�و�ة أو محلية

 .للمواطن�ن ما داموا مستوف�ن لشروط ذلك

 تنظيمات ومؤسسات م�ي�لة �س�� للوصول إ�� السلطة من أجل  :السياسية �حزاب ��

 .1تطبيق برامج�ا، �ذه �خ��ة �� تختلف باختالف �حزاب و�عكس �عددي��ا

 ل�ن �� مختلف الشؤون ال�� ت�ون موضع تنافس ب�ن الفاع: القضايا السياسية

 .و��ن �فراد أو من يمثلو��م مؤسساتيا) الذي يملك السلطة(السياسي�ن، ب�ن من يحكم 

  :أما بخصوص حدود الدراسة �� تتج�� ع�� النحو ��ي

من طلبة املاس�� ب�لية ) ذ�ورا وإناثا(فردا  58تمثلت العينة املدروسة �� : ا��دود ال�شر�ة -

 .زعوا ب�ن طلبة موظف�ن وأجراء وطلبة غ�� عامل�ن، تو -تخصص علوم قانونية -ا��قوق �سطات 

                                                 
  .330، ص 2019، الطبعة الرا�عة، القانون الدستوري واملؤسسات الدستور�ة، مطبعة ��لماسة: أحمد حضرا�ي - 1
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تمثلت ا��دود امل�انية �� �لية العلوم القانونية و�قتصادية و�جتماعية : ا��دود امل�انية -

 .بجامعة ا��سن �ول �سطات

، خالل 2019/2020تحددت ف��ة تطبيق الدراسة امليدانية �� املوسم الدرا��� : ا��دود الزمانية -

  .2020وماي من سنة  ش�ري أبر�ل

وتأ�ي أ�مية �ذه الدراسة من أ�مية املشاركة السياسية �� البناء الديمقراطي للدولة، والدفع ��ا 

إ�� أع�� درجات التطور و�ز�ار والتحديث، �� إطار شعور �فراد بالثقة والرضا و�نتماء لوط��م، مما 

وخاصة الشباب ... جتماعية و�قتصادية والثقافيةيدفع�م إ�� �نخراط ا��اد �� تنميتھ السياسية و� 

ا��ام�� الوا�� املثقف الذي عليھ �ا�ل �صالح والتنمية، ملا لھ من مؤ�الت وقدرات �� الفعل واملمارسة، 

فا��ميع اليوم يأمل إ�� معرفة �سباب . سواء من داخل مؤسسات الدولة أو من �يا�ل ا��تمع �خرى 

ونظرا أل�مية العوامل النفس اجتماعية �� تحديد . الشباب عن املشاركة السياسية ا��قيقية وراء عزوف

السلوك ��سا�ي ومنھ السيا���، تأ�ي أ�مية �ذه الدراسة �� الكشف عن تلك العوامل، ومدى درجة 

  .تأث���ا، وتقديم �عض �ق��احات ��دف وضع �ليات الضرور�ة لضمان مستقبل كما يطمح لھ ا��ميع

  :ھ �س�� من خالل دراس�نا إ�� بلوغ مجموعة من ��داف يمكن تحديد�ا �� ��يومن

ع�� ) �دراك-�غ��اب-القلق-الثقة(التعرف ع�� درجة تأث�� �عض العوامل النفس اجتماعية  -

 مشاركة الشباب �� ا��ياة السياسية؛

 ��لية؛الوقوف ع�� واقع ا�تمام الشباب ا��ام�� بالقضايا السياسية وشؤو��م ا -

معرفة مستوى الشعور بالعزلة والعزوف عن �مور السياسية لدى طلبة ماس�� العلوم  -

 القانونية؛

  .تقديم مق��حات للفاعل السيا��� حول ضمان �نخراط القوي �� املشاركة السياسية -

عتبار وملعا��ة �ذا املوضوع ودراسة إش�اليتھ و�لوغ أ�دافھ تم �عتماد ع�� املن�� الوصفي، ع�� ا

، وما لھ من قدرة ع�� الوصف والتحليل �1ونھ ي�سم بالواقعية ألنھ يدرس الظا�رة كما �� �� الواقع

و�خصوص الدراسة امليدانية . والتفس�� ��وانب التأث�� والتأثر للعالقات املمكنة ب�ن متغ��ات الدراسة

ل ع�� بيانات العينة املس��دفة وتحقيق فتم �رت�از ع�� أداة �ست�يان، باعتبار�ا �داة املناسبة ل��صو 

  .مبت�� الدراسة امليدانية

                                                 
  .140مرجع سابق، ص : دمحم بن �ع�ش - 1
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�ول عا��نا فيھ �طار النظري واملفا�ي�� للدراسة من : �كذا تم تقسيم املوضوع إ�� مبحث�ن

خالل الوقوف ع�� �طار النظري للعوامل النفس اجتماعية من ج�ة، ومعطى املشاركة السياسية من 

لثا�ي تم تخصيصھ للدراسة امليدانية للموضوع، حيث تطرقنا بداية إ�� �جراءات واملبحث ا. ج�ة أخرى 

التطبيقية املتبعة �� الدراسة، �عد ذلك تمت عملية تقديم نتائج الدراسة امليدانية وتحليل�ا ومناقش�ا 

  .وتفس���ا، لنختم دراس�نا بمجموعة من ا��الصات واملق��حات والتوصيات

  النظري واملفا�ي�� للعوامل السيكوسوسيولوجية واملشاركة السياسية �طار : املبحث �ول 

سن�ناول �� �ذا املبحث التأصيل النظري واملفا�ي�� ل�ل من العوامل السي�وسوسيولوجية من 

  .ج�ة، واملشاركة السياسية من ج�ة أخرى 

  �طار النظري واملفا�ي�� للعوامل السيكوسوسيولوجية : املطلب �ول 

وامل�شابكة، وال�� ل�ا صلة وتؤثر ع��  امل��ابطة امل السي�وسوسيولوجية مجموع العوامل�عد العو 

  .�دراك-القلق-�غ��اب-الثقة: املشاركة السياسية، ومن العوامل املقصودة بالدراسة �ناك

 عامل الثقة: الفقرة �و��

، حيث ت�شأ من ا��اجة امل��ة �عت�� الثقة بصفة عامة تلك العالقة التفاعلية ما ب�ن طرف�ن أو أك��

للتفاعل مع أفراد ا��تمع، وما تتطلبھ �ذه العالقة من �عتماد ع�� �خر لتحقيق �دف مع�ن، ول�ي 

 .1ت�شأ �ذه الثقة البد أن ت�ون العالقة ب�ن الطرف�ن خالية من القلق و�رتياب

ل�ا، وس��كز ع�� مجال�ن ل�ما فتعر�ف الثقة يختلف باختالف مجاالت ا��قول املعرفية ال�� ت�ناو 

  .ارتباط وثيق ببحثنا، و�ما مجال علم السياسة ومجال علم النفس �جتما��

�� �ذا ا��ال يتم تناول الثقة من منظور العالقة ب�ن املواطن : 2مجال علم السياسة - أ

اسية إ�� واملؤسسات داخل الدولة، و�نا يظ�ر مف�وم الثقة السياسية، حيث ينظر دارسو العلوم السي

الثقة ع�� أ��ا سمة مجتمعية ول�ست فردية، حيث �شارك �فراد و�ستفيدون من ثقافة الثقة أو 

كما �ش�� الثقة السياسية إ�� رد فعل . 3املؤسسات �جتماعية والسياسية ال�� �عزز سلوك الثقة

                                                 
1 - https://ar.wikipedia.org. 

يقصد �علم السياسة ذلك العلم الذي يدرس الظوا�ر السياسية ��دف تحليل�ا وتفس���ا والت�بؤ ��ا، والظا�رة السياسية ت�شأ ع�� ضوء  - 2

وخصائص�ا وعالقا��ا با��تمع واملؤسسات  وأ�عاد�اع�� عن الواقع السيا��� املتعلق بالسلطة التفاعل ب�ن السلطة و�خر�ن، كما �

  السياسية
دراسة عالقة التفاعل ب�ن املواطن والنظام السيا���، رسالة لنيل ش�ادة املاس�� �� العلوم : عفرون مر�م، الثقة السياسية �� ا��زائر - 3

  .23، ص 2016تيـــزي وزو، �ليـــة ا��قـــوق والعلــوم السياسيــة،  -مــعـمـــري السياسية، جـــامــعـــة مـــولــود 
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سلوب ي�سق املواطن�ن اتجاه أداء املؤسسات السياسية، فيعتقدون أن تلك املؤسسات ستعمل بأ

 .و�تما��� مع توقعا��م وانتظارا��م

، عرفت 2007و�� �ذا �تجاه نجد �مم املتحدة �� إعالن في�نا، �شأن بناء الثقة �� ا���ومة عام 

الثقة السياسية بأ��ا �عب�� عن وجود توافق �� �راء فيما ب�ن أفراد ا��تمع حول القيم و�ولو�ات 

 إ�� توقعات  و�ختالفات املش��كة، وع��
ً
القبول الضم�� للمجتمع الذي �ع�شون فيھ، كما �ش�� أيضا

املواطن�ن لنمط ا���ومة ال�� ي�ب�� أن ت�ون عليھ، وكيف ي�ب�� ل���ومة أن �عمل وتتفاعل مع 

 .املؤسسات �جتماعية و�قتصادية

ع�� يتم تناول مف�وم الثقة �� �ذا ا��ال بال��ك�� : مجال علم النفس �جتما�� -  ب

���اص �� إطار منظومة التفاعل �جتما��، حيث يمكن ا��ديث عن الثقة السياسية ال�� تنطوي 

ع�� قيام املواطن �عملية تقييم السلو�ات، والصفات املرتبطة باملؤسسات السياسية و�مختلف الفاعل�ن 

، عن �خالص والصدق فالفرد يبحث �� الثقة السياسية، املب�ية ع�� أساس نف���. السياسي�ن وقادا��م

فالثقة  .��1 ال��صية، وال�� تظ�ر من خالل ا��طب واملناسبات العامة لسلوك القادة السياسي�ن

 .ال��صية تتولد من خالل التفاعالت وج�ا لوجھ مع �فراد

 عامل �غ��اب: الفقرة الثانية

 مشتقة من �لمة الغر�ة، و�� �عكس حالة شعور�ة 
ً
نفسية �عزل الفرد عن إن �لمة اغ��اب لغو�ا

محيطھ ن�يجة لعدم قدرة الفرد ع�� اس�يعاب �وضاع السياسية و�جتماعية والنفسية، أو مجارا��ا 

والتعا�ش مع�ا �� حالة تفاعل دائمة، لدرجة أنھ ي�ون غ�� قادر ع�� قبول�ا أو ح�� مساير��ا �ش�ل 

كھ نازعا أو مائال إ�� الشعور بالغر�ة ح�� حيادي، في�ون ا�ع�اس تلك �حداث ع�� تفك��ه ورؤ�تھ وسلو 

 .2مع الوسط الذي �شأ وترعرع فيھ

ھ ا��الة النفس
ّ
اجتماعّية املسيطرة �ش�ٍل تام -فا��تص�ن �� علم النفس �عت��ون �غ��اب ع�� أن

  .3ع�� الفرد، بحيث تحّولھ إ�� ��ٍص غر�ٍب و�عيد عن �عض النوا�� �جتماعّية �� واقعھ

الواقع السيا��� وقضاياه،  عن بانفصالھ الفرد السيا��� يدل ع�� شعور  لنف����غ��اب او 

 عن عاجز وأنھ ا��تمع، ذلك �� �ستطيع �نخراط ال وغر�ب، وأنھ جديد ���ء ما حولھ واعتقاده أن �ل

                                                 
  .79، ص 2011، 44، عدد 11حول مع�� ومؤشرات الثقة السياسية، مجلة الديمقراطية، مج : داود وفاء ع�� - 1
  .https://m.annabaa.org/arabic/authorsarticles/11712 ،"�غ��اب السيا��� و�غي�ب دولة املواطنة: "عبد الرزاق عبد ا��س�ن - 2
  .مرجع سابق: عبد الرزاق عبد ا��س�ن - 3
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 وفقدان بال�امشية يجعلھ يحس السيا���، مما الشأن �� رأيھ أخذ يتم وال القرار، �� اتخاذ املشاركة

 .1ور الد

  :2و�ناك أر�ع طرق مختلفة يمكن التعب�� من خالل�ا عن �غ��اب السيا���

 شعور الفرد بأنھ ال �ستطيع التأث�� ع�� أفعال ا���ومة؛: السيا���  ال��ز -

 تصور الفرد بأن القرارات السياسية غ�� وا��ة وغ�� متوقعة؛: السيا��� ا�عدام املع�� -

بأن املعاي�� أو القواعد ال�� ��دف إ�� تنظيم العالقات  تصور الفرد: السياسية ا�عدام املعاي�� -

 السياسية معطلة، وأن ا��روج عن السلوك ا��دد أمر شا�ع؛

رفض الفرد للمعاي�� و��داف السياسية ال�� يحمل�ا و��شارك ف��ا ع�� نطاق واسع : العزلة -

 .أعضاء آخر�ن من ا��تمع

 عامل �دراك: الفقرة الثالثة

اك عن قدرة ��سان ع�� تنظيم املث��ات ال�� تزودنا ��ا ا��واس، أو العملية ال�� يتم من �عّ�� �در 

و�دراك �جتما�� الذي ��منا ي�شأ �� موقف اجتما��، . خالل�ا ت�سيق عمل ا��واس وجعل�ا ذات مع��

جاباتھ حيث يتفاعل ��ص�ن أو أك�� مع �عض�م البعض، و�درك �ل م��م سلوك �خر وأ�شطتھ واست

فيما يتعلق باملوقف �جتما��؛ حيث يدرك ال��صان و يحكمان ع�� الوضع الذي يحدد الكيفية ال�� 

  :وتت��ص أ�مية �دراك �� �ونھ. 3سوف يتصرفان و�تفاعالن، من خالل�ا، �� ذلك املوقف بالذات

  ي�ّون جزء أسا��� من تفاعالت �فراد �� أي موقف اجتما��، فالفرد دائما وال إراديا

و�ذه . تصورات عن خصائص �خر�ن ال��صية، وعن اتجا�ا��م ونوايا�م، وأسباب ودوا�� سلوكيا��م

 .التصورات ال�� ي�و��ا الفرد ل�ا أ�مية �� تكييفھ مع الب�ئة �جتماعية

  أن إدراكنا ��صائص �خر�ن وأسباب سلوكيا��م تحدد بدرجة كب��ة سلوكنا ومشاعرنا

 . ع��م

                                                 
  .267، ص2011 ،3، العدد �4غ��اب السيا��� لدى الشباب ا��ام��، ا��لة �ردنية للعلوم �جتماعية، ا��لد : عالء ز��� الرواشدة - 1

2 - https://ar.wikipedia.org/ نقال عن   Finifter, Ada W. (1970). "Dimensions of Political Alienation". The American Political 

Science Review. 
3 - https://ar.wikipedia.org. 
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ال�� حاولت دراسة وتفس�� العمليات �دراكية، ن��ز أ�م  1لعديد من النظر�اتو�ناء ع�� ا

  : خصائصھ والعوامل املؤثرة فيھ كما ي��

 :2من أ�م خصائص �دراك �جتما�� ما ي��: خصائص �دراك �جتما�� -1

 تتضمن مشاعر التواصل وا��بة وامليل والتقبل، أو مشاعر الكره : عملية وجدانية

ء، و�الحظ أن الفرد يميل إ�� إدراك �فراد �خر�ن، الذين يتعاطف مع�م وجدانيا بصورة والبغضا

 إيجابية وع�� نحو يختلف عن إدراكھ لألفراد الذين ي�ون شعوره الوجدا�ي مع�م بصورة سلبية؛

 إيجابية �انت أو  حيث ت�ون �حاس�س واملشاعر ال�� تلون �دراك،: عملية خ��ية

 خ��ات الفـــرد �جتماعية السابقة السارة واملؤملة؛ سلبية، �� ضوء

 حيث ي�ون �دراك �جتما�� غالبا �� اتجا��ن متبادل�ن ب�ن الفرد : عملية تبادلية

ومن املعروف أن مشاعر ا��ب والثقة والتقدير و�ح��ام . و�خر�ن، و��ن ا��ماعة وا��ماعات �خرى 

 ت�ون متبادلة؛ والتعاون ت�ون �� أفضل صور�ا عندما

 حيث يقارن الفرد ب�ن إطاره املرج�� و��ن �طر املرجعية لآلخر�ن، مما : عملية مقارنة

يدعم إدراكھ ملن �شا��ھ و�كن ع�� شا�لتھ، و�قلل إدراكھ ملن يختلف عنھ �� السمات العامة لل��صية 

  .ماعية و�قتصـاديةو�ختلف عنھ �� املعاي�� �جتماعية وا��لفية الثقافية واملستو�ات �جت

 : العوامل املؤثرة �� �دراك �جتما�� -2

  :3تتحدد �ذه العوامل حسب �عدين

  :و�و يضم ما ي��: �عد مرتبط باملتغ��ات املتعلقة بالثقافة السائدة - أ

 عد املن��ات ال�� ت�ون ع�� صلة بخ��ات الفرد أك�� إدرا�ا من تلك املن��ات ال�� : �لفة�

�ع�� �ذا أن تلك املن��ات ال�� ي�ون الفرد ع�� إطالع ��ا، ولھ خ��ة كب��ة تجا��ا،  تھ،ت�ون �عيدة عن خ��ا

و��ذا ي�ون متغ�� �لفة أسا��� �� عملية . يدرك�ا أك�� من تلك املن��ات ال�� يج�ل�ا تبقى �عيدة عن خ��اتھ

 .�دراك �جتما��

                                                 
نظر�ة -املن�� املعر��-من�� التعلم-  نظر�ة التعاطف-نظر�ة ا��شطلت لإلدراك �جتما��-ا��دس نظر�ة: أبرز �ذه النظر�ات �ناك - 1

  نظر�ة الغزو - نظر�ة الب�� ال��صية-�ستدالل
  .266، ص 2000، مصر، 6علم النفس �جتما��، عالم الكتب، الطبعة : حامد عبد السالم - 2
  .123إ��  110، ص من 2001، دار �فاق العر�ية، القا�رة، مصر،1تمع، طسي�ولوجية الفـرد �� ا��: محمود شمال حسن - 3
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 حتل�ا الفـــرد داخل التنظيم يبدو أن امل�انة �جتماعية ال�� ي: امل�انة �جتماعية

فامل�انة العالية ال�� يتمتع ��ا فرد ما تؤدي إ�� إدراك ذلك . �جتما��، تؤثر �� إدراكھ للعالم الذي حولھ

 . العالم بطر�قة تختلف تماما عن إدراك فرد آخر يتمتع بم�انة اجتماعية عادية

 عرضية، �� من املتغ��ات ال��  �عد ا��ماعة ال�� ي�ت�� إل��ا الفرد، دائمة أو: ا��ماعة

تؤثر �� سلوكھ، فالعمليات النفسية ال�� تحدث داخل ا��ماعة، ستؤثر ع�� طبيعة إدراكھ للعالقات 

فالفرد أثناء تواجده �� جماعة معينة، فإ��ما ي�بادالن التأث�� والتأثر ع��  .السائدة و�حداث ا��يطة بھ

. جمل العمليات النفسية ال�� تحدث داخل �ذه ا��ماعةمستوى ا��صائص والصفات، و�تأثر كذلك بم

ومن �نا �ست�تج أن ل��ماعة . ومن جراء ذلك تؤثر �� طبيعة إدرا�اتھ ل�ل ما يحيط بھ من عالقات مع غ��ه

 .دور كب�� �� تحديد �دراك �جتما�� لدى الفرد

 ظي أو غ�� لفظيفاإلدراك يتأثر بطبيعة النظام التواص��، سواء �ان لف :نظام التواصل. 

كما �سا�م التواصل �� �عديل إدراكنا لآلخر، وخاصة إذا �ان �ذا �دراك سل�� حيث نجد مثال ��صان 

ال �عرفان �عض�ما و�شعران بالنفور من �عض�ما بناء ع�� مجرد معطيات سلبية يحمل�ا �ل فرد م��ا عن 

ي�ونان انطباعا عن �عض�ما، ومع مز�د من  وعندما يتقابالن لف��ة قص��ة فإ��ما). إدراك سل��(�خر�ن 

التفاعل والتواصل تصبح �ذه �نطباعات �ولية أك�� ثراء وخصوصية وتحدد كيـف يتوجھ �ل م��ما نحو 

�خر، والعالقة القائمة ودرجة حب �ل م��ما لآلخر وارتباطھ بھ، و�التا��، �لما أخذ التواصل بي��ما �� 

 .ع�� �عديل املعطيات السلبية ال�� �ان يحمل�ا �خرمسار إيجا�ي ساعد �ل م��ما 

  :و�� تتحدد حسب املستو�ات �تية: �عد مرتبط باملتغ��ات املتعلقة بال��صية - ب

 إن �فراد الذين لد��م دافعية أك�� من غ���م نحو سلوك مع�ن، ف�م : مستوى ا��اجات

مثال �فراد الذين لد��م دافع لإلنجاز،  يدر�ون تلك السلو�ات أك�� من غ���م الذين �م أقل�م دافعية،

. ف�م يدر�ون ال�لمات الدالة ع�� �نجاز بصورة أسرع من أولئك الذين لد��م دافع إنجاز منخفض

 .فالدوافع السائدة لدى �فراد �س�م �� �شكيل عامل�م �درا�ي

 عد خصائص ��صية الفرد من املتغيـرات ال�� �سا�م بإدراك: خصائص ال��صية� 

الفرد لآلخر�ن، فمثال من خصائص ال��صية املؤثرة �� �دراك �جتما��، سمة السيطرة وا��ضوع، 

 .فلقد ات�� أن الفرد الذي يتصف بالسيطرة، يختلف �� إدراكھ عن ذلك الذي يتصف با��ضوع

 يالحظ أن إدراكنا يتأثر بتوقعاتنا وخ��اتنا واف��اضاتنا ال�� ن�و��ا عن  :ا����ة السابقة

فقد ن�ون اف��اضات مسبقة عن فئة اجتماعية معينة دون أن . �فراد و�حداث والعالم الذي يحيط بنا

 .إذ تت�ون مثل �ذه �ف��اضات اس�نادا إ�� تمثالت �عض �قارب أو �صدقاء. ي�ون لنا مع�ا خ��ة سابقة
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 تنا عن الطبيعة إن إدراكنا لآلخر�ن، يتأثر باف��اضا :اف��اضاتنا عن الطبيعة ال�شر�ة

ال�شر�ة، فإن �انت اف��اضاتنا عن ��سان تنطوي ع�� ا���� و�ونھ صا��ا ومحبا للتعاون وساعيا إ�� 

تقديم املساعدة ملن يحتاج�ا، أصبحت مدر�اتنا عن ��سان ت�سم باإليجابية والتفاؤلية، مما ي��تب ع�� 

أما إذا �انت اف��اضاتنا عن . يم فعل ا����ذلك، شيوع اتجا�ات تؤكد الثقة باإل�سان والس�� إ�� تقد

��سان تنطوي علـى الشر و�ونھ ظاملا، ال يحب التعاون و�س�� دوما إ�� التخــر�ب، و�ـو أنا�ي ال �ساعد 

غ��ه، فقد ت�ون مدر�اتنا عنھ ت�سم بالسلبية، مما �ع�� شيوع اتجا�ات تؤكد عدم الثقــة بھ، ومن �نا 

�� نكـو��ا عن الطبيعة ال�شر�ة، تؤثر �� إدراكنا لآلخر�ن وما ي�شأ عن إدراكنا �ست�تج أن �ف��اضات ال

  .�ذا، سيقرر طبيعة سلوكنا نحو�م

إذن �دراك �جتما�� �و عملية عقلية معرفية، �عتمد ع�� التفاعل �جتما�� القائم ب�ن 

 .فة���اص و�و عملية ت�و�ن انطباعات عن �خر�ن �� مواقف اجتماعية مختل

 عامل القلق: الفقرة الرا�عة

من �نفعاالت ��سانية �ساسية وجزء طبي�� �� �ل آليات السلوك ��سا�ي و�و  �1عد القلق

يمثل أحد أ�م �ضطرابات املؤثرة ع�� الفرد ومستقبلھ، إضافة إ�� تأث��ه السل�� ع�� مجاالت ا��ياة 

  .ا��تلفة، كمجال املشاركة السياسية

  قلق �ان وال يزال من أ�م املوضوعات ال�� تفرض نفس�ا دائما ع�� اج��اداتوموضوع ال

الباحث�ن �� العلوم النفسية، ملا لھ من أ�مية وعمق وارتباط بأغلب املشكالت النفسية، ولذلك ال 

 والذي �ش�� إ�� أنھ شعور . يمكن ا��ديث عن قلق املشاركة السياسية إال �� ضوء ف�م القلق �ش�ل عام

 ش�ل ع�� يأ�ي ببعض �حساسات، عادة م��وب والتوتر، وا��وف بالتوقع سار، غ�� غامض، عام،

 عدم من ناتج والقلق .ا��يط �� املعطيات املوجودة حسب و�نخفض يرتفع قد والقلق متكررة، نو�ات

� أن القلق و�� ارتباط باملشاركة السياسية �عت�. 2البعيد  القر�ب أو املستقبل �� ي�ون  أن يمكن ما معرفة

شعور م��م غ�� سار مرتبط باستجابات حركية وانفعالية ومعرفية تجاه املث��ات السياسية، ولھ تأث�� ع�� 

  .داخل مجتمعھ) املواطن(فعالية الفرد 

وقد �عددت النظر�ات املفسرة الضطراب القلق، وقد يرجع �ذا التعدد أو �ختالف إ�� التوج��ات 

م بتفس�� �ذا �ضطراب، ف��ى �عض علماء تلك النظر�ات أن اضطراب القلق النظر�ة املتنوعة ال�� ��ت

ب�نما . يرجع إ�� عوامل وراثية، و�رى البعض �خر أن اضطراب القلق يرجع لبث الرغبات �� الالشعور 

                                                 
 -املعتقد -عامل السن - وراثية-ف��يولوجية-سياسية-اقتصادية-ثقافية-ذاتية: خلقي، كما لھ عدة أسباب -مر���-عادي: للقلق عدة أنواع - 1

  ....الت�شئة السياسية 
  .1988 الطبعة السا�عة، القا�رة، املصر�ة، نجلوا مكتبة املعاصر، النف��� الطب :ع�اشة أحمد - 2
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ا مضطرً�ا 
ً
يذ�ب فر�ق ثالث إ�� أن اضطراب القلق يرجع إ�� أنھ �علم خاطئ و�جب عالجھ باعتباره سلو�

وأخ�ً�ا �ناك من يرى . ا �عت�� البعض أن اضطراب القلق يرجع إ�� جوانب معرفية ومعتقدات مشو�ةب�نم

وس��كز ع�� أ�م �ذه . �ذا �ضطراب يرجع إ�� إدرا�ات سلبية من جانب ال��ص ذاتھ للعالم ا��يط بھ

  :النظر�ات ال�� ل�ا ارتباط بتفس�� قلق املشاركة السياسية

حسب �ذه النظر�ة فالقلق من رغبات غ�� مرغوب ف��ا، كب��ا  :نظر�ة التحليل النف��� -1

الفرد لي�سا�ا، وعندما تفشل �نا �� كبت �ذه الرغبات و �س�� للظ�ور، تدرك �نا ال��ديد و �شعر 

 .با��وف الزائد من ظ�ور�ا ثم �سقط �ذا ا��وف ع�� أي ���ء

جتما�� أن امل�ارات املطلو�ة تف��ض �ذه النظر�ة �� تفس�� القلق � : النظر�ة السلوكية -2

منع من الظ�ور �� املواقف �جتماعية �س�ب استجابة القلق 
ُ
موجودة بالفعل لدى الفرد، و لك��ا ت

فالقلق �و سلوك يتعلمھ الفرد �أي سلوك آخر، فيتم اك�ساب القلق �جتما�� كسلوك غ�� . الشرطي 

�ن، فإن ال��ص �ستجيب بتجنب املوقف أو سوي عندما تتوافر بذور القلق إزاء موضوع أو موقف مع

قد أدى إ�� تخفيف ا��اوف من ) السلوك( فإذا وجد ال��ص أن �ذا التجنب . املوضوع املث�� للقلق

املوقف أو املوضوع، فإن ذلك �ع�� أن الفرد قد حصل ع�� تقليل حدة الشعور بالقلق من �ذا املوقف، 

يدعم لدى �ذا ال��ص، فيؤدي إ�� مز�د من التجنب ) املوقف �بتعاد عن ( و�التا�� فإن سلوك التجنب 

  . 1ل��صول ع�� مز�د من خفض القلق، و�دور �� حلقة مغلقة ال ي�اد يخرج م��ا

أن الناس يك�سبون مخزونا كب��ا من املعلومات  2ترى املدرسة املعرفية: النظر�ة املعرفية -3

�ذه املعرفة من خالل املالحظة وتنمية واختبار  واملفا�يم والصيغ للتعامل مع ظروف حيا��م، و�ستخدم

وع�� �ذا فاملعارف لدى الفرد  . الفرض وإجراء �ح�ام والتصرف �ش�ل أقرب ما ي�ون إ�� العالم الواق��

تؤثر �� انفعاالتھ وسلوكھ بطر�قت�ن و�ما من خالل محتوى املعارف، ومن خالل معا��ة املعارف، 

عاالت والسلوك، وا��وانب الف�سيولوجية للفرد، وذلك من خالل تقديرات فمحتوى املعارف يؤثر �� �نف

العمليات (أما معا��ة املعارف . الفرد لذاتھ ولآلخر�ن وللعالم من حولھ، وتفس��ات الفرد لألحداث

 ف�� تؤثر �� خ��ات الفرد عن العالم، وذلك من خالل درجة املرونة ال�� ت�ون لديھ �� التغي�� ب�ن) املعرفية

 .3أساليب املعا��ة ا��تلفة

                                                 
أثر برنامج معر�� سلو�ي �� عالج الر�اب �جتما�� لدى عينة من طلبة ا��امعة، أطروحة دكتوراه �� علم النفس، جامعة : وردة ب��سي�� - 1

  .47- 42، ص 2010/2011: قصدي مر�اح، ا��زائر، السنة ا��امعية
نموذج  -نموذج -نموذج بيك وامري  -نموذج ل��ي وشلينكر: ولت تفس�� القلق �جتما�� ومن تلك النماذج�ناك عدة نماذج نظر�ة حا - 2

  .63إ�� ص  50للتفصيل أك�� �� �ذه النماذج يرجع إ�� أطروحة وردة ب��سي��، مرجع سابق، من صفحة . نموذج كالرك وو�لز -بارلو 
  .173، ص 2007و��، دار الوفاء، �سكندر�ة، العالج النف��� املعر��، الطبعة � : حس�ن طھ - 3
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فعندما يقوم الفرد بالقراءة الذاتية للمواقف ا��ياتية من خالل العمليات الذ�نية ال�� يتمكن ��ا 

من إدراك العالم الداخ�� وا��ار��، قد �ع����ا أو �ع��ي جزء م��ا خلل أو تحر�ف، يؤدي إ�� بلورة أف�ار 

ون س�با �� �شأة العديد من املشا�ل وصعو�ات التوافق، وتصورات مشو�ة عن �خر وعن ا��يط، وت�

والواقع أن مظا�ر ال�شو�ھ والتحر�ف راجعة باألساس إ�� القراءات والتأو�الت ا��اطئة وسوء ف�م الرموز 

و�ناء ع�� ذلك فبعد القلق، أساسھ حسب . 1والعالمات ا��ارجية والسلو�ات الصادرة عن �خر�ن

طراب �� التفك�� وطر�قة معا��ة املعلومات، ال�� قد �ع����ا ال�شو�ھ وعدم املدرسة املعرفية، �و اض

 . إصدار استجابات متوافقة

 �طار النظري واملفا�ي�� للمشاركة السياسية: املطلب الثا�ي

إن املشاركة السياسية حسب علماء السياسة �� عبارة عن إعطاء ا��ق الديمقراطي الدستوري 

لبالغ�ن العاقل�ن �� �ش��اك بصورة منظمة �� صنع القرارات السياسية، ال�� تتصل ل�افة أفراد ا��تمع ا

بحيا��م معا �� مجتمع من ا��تمعات، وممارسة �ذا ا��ق ممارسة فعلية �عيدا عن عوامل الضغط 

ية، و�جبار و�لزام، إذ يجب أن تظل �� إطار ديمقراطي ي�سق معھ �� إطار الشعور باملسؤولية �جتماع

 .تجاه ��داف ا��تمعية العامة، و�� إطار الشعور بحر�ة الفكر، وحر�ة العمل وحر�ة التعب�� عن الرأي

كما ينظر إل��ا علماء �جتماع ع�� أ��ا العملية ال�� من خالل�ا يقوم الفرد بدور ما �� ا��ياة 

�قتصادية، ع�� أن تتاح السياسية ا��تمعية، ��دف تحقيق أ�داف التنمية �جتماعية والتنمية 

الفرصة ل�ل مواطن بأن �س�م �� صنع �ذه ��داف وتحديد�ا والتعرف ع�� أفضل الوسائل و�ساليب 

لتحقيق�ا، وع�� أن ي�ون اش��اك املواطن�ن �� تلك ا���ود ع�� أساس الدافع الذا�ي والعمل التطو��، 

  .جاه أ�داف�م واملشكالت املش��كة ��تمع�مالذي ي��جم شعور املواطن�ن باملسؤولية �جتماعية ات

 املشاركة السياسية ومستو�ات أش�ال: الفقرة �و��

للمشاركة السياسية وسائل �عب�� وقنوات ومي�انزمات متنوعة، ال يمكن �� غيا��ا ا��ديث عن أي 

فرد، و��ن انخراط مشاركة، �ذه القنوات متفاوتة ��مية، ت��اوح ما ب�ن مجرد ا��وار السيا��� ألك�� من 

ا��ميع �� العملية السياسية، وقد ت�ون مؤسساتية، عندما تتم �� ش�ل رس��، وقد ت�ون مشاركة دائمة 

املشاركة : و�� تتخذ ش�ل�ن أساس�ن حديث�ن. أو مؤقتة، كما تختلف حسب القناة ال�� تمارس من خالل�ا

  .2نتخابالسياسية من خالل �حزاب، واملشاركة السياسية من خالل � 

                                                 
القلق �جتما�� وعالقتھ باألف�ار الالعقالنية لدى طلبة املرحلة �عدادية �� محافظات غزة، رسالة ل��صول ع�� : عالء ع�� ��ازي  - 1

  .30، ص 2013املاجست�� �� علم النفس، �لية ال��بية، ا��امعة �سالمية، غزة،
  .148، ص 2016مدخل لدراسة العلوم السياسية، مطبعة قرطبة، أ�ادير، الطبعة الثالثة،: ديالفح��� امل� - 2
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كما تمر املشاركة السياسية بخطوات مختلفة تبدأ باال�تمام بالشأن العام، ثم تتطور إ�� �نخراط 

السيا���، لتتحول ل�شاط سيا���، ثم ت�ت�� بإدراك الفرد بضرورة تحمل املسؤوليات السياسية و�عاطي 

ماع السيا��� املشاركة بناء ع�� ذلك قسم �عض علماء السياسية وعلم �جت. 1ال�شاطات السياسية

  :2السياسية إ�� مستو�ات عدة، تتحدد حسب ثالث درجات من املشارك�ن

: �م الطائفة �ع�� �شاطا �� العمل السيا��� ومن صفا��م: املشاركون من الدرجة �و�� - أ

حضور -الت��ع ملنظمة سياسية أو ملر�� �� �نتخابات-�نخراط والعضو�ة �� منظمة سياسية

 توجيھ رسائل �شأن القضايا السياسية؛-املشاركة �� ا��مالت �نتخابية-ت �ش�ل دوري�جتماعا

�م امل�تمون بال�شاط السيا���، وأ�م�م الذين يدلون : املشاركون من الدرجة الثانية - ب

 بأصوا��م �� �نتخابات، و�تا�عون ما يحدث �� الساحة السياسية؛

�� �شارك �ش�ل موس�� �� العمل السيا���، �م الفئة ال: املشاركون من الدرجة الثالثة - ت

  . أو �شار�ون �� أوقات �زمات �ش�ل اضطراري عندما ت�ون مصا���م م�ددة

 السياسية أسباب ومحددات املشاركة: الفقرة الثانية

�� �ون أن �ناك أسبابا تدفع إ��  Carl Deutch (3( تت��ص دوافع املشاركة السياسية مع الباحث 

سية، فاملواطن السيا��� �و أوال إ�سان عاقل وال يمارس سلو�ا اجتماعيا سياسيا؛ إال إذا املشاركة السيا

�ان �عرف أن �ناك فائدة أو مص��ة ��صية أو عامة، مادية أو معنو�ة، عاجلة أو مؤجلة، تحفزه ع�� 

�� عن و�� فاملشاركة عمل �عود ألسباب متعددة، م��ا ما �و نف���، أو قد ت�ون من أجل التعب. املشاركة

سيا��� من خالل الر�ط ب�ن ا��قوق ال�� يحصل عل��ا و��ن الواجبات تجاه ا��تمع، كما قد ت�ون لدوافع 

دي�ية أو خوفا من السلطة، أو طمعا �� م�انة أو منصب، أو مجرد املشاركة ألسباب دفاعية محتملة قد 

  .لھتمسھ �� مركزه أو مالھ أو معتقده، أو من أجل التضامن �ش�� أش�ا

  : وتتأثر املشاركة السياسية لألفراد بمحددات متعددة ن��ز�ا كما ي�� 

 السياسية املن��ات: 

 بالشؤون العامة، ا�تماماتھ و�ن�� السياسية مداركھ من يز�د السياسية للمن��ات الفرد �عرض إن

 ��سان رض�ع أن �ع�� و�ذا السياسية، ��شطة والدافعية ملزاولة �ستعداد لديھ يتولد ثم ومن

 واملن��ات .فعال املشاركة �ع�� بالضرورة أن غ�� من مشاركتھ احتمال من يز�د السياسية للمن��ات

                                                 
  .158املرجع نفسھ، ص  - 1
  .160املرجع نفسھ، ص  - 2
  . 160مرجع سابق، ص : الفح��� امل�دي - 3
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 �جتماعات يثار �� ما وكذلك ا��ما���ية، �عالم وسائل تب��ا ال�� و�خبار املعلومات تلك �� السياسية

 يرتبط السياسية للمن��ات التعرض ى ومستو  �نتخابية، ا��مالت و�� ال��صية وا��ادثات العامة

 يمكن فإنھ ثم ومن �قامة، ومحل الثقا�� والوضع العل�� واملستوى  الطبقي �االنتماء من العوامل بالعديد

  أك�� واملثقف�ن وس�ان املدن الوسطى الطبقة أن  :القول 
ً
 بخالف السياسية املن��ات لقبول  استعدادا

 ميال أك�� العقدي أو ا��ز�ي فالفرد باملن��ات السياسية، التأث�� �� م�م دور  الفرد ل��صية كذلك .غ���م

  .ل�م حز�ية �و�ة ال بالذين قياسا معھ، والتفاعل السيا��� املنبھ استقبال ا��

 املتغ��ات �جتماعية و�قتصادية: 

 يم،التعل :مثل و�قتصادية �جتماعية املتغ��ات من بالعديد السياسية املشاركة مستوى  يرتبط

  الدخل يرتبط بحيث العوامل، من والسن، وغ���ا وا���س، وامل�نة، والدخل،
ً
املشاركة، بحيث  مع إيجابا

خلصت �عض الدراسات إ�� أن املشاركة ترتفع �� صفوف ���اص ذوي الدخول املرتفعة وامل�ن 

  أك�� املتوسط الدخل فأ��اب ،1الراقية، والذين يحتلون م�انة سامية �س�يا �� ا��تمع
ً
 استعدادا

 أك�� املتعلم الفرد يجعل التعليم مستوى  ارتفاع وأن املنخفض، الدخل من أ��اب للمشاركة وقابلية

 
ً
  يقف مستوى التعليم وتد�ي السياسية، املشاركة بضرورة وعيا

ً
 ا��ياة �� املواطن�ن مشاركة أمام عائقا

  .النامية الدول  مجتمعات �� وا�� �ش�ل ذلك و�تج�� السياسية،

 الدوافع النفسية: 

�عرف الدافع بأنھ ذلك العامل �نفعا�� الفطري أو املك�سب، الشعوري أو الشعوري يث�� �شاط 

الفرد لألداء و�نجاز أو تحقيق غاية، و��شأ داخل الفرد كن�يجة ����تھ �� ا��ياة، وقد ي�ون الدافع ذاتيا 

، وقد ي�ون عرضيا ومظا�ر ال�شاط �صلية حينما ت�ون مظا�ر ال�شاط ال�� يحد��ا مقصودة �� ذا��ا

  . 2فيھ ال تقصد لذا��ا؛ بل لت�ون واسطة أو وسيلة ل���ء آخر

 :3وللدوافع وظائف أساسية ��

  تحر�ك وت�شيط السلوك �عد إن ي�ون �� مرحلة �ستقرار ال�س��؛ -

  توجيھ السلوك نحو �دف محدد ومع�ن دون آخر؛ -

                                                 
  .71، ص 2009، 12-11، مجلة مسالك، عدد مزدوج "البعد السي�ولو�� للمشاركة السياسية"الطراف عبد الو�اب،  - 1
، 2008م�� محمود عليوة، مف�وم املشاركة السياسية، بحث م�شور �� �ن��نت خاص ملركز دمشق للدراسات النظر�ة وا��قوق املدنية،  - 2

http:///www.dctcrs.org.  
 2009ا��وار املتمدن، سليم اللوزي، النخبة ا��لية وتطو�ر مف�وم املشاركة السياسية، بحث م�شور ع�� �ن��نت �� موقع  - 3

:http://www.ahewar.org .  
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  نتقا�ي واختياري لتحقيق أ�داف�ا؛تنظيم الفعالية السلوكية نحو من�� ا -

  .ت�شيط السلوك بصورة دائمة ومستمرة إلشباع ا��اجات ��سانية -

فاملشارك سياسيا إلثبات وجوده، وتأكيد ذاتھ �إ�سان حر �رادة، قادر ع�� اتخاذ موقف �� 

  .النفسموضوع سيا��� لھ أ�مية، فاملشاركة بال�سبة لھ تأ�ي لتمنحھ نوعا من الطمأن�نة والثقة ب

  الدراسة امليدانية للموضوع: املبحث الثا�ي

سن�ناول �� �ذا املبحث أ�م العناصر �جرائية للدراسة امليدانية ثم سنعمل ع�� تقديم نتائج  

 .الدراسة وتحليل�ا وتفس���ا

  العناصر �جرائية للدراسة: املطلب �ول 

دوات جمع البيانات و�ساليب سن�ناول �ذه �جراءات مجتمع البحث والعينة املدروسة، أ

 . �حصائية

  مجتمع البحث والعينة املدروسة: الفقرة �و��

ب�لية ا��قوق �سطات، و�شمل  –تخصص علوم قانونية –يت�ون مجتمع البحث من طلبة املاس�� 

  : تخصص العلوم القانونية تخصص�ن فرع�ن

  تخصص القانون العام  

 تخصص القانون ا��اص  

  :يضم عدة مسالك تتحدد كما ي��و�ل تخصص فر��  

، تخصص علوم قانونية، ب�لية العلوم القانونية )ة(طالبا  58وتمثلت العينة املدروسة ��  

  .، و�� عينة مناسبة للدراسة14,50%و�قتصادية و�جتماعية، جامعة ا��سن �ول �سطات، ب�سبة 

 :وصف عينة الدراسة حسب ا���س - أ

، ع�� )ذ�ور (طالب  48و ) إناث(طالبات   10: حسب ا���س إ��لقد توزعت العينة املدروسة ب

الرغم من اس��داف �ست�يان ��ميع الطلبة دون تمي�� ب�ن الذ�ور و�ناث، حيث تم توجيھ �ست�يان 

�لك��و�ي إ�� أغلبية ا��موعات ا��اصة بحسب �ل شعبة من شعب املاس��، الس�ت�ن �و�� والثانية 
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وتوزعت عينة الدراسة . ، وذلك باالس�ناد إ�� الطلبة م�سقي تلك املاس��ات)يةتخصص علوم قانون(

 :بحسب ا���س كما ي��

 :وصف عينة الدراسة حسب السن - ب

، الفئة �ك�� ضمن العينة املدروسة، حيث تحددت �� "سنة 30أقل من "ش�لت الفئة العمر�ة  

 26ما ب�ن "والفئة العمر�ة %�25,90سبة " سنة 25أقل من "، ش�لت ف��ا الفئة العمر�ة %�60,40سبة 

والرسم . ، و�ذا يدل ع�� ا��ضور القوي لفئة الشباب ضمن العينة املدروسة%�34,5سبة " سنة 30و

 .املبيا�ي ��ي يو�� �سب با�� الفئات العمر�ة

  :وصف عينة الدراسة حسب الوضعية امل�نية - ت

�ل الطالب يزاول عمل مع�ن  توزعت العينة املدروسة بحس الوضعية امل�نية، بمع�� 

فجاءت �جابات باملناصفة تقر�با، أي نصف العينة طلبة يزاولون . ، أم أنھ طالب متفرغ)أج��/موظف(

 .م�ن والنصف �خر طلبة متفرغ�ن

  وصف عينة الدراسة حسب تخصص املاس�� - ج

ود لطلبة نالحظ من خالل توز�ع العينة املدروسة حسب تخصص املاس��، أن ال�سبة �ك�� �ع

، أي أن �ذه الفئة يف��ض ف��ا �ملام الكب�� بالثقافة السياسية، )%�74,14سبة (ماس�� القانون العام 

  . وأن مشارك��م السياسية أو العزوف ع��ا، تنطلق من إدراك�م ووع��م �سلوك�م �ذا

  أدوات جمع البيانات و�ساليب �حصائية: الفقرة الثانية

باعتباره �داة املناسبة ل��صول ع�� ) �لك��و�ي(مليدانية ع�� �ست�يان اعتمدنا �� دراس�نا ا

ولقد جاء ). COVID19خصوصا �� الظرفية الو�ائية ال�� �عرف�ا املغرب (بيانات العينة املس��دفة 

  : �ست�يان �� جزأين

  :تم تخصيصھ للمعلومات ال��صية وامل�نية: ا��زء �ول 

 تخصص املاس��- نيةالوضعية امل�-السن- ا���س

  :تم تخصيصھ أل�عاد وفقرات متغ��ات الدراسة، وذلك ع�� النحو ��ي: ا��زء الثا�ي

-�غ��اب-الثقة: حيث �ان �ناك أر�عة أ�عاد: خصص أل�عاد وفقرات املتغ�� املستقل :ا��ور �ول 

 .قلفقرة لقياس املتغ�� املست �20دراك، و�ل �عد يضم خمس فقرات، بمجموع -القلق
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-�نتخابات: حيث �ان �ناك أيضا أر�عة أ�عاد: خصص أل�عاد وفقرات املتغ�� التا�ع :ا��ور الثا�ي

أنماط أخرى للمشاركة السياسية، و�ل �عد احتوى أر�ع فقرات -��تمام بالقضايا السياسية-�حزاب

فقرة لقياس املتغ��  15باست�ناء �عد أنماط أخرى للمشاركة السياسية فضم ثالث فقرات فقط، بمجموع 

  .التا�ع

ذي السلم ا��ما���، حيث اتخذ مع  1"ليكرت"ولقياس درجات �جابات تم ال��ك�� ع�� مقياس 

  : البدائل العددية الب�ية �تية

  أبدا  ناذرا  أحيانا  غالبا  دائما

5  4  3  2  1  

ستخرجة ع�� و�ال�سبة لألساليب �حصائية املستخدمة فتم �عتماد �� تحليل املعطيات امل

مقياس �حصاء الوصفي، بال��ك�� ع�� املتوسط ا��سا�ي و�نحراف املعياري لتحديد درجة التقدير 

ا��ما���، واستخالص �رتباطات املمكنة ب�ن املتغ��ات باالعتماد ع�� معامل  "ليكرت"حسب مقياس 

  ".ب��سون "�رتباط 

 :املتوسط ا��سا�ي

يھ أيضا بالوسط ا��سا�ي أو املعدل �� علم الر�اضيات املتوسط ا��سا�ي أو ما يطلق عل 

و�حصاء، و�و تلك القيمة ال�� تتجمع حول�ا مجموعة من القيم، ومن خالل �ذه القيمة يمكن ا��كم 

�ذا و�تم حساب ). الوسط ا��سا�ي(ع�� �ل القيم املوجودة �� ا��موعة، و�طلق ع�� �ذه القيمة 

قيم عن طر�ق جمع قيم جميع عناصر �ذه ا��موعة، وقسمة الناتج املتوسط ا��سا�ي ��موعة من ال

  .الذي ي�تج عن عملية ا��مع ع�� عدد عناصر ا��موعة

فحسب املعلومات ال�� حصلنا عل��ا إن املتوسط ا��سا�ي للعينة املدروسة، تم ا��صول عليھ 

  .طالب 58بقسمة مجموع �جابات حسب �ل فقرة، ع�� عدد العينة واملتمثل �� عدد 

  

                                                 
" ر��س�س ليكرت "مقياس ليكرت �و أسلوب لقياس السلوكيات والتفضيالت مستعمل �� �ختبارات النفسية، است�بطھ عالم النفس  - 1

Rensis Likert  ود تدل ع�� درجة املوافقة أو و�عتمد املقياس ع�� رد. �ستعمل �� �ست�يانات و�خاصة �� مجال �حصاءات. 1932سنة

ال أوافق �شدة أو ما ي�ناسب مع�ا من -ال أوافق-محايد-موافق- موافق �شدة(يتألف املقياس من خمس درجات و�� . �ع��اض ع�� صيغة ما

 1إ��  5درجة من �لمات �عطي نفس املع��، و�عت�� مقياس ليكرت �ك�� استخداما �� قياس امليول والرغبات واملواقف و�عطى عالمة ل�ل 

و�تم استخدام �ذه الدرجات �� حساب املؤشرات واملتوسطات ا��سابية بواسطة برامج التحليالت �حصائية الست�باط النتائج من 

 .�ست�يانات
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 :�نحراف املعياري 

�عد �نحراف املعياري القيمة �ك�� استخداما من ب�ن مقاي�س ال�ش�ت �حصا�ي، لقياس مدى  

  .التبع�� �حصا�ي، أي أنھ يدل ع�� مدى امتداد مجاالت القيم ضمن مجموعة البيانات �حصائية

ا �ان �ذا املعيار صغ��ا فإن العينة ف�و يحدد مدى التباعد أو التقارب عن الوسط ا��سا�ي، ف�لم

  . �حصائية ت�ون أك�� ا���اما، أما إذا كب��ا ف�� أك�� �ش�تا

  :درجة التقدير

  :لقد تم تحديد اتجا�ات التقدير حسب مقياس ليكرت ا��ما��� كما ي�� 

  ]4,20- 5[  ]3,4-4,19[  ]2,60-3,39[  ]1,80-59  ]1-1,79[  املتوسط ا��سا�ي

  موافق �شدة  موافق  محايد  غ�� موافق  غ�� موافق  مااتجاه التقدير عمو 

اتجاه التقدير حسب 

  �ست�يان

  دائما  غالبا  أحيانا  نادرا  إطالقا

  :1معامل �رتباط ب��سون 

  :تتحدد أنواع �رتباطات ودرج��ا حسب معامل ب��سون كما ي��

  نوع �رتباط
ارتباط طردي   ارتباط طردي قوي   ارتباط طردي تام

  متوسط

اط طردي ارتب

  ضعيف

ال يوجد 

 ارتباط

قيمة معامل 

  �رتباط
  �0ساوي   0,49و  0,01ب�ن   0,69و 0.50ب�ن   0,99و 0.70ب�ن   1أك�� من 

  تقديم نتائج الدراسة وتحليل�ا وتفس���ا: املطلب الثا�ي

سن�ناول �� �ذا املطلب وصف ل�ل من واقع العوامل السي�وسوسيولوجية وواقع املشاركة 

  .ى عينة الدراسة، لنقوم �عرض ومناقشة فرضيات الدراسةالسياسية لد

  :وصف واقع العوامل السيكوسوسيولوجية لدى عينة الدراسة: الفقرة �و��

لدى العينة املس��دفة، قد تم بال��ك�� ع�� قياس درجة  إن دراسة العوامل السي�وسوسيولوجية

مسة عناصر ل�ل عامل، و�االس�ناد ع�� تأث���ا ع�� املشاركة السياسية، من خالل �عتماد ع�� خ
                                                 

ل��ي �ارل ب��سون معامل �رتباط ب��سون �و قياس �رتباط ب�ن متغ��ين اثن�ن، س�� �ذا املعامل �كذا �سبة إ�� عالم الر�اضيات �نج - 1

  .الذي طوره معتمدا �� ذلك ع�� فكرة �عود إ�� عالم الر�اضيات �نجل��ي فرا�س�س غالتون �� ثمان�نات القرن التاسع عشر
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�انت استجابة العينة املدروسة وفق ما ...) املتوسط ا��سا�ي، �نحراف املعياري (�ساليب �حصائية 

  :ي��

 عامل الثقة لدى عينة الدراسة: أوال

نالحظ من خالل املعطيات �� ا��دول أسفلھ، وقياسا لبعد الثقة، أن عدم ثقة طلبة املاس�� �� 

حزاب السياسية تأ�ي �� املرتبة �و��، تأت��ا �� املرتبة الثانية عدم الثقة �� ا��ماعات ال��ابية، �عد�ا � 

عدم الثقة �� أعمال ا���ومة وسياسا��ا وال��ملان، ليأ�ي �� املرتبة �خ��ة عدم الثقة �� تدب�� القطاعات 

    .ال�� �شرف عل��ا التكنوقراط

 الرتبة
درجة 

  التقدير

نحراف � 

  املعياري 

املتوسط 

  ا��سا�ي
  البعد  الفقرات

 ال أثق �� خطابات �حزاب السياسية و�رامج�ا �نتخابية 4.08 0.91 غالبا 1

قة
الث

  

 أغلبية و معارضة: ال أثق �� عمل ال��ملان 3.53 0.95 غالبا 4

 3.12 1.05 أحيانا 5
ال أثق �� تدب�� القطاعات ا���ومية ال�� �شرف عل��ا 

 لتكنوقراطا

 ال أثق �� أداء ا��ماعة ال��ابية ال�� أقطن ��ا 3.65 1.13 غالبا 2

 ال أثق �� أعمال ا���ومة وسياسا��ا 3.63 0.92 غالبا 3

 عامل �غ��اب لدى عينة الدراسة: ثانيا

يت�� من خالل ا��دول أدناه أن طلبة املاس�� �شعرون باالغ��اب وال��م�ش من طرف �حزاب 

ياسية وا���ومة وا��ماعات ال��ابية، وأن عزل��م عن ا��ياة السياسية و��تمام بالقضايا السياسية الس

جاءت �� آخر ال��ت�ب، مما يدل ع�� أن طلبة ماس�� القانون ل�م ا�تمام بالسياسة، لكن �حزاب وسلوك 

  .العمل السيا��� ا���ومة واملنتخب ا��ما�� �م من �سا�مون �� شعور�م بالعزلة و�غ��اب عن

 الرتبة
درجة 

  التقدير

�نحراف 

  املعياري 

املتوسط 

  ا��سا�ي
  البعد  الفقرات

 2.86 1.47 أحيانا 4
أشعر بالعزلة عن ا��ياة السياسية وأن السياسة ال 

 �عني��

ب
��ا

�غ
  

 3.34 1.55 غالبا  3
أشعر بأن�� غ�� مؤثر �� العمل السيا��� ولو قمت 

 بالتصو�ت

 أرى أن �حزاب السياسية ال تخدم إال مصا���ا 4.32 0.87 دائما  1

 أشعر بامللل عند ا��ديث عن القضايا السياسية 2.81 1.50 أحيانا  5

 3.81 1.30 غالبا  2
أشعر بال��م�ش من طرف ا���ومة و ا��ماعة ال��ابية 

 ال�� أنت�� إل��ا
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 عامل القلق لدى عينة الدراسة: ثالثا

عن قلق�ا من �داء السيا��� �ش�ل كب��، �س�ب إحباط�م من �داء فالعينة املدروسة ع��ت 

. ال��ملا�ي وا���ومي وقلق�م �شأن املمارسة �نتخابية اللذان جاءا �� املرتبة الثانية والثالثة �� سلم القلق

ليأ�ي �عد ذلك ا��وف من املشاركة السياسية بدرجة أقل، و�ذا ما يت�� من خالل املعطيات ا��صل 

  :ل��ا أسفلھع

 الرتبة
درجة 

  التقدير

�نحراف 

  املعياري 

املتوسط 

  ا��سا�ي
  البعد  الفقرات

 أشعر بالقلق من �داء السيا��� العام باملغرب 4.13 1.00 غالبا 1

ق
قل

ال
  

 أتخوف من املشاركة �� ا��ياة السياسية 2.69 1.61 أحيانا  5

 ومي باملغربمحبط من �داء ال��ملا�ي وا��� 3.86 1.15 غالبا  2

 2.75 1.66 أحيانا  4
أ�اب �نخراط �� �حزاب السياسية وحضور 

 تجم�را��ا

 أشعر بالقلق إزاء املمارسة �نتخابية 3.19 1.47 أحيانا  3

  عامل �دراك لدى عينة الدراسة: را�عا

ق تفعيل�ا، كما نالحظ من ا��دول أدناه أن العينة املدروسة ��� آليات الديمقراطية ال�شاركية وطر 

�� ع�� علم بأدوار املؤسسة ال��ملانية، و��� أ�مية �نتخابات �� البناء الديمقراطي، و�ذا �عود من 

طبيعة ا��ال إ�� التخصص القانو�ي للعينة املدروسة، لكن يت�� احتالل أدراك�ا لتوج�ات ومرجعيات 

  .�حزاب السياسية املغر�ية املرتبة �خ��ة

 الرتبة
درجة 

  لتقديرا

�نحراف 

  املعياري 

املتوسط 

  ا��سا�ي
  البعد  الفقرات

 أدرك أ�مية و دور �حزاب السياسية �� ا��تمع 4.20 1.11 دائما 4

ك
ا در

�
 أ�� أ�مية �نتخابات �� البناء الديمقراطي 4.31 1.16 دائما  3  

 أعلم أدوار املؤسسة ال��ملانية 4.55 0.74 دائما  2

 أ�� آليات الديمقراطية ال�شاركية وطرق تفعيل�ا 4.58 0.72 دائما  1

 أدرك توج�ات ومرجعيات �حزاب السياسية املغر�ية 3.72 1.22 غالبا  5

  وصف واقع املشاركة السياسية لدى عينة الدراسة: الفقرة الثانية

 إن الوقوف ع�� واقع املشاركة السياسية لدى الشباب ا��ام��، يحتم قياس مستوى التفاعل

املتوسط ا��سا�ي، �نحراف (و�االس�ناد إ�� �ساليب �حصائية . و�ستجابة مع تمظ�رات تلك املشاركة

  :�انت استجابة العينة املدروسة وفق ما ي��...) املعياري 
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 واقع املشاركة السياسية عن طر�ق �نتخابات : أوال

، "غالبا"املرتبة �و�� بدرجة تقدير جاءت استجابة �طالع ع�� ال��امج �نتخابية لألحزاب �� 

متبوعة �سلوك التصو�ت �� املرتبة الثانية ودعوة �قارب ال���يل �� اللوائح �نتخابية �� املرتبة الثالثة 

  ".ناذرا"، ليأ�ي �� املرتبة �خ��ة املشاركة �� ا��مالت �نتخابية بدرجة تقدير "أحيانا"بدرجة تقدير 

 الرتبة
درجة 

  رالتقدي

�نحراف 

  املعياري 

املتوسط 

  ا��سا�ي
  البعد  الفقرات

 أدعو أقار�ي إ�� ال���يل �� اللوائح �نتخابية 3.12 1.56 أحيانا  3

ت
ابا

خ
�نت

  

 3.06 1.60 أحيانا  2
أقوم بالتصو�ت �� �نتخابات وأحث أقار�ي ع�� 

 ذلك

 أشارك �� ا��مالت �نتخابية 2.03 1.48 ناذرا  4

 اطلع ع�� ال��امج �نتخابية لألحزاب 3.51 1.29 غالبا  1

 واقع املشاركة السياسية عن طر�ق �حزاب السياسية: ثانيا

: من خالل ا��دول أسفلھ يت�� أن الرتبة �و�� والثانية والثالثة جاءت ع�� التوا�� الستجابات

كة �� �نتخابات الداخلية املشار  - الس�� إ�� عضو�ة م�اتب �حزاب السياسية وتقلد املسؤولية ف��ا

التعاطف �� �نتخابات الداخلية لألحزاب الختيار املسؤول�ن ف��ا، �ل�م -لألحزاب الختيار املسؤول�ن ف��ا

  ".أبدا"، لتأ�ي استجابة �نخراط �� �حزاب السياسية �� املرتبة �خ��ة بتقدير "ناذرا"بدرجة تقدير 

 الرتبة
درجة 

  التقدير

�نحراف 

  ياري املع

املتوسط 

  ا��سا�ي
  البعد  الفقرات

 منخرط �� �حزاب السياسية 1.65 1.24 أبدا  4
ية

س
سيا

 ال
ب

حزا
�

  

 2.44 1.66 ناذرا  1
أس�� إ�� عضو�ة م�اتب �حزاب السياسية وتقلد 

 املسؤولية ف��ا

 2.29 1.61 ناذرا 3
أشارك �� �نتخابات الداخلية لألحزاب الختيار املسؤول�ن 

 ف��ا

 2.39 1.42 ناذرا  2
أ�عاطف �� �نتخابات الداخلية لألحزاب الختيار املسؤول�ن 

 ف��ا

 واقع املشاركة السياسية عن طر�ق ��تمام بالقضايا السياسية : ثالثا

نالحظ من خالل ا��دول أدناه أن متا�عة ما يجري �� الساحة السياسية جاءت �� املرتبة �و�� 

مناقشة وإبداء الرأي �� الشؤون السياسية، اقتناء كتب ومجالت : ا ع�� التوا�� بـــ، متبوع"غالبا" بتقدير 

  ".أحيانا"�ع�� بالقضايا السياسية، و�� �خ�� ا��ضور للندوات واللقاءات السياسية، و�ل�م بتقدير 
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 الرتبة
درجة 

  التقدير

�نحراف 

  املعياري 

املتوسط 

  ا��سا�ي
  البعد  الفقرات

 3.75 1.24 غالبا  1
أ�تم باألمور السياسية وأتا�ع ما يجري �� الساحة 

 السياسية

يا 
ضا

لق
 با

ام
تم

��

ية
س

سيا
ال

  

 أحضر إ�� الندوات واللقاءات واملؤتمرات السياسية 2.63 1.37 أحيانا  4

 أناقش وأبدي رأ�ي �� الشؤون السياسية تأييدا أو معارضة 3.24 1.43 أحيانا 2

 ومجالت �ع�� بمجال السياسة وقضايا�ا أقت�� كتب 3.01 1.33 أحيانا  3

 واقع املشاركة السياسية عن طر�ق أنماط أخرى للمشاركة: را�عا

ب��ت�ب ع�� " أحيانا"ما يالحظ من خالل ا��دول أسفلھ أن جميع �ستجابات جاءت بتقدير 

� ��شطة الطالبية املشاركة � -إبداء الرأي �� �مور السياسية ع�� وسائل التواصل �جتما��: التوا��

  .�نخراط �� منظمات ا��تمع املد�ي واملشاركة �� أ�شط��ا - ا��امعية

 الرتبة
درجة 

  التقدير

�نحراف 

  املعياري 

املتوسط 

  ا��سا�ي
  البعد  الفقرات

 منخرط �� منظمات ا��تمع املد�ي وأشارك �� أ�شط��ا 2.91 1.60 أحيانا  3

ى 
خر

ط أ
ما

أن

كة
ار

ش
لم

ل
  

 أشارك �� ��شطة الطالبية ا��امعية 2.93 1.40 أحيانا  2

 3.17 1.39 أحيانا 1
أبدي رأ�ي �� �مور السياسية ع�� وسائل التواصل 

 �جتما��

  عرض ومناقشة فرضيات الدراسة: الفقرة الثالثة

س�نطلق �� مناقشة فرضيات الدراسة باالس�ناد إ�� معامل �رتباط ب�ن املتغ��ات، حيث سنقوم 

تحديد العالقات ا��زئية ب�ن ��عاد السي�وسوسيولوجية و��ن املشاركة السياسية، وذلك من خالل أوال ب

و�الرجوع إ�� �حصائيات ا��صل عل��ا، �انت النتائج ع�� النحو . تحديد درجة ال��ابط ب�ن تلك املتغ��ات

  : ��ي
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 الثقة(ة بخصوص �رتباط ا��ز�ي ب�ن �ل عامل من العوامل السي�وسوسيولوجي-

، 1و�رجوعنا إ�� قيم معامل �رتباط ال�� تحدد نوعھ. واملشاركة السياسية) �دراك-القلق-�غ��اب

 :نخلص إ�� النتائج �تية كما �� محددة �� ا��دول أدناه

-القلق-�غ��اب- الثقة(يت�� من خالل ا��دول أن العالقة ب�ن أ�عاد العوامل النفس اجتماعية 

  .شاركة السياسية ذات ارتباط طردي قوي وامل) �دراك

 بخصوص العالقة ال�لية ب�ن العوامل السي�وسوسيولوجية واملشاركة السياسية .

نخلص إ�� النتائج �تية كما �� محددة �� ا��طاطة . و�رجوعنا إ�� قيم معامل �رتباط ال�� تحدد نوعھ

 :التالية

    

                                                 
  ":ب��سون "قيم معامل �رتباط، مقابل نوع �رتباط حسب  - 1

  �0ساوي   0,49 و 0,01ب�ن   0,69و 0.50ب�ن   0,99و 0.70ب�ن   1أك�� من   قيمة معامل �رتباط

 ال يوجد ارتباط  ارتباط طردي ضعيف  ارتباط طردي متوسط  ارتباط طردي قوي   ارتباط طردي تام  نوع �رتباط
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  :عرض ومناقشة الفرضية ا��زئية �و��-1

، و�� قيمة 0.86: بلغت قيمة معامل �رتباط ب�ن عامل الثقة واملشاركة السياسية ما مقدارهلقد 

، و�ذه القيمة »ب��سون «أنواع �رتباطات وقيم�ا �� درجات معامل  حسب] 0,99 - 0.70[تن�� إ�� ا��ال 

ارتباط طردي قوي،  ا��صل عل��ا تدل ع�� أن �رتباط ب�ن عامل الثقة واملشاركة السياسية �و) 0.86(

أي أن عامل الثقة يؤثر ع�� املشاركة السياسية لدى طلبة ماس�� القانون ب�لية ا��قوق بجامعة ا��سن 

  . �ول �سطات، مما يؤكد الفرضية ا��زئية �و��

  :عرض ومناقشة الفرضية ا��زئية الثانية -2

، و�� 0.96: لسياسية ما مقدارهلقد بلغت قيمة معامل �رتباط ب�ن عامل �غ��اب واملشاركة ا

، و�ذه »ب��سون «أنواع �رتباطات وقيم�ا �� درجات معامل  حسب] 0,99 - 0.70[قيمة تن�� إ�� ا��ال 

ا��صل عل��ا تدل ع�� أن �رتباط ب�ن عامل �غ��اب واملشاركة السياسية �و ارتباط ) 0.96(القيمة 

ملشاركة السياسية لدى طلبة ماس�� القانون ب�لية ا��قوق طردي قوي، أي أن عامل �غ��اب يؤثر ع�� ا

 . بجامعة ا��سن �ول �سطات، مما يؤكد الفرضية ا��زئية الثانية

  :عرض ومناقشة الفرضية ا��زئية الثالثة -3

، و�� قيمة 0.94: لقد بلغت قيمة معامل �رتباط ب�ن عامل القلق واملشاركة السياسية ما مقداره

، و�ذه القيمة »ب��سون «حسب أنواع �رتباطات وقيم�ا �� درجات معامل ] 0,99 - 0.70[ال تن�� إ�� ا��

ا��صل عل��ا تدل ع�� أن �رتباط ب�ن عامل القلق واملشاركة السياسية �و ارتباط طردي قوي، ) 0.94(

بجامعة ا��سن أي أن عامل القلق يؤثر ع�� املشاركة السياسية لدى طلبة ماس�� القانون ب�لية ا��قوق 

 . �ول �سطات، مما يؤكد الفرضية ا��زئية الثالثة

 :عرض ومناقشة الفرضية ا��زئية الرا�عة -4

، و�� قيمة 0.89: لقد بلغت قيمة معامل �رتباط ب�ن عامل �دراك واملشاركة السياسية ما مقداره

، و�ذه القيمة »ب��سون «ات معامل حسب أنواع �رتباطات وقيم�ا �� درج] 0,99 - 0.70[تن�� إ�� ا��ال 

ا��صل عل��ا تدل ع�� أن �رتباط ب�ن عامل �دراك واملشاركة السياسية �و ارتباط طردي قوي، ) 0.89(

أي أن عامل �دراك يؤثر ع�� املشاركة السياسية لدى طلبة ماس�� القانون ب�لية ا��قوق بجامعة 

  . ئية الرا�عةا��سن �ول �سطات، مما يؤكد الفرضية ا��ز 
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 :عرض ومناقشة الفرضية الرئ�سية للبحث-5

: لقد بلغت قيمة معامل �رتباط ب�ن العوامل السي�وسوسيولوجية واملشاركة السياسية ما مقداره

أنواع �رتباطات وقيم�ا �� درجات معامل  حسب] 0,99 - 0.70[، و�� قيمة تن�� إ�� ا��ال 0.95

ا��صل عل��ا تدل ع�� أن �رتباط ب�ن العوامل السي�وسوسيولوجية ) 0.95(، و�ذه القيمة »ب��سون «

واملشاركة السياسية �و ارتباط طردي قوي، أي أن العوامل السي�وسوسيولوجية تؤثر بدرجة قو�ة ع�� 

املشاركة السياسية لدى طلبة ماس�� القانون ب�لية ا��قوق بجامعة ا��سن �ول �سطات، مما يؤكد 

  . �سية للبحثالفرضية الرئ

  :خاتمة

من خالل دراس�نا إلش�الية تأث�� العوامل النفس اجتماعية ع�� مشاركة الشباب ا��ام�� �� �مور 

السياسية، و�عد التأكد ميدانيا من أن تلك العوامل �سا�م �ش�ل كب�� �� عزوف الشباب ا��ام�� عن 

  :تيةاملشاركة السياسية، فنختم دراس�نا بالتوصيات واملق��حات �

البد من إعادة النظر �� طرق وأساليب الت�شئة السياسية لألفراد �� مختلف املراحل التعليمية،  -

حيث �ستد�� �مر صياغة منا�� �عليمية ترا�� استدماج الثقافة السياسية تنظ��ا وممارسة، ��دف 

 الرفع من الو�� السيا���؛

خالل �عبئة جميع الوسائط التواصلية ترسيخ ثقافة املشاركة السياسية وتوضيح أ�مي��ا، من  -

 والوسائل التقنية والفنية و�دبية؛

ع�� املؤسسات السياسية، بجميع مستو�ا��ا، �عتماد ع�� ذوي �ختصاص النف��� �� �ندسة  -

عمليا��ا ومشار�ع�ا و�رامج�ا السياسية، فا��تص النف��� لھ من املعارف والقدرات وامل�ارات ما يؤ�لھ 

 لتحليل واق��اح ا��لول لتحف�� الشباب ع�� املشاركة السياسية؛ لل���يص وا

خلق مراكز أو نوادي ع�� مستوى ال�ليات للوساطة و�ستماع، ��دف �عز�ز الثقة وتجنب  -

 .الشعور بالقلق و�غ��اب والعزلة عن ا��ياة السياسية

ي بلد ر��ن ب�نمي��ا وختاما نقول إن تحقيق التنمية �قتصادية و�جتماعية والثقافية أل  

السياسية، والوصول إ�� �ذه �خ��ة مرتبط أشد �رتباط ب��سيخ املبادئ الديمقراطية و�عز�ز ثقافة 

  .املشاركة السياسية فكرا ووجدانا وسلو�ا
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 الئحة املراجع

 :الكتب

القانون الدستوري واملؤسسات الدستور�ة، مطبعة ��لماسة، الطبعة الرا�عة، : أحمد حضرا�ي -

 ؛2019

 ؛1988 الطبعة السا�عة، القا�رة، املصر�ة، انجلو مكتبة املعاصر، النف��� الطب :ع�اشة أحمد -

 ؛2000، مصر، 6علم النفس �جتما��، عالم الكتب، الطبعة : حامد عبد السالم -

 ؛2007حس�ن طھ، العالج النف��� املعر��، الطبعة �و��، دار الوفاء، �سكندر�ة،  -

، م�شورات �لية �داب والعلوم "ا�� البحث �� علم النفس �جتما��من: "دمحم بن �ع�ش -

  ؛��2020سانية بتطوان، شعبة الفلسفة وعلم �جتماع وعلم النفس، الطبعة �و��، 

، دار �فاق العر�ية، القا�رة، 1سي�ولوجية الفـرد �� ا��تمع، ط: محمود شمال حسن -

 ؛2001مصر،

العلوم السياسية، مطبعة قرطبة، أ�ادير، الطبعة مدخل لدراسة : الفح��� امل�دي -

  .2016الثالثة،

 :�طروحات والرسائل ا��امعية

أثر برنامج معر�� سلو�ي �� عالج الر�اب �جتما�� لدى عينة من طلبة ا��امعة، : وردة ب��سي�� -

 ؛2010/2011: أطروحة دكتوراه �� علم النفس، جامعة قصدي مر�اح، ا��زائر، السنة ا��امعية

دراسة عالقة التفاعل ب�ن املواطن والنظام السيا���، : عفرون مر�م، الثقة السياسية �� ا��زائر -

تيـــزي وزو، �ليـــة ا��قـــوق  -رسالة لنيل ش�ادة املاس�� �� العلوم السياسية، جـــامــعـــة مـــولــود مــعـمـــري 

 ؛2016والعلــوم السياسيــة، 

�جتما�� وعالقتھ باألف�ار الالعقالنية لدى طلبة املرحلة �عدادية �� القلق : عالء ع�� ��ازي  -

محافظات غزة، رسالة ل��صول ع�� املاجست�� �� علم النفس، �لية ال��بية، ا��امعة �سالمية، 

  .2013غزة،
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 :املقاالت

لعلوم النماذج املعرفية لتفس�� الر�اب �جتما�� تضـارب أم ت�امـل، مجلة ا: وردة ب��سي�� -

 ؛2011، ��2سانية و�جتماعية، العدد 

، موقع العر�ي ا��ديد، "عزوف الشباب املغر�ي عن املشاركة السياسية: "يو�س بلفالح -

https://www.alaraby.co.uk/؛ 

، 44، عدد 11مج حول مع�� ومؤشرات الثقة السياسية، مجلة الديمقراطية، : داود وفاء ع�� -

 ؛2011

 ،"�غ��اب السيا��� و�غي�ب دولة املواطنة: "عبد الرزاق عبد ا��س�ن -

https://m.annabaa.org/arabic/authorsarticles/11712؛ 

�، ا��لة �ردنية للعلوم �غ��اب السيا��� لدى الشباب ا��ام�: عالء ز��� الرواشدة -

 ؛2011، 3، العدد �4جتماعية، ا��لد 

م�� محمود عليوة، مف�وم املشاركة السياسية، بحث م�شور �� �ن��نت خاص ملركز دمشق  -

 ؛http:///www.dctcrs.org، 2008للدراسات النظر�ة وا��قوق املدنية،

لنخبة ا��لية وتطو�ر مف�وم املشاركة السياسية، بحث م�شور ع�� �ن��نت �� سليم اللوزي، ا -

 ؛http://www.ahewar.org 2009موقع ا��وار املتمدن، 

- 11، مجلة مسالك، عدد مزدوج "البعد السي�ولو�� للمشاركة السياسية"الطراف عبد الو�اب،  -

12 ،2009. 

 :تقار�ر ودراسات

: الثقة وجودة املؤسسات �� املغرب: السياسات تقر�ر املع�د املغر�ي لتحليل -

https://mipa.institute/7118 
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  دعم ومراقبة التمویل الموجھ لجمعیات المجتمع المدني

تجم�ر حر�ة �جتماع وال منھ ع�� أن

و�حدد القانون شروط . والتظا�ر السل��، وتأس�س ا��معيات، و�نتماء النقا�ي والسيا��� مضمونة

جعل �تفاقيات  ع�� - ال�� �عت�� جزء ال يتجزأ منھ

كة، و�و���ا الوطنية الرا��ة، الدولية، كما صادق عل��ا املغرب، و�� نطاق أح�ام الدستور، وقوان�ن اململ

�سمو، فور �شر�ا، ع�� ال�شر�عات الوطنية، والعمل ع�� مالءمة �ذه ال�شر�عات، مع ما تتطلبھ �ذه 

ومن �نا، فإن ال��ام املغرب بحق ا��معيات �� ا��صول ع�� التمو�ل كما �و مب�ن �� املواثيق 

السياسية واملدنية تحصيل حاصل، وال��ام �سمو ع�� �ل 

وفق  19581نون��  15الصادر ��  

آخر التعديالت ع�� أن �ل جمعية صرح بتأس�س�ا بصفة قانونية يحق ل�ا أن ت��افع أمام ا��اكم وأن 

قت�� �عوض وأن تتملك وتتصرف �� �عانات العمومية، إعانات القطاع ا��اص، و�� املساعدات ال�� 

مكرر مرت�ن،  32مكرر و 32و 32

 .�عانات فتؤكد كما سيأ�ي ذكر ذلك ع�� جملة إجراءات �عدية يتع�ن التقيد ��ا �� حالة تلقي �ذه

و�و . يظ�ر مما سبق أن القانون املغر�ي يضمن جانبا من حق ا��معيات �� تأم�ن مصادر تمو�ل�ا

�� �ذا ا��انب يفتح أمام ا��معيات أنواعا متعددة من املصادر الوطنية و�جن�ية؛ وال �عد �جراءات 

غ�� . تمس بجو�ر �ذا ا��ق مكرر مرت�ن إجراءات مقيدة

أن اش��اط التصر�ح با��معيات من أجل �ستفادة من �ذا ا��ق كما �و منصوص عليھ �� الفقرة �و�� 

أن ا��معيات غ�� املصرح ��ا ال يمك��ا التمتع ��ذا ا��ق؛ و�و ما يمكن 

لية ال�� تح�� ا��تمع املد�ي؛ و�تعلق �مر با��ق �� الت�و�ن 

                                                 
جمادة  3الصادر ��  1.58.376لتطبيق الظ��� الشر�ف رقم 

 ).2005بتار�خ فاتح غشت 

  حسن مروان: الدكتور  
  باحث �� القانون العام والعلوم السياسية
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دعم ومراقبة التمویل الموجھ لجمعیات المجتمع المدني

منھ ع�� أن 29، �� الفصل 2011ينص دستور اململكة املغر�ية لسنة 

والتظا�ر السل��، وتأس�س ا��معيات، و�نتماء النقا�ي والسيا��� مضمونة

ال�� �عت�� جزء ال يتجزأ منھ-ممارسة �ذه ا��ر�ات، وتنص ديباجة �ذا الدستور 

الدولية، كما صادق عل��ا املغرب، و�� نطاق أح�ام الدستور، وقوان�ن اململ

�سمو، فور �شر�ا، ع�� ال�شر�عات الوطنية، والعمل ع�� مالءمة �ذه ال�شر�عات، مع ما تتطلبھ �ذه 

ومن �نا، فإن ال��ام املغرب بحق ا��معيات �� ا��صول ع�� التمو�ل كما �و مب�ن �� املواثيق 

السياسية واملدنية تحصيل حاصل، وال��ام �سمو ع�� �ل  الدولية ال سيما امليثاق الدو�� حول ا��قوق 

  .ال�شر�عات الوطنية �� �ذا الصدد

 1-58-376كما يؤكد الفصل السادس من الظ��� الشر�ف رقم 

آخر التعديالت ع�� أن �ل جمعية صرح بتأس�س�ا بصفة قانونية يحق ل�ا أن ت��افع أمام ا��اكم وأن 

قت�� �عوض وأن تتملك وتتصرف �� �عانات العمومية، إعانات القطاع ا��اص، و�� املساعدات ال�� 

32أما الفصول . يمكن أن تتلقا�ا من ج�ات أجن�ية أو منظمات دولية

فتؤكد كما سيأ�ي ذكر ذلك ع�� جملة إجراءات �عدية يتع�ن التقيد ��ا �� حالة تلقي �ذه

يظ�ر مما سبق أن القانون املغر�ي يضمن جانبا من حق ا��معيات �� تأم�ن مصادر تمو�ل�ا

�� �ذا ا��انب يفتح أمام ا��معيات أنواعا متعددة من املصادر الوطنية و�جن�ية؛ وال �عد �جراءات 

مكرر مرت�ن إجراءات مقيدة 32مكرر و 32و 32املنصوص عل��ا �� الفصول 

أن اش��اط التصر�ح با��معيات من أجل �ستفادة من �ذا ا��ق كما �و منصوص عليھ �� الفقرة �و�� 

أن ا��معيات غ�� املصرح ��ا ال يمك��ا التمتع ��ذا ا��ق؛ و�و ما يمكن  -ضمنا-من الفصل السادس �ع�� 

لية ال�� تح�� ا��تمع املد�ي؛ و�تعلق �مر با��ق �� الت�و�ن أن �عت�� مساسا باملبدأ �ول من املبادئ الدو 

 
لتطبيق الظ��� الشر�ف رقم ) 2005يناير  10( 1425من ذي القعدة  28الصادر �� 

بتار�خ فاتح غشت  5339عدد .ر.ج(ب�نظيم حق تأس�س ا��معيات )  

               
باحث �� القانون العام والعلوم السياسية                            

 
للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

دعم ومراقبة التمویل الموجھ لجمعیات المجتمع المدني

  

  

  

  : مقدمة

ينص دستور اململكة املغر�ية لسنة 

والتظا�ر السل��، وتأس�س ا��معيات، و�نتماء النقا�ي والسيا��� مضمونة

ممارسة �ذه ا��ر�ات، وتنص ديباجة �ذا الدستور 

الدولية، كما صادق عل��ا املغرب، و�� نطاق أح�ام الدستور، وقوان�ن اململ

�سمو، فور �شر�ا، ع�� ال�شر�عات الوطنية، والعمل ع�� مالءمة �ذه ال�شر�عات، مع ما تتطلبھ �ذه 

ومن �نا، فإن ال��ام املغرب بحق ا��معيات �� ا��صول ع�� التمو�ل كما �و مب�ن �� املواثيق  .املصادقة

الدولية ال سيما امليثاق الدو�� حول ا��قوق 

ال�شر�عات الوطنية �� �ذا الصدد

كما يؤكد الفصل السادس من الظ��� الشر�ف رقم 

آخر التعديالت ع�� أن �ل جمعية صرح بتأس�س�ا بصفة قانونية يحق ل�ا أن ت��افع أمام ا��اكم وأن 

قت�� �عوض وأن تتملك وتتصرف �� �عانات العمومية، إعانات القطاع ا��اص، و�� املساعدات ال�� ت

يمكن أن تتلقا�ا من ج�ات أجن�ية أو منظمات دولية

فتؤكد كما سيأ�ي ذكر ذلك ع�� جملة إجراءات �عدية يتع�ن التقيد ��ا �� حالة تلقي �ذه

يظ�ر مما سبق أن القانون املغر�ي يضمن جانبا من حق ا��معيات �� تأم�ن مصادر تمو�ل�ا

�� �ذا ا��انب يفتح أمام ا��معيات أنواعا متعددة من املصادر الوطنية و�جن�ية؛ وال �عد �جراءات 

املنصوص عل��ا �� الفصول 

أن اش��اط التصر�ح با��معيات من أجل �ستفادة من �ذا ا��ق كما �و منصوص عليھ �� الفقرة �و�� 

من الفصل السادس �ع�� 

أن �عت�� مساسا باملبدأ �ول من املبادئ الدو 

الصادر ��  2.04.969املرسوم رقم  1

 1958نوف��  15( �1378و�� 
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كما أنھ يمكن أن يثار . 1الذي �شمل ا��ق �� ت�و�ن ا��معيات دون ا��اجة إ�� اك�ساب الصفة القانونية

�� �ذا الصدد �ون القانون ال ينص صراحة ع�� إلزامية تمو�ل ا��معيات من طرف املؤسسات العمومية 

�� إجراءات لدعم ا��معيات ال�� تواجھ قيودا ال موجب ل�ا كما �شدد ع�� ذلك املقرر أو التنصيص ع

؛ كما يمكن أن يحتج أيضا ب�ون الفصول 2ا��اص املع�� با��ق �� التجمع السل�� و�� ت�و�ن ا��معيات

لقرب من املتعلقة بمنح صبغة املص��ة العمومية تقن�نا للتمي�� ب�ن ا��معيات ع�� أساس ا 133إ��  9من 

 .السلطات الرسمية

وفيما يتعلق بقدرة ا��معيات ع�� �عبئة املوارد املالية عمليا، نود أن �ش�� إ�� أن تقر�ر املندو�ية 

يظ�ر أن  20073السامية للتخطيط �شأن البحث الوط�� حول املؤسسات غ�� ال�ادفة للر�ح الصادر سنة 

ب�نما أكدت ا��ز�نة العامة للمملكة، حسب . �ممليار در  8,5ال�سيج ا��معوي استطاع �عبئة حوا�� 

من  1,35%جمعية، أي ما �س�تھ  1214الوزارة امل�لفة بالعالقات مع ال��ملان وا��تمع املد�ي، أن حوا�� 

مليون در�م من �موال العمومية؛ وأن ما  650مما يقارب  2011مجموع ا��معيات، قد استفاد سنة 

من ا��معيات املصرح ��ا، قد استفادت من أك�� من  1%ل أقل من جمعية، أي ما �عاد 352مجموعھ 

فقط من  2,5%وتظ�ر عدد من التقار�ر الرسمية أن حوا�� . مليون در�م من التمو�ل �جن�� 145

م��ا ال تتجاوز  94,6%من مجموع املوارد املالية؛ ب�نما  63%ا��معيات ع�� الصعيد الوط�� �ستأثر بحوا�� 

 .در�م، وال تمسك محاسب��ا وفق املعاي�� املعمول ��ا 500000و�ة م��اني��ا السن

 - وال�� �ش�ل جزء من دعم املؤسسات الرسمية ل��معيات-وألن املوارد ال�� �ستفيد م��ا ا��معيات 

من  70%ال تقتصر ع�� املوارد املالية؛ فإننا �ش�� إ�� أن التقار�ر املتوفرة تؤكد ع�� اعتماد حوا�� 

مليون  96متطوع سا�موا بما يقارب  �35200 التطوع �� إنجاز برامج�ا حيث استقطبت ا��معيات ع�

من ا��معيات إ��  31,4%منصب شغل بدوام �امل؛ ب�نما ��أ حوا��  56524ساعة عمل، أي ما �عادل 

بصفة مؤقتة  ��56524صا بصفة دائمة، و 27919ال�شغيل املؤدى عنھ حيث تم �شغيل حوا�� 

منصب شغل بدوام  33846مالي�ن ساعة للعمل ا��معوي و�و ما �عادل أك�� من  10 خصصوا ما ينا�ز

الذي (و�� �ذا �طار ال يفوتنا أن �ش�� إ�� أن �سبة ا��معيات ال�� �ستفيد من الوضع ر�ن �شارة . �امل

�ن وضع ر  2,4%ال تتعدى ) �ع�� وضع موظف�ن رسمي�ن يتقاضون أجور�م من امل��انية العامة للدولة

 .��صا 5582إشار��ا 

                                                 
ـ شارك �� كتابتھ املركز الدو�� للقانون الذي ال ��دف للر�ح  www.wmd.orgراجع تقر�ر الدفاع عن ا��تمع املد�ي ـ املوقع �لك��و�ي  1

(ICNL) الوط�� للديمقراطية ، وأمانة ا��ركة العاملية من أجل الديمقراطية بالصندوق(NED)  : 28ـ  27، ص 2012يونيو. 
من تقر�ر املقرر ا��اص لألمم املتحدة املع�� با��ق �� حر�ة التجمع السل�� و�� ت�و�ن ا��معيات، مجلس حقوق ��سان،  411الفقرة  2

 .7: ، ص23الدورة 
 .2007سامية للتخطيط ـ سنة البحث الوط�� حول املؤسسات غ�� ال�ادفة للر�ح ـ املندو�ية ال: أنظر 3



105 
 

 
  2021 ،8/9 جودزم عدد  - للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

وفيما يخص قدرة ا��معيات �� املغرب ع�� تأم�ن مصادر الدعم �جن��، فإن املعطيات ال��يحة 

، توصلت ا��معيات املغر�ية بما )2014(إ�� غاية ��اية أكتو�ر من العام  2006أنھ منذ  املتوفرة �ش�� إ��

  .1عملية تلقي أموال خارجية 565جمعية بـ 128مليون در�م، حيث صرحت  252قدره مليار و

وانطالقا من �ل ما سبقت �شارة إليھ فإن دراسة �ذا املوضوع ت�سع وتك�� ب��م �عدد زوايا 

القراءة و�سئلة و�ش�اليات ال�� يطرح�ا سواء ع�� املستوى النظري أو ع�� مستوى املمارسة، و�ذا ما 

�� مطلب أول �طار الدستوري والقانو�ي  يجعلنا أمام ضرورة التقيد بمسلك م���� نقارب فيھ

واملؤسسا�ي للدعم املوجھ ��معيات ا��تمع املد�ي و�� مطلب ثا�ي مصادر تمو�ل ومراقبة الدعم املوجھ 

 . ل��معيات

  �طار الدستوري والقانو�ي واملؤسسا�ي لدعم جمعيات ا��تمع املد�ي: املطلب �ول 

�معيات ا��تمع املد�ي �ان البد من التوقف عند �طار لإلحاطة أك�� بموضوع الدعم املوجھ �

  .الدستوري والقانو�ي واملؤسسا�ي املؤسس لشرعية الدعم املا�� املوجھ ل��معيات

  �طار الدستوري : الفقرة �و��

تتو�جا للتطور الذي ش�ده املغرب �� مجال مشاركة جمعيات ا��تمع املد�ي،  �2011عت�� دستور 

و��ا �ق��احية وال��افعية خالل مراحل ال�شاور بخصوص مضامينھ �ش�ل كب�� �� دس��ة ال�� أس�مت ق

  .من الوثيقة الدستور�ة  139و 13و  12مجموعة من أدواره ا��ديدة، ال�� تضمن��ا الفصول 

وأعت���ا من املرتكزات " الديمقراطية ال�شاركية"من خالل فصلھ �ول  2011كما أقر دستور 

فصل السلط وتواز��ا و�عاو��ا، "نظام الدستوري املغر�ي، وذلك من خالل التنصيص فيھ ع�� �ساسية لل

  ".والديمقراطية املواطنة وال�شاركية، وع�� مبادئ ا���امة ا��يدة 

الكفيلة بتفعيل �ذه �دوار، سواء من حيث  �لياتوتبعا لذلك، فقد تم التنصيص ع�� عدد من 

�تمة بالشأن العام واملنظمات غ�� ا���ومية �� إعداد القرارات من خالل ت�س�� مسا�مة ا��معيات امل

إشراك�ا �� �يئات ال�شاور مركز�ا وترابيا، أو تمكي��ا من حق تقديم عرائض إ�� مجالس ا��ماعات 

  .ال��ابية

                                                 
: مقال تحث عنوان: دمحم بلقاسم :؛ املصدر2014نون�� 3: تقر�ر �م�ن العام ل���ومة أمام ��نة مراقبة املالية العامة بال��ملان املغر�ي بتار�خ 1

 .2014نون��  05ر�عاء � : بتار�خ. ؛ موقع �س���س �لك��و�ي"ال��اك ي�سط خطة مراقبة التمو�ل ا��ار�� ل��معيات املغر�ية"
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كما ش�ل إحداث عدد من ال�يئات الدستور�ة املعنية بقضايا العمل ا��معوي وأخرى �شارك 

�تمع املد�ي �� تأليف�ا، أحد أبرز املستجدات �� سياق تفعيل وتطو�ر أدوار ا��تمع املد�ي، جمعيات ا�

  .1واعتباره مسا�ما �� صناعة السياسات العمومية وتقييم�ا 

أ�مية خاصة ��معيات ومنظمات ا��تمع املد�ي، كما منح�ا أدوارا  2011لقد أعطى دستور 

  :�شاركية م�مة، خاصة فيما يتعلق ب

  املسا�مة �� إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات والقرارات واملشار�ع العمومية؛ـ 

  ـ دعم مشاركة الشباب وال�ساء �� التنمية �جتماعية و�قتصادية والثقافية والسياسية الوطنية؛

  ـ املسا�مة �� إعداد برامج التنمية ا��لية وت�بع�ا؛

��ابية بإدراج نقط تدخل �� اختصاصا��ا ضمن ـ تقديم عرائض ��دف مطالبة مجالس ا��ماعات ال

  .جدول أعمال�ا

كما تضمن الدستور مقتضيات جو�ر�ة �� شأن تكر�س ا���امة ا��يدة للتمو�الت املوج�ة 

  :ما ي�� ��2011معيات ومنظمات ا��تمع املد�ي، حيث ورد �� تصدير دستور 

�� بناء دولة ديمقراطية �سود�ا ا��ق إن اململكة املغر�ية، وفاء الختيار�ا الذي ال رجعة فيھ، "

والقانون، تواصل �عزم مس��ة توطيد وتقو�ة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزا��ا املشاركة والتعددية 

وا���امة ا��يدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيھ ا��ميع باألمن وا��ر�ة والكرامة واملساواة، 

قومات الع�ش الكر�م، �� نطاق التالزم ب�ن حقوق وواجبات وت�ا�� الفرص، والعدالة �جتماعية، وم

  ."املواطنة

  :كما ينص الفصل �ول من الدستور ع�� ما ي��

يقوم النظام الدستوري للمملكة ع�� أساس فصل السلط، وتواز��ا و�عاو��ا، والديمقراطية ".....

  ...."با��اسبة املواطنة وال�شاركية وع�� مبادئ ا���امة ا��يدة، ور�ط املسؤولية 

وتضمن الدستور التنصيص ع�� مبدأ حر�ة تأس�س جمعيات ومنظمات ا��تمع املد�ي وأقر 

تؤسس "ع�� ما ي��  12ضرورة �سي���ا وتدب���ا �� نطاق مبادئ الديمقراطية، حيث ينص الفصل 

                                                 
ان التقر�ر السنوي حول وضعية الشراكة ب�ن الدولة وا��معيات ـ م�شورات الوزارة املنتدبة لدى رئ�س ا���ومة امل�لفة بالعالقات مع ال��مل 1

 .14ـ الصفحة  2015وا��تمع املد�ي ـ سنة 
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ام الدستور جمعيات ا��تمع املد�ي واملنظمات غ�� ا���ومية وتمارس أ�شط��ا بحر�ة، �� نطاق اح�� 

  ".والقانون 

ال يمكن حل �ذه ا��معيات واملنظمات أو توقيف�ا من لدن السلطات العمومية، إال بمقت��� مقرر 

  .قضا�ي

�سا�م ا��معيات امل�تمة بقضايا الشأن العام، واملنظمات غ�� ا���ومية، �� إطار الديمقراطية 

ية وكذا �� تفعيل�ا وتقييم�ا، وع�� �ذه ال�شاركية، �� إعداد قرارات ومشار�ع لدى املؤسسات العموم

  .املؤسسات والسلطات تنظيم �ذه املشاركة، طبق شروط يحدد�ا القانون 

  ".يجب أن ي�ون تنظيم ا��معيات واملنظمات غ�� ا���ومية و�سي���ا مطابقا للمبادئ الديمقراطية

راقبة الدعم العمومي واقع املنظومة القانونية والتنظيمية ا��الية ���امة م: الفقرة الثانية

 ل��معيات 

تظل جمعيات ا��تمع املد�ي �� حاجة إ�� �افة أش�ال الدعم، بما يمنح�ا القدرة ع�� الفعل 

واملبادرة، �عز�زا مل�ان��ا �� املشاركة �� بناء الدولة ا��ديثة، واملسا�مة �� التحوالت ا��تمعية ا��ار�ة 

 .ببالدنا

مجال العمل ا��معوي، والتفاعل املستمر ما ب�ن أج�زة الدولة وقد أثمرت التجر�ة املغر�ية �� 

�سلطت��ا التنفيذية وال�شر�عية من ج�ة، وا��تمع املد�ي من ج�ة ثانية، مراكمة جملة من ال�شر�عات 

املتعلق  1958نون��  15املؤطرة ملصادر تمو�ل العمل ا��معوي وتنو�ع�ا، حيث نص الظ��� الشر�ف �� 

ا��معيات، كما تم �غي��ه وتتميمھ، ع�� عدد من مصادر تمو�ل ا��معيات، إذ  ب�نظيم حق تأس�س

  :منھ أن ا��معيات ال�� تأسست بصفة قانونية يحق ل�ا أن تمتلك وأن تتصرف �� 61تضمن الفصل 

  ـ �عانات العمومية؛ 1

  ـ واجبات انخراط أعضا��ا؛ 2

  ـ واجبات اش��اك أعضا��ا السنوي؛ 3

  ا��اص؛ ـ إعانات القطاع 4

  ـ املساعدات ال�� يمكن أن تتلقا�ا ا��معية من ج�ات أجن�ية أو منظمات دولية؛ 5

                                                 
  . ا��معيات يضبط بموجبھ حق تأس�س 1. 58.  376من الظ��� الشر�ف رقم  6الفصل  1
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  .ـ املمتل�ات الضرور�ة ملمارسة وإنجاز أ�داف�ا 6

ولقد س�� املشرع من خالل الظ��� الشر�ف السالف الذكر ونصوص قانونية أخرى مع مختلف 

معيات بأش�ال مختلفة، سواء �علق �مر بالتمو�ل التعديالت ال�� عرف��ا إ�� �سي�� تمو�ل برامج ا��

العمومي الذي �ش�ل �ل من القطاعات ا���ومية واملؤسسات واملقاوالت العمومية وا��ماعات ال��ابية 

مصدره الرئ����، أو التمو�الت �خرى ذات العالقة باأل��اص واملنظمات واملؤسسات الوطنية 

ون مصدر�ا عدد من �متيازات الضر��ية أو ا��مركية ال�� �ستفيد و�جن�ية، أو تلك التمو�الت ال�� ي�

  . 1م��ا �عض ا��معيات

ع�� الزام ا��معيات ال�� تتلقى دعما عموميا أن تقدم م��اني��ا  32كما نص نفس الظ��� �� فصلھ 

الية يتعلق وحسابا��ا للوزارات ال�� تمنح�ا إعانات عمومية وأحال ع�� إصدار قرار للوزارة امل�لفة بامل

بضبط دف�� ا��سابات ال�� يتع�ن أن تمسك�ا ا��معيات ال�� تتلقى إعانات عمومية و�حدد الشروط ال�� 

كما نص ع�� خضوع �ذه الدفاتر ملراقبة مف���� . �سلم بموج��ا �ذه ا��معيات م��اني��ا ودفاتر حسا��ا

  .وزارة املالية 

الصادر سنة  75.00ملذ�ور بمقت��� القانون رقم وقد تضمنت التعديالت ال�� ادخلت ع�� الظ��� ا

تقعيدا لعالقة الدعم املا�� العمومي الذي يمكن أن تمنحھ املؤسسات والشر�ات العمومية  2002

يتع�ن ع�� ا��معيات ال�� تتلقى دور�ا "مكرر مرت�ن ع�� أنھ  32وا��ماعات ا��لية حيث نص الفصل 

إحدى ا��ماعات ال��ابية أو املؤسسات العمومية أو الشر�ات �ف در�م من  10إعانات يتجاوز مبلغ�ا 

ال�� �سا�م الدولة أو ا��ماعات واملؤسسات �نفة الذكر �� رأسمال�ا �ليا أو جزئيا، أن تقدم حسابا��ا 

لل�يئات ال�� تمنح�ا �عانات املذ�ورة مع مراعاة مقتضيات القانون املتعلق بمدونة ا��اكم املالية وتحدد 

ار للوز�ر امل�لف باملالية دفاتر ا��سابات ال�� يجب أن تمسك�ا ا��معيات املمنوحة وتجري ع�� �ذه بقر 

  .2"الدفاتر مراقبة مف���� وزارة املالية

ورغم أ�مية �ذا السند القانو�ي إلقرار حق ا��معيات �� الولوج للدعم العمومي وتقعيد مراقبتھ، 

املسألة يجد مرجعيتھ التنظيمية املفصلة مع إصدار دور�ة للسيد فيمكن القول أن املنطلق �جرا�ي ل�ذه 

، املتعلقة بالشراكة ب�ن الدولة وا��معيات، دور�ة 3 2003يونيو  27بتار�خ  7/2003الوز�ر �ول رقم 

تجسد محاولة وضع أسس مقار�ة شاملة وجديدة لتدب�� املال العمومي املرصود ل��معيات، ترتكز ع�� 
                                                 

ان التقر�ر السنوي حول وضعية الشراكة ب�ن الدولة وا��معيات ـ م�شورات الوزارة املنتدبة لدى رئ�س ا���ومة امل�لفة بالعالقات مع ال��مل 1

  .17ـ الصفحة  2005وا��تمع املد�ي ـ سنة 
ا��تمع املد�ي ـ ��نة مراقبة املالية العامة ـ ا��زء الثا�ي ـ مراقبة الدعم الداخ�� وا��ار�� املوجھ ��معيات "تقر�ر غ�� م�شور حول موضوع  2

  10ـ الصفحة   2016ـ  2011الوالية ال�شر�عية التاسعة /  2016ـ  2015السنة ال�شر�عية ا��امسة 
  .2003يو يون 27ـ بتار�خ  2003/ 7ادر�س جطو ا��اصة بالشراكة ب�ن الدولة وا��معيات ـ الدور�ة رقم  دور�ة الوز�ر �ول  3
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وتكمن أ�مية �ذه الدور�ة باألساس �� . �ياة العامة، والتعاقد، والتقييم وتبادل املعلومةمبادئ تخليق ا�

تحديد�ا ��االت تدخل التمو�ل العمومي وتطبيق الشراكة ب�ن الدولة وا��معيات ع�� مستوى 

ء محار�ة الفقر وال��م�ش �جتما��، مساعدة ال�سا: القطاعات ذات �ولو�ة �� العمل ا���ومي و��

و�طفال �� وضعية صعبة، �عليم الكبار، ال��بية الغ�� النظامية، الشباب والر�اضة، إدماج الشباب �� 

الت�و�ن، ��شطة املدرة للدخل وتنمية الب�يات وا��دمات �جتماعية �ساسية، كما تضمن �ذه 

ألف  50عادل أو يفوق مبلغ الدور�ة تكر�س ال��امات الدولة باإلطار التعاقدي ملنح �ل دعم ما�� عمومي �

در�م ع�� مستوى ا��االت ذات �ولو�ة �جتماعية املشار إل��ا، باإلضافة إ�� التنصيص ع�� إعداد 

  .تقر�ر وط�� سنوي حول شرا�ات الدولة مع ا��معيات

�� عالقات الشراكة ال�� تر�ط�ا الدولة  2003و�تحدد مجال تطبيق دور�ة السيد الوز�ر �ول لسنة 

ألف  50ع ا��معيات كما ��م عالقات الشراكة ال�� �عادل أو تفوق مبلغ الدعم العمومي ا��صص ل�ا م

  .در�م

مما تث�� �عض �ختالالت و�ش�االت والصعو�ات ال�� تالق��ا ا��معيات �� ا��صول ع�� الدعم 

  :العمومي وم��ا

  ال��ابية؛ـ عدم شمول مجال تطبيق امل�شور املؤسسات العمومية وا��ماعات 

در�م لتفادي  50.000ـ ال��وء املتواتر ��ل القطاعات إ�� منح الدعم العمومي بمبالغ تقل عن 

  إبرام �تفاقيات؛

  ـ اختالف معاي�� ومساطر منح الدعم العمومي من قطاع إ�� ألخر؛

  ـ عدم إشراك الفاعل�ن ا��معو��ن �� ��ان �نتقاء ملنح الدعم العمومي؛

  رص ب�ن ا��معيات �� �ستفادة من الدعم العمومي؛ـ عدم ت�ا�� الف

ـ �عدد امللفات النموذجية ا��اصة بطلب الدعم وعدم وجود نموذج موحد للتق��ير املا�� التعلي�� 

  للنفقات املنجزة �� إطار التمو�ل العمومي ن�يجة غياب نظام محاسبا�ي م�سط خاص با��معيات؛

  .��معيات �� إطار مختلف امل��انيات العموميةـ عدم اطراد الدعم العمومي املرصود ل
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ومن أجل وضع إجراءات است��الية لتعز�ز مدخ�� الشفافية وا��اسبة �� التمو�ل العمومي 

�� إطار دعم ومراقبة  2014مارس  05ل��معيات يندرج امل�شور الذي أصدره السيد رئ�س ا���ومة بتار�خ 

  :مال أ�م ما جاء فيھ �� ا��الصة التالية، حيث يمكن إج1التمو�ل العمومي ل��معيات 

ـ ضرورة التقيد بال�شر�عات ا��اري ��ا العمل واملنظمة ملنح �عانات وذلك بالس�ر ع�� إعداد 

  م��انية سنو�ة وتقديم حسابا��ا �ش�ل منتظم ودوري ل���ة العمومية املانحة ولوزارة املالية؛

�� إطار �عاقدي وا��، وذلك طبقا لألنظمة املنظمة  ـ إدراج �عاون ال�يئات العمومية مع ا��معيات

  للشراكة ب�ن الدولة وا��معيات؛

  در�م؛ 50.000ـ وضع معاي�� شفافة النتقاء ا��معيات ال�� �ستفيد من الدعم الذي يقل عن 

  ـ إعداد بنك للمعطيات مح�ن حول ا��معيات، كفيل بتوف�� أداة للتدب�� الفعال؛

��ا العمل �شأن مسطرة منح املساعدات ل��معيات وت�بع كيفيات  ـ التقيد بالنصوص ا��اري 

  استعمال�ا؛

ـ ر�ط عالقات �عاقدية ب�ن ا��معيات وا���ات املانحة وفق اتفاقيات تحدد ال��امات �طراف 

املتعاقدة و��داف املتوخاة من منح �موال العمومية مع وضع حسابات استخدام �موال بحسب ا���ة 

  املانحة؛

  ـ تقديم حسابات ا��معية ل��ماعات ا��لية املانحة �ش�ل دوري ومنتظم؛

ـ ا��رص ع�� استخدام �موال العمومية ال�� تتلقا�ا ا��معيات �� تحقيق ��داف املتوخاة من 

منح�ا أو طبقا لأل�داف املنصوص عل��ا �� النظام �سا��� ل��معيات �� حالة غياب اتفاقيات مع 

  .2ية املانحةا��ماعات ا��ل

 1-58- 376و�� العودة ملضمون النص القانو�ي يؤكد الفصل السادس من الظ��� الشر�ف رقم 

وفق آخر التعديالت ع�� أن �ل جمعية صرح بتأس�س�ا بصفة قانونية يحق ل�ا  1958نون��  15الصادر �� 

مومية، إعانات القطاع أن ت��افع أمام ا��اكم، وأن تقت�� �عوض وأن تتملك وتتصرف �� �عانات الع

 32و 32أما الفصول . ا��اص، و�� املساعدات ال�� يمكن أن تتلقا�ا من ج�ات أجن�ية أو منظمات دولية

                                                 
 .حول مراقبة ا��لس �ع�� ل��سابات الستخدام �موال العمومية 2014مارس  5الصادر ��  2014/  2م�شور رئ�س ا���ومة رقم  1
ا�ي ـ مراقبة الدعم الداخ�� وا��ار�� املوجھ ��معيات ا��تمع املد�ي ـ ��نة مراقبة املالية العامة ـ ا��زء الث"تقر�ر غ�� م�شور حول موضوع  2

 .10ـ  9ـ  8ـ الصفحة   2016ـ  2011الوالية ال�شر�عية التاسعة /  2016ـ  2015السنة ال�شر�عية ا��امسة 
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مكرر مرت�ن، فتؤكد كما سيأ�ي ذكر ذلك ع�� جملة إجراءات �عدية يتع�ن التقيد ��ا �� حالة  32مكرر و

  .تلقي �ذه �عانات

و�و . يضمن جانبا من حق ا��معيات �� تأم�ن مصادر تمو�ل�ا يظ�ر مما سبق أن القانون املغر�ي

�� �ذا ا��انب يفتح أمام ا��معيات أنواعا متعددة من املصادر الوطنية و�جن�ية؛ وال �عد �جراءات 

غ�� . مكرر مرت�ن إجراءات مقيدة تمس بجو�ر �ذا ا��ق 32مكرر و 32و 32املنصوص عل��ا �� الفصول 

با��معيات من أجل �ستفادة من �ذا ا��ق كما �و منصوص عليھ �� الفقرة �و��  أن اش��اط التصر�ح

أن ا��معيات غ�� املصرح ��ا ال يمك��ا التمتع ��ذا ا��ق؛ و�و ما يمكن  -ضمنا-من الفصل السادس �ع�� 

با��ق �� الت�و�ن  أن �عت�� مساسا باملبدأ �ول من املبادئ الدولية ال�� تح�� ا��تمع املد�ي؛ و�تعلق �مر

كما أنھ يمكن أن يثار . 1الذي �شمل ا��ق �� ت�و�ن ا��معيات دون ا��اجة إ�� اك�ساب الصفة القانونية

�� �ذا الصدد �ون القانون ال ينص صراحة ع�� إلزامية تمو�ل ا��معيات من طرف املؤسسات العمومية 

ال موجب ل�ا كما �شدد ع�� ذلك املقرر أو التنصيص ع�� إجراءات لدعم ا��معيات ال�� تواجھ قيودا 

؛ كما يمكن أن يحتج أيضا ب�ون الفصول 2ا��اص املع�� با��ق �� التجمع السل�� و�� ت�و�ن ا��معيات

املتعلقة بمنح صبغة املص��ة العمومية تقن�نا للتمي�� ب�ن ا��معيات ع�� أساس القرب من  133إ��  9من 

 .السلطات الرسمية

  طار املؤسسا�ي � : الفقرة الثالثة

  التوج��ات امللكية : 1

أو�� ا�تماما خاصا ��معيات ا��تمع املد�ي ال��  1999منذ تو�� امللك دمحم السادس العرش سنة 

إ�� ضرورة  2000يوليو  30أ��ت فاعال أساسيا، �� تحقيق التضامن �جتما�� حيث أشار �� خطابھ ل 

كما أكد �� الرسالة املوج�ة . ر للتضامن �جتما�� وا��ا�� تفعيل دور ا��تمع املد�ي وإعادة �عتبا

ع�� �ون ا��معيات ثروة  2002ف��اير  14للمشارك�ن �� �يام الدراسية حول التدب�� ا��معوي يوم 

  .وطنية �ائلة وقوة إق��احية فاعلة لتحقيق التقدم والتحديث ومدرسة نموذجية للديمقراطية والتضامن

ا��طب والتوج��ات امللكية تؤكد ع�� أ�مية تفعيل دور جمعيات ومنظمات  كما أن العديد من

ا��تمع املد�ي �� مجال إ�عاش النمو �قتصادي وتحقيق التنمية املستدامة واعتبار�ا قوة إق��احية 

                                                 
  .28-27: تقر�ر الدفاع عن ا��تمع املد�ي، ص: املركز الدو�� للقانون الذي ال ��دف للر�ح: راجع 1
ق �� حر�ة التجمع السل�� و�� ت�و�ن ا��معيات، مجلس حقوق ��سان، من تقر�ر املقرر ا��اص لألمم املتحدة املع�� با�� 411الفقرة  2

  .7: ، ص23الدورة
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فاعلة، وشر�ك �� تحقيق ما ن�تغيھ لبالدنا من تقدم ومدرسة نموذجية للديمقراطية وللتضامن، وفضاء 

  .1ار طاقات الشباب �� خدمة ا��تمع وإشاعة ثقافة املواطنة �يجابيةالس�ثم

وأكد امللك كذلك �� الرسالة امللكية املوج�ة للمشارك�ن �� �يام الدراسية حول التدب�� ا��معوي 

وال �سعنا إال أن ن�ت�� بما أصبحت �ش�لھ ا��معيات املغر�ية من ثروة وطنية : "ع�� ما ي�� 2012سنة 

ومن تنوع �� مجاالت عمل�ا، وما تجسده من قوة إق��احية فاعلة، أصبحت بفضل�ا بمثابة الشر�ك،  �ائلة

كما ندعو �ذه الفعاليات إ�� تجاوز ما ..... الذي ال محيد عنھ، لتحقيق ما ن�تغيھ لبالدنا من تقدم وتحديث

ة وناجعة، فضال عن �شوب �عض�ا من طرق ال�سي�� التقليدية العقيمة، واعتماد ثقافة تدب�� حديث

  .2...."ضرورة تكتل�ا �� نطاق فيدراليات تنص�ر ف��ا تجار��ا، وتجعل م��ا مخاطبا فعاال ��تلف شر�اء�ا

يتع�ن توطيد امل�انة املركز�ة ملؤسسة �سرة ودينامية : "و�� مناسبة أخرى أشار امللك إ�� أنھ

  .3"جتما�� واملواطنة التضامنيةا��تمع املد�ي وفعالياتھ املسؤولة لل��وض بالت�افل � 

  ال��نامج ا��كومي : 2

عدة  2011ومن أجل ت��يل املقتضيات الدستور�ة ا��ديدة تضمن ال��نامج ا���ومي لسنة 

  :إجراءات تتعلق بتعز�ز ح�امة الدعم العمومي املوجھ ��معيات ومنظمات ا��تمع املد�ي وم��ا

العالقة مع ا��تمع املد�ي بما يخدم التنمية و�عزز ـ فتح ورش الديمقراطية ال�شاركية وتطو�ر 

  ا��قوق وا��ر�ات و�حفز ع�� القيام بالواجبات؛

ـ �عميق ال�شاور مع الفاعل�ن �جتماعي�ن ومنظمات ا��تمع املد�ي �� بلورة السياسات العمومية 

  وتفعيل�ا وتقييم�ا؛

جتماعي�ن، و��ن القطاع العام ـ إقامة شرا�ات وطنية ب�ن مختلف الفاعل�ن �قتصادي�ن و� 

  وا��اص ومنظمات ا��تمع املد�ي؛

  ـ �عز�ز م�انة ا��تمع املد�ي �� مختلف حلقات تدب�� الشأن العام وتقييمھ وصياغة سياساتھ؛

  ـ اعتماد سياسة جمعو�ة فعالة؛

  .ـ إقرار معاي�� شفافة لتمو�ل برامج ا��معيات

                                                 
ان التقر�ر السنوي حول وضعية الشراكة ب�ن الدولة وا��معيات ـ م�شورات الوزارة املنتدبة لدى رئ�س ا���ومة امل�لفة بالعالقات مع ال��مل 1

 .13ـ الصفحة  2005وا��تمع املد�ي ـ سنة 
  .2012لة امللكية املوج�ة للمشارك�ن �� �يام الدراسية حول التدب�� ا��معوي سنة الرسا 2
  .2008خطاب العرش لسنة  3
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ن العام محورا من محاور ال��نامج ا���ومي، و�� �ذا كما �ش�ل محار�ة الفساد �� تدب�� الشأ

الصدد يندرج �جراء املتعلق بتقو�ة مؤسسات الرقابة وا��اسبة، وكذا �جراء املتعلق ب���يع مشاركة 

عموم املواطن�ن �� مج�ود م�افحة الفساد وإقامة شرا�ات وطنية حقيقة ب�ن الفاعل�ن �قتصادي�ن 

  .اع العام وا��اص ومنظمات ا��تمع املد�يو�جتماعي�ن و��ن القط

أما فيما يخص ال��نامج ا���ومي الذي تقدمت بھ ح�ومة سعد الدين العثما�ي، فقد جاء ي�يما ولم 

�ستجب لتطلعات ا��ركة ا��معو�ة من ج�ة ومن ج�ة أخرى لم يو�� ��تمام ال�ا�� لتطو�ر ومأسسة 

  .ملد�يالتمو�ل العمومي املوجھ ��معيات ا��تمع ا

حيث خصص ال��نامج ا���ومي إحدى فقراتھ ملوضوع ا��تمع املد�ي تحت عنوان �عز�ز دور 

  .ا��تمع املد�ي، و�ذا ما جاء فيھ

  :ـ تكر�سا لالختيار الديمقراطي، وحرصا ع�� إشراك جمعيات ا��تمع املد�ي، يق��ح ما ي��

تاحة لھ، وتطو�ر بوابة الشرا�ات العمومية ـ دعم تنظيمات ا��تمع املد�ي وتطو�ر املوارد املالية امل

  .��دف الولوج العادل والشفاف إ�� التمو�ل العمومي وفق معاي�� مرجعية وا��ة

  .ـ مالئمة ال�شر�ع ا��ا�� املتعلق بتأس�س ا��معيات مع أح�ام الدستور 

واطن�ن ـ تفعيل النصوص ال�شر�عية والتنظيمية ا��ديدة ال�ادفة إ�� ضمان مشاركة فعالة للم

وجمعيات ا��تمع املد�ي �� تدب�� الشأن العام واعتماد �طار القانو�ي لل�شاور العمومي وت��يل مقتضيات 

  .القانون�ن التنظيمي�ن املتعلق�ن بتقديم العرائض العمومية وامللتمسات ال�شر�عية

  .تمع املد�يـ إرساء منظومة تحف��ية لفائدة املشار�ع التنمو�ة ال�� تقوم ��ا جمعيات ا��

  .ـ تحي�ن ال�شر�ع املتعلق بالتماس �حسان العمومي

  ).les Fondations(ـ إعداد مشروع قانون خاص باملؤسسات الكفيلة 

  .1ـ إعداد مشروع قانون يتعلق بالعامل�ن �� مجال العمل املد�ي التطو��

  

  

                                                 
  26ـ  25ـ املوقع �لك��و�ي لرئاسة ا���ومة ـ صفحة  2021ـ  2016ال��نامج ا���ومي  1
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  مصادر تمو�ل ومراقبة الدعم املوجھ ل��معيات: املطلب الثا�ي

التمو�ل ومراقبة الدعم املوجھ ل��معيات إحدى ا��االت ال�� �عرف كثافة قانونية �عت�� مجال 

متفرقة وموزعة ما ب�ن نصوص قانونية ومراسيم وم�شورات وقرارات ومذكرات تنظيمية، مما يطرح معھ 

�ذا صعو�ة �طالع عل��ا ومعرفة مضامي��ا و�ل��ام ��ا من طرف العموم وخاصة الفاعل�ن ا��معو��ن، و 

ما يطرح ضرورة تجميع �ذا الشتات القانو�ي �� مدونة خاصة، من جملة �اتھ القوان�ن واملراسيم 

  :والقرارات ما ي��

ب�نظيم حق ) 1958نون��  15( 1378جمادة �و��  3الصادر ��  1.58.376ـ الظ��� الشر�ف 

  التأس�س ل��معيات، كما وقع �غي��ه وتتميھ؛

يتعلق بالتماس �حسان )  1971أكتو�ر  12( 1391شعبان  21در �� الصا 004.71ـ القانون رقم 

  ؛)1971أكتو�ر  20بتار�خ  3077عدد .ر.ج (العمومي 

 1.02.124املتعلق بمدونة ا��اكم املالية، الصادر ب�نفيذ الظ��� الشر�ف رقم  62.99ـ القانون رقم 

  غي��ه وتتميمھ؛، كما وقع �) 2002يونيو  13(  1423بتار�خ فاتح ر�يع �خر 

املتعلق بجبايات ا��ماعات ا��لية، الصادر ب�نفيذه الظ��� الشر�ف رقم  47.06ـ القانون رقم 

  ؛)2007نوفم��  30( 1428من ذي القعدة  19بتار�خ  1.07.195

  ـ املدونة العامة للضرائب؛

بيق الظ��� لتط) 2005يناير  10( 1425من ذي القعدة  28الصادر ��  2.04.969ـ املرسوم رقم 

ب�نظيم حق تأس�س )  1958نوف��  15( 1378جمادة �و��  3الصادر ��  1.58.376الشر�ف رقم 

  ؛)2005بتار�خ فاتح غشت  5339عدد .ر.ج(ا��معيات 

لتطبيق القانون رقم ) 2005يناير  10( 1425من ذي القعدة  28الصادر ��  2.04.970ـ املرسوم رقم 

املتعلق بالتماس �حسان العمومي الصادر )  1971أكتو�ر  12( 1391ن من شعبا 21الصادر ��  004.71

  ؛) 2005بتار�خ فاتح غشت  ��5339 ا��ر�دة الرسمية عدد 

 2(املتعلق �شروط ومسطرة البت �� طلبات التماس �حسان العمومي  2005/ 2ـ امل�شور رقم 

  ). 2005أغسطس 

�حسان العمومي دون ا��صول املسبق ع��  املتعلق �عملية التماس 1/ 2010ـ امل�شور رقم 

  ترخيص من �مانة العامة ل���ومة؛
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املتعلق �شروط ومسطرة �ع��اف بصفة املنفعة العامة لفائدة ا��معيات  1/ 5339ـ امل�شور رقم 

  ؛ )2005أغسطس  2(

تتلقى سنو�ا �شأن ا��معيات ال��  1959يناير  31ـ قرار لنائب رئ�س الوزارة وز�ر املالية بتار�خ 

  مباشرة أو غ�� مباشرة إعانات مالية من جماعات عمومية؛

املتعلق بالشراكة ب�ن الدولة  2003يونيو  27الصادر ��  2003/ 7ـ م�شور الوز�ر �ول رقم 

  وا��معيات؛

حول مراقبة ا��لس �ع��  2014مارس  5الصادر ��  2014/  2ـ م�شور رئ�س ا���ومة رقم 

  .ام �موال العموميةل��سابات الستخد

وللتوسع أك�� �� مقار�ة �ذا املوضوع س�تطرق �� الفقرة �و�� إ�� مصادر تمو�ل ا��معيات و�طار 

العام التأس���� ملراقبة ا��معيات �� فقرة ثانية ومق��حات �� مجال تمو�ل ومراقبة �نفاق العمومي 

  .املوجھ ل��معيات �� فقرة ثالثة 

  در تمو�ل جمعيات ا��تمع املد�ي مصا: الفقرة �و��

السالف الذكر يمكن التمي�� بال�سبة  1.58.376وطبقا للفصل السادس من الظ��� الشر�ف رقم 

 . ملصادر تمو�ل ا��معيات ب�ن مصادر التمو�ل الذاتية ل��معيات ومصادر التمو�ل من خارج ا��معيات

  :نو�� ما يخص مصادر التمو�ل الذاتية ل��معيات ف�� نوع�

  . واجبات انخراط �عضاء وواجبات �ش��اك السنوي وتخضع لألنظمة �ساسية ل��معيات: أوال

مداخيل ��شطة وال�� تخضع طبقا لألنظمة �ساسية، للنصوص ال�شر�عية املطبقة ع�� : ثانيا

  .�ذه ��شطة

وإعانات القطاع أما مصادر التمو�ل من خارج ا��معية ف�� أر�عة أصناف �عانات العمومية، 

  .ا��اص، واملساعدات من ج�ات أجن�ية أو منظمات دولية والتماس �حسان العمومي

  :ـ �عانات العمومية 1ـ 

  :فيما يخص �عانات العمومية فيمكن التم�� ب�ن نوع�ن

  إعانات دور�ة ل��معيات العاملة �� مجاالت تدخل ضمن اختصاصات السلطات العمومية : أوال
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  ع برامج مش��كة ب�ن السلطات العمومية وا��معيات أو إبرام اتفاقية شراكة مع�اوض: ثانيا

و�تع�ن ع�� ا��معيات ال�� تتلقى �عانات العمومية أن تقدم حسابا��ا إ�� ال�يئات املانحة ل�ا، كما 

ضع يراقب ا��لس �ع�� وا��الس ا���و�ة استخدام �موال العمومية ال�� تتلقا�ا ا��معيات وتخ

ا��معيات ال�� تتلقى إعانات عمومية بكيفية تلقائية ملراقبة املف�شية العامة لوزارة املالية وعند حل 

ا��معية املستفيدة من �عانات العمومية، �سلم أموال�ا إ�� الدولة لتخصص ملشار�ع �سعاف وال�� 

  .و�حسان و�عمال �جتماعية

  : ـ إعانات القطاع ا��اص 2ـ  

��معيات أن تتلقى إعانات من ا��واص سواء أ�انوا ذاتي�ن أو اعتبار��ن، و�عتمد �� ذلك يمكن ل

ع�� أر�حية ا��سن�ن ومدى إيما��م بجدوى العمل ا��معوي التطو�� �� خدمة ا��تمع، و�ستفيد 

��ا ا��معيات غ�� ال�ادفة ل��صول ع�� الر�ح فيما يخص العمليات املطابقة فقط للغرض ا��دد �� أنظم

  .من املدونة العامة للضرائب 1ألف ـ  �6ساسية، من إعفاء دائم من الضر�بة ع�� الشر�ات حسب املادة 

كما �ستفيد ا��معيات املع��ف ل�ا بصفة املنفعة العامة من مجموعة من الفوائد الضر��ية عبارة 

  .عن خصم وإعفاء من الضر�بة لفائد��ا ولفائدة الداعم�ن ل�ا

  . الشر�ات ـ الضر�بة ع��

  . ـ الضر�بة ع�� الدخل

  . ـ الضر�بة ع�� الدخول فيما يخص القيمة �يجار�ة للعقارات

  .ـ الضر�بة ع�� القيمة املضافة 

  . ـ واجبات ال���يل

  :ـ جبايات ا��ماعات ال��ابية

  .ـ الرسم امل��

  . ـ رسم السكن

  . ـ رسم ا��دمات ا��ماعية
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  . منظمات دوليةـ املساعدات من ج�ات أجن�ية أو  3

، يجب ع�� �ل جمعية تلقت دعما 15/ 11/ 1958مكرر من الظ��� الشر�ف بتار�خ  32حسب املادة 

يوما من توصل�ا بالدعم لدى �م�ن العام ل���ومة والذي يقوم  30خارجيا أن تصرح بذلك داخل اجل 

ية، و�جب أن يتضمن �ذا التصر�ح بإخبار ا���ات ا��تصة املتمثلة �� �ل من وزارة الداخلية ووزارة املال

مصدر املساعدة ومبلغ�ا والغرض ا��صص ل�ا، كما اش��ط القانون مصاحبة التصر�ح بمرفقات تتمثل 

  .�� ���ة من بيان الكشف ا��اص با��معية متضمنا مبلغ املساعدة

جن�ية وعقب توصل مصا�� �مانة العامة ل���ومة بتصر�ح ا��معية بتلق��ا مساعدات من ج�ات أ

  : تقوم

ـ بالتأكد من أن املبالغ املتوصل بھ قد تم إيداع�ا با��ساب البن�ي ل��معية، وتطلب من ا��معيات  

  .مد�ا بمعلومات عن صرف املبالغ املتوصل ��ا

و�ل مخالفة لذلك �عرض ا��معية املعنية ل��ل عن طر�ق القضاء، والذي ت�ت فيھ ا��كمة 

مر من قبل �ل من �عنيھ �مر أو بمبادرة من النيابة العامة طبقا ألح�ام �بتدائية ال�� يرفع إل��ا � 

  .السالف الذكر 1.58.376الفصل السا�ع من الظ��� الشر�ف رقم 

و�مكن تص�يف املساعدات من ج�ات أجن�ية أو منظمات دولية حسب �متداد ال��ا�ي �شاط 

ية ا��يوانات والب�ئة، تأ�يل املرأة وحماية حما(مح�� أو �شاط ج�وي أو وط�� و حسب ال�شاط املمول 

ال�ساء ضد العنف، الب�يات التحتية بالعالم القروي، أ�شطة تر�و�ة �عليمية، أ�شطة الرعاية 

�جتماعية، أ�شطة ثقافية، دعم العمل ا��معوي من خالل �غطية نفقات �عض ا��معيات، أ�شطة 

  ...).ذات طا�ع حقو��

  ي من قبل ا��معياتـ التماس �حسان العموم 4

 �004.71عت�� مداخيل عمليات التماس �حسان العمومي ال�� تنظم وفق أح�ام القانون رقم 

  .من املوارد املالية ل��معيات  1971أكتو�ر  12املوافق ل  1391من شعبان  21الصادر بتار�خ 

سان العمومي، أن و�جب ع�� �ل جمعية، مصرح ��ا بصفة قانونية باملغرب، وترغب �� التماس �ح

تودع طلبا ل��صول ع�� رخصة بذلك مقابل وصل، خمسة عشر يوما ع�� �قل قبل انطالق عملية جمع 

  :الت��عات، وذلك

ـ لدى عامل العمالة أو �قليم إذا �انت عملية جمع الت��عات س�نظم ع�� صعيد النفوذ ال��ا�ي 

  للعمالة أو �قليم؛
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  لية التماس أك�� من عمالة أو إقليم �� ا���ة املعنية؛ـ لدى وا�� ا���ة عندما ��م عم

  .ـ لدى �م�ن العام ل���ومة إذا �انت عملية جمع الت��عات ل�ا طا�ع وط��

و�تع�ن أن يبعث �ذا الطلب إ�� �مانة العامة ل���ومة عن طر�ق وا�� ا���ة أو العامل املع�� باألمر 

  .وليت�نمشفوعا برأيھ �� املوضوع �� ا��الت�ن � 

يمنح �م�ن العام ل���ومة، عند �قتضاء، رخص التماس �حسان العمومي ل��معيات الراغبة �� 

تنظيم عمليات من أجل جمع الت��عات لدى العموم، بناء ع�� رأي ال��نة الوزار�ة امل�لفة بدراسة 

  .الطلبات، واس�نادا إ�� الوثائق ال�� تد�� ��ا

السالف الذكر، فإن  1.58.376التاسع من الظ��� الشر�ف رقم  غ�� أنھ وطبقا ألح�ام الفصل

جمعية متمتعة بصفة املنفعة العامة، يمكن ل�ا أن تقوم بصفة تلقائية بالتماس �حسان العمومي مرة 

واحدة �� السنة، دون ا��صول مسبقا ع�� ال��خيص املطلوب، شر�طة أن ينص مرسوم �ع��اف ل�ا 

� ذلك، وأن تصرح إ�� �م�ن العام ل���ومة �عملية التماس �حسان العمومي بصفة املنفعة العامة ع�

ال�� تروم القيام ��ا قبل خمسة عشر يوما من املوعد ا��دد ل�ذه العملية، مع بيان تار�خ وم�ان إجرا��ا، 

  . 1وكذا ��م املداخيل املمكن تحصيل�ا و�غراض ا��صصة ل�ا

املتعلق بمدونة ا��اكم املالية، يمكن بطلب من  62.99لقانون رقم من ا 89وتطبيقا ألح�ام املادة 

رئ�س ا���ومة أن �شمل مراقبة ا��لس �ع�� ل��سابات، ا��سابات املتعلقة باستعمال املوارد ال�� يتم 

  .جمع�ا من طرف ا��معيات ال�� تلتمس �حسان العمومي

وارد ال�� تم جمع�ا يطابق ��داف املتوخاة من ـ و��دف �ذه املراقبة إ�� التأكد من أن استعمال امل

  .التماس �حسان العمومي

وتجدر �شارة إ�� أن التماس �حسان العمومي املنظم من قبل التعاون الوط�� وكذا جمع 

 001.71من القانون رقم  2الت��عات ذات الطا�ع التقليدين معفى من ال��خيص طبقا ملقتضيات املادة 

  .السالف الذكر

  

  

                                                 
�مانة العامة " لية �جن�ية والتماس �حسان العمومياملساعدات املا: مصادر تمو�ل ا��معيات باملغرب نموذج"تقر�ر غ�� م�شور حول  1

مراقبة الدعم الداخ�� وا��ار�� املوجھ "ل���ومة مدر�ة ا��معيات ـ تقر�ر مقدم ل��نة مراقبة املالية العامة بمجلس النواب ـ حول موضوع 

  .6ـ الصفحة  2011/2016لوالية ال�شر�عية ا 2015/2016ا��زء الثا�ي ـ السنة ال�شر�عية ا��امسة ـ " ��معيات ا��تمع املد�ي
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 �طار العام لتأس�س ومراقبة الدعم املوجھ ا��معيات : الفقرة الثانية

والذي يحدد  1958نون��  15من أجل تنظيم تأس�س ا��معيات وكيفية �سي���ا تم إحداث ظ��� �� 

  .مقتضيات تأس�س ومراقبة أعمال وأ�شطة ا��معيات باملغرب

، من إعانات مادية من قطاعات �1.58.376ستفيد جمعيات ا��تمع املد�ي وفقا للظ��� رقم 

  .مختلفة عمومية وخاصة، يخول ل�ا حق التصرف ف��ا ملمارسة وإنجاز أ�داف�ا

ولت��يل قواعد ا���امة ا��يدة والشفافية، تل��م ا��ميعات بمسك محاسبة �عكس صور صادقة 

  :فعن ذم��ا ووضعي��ا املالية ونتائج�ا وتتم مراقبة الدعم املوجھ ل��معيات من طر 

  ؛1.58.376مكرر من الظ���  32ـ ا��الس املنتخبة وم�ات��ا املس��ة وفقا للفصل 

  من امليثاق ا��ما��؛ 78ـ وزارة الداخلية أو السلطة املفوضة وفقا للمادة 

  املتعلق بمدونة ا��اكم املالية؛ 62.99من القانون رقم  86ـ ا��لس �ع�� ل��سابات وفقا للمادة 

  ؛1.58.376من الظ��� رقم  9ة ل���ومة وفقا للفصل ـ �مانة العام

  .1.58.376املكرر مرت�ن من الظ��� رقم  32ـ وزارة املالية وفقا للفصل 

  �طار القانو�ي ملراقبة ا��معيات ـ ا��الس املنتخبة : أوال

ور�ا يتع�ن ع�� ا��معيات ال�� تتلقى د 1.58.376املكرر مرت�ن من الظ��� رقم  32بمقت��� الفصل 

�ف در�م من إحدى ا��ماعات ا��لية أن تقدم حسابا��ا ل�ذه ا��ماعات مع  10اعانات يتجاوز مبلغ�ا 

  .مراعات مقتضيات القانون املتعلق بمدونة ا��اكم املالية 

و�� إطار �تفاقيات امل��مة ب�ن ا��ماعات ال��ابية وا��معيات، يتم تحديد آليات ت�بع ومراقبة 

  :تخبة ل�ذه ا��معيات، و�ذه املراقبة تتم ع�� ثالث مراحلا��الس املن

  ـ املصادقة ع�� اتفاقية الشراكة؛

  ـ برمجة �عتمادات الضرور�ة؛

  .ـ مراقبة تنفيذ �تفاقيات أثناء التصو�ت ع�� ا��ساب �داري 
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  �طار القانو�ي ملراقبة ا��معيات من طرف وزارة الداخلية : ثانيا

من امليثاق ا��ما��، ع�� اتفاقية  78ة أو من يفوض إليھ ذلك، طبقا للمادة يصادق وز�ر الداخلي

التعاون امل��مة ب�ن ا��ماعات ا��لية وا��معيات، بناء ع�� مقررات متطابقة للمجالس املعنية تحدد 

  .خاصة موضوع املشروع، ت�لفتھ ومدتھ ومبلغ أو طبيعة املسا�مات والشروط املالية وا��اس�ية

  �طار القانو�ي ملراقبة ا��معيات من طرف �مانة العامة ل��كومة  :ثالثا

ع�� أن ا��معيات ملزمة برفع تقر�ر سنوي إ�� �مانة العامة  1من �ذا الظ��� 9ينص الفصل 

ل���ومة يتضمن أوجھ استعمال املوارد ال�� حصلت عل��ا من خالل سنة مدنية، و�جب أن ي�ون �ذا 

من لدن خب�� محاسب مقيد �� جدول �يئة ا����اء ا��اسب�ن �ش�د ب��ة التقر�ر مصادقا عليھ 

  .ا��سابات ال�� يتضم��ا، مع مراعاة مقتضيات القانون املتعلق بمدونة ا��اكم املالية

  �طار القانو�ي ملراقبة ا��معيات من طرف ا��لس �ع�� ل��سابات : را�عا

من املرسوم  55سب العمومي تنفيذا ملقتضيات املادة تتم مراقبة مصا�� وزارة املالية ع�� ا��ا

املتعلق با��اسبة العمومية ل��ماعات ا��لية ومجموعا��ا حيث تخضع نفقات ا��ماعات ال��ابية 

  : ومجموعا��ا ملا ي��

  ؛)61مفصلة �� املادة (ـ مراقبة مالية �� مرحلة �ل��ام 

  ؛)74مفصلة �� املادة (�داء ـ مراقبة ��ة النفقة قبل وضع التأش��ة من أجل 

  ).74مفصلة �� املادة (ـ مراقبة ��ة النفقة قبل وضع التأش��ة من أجل �داء 

املكرر من الظ���  32تخضع حسابات ا��معيات ملراقبة املف�شية العامة للمالية بمقت��� الفصل 

  . 1.58.376رقم 

  طنية للتنمية ال�شر�ة آليات مراقبة الدعم املقدم �� إطار املبادرة الو : خامسا

  ـ �جراءات واملعاي�� املعتمدة لضمان أ�لية ا��معية للتمو�ل  1

  ـ أن ت�ون �� وضعية قانونية وإدار�ة سليمة؛

  ـ أن ت�ون ا��معية أو أعضا��ا قد راكموا تجر�ة ال تقل عن ثالث سنوات؛

                                                 
جمادة  3الصادر ��  1.58.376لتطبيق الظ��� الشر�ف رقم ) 2005يناير  10( 1425من ذي القعدة  28الصادر ��  2.04.969املرسوم رقم  1

 ).2005بتار�خ فاتح غشت  5339عدد .ر.ج(ب�نظيم حق تأس�س ا��معيات )  1958نوف��  15( �1378و�� 
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  ظروف سليمة؛ ـ أن ي�ون ألعضاء ا��معية مؤ�الت وقدرات تؤ�ل�م إلنجاز املشروع ��

  ـ أن تتوفر ا��معية ع�� نظام ما�� وكذا ع�� �ي�لة تنظيمية تحدد اختصاصات اج�ز��ا؛

  ـ أن ي�ون ال�سي�� قانو�ي وديمقراطي؛

  ـ أن تتوفر ا��معية ع�� مصادر أخرى للتمو�ل ع�� الشرا�ات والعقود امل��مة مع شر�اء آخر�ن؛

  .ملق��حـ أن تتوفر ع�� مقر مالئم إلنجاز املشروع ا

  ـ أليات املراقبة القبلية ع�� املستوى ال��ا�ي  2

  . أ ـ شروط �ستفادة من الدعم بال�سبة ل��معية

ـ دراسة دقيقة للملفات القانونية ل��معيات املد�� ��ا للتأكد من مدى ا���ام�ا مع املعاي�� 

  السالفة الذكر؛

  فارطة؛ـ دراسة دقيقة لتقار�ر ��شطة برسم السنوات الثالث ال

  ـ إنجاز بحوث لدى السلطات ا��لية للتأكد من الوضعية القانونية ل��معية؛

  ـ تجميع أراء املصا�� ا��ارجية املعنية بخصوص أ�لية ا��معية �عالقة مع املشروع املق��ح؛

  .ـ طلب فتح حساب بن�ي خاص با��معية

  ب ـ شروط �ستفادة من الدعم بال�سبة للمشروع املق��ح 

  م املشروع املق��ح مع أ�داف املبادرة الوطنية للتنمية ال�شر�ة؛ـ ا���ا

  ـ استجابة املشروع ��اجيات الساكنة املس��دفة ال�� تم تحديد�ا أثناء ال���يص ال�شار�ي؛

  ـ قابلية املشروع املالية والتقنية لإلنجاز؛

  .مختلطة ـ القيام بز�ارات تفقدية للمقرات املق��حة إليواء املشار�ع من طرف ��نة

  الت�بع والتقييم واملراقبة البعدية ع�� املستوى املركزي  آلياتـ  3

  ـ م�ام املراقبة والتدقيق للمف�شية العامة للمالية، واملف�شية العامة لإلدارة ال��ابية؛

  ـ م�ام للت�بع والتدقيق ال�� يقوم ��ا الشر�اء واملانحون الدوليون؛
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  رة؛ـ النظام املعلوما�ي ا��اص باملباد

  ـ الز�ارات امليدانية؛

  . ـ التقييم الذي يقوم بھ املرصد الوط�� للتنمية ال�شر�ة

  ـ آليات الت�بع والتقييم واملراقبة البعدية ع�� املستوى ال��ا�ي  4

  :تقوم بھ أقسام العمل �جتما�� �عماالت وأقاليم اململكة عن طر�ق

  ر�ع؛ـ مواكبة ا��معيات أثناء مختلف مراحل تنفيذ املشا

  ـ ت�بع املشار�ع املنجزة من خالل القيام بز�ارات ميدانية تفقدية دورة؛

  .ـ دراسة ال��الت والوثائق املمسوكة لدى ا��معيات حاملة املشار�ع

  مق��حات �� مجال تمو�ل ومراقبة �نفاق العمومي املوجھ ل��معيات : الفقرة الثالثة

�ار�� املوجھ ل��معيات ع�� ��نة مراقبة املالية عندما طرح موضوع الدعم العمومي الداخ�� وا�

من  55العامة بمجلس النواب، �ان من املفروض وحسب �ختصاص �ول املو�ول إل��ا بمقت��� املادة 

النظام الداخ�� ��لس النواب املتمثل �� مراقبة وت�بع �نفاق العمومي، أن تبحث �� عناصر �داء عند 

  :و�عد منح الدعم أي

نجاعة �� التوز�ع �مثل للدعم من قبل املانح�ن العمومي�ن وفق معاي�� وا��ة، وحسن صرفھ ـ ال

  فيما �عد بح�امة جيدة من قبل ا��معيات؛

ـ الفعالية �� وضع تأط�� ��رجات الدعم من قبل املانح�ن من خالل أ�داف محددة بدقة ووسائل 

  ة �عقالنية وواقعية و�جودة من طرف ا��معية؛تحقيق�ا، واستعمال �ذا الدعم لبلوغ ��داف املسطر 

ـ �قتصاد من حيث إعمال تدب�� سليم وذ�ي للدعم من طرف ا��معية لتحقيق ��داف املسطرة 

  .بأقل ت�لفة

وحيث إن �ذه امل�ونات الثالث تبحث مجتمعة �� نجاعة تدب�� �موال العمومية املمنوحة إ�� 

صا �� إعمال مف�وم تقييم �شاط العمل ا��معوي بمعناه العل�� ا��معيات، فإن ال��نة و�� تالحظ نق

من طرف ا���ات املانحة العمومية ألسباب سبق ذكر�ا، فإ��ا لم تتمكن من مراقبة الدعم املمنوح 

  .ل��معيات وفق محددات عناصر �داء الثالث
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عة �� �نفاق واعتبارا لدور�ا الرقا�ي وال�شر��� الذي يحتم عل��ا ا��رص ع�� ضمان النجا

العمومي �ش�ل عام والتمو�ل العمومي ��معيات ا��تمع املد�ي �ش�ل خاص وفق قواعد ا���امة ا��يدة 

�الشراكة والفعالية والكفاءة و�نضباط للقواعد القانونية والشفافية وكذلك ا��ضوع للمحاسبة 

عامة �ستحضر التوصيات ال�� سبق واملسائلة املنصوص عل��ما �� الدستور، فإن ��نة مراقبة املالية ال

أن أد�� ��ا ا��لس �ع�� ل��سابات �� تقار�ره حول مراقبة �عض ا��ماعات ال��ابية واملؤسسات ال�� 

كما تثمن . وتؤكد ع�� أ�مي��ا وتدعو ا���ات العمومية املانحة إ�� تفعيل�ا. تقدم دعما ماليا ل��معيات

ية ال�� أتمر��ا فعاليات ا��وار الوط�� حول ا��تمع املد�ي و�ستحضر كذلك ا��الصات والتوصيات الغن

  .فيما يخص الشق املتعلق بالتمو�ل العمومي ل��معيات

ومسا�مة م��ا �� وضع أرضية صلبة تمكن من إضفاء املز�د من ح�امة وشفافية وتخليق الدعم 

ات ا��معيات، وتنفيذا العمومي من طرف ا���ات املانحة فيما �عود بالنفع ع�� املستفيدين من خدم

من النظام الداخ�� ��لس النواب، فإ��ا تؤكد ع�� انخراط�ا التام �� إقرار �ل مقار�ة مبتكرة  220للمادة 

�� تدب�� الدعم املا�� ومراقبة استخدام �عانات العمومية مع ا��رص ع�� ا��فاظ ع�� املك�سبات ال�� 

  .راكم�ا العمل ا��معوي 

ترى  2016ماي  �17نة مراقبة املالية العامة، �� جلس��ا املنعقدة يوم الثالثاء ول�ذه الغاية، فإن �

بأن ضبط الدعم املا�� العمومي وصونھ وت�بع مسار إنفاقھ، يجب أن �س�ند ع�� ثالثة مداخل لتأط�� 

  .و�ذا ما سنطرق لھ من خالل العناو�ن التالية. مراقبتھ و�� ا���امة وال�شر�ع وتقو�ة املراقبة

  باب ا���امة  ـ 

  .بال�سبة ل���ات الوطنية املانحة: أوال

ـ العمل ع�� رصد �سبة من امل��انية العامة وتحديد�ا داخل قانون املالية السنوي تخصص لدعم  1

  .العمل ا��معوي 

ـ تحس�ن معاي�� منح الدعم العمومي وفق أسس ت�ا�� الفرص والشفافية تكر�سا للديمقراطية  2

  .ال�شاركية

تيار املشار�ع الواعدة وفق معاي�� كمية ونوعية يتم وضع�ا من طرف آلية مركز�ة أو محلية ـ اخ 3

  .بحسب ا��االت، ترا�� �ستحقاق وت�ا�� الفرص وعدم تضارب املصا��

  .ـ إقرار مبدأ التنافسية �� الولوج إ�� الشرا�ات أو التمو�الت املش��كة ع�� مساطر وا��ة للتباري  4
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ملشار�ع ا��تارة ومجاال��ا متضمنة السم ا��معية ومبالغ التمو�ل العمومي بحسب ـ �شر الئحة ا 5

  .سنوات �نجاز املتوقعة من طرف السلطات املانحة ع�� موقع�ا �لك��و�ي و�� ا��ر�دة الرسمية 

ـ إحداث آلية تواصلية مع ا��معيات داخل �ل قطاع ح�ومي ومندو�ياتھ واملؤسسات العمومية  6

  .ات ال��ابية فيما يتعلق بال��امج ال�� �سطر�ا �� إطار دفاتر التحمالت واتفاقيات الشراكة وا��ماع

  .ـ إحداث ��ل وط�� ل��معيات 7

  .ـ إحداث آلية لإلفتحاص الدوري ملالية ا��معيات ال�� تتلقى دعما عموميا 8

  .1ـ �عالن عن ا��معيات �جن�ية ال�� تتلقى دعما عموميا وطنيا 9

  :بال�سبة ل��معيات املستفيدة من الدعم: ثانيا

  .ـ تقييد �ل املمتل�ات املالية واملادية باسم ا��معية ول�س باسم مؤسس��ا أو مس����ا 1

ـ تقييد مبالغ الدعم العمومي �� حسابا��ا املالية السنو�ة مرفقة بالوثائق الت��ير�ة مصادق عل��ا  2

  .سا��� ونظام�ا الداخ�� و�نود اتفاقية الشراكة و�شر�اوفق الشروط املنصوص عل��ا �� قانو��ا � 

  ـ باب ال�شر�ع  

  :بال�سبة ل���ات الوطنية املانحة: أوال

ـ وضع قواعد قانونية لتنظيم وترسيخ آلية الشراكة باتفاق مكتوب متعدد السنوات لضمان  1

ماعات ال��ابية بناء ع�� استمرار�ة تمو�ل ال��امج واملشار�ع ب�ن ا��معيات والسلطات العمومية وا��

أولو�ات محددة تدخل �� إطار السياسات العمومية املسطرة، بما يتما��� مع �صالح القانون التنظي�� 

  .لقانون املالية 130.13رقم 

ر�ط املسؤولية "ـ وضع قواعد قانونية، تتعلق ب��ت�ب جزاءات عن �ل إخالل باملبدأ الدستوري  2

� ا��معيات واملسؤول�ن ا���ومي�ن املو�ول ل�م تدب�� الدعم العمومي املوجھ بال�سبة ملسؤو�" با��اسبة

  .��معيات ا��تمع املد�ي

  .ـ مراجعة منح صفة املنفعة العامة من أجل عقلن��ا ودمقرط��ا 3

  .2011ـ �سر�ع إخراج مدونة ا��ياة ا��معو�ة تتالءم مع أح�ام دستور اململكة  4

                                                 
 مراقبة الدعم الداخ�� وا��ار�� املوجھ ��معيات ا��تمع املد�ي ـ تقر�ر ��نة مراقبة املالية العامة بمجلس النواب ـ السنة ال�شر�عيةـ  1

 .203الصفحة  1016/ 2011ـ الوالية ال�شر�عية  2016/ 2015ا��امسة 
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  ستفيدة من الدعمبال�سبة ل��معيات امل: ثانيا

ـ وضع قوان�ن تلزم إنفاق موارد الدعم العمومي �ش�ل حصري ع�� ال�شاطات املسطرة �� إطار  1

  .الشراكة مع ا���ات العمومية املانحة أو ا��اصة ال�� �ستفيد من �متيازات الضر��ية

  .ـ التنصيص ع�� مسك محاسبة طبقا للنظام ا��اس�� ا��اص با��معيات 2

يص ع�� حفظ الوثائق واملس�ندات ا��اسباتية املتعلقة با��معية والشرا�ات والتمو�ل ـ التنص 3

  .العمومي، لغاية أي مراقبة تقوم ��ا ا���ات املعنية وفق القوان�ن ا��اري ��ا العمل

  بخصوص املساعدات ا��ارجية: ثالثا

املانحة من خالل قناة  ـ وضع قواعد قانونية تلزم ا��معيات ع�� تنفيذ �عامال��ا مع ا���ات 1

  .واحدة رسمية للدولة

ـ التنصيص ع�� إلزامية تقديم تصر�ح ب�ل مساعدة أو ت��ع أو �بة أجن�ية مع ذكر مانح��ا  2

  .وموضوع�ا وقيم��ا للسلطة ا���ومية ا��تصة قانونا

  ـ باب املراقبة  

  بال�سبة ل���ات الوطنية املانحة : أوال

قبة، يجب تفعيل النظام ا��اسبا�ي ا��اص با��معيات مع �خذ �ع�ن ـ ألجل �س�يل عملية املرا 1

�عتبار طبيعة عمل�ا ور�ط استفادة ا��معية من التمو�ل العمومي بإلزامية مسك حسابا��ا وفقا للمعيار 

  .العام للمحاسبة ا��اص با��معيات

املباشر (لعي�� والتمو�ل ـ إعداد تقار�ر قطاعية سنو�ة حول �ل أصناف الدعم بما ف��ا الدعم ا 2

، والشرا�ات العمومية ل��معيات من قبل القطاعات ا���ومية واملؤسسات العمومية )وغ�� املباشر

  .وا��ماعات ال��ابية، ت�شر ع�� مواقع�ا �لك��ونية

ـ إحالة تقر�ر سنوي ع�� ال��ملان بناء ع�� التقار�ر السنو�ة القطاعية، ي�ون ضمن الوثائق  3

  .1ملشروع القانون املا�� املصاحبة

  

                                                 
ر�ر ��نة مراقبة املالية العامة بمجلس النواب ـ السنة ال�شر�عية ـ مراقبة الدعم الداخ�� وا��ار�� املوجھ ��معيات ا��تمع املد�ي ـ تق 1

  .204، الصفحة 1016/ 2011ـ الوالية ال�شر�عية  2016/ 2015ا��امسة 
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  بال�سبة ��معيات املستفيدة من الدعم: ثانيا

ـ تقديم تقر�ر سنوي إ�� ا���ات املانحة حول أوجھ إنفاق الدعم العمومي املتوصل يھ �شتمل  1

  .ع�� تقر�ر ما�� مصادق عليھ من قبل محاسب معتمد

مفصال إ�� �مانة ا مومي تقر�رـ إحالة ا��معية امللتمسة ��مع أموال عن طر�ق �حسان الع 2

العامة ل���ومة، يتضمن منتوج �حسان العمومي املتحصل عليھ معززا بوثائق تحدد أوجھ صرف 

  .مداخيل أو منتوج الت��ع العمومي وا���ات املستفيدة منھ

  :بخصوص املساعدات ا��ارجية: ثالثا

ل��معيات عن طر�ق إلزام املؤسسات  ـ �عز�ز رقابة الدولة ع�� التمو�الت �جن�ية املمنوحة 1 

  .البنكية وم�اتب الصرف ومؤسسات تحو�ل �موال بأن ترفع تصر�حا إ�� السلطة ا���ومية ا��تصة

ـ تقديم تقر�ر سنوي من طرف القطاعات الوزار�ة يب�ن فيھ ا���ات املانحة وا��معيات  2

ار�ع وال��امج ال�� تنجز�ا ا��معيات ضمن املستفيدة من الدعم و��مھ و��شطة والنتائج �� إطار املش

   .1التقر�ر املتعلق با��معيات الذي سيقدم لل��ملان بمناسبة مناقشة مشروع املالية

  : خاتمة

إن موضوع الدعم املوجھ ��معيات ومنظمات ا��تمع املد�ي يك���� أ�مية كب��ة، وذلك بالنظر إ�� 

�ة للفعل املد�ي، وإ�� العدد امل��ايد ل��معيات وان�شار�ا تنامي ��م التمو�الت الوطنية و�جن�ية املوج

الواسع �� مختلف مناطق املغرب، وكذا جمعيات مغار�ة العالم، باإلضافة إ�� �دوار ا��ور�ة ال�� تلع��ا 

�� مجال املسا�مة �� ج�ود التنمية الوطنية الشاملة و�عز�ز ا��ر�ات والدفاع عن حقوق الوطن 

ديم ا��دمات املدنية التضامنية للفئات املستضعفة، وخلق ال��وة وإنتاج فرص ال�شغيل واملواطن�ن، وتق

  .إ��..

وت��ز أ�مية الدعم العمومي والشراكة ب�ن مؤسسات الدولة و�يئات ا��تمع املد�ي، �� القيمة 

ا وتفعيل الدستور�ة ال�� يك�س��ا املوضوع �� عالقتھ بأولو�ة ترسيخ مسار البناء الديمقراطي لبالدن

�جراءات القانونية واملؤسساتية ذات الصلة بمضاعفة مج�ود م�افحة الفساد والر�ع الذي لم ينجو منھ 

العمل ا��معوي و�و ما يؤدي حتما إ�� �ضرار بحر�ة واستقاللية الفاعل املد�ي والعمل التطو�� �ش�ل 

  .عام

                                                 
  204نفس املرجع ـ الصفحة  1
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تحرص ع�� إغناء وتطو�ر العالقة  إن مختلف ا���ودات املوج�ة ملناقشة �ذا املوضوع ا��يوي،

ب�ن جمعيات ا��تمع املد�ي ومؤسسات الدولة من خالل إصالح وتحديث ورش منظومة الشراكة 

والتمو�ل العمومي ل��معيات بما يؤطر �ش�ل وا�� وفعال العالقات املالية ال�� ت����ا مختلف 

بادئ الشفافية وت�ا�� الفرص �� مؤسسات الدولة مع ا��معيات و�ما �عزز �� نفس الوقت، اح��ام م

ا��صول ع�� الدعم العمومي وا��اسبة ع�� تقييم النتائج وكذا ت�سيط وتوحيد مساطر الولوج 

ا��معوي للموارد العمومية، وذلك �� إطار بناء تجر�ة مغر�ية رائدة �� مجال الديمقراطية ال�شاركية 

ة بالعالقات مع ال��ملان وا��تمع املد�ي �� مجال وتفعيل �ختصاصات ا��ديدة املنوطة بالوزارة امل�لف

ت�سيق العمل ب�ن ا���ومة وجمعيات ا��تمع املد�ي واملنظمات غ�� ا���ومية والس�ر ع�� �عز�ز ح�ام��ا 

  .وت�بع ومواكبة �شاط�ا

إن ���يص واقع ا���ودات املالية العمومية املوج�ة لدعم جمعيات ومنظمات ا��تمع املد�ي 

ود حالة من الضبابية والغموض فيما يتعلق بمجال التمو�ل العمومي، بدليل غياب أي وثيقة يكشف وج

وطنية شاملة ومرجعية حول تمو�ل الدولة و�ا�� ال�يئات العمومية ل��معيات و��مھ ومسار صرفھ 

  .وتقييمھ ونتائج توظيفھ 

�انت من أك�� العبارات " د�يرقابة وشفافية الدعم العمومي املوجھ ��معيات ا��تمع امل"إن عبارة 

استخداما �� مختلف فعاليات ا��وار الوط�� حول ا��تمع املد�ي و�� فحوى غالبية املذكرات ال��افعية 

والش�ايات و�سئلة ال��ملانية الواردة �� العالقات مع جمعيات ومنظمات ا��تمع املد�ي، مما يضاعف 

ديد لتدب�� الشرا�ات والدعم العمومي ا��معوي و�فرض املسؤولية املؤسساتية ا��ماعية لوضع إطار ج

ت��يل ا��لول الناجعة والبدائل املمكنة لتجاوز إش�الية شفافية التمو�ل العمومي للعمل ا��معوي، 

بمنظور �شار�ي يضمن، من ج�ة، حر�ة واستقاللية جمعيات ومنظمات ا��تمع املد�ي، و�كرس، من ج�ة 

ة من ا��ق �� الولوج للدعم العمومي ور�ط تمو�ل ا��معيات بمردودية أخرى شفافية وعقلنة �ستفاد

  .تنفيذ مشار�ع و�رامج حقيقة �ستفيد م��ا ا��تمع والدولة 
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  :الئحة املراجع املعتمدة

ـ شارك �� كتابتھ املركز  www.wmd.orgـ تقر�ر الدفاع عن ا��تمع املد�ي ـ املوقع �لك��و�ي  1

، وأمانة ا��ركة العاملية من اجل الديمقراطية بالصندوق (ICNL)ون الذي ال ��دف للر�ح الدو�� للقان

  2012يونيو :  (NED)الوط�� للديمقراطية 

ـ تقر�ر املقرر ا��اص لألمم املتحدة املع�� با��ق �� حر�ة التجمع السل�� و�� ت�و�ن ا��معيات،  2

 . 23مجلس حقوق ��سان، الدورة 

 3: �ن العام ل���ومة أمام ��نة مراقبة املالية العامة بال��ملان املغر�ي بتار�خـ تقر�ر �م 3

ال��اك ي�سط خطة مراقبة التمو�ل ا��ار�� : "دمحم بلقاسم مقال تحث عنوان :؛ املصدر2014نون��

  .2014نون��  �05ر�عاء : بتار�خ. ؛ موقع �س���س �لك��و�ي"ل��معيات املغر�ية

لتطبيق الظ��� ) 2005يناير  10( 1425من ذي القعدة  28الصادر ��  2.04.969ـ املرسوم رقم  4

ب�نظيم حق تأس�س )  1958نوف��  15( 1378جمادة �و��  3الصادر ��  1.58.376الشر�ف رقم 

  ).2005بتار�خ فاتح غشت  5339عدد .ر.ج(ا��معيات 

ـ م�شورات الوزارة املنتدبة لدى  ـ التقر�ر السنوي حول وضعية الشراكة ب�ن الدولة وا��معيات 5

  ـ  2005رئ�س ا���ومة امل�لفة بالعالقات مع ال��ملان وا��تمع املد�ي ـ سنة 

مراقبة الدعم الداخ�� وا��ار�� املوجھ ��معيات ا��تمع "ـ تقر�ر غ�� م�شور حول موضوع  6

الوالية /  2016ـ  2015ة ا��امسة املد�ي ـ ��نة مراقبة املالية العامة ـ ا��زء الثا�ي ـ السنة ال�شر�عي

  ـ  2016ـ  2011ال�شر�عية التاسعة 

  .تقر�ر الدفاع عن ا��تمع املد�ي: ـ املركز الدو�� للقانون الذي ال ��دف للر�ح 7

حول مراقبة ا��لس �ع��  2014مارس  5الصادر ��  2014/  2ـ م�شور رئ�س ا���ومة رقم  8

  .وميةل��سابات الستخدام �موال العم

  . 2012ـ الرسالة امللكية املوج�ة للمشارك�ن �� �يام الدراسية حول التدب�� ا��معوي لسنة  9

  .2008ـ خطاب العرش لسنة  10

  ــ 2021ـ  2016ـ ال��نامج ا���ومي  11
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املساعدات املالية �جن�ية : مصادر تمو�ل ا��معيات باملغرب نموذج"ـ تقر�ر غ�� م�شور حول  12

�مانة العامة ل���ومة مدر�ة ا��معيات ـ تقر�ر مقدم ل��نة مراقبة املالية " �حسان العموميوالتماس 

" مراقبة الدعم الداخ�� وا��ار�� املوجھ ��معيات ا��تمع املد�ي " العامة بمجلس النواب ـ حول موضوع 

  ـ  2011/2016الوالية ال�شر�عية  2015/2016ا��زء الثا�ي ـ السنة ال�شر�عية ا��امسة ـ 

/ 7ادر�س جطو ا��اصة بالشراكة ب�ن الدولة وا��معيات ـ الدور�ة رقم  ـ دور�ة الوز�ر �ول  13 

  ـ  2003يونيو  27ـ بتار�خ  2003

  .2007ـ البحث الوط�� حول املؤسسات غ�� ال�ادفة للر�ح ـ املندو�ية السامية للتخطيط ـ سنة  14
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إلزامیة المسك وغموض النص القانوني بالمغرب

 

 

 

�عت�� ا��اسبة ا��معو�ة آلية فعالة ودقيقة لضبط التصرفات املالية ل��معيات، من خالل 

تقييم�ا ومراجع��ا باستمرار للتصرفات املالية ا��معو�ة قصد الكشف عن �ختالالت املالية والعمل ع�� 

للمراقبة الوقوف ع�� مواطن ا��لل أثناء تدب�� 

. مالية ا��معيات، من أجل إيجاد حلول ضامنة لعدم الوقوع �� نفس �ختالالت وتفادي حدو��ا مستقبال

فما �� إذا شروط مسك ا��اسبة باملغرب وكيف تدير ا��معيات حسابا��ا ؟ وما�� �جراءات املتبعة 

  شروط مسك ا��اسبة ا��معو�ة

لقد اش��ط املشرع املغر�ي ع�� ا��معيات ال�� تتلقى دور�ا إعانات من إحدى ا��ماعات العمومية 

ار أن تقدم م��اني��ا وحسابا��ا للوزارات ال�� تمنح�ا �اتھ �عانات، كما اش��ط عل��ا أن تضبط بموجبقر 

إ��، واش��ط أيضا …من وكيل وزارة �قتصاد الوط�� �� املالية دفاتر ا��سابات ال�� يجب أن تمسك�ا 

آالف در�م من إحدى ا��ماعات ا��لية أو 

�نفة الذكر �� رأسمال�ا  املؤسسات العمومية أو الشر�ات ال�� �سا�م الدولة أو ا��ماعات واملؤسسات

�ليا أو جزئيا، أن تقدم حسابا��ا لل�يئات ال�� تمنح�ا �عانات املذ�ورة مع مراعاة مقتضيات القانون 

وتحدد بقرار للوز�ر امل�لف باملالية دفاتر ا��سابات ال�� يجب أن تمسك�ا ا��معيات املشار إل��ا 

ذا الصدد صدر قرار لنائب رئ�س الوزارة وز�ر املالية يحدد فيھ شروط مسك دفاتر 

                                                 
، وذلك حسب اتفاق ...يمكن أن ي�ون ا���از الداخ�� املراقب ل��معية �و ا��مع العام أو ��نة للمراقبة الداخلية أو أعضاء ا��معية 

يمكن أن ي�ون ا���از ا��ار�� ملراقبة مالية ا��معيات �و ا��لس �ع�� بمناسبة استخدام ا��معيات �موال العمومية، و�مكن أن ي�ون 

�ة املانحة ا��معية بمد�ا بتقار�ر ا��اسبة قصد �ضالع ع�� نتائج املصروفات وغ���ا من �ج�زة 

ب�نظيم حق ) 1958نوفم��  15( 1378جمادى �و�� 

  بدر الشافي
  ا���امة �منية باحث �� القانون العام والعلوم السياسية بمخت��

  �لية العلوم القانونية و�قتصادية و�جتماعية ـ ا��مدية
 

  2021 ،8/9 جودزم عدد  - للرصد القانوني والقضائي

إلزامیة المسك وغموض النص القانوني بالمغرب المحاسبة الجمعویة بین

�عت�� ا��اسبة ا��معو�ة آلية فعالة ودقيقة لضبط التصرفات املالية ل��معيات، من خالل 

تقييم�ا ومراجع��ا باستمرار للتصرفات املالية ا��معو�ة قصد الكشف عن �ختالالت املالية والعمل ع�� 

للمراقبة الوقوف ع�� مواطن ا��لل أثناء تدب��  2وا��ارجية 1الداخليةتجاوز�ا، ف�� �س�ل ع�� �ج�زة 

مالية ا��معيات، من أجل إيجاد حلول ضامنة لعدم الوقوع �� نفس �ختالالت وتفادي حدو��ا مستقبال

فما �� إذا شروط مسك ا��اسبة باملغرب وكيف تدير ا��معيات حسابا��ا ؟ وما�� �جراءات املتبعة 

 �اسبة واملصادقة عل��ا و�شر�ا باملغرب؟ 

شروط مسك ا��اسبة ا��معو�ة: أوال

لقد اش��ط املشرع املغر�ي ع�� ا��معيات ال�� تتلقى دور�ا إعانات من إحدى ا��ماعات العمومية 

أن تقدم م��اني��ا وحسابا��ا للوزارات ال�� تمنح�ا �اتھ �عانات، كما اش��ط عل��ا أن تضبط بموجبقر 

من وكيل وزارة �قتصاد الوط�� �� املالية دفاتر ا��سابات ال�� يجب أن تمسك�ا 

آالف در�م من إحدى ا��ماعات ا��لية أو  10ع�� ا��معيات ال�� تتلقى دور�ا إعانات يتجاوز مبلغ�ا 

املؤسسات العمومية أو الشر�ات ال�� �سا�م الدولة أو ا��ماعات واملؤسسات

�ليا أو جزئيا، أن تقدم حسابا��ا لل�يئات ال�� تمنح�ا �عانات املذ�ورة مع مراعاة مقتضيات القانون 

  .املتعلق بمدونة ا��اكم املالية

وتحدد بقرار للوز�ر امل�لف باملالية دفاتر ا��سابات ال�� يجب أن تمسك�ا ا��معيات املشار إل��ا 

ذا الصدد صدر قرار لنائب رئ�س الوزارة وز�ر املالية يحدد فيھ شروط مسك دفاتر 

 
يمكن أن ي�ون ا���از الداخ�� املراقب ل��معية �و ا��مع العام أو ��نة للمراقبة الداخلية أو أعضاء ا��معية 

 .أعضاء ا��معية وما تم تضمينھ �� القانون �سا��� ل��معية أو نظام�ا الداخ�� 

يمكن أن ي�ون ا���از ا��ار�� ملراقبة مالية ا��معيات �و ا��لس �ع�� بمناسبة استخدام ا��معيات �موال العمومية، و�مكن أن ي�ون 

�ة املانحة ا��معية بمد�ا بتقار�ر ا��اسبة قصد �ضالع ع�� نتائج املصروفات وغ���ا من �ج�زة منظمة أو مانحا أجن�يا حيث تطالب ا��

جمادى �و��  3صادر ��  1.58.376مكرر مرت�ن من ظ��� شر�ف رقم 

                    بدر الشافي. ذ
باحث �� القانون العام والعلوم السياسية بمخت��

�لية العلوم القانونية و�قتصادية و�جتماعية ـ ا��مدية            

 
للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

 المحاسبة الجمعویة بین

  

�عت�� ا��اسبة ا��معو�ة آلية فعالة ودقيقة لضبط التصرفات املالية ل��معيات، من خالل 

تقييم�ا ومراجع��ا باستمرار للتصرفات املالية ا��معو�ة قصد الكشف عن �ختالالت املالية والعمل ع�� 

تجاوز�ا، ف�� �س�ل ع�� �ج�زة 

مالية ا��معيات، من أجل إيجاد حلول ضامنة لعدم الوقوع �� نفس �ختالالت وتفادي حدو��ا مستقبال

فما �� إذا شروط مسك ا��اسبة باملغرب وكيف تدير ا��معيات حسابا��ا ؟ وما�� �جراءات املتبعة 

�اسبة واملصادقة عل��ا و�شر�ا باملغرب؟ ملسك ا�

لقد اش��ط املشرع املغر�ي ع�� ا��معيات ال�� تتلقى دور�ا إعانات من إحدى ا��ماعات العمومية 

أن تقدم م��اني��ا وحسابا��ا للوزارات ال�� تمنح�ا �اتھ �عانات، كما اش��ط عل��ا أن تضبط بموجبقر 

من وكيل وزارة �قتصاد الوط�� �� املالية دفاتر ا��سابات ال�� يجب أن تمسك�ا 

ع�� ا��معيات ال�� تتلقى دور�ا إعانات يتجاوز مبلغ�ا 

املؤسسات العمومية أو الشر�ات ال�� �سا�م الدولة أو ا��ماعات واملؤسسات

�ليا أو جزئيا، أن تقدم حسابا��ا لل�يئات ال�� تمنح�ا �عانات املذ�ورة مع مراعاة مقتضيات القانون 

املتعلق بمدونة ا��اكم املالية

وتحدد بقرار للوز�ر امل�لف باملالية دفاتر ا��سابات ال�� يجب أن تمسك�ا ا��معيات املشار إل��ا 

ذا الصدد صدر قرار لنائب رئ�س الوزارة وز�ر املالية يحدد فيھ شروط مسك دفاتر ، و��3أعاله

يمكن أن ي�ون ا���از الداخ�� املراقب ل��معية �و ا��مع العام أو ��نة للمراقبة الداخلية أو أعضاء ا��معية  1

أعضاء ا��معية وما تم تضمينھ �� القانون �سا��� ل��معية أو نظام�ا الداخ�� 
يمكن أن ي�ون ا���از ا��ار�� ملراقبة مالية ا��معيات �و ا��لس �ع�� بمناسبة استخدام ا��معيات �موال العمومية، و�مكن أن ي�ون  2

منظمة أو مانحا أجن�يا حيث تطالب ا��

 .ا��ارجية
مكرر مرت�ن من ظ��� شر�ف رقم  32والفصل  32الفصل  3

  .تأس�س ا��معيات
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ا��سابات، ال�� يجب أن تفتح حسب نظام مزدوج وتقيد العمليات �ل يوم �� دف�� يومي من ج�ة و�� 

ائل ا��سابات من ج�ة أخرى و��ب�� أن ال يحتوي الدف�� اليومي املرقم واملوقع عليھ كما �و الشأن �� املس

التجار�ة ع�� بياض وال فراغ وال تخر�ج إ�� الطرة وال شطب وال تلطيخ و�سمح ل�ل جمعية بتحديد عدد 

ا��معيات ال��  إشارةوزارة املالية �عليمات عامة ر�ن  و�� �ذا املوضوع وضعت. ا��سابات وعناو���ا

  .1ترغب �� �قتباس م��ا

أن تمسك وفق الشروط 2امة يجب عل��اأما بخصوص ا��معيات املتمتعة بصفة املنفعة الع

ا��ددة بنص تنظي�� محاسبة �عكس صورة صادقة عن ذم��ا ووضعي��ا املالية ونتائج�ا وأن تحفظ 

القوائم ال��كي�ية والوثائق املث�تة للتقييدات ا��اس�ية والدفاتر ملدة خمس سنوات، و�تع�ن عل��ا أن ترفع 

ومة يتضمن أوجھ استعمال املوارد ال�� حصلت عل��ا خالل سنة تقر�را سنو�ا إ�� �مانة العامة ل���

و�جب أن ي�ون �ذا التقر�ر مصادقا عليھ من لدن خب�� محاسب مقيد �� جدول �يئة ا����اء . مدنية

ا��اسب�ن �ش�د ب��ة ا��سابات ال�� يتضم��ا، مع مراعاة مقتضيات القانون املتعلق بمدونة ا��اكم 

  .املالية

شرة من املرسوم املنظم ملنح صفة املنفعة العامة يجب ع�� ا��معيات املع��ف االع وحسب املادة

ل�ا بصفة املنفعة العامة أن تمسك محاسب��ا وفق الشروط بقرار للسلطة ا���ومية امل�لفة باملالية، و�� 

مة املالية انتظار صدور �ذا القرار، اش��ط املشرع ع�� رئ�س ا��معية أن يد�� بالقوائم ال��كي�ية للذ

وتوجھ ا��معيات سنو�ا إ�� �م�ن العام ل���ومة . ل��معية وكذا بقيمة املمتل�ات املنقولة ال�� تملك�ا

الوثائق املشار إل��ا مش�ودا ع�� ����ا من قبل خب�� محاسب مقيد �� ال�يئة الوطنية ل����اء 

  .3ا��اسب�ن

س�س ا��معيات ألزم كال من ا��معيات املنظم ��ر�ة تأ 1958يالحظ من خالل ما سبق أن ظ��� 

ال�� تتلقى تمو�الت عمومية وا��معيات املتمتعة بصفة املنفعة العامة بمسك محاسبة وفق الشروط 

املقررة أعاله، و�ذا ال �ع�� أن ا��معيات ال�� ال تتلقى تمو�الت عمومية أو غ�� متمتعة بصفة املنفعة 

من املدونة  1ـ  �145خرى معنية بذلك طبقا ملقتضيات املادة  العامة غ�� معنية ��ذه الشروط، وإنما ��

العامة للضرائب حيث أكدت ع�� أن ا��معيات سواء �انت خاضعة للضر�بة أو معفاة م��ا أن تقوم 

بمسك محاسبة طبقا للنظام ا��اسبا�ي املطبق حاليا أي طبق الشروط ال�� سبق ا��ديث عل��ا فوق، 

ن �عد ا��معيات �� ��اية �ل سنة محاس�ية جرودا مفصلة من حيث الكمية وتؤكد �ذه املادة ع�� أ

                                                 
ئب رئ�س الوزارة وز�ر املالية �شأن ا��معيات ال�� تتلقى سنو�ا بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة اعانات مالية من الفصل الثالث من قرار لنا1

  )  1959مارس  13(  1378رمضان  3ـ  2420ا��ر�دة الرسمية، عدد ". جماعة عمومية 
 .ب�نظيم حق تأس�س ا��معيات)  1958نوفم��  15( 1378جمادى �و��  3صادر ��  1.58.376من ظ��� شر�ف رقم  9الفصل  2
جمادى  3الصادر ��  1.58.376لتطبيق الظ��� الشر�ف رقم  2005يناير  10(  1425من ذي القعدة  28صادر ��  2.04.969مرسوم رقم  3

 .2005غشت  1الصادرة يوم �ثن�ن  5339ب�نظيم حق تأس�س ا��معيات، ا��ر�دة الرسمية رقم ) 1958نوفم��  15( �1378و�� 
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والقيمة للبضا�ع واملنتجات املتنوعة واللفائف وكذا املواد القابلة لالس��الك ال�� �ش��و��ا لغرض بيع�ا أو 

  ۔1ملا �ستلزمھ حاجات �ستغالل 

معاي�� قانونية، تتمثل باألساس ��  و�التا�� فا��معيات �� ��اية املطاف ملزمة بمسك ا��اسبة وفق

و�حتفاظ ��ا، و�القوائم ال��كي�ية ووثائق . 2مسك دفاتر اليومية، وتحديد عدد ا��سابات وأنواع�ا

�عد مصادقة ا��لس الوط�� (، والذي الزال مشروعھ 3وفق مخطط محاس�� خاص با��معيات . �ثبات

و�� ظل غياب مخطط محاس�� خاص با��معيات 4.يذ لم يخرج إ�� ح�� التنف) �ع�� للمحاسبة عليھ

إ�� وضع دالئل ترشد ف��ا ا��معيات إ�� كيفية مسك محاسب��ا بمناسبة التعامل  5ارتأت عدد من الوزارات

، إال أن واقع املمارسة أث�ت عدة اختالالت ناجمة عن عدم مسك ا��معيات ..)منح، شراكة، �عاقد ( مع�ا 

كدتھ تقار�ر ا��لس �ع�� �شأن استخدام �موال العمومية من طرف محاسبة مضبوطة، و�و ما أ

ا��معيات ال�� قام بافتحاص�ا، وأكد ا��لس كذلك �� جميع توصياتھ ع�� �سراع بتفعيل مشروع 

، والذي تم وضعھ واعتماده من طرف 2000نون��  11ل��معيات ل ) plan comptable(ا��طط ا��اس�� 

 .حاسبة ا��لس الوط�� للم

نا�يك ع�� أن مشروع مسودة قانون ا��معيات، �و �خر لم يأ�ي ����ء جديد بخصوص 

ا��اسبة، ولم ي�ناول ا��وار مبدأ الت�سيط واملالئمة ا��اص با��اسبة، و�التا�� لم نلمس أي �غي�� طرأ 

�ذه  .ا��اسبة ع�� ا��انب ال�شر��� املتعلق با��اسبة، الذي يبقى ناقصا وغامضا لفقدانھ تقنيات

�خ��ة ال�� �عت�� جانبا م�ما لضبط حسابات ا��معية وفق من��ية علمية �عطينا صورة صادقة عن 

و�التا�� فغياب إطار قانو�ي يحدد لنا �ذه املن��ية . العمليات ال�� أنجز��ا ا��معية خالل سنة محاس�ية

أو ا���ات واملؤسسات املعنية بمراقبة  لن �ستطيع معھ ا��معيات القيام بضبط محاسب��ا تجاه أعضا��ا

�موال العمومية املستخدمة من قبل ا��معيات أو با�� �موال ا��صلة من ���اص الطبيعي�ن أو 

لكن �سا��� الذي يجب أن �عتمد عليھ ا��معيات �و مسك محاسبة م�سطة �عطي صورة . املعنو��ن

أمكن ع�� �عض الدالئل أو املراجع سواء الصادرة من صادقة عن أوجھ صرف مالي��ا معتمدة �� ذلك إن 

�عض املؤسسات العمومية أو �عض ا����اء املعتمدين باملغرب �� �ذا ا��انب و�حالة ع�� �ذه املراجع 

ح�� �ستطيع املت�بع من ف�م املن��ية ال�� اعتمد��ا ا��معية �� مسك حسابا��ا وأن تنص ع�� ذلك �� 

�ذا املرجع �و �سا��� الذي ستعتمده �� �ل سنة محاس�ية �� ظل غياب مخطط قانو��ا �سا��� و�بقى 

  .سنة والزال مشروعھ لم يخرج إ�� ح�� التنفيذ 19ا��اسبة الذي مرت عليھ أز�د من 

                                                 
مذكرة حول النظام الضر��� املطبق ع�� جمعيات ا��تمع املد�ي، الوزارة املنتدبة لدى رئ�س ا���ومة امل�لفة بالعالقات مع ال��ملان  1

  .9.ص. وا��تمع املد�ي
 .غ�� أن وزارة املائية تضع �عليمات عامة �� املوضوع ر�ن اشارة ا��معيات ال�� ترغب �� �قتباس م��ا 2
 .12.، ص"دليل محاسبة م�سطة ��معيات التنمية ا��لية " انة، دمحم ز  3
  .16.ص. نفس املرجع السابق 4
 .مثال وضعت وزارة �سرة والتضامن دليل عم�� إلرشاد ا��معيات 5
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  إدارة حسابات ا��معية :ثانيا

���ا، إن إدارة حسابات ا��معية ل�س باألمر الس�ل، فتحقيق التوازن ب�ن ا��سابات، وترت�ب فوات

و�التا�� من امل�م أن . ��1 م�ام تحتاج إ�� تدر�ب مسبق، و�و �مر الذي ال يتوفر عند أعضاء ا��معية

سواء �ان متطوعا أو موظفا وتكفل لھ نوع من �ستقاللية  �2ع�د ا��معية حسابا��ا إ�� ��ص مح��ف

مد مبادئھ وقواعده من خاص با��معيات �ست 3عن ا���از املس�� و�عتمد �� ذلك ع�� مخطط محاس��

إال أنھ وجب التذك�� بأن  .ا��طط العام للمحاسبة املغر�ية، و�را�� و�ساير خصوصيات العمل ا��معوي 

 .بقرار من وز�ر املالية  4مشروع مخطط ا��اسبة الزال لم يصادق عليھ

يتع�ن ع�� ، 5و�� انتظار مصادقة وز�ر املالية ع�� مشروع ا��طط ا��اس�� ل��معيات املغر�ية

ا��معيات أن �عمل ع�� �ست�ناس ببعض الدالئل واملراجع الرسمية املعتمدة من طرف الدولة �� �ذا 

الذي أعدتھ وزارة �سرة " الدليل العم�� إلرشاد ا��معيات"الباب ومن ب�ن املراجع املعتمدة نجد 

مع ا��معيات، إذ تلزم �ذه  والتضامن والتنمية �جتماعية بمناسبة اتفاقية الشراكة ال�� توقع�ا

ا��معيات ال�� تنوي إعداد مشار�ع �شراكة مع�ا أن �عتمد ع�� الدليل �� مسك حسابا��ا، و�� إعداد 

دليل محاسبة م�سطة ��معيات التنمية "إ��، كما أن �ذا الدليل تم إعداده باالعتماد ع�� …م��اني��ا 

ز �� إطار مشروع ا���امة ا��لية باملغرب ب�ن الو�الة ملؤلفھ دمحم الزانة والذي �و بدوره أنج" ا��لية

و�ناك نموذج موضوع من طرف ). RTI (، واملكتب الدو�� للدراسات ) USAID (�مر�كية للتنمية الدولية 

إ��،و�التا�� �ناك العديد من الدالئل �� �ذا الباب غ�� أن أ�سط�ا و�ك�� ... وزارة املالية لالقتباس م��ا 

مع املقتضيات القانونية ا��الية والذي �عطي صورة صادقة عن حسابات ا��معية �و املقصد، تالءما 

ونحن �نا ال �عطي حكم قيمة عن أي دليل أجدر باعتماده، أو أن اعتماد أحد النماذج قد يكسب 

الشرعية ��سابات مالية ا��معيات،فغياب نموذج محاس�� كما أكدتھ فعاليات ا��وار الوط�� من 

��ن وخ��اء وممث�� ال�يآت الرسمية، �ع�� عن ��ز قانو�ي لتأط�� ا��وانب ا��اس�ية املتعلقة جمعو 

 2003يتمثل ع�� وجھ ا��صوص �� �عطيل العمل بمشروع النظام ا��اس�� املق��ح منذ "با��معيات 

ليات ، واعت��ت فعا6املوجھ أساسا لضبط محاسبة ا��معيات وفق ضوابط املدونة العامة للمحاسبة 

ا��وار الوط�� أن ا��الة الرا�نة تؤشر عن �عض املمارسات السلبية ال�� من شأ��ا أن �شوب شفافية 

                                                 
1TRAN NATHALIE " CREER ET GERER SON ASSOCIATION LOI1901 " EXPRESS ROULARTA EDITIONS,PARIS. 2009. p.83. 
2TRAN NATHALIE. op.cité. p.84. 

 .�عرف ا��طط ا��اس�� بأنھ مجموعة من التعار�ف ال�� يجب أن ت�سم بالدقة لتبديد أي ل�س أو إ��ام بخصوص اللغة التقنية املستعملة 3

 .12. للمز�د من �طالع، أنظر دمحم زانة، مرجع سابق، ص .و�عت�� كذلك طر�قة ترت�ب �حداث و���يل حركية �موال
  .12.دمحم زانة، مرجع سابق، ص 4
  .16.نفس املرجع السابق، ص 5
توصيات حول ا��وانب املالية وا��بائية وا��اس�ية املتعلقة با��معيات ومنظمات ا��تمع املد�ي، ال��نة الوطنية ل��وار الوط�� حول  6

  .2.ص.2014مارس، .ا��تمع املد�ي و�دوار الدستور�ة ا��ديدة 
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مالية ا��معيات وتحد من تخليق العمل ا��معوي، بل وقد تجعلھ أقرب إ�� العمل الر��� منھ إ�� العمل 

ت���ن  1ث أثارت معضلة �رادي والنضا�� الذي يف��ض �� ا��معيات ومنظمات ا��تمع املد�ي ؛ حي

ل�ذه �سباب أكدت مختلف  .2صياغة التقار�ر املالية �� غياب إطار محاس�� متعارف عليھ مع ا��ميع

فعاليات ا��وار الوط�� أن متطلبات التحديث وحسن ا���امة تقت��� حتما التوفر ع�� منظومة مالية 

اعد ومساطر تأخذ �ع�ن �عتبار من ج�ة، ومحاس�ية متوازنة وغ�� تقليدية يتو�� م��ا وضع أ�داف وقو 

معاي�� الشفافية ومبدأ ر�ط املسؤولية با��اسبة �� تدب�� مالية ا��معيات ومن ج�ة أخرى ترا�� سبل 

  .3تنمية العمل ا��معوي 

و�التا��، لي�ون لدينا نظام ما�� دقيق وصارم ال يوجد بھ مجال ل��طأ، يجب إتباع املبادئ  

و املتفق عل��ا �ش�ل عام �� �ل التعامالت املالية ل��معية سواء أ�انت �ذه التعامالت  ا��اس�ية املقبولة

  .4خاصة بأموال ا��معية ا��اصة أو بأموال مشار�ع�ا

وع�� العموم فإدارة حسابات ا��معية تحتاج إ�� م�ارات، و�جب ع�� أعضاء ا��معية أن ت�ون 

م املطلو�ة ل�ل وظيفة �شغلو��ا، و�جب ع�� �دارة أن تحدد امل�ا لد��م املعرفة وامل�ارات الالزمة ألداء

و��ون من �فضل أن ي�ون  .امل�ارة املطلو�ة ل�ل م�مة وت��جم من حيث املعارف وامل�ارات مستو�ات

  .  5ألعضاء املنظمة معارف وم�ارات وأدوات الزمة لتحقيق أ�داف املنظمة وإدارة ا��اطر

  �اسبة ا��معو�ةالتوثيق وا��فظ �� ا�: ثالثا

ذات املنفعة العامة بأن تحفظ القوائم ال��كي�ية والوثائق املث�تة  لقد ألزم املشرع املغر�ي ا��معيات

واملالحظ �نا أن ا��معيات غ�� املتمتعة بصفة . 6للتقييدات ا��اس�ية والدفاتر ملدة خمس سنوات 

فاتر والوثائق الت��ير�ة، لكن من خالل مواج���ا املنفعة العامة لم يلزم�ا املشرع املغر�ي صراحة بحفظ الد

، فإ��م )املانح سواء �ان ��ص طبي�� أو معنوي (أو مواج�تا�ا لألغيار ) ا��مع العام( ألعضاء ا��معية 

يلزمو��ا باالحتفاظ بحسابا��ا، وما يؤكد �ذا الطرح �و استقراؤنا مل�شور رئ�س ا���ومة املتعلق بمراقبة 

سابات الستخدام �موال العمومية، حيث دعا فيھ القطاعات ا���ومية إ�� موافاة ا��لس �ع�� ل��

ا��لس �ع�� ل��سابات بقوائم ا��معيات املستفيدة من �عانات ال�� تمنح�ا ل�ا، سواء من لدن 

                                                 
  .2.ص.لسابقنفس املرجع ا 1
  .3.ص.نفس املرجع السابق  2
توصيات حول ا��وانب املالية وا��بائية وا��اس�ية املتعلقة با��معيات ومنظمات ا��تمع املد�ي، ال��نة الوطنية ل��وار الوط�� حول  3

 .3.ص.2014مارس، .ا��تمع املد�ي و�دوار الدستور�ة ا��ديدة 
  .57.ص.  2016، مؤسسة فر�در�ش إي��ت، القا�رة ـ مصر، "��لية غ�� ال�ادفة للر�ح  دليل إدارة ا��معيات" جا�ي كميل،  4

5 Elisabeth bertin , " audite interne " , eyrolles ,paris , 2007.p.60. 
�نظيم حق ب)  1958نوفم��  15( 1378جمادى �و��  3صادر ��  1.58.376الفقرة ا��امسة من الفصل التاسع من ظ��� شر�ف رقم  6

 .تأس�س ا��معيات 
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القطاع املع��، أو من طرف املؤسسات وال�يئات العمومية ا��اضعة لوصاي��ا، وكذا مبالغ �عانات 

منوحة ل��معيات و�تفاقيات امل��مة مع�ا �� �ذا الشأن مع التذك�� بوجوب إدالء �ذه ا��معيات امل

وكذلك ا��معيات ال��  .1بحسابا��ا املتعلقة باستخدام �موال واملساعدات العمومية ال�� استفادت م��ا

عل��ا أن تقدم م��انيا��ا  تتلقى سنو�ا بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة اعانات مالية من جماعة عمومية يجب

. 2وحسابا��ا إ�� الوزارات ال�� تمنح�ا �عانات املالية املذ�ورة من ج�ة وإ�� وزارة املالية من ج�ة أخرى 

  و�التا�� كيف يمكن ل��معيات أن تد�� بحسابا��ا إن لم تكن موثقة ل�ا ومحتفظة ��ا ؟ 

ألن ". 3تر والوثائق، و�تصال بأخصا�ي أن تحتفظ بالدفا"��ذا ا��صوص ين�� �� جميع �حوال 

قد ( ا��معية قد تراكم عدد كب�� من البيانات، �مر الذي �ستد�� استدعاء مح��ف إما موظفا داخليا 

لكن مادام أن ا��معيات باملغرب �شتغل كث��ا مع الدولة وتتلقى . 4أو محاسبا خارجيا ) �عمل بدوام جز�ي

�� �ونة �خ��ة، �� �ذه ا��الة؛ يجب ع�� " 5نموا مطردا"�� عرفت أمو� ومساعدات من طرف�ا، وال

الدولة من خالل مؤسسا��ا العمومية املانحة ل��معيات أن تضع ر�ن إشارة ا��معيات أحد موظف��ا 

ونفس �مر بال�سبة للشر�ات مادام . ملساعد��ا ع�� تدب�� حسابا��ا وفق الضوابط واملعاي�� املعمول ��ا

عيات بصفة عامة �س�� إ�� تحقيق عمل ن�يل، وأن الدولة والشر�ات وغ���م �ساعدو��ا ع�� أن ا��م

ألنھ من غ�� املعقول أن . تحقيق �ذا العمل، فالبد من مساعد��ا ح�� ع�� مستوى تدب�� حسابات مالي��ا

ل ��م لعلة تحصل ا��معيات ع�� أموال ��مة و قد ال تتوفر ع�� خ��اء محاسباتي�ن وال �ستطيع �تصا

وال تقدم ل�ا الدولة عون من خالل مد�ا بخ��اء �� مجال ا��اسبة إن �عذر عل��ا �تصال . من العلل

  .��ؤالء ا����اء

من  ��18 ال�شر�ع املغر�ي حيث تنص املادة  6وع�� العموم تبقى م�نة محاسب معتمد منظمة 

فة مستقلة مقابل أ�عاب عن �عمال ال�� القانون املنظم ل�ذه امل�نة ع�� أن ا��اسب�ن يتقاضون بص

إال أن اعتماد ا��معية ع�� محاسب بمقابل . يقومون ��ا �� نطاق اختصاص�م ع�� أساس اتفاق أو عقد

و�جب أن يؤخذ �� �عتبار " مادي يبقى أمر فيھ نوع من التعامل الر���، و�التا�� فالغاية �� التطوع 

معية كما أشرنا سابقا قد ال تقنع �ؤالء ا��اسب�ن بالتطوع، فيبقى ، ألن ا��"7الغرض ا��قيقي ل��معية 

                                                 
 .متعلق بمراقبة ا��لس �ع�� ل��سابات الستخدام �موال العمومية 2014 .2 م�شور رئ�س ا���ومة رقم 1
قرار لنائب رئ�س الوزارة وز�ر املالية �شأن ا��معيات ال�� تتلقى سنو�ا بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة اعانات مالية من " الفصل �ول،  2

  ).1959مارس  13( 1378رمضان  3ـ  2420ا��ر�دة الرسمية، عدد ". عمومية جماعة 
3 TRAN NATHALIE .op. Cité. p.84. 
4 TRAN NATHALIE " .op. Cité. p.85. 

  .9.ص. 2015التقر�ر السنوي �ول للشراكة ب�ن الدولة وا��معيات برسم سنة  5
املتعلق ب�نظيم م�نة محاسب  127.12ب�نفيذ القانون رقم ) 2015أغسطس  4(  1436من شوال  18صادر ��  1.15.111ظ��� الشر�ف رقم  6

 .معتمد و�إحداث املنظمة امل�نية للمحاسب�ن املعتمدين
7DOMINIQUE DE GUIBERT, " CREER,ANIMER, GERER,DISSOUDRE UNE ASSOCIATION ",MAXIMA, PARIS 2007. P.222. 
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لكن �� غياب �ل �ذه �مور يمكن أن �عمل ا��معية ع�� �عض . أمام�ا إال حل واحد �و مساعدة املانح 

". 1إحداث مركز للتوثيق لتلبية حاجيات أعضا��ا من �خبار والت�و�ن "التجارب املؤطرة ل�ذا ا��ال مثل

مش�ل عدم قدر��ا ع�� �تصال بأخصا�ي رغم أننا من البداية مع فكرة اعتماد ا��معية ع�� خ��اء  وسد

 .�� ا��اسبة 

  �بالغ ورفع التقار�ر �� ا��اسبة ا��معو�ة: را�عا

بالرجوع إ�� الفقرة السادسة من الفصل التاسع من القانون املنظم ��ر�ة تأس�س ا��معيات نجد 

لعامة للحكومة األمانة الى ي إتقرير سنوي ألزم ا��معيات ذات املنفعة العامة برفع أن املشرع املغر�

، ولم يلزم با�� ا��معيات �خرى 2سنة مدنيةل لتي حصلت عليها خالارد المول استعمااجھ أويتضمن 

عامة ال غ�� املتمتعة ��ذه الصفة، لكن واقع ا��ال والتقار�ر الرسمية تث�ت بأن ا��معيات ذات املنفعة ال

تل��م ��ذه املقتضيات القانونية، حيث ��ل ا��لس �ع�� ل��سابات تفاعال ضعيفا من لدن �عض 

جمعية الوثائق املطلو�ة حول وضع�ا املا��  81ا��معيات املتمتعة بصفة املنفعة العامة، إذ قدمت 

عن بلوغ عدد ا��معيات  2015وا��اسبا�ي، �� الوقت الذي يطلعنا تقر�ر �مانة العامة ل���ومة لسنة 

جمعية و�وعز ا��لس ذلك إ�� صعو�ات ترتبط أساسا باإلطار  216املتمتعة بصفة املنفعة العامة 

التنظي�� ا��دد لكيفية إدالء ا��معيات املمنوحة بحسابا��ا، وتبقى أ�م مالحظة ���ل�ا �� �ذا الباب 

بصفة املنفعة العامة باإلبالغ ورفع التقار�ر عن �و أن املشرع املغر�ي لم يلزم ا��معيات غ�� املتمتعة 

لكن بالرجوع إ�� مقتضيات قانونية أخرى  .أوجھ استعمال املوارد املالية ا��صل عل��ا خالل سنة مالية 

مثل القانون �سا��� ل��معيات الذي قد يتضمن مسألة رفع التقار�ر ل��مع العام خالل سنة مالية أو 

كما أن �عض ا���ات . تحدد طرق رفع �ذه التقار�ر �� قانو��ا الداخ�� إذا وجد إ�� مكت��ا املس��، وقد

ل��معيات �� إطار شراكة أو �عاقد ) إ�� ... جماعة أو قطاع وزاري أو شركة أو منظمة أجن�ية (املانحة 

  .تلزم ا��معيات باإلبالغ ورفع التقار�ر عن أوجھ صرف املوارد املالية املمنوحة إل��ا

قوم �دارة املالية ل��معيات بإعداد عدد من التقار�ر املالية عن أوجھ صرف املنح وتقدم �كذا، ت

وتقدم مع �ذه التقار�ر �ل . ل���ات املانحة �ش�ل دوري ع�� حسب ما يتم �تفاق عليھ �� العقد

  .3املس�ندات ا��اصة بالصرف وال�� تم �تفاق عل��ا مع ا���ة املانحة

  

  
                                                 

اململكة املغر�ية، وزارة التنمية �جتماعية " دليل عم�� إلرشاد ا��معيات : دليل ا��معوي " انظر  لالضطالع ع�� طرق تدب�� �ذا املركز 1

  .31.املغرب، ص/و�سرة والتضامن ؛ صندوق �مم املتحدة للس�ان 
 .ب�نظيم حق تأس�س ا��معيات) 1958نوفم��  15( 1378جمادى �و��  3صادر ��  1.58.376ظ��� شر�ف رقم  2
  .59.ص. كميل، مرجع سابق جا�ي 3
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  �� ا��اسبة ا��معو�ة وال�شر املصادقة : خامسا

إن عملية املصادقة ع�� حسابات ا��معية تقت��� وجود خب�� محاسب، حيث �عمل ا��معية ع�� 

احتياجات ا��اسب�ن السابق�ن  سواء لالل��ام القانو�ي أول (استخدام �ؤالء ا����اء �ش�ل منتظم، 

 .1للتصديق ع�� حسابات ا��معية )ومراج�� ا��سابات، الذين �م الشر�اء املم��ون �� �دارة 

و��ذا الصدد عمل املشرع املغر�ي ع�� إلزام ا��معيات ذات املنفعة العامة ع�� أن ت�ون التقار�ر 

املرفوعة لألمانة العامة خالل سنة مدنية مصادقا عل��ا من لدن خب�� محاسب مقيد �� جدول �يئة 

و�ل مخالفة من طرف ا��معية . 2ا �ذه التقار�را����اء ا��اسب�ن �ش�د ب��ة ا��سابات ال�� تتضم��

ل�ذا �لزام القانو�ي أو با�� �ل��امات القانونية ���ب م��ا �ع��اف بصفة املنفعة العامة �عد إنذار�ا 

و�كذا ت�ون ا��معيات ذات املنفعة العامة ملزمة . 3ل�سو�ة وضعي��ا ا��اس�ية داخل أجل ثالثة أش�ر

��ا من ا��معيات املنصوص عل��ا �� الظ��� املنظم ��ر�ة تأس�س ا��معيات، إال ان ��ذا املقت��� دون غ�

عملية املصادقة ع�� حسابات ا��معية من طرف خب�� محاسب و�اعتبار�ا ش�ادة من طرفھ ع�� ��ة 

حسابات ا��معية، يمكن أن �عمل ��ا ا��معيات ولو لم تكن متمتعة بصفة املنفعة العامة ذلك ل�س 

، وتجاه الغ�� )ا��مع العام ( �� معنية ��ذا �جراء، وإنما من أجل إبراء ذم��ا مستقبال تجاه أعضا��ا بأ��ا غ

إذا نصت ع�� �ذا �جراء سواء �� قانو��ا �سا��� أو نصت عليھ �� ...) جماعة، قطاع وزاري، شركة، ( 

قانونية ف�� غ�� معنية بذلك، و�التا�� إ��، أما �� إطار �ل��امات ال...إطار اتفاقيات شراكة مع الدولة 

�ش�ال الذي يبقى مطروحا؛ �و كيف يمكن ل��معيات غ�� املتمتعة بصفة املنفعة العامة إثبات ��ة 

حسابا��ا قانونيا �� ظل غياب ش�ادة خب�� محاسب، وال�� اعت���ا املشرع املغر�ي من وسائل إثبات ��ة 

  .عة العامةحسابات ا��معيات املتمتعة بصفة املنف

املنظم  1958أما بخصوص عملية �شر ا��سابات املالية ل��معيات ال نجد ل�ا أي إلزام �� ظ��� 

من  60غ�� أن املادة . ��ر�ة تأس�س ا��معيات، حيث ترك ا��ر�ة التامة ل��معيات �� �ذه املسألة

ت إ�� �شر ا��سابات مشروع مسودة القانون املنظم ��ر�ة تأس�س ا��معيات تطرقت ل�ذه املسألة ودع

، ألن ا��معيات �ستخدم أمو� عمومية، ومن حق 4املالية تماشيا مع أبجديات ا��ق �� الوصول للمعلومة

                                                 
1 CHRISTOPHE DROT , CHRITEL DUBROCA, " CREER ET GERER UNE ASSOCIATION " , VUIBERT, PARIS 2011. p.81. 

ب�نظيم حق ) 1958نوفم��  15( 1378جمادى �و��  3صادر ��  1.58.376الفقرة السادسة من الفصل التاسع من ظ��� شر�ف رقم  2

 .تأس�س ا��معيات
 .الفقرة السا�عة من الفصل التاسع، مرجع سابق 3
ع�� أنھ من حق املواطنات و املواطن�ن ا��ق �� ا��صول ع�� املعلومات املوجودة �� حوزة �دارة  2011من دستور  27ينص الفصل  -4

  .العمومية و املؤسسات املنتخبة و ال�يئات امل�لفة بم�ام املرفق العام
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طلب املعلومات من ا��اسب للتحقق أن املصروفات متوافقة مع ) طبيعي�ن أو معنو��ن(جميع ���اص 

 .1امل��انية بأكمل�ا

غر�ي العمل ع�� ت��يح النصوص القانونية املؤطرة للمحاسبة بناء ع�� تقدم، يجب ع�� املشرع امل

ا��معو�ة، و�عمل ع�� ت�سيط�ا، وفك الغموض الذي يل�س�ا، والعمل كذلك ع�� ال�سر�ع بإخراج 

ا��طط ا��اس�� ا��اص با��معيات باملغرب، ح�� تنفك ا��معيات عن املمارسات املشو�ة بالعشوائية 

  .�ل أش�ال تبذير موارد ا��معيات باملغرب �� �سي�� مالي��ا والقطع مع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                 
1 CHRISTOPHE DROT, CHRITEL DUBROCA, op.cité.p.114. 
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  تحدیات دمقرطة اإلدارة بالمغرب

 

 

إذا �انت التنمية الشاملة �� جوان��ا ا��تلفة يتطلب تحقيق�ا ع�� أكمل وجھ ضرورة سيادة 

لتنمية �دار�ة الديمقراطية التمثيلية �� تدب�� الشأن العام سواء ع�� املستوى ا���� أو الوط��، فإن ا

با��صوص �عتمد �� إنجاح�ا ضرورة تب�� آليات ومبادئ الديمقراطية �دار�ة وا���امة ا��يدة والقطع 

مع �ساليب التقليدية �� التدب�� �داري الضبطي القائمة ع�� �ستفراد �� اتخاذ القرار والتعسف �� 

ل�شار�ي الذي يؤدي للمسا�مة �ش�ل أو بآخر �� 

وتحظى الديمقراطية �دار�ة . مسطرة إعداد القرارات ع�� مختلف �صعدة وع�� رأس�ا الصعيد �داري 

بأ�مية كب��ة �� السنوات �خ��ة �عد إدراك قيم��ا ودور�ا الفعال �� إعادة �عتبار للمدار وحماية حقوقھ 

ان عدالة القرارات الصادرة عن السلطة �دار�ة، فالقضاء ع�� التحكم و�ستفراد 

�� اتخاذ القرار من جانب �دارة، �ستوجب ضرورة إشراك املدار�ن �� صناعة القرار �داري، و�عد 

أك��  املشاركة أساس الديمقراطية �دار�ة، حيث �سا�م �� دمقرطة القرار �داري وترشيده، مما يجعلھ

قبوال ورضا من قبل املعني�ن بھ، فإذا �انت الديمقراطية السياسية تتطلب مشاركة املواطن�ن �� �سي�� 

الشؤون العامة، فإن الديمقراطية �دار�ة تتطلب مشاركة املدار�ن �� إعداد واتخاذ القرارات �دار�ة، 

  .�� جان��ا �داري 

وقد بدأ املشرع املغر�ي �س�شعر أ�مية الديمقراطية �دار�ة من خالل إبراز رغبتھ �� إعادة �عتبار 

للمدار �� عالقتھ باإلدارة، وذلك بالعمل ع�� تجاوز عالقة الصراع والقطيعة بي��ما وال�� سادت لعقود 

القرن املا���، �ذه العالقة ال�� تم��ت با�ساع 

سلطات وامتيازات �دارة والتحكم و�نفراد �� اتخاذ القرار �� غياب شبھ تام للشفافية و�ليات 

الديمقراطية، ومع بداية �لفية الثانية بدأ �غي�� تدر��� �� طر�قة عمل وتدب�� �دارة املغر�ية، لكن ذلك 

، والذي أو�� ا�تماما 1و صدور الدستور ا��ديد للمملكة

كب��ا ملشاركة �فراد �� اتخاذ القرارات �دار�ة ال�� �عن��م، ولم يقتصر �ذا ��تمام ع�� الدستور فقط، 

�� وسنحاول �جابة ع. بل تمت تزكيتھ بإصدار عدة قوان�ن ومراسيم تكرس �ذا التوجھ ا��ديد

ال�ساؤالت و�ش�اليات املطروحة من خالل ا��اور الثالثة للبحث، �س��ل�ا بالتطرق آلليات الديمقراطية 

                                                 
شعبان  28مكرر بتار�خ  5964ر عدد .ب�نفيذ نص الدستور، ج

  ودیع البقالي
 دكتور �� القانون العام
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تحدیات دمقرطة اإلدارة بالمغرب

إذا �انت التنمية الشاملة �� جوان��ا ا��تلفة يتطلب تحقيق�ا ع�� أكمل وجھ ضرورة سيادة 

الديمقراطية التمثيلية �� تدب�� الشأن العام سواء ع�� املستوى ا���� أو الوط��، فإن ا

با��صوص �عتمد �� إنجاح�ا ضرورة تب�� آليات ومبادئ الديمقراطية �دار�ة وا���امة ا��يدة والقطع 

مع �ساليب التقليدية �� التدب�� �داري الضبطي القائمة ع�� �ستفراد �� اتخاذ القرار والتعسف �� 

ل�شار�ي الذي يؤدي للمسا�مة �ش�ل أو بآخر �� استعمال السلطة، فاملواطنة ا��قيقية �ع�� �نخراط ا

مسطرة إعداد القرارات ع�� مختلف �صعدة وع�� رأس�ا الصعيد �داري 

بأ�مية كب��ة �� السنوات �خ��ة �عد إدراك قيم��ا ودور�ا الفعال �� إعادة �عتبار للمدار وحماية حقوقھ 

ان عدالة القرارات الصادرة عن السلطة �دار�ة، فالقضاء ع�� التحكم و�ستفراد �دار�ة من خالل ضم

�� اتخاذ القرار من جانب �دارة، �ستوجب ضرورة إشراك املدار�ن �� صناعة القرار �داري، و�عد 

املشاركة أساس الديمقراطية �دار�ة، حيث �سا�م �� دمقرطة القرار �داري وترشيده، مما يجعلھ

قبوال ورضا من قبل املعني�ن بھ، فإذا �انت الديمقراطية السياسية تتطلب مشاركة املواطن�ن �� �سي�� 

الشؤون العامة، فإن الديمقراطية �دار�ة تتطلب مشاركة املدار�ن �� إعداد واتخاذ القرارات �دار�ة، 

�� جان��ا �داري فال �ستقيم �و�� دون تب�� وترسيخ مبادئ وآليات الديمقراطية 

وقد بدأ املشرع املغر�ي �س�شعر أ�مية الديمقراطية �دار�ة من خالل إبراز رغبتھ �� إعادة �عتبار 

للمدار �� عالقتھ باإلدارة، وذلك بالعمل ع�� تجاوز عالقة الصراع والقطيعة بي��ما وال�� سادت لعقود 

القرن املا���، �ذه العالقة ال�� تم��ت با�ساع  طو�لة منذ �ستقالل وح�� ��اية عقد ال�سعينات من

سلطات وامتيازات �دارة والتحكم و�نفراد �� اتخاذ القرار �� غياب شبھ تام للشفافية و�ليات 

الديمقراطية، ومع بداية �لفية الثانية بدأ �غي�� تدر��� �� طر�قة عمل وتدب�� �دارة املغر�ية، لكن ذلك 

و صدور الدستور ا��ديد للمملكة 2011ا و�طيئا ح�� سنة 

كب��ا ملشاركة �فراد �� اتخاذ القرارات �دار�ة ال�� �عن��م، ولم يقتصر �ذا ��تمام ع�� الدستور فقط، 

بل تمت تزكيتھ بإصدار عدة قوان�ن ومراسيم تكرس �ذا التوجھ ا��ديد

ال�ساؤالت و�ش�اليات املطروحة من خالل ا��اور الثالثة للبحث، �س��ل�ا بالتطرق آلليات الديمقراطية 

 
ب�نفيذ نص الدستور، ج) 2011يوليوز  29( 1932شعبان  27صادر ��  1

            ودیع البقالي. د
دكتور �� القانون العام                            

 
للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

  

إذا �انت التنمية الشاملة �� جوان��ا ا��تلفة يتطلب تحقيق�ا ع�� أكمل وجھ ضرورة سيادة 

الديمقراطية التمثيلية �� تدب�� الشأن العام سواء ع�� املستوى ا���� أو الوط��، فإن ا

با��صوص �عتمد �� إنجاح�ا ضرورة تب�� آليات ومبادئ الديمقراطية �دار�ة وا���امة ا��يدة والقطع 

مع �ساليب التقليدية �� التدب�� �داري الضبطي القائمة ع�� �ستفراد �� اتخاذ القرار والتعسف �� 

استعمال السلطة، فاملواطنة ا��قيقية �ع�� �نخراط ا

مسطرة إعداد القرارات ع�� مختلف �صعدة وع�� رأس�ا الصعيد �داري 

بأ�مية كب��ة �� السنوات �خ��ة �عد إدراك قيم��ا ودور�ا الفعال �� إعادة �عتبار للمدار وحماية حقوقھ 

�دار�ة من خالل ضم

�� اتخاذ القرار من جانب �دارة، �ستوجب ضرورة إشراك املدار�ن �� صناعة القرار �داري، و�عد 

املشاركة أساس الديمقراطية �دار�ة، حيث �سا�م �� دمقرطة القرار �داري وترشيده، مما يجعلھ

قبوال ورضا من قبل املعني�ن بھ، فإذا �انت الديمقراطية السياسية تتطلب مشاركة املواطن�ن �� �سي�� 

الشؤون العامة، فإن الديمقراطية �دار�ة تتطلب مشاركة املدار�ن �� إعداد واتخاذ القرارات �دار�ة، 

فال �ستقيم �و�� دون تب�� وترسيخ مبادئ وآليات الديمقراطية 

وقد بدأ املشرع املغر�ي �س�شعر أ�مية الديمقراطية �دار�ة من خالل إبراز رغبتھ �� إعادة �عتبار 

للمدار �� عالقتھ باإلدارة، وذلك بالعمل ع�� تجاوز عالقة الصراع والقطيعة بي��ما وال�� سادت لعقود 

طو�لة منذ �ستقالل وح�� ��اية عقد ال�سعينات من

سلطات وامتيازات �دارة والتحكم و�نفراد �� اتخاذ القرار �� غياب شبھ تام للشفافية و�ليات 

الديمقراطية، ومع بداية �لفية الثانية بدأ �غي�� تدر��� �� طر�قة عمل وتدب�� �دارة املغر�ية، لكن ذلك 

ا و�طيئا ح�� سنة التغي�� بدا مح�شم

كب��ا ملشاركة �فراد �� اتخاذ القرارات �دار�ة ال�� �عن��م، ولم يقتصر �ذا ��تمام ع�� الدستور فقط، 

بل تمت تزكيتھ بإصدار عدة قوان�ن ومراسيم تكرس �ذا التوجھ ا��ديد

ال�ساؤالت و�ش�اليات املطروحة من خالل ا��اور الثالثة للبحث، �س��ل�ا بالتطرق آلليات الديمقراطية 

1-11-91ظ��� شر�ف رقم  -1

 ).2011يوليوز  30( 1932
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، ثم م�انة الديمقراطية �دار�ة )ا��ور �ول ( �2011دار�ة وموقع�ا �� ال�شر�ع املغر�ي قبل سنة 

، ونختم�ا باإلجراءات الكفيلة بتقو�ة )ا��ور الثا�ي( 2011وموقع�ا �� ال�شر�ع املغر�ي �عد صدور دستور 

  ).ا��ور الثالث(و�عز�ز ثقافة الديمقراطية باإلدارة املغر�ية وسبل تجاوز املعيقات و�كرا�ات 

  2011الديمقراطية �دار�ة وموقع�ا �� ال�شر�ع املغر�ي قبل : ا��ور �ول 

�ساليب الديمقراطية �� تدب�� إن تحقيق التنمية �دار�ة امل�شودة يقت��� ضرورة تب�� ون�� 

�دارة املغر�ية من خالل آليات الديمقراطية �دار�ة ال�� ترتكز أساسا ع�� ضمان مشاركة فعالة 

للمدار�ن �� اتخاذ القرارات �دار�ة ال�� �عن��م، وقد سا�م ال��ك�� ع�� الديمقراطية بمف�وم�ا السيا��� 

قراطية �� جان��ا �داري، و�ذا ما تج�� �� قلة الدراسات �ش�ل خاص �� تجا�ل أ�مية وم�انة الديم

و�بحاث والندوات ال�� تتطرق ل�ذه �خ��ة بالدراسة والتحليل، لوال �لتفاتة ال�� بدأت تحظى ��ا �� 

ففي غياب الديمقراطية �دار�ة ال�� . السنوات �خ��ة �عد إدراك قيم��ا ودور�ا �� إعادة �عتبار للمدار

تطيع ا��د من سلطة �دارة التقدير�ة وتجاوزا��ا، تحل الدكتاتور�ة �دار�ة ال�� تكرس ال�سلط �س

والتحكم و�ستفراد �� اتخاذ القرار من جانب إدارة غ�� مواطنة �سود�ا السر�ة والغموض والسلطو�ة، 

ا �نفرادية والتعسفية مما ينعكس �ش�ل سل�� ع�� عالق��ا باملدار الذي �عد املتضرر �ول من قرارا��

ومن �نا يت�� مدى �رتباط ب�ن ا��ماية ا��قوقية والديمقراطية �دار�ة، . ال�� ��در حقوقھ وحر�اتھ

ف�ذه �خ��ة ال �ش�ل فقط ضمانة ل��قوق �دار�ة للفرد، بل تحقق حماية فعالة لبا�� ا��قوق 

ب�ن السياسية واملدنية و�قتصادية وا��ر�ات، خاصة وأن ا��قوق �ل ال يتجزأ حيث �رتباط 

 .إ��، فال يمكن تصور التمتع ببعض�ا �� غياب البعض �خر...و�دار�ة

وكما سبق الذكر، ترتكز الديمقراطية �دار�ة باألساس ع�� إشراك املدار�ن �� صناعة القرار 

ملشاركة املباشرة و�س�شارة �داري، وعندما نتحدث عن املشاركة، فإ��ا تتخذ عدة أساليب، �� مقدم��ا ا

  :وال�شاور، وسن�ناول �ذه �ليات بالتفصيل فيما ي��

تتج�� أ�مي��ا �� سماح�ا للمخاطب�ن بالقرار التدخل دون وساطة �� املسلسل : املشاركة املباشرة

دارة التقر�ري �غية الدفاع عن مصا���م إذا �انت م�ددة، وأيضا للتعب�� عن القرار املتخذ من طرف � 

فاألمر يتعلق بمشاركة وظيفية �� مقابل املشاركة العضو�ة، أل��ا ال . الذي ال ي�ون انفراديا بل �شاركيا

تقر إدماج املدار�ن �� �ج�زة �دار�ة ع�� اعتبار أ��ا صعبة التطبيق من الناحية التقنية، فنطاق 

�م صور املشاركة املباشرة نجد تقنية ومن أ. 1تطبيق�ا ي�ون محدودا وضيقا عكس املشاركة غ�� املباشرة

�ستفتاء الذي �عد قمة الديمقراطية �دار�ة، حيث ي�يح اختيار القرار �داري للمواطن�ن، و�و 

منصوص عليھ �� الدستور املغر�ي و��م ا��ال السيا��� لكنھ غ�� موجود �� املادة �دار�ة، �� ح�ن نجد 
                                                 

ت العليا املعمقة، جامعة دمحم �ول وجدة، رسالة لنيل دبلوم الدراسا: املشاركة �� إعداد وإًصدار القرار �داري : دمحم الصديق التنو�ي -1

 .54، ص 1998 – 1997: موسم
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كما �عرف . اء �� امليدان �داري �� �عض ا��االت �ست�نائيةأن القانون الفر���� ينص ع�� �ستفت

تطبيقا واسعا �� �عض الدول ال�� ت�ب�� أساليب الديمقراطية الشبھ املباشرة كسو�سرا والواليات املتحدة 

�مر�كية، حيث يك���� �ستفتاء طا�عا تقر�ر�ا، فنجد ال��ملان ا���� السو�سري مثال يخضع العديد من 

ارات ال�� يتخذ�ا لالستفتاء التأكيدي واملبادرات الشعبية و�تم تنفيذ�ا إذا قرر ذلك عدد أد�ى من القر 

  .1املواطن�ن

وإذا �ان �ستفتاء ي�يح لألفراد املشاركة �� اتخاذ القرار �داري، إال أن �ناك من يقلل من أ�ميتھ 

� بأ��ا لن تتعرض لالنتقاد أو أن نتائج ع�� أساس أن �دارة ال ت��أ إليھ إال عندما تتأكد �ش�ل ك�

�ستفتاء لن ت�ون متعارضة مع موقف�ا املطروح لالس�شارة، كما أن توقيت تدخل ومشاركة املدار�ن �� 

، و�التا�� فال�دف 2عملية �ستفتاء يتم غالبا �عد �ن��اء من إعداد القرار وا��سم �� مسألة اتخاذه

ء لن تتحقق بالكيفية املطلو�ة واملتمثل �� ا��د من �ستفراد �داري املتو�� من املشاركة باالستفتا

  .3بالقرار، ألن ذلك يتطلب أن ت�ون مشاركة املدار �� إعداده ملموسا ومباشرا

بالنظر للصعو�ات ال�� �ع��ض اعتماد املشاركة املباشرة �� إعداد وصناعة القرار : �س�شارة

أحيان كث��ة، تفضل �دارة ال��وء للمشاركة غ�� املباشرة من خالل �داري، وما تث��ه من مخاطر �� 

التوجھ إ�� ممث�� املدار�ن ع�� أن تتوجھ إ�� املدار�ن أنفس�م، حيث �س�ل عل��ا ضبط مسطرة إشراك�م 

�� إعداد القرار عن طر�ق اختيار ناطق�ن باسم�م للتعب�� عن طلبا��م و�التا�� العمل �� ا��يط �داري 

طبوع بالسر�ة، بدل املشاركة املباشرة ال�� ت�سم بالعمومية والعالنية و�ذا ما ال تحبذه �دارة وتنفر امل

منھ، ومن أبرز تقنيات املشاركة غ�� املباشرة وأش�ر�ا نجد �س�شارة وال�� �عرف شيوعا كب��ا �� املادة 

خالل�ا إشراك القوى �قتصادية و�عد �س�شارة شكال من أش�ال املشاركة، حيث يمكن من . �دار�ة

و�� �ش�ل عام مبادرة ا���ة �دار�ة ا��تصة باتخاذ القرار . و�جتماعية والسياسية �� اتخاذ القرار

�داري إ�� إحاطة �عض ا���ات �دار�ة �خرى املعنية باملوضوع علما بما ستقدم عليھ من عمل، ف�� 

سألة معينة بناء ع�� عرض من السلطة ا��تصة، �غرض �عب�� عن رأي فردي أو جما�� يصدر �� م

و�صنف الفقھ �راء �س�شار�ة بحسب . 4استطالع الرأي �� تلك املسألة وذلك قبل صدور القرار �داري 

، وسنحاول �5راء �ختيار�ة و�راء �لزامية و�راء املطابقة: أثر�ا وقو��ا القانونية إ�� ثالثة أصناف و��

  :ع�� املقصود من �ل صنف من �صناف الثالثة التعرف

                                                 
 .201، ص 2005تأمالت حول الديمقراطية ا��لية باملغرب، الطبعة �و�� : دمحم اليعقو�ي -1

2  - Delaunay (B): L’amélioration des rapports entre l’administration et les administrés. LGDJ, 2éd1992, p 126.                                                                
3  - EL YQQGOUBI (M): « La décision administrative au Maroc: Entre la théorie et la réalité» actes du colloque, droit et 

pratique au Maroc organisé par la faculté du droit à Fès 1994, p: 117.   
 .113، ص 2003، الطبعة �و��، 47ت، سلسلة أعمال ومؤلفات جامعية، عدد . م.إ . م.م : املساطر �دار�ة غ�� القضائية: دمحم لعرج -4

5- HOSTIOU (R): "Procédures et formes de l'acte unilatéral en droit français", LGDJ, Paris, 1976, p: 25 et ss 
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ن�ون أمام اس�شارة اختيار�ة عندما ت�ون �دارة غ�� ملزمة بطل��ا، وإذا : �س�شارة �ختيار�ة

طلب��ا فإ��ا ال ت�ون ملزمة بإتباع مضمون الرأي �س�شاري �ختياري، حيث ت�ون ل�ا سلطة تقدير�ة �� 

فاآلراء �س�شار�ة �ختيار�ة . ستغناء، عنھ أو �عديلھ أو اعتماد �ليا أو جزئياكيفية التعامل معھ، ب�ن � 

�عد من �جراءات التم�يدية ال�� ال ترتب آثار قانونية، فاإلدارة �� ال�� تبادر تلقائيا لطل��ا دون إلزام�ا 

  .بذلك، و�التا�� إذا أغفل��ا فإن ذلك ال يرتب بطالن القرار املتخذ

تختلف عن �راء �ختيار�ة �� �و��ا تلزم �دارة بطل��ا قبل اتخاذ قرار�ا، وإذا : لزامية�س�شارة �

لم تفعل يصبح �ذا �خ�� معيبا وجديرا باإللغاء، فعكس �راء �ختيار�ة ال�� ت�ون ف��ا �دارة حرة �� 

تفرض ع�� �دارة بنص القانون التماس�ا من عدمھ، حيث ال يلزم�ا القانون بذلك، فإن �راء �لزامية 

  .1ضرورة طل��ا، لكن دون إلزام�ا باألخذ بمضمون تلك �راء، و�التا�� ت�ون حرة �� ت�ن��ا أو �عراض ع��ا

�عد �قوى من ناحية ما ت�تجھ من آثار قانونية ملزمة، حيث تفرض ال��اما : �س�شارة املطابقة

اعتماده أيضا، ف�� �ش��ك مع �راء �س�شار�ة امللزمة من مزدوجا ع�� �دارة من حيث طلب الرأي و 

حيث ضرورة التماس�ا من طرف ا���ة �دار�ة املصدرة للقرار، �� ح�ن تتم�� ع��ا �� إلزام �ذه �خ��ة 

بإتباع وتب�� ما تق��� بھ تلك �راء، حيث ي�ون القرار املتخذ مطابقا لرأي ا���ة املس�شارة، ونظرا لقيم��ا 

ثار�ا القانونية، فإن �راء املطابقة يجب أن تتأسس ع�� اعتبارات تقنية أو سياسية، وأن ت�ون �ج�زة وآ

 .ال�� تمنح�ا تتوفر ع�� شروط معينة �االستقاللية والكفاءة

�عد ال�شاور تقنية م�مة �� ميدان الديمقراطية �دار�ة، وال�دف منھ �و إشراك : ال�شاور 

و�جتماعي�ن �� املسلسل التقر�ري، حيث تك���� �ذه املشاركة صبغة ديمقراطية  الفاعل�ن �قتصادي�ن

حقيقية، فالقرار �داري يصبح قرارا يتفاوض �� شأنھ و�ذا التوجھ يق��� النموذج التقليدي املتمثل �� 

قتصادية، ومن أ�م ا��االت ال�� �عرف تطبيقا واسعا ألسلوب ال�شاور نجد �دارة �. 2القرار �نفرادي

حيث تتم إدارة �قتصاد من خالل تبادل وج�ات النظر واملفاوضات مع �فراد واملعني�ن، كما �عرف 

 .ميدان التعم�� إدماجا ألسلوب ال�شاور وإن �ان ذلك �ش�ل محدود

 �عد �عرفنا ع�� أ�م تقنيات وآليات الديمقراطية �دار�ة ومم��ا��ا، يمكن القول أن �دارة املغر�ية

افتقدت ل�ذه �ليات �� تدب���ا وعمل�ا لعقود من الزمن، فمنذ �ستقالل وح�� أواخر ال�سعي�يات من 

القرن املا��� سادت املمارسة الب��وقراطية �سلبيا��ا، حيث �ستفراد باملعلومات واحت�ار�ا، والتحكم �� 

� حق �فراد �� ظل ا�ساع سلطة املسلسل التقر�ري باتخاذ قرارات انفرادية ت�ون �� الغالب �عسفية �

�دارة التقدير�ة وغياب آليات الديمقراطية �دار�ة وع�� رأس�ا إتاحة الفرصة ملشاركة املدار�ن �� اتخاذ 

                                                 
 .147، ص 2004أبر�ل  –، يناير 55-54ت، عدد مزدوج .م.إ. م.الرأي �س�شاري، م: وعبد القادر الطالبامل�ي السرا��  -1

2 - JARI (M): "La démocratie participative: Comment assurer l'efficacité de la participation ?", REMALD, série "Thèmes 

actuels", n°53, 2006, p: 40 et ss. 
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وقد كرست تلك ... القرار سواء �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر عن طر�ق ال�شاور و�س�شارة وغ���ما

رة وتحكم�ا �� مقابل ان��اك ا��قوق �دار�ة للمدار�ن رغم املمارسات الغ�� الديمقراطية �سلط �دا

�عض �ست�ناءات، �التنصيص ع�� تقنية �س�شارة �� �عض القوان�ن، بحيث ألزام املشرع املغر�ي 

�� �عض مواده، حيث نص  �1دارة ال��وء إ�� �س�شارة كما �و الشأن بال�سبة لقانون �سعار واملنافسة

�� وجوب اس�شارة مجلس املنافسة من طرف ا���ومة �� �ل مشروع قانون أو نص تنظي�� ع ��16 املادة 

ع��  2يتعلق بإحداث نظام جديد أو بتغي�� نظام قديم، كما نص القانون �سا��� للوظيفة العمومية

�قية ضرورة أخذ رأي ال��نة �دار�ة امل�ساو�ة �عضاء قبل اتخاذ القرارات �دار�ة ال�� تتعلق بال�

و�الرغم من ذلك ). 66الفصل (ومجال التأديب ) مكرر  38الفصل (وحركية املوظف�ن ) 33و  29الفصل�ن (

  .لم تكن �ذه �ست�ناءات لتغ�� من الوضع السائد آنذاك

ومع بداية �لفية الثانية بدأت بوادر التغي�� �� عالقة �دارة باملواطن تلوح �� �فق، خاصة مع 

د للسلطة الذي س�� إ�� ت��يح وضع شاذ ترتب عن ت��م ا���از الب��وقراطي فضال تب�� مف�وم جدي

عن مخلفات �رث التار��� الذي تمثلھ إدارة ا��زن و�دارة العصر�ة ال�� ارتبط تأس�س�ا باملستعمر مما 

اح و�حت�اك عزز الطا�ع السلطوي لإلدارة، و�ان من أ�م مرتكزات �ذا املف�وم ا��ديد تب�� سياسة �نفت

املباشر وامليدا�ي باملواطن ملالمسة مشا�لھ �� ع�ن امل�ان وإشراكھ �� إيجاد ا��لول املناسبة واملالئمة، 

و�التا�� �نتقال من إدارة ب��وقراطية اس�بدادية يحكم�ا التدب�� الضبطي إ�� إدارة مواطنة وخدماتية 

للمشاركة وال�شاور �� �مور ال�� ��م�م واتخاذ قرارات �عتمد التدب�� ال�شار�ي الذي يف�� ا��ال ل��ميع 

غ�� أن التغي�� امل�شود واج�تھ عراقيل ومعيقات �� ظل غياب ترسانة �شر�عية ت�ب�� . جماعية �شأ��ا

مع صدور الدستور ا��ديد  2011ديمقراطية إدار�ة حقيقية، واستمر الوضع ع�� حالھ ح�� حدود سنة 

  .جديدة للمملكة الذي أسس ملرحلة

  2011م�انة الديمقراطية �دار�ة �� القانون املغر�ي �عد سنة : ا��ور الثا�ي

نقطة تحول م�مة �� عالقة املدار باإلدارة، حيث أو�� املشرع املغر�ي أ�مية كب��ة  2011ش�لت سنة 

لية صناعة آلليات الديمقراطية �دار�ة من خالل تقن�ن أساليب املشاركة وال�شاور و�س�شارة �� عم

القرار �داري والقطع مع القرارات �نفرادية، وذلك بالتنصيص عل��ا �� الدستور والعديد من 

  .ال�شر�عات والقوان�ن ال�� تنظم مختلف ��شطة �دار�ة سواء ع�� املستوى الوط�� أو ا����

                                                 
 6بتار�خ  4810ر عدد .املتعلق بحر�ة �سعار واملنافسة، ج 06 -99، ب�نفيذ قانون رقم 2000يونيو  5بتار�خ  1-00 -�225ف رقم ظ��� شر  -1

 .1941، ص 2000يوليوز 
 .631ص . 2372ر عدد .، ج1958ف��اير  �24شأن النظام �ساسية للوظيفة العمومية الصادر ��  008/58ظ���  -2
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د ع�� دور �ذه الكث�� من املواد للتأكي 1خصص الدستور ا��ديد للمملكة: ع�� مستوى الدستور 

�ليات �� إفراز قرارات إدار�ة ديمقراطية وعادلة وإدارة مواطنة ومنفتحة و�شاركية �� أفق الوصول 

�كذا، فقد عزز الدستور م�انة . لعالقة متوازنة ب�ن �دارة واملواطن أساس�ا التعاون وال�شاور والشراكة

ن الباب املتعلق باألح�ام العامة الذي نص ع�� املشاركة �� العديد من الفصول، بدءا من الفصل �ول م

يقوم النظام الدستوري للمملكة ع�� أساس فصل السلط، وتواز��ا و�عاو��ا، والديمقراطية : "ما ي��

، وع�� أن ا��معيات 2"املواطنة وال�شاركية، وع�� مبادئ ا���امة ا��يدة، ور�ط املسؤولية با��اسبة

املنظمات غ�� ا���ومية �سا�م �� إطار الديمقراطية ال�شاركية، �� إعداد امل�تمة بقضايا الشأن العام، و 

قرارات ومشار�ع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية، وكذا �� تفعيل�ا وتقييم�ا وع�� �ذه 

كما نص ع�� . 3املؤسسات والسلطات تنظيم �ذه املشاركة، طبق شروط وكيفيات يحدد�ا القانون 

شاور من طرف السلطات العمومية وذلك ��دف إشراك مختلف الفاعل�ن �جتماعي�ن، إحداث �يئات لل�

وأعطى للمواطن ا��ق �� تقديم ملتمسات �� . ��4 إعداد السياسات العمومية وتفعيل�ا وتنفيذ�ا وتقييم�ا

 ، وعمل الدستور أيضا ع�� ضمان أوسع5مجال ال�شر�ع وكذا ا��ق �� تقديم عرائض للسلطات العمومية

مشاركة ممكنة للمغار�ة املقيم�ن با��ارج �� املؤسسات �س�شار�ة، و�يئات ا���امة ا��يدة، ال�� 

كما حظيت املشاركة ع�� املستوى ا���� أيضا با�تمام املشرع الدستوري، . 6يحد��ا الدستور أو القانون 

� ا��ر، وع�� التعاون من خالل التأكيد ع�� أن التنظيم ا���وي وال��ا�ي يرتكز ع�� مبادئ التدب�

والتضامن، وع�� مشاركة الس�ان ا��لي�ن �� تدب�� شؤو��م، والرفع من مسا�م��م �� التنمية ال�شر�ة 

وع�� أن ا��الس ا��لية ل���ة وا��ماعات ال��ابية �خرى، تضع آليات �شاركية . املندمجة واملستدامة

عيات �� إعداد برامج التنمية وتتع��ا، كما يمكن ل��وار وال�شاور، لت�س�� مسا�مة املواطن�ن وا��م

للمواطن�ن واملواطنات وا��معيات تقديم عرائض، ال�دف م��ا مطالبة ا��لس بإدراج نقطة تدخل �� 

كما حرص املشرع الدستوري ع�� �عز�ز دور �س�شارة �آلية م�مة . 7اختصاصاتھ ضمن جدول أعمالھ

ل اتخاذ القرار، من خالل إحداث �يئات ومؤسسات خاصة بالتنمية لتب�� الديمقراطية �دار�ة �� مسلس

ال�شر�ة واملستدامة والديمقراطية ال�شاركية، واملتمثلة با��لس �ع�� لل��بية والت�و�ن والبحث العل��، 

وا��لس �س�شاري لألسرة والطفولة باإلضافة للمجلس �س�شاري للشباب والعمل ا��معوي، �ذه 

                                                 
شعبان  28مكرر بتار�خ  5964ر عدد .ب�نفيذ نص الدستور، ج) 2011يوليوز  29( 1932شعبان  27صادر ��  1-11-91ظ��� شر�ف رقم  -1

 .3601، ص )2011يوليوز  30( 1932
 .3604س، ص .م 5964ر عدد .الفصل �ول من الدستور ج -2
 .3604س، ص .م 5964ر عدد .من الدستور ج 12الفصل  -3
 .3604فس املرجع، ص من الدستور، ن 13الفصل  -4
 .3604من الدستور، نفس املرجع، ص  15و  14الفصل  -5
 .3604، نفس املرجع، ص 18الفصل  -6
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ن �ان دور�ا اس�شاري فقط، إال أ��ا �سا�م بآرا��ا واق��احا��ا �� القرارات املتخذة املؤسسات وإ

  .1بخصوص ميدان تخصص �ل واحدة م��ا

تأكيدا ملا جاء بھ الدستور، أصدر املشرع املغر�ي العديد من : ع�� مستوى ال�شر�عات الوطنية

ات الديمقراطية �دار�ة، كما �و القوان�ن ال�� تفعل �عض الفصول من الدستور ال�� تنص ع�� آلي

ليحدد شروط  2الشأن فيما يتعلق بحق املواطن �� تقديم امللتمسات والعرائض، حيث جاء قانون تنظي��

وكيفيات ممارسة ا��ق �� تقديم امللتمسات �� مجال ال�شر�ع، وآخر خاص بتحديد شروط وكيفيات 

ما أتاح الفرصة للمواطن�ن وا��تمع املد�ي م3.ممارسة ا��ق �� تقديم العرائض للسلطات العمومية

للمسا�مة �� املبادرات ال�شر�عية وتوجيھ املطالب واملق��حات للسلطات املعنية قصد اتخاذ �جراءات 

كما عرفت �دارة �قتصادية تكر�س . املناسبة بخصوص �مور ال�� ��م�م و�س��دف املص��ة العامة

، الذي يلزم �دارة بضرورة 4ن املتعلق بقانون �سعار واملنافسةأسلوب �س�شارة من خالل القانو 

) 2املادة (اس�شارة مجلس املنافسة بخصوص القرارات ال�� تتعلق بتحديد أسعار السلع وا��دمات 

والتداب�� املؤقتة املتخذة ضد أي انخفاض أو ارتفاع فاحش �� �سعار تمليھ ظروف ) 3املادة (وتنظيم�ا 

  ).4املادة (است�نائية 

وإ�� جانب تقنيات املشاركة و�س�شارة وال�شاور، �ش�ل �خبار والشفافية �دار�ة رافعة  

للديمقراطية �دار�ة، و�ذا ما أكده املشرع من خالل إصدار القانون املتعلق با��ق �� ا��صول ع�� 

اطن�ن واملواطنات �� ا��صول الذي نص ع�� حق املو  27، تفعيال ملا أقره الدستور �� الفصل 5املعلومات

ع�� املعلومات املوجودة �� حوزة �دارة العمومية، واملؤسسات املنتخبة، وال�يئات امل�لفة بم�ام املرفق 

 .العام

تفعيال ملا جاء بھ الدستور خصوصا �� : ع�� مستوى القوان�ن التنظيمية ل��ماعات ال��ابية

طية �دار�ة وال�شاركية ع�� املستوى ا���� من خالل منھ، عزز املشرع م�انة الديمقرا 139الفصل 

�كذا، نصت القوان�ن التنظيمية املتعلقة با��ماعات . القوان�ن التنظيمية ل���ات و�قاليم وا��ماعات

ال��ابية ع�� املقار�ة ال�شاركية �� املسا�مة �� عملية إعداد القرارات واملشار�ع لدى املؤسسات املنتخبة 

                                                 
 .3626من الدستور، نفس املرجع، ص  170و 169 - 168الفصول  -1
 .6078، ص 2016غشت  18بتار�خ  6492ر عدد .، ج2016يوليو  28الصادر بتار�خ  64.14قانون تنظي�� رقم  -2
 .6074، ص 2016غشت  18بتار�خ  6492ر عدد .، ج2016يوليو  28الصادر بتار�خ  44.14قانون تنظي�� رقم  -3
تار�خ ب 6276ر عدد .املتعلق بحر�ة �سعار واملنافسة، ج 104 - 12، ب�نفيذ قانون رقم 2014يونيو  30بتار�خ  1-14 -116ظ��� شر�ف رقم  -4
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ع�� وضع آليات لتنظيم مشاركة  1حيث نص القانون التنظي�� املتعلق با��ماعات. �ا وتقييم�اوكذا تفعيل

 "منھ، وال�� جاء ف��ا 119ا��معيات �� إعداد وت�بع وتقييم السياسات العمومية ال��ابية إذ نصت املادة 

يات �شاركية من الدستور، تحدث مجالس ا��ماعات آل 139تطبيقا ألح�ام الفقرة �و�� من الفصل 

ل��وار وال�شاور لت�س�� مسا�مة املواطنات واملواطن�ن وا��معيات �� إعداد برامج العمل وت�بع�ا طبق 

تحدث لدى مجلس ا��ماعة "ع�� أنھ  120ونصت املادة  ."الكيفيات ا��ددة �� النظام الداخ�� ل��ماعة

القضايا املتعلقة بتفعيل مبادئ  �يئة اس�شار�ة �شراكة مع فعاليات ا��تمع املد�ي تختص بدراسة

  ."�يئة املساواة وت�افؤ الفرص ومقار�ة النوع"املساواة وت�افؤ الفرص ومقار�ة النوع �س�� 

ع�� إحداث  110تب�� بدوره نفس الن�� حيث نص �� املادة  2القانون التنظي�� للعماالت و�قاليم،

ن�ن واملواطنات وا��معيات �� إعداد برامج التنمية آليات �شاركية ل��وار وال�شاور لت�س�� مسا�مة املواط

كما تحدث مجالس العمالة أو �قليم . وت�بع�ا طبق كيفيات تحدد �� النظام الداخ�� للعمالة أو �قليم

�يئة اس�شار�ة �شراكة مع فعاليات ا��تمع املد�ي تختص بدراسة القضايا �قليمية املتعلقة بتفعيل 

  . )111املادة (فؤ الفرص ومقار�ة النوع مبادئ املساواة وت�ا

ع�� إحداث آليات �شاركية  ��116 املادة  3وع�� املستوى ا���وي، نص القانون التنظي�� ل���ات

ل��وار وال�شاور لت�س�� مسا�مة املواطن�ن واملواطنات وا��معيات �� إعداد برامج التنمية وت�بع�ا طبق 

ثالث �يئات اس�شار�ة تحدث لدى  117، كما حددت املادة كيفيات تحدد �� النظام الداخ�� ل���ة

مجلس ا���ة تختص �و�� بدراسة القضايا ا���و�ة املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وت�افؤ الفرص 

ومقار�ة النوع وتحدث �شراكة مع فعاليات ا��تمع املد�ي، والثانية �ع�� بدراسة القضايا املتعلقة 

��تم الثالثة بدراسة القضايا ا���و�ة ذات الطا�ع �قتصادي وتحدث �شراكة با�تمامات الشباب، فيما 

 .مع الفاعل�ن �قتصادي�ن 

إ�� جانب تأكيد�ا ع�� أ�مية املشاركة وا��وار وال�شاور ودور�ا الفعال �� �عز�ز الديمقراطية 

واطن�ن وا��معيات �� تقديم �دار�ة ا��لية، نصت القوان�ن التنظيمية الثالثة السالفة الذكر ع�� حق امل

عرائض ي�ون ال�دف م��ا مطالبة ا��الس ا��ماعية، �قليمية وا���و�ة إدراج نقط تدخل �� صالحيا��ا 

 .ضمن جدول أعمال�ا
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  سبل تجاوز املعيقات و�نتقال نحو إدارة ديمقراطية ع�� مستوى املمارسة: ا��ور الثالث

دارة املغر�ية ع�� مستوى تطبيق واعتماد آليات من خالل جردنا للتطور الذي عرفتھ � 

ب�ل مساو��ا  2011الديمقراطية �دار�ة، يت�� جليا رغبة املشرع املغر�ي �� طي مرحلة ما قبل دستور 

وسلبيا��ا، و�نخراط �� مرحلة جديدة �دف�ا تحس�ن عالقة �دارة باملواطن عن طر�ق إتاحة �خ�� 

وقد تم��ت . صناعة القرار �داري سواء �ش�ل مباشر أو بال�شاور و�س�شارة ا��ال للمشاركة �� عملية

�ذه املرحلة بإصدار العديد من ال�شر�عات والقوان�ن ال�� واكبت التوجھ الدستوري ا��ديد القائم ع�� 

ذا إال أن �. مبادئ ا���امة ا��يدة، والديمقراطية املواطنة وال�شاركية، ور�ط املسؤولية با��اسبة

التطور ا��اصل ع�� مستوى ال��سانة القانونية ال زالت �ع��يھ الكث�� من �كرا�ات �� أفق تفعيل�ا ع�� 

أرض الواقع، م��ا ما �و مرتبط بالقوان�ن نفس�ا وم��ا ما �و مرتبط باإلدارة وموظف��ا وم��ا ما يتعلق 

 .باملدار

�دار�ة ع�� مستوى املمارسة �ستوجب  إن التكر�س الفع�� للديمقراطية: ع�� املستوى القانو�ي

من املشرع القيام بدوره كما يجب، والتدخل بفعالية لتعز�ز م�ان��ا �� مختلف ال�شر�عات والقوان�ن ذات 

الطا�ع �داري، وذلك بالتنصيص ع�� إلزام �دارة باعتماد املشاركة �دار�ة �آلية �� عملية إعداد واتخاذ 

، بل و إلزام �دارة أيضا بضرورة �خذ بما تؤول إليھ ن�يجة املشاركة وما القرارات، ول�س �ذا فقط

تمخضت ع��ا من مواقف وأراء، و�ذا ما يتطلب ع�� س�يل املثال تقو�ة تقنية �س�شارة �دار�ة وذلك 

ع بتوسيع نطاق تطبيق �س�شارة املطابقة بدل �س�شارة �ختيار�ة و�لزامية، �ذا إ�� جانب توسي

مجاالت تطبيق التقنيات �خرى للمشاركة �ال�شاور والبحث العل��، وذلك بتقني��ا وتقييد �دارة بضرورة 

وموازاة مع . �خذ ب�تائج�ا ع�� مستوى مختلف ال�شر�عات والقوان�ن ال�� ��م امليدان �داري با��صوص

ف املؤسسات الدستور�ة وال�يئات ذلك يتع�ن �عز�ز عضو�ة ا��تمع املد�ي وتقو�ة م�انتھ داخل مختل

�س�شار�ة ال�� �ع�� با���امة و�الديمقراطية ال�شاركية، �ش�ل يمكنھ من املشاركة �� جميع مراحل 

إعداد القرار العمومي واتخاذه وتنفيذه وتقييمھ، وتقاسم املسؤولية مع مختلف �يئات ومصا�� الدولة، 

و�ة دور وم�ام �ذه ال�يئات من خالل التأكيد ع�� إلزامية �� إطار من التضامن والتعاون، باإلضافة لتق

. 1آرا��ا ومق��حا��ا وضرورة �خذ ��ا بدل جعل�ا اختيار�ة كما �و منصوص عليھ �� القوان�ن ا��دثة ل�ا

�ذا ولت�س�� التطبيق الفع�� ل�ذه �جراءات وا��طوات، وتقو�ة فرص نجاح�ا، يتع�ن اعتماد مساطر 

  .وا��ة لضمان مشاركة فعلية وفعالة للمواطن وا��تمع املد�ي �� امليدان �داري م�سطة وشفافة و 

                                                 
  : انظر ع�� س�يل املثال -1

ر عدد .املتعلق با��لس �س�شاري لألسرة والطفولة، ج 78 -14، ب�نفيذ قانون رقم 2016يوليو  20بتار�خ  1-16 - 102ظ��� شر�ف رقم 

  .5988ص  ،2016غشت  15بتار�خ  6491

ر .املتعلق با��لس �س�شاري للشباب والعمل ا��معوي، ج 89 -15، ب�نفيذ قانون رقم 2018يناير  2بتار�خ  1- 17 - 112ظ��� شر�ف رقم 

 .436، ص 2018يناير  18بتار�خ  6640عدد 
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إن اعتماد آليات الديمقراطية �دار�ة �� عملية اتخاذ القرار �داري  يتطلب : ع�� مستوى �دارة

كما أشرنا توافر الكث�� من الشروط لضمان نجاح�ا والقيام بدور�ا ع�� أكمل وجھ، ومن ب�ن �ذه 

الشروط تلك املتعلقة باإلدارة ذا��ا، فنجاح أية عملية إلشراك املدار �� صناعة القرارات �دار�ة ال�� 

��مھ، ر��ن بوجود إدارة مواطنة ومنفتحة ع�� محيط�ا، �سود�ا الديمقراطية والشفافية �� تدب�� 

ت ال�� �عن��م، وأال ي�ون ذلك �شاط�ا، مما يجعل�ا تتقبل بصدر رحب مشاركة املدار�ن ل�ا �� اتخاذ القرارا

القبول راجع فقط إ�� إلزام�ا من الناحية القانونية وتتخذ من املشاركة غطاء يجنب قرارا��ا عيوب 

و�� غياب توافر تلك الصفات والشروط �� �دارة، فإن فرص نجاح أية محاولة إلشراك . املشروعية

ألن قبول �دارة �عملية املشاركة و�� غ�� مقتنعة ��ا املواطن�ن �� املسلسل التقر�ري ت�اد ت�ون منعدمة، 

أو غ�� راغبة ف��ا يجعل م��ا مجرد عملية روتي�ية أو �� أفضل �حوال إجراء ش�ليا ال يؤثر �� محتوى 

القرار ومضمونھ، فاإلدارة بما ل�ا من سلطة تقدير�ة واسعة �ستطيع من خالل�ا �ستغناء عن ن�يجة 

. ع��ا من آراء ومواقف، و�التا�� تضل �ذه القرارات محتفظة بخاصي��ا �نفرادية املشاركة وما تمخضت

والسؤال الذي يفرض نفسھ �و أنھ إذا �ان �مر �كذا فلماذا ال��وء لعملية يت�� مسبقا عدم جدوا�ا 

ما �ع��م  وفائد��ا؟ أال �عد املشاركة �� �ذه ا��الة أداة لإلدارة لتلميع صور��ا وإضفاء املشروعية ع��

  اتخاذه من قرارات انفرادية؟

ول�ي نصل باإلدارة املغر�ية ملستوى �دارة املواطنة، الديمقراطية وال�شاركية، يتوجب اعتماد 

التدب�� ا��يد لكفاءا��ا من خالل تب�� املوضوعية والشفافية و�ستحقاق �� مسطرة التوظيف والتعي�ن 

ب �� امل�ان املناسب، مما س�سا�م �� إيجاد مسؤول�ن إدار��ن �� مناصب املسؤولية لوضع الرجل املناس

قادر�ن ع�� أداء م�ام�م ع�� أكمل وجھ، ضمن إطار الدستور وال�شر�عات ا��تلفة ال�� أعادت �عتبار 

كما يجب أن يواكب ذلك عملية ت�و�ن فعالة ومناسبة ومستمرة لرجال �دارة . للمواطن وا��تمع املد�ي

فاملمارسة الس�ئة . ممارسة السلطة، ألن مستوى الت�و�ن ينعكس �ش�ل كب�� ع�� �ؤالءوللمعني�ن ب

والتعسفية للسلطة من خالل القرارات �نفرادية ت�ون ن�يجة لعدم ن�� ت�و�ن مناسب ومالئم للمنصب 

ار �� موضوع التعي�ن، و�التا�� يتع�ن تحس�س املسؤول �داري خالل عملية الت�و�ن بأ�مية إشراك املد

عملية اتخاذ القرار وكيفية ت�سيط وتوضيح املساطر املتعلقة بالتطبيق �مثل آلليات الديمقراطية 

�ذا دون إغفال دور املساءلة �� دعم �خالقيات داخل �دارة العمومية، فالتدب�� ا��يد ل�ذه . �دار�ة

عمال السلطة وا��روج عن الكفاءات البد وأن تصاحبھ املساءلة عن �ل انحراف أو �عسف �� است

القانون من خالل قرارات انفرادية وغ�� ديمقراطية، ال���ء الذي سيجعل املسؤول �داري يفكر مليا قبل 

�قدام ع�� اتخاذ قرارات قد ت�ون غ�� مشروعة ومضرة باملرتفق�ن، ملا س�نجم عن ذلك من عواقب 

 .يمكن أن تمس بم�انتھ ومنصبھ

مان نجاح أية عملية إلشراك املدار �� اتخاذ القرار، البد من توافر شروط لض: فيما يتعلق باملدار

�� الطرف املع�� ��ذا القرار، واملالحظ أنھ غالبا ما يقف ا��انب الثقا�� ومستوى الت�و�ن عائقا أمام 
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من تحقق فاعلية املشاركة �� صناعة القرار �داري، خاصة �� املواضيع وا��االت ال�� تتضمن الكث�� 

�مور التقنية والقانونية ال�� تفرض ع�� املدار إملاما واسعا بخبايا �سي�� الشأن العام، ال���ء الذي ال 

يتحقق �� الغالب، مما يجعل من املشاركة �دار�ة عديمة ا��دوى، خاصة مع إملام �دارة بمختلف �ذه 

�ساعد�ا �� التأث�� ع�� مسار ومضمون �مور ال�� ت�ون موضوع لل�شاور أو لالس�شارة أو غ���ما، مما 

تلك �راء من خالل قدر��ا ع�� �قناع و�غراء أحيانا، و�ذا عكس املدار الذي يجد غالبا نفسھ مج��ا 

ع�� ا��ضوع الق��احات وآراء �دارة، �مر الذي يقف حائال أمام إم�انية توسيع نطاق املشاركة ل�شمل 

و�ذا ما يفرض ��تمام بالت�و�ن، من خالل تحس�س املواطن . ملعني�نأك�� عدد ممكن من املواطن�ن ا

بأ�مية ممارسة حقھ الدستوري �� املشاركة �� صناعة القرارات �دار�ة ال�� ��مھ، وذلك عن طر�ق 

تنظيم وتكثيف دورات ت�و��ية �شرف عل��ا خ��اء وأساتذة مختص�ن �� امليدان، ي�ون �دف�ا شرح 

جراءات القانونية املتعلقة بممارسة �ذا ا��ق وت�سيط�ا، �� أفق ترسيخ وتكر�س وتوضيح املساطر و� 

ثقافة املشاركة لدى املواطن، ع�� أن يواكب ذلك لقاءات للتحس�س بأ�مية العمل ا��معوي و�نخراط 

. ��صوص�� إطار جمعيات ا��تمع املد�ي لتحقيق مشاركة أوسع �� القرارات ال�� �ع�� بالتنمية ا��لية با

و�عد ا��ق �� تقديم العرائض الذي نص عليھ الدستور وكذا القوان�ن التنظيمية ل��ماعات ال��ابية �� 

مقدمة ا��قوق ال�� تر�� للديمقراطية �دار�ة باملغرب، وقد عرف تطبيق�ا تطورا الفتا خالل سنة 

وائب والسلبيات ال�� ترتبط مقارنة بالسنوات الثالث السابقة، لكن �ذا التطور رافقتھ �عض الش 2019

  .أساسا بقلة التجر�ة وغياب الت�و�ن �� �ذا امليدان

ش�ن��  31فبعد اطالعنا ع�� حصيلة تقديم العرائض عل مستوى ا��ماعات ال��ابية إ�� غاية 

�غية معرفة ��م �اتھ العرائض، املآل ا��صص ل�ا ومدى اح��ام املقتضيات القانونية واملسطر�ة  2019

، تب�ن لنا أن 1من طرف املواطنات واملواطن�ن أو ا��معيات ومعا����ا من طرف ا��الس املنتخبة لوضع�ا

وقد عللت ا��الس . باملائة �48سبة العرائض املرفوضة واملقدمة من طرف املواطنات واملواطن�ن بلغت 

نونية املنصوص عل��ا املنتخبة �ذا الرفض �عدة أسباب راجعة باألساس إما لعدم اح��ام املقتضيات القا

�� القوان�ن التنظيمية، أو الش�ل املنصوص عليھ �� النصوص التطبيقية أو لعدم اختصاص ا��الس 

فاملالحظ �نا أن  .املنتخبة بال�سبة للنقطة أو النقط املدرجة �� العر�ضة أو عدم توفر �عتمادات املالية

التنظيمية والنصوص التطبيقية املتعلقة بالعرائض  عدم دراية املواطنات واملواطن�ن بمقتضيات القوان�ن

باملائة من �سباب ال�� دفعت ا��الس املنتخبة لرفض إدراج العرائض �� جدول  82ش�ل أك�� من 

و�نا يتج�� دور الت�و�ن وأ�ميتھ �� تجنب تكرار �ذه �خطاء مستقبال، لضمان مشاركة قو�ة  .أعمال�ا

 . د�ي �� تدب�� شؤو��م اليومية خاصة �دار�ة م��اوفعالة للمواطن�ن وا��تمع امل

                                                 
 .لية ل��ماعات ا��لية، وزارة الداخليةتقديم العرائض ل��ماعات ال��ابية كنموذج، املدير�ة ا��: الديمقراطية ال�شاركية ا��لية -1
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خالصة ل�ل ما سبق، يمكن القول أن ا��ياة �دار�ة باملغرب عرفت تطورا �اما ونقلة نوعية ع�� 

مستوى إعداد واتخاذ القرار، من خالل التكر�س الدستوري والقانو�ي آلليات ومبادئ الديمقراطية 

لتدب�� �داري، لكن التطبيق الفع�� لتلك املقتضيات الدستور�ة ال�شاركية وا���امة ا��يدة �� ا

والنصوص ال�شر�عية ال زالت تواج�ھ صعو�ات وعراقيل تحول دون �نتقال نحو إدارة ديمقراطية 

حقيقية تفرز لنا قرارات إدار�ة تقوم ع�� ال�شارك وال�شاور مع املعني�ن ��ا، ال���ء الذي يكرس من ال�وة 

و�نا ن�ساءل عن مغزى وجود دستور حدا�ي و�شر�عات متطورة تضا�� . القانون واملمارسةالقائمة ب�ن 

  تلك املعمول ��ا �� البلدان ال�� ل�ا عراقة �� الديمقراطية، إذا لم تفعل واقعيا ع�� مستوى املمارسة؟
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 نآلیة الدفع بعدم الدستوریة في مواجھة مقتضیات ذات الصلة بحقوق اإلنسا

من أ�م الغايات ال�� جاء ��ا إقرار الدفع �عدم دستور�ة القوان�ن، تصفية النظام القانو�ي من 

املقتضيات املاسة با��قوق وا��ر�ات، و�و ما سيجعل ا��كمة الدستور�ة تضطلع بم�مة تفس�� 

د مع�� ا��قوق الدستور�ة وتأو�ل�ا، رغم أن وظيفة القا��� الدستوري ال تقتصر فقط ع�� تحدي

ا��قوق وا��ر�ات وتأو�ل�ا، بل تتعدا�ا إ�� التوفيق ب�ن مع�� ا��قوق والواقع، وقد يتحول دور�ا إ�� 

، خاصة إذا استحضرنا أن ا��قوق الدستور�ة ل�ست مف�وما 

الئحة من��ية، ول�شارك مكتمل البناء، بل يخضع للتطو�ر من طرف ا��تمع، فا��قوق الدستور�ة ل�ست 

ا��كمة الدستور�ة مع ا���ات الفاعلة �� ا��تمع �� اك�شاف معا�ي الدستور ع�� ضوء اختيارات 

وس�تعرض �� �ذا املقال ��موعة من املقتضيات، غالبا ما ت�ون محل جدل وخالف مجتم��، 

عمومي، �ا��ق �� ا��ياة وا��ق �� 

  ).مطلب ثا�ي(، ع�� أن نتعرض إلش�الية ا��ر�ات الفردية �� عالق��ا بالقوان�ن 

  حدود ا��ق �� ا��ياة ومبدأ املساواة

إلعدام ع�� ا��ق �� ا��ياة �أول حق يتمتع بھ ��سان، وغالبا ما يث�� النطق با

كحكم �� مجموعة من القضايا، ردود أفعال متباينة ب�ن مؤ�د ورافض، مما سي�ون معھ القا��� 

الدستوري مطالب بالبت �� دستور�ة القوان�ن السالبة ل��ياة، وإيجاد تأو�ل دستوري ل��ق �� ا��ياة 

ما �شار بان��اكھ ��  ، كما �ش�ل املساواة مبدأ دستور�ا، غالبا

                                                 
1 - Louis Favoreu, droit constitutionnel et droits de l’Homme, rapports français au 2 ème congrès mondial de l’association 

internationale de droit constitutionnel, op.cit, p 62.
2 -Dominique Rousseau, Y a -t-il contrôl

du droit, Op . Cit, p 23. 
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آلیة الدفع بعدم الدستوریة في مواجھة مقتضیات ذات الصلة بحقوق اإلنسا

من أ�م الغايات ال�� جاء ��ا إقرار الدفع �عدم دستور�ة القوان�ن، تصفية النظام القانو�ي من 

املقتضيات املاسة با��قوق وا��ر�ات، و�و ما سيجعل ا��كمة الدستور�ة تضطلع بم�مة تفس�� 

ا��قوق الدستور�ة وتأو�ل�ا، رغم أن وظيفة القا��� الدستوري ال تقتصر فقط ع�� تحدي

ا��قوق وا��ر�ات وتأو�ل�ا، بل تتعدا�ا إ�� التوفيق ب�ن مع�� ا��قوق والواقع، وقد يتحول دور�ا إ�� 

، خاصة إذا استحضرنا أن ا��قوق الدستور�ة ل�ست مف�وما 1التحكيم �� استحضار للمص��ة العامة

مكتمل البناء، بل يخضع للتطو�ر من طرف ا��تمع، فا��قوق الدستور�ة ل�ست 

ا��كمة الدستور�ة مع ا���ات الفاعلة �� ا��تمع �� اك�شاف معا�ي الدستور ع�� ضوء اختيارات 

وس�تعرض �� �ذا املقال ��موعة من املقتضيات، غالبا ما ت�ون محل جدل وخالف مجتم��، 

عمومي، �ا��ق �� ا��ياة وا��ق �� ولندرس �عض النماذج القانونية ال�� �ش�ل موضوعا للنقاش ال

، ع�� أن نتعرض إلش�الية ا��ر�ات الفردية �� عالق��ا بالقوان�ن 

حدود ا��ق �� ا��ياة ومبدأ املساواة: املطلب �ول 

ع�� ا��ق �� ا��ياة �أول حق يتمتع بھ ��سان، وغالبا ما يث�� النطق با 2011

كحكم �� مجموعة من القضايا، ردود أفعال متباينة ب�ن مؤ�د ورافض، مما سي�ون معھ القا��� 

الدستوري مطالب بالبت �� دستور�ة القوان�ن السالبة ل��ياة، وإيجاد تأو�ل دستوري ل��ق �� ا��ياة 

، كما �ش�ل املساواة مبدأ دستور�ا، غالبا)فقرة أو��(املنصوص عليھ �� الدستور 

  ).فقرة ثانية
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من أ�م الغايات ال�� جاء ��ا إقرار الدفع �عدم دستور�ة القوان�ن، تصفية النظام القانو�ي من 

املقتضيات املاسة با��قوق وا��ر�ات، و�و ما سيجعل ا��كمة الدستور�ة تضطلع بم�مة تفس�� 

ا��قوق الدستور�ة وتأو�ل�ا، رغم أن وظيفة القا��� الدستوري ال تقتصر فقط ع�� تحدي

ا��قوق وا��ر�ات وتأو�ل�ا، بل تتعدا�ا إ�� التوفيق ب�ن مع�� ا��قوق والواقع، وقد يتحول دور�ا إ�� 

التحكيم �� استحضار للمص��ة العامة

مكتمل البناء، بل يخضع للتطو�ر من طرف ا��تمع، فا��قوق الدستور�ة ل�ست 

ا��كمة الدستور�ة مع ا���ات الفاعلة �� ا��تمع �� اك�شاف معا�ي الدستور ع�� ضوء اختيارات 

  .2ا��تمع

وس�تعرض �� �ذا املقال ��موعة من املقتضيات، غالبا ما ت�ون محل جدل وخالف مجتم��،  

ولندرس �عض النماذج القانونية ال�� �ش�ل موضوعا للنقاش ال

، ع�� أن نتعرض إلش�الية ا��ر�ات الفردية �� عالق��ا بالقوان�ن )مطلب أول (املساواة 

2011نص دستور 

كحكم �� مجموعة من القضايا، ردود أفعال متباينة ب�ن مؤ�د ورافض، مما سي�ون معھ القا��� 

الدستوري مطالب بالبت �� دستور�ة القوان�ن السالبة ل��ياة، وإيجاد تأو�ل دستوري ل��ق �� ا��ياة 

املنصوص عليھ �� الدستور 

فقرة ثانية(�عض القوان�ن 

  

Louis Favoreu, droit constitutionnel et droits de l’Homme, rapports français au 2 ème congrès mondial de l’association 

e de constitutionnalité des lois en France, in la constitutionnalisation des branches 
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  ا��ق �� ا��ياة: الفقرة �و��

�عت�� ا��ق �� ا��ياة من أول ا��قوق ال�� يتمتع ��ا ��سان، بحيث ت�ون ا��قوق �خرى من دونھ 

ھ إ�� ، ف�و حق مالزم لإل�سان يك�سبھ بمجرد خروج1غ�� ذات مع��، فا��ياة شرط ملمارسة با�� ا��قوق 

ا��ياة، بل ح�� و�و �� بطن أمھ عندما يتعلق �مر باعتداء ع�� حياة جن�ن، فحق ا��ياة مكفول بموجب 

  .الشرا�ع السماو�ة ونصوص �تفاقيات الدولية، �أصل ثابت ل�ل إ�سان وقاعدة عامة

ان ، ع�� حق الفرد �� ا��ياة وا��ر�ة و�م1948نص �عالن العال�� ��قوق ��سان لسنة 

، كما أدرجھ الع�د الدو�� ا��اص با��قوق املدنية والسياسية واعت��ه حقا مالزما ل�ل إ�سان، 2ال�����

وذ�ب إ�� أن ا��رمان من ا��ياة جر�مة من جرائم �بادة ا��ماعية، كما وجھ الدول ال�� لم تلغ عقو�ات 

  .�3 حماية �ذا ا��ق�عدام، إ�� ا��كم بھ �� ا��رائم أشد خطورة، ولم �عف مسؤولي��ا �

، فقد نص ع�� أن ا��ق �� ا��ياة �و أول ا��قوق ل�ل إ�سان و�ح�� 2011و�الرجوع إ�� دستور 

، و�و ما �ع�� أن املشرع الدستوري وإن أقر ا��ق �� ا��ياة للمواطن�ن، فإنھ أو�ل 4القانون �ذا ا��ق

تصاص بال�شر�ع �� ا��قوق وا��ر�ات م�مة حماية �ذا ا��ق للقانون أي لل��ملان، باعتباره صاحب �خ

، وحماية القانون ل�ذا ا��ق لن �5ساسية املنصوص عل��ا �� التصدير، و�� فصول أخرى من الدستور 

ت�ون إال بإلغاء أي فعل أو إجراء ��دف إ�� إز�اق الروح ال�شر�ة، ولكن الواقع يؤكد أن القضاء املغر�ي 

 .6عامل مع�ا بكث�� من ال��يث و�تزانالزال يصدر عقو�ة �عدام، رغم أنھ يت

فإذا �انت عقو�ة �عدام منصوص عل��ا �� ال�شر�ع ا��نا�ي، و�مقدور القضاء الزجري ا��كم ��ا، 

فإن املمارسة أبانت عن توجھ ثابت نحو �لغاء الواق�� ل�ا، بالتقليص من نطق�ا والعزوف عن تنفيذ�ا، 

، �� الوقت الذي ترتفع 7البا ما يتمتع املدانون ��ا بالعفو املل�يوقد نفذت ثالث مرات منذ �ستقالل وغ

فيھ �صوات املنادية بإلغاء �ذه العقو�ة، والسيما من طرف املنظمات غ�� ا���ومية، خاصة مع ظ�ور 

  .�8ئتالف املغر�ي ملنا�ضة عقو�ة �عدام

                                                 
  .127: عبد القادر �عرج، السياسة ال�شر�عية والقضائية وإش�الية حماية حقوق ��سان باملغرب، مرجع سابق، ص- 1
  .�1948سان من �عالن العال�� ��قوق � 3املادة - 2
  .1980ماي  21بتار�خ  3225ر عدد -من الع�د الدو�� ا��اص با��قوق املدنية والسياسية امل�شور �� ج 6املادة - 3
  .2011من دستور اململكة املغر�ية لسنة  20الفصل  - 4
  .2011من دستور اململكة املغر�ية لسنة  71الفصل - 5

 لعدل وا��ر�ات م�شورة ع�� الرابطورقة حول عقو�ة �عدام أعد��ا وزارة ا-6 

 www.justice.gov.ma/downloanding//fille_apropos-paine.mort.PDFaspx . 
ة عمل ا��لس �ع�� والتحوالت �قتصادية و�جتماعية، مرجع أحمد ال��امي، ا��قوق املدنية �� اج��اد الغرفة املدنية �� أشغال ندو - 7

  .352-351سابق، ص 
  .104دمحم السكتاوي، خارطة طر�ق من أجل التغي�� وحقوق ��سان �� املغرب، مرجع سابق، ص-8
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م�انية العدول ع��ا �عد إن �عدام عقو�ة خط��ة ي��تب ع��ا سلب حياة ��سان، مع عدم إ

التنفيذ، و�التا�� يمكن أن �عتمد القا��� ع�� أدلة ووقا�ع باطلة، �ست�تج م��ا حكمھ باإلعدام، والذي 

  .رغم عدم تنفيذه فإنھ يخلف آالما نفسية عميقة للمح�وم�ن بھ

يجعل  و�� نفس الوقت، البد أن �ستحضر �شاعة ا��رائم ال�� يق��ف�ا ا���ومون باإلعدام، مما 

عقو�ة �عدام �� املنتصف ب�ن الضرورة و�ن��اك، وس�ش�ل ا��ق �� ا��ياة ومن دون شك، موضوعا 

للدفع �عدم دستور�ة القوان�ن ال�� تن��كھ، ع�� اعتبار أن ا��ق �� ا��ياة وكما ب�نا سابقا �و حق 

دستور�ة �ملانية ع�� دستوري ل�ل إ�سان، أحاطھ املشرع الدستوري با��ماية، وقد أكدت ا��كمة ال

ضرورة تناسب العقو�ة مع جسامة الفعل املعاقب عليھ، ع�� أساس اح��ام كرامة ��سان ال�� �ع�� 

�ش�ل خاص منع العقو�ات القاسية والالإ�سانية وامل�ينة، وال يمكن أن يتحول ا��ا�ي ل���ء �سيط 

  .1لقيمھ �جتماعية مل�افحة ا��ر�مة و�ن��ك حقھ �� �ح��ام وا��ماية الدستور�ة

و�الرجوع إ�� الع�د الدو�� ا��اص با��قوق املدنية والسياسية، فإنھ قد نص ع�� أن ا��ق �� 

، و�و ما 2ا��ياة مالزم لإل�سان، وع�� القانون أن يح�� �ذا ا��ق، وال يجوز حرمان أحد من حياتھ �عسفا

ياة كعقو�ة إذا لم تق��ن بالتعسف �� �ست�تج معھ بمف�وم ا��الفة، أنھ يمكن حرمان إ�سان من ا��

إ��اق�ا، و�و ما بي�تھ نفس املادة عند تنصيص�ا ع�� أنھ ال يجوز أن يحكم ��ذه العقو�ة �� البلدان ال�� 

لم تلغ�ا، إال جزاء ع�� أشد ا��رائم خطورة وفقا لل�شر�ع النافذ وقت ارت�اب ا��ر�مة، و�مقت��� حكم 

ذي دفع �عض الدول إ�� التمسك �عقو�ة �عدام، كجزاء يوقع ع�� ، ال���ء ال3صادر عن محكمة مختصة

مفتوح ع�� �ل تأو�ل، " أ�شع ا��رائم"ا��رم�ن املرتكب�ن أل�شع ا��رائم، أخذا �ع�ن �عتبار أن �عب�� 

خاصة �� �نظمة غ�� الديمقراطية ال�� ال تح��م حقوق ��سان، فيتم تكييف أي سلوك أو �عب�� عن 

  .بارت�اب أ�شع ا��رائماملعارضة 

  :4و�عت�� عقو�ة �عدام محل خالف عال�� �ع�شھ العديد من الدول، حيث تتجاذبھ ثالث اتجا�ات

  دول تب�ت �لغاء الك�� لإلعدام آخر�ا مال��يا؛ -

  دول أبقت عقو�ة �عدام مع التنفيذ، م��ا اليابان والواليات املتحدة �مر�كية؛ -

  .دام مع وقف التنفيذ، مثل حالة املغربدول أبقت عقو�ة �ع -

                                                 
  .37لثا�ي، مرجع سابق، ص أحمد السودا�ي، أح�ام ا��كمة الدستور�ة الفيدرالية �ملانية ا��قوق وا��ر�ات �ساسية، ا��زء ا-1
  .من الع�د الدو�� ا��اص با��قوق املدنية والسياسية 6أنظر املادة -2
  .من الع�د الدو�� ا��اص با��قوق املدنية والسياسية 6الفقرة الثانية من املادة  -3
  .1ص  مرجع سابق،ورقة حول عقو�ة �عدام من إعداد وزارة العدل وا��ر�ات م�شورة �� املوقع الرس�� للوزارة، -4
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ومن ب�ن التوصيات ال�� تضم��ا التقر�ر ا��تامي ل�يئة �نصاف واملصا��ة، مواصلة �نضمام إ�� 

اتفاقيات القانون الدو�� ��قوق ��سان، خاصة املصادقة ع�� ال��تو�ول الثا�ي امل��ق بالع�د الدو�� 

  .، الذي لم ينضم إليھ املغرب �عد1املتعلق بمنع عقو�ة �عداما��اص با��قوق املدنية والسياسية، و 

وإذا �ان الع�د الدو�� ا��اص با��قوق املدنية والسياسية، قد تضمن موادا �عاملت مع عقو�ة  

�عدام �واقع يمارس �� مجموعة من الدول، من أجل ا��د من ممارس��ا، فإن ال��وتو�ول الثا�ي امل��ق 

اص با��قوق املدنية والسياسية، قد دعا إ�� إلغاء عقو�ة �عدام من أجل املسا�مة �� بالع�د الدو�� ا��

�عز�ز الكرامة ��سانية، والتطو�ر التدر��� ��قوق ��سان، واعتبار أن التداب�� الرامية إ�� إلغاء عقو�ة 

و�� منھ ع�� أن الدول ، و�� �ذا السياق نصت املادة � �2عدام �ش�ل تقدما �� التمتع با��ق �� ا��ياة

املنضمة إليھ، تل��م �عدم إعدام أي ��ص خاضع لوالي��ا القضائية، كما أ��ا مطالبة باتخاذ جميع 

التداب�� إللغاء عقو�ة �عدام، ليبقي ال��وتو�ول الثا�ي ع�� إم�انية تطبيق �عدام �� وقت ا��رب، 

   .لإلدانة �� جر�مة بالغة ا��طورة ذات طبيعة عسكر�ة

إن عقو�ة �عدام غالبا ما ترتبط بأ�عاد نفسية واجتماعية ودي�ية، يجعل من جدوا�ا ب�ن مف��ق 

و�الرغم من أن املغرب لم �عد ينفذ . �3تجا�ات الفكر�ة ال�� تناولت فلسفة العقو�ة بالبحث والتحليل

�رائم، فالقانون ا��نا�ي يرتب عقو�ة �عدام، إال أن القضاء الزال يرت��ا كعقو�ة ��موعة من �فعال وا�

عقو�ة �عدام �� ا��رائم املرتكبة ضد أمن الدولة و�عتداءات واملؤامرات ضد امللوك و�سرة امللكية 

، أو جزاء 6أو الداخ�� 5باإلضافة إ�� ا��نايات وا��نح املرتكبة ضد أمن الدولة ا��ار�� ،4وش�ل ا���ومة

، أو الستعمال وسائل التعذيب وارت�اب أعمال 7صرار وال��صدملرتكب جر�مة القتل العمد مع سبق � 

كما يرتب القانون ا��نا�ي لشا�د الزور الذي ترت�ت عن ش�ادتھ ا��كم . 8وحشية لتنفيذ فعل �عد جناية

  .9ع�� امل��م �عقو�ة أشد من ال��ن املؤقت، ا��كم عليھ بنفس العقو�ة

                                                 
  .131أنظر التقر�ر ا��تامي الكتاب �ول، ا��قيقة و�نصاف واملصا��ة، ص -1
  .أنظر ديباجة ال��وتو�ول الثا�ي امل��ق بالع�د الدو�� ا��اص با��قوق املدنية والسياسية-2
 :� ��قوق ��سان ع�� الرابطدمحم بنعليلو، عقو�ة �عدام �� القانون املغر�ي، مقال م�شور ع�� موقع ا��لس الوط�-3

 www.cnh.ma/ar/bulletin-d-information/qwb-/dm-fy-lqnwn-Lmgrby.. 
، م�شورة ع�� موقع وزارة العدل وا��ر�ات، ع�� 2019مارس  25من القانون ا��نا�ي، صيغة محينة بتار�خ  167، 156، 163أنظر الفصول -4

  : الرابط

adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar .ا��نا�ي20%القانون 20%مجموعة/.../ docx 
 .من القانون ا��نا�ي، نفس املرجع 190إ��  181الفصول من -5
  .من القانون ا��نا�ي، نفس املرجع 235، 204، 203، 202، 201أنظر الفصول -6
  .من القانون ا��نا�ي، نفس املرجع 398، 397، 396، 393أنظر الفصول -7
  .من القانون ا��نا�ي، نفس املرجع 438و  399أنظر الفصل  -8
  .من القانون ا��نا�ي، نفس املرجع 369الفصل  -9
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فحة �ر�اب رتب ل�ا عقو�ة �عدام، حيث حدد �شتمل القانون ا��نا�ي ع�� فصول تتعلق بم�ا

الئحة �فعال وا��رائم ال�� �عت�� فعال إر�ابيا، وتتمثل �� جرائم املس ا��ط�� بالنظام العام، و�عتداء 

كما رتب الظ��� املتعلق بزجر ا��رائم املاسة ب��ة �مة، عقو�ة . 1عمدا ع�� حياة ���اص وسالم��م

��دف صنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية ال�شر�ة، �ش�ل خطرا ع�� ال��ة �عدام ل�ل فعل �س

كما نجد عقو�ة �عدام مقررة �� القانون املتعلق بالقضاء العسكري، �� حق أفراد ا���ش . 2العمومية

مرد والت 4، أو الفرار املقرون بالتآمر3املتورط�ن �� الفرار إ�� صفوف العدو أو إ�� جماعة أو عصابة ثائرة

و�عداد لتغي�� النظام و�س�يالء ع�� جزء من ال��اب  6، وعدم �متثال لألمر بالزحف5أمام العدو

  .7الوط��

وعطفا ع�� ما سبق، ي�ون القانون املغر�ي قد تضمن حاالت عديدة يرتب ل�ا عقو�ة �عدام، وال��  

�� ا��ياة، �� املقابل فإن �عدام قد تقت��� إز�اق الروح ال�شر�ة، و�و ما يمكن أن �ش�ل ان��ا�ا ل��ق 

ي�ون عقو�ة الرت�اب جر�مة القتل، ال�� �ش�ل �� حد ذا��ا اعتداء ع�� ا��ق �� ا��ياة، فقبول الدفع �� 

يتمثل �ول �� النظر إ�� جر�مة القتل �اعتداء ع�� ا��ياة، ومن أجل : �ذه ا��الة �س�ند إ�� تصور�ن

أما التصور الثا�ي فيتأسس ع�� اعتبار . عدام ع�� مرتكب جر�مة القتلحماي��ا البد من توقيع عقو�ة � 

إ��اق عقو�ة �عدام بمرتكب جر�مة القتل اعتداء ع�� ا��ياة، فإعدام القاتل لن �غ�� من واقع ا��ر�مة 

ال�� ون�يج��ا، و�نطبق �ذا التحليل ع�� جرائم �ر�اب ال�� تز�ق �رواح، أما ا��رائم ال�� سبق ذكر�ا و 

لم ي�تج ع��ا اعتداء ع�� �رواح وان��اك حق ا��ياة، فإن جسامة ا��طأ وا��ر�مة �� ما جعلت املشرع 

  .يرتب ل�ا �ذه العقو�ة

وعموما فإن القا��� الدستوري ي�تظره الفصل �� دستور�ة �ذه النصوص، اعتمادا ع�� تأو�لھ  

  .نھم) 21(للدستور، خاصة ما نص عليھ الفصل الواحد والعشر�ن

  

  
                                                 

من القانون ا��نا�ي عشرة أنواع من ا��رائم، تصبح جرائم إر�اب عندما ت�ون ل�ا عالقة عمدا بمشروع فردي أو  218-1حددت املادة  -1

إ�� الئحة �فعال �ر�ابية، �لتحاق أو محاولة �لتحاق بكيانات  218-1-1فت املادة جما�� ��دف إ�� املس ا��ط�� بالنظام العام، كما أضا

  .أو تنظيمات أو عصابات إر�ابية، وتلقي تدر�ب أو ت�و�ن أو تجنيد بقصد ارت�اب احد �فعال �ر�ابية
  .30/10/1959بتار�خ  2453عدد  ر-املتعلق بزجر ا��رائم املاسة ب��ة �مة، ج 1- 59- 380أنظر الظ��� الشر�ف رقم  -2
- ج، 2014د�سم��  10صادر  1.14.187رقم  املتعلق بالقضاء العسكري الصادر ب�نفيذه الظ��� الشر�ف 108.13من القانون  162الفصل  -3

  .2015يونيو  04بتار�خ  6366ر عدد -و�ستدراك الوارد بج 1/01/2015بتار�خ، 6322ر عدد 
  .، نفس املرجع108.13من القانون  163الفصل -4
  .، نفس املرجع108.13من القانون  170الفصل  -5
  .، نفس املرجع108.13من القانون  171الفصل  -6
  .، نفس املرجع108.13من القانون  206الفصل  -7
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  ا��ق �� املساواة : الفقرة الثانية

�عت�� املساواة مبدأ دستور�ا جعل الرجل واملرأة م�ساو��ن �� التمتع با��قوق وا��ر�ات الواردة �� 

، حيث �ش�ل مبدأ املساواة �� القانون الدستوري املقارن 1الدستور، و�� املواثيق ال�� صادق عل��ا املغرب

يقر املساواة املطلقة ب�ن الرجل واملرأة،  2011وح�� ال يف�م بأن دستور . 2حقا أساسيا وقيمة دستور�ة

فإن �ذا املبدأ يخضع ��صوصية مغر�ية تتمثل �� ثوابت اململكة وقواني��ا، ولعل من أبرز �ذه الثوابت 

  .املرجعية �سالمية، ال�� تنظم أح�ام�ا جانبا م�ما من املعامالت

املساواة �� �رث واملناداة بمراجعة أح�امھ، وغالبا ما يتم  �عرف ا��تمع جدال واسعا بخصوص

إخضاع نقاش املساواة إ�� ا��لفيات �يديولوجية والثقافية، و�الرجوع إ�� مدونة �سرة فإ��ا قد حددت 

، ولعل املالحظ 3النصف، الر�ع، الثمن، الثلثان، الثلث والسدس: الفروض املقدرة �� �رث �� ستة و��

، ف�ل يحق اليوم 4ل ت�بع �ذه املقادير املتعلقة باملرأة، أن قيم��ا تتغ�� عند وجود الرجل إ�� جان��امن خال

للمرأة أن تدفع �عدم دستور�ة املقتضيات ال�� تنظم �رث، و�ل يحق للرجل أن يفعل ال���ء نفسھ، �� 

  ا��االت ال�� ي�ون ف��ا نص�ب املرأة أك�� من الرجل؟

من غ�� املقبول استمرار التفاوت ب�ن الرجل واملرأة �� �رث، �� الوقت الذي يقر �ناك من �عت�� أنھ 

فيھ الدستور املساواة، و�� ظل واقع تق�سم فيھ املرأة املسؤولية مع الرجل، �� املقابل ترفض �وساط 

ال مجال ا��افظة و�سالمية دعوات املساواة �� �رث، ب��ة وجود نصوص قطعية �� القرآن الكر�م، 

لالج��اد ف��ا، وال�� حددت نص�ب �رث للرجل واملرأة، م��ا ما أعطى للمرأة أقل من الرجل، وم��ا ما منح 

للمرأة مثل مقدار الرجل أو أك�� منھ، ضمن منظومة لتحقيق مقاصد الشر�عة �� �ذا الباب، و�و ما 

مطلق، ت�ساوى معھ املرأة والرجل �� سيجعل القا��� الدستوري أمام خيار�ن، إما تأو�ل املساواة كمبدإ 

  .إخضاع�ا للمعطيات الثقافية جميع ا��قوق والواجبات، أو

�عت�� الطرف ا��افظ والدا�� لعدم إم�انية �عطيل آية قرآنية قطعية الداللة، أن قضية �رث 

ع اليوم، مسألة محسومة من السماء، �� ح�ن أن الداع�ن إ�� مراجعة أح�ام �رث يت���ون بأن الواق

ونظرا ل��دال الذي يطبع . قد عطل مجموعة من النصوص القطعية الداللة، كقطع اليد والرجم وا��لد

موضوع �رث وأح�امھ، فإنھ سي�تقل إ�� ا��كمة الدستور�ة من أجل الفصل فيھ، وقد ذ�ب ا��لس 

سا�م �� الرفع من �شاشة الوط�� ��قوق ��سان إ�� أن املقتضيات القانونية غ�� املت�افئة لإلرث، �
                                                 

  .2011من دستور اململكة املغر�ية لسنة  19أنظر الفصل -1
2-Ferdimand Mélin- Soukramanien, Le Principe d'égalité dans la jurisprudence du conseil constitutionnel, Economica, 1997, 

Paris, p 251. 
، م�شورة ع�� موقع وزارة العدل وا��ر�ات، 2016يناير  25من مدونة �سرة، صيغة محينة بتار�خ  341أنظر املادة  -3

www.adala.justic.ma.  
  .، مرجع سابقمن مدونة �سرة 347إ��  342أنظر املواد من  -4
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وفقر الفتيات وال�ساء، و�و ما دفع بھ إ�� املطالبة بتعديل مدونة �سرة، �ش�ل يمنح للمرأة حقوقا 

من اتفاقية القضاء ع��  16من الدستور واملادة  19م�ساو�ة مع الرجل �� مجال �رث، طبقا للفصل 

  .1جميع أش�ال التمي�� ضد املرأة

  ��سان والقانون ا��نا�ي حقوق : املطلب الثا�ي

تطرح مسألة ا��ر�ات الفردية نقاشا مجتمعيا واسعا، خاصة عندما يرتبط �مر باملمارسة الفعلية 

ل��ر�ات، وذلك عند خروج�ا من ا��انب النظري إ�� الواقع، كما �و الشأن بال�سبة ��ر�ة املعتقد 

، كما تتضمن املسطرة )فقرة أو��(نون ا��نا�ي والتعب�� وا��ق �� ممارسة �ضراب وال�� ي�ناول�ا القا

ا��نائية مقتضيات قد تطرح نقاشا دستور�ا حول مدى اح��ام�ا ل��قوق املنصوص عل��ا �� الدستور 

  ).فقرة ثانية(

  حقوق ��سان املكرسة �� الدستور والقانون ا��نا�ي: الفقرة �و��

ييد�ا وعدم إطالق�ا، وجانب يرى �� أن ا��ر�ة ينقسم ا��تمع حول ا��ر�ة الفردية ب�ن داع إ�� تق

تكفل لإل�سان ممارسة ما �شاء، ما دام ال �عتدي ع�� حر�ة �خر�ن، حيث ينظر إ�� الفرد ع�� أنھ محور 

الوجود وغاية �� ذاتھ، ع�� أساس قانون طبي�� ل��قوق وا��ر�ات، وأن لألفراد حقوقا لصيقة ��م ولدت 

، فا��ر�ة تقوم ع�� �ختيار النا�ع من �رادة، و�و ما 2س�ا أو �سن ما يخالف�امع�م ال يمكن للدولة أن تم

  .وغالبا ما �ست�بع ذلك من نقاش حول مواضيع من قبيل حر�ة ا��سد والفكر ،يتم ترجمتھ إ�� فعل

  حر�ة الفكر والوجدان: أوال

ر باإلفطار �� ��ار ينص القانون ا��نا�ي ع�� أن �ل من عرف باعتناقھ الدين �سالمي، وتجا�

رمضان �� م�ان عمومي دون عذر شر��، �عاقب با���س من ش�ر إ�� ستة أش�ر، وغرامة من اث�� عشر 

، مما يجعل الدولة �� موقع املراقب الن��اك أحد أر�ان �سالم، و�و صيام 3إ�� مائة وعشر�ن در�ما

  .رمضان

نا إليھ �� الفصل �ول من �طروحة، من من القانون ا��نا�ي، يؤكد ما توصل 222إن قراءة الفصل 

أن املشرع الدستوري �عامل بنوع من ا��ذر مع حر�ة الفكر والوجدان، وال�� جاءت مبتورة وغ�� 

لم ي��ك ا��ر�ة  222مستوعبة ملضام�ن حر�ة املعتقد املنصوص عل��ا �� املواثيق الدولية، فالفصل 

                                                 
أنظر تقر�ر ا��لس الوط�� ��قوق ��سان حول وضعية املساواة واملناصفة باملغرب، صون وإعمال غايات وأ�داف الدستور، يوليوز -1

  .5، ص www.cndh.ma، ���ة إلك��ونية م�شورة ع�� موقع ا��لس الوط�� ��قوق ��سان 2015
2-Jean Rivero, libertés publiques, vol 1 les droits de l’homme; 3eme édition Paris , 1983, p 37. 

 .من القانون ا��نا�ي، مرجع سابق 222أنظر الفصل  -3
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�م والتحلل منھ، ف�ذا املقت��� من القانون ا��نا�ي ملعتنقي الدين �سالمي �� الرجوع عن معتقد

س�ش�ل موضوعا للدفع �عدم الدستور�ة، خاصة وأن ا��تمع املغر�ي �ش�د جد� حول ا��ق �� �فطار 

  .ا��ما�� �� ��ار رمضان

ينص القانون ا��نا�ي ع�� معاقبة �ل من استعمل �غراء لزعزعة عقيدة مسلم، أو تحو�لھ إ��  

، و�و ما يحسم �ش�ل مطلق أي إم�انية لتغي�� الدين واعتناق دين جديد، وفقا ��ر�ة الفكر 1رى ديانة أخ

�� �عب�� عام وغ�� دقيق، وقابل للتأو�ل بواسطة سلطة " زعزعة عقيدة مسلم"والوجدان، كما أن عبارة 

دفع �عدم تقدير�ة قد �عصف بحر�ة الفكر والوجدان، مما سيجعل �ذا املقت��� �� مرمى من آلية ال

  .الدستور�ة

  ا��ق �� حماية ا��ياة ا��اصة: ثانيا

، وال�� ترتبط باألسلوب الذي يختاره إ�سان 2ع�� ا��ق �� حماية ا��ياة ا��اصة 2011نص دستور 

بمحض إرادتھ، �عيدا عن أي تدخل يمس حر�تھ أو �عتدي عل��ا و�ل�� استقالليتھ وسالمتھ، ليطرح �ذا 

احية العملية، خاصة إذا استحضرنا املعطيات الثقافية والدي�ية للمغرب، التعر�ف إش�اليات من الن

وال�� تجعل مجموعة من �فعال ضمن دائرة ا��رام، و�ندرج ضمن �ذا �طار ما �عرف باملثلية ا���سية 

كظا�رة أصبحت موجودة �� ا��تمع املغر�ي، فتحدث ب�ن الفينة و�خرى ��ات مجتمعية ي�تج ع��ا 

�ستقطاب، ال�� أدت �� �عض �حيان إ�� استخدام القوة من طرف املواطن�ن �� الشارع العام  حالة من

  .تصديا ل�ذه الظا�رة

يرتكز املدافعون عن املثلية ع�� أ��ا اختيار مب�� ع�� ميول ج����، و�و ما دفع بمنظمة ال��ة 

ملثليات واملثلي�ن ومزدو�� امليول العاملية بإصدار تقر�ر يدعو إ�� القضاء ع�� العنف والتمي��، ضد ا

ا������ ومغايري النوع �جتما�� وثنا�ي ا���س، باعتبار�م فئات معرضة للتمي�� و��طر العنف 

ا��سدي والنف��� وا������، و�� �ذا الصدد دعت الدول إ�� مراجعة وإلغاء القوان�ن ال�� تجرم السلوك 

�� املقابل فإن . 3ة أو التمي�� ع�� أساس امليول ا������ا������ املث��، وال�� �عرض�م لالعتقال واملعاقب

القانون ا��نا�ي املغر�ي، �عاقب من ارتكب فعال من أفعال الشذوذ ا������ مع ��ص من ج�سھ 

، و�و ما 4در�م) 1000(در�م إ�� ألف ) 200(با���س من ستة أش�ر إ�� ثالث سنوات، وغرامة من مئ�� 

القوان�ن ال�� س�شمل�ا الدفع �عدم الدستور�ة، خاصة وأنھ  سيجعل من �ذا املقت��� ضمن الئحة

يقسم املغار�ة ب�ن رافض للمثلية باعتبار�ا ��دد �خالق واستمرار ا���س ال�شري، ومن يقبل�ا باعتبار�ا 

                                                 
 .من القانون ا��نا�ي، مرجع سابق 220أنظر الفصل -1
 .2011من دستور اململكة املغر�ية لسنة  24أنظر الفصل -2
 //www.who.int/hiv/pub/msn/un-statement-lgbti/ar. ع�� موقع منظمة ال��ة العاملية، مل�شور ا التقر�ر أنظر -3
  .من القانون ا��نا�ي، مرجع سابق 489أنظر الفصل  -4
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من  489حر�ة ��صية واختيار، لت�ون ا��كمة الدستور�ة الفيصل �� املوضوع بإقرار دستور�ة املادة 

  .ا�ي من عدمھ، ولتحسم �� مدى �عارض�ا مع ا��ق �� ا��ياة ا��اصة وحماي��االقانون ا��ن

من القانون ا��نا�ي ع�� أن �خالل العل�� با��ياء بالعري أو البذاءة أو �فعال،  483نص الفصل  

إ�� خمسمائة ) 200(�� جرائم يرتب ل�ا عقو�ة ح�سية من ش�ر واحد إ�� س�ت�ن، وغرامة مالية من مئ��

در�م، ليطرح إش�ال حول مف�وم ا��ياء والعري ومقاي�س تحديد�ا، ما يجعل�ما مف�وم�ن ) 500(

  .خاضع�ن لسلطة التأو�ل

  حر�ة التعب�� و�شادة باإلر�اب: ثالثا

القا��� بتغي�� وتتميم �عض أح�ام مجموعة القانون ا��نا�ي وقانون  86.14حمل القانون  

�ر�اب مجموعة من املستجدات، حيث نص ع�� تتميم الفصل املسطرة ا��نائية املتعلقة بم�افحة 

من القانون ا��نا�ي ب��ت�ب نفس العقو�ة املتمثلة �� ا���س من س�ت�ن إ�� ست سنوات و�غرامة  218-2

در�م، ع�� �ل من قام بالدعاية أو �شادة أو ال��و�ج لفائدة ��ص أو  200.000و  10.000ت��اوح ب�ن 

، وقد خلقت �ذه املادة نقاشا وجد�، �عد أن تمت متا�عة 1صابة أو جماعة إر�ابيةكيان، أو تنظيم أو ع

ستة �شطاء �شروا تدو�نات �شيد بارت�اب جر�مة القتل �� حق السف�� الرو��� ب��كيا، فأصدرت غرفة 

 ا��نايات امل�لفة بقضايا �ر�اب بم��قة محكمة �ست�ناف �سال، حكما با���س النافذ ملدة سنة ��

حق�م، و�و ما يطرح مجموعة من املالحظات حول حدود ا��ق �� التعب�� املكفول دستور�ا، والقا��� بأن 

، خاصة وأن �شادة ال�� تحدثت ع��ا املادة، �� مف�وم 2حر�ة الفكر والرأي والتعب�� مكفولة ب�ل أش�ال�ا

يق ألغراض سياسية أو عام وفضفاض يحتمل التوسع �� تأو�لھ، و�و ما يمكن أن �ش�ل أداة للتض�

  .�نتقام، وس�ش�ل �ذا املقت��� أحد املواضيع ال�� س�شمل�ا آلية الدفع �عدم الدستور�ة

  ا��ق �� �ضراب: را�عا

من القانون ا��نا�ي، وال�� �عاقب �ل من  288ترفع املنظمات النقابية مطلبا يتعلق بإلغاء املادة 

مرار فيھ، أو حاول ذلك مستعمال �يذاء أو العنف أو حمل ع�� التوقف ا��ما�� عن العمل أو �ست

ال��ديد أو وسائل التدل�س، م�� �ان الغرض منھ �و �جبار ع�� رفع �جور أو خفض�ا أو �ضرار بحر�ة 

، فا��مل ع�� التوقف �عت�� جر�مة �� القانون ا��نا�ي، و�و ما ي�نا�� مع ا��ق �� 3الصناعة أو العمل

عل أن حق �ضراب مضمون، و�حدد قانون  2011عن العمل، حيث نص دستور �ضراب والتوقف 

                                                 
تح الصادر بتار�خ فا 6365ر عدد -، ج2015ماي  20بتار�خ  1.53.53الصادر ب�نفيذه الظ��� الشر�ف  86.14من القانون  2أنظر املادة  -1

 .2015يونيو 
 .2011من دستور اململكة املغر�ية لسنة  25أنظر الفقرة �و�� من الفصل  -2
 .من القانون ا��نا�ي، مرجع سابق 288أنظر املادة  -3
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، فالتنظيمات النقابية ت��أ إ�� ممارسة �ضراب من أجل الضغط 1تنظي�� شروطھ وكيفيات ممارستھ

ع�� أر�اب العمل و�دارة لالستجابة ملطال��ا، وال�� قد ت�ون من بي��ا الز�ادة �� �جور، �� ح�ن فإن 

من القانون ا��نا�ي اعت��ه جر�مة، و�و ما ي�يح إم�انية ال��وء إ�� ا��كمة الدستور�ة من  288الفصل 

  .من القانون ا��نا�ي 288أجل البت �� دستور�ة الفصل 

  حقوق ��سان املكرسة �� الدستور وقانون املسطرة ا��نائية: الفقرة الثانية

ألوامر القانون ا��نا�ي، وما يجب أن ي�ون  �عت�� ا��ر�مة ا��نائية أحد مظا�ر رفض �نصياع

عليھ سلوك الفرد داخل ا��تمع، و�و ما �ش�ل أساس مشروعية توقيع مختلف العقو�ات ا��نائية ع�� 

  . 2ا��ا�ي، حماية للمجتمع من ج�ة ولل��ية أو ذوي حقوقھ من ج�ة أخرى 

�دانة، ونظرا الرتباط�ا بحقوق ونظرا ��طورة �ذه املسطرة ملا قد ي�تج ع��ا من تقييد ل��ر�ة أو 

املتقاض�ن وس�� ا��اكمة، ال�� يجب أن ت�ون عادلة مجسدة ملعاي�� ا��اكمة العادلة، و�ذا ما نصت 

عليھ ديباجة قانون املسطرة ا��نائية، ال�� أبرزت ا�تمام �ذا القانون باملبادئ و�ح�ام �ساسية �� 

مة العادلة باعتبار�ا من الثوابت �� نظام العدالة ا��نائية مجال حقوق ��سان، وتوف�� ظروف ا��اك

  .3املعاصرة

تث�� مقتضيات املسطرة ا��نائية مجموعة من �ش�االت واملالحظات، تتعلق بمدى استدماج�ا 

ملعاي�� ا��اكمة العادلة واح��ام حقوق ��سان، خاصة وأن ج�ود املشرع املغر�ي لم �شمل عددا كب��ا 

حقوق ��سان، وال�� تفرض نفس�ا �� املسطرة ا��نائية، و�و ما ي��ر ضرورة تحسي��ا  من مقتضيات

  .4ومالءم��ا مع ثقافة حقوق ��سان

وإذا �ان من املتفق عليھ أن قانون املسطرة ا��نائية يتو�� عملية نقل نصوص القانون ا��نا�ي من  

، فإن القضية تمر بمراحل محددة، 5اءمستوى ا��مود، إ�� مستوى ا��ركية والتطبيق من طرف القض

حيث ينطلق النظر ف��ا بإجراء بحث تم�دي من طرف الشرطة القضائية، ال�� تتمتع بصالحيات واسعة، 

مما يجعل�ا عرضة الن��اك ا��قوق، ثم �عرض القضية ع�� قا��� التحقيق من أجل توجيھ صك ���ام، 

املعتقل وال��ية مباشرة، لت��ز مسؤولية املشرع ��  و�و ما ي��ز معھ ارتباط �ات�ن املرحلت�ن بحقوق 

                                                 
 .2011من دستور اململكة املغر�ية لسنة  29الفصل  -1
 .�1ي، مرجع سابق، ص دمحم أحداف، شرح املسطرة ا��نائية، مسطرة التحقيق �عدادي، ا��زء الثا -2
، م�شور بموقع وزارة العدل وا��ر�ات 2018مارس  12أنظر ديباجة قانون املسطرة ا��نائية، الصيغة ا��ينة بتار�خ  -3

www.justice.gove.ma 6، ص. 
ات ا��لس الوط�� ��قوق ��سان، سلسلة الدراسات، مطبعة املعارف مالءمة قانون املسطرة ا��نائية مع مبادئ حقوق ��سان، م�شور -4

 . 45، الر�اط، ص 2012ا��ديدة، 
 .11، ص 2009دمحم أحداف، شرح قانون املسطرة ا��نائية ا��ديد، ا��زء �ول، مطبعة وراقة ��لماسة، الطبعة الثانية، مكناس،  -5
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، نظرا 1إدخال جملة من املعاي�� واملقتضيات لقانون املسطرة ا��نائية، ال�� تحول دون التعسف ا��تمل

  .أل�مي��ا وخطورة �ذه املرحلة ع�� حقوق �فراد وحر�ا��م

  �عتقال �حتياطي واملراقبة القضائية : أوال

عتقال �حتياطي ع�� ا��رمان من ا��ر�ة، حيث يقت��� �ذا �جراء متا�عة امل��م تحيل مسألة � 

�� حالة اعتقال، و�و ما �ستوجب إحاطة ا��رمان من حق أسا��� بالضمانات ال�افية ل��يلولة دون 

 سوء استعمال �عتقال، وخاصة وأن مجموعة من القضايا ت�ت�� ب��اءة املتا�ع�ن �� حالة اعتقال، مما

يطرح سؤال نجاعة آلية �عتقال كتدب�� است�نا�ي �ساعد ع�� التحقيق والوصول إ�� العدالة، ورغم 

  .2ا��كم ب��اءة املعتقل احتياطا، فإن القانون ال �سمح با��كم بأي �عو�ض وال ح�� بأي اعتذار معنوي 

ع�� أ��ما تدب��ان عرفت املسطرة ا��نائية الوضع تحت املراقبة القضائية و�عتقال �حتياطي، 

، كما نصت املسطرة 3است�نائيان �عمل ��ما �� ا��نايات أو �� ا��نح املعاقب عل��ما �عقو�ة سالبة ل��ر�ة

ع�� إم�انية إصدار قا��� التحقيق أمره بالوضع تحت املراقبة القضائية خالل مراحل التحقيق، ولعل ما 

� يتمتع ��ا قا��� التحقيق �� اتخاذه ل�ذا القرار، دون يم�� �ذه املادة �و السلطة التقدير�ة الواسعة ال�

إم�انية الطعن فيھ أو است�نافھ، و�و ما ذ�ب إليھ ا��لس الوط�� ��قوق ��سان ح�ن اعت�� أن املشرع 

  .4ال يذكر �سباب املوج�ة التخاذ �ذا �جراء �ش�ل صر�ح ومباشر

غم أ�ميتھ �� التحقيق، �و مسھ بقر�نة ال��اءة إن ما يقوي من خطورة �عتقال �حتياطي �إجراء ر 

كمبدإ دستوري، مما يفرض إحاطة �ذا املقت��� بمجموعة من الضمانات �است�نافھ وتحديد مدده، 

لي�ون إجراء است�نائيا ول�س أصليا، فنصت املسطرة ا��نائية ع�� إم�انية �فراج املؤقت تلقائيا من 

، أو بطلب من امل��م أو محاميھ، 5ضمانات مالية أو ��صيةطرف قا��� التحقيق مع ما �ست�بعھ من 

، و�� �ذا الصدد اق��ح ا��لس الوط�� �عو�ض 6ليبقى �ذا ا��ق مقيدا �عدم وجود إجراء إضا�� للتحقيق

من قانون املسطرة ا��نائية،  179، املذ�ورة �� املادة "ما لم يكن �ناك إجراء إضا�� للتحقيق"عبارة 

، ح�� ي�ون �بقاء ر�ن "ذا أمرت الغرفة ا��نحية بإجراء تحقيقات إضافية �شأن طلبھما عدا إ"�عبارة 

  .�7عتقال لھ ما ي��ره

                                                 
 .25ق ��سان، م�شورات ا��لس الوط�� ��قوق ��سان، مرجع سابق، ص مالءمة قانون املسطرة ا��نائية مع مبادئ حقو  -1
 . 49مالءمة قانون املسطرة ا��نائية مع مبادئ حقوق ��سان، م�شورات ا��لس الوط�� ��قوق ��سان، مرجع سابق، ص  -2
 .73من قانون املسطرة ا��نائية، مرجع سابق، ص  159أنظر الفصل  -3
 .141سطرة ا��نائية مع مبادئ حقوق ��سان، م�شورات ا��لس الوط�� ��قوق ��سان، مرجع سابق، ص مالءمة قانون امل -4
 .78من قانون املسطرة ا��نائية، مرجع سابق، ص  178أنظر املادة  -5
 .79من قانون املسطرة ا��نائية، مرجع سابق، ص  179املادة  -6
 .147حقوق ��سان، م�شورات ا��لس الوط�� ��قوق ��سان، مرجع سابق، ص مالءمة قانون املسطرة ا��نائية مع مبادئ  -7
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  سر�ة �تصاالت ال��صية: ثانيا

ع�� أن سر�ة �تصاالت ال��صية كيفما �ان ش�ل�ا ال  2011نص دستور اململكة املغر�ية لسنة  

ع�� مضمو��ا أو �شر�ا كال أو �عضا، أو باستعمال�ا ضد أي  يتم ان��اك�ا، وال يمكن ال��خيص باالطالع

فان��اك حر�ة �تصال والتقاط . �1ان، إال بأمر قضا�ي ووفق الشروط والكيفيات ال�� ينص عل��ا القانون 

امل�املات والتنصت عل��ا، ين��ك ا��ياة ال��صية للمواطن�ن، و�جعل من سر���ا وحرم��ا معرضة للعامة، 

شرع الدستوري أجاز التقاط امل�املات بأمر قضا�ي ووفق القانون، و�� �ذا السياق نص قانون غ�� أن امل

املسطرة ا��نائية ع�� أن لقا��� التحقيق وإن اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط 

الذي يحتاج  امل�املات و���يل�ا وأخذ ��� م��ا أو ��ز�ا، كما أعطى �ذه �م�انية للوكيل العام للملك،

إ�� موافقة الرئ�س �ول ��كمة �ست�ناف ع�� ملتمسھ �� التقاط امل�املات ال�اتفية، غ�� أنھ يجوز لھ �� 

حالة �ست��ال القصوى بصفة است�نائية، أن يأمر بالتقاط امل�املات إذا �انت ا��ر�مة تمس بأمن 

، مما 2العقلية أو باألس��ة والذخ��ة و�ختطاف الدولة أو جر�مة إر�ابية، أو تتعلق با��درات واملؤثرات

يطرح إش�اال حول التوفيق ب�ن مبدإ دستوري يتعلق �سر�ة �تصاالت ال��صية، وإجراء �س��دف 

�خالل ��ذا املبدإ است�ناء م�� دعت الضرورة اللتقاط امل�املات، فمنحت صالحية اتخاذ �ذا القرار 

ك، �ذا �خ�� لھ وسيلتان التخاذه، �و�� تخضع لرقابة الرئ�س �ول لقا��� التحقيق وللوكيل العام للمل

��كمة �ست�ناف، أما الثانية فتنفلت من رقابتھ، وترتبط �سلطة واسعة للوكيل العام للملك قد �سوء 

  .استعمال�ا، مما قد ي��ق باملواطن�ن أضرارا ��صية

صية، اق��ح ا��لس الوط�� ��قوق ��سان ونظرا ��طورة �ذا �جراء ع�� حماية �سرار ال�� 

تقييد قرار التنصت، باتفاق �يئة م�ونة من الرئ�س �ول للمحكمة والوكيل العام للمحكمة وقا��� 

التحقيق ع�� مستوى محاكم �ست�ناف، ومن رئ�س ا��كمة ووكيل امللك وقا��� التحقيق ع�� مستوى 

من سوء تقدير السلطة التقدير�ة �� التنصت ع�� امل�املات  ، وذلك من أجل التقليل3ا��اكم �بتدائية

ال�اتفية، و�و ما س�ش�ل أحد املواضيع ال�� ست�ون محل دفع وطعن �� دستور���ا، كما �و الشأن 

  .قال �حتياطي و�مر باالعتقالبال�سبة لالعت

  

  

  

                                                 
 .2011من دستور اململكة املغر�ية لسنة  24أنظر الفصل  -1
 .60من قانون املسطرة ا��نائية، مرجع سابق، ص  108أنظر املادة  -2
 .125الوط�� ��قوق ��سان مرجع سابق، ص  مالءمة قانون املسطرة ا��نائية مع مبادئ حقوق ��سان، م�شورات ا��لس -3
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  :ع�� س�يل ا��تم

، ف�ذا التحديد خاضع لتفس�� القا��� ال يمكن اعتبار تحديد مف�وم ا��قوق الدستور�ة محسوما

الدستوري �� تفاعلھ مع الرأي العام والقانون، فغالبا ما تتحول سلطة التأو�ل لدى القا��� الدستوري 

، و�و ما يجعل القا��� الدستوري �� صلب 1إ�� سلطة مجددة باستمرار ملف�وم ا��قوق وا��ر�ات

ص ع�� الرقابة الالحقة بواسطة الدفع �عدم ��شغاالت ا��قوقية للمجتمع املغر�ي، و�التنصي

الدستور�ة، فإن النقاش ا��تم�� بخصوص ا��ر�ات الفردية، س�تحول إ�� الفضاء املؤسسا�ي ح�ن 

ت�ت ا��كمة الدستور�ة �� الطعون املرفوعة إل��ا، و�ما أن قرارا��ا ملزمة ل��ميع فإن التفس�� والتأو�ل 

  . عية بإعادة النظر �� النصوص القانونية املعيبة دستور�االذي ستعطيھ سيلزم السلطة ال�شر�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1-Louis Louis Favoreu, droit constitutionnel et droits de l’Homme, rapports français au 2ème congrès mondial de 

l’association internationale de droit constitutionnel, op.cit, p 62.  
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  مان للسیاسات العمومیة في المغرب

  بین المكتسبات القانونیة ومحدودیة األداء

 

ش�ل تقييم السياسات العمومية موضوع ا�تمام مجموعة من الدول وا���ومات واملؤسسات 

القرار خاصة �� الدول املتقدمة ال�� بدأت تدرك قيمتھ منذ بداية السبعينات من القرن 

املا��� وتب�تھ كمنظومة وجب تطو�ر�ا لت�ون آلية فعالة ملواج�ة �عقيد و�عدد املشا�ل ال�� تواجھ صناع 

السياسات  و�� �� السنوات �خ��ة تج�� ثمار ا�تمام�ا بتقييم

إذ . العمومية ببلوغ سياسا��ا لتحقيق درجة كب��ة من املالئمة والفعالية والنجاعة و����ام و�نتقائية

بفضل التقييم ا��يد واملوضو�� يصبح بمقدور ا���ومة تحس�ن السياسات العمومية املعتمدة تحس�نا 

�كذا، حظي تقييم السياسات العمومية بأ�مية بالغة لدى العديد من التجارب الدستور�ة 

املقارنة، و�� مقدم��ا الواليات املتحدة �مر�كية، حيث �عت�� تجر�ة ال�و�غر�س �مر��ي نموذجا رائدا 

�ن قو��ن �� عملية ومتقدما باملقارنة مع التجارب �خرى �� �ذا ا��ال نظرا العتماده ع�� دعم مكتب

أما �� بر�طانيا فيتم . 1التقييم، و�تعلق �مر باملكتب العام للمحاسبة ومكتب امل��انية التا�ع لل�ونجرس

تقييم السياسات العمومية من خالل ��نة مراقبة ا��سابات العمومية التا�عة ��لس العموم ال��يطا�ي، 

. 2بھ ا��لس �ع�� ل��سابات ب�ل من املغرب وفر�سا

وفيما يتعلق بالتجر�ة السو�سر�ة فقد خول الدستور وظيفة التقييم �اختصاص أسا��� لل��ملان والذي 

عمل ع�� إحداث �يئة متخصصة �� تقييم السياسات العمومية و�تعلق �مر باملكتب ال��ملا�ي ملراقبة 

                                                 
1 Perret, Bernard. L’évaluation des politiques publiques. 2ème éd. La Découverte , Paris, 2008, p.55
2 B. JENKIS, A. GRAY, « Policy evaluation in British government : from idealism to realism », Program evaluation and the 

management of government. Patterns and prospects acrosseight nation

  عبد الرحیم بوزیاني. 
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  مخت�� ا���امة �منية والفعل العمومي وحقوق ��سان
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  جامعة ا��سن الثا�ي ـــ الدار البيضاء
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مان للسیاسات العمومیة في المغربتقییم البرل

بین المكتسبات القانونیة ومحدودیة األداء

ش�ل تقييم السياسات العمومية موضوع ا�تمام مجموعة من الدول وا���ومات واملؤسسات 

القرار خاصة �� الدول املتقدمة ال�� بدأت تدرك قيمتھ منذ بداية السبعينات من القرن 

املا��� وتب�تھ كمنظومة وجب تطو�ر�ا لت�ون آلية فعالة ملواج�ة �عقيد و�عدد املشا�ل ال�� تواجھ صناع 

و�� �� السنوات �خ��ة تج�� ثمار ا�تمام�ا بتقييم. القرار ومعدي السياسات العمومية

العمومية ببلوغ سياسا��ا لتحقيق درجة كب��ة من املالئمة والفعالية والنجاعة و����ام و�نتقائية

بفضل التقييم ا��يد واملوضو�� يصبح بمقدور ا���ومة تحس�ن السياسات العمومية املعتمدة تحس�نا 

  .رنوعيا يتما��� واملستجدات والتغي��ات البي�ية ا��اصلة باستمرا

�كذا، حظي تقييم السياسات العمومية بأ�مية بالغة لدى العديد من التجارب الدستور�ة 

املقارنة، و�� مقدم��ا الواليات املتحدة �مر�كية، حيث �عت�� تجر�ة ال�و�غر�س �مر��ي نموذجا رائدا 

ومتقدما باملقارنة مع التجارب �خرى �� �ذا ا��ال نظرا العتماده ع�� دعم مكتب

التقييم، و�تعلق �مر باملكتب العام للمحاسبة ومكتب امل��انية التا�ع لل�ونجرس

تقييم السياسات العمومية من خالل ��نة مراقبة ا��سابات العمومية التا�عة ��لس العموم ال��يطا�ي، 

بھ ا��لس �ع�� ل��سابات ب�ل من املغرب وفر�سابتعاون وثيق مع املكتب الوط�� للتدقيق الذي �ش

وفيما يتعلق بالتجر�ة السو�سر�ة فقد خول الدستور وظيفة التقييم �اختصاص أسا��� لل��ملان والذي 

عمل ع�� إحداث �يئة متخصصة �� تقييم السياسات العمومية و�تعلق �مر باملكتب ال��ملا�ي ملراقبة 

 
s politiques publiques. 2ème éd. La Découverte , Paris, 2008, p.55.

B. JENKIS, A. GRAY, « Policy evaluation in British government : from idealism to realism », Program evaluation and the 

management of government. Patterns and prospects acrosseight nations, Londres - New Brunswick, 1990, p. 63

      ذ .
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�لية العلوم القانونية و�قتصادية و�جتماعية 

جامعة ا��سن الثا�ي ـــ الدار البيضاء
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  مقدمة

ش�ل تقييم السياسات العمومية موضوع ا�تمام مجموعة من الدول وا���ومات واملؤسسات 

القرار خاصة �� الدول املتقدمة ال�� بدأت تدرك قيمتھ منذ بداية السبعينات من القرن  ال��ملانية وصناع

املا��� وتب�تھ كمنظومة وجب تطو�ر�ا لت�ون آلية فعالة ملواج�ة �عقيد و�عدد املشا�ل ال�� تواجھ صناع 

القرار ومعدي السياسات العمومية

العمومية ببلوغ سياسا��ا لتحقيق درجة كب��ة من املالئمة والفعالية والنجاعة و����ام و�نتقائية

بفضل التقييم ا��يد واملوضو�� يصبح بمقدور ا���ومة تحس�ن السياسات العمومية املعتمدة تحس�نا 

نوعيا يتما��� واملستجدات والتغي��ات البي�ية ا��اصلة باستمرا

�كذا، حظي تقييم السياسات العمومية بأ�مية بالغة لدى العديد من التجارب الدستور�ة 

املقارنة، و�� مقدم��ا الواليات املتحدة �مر�كية، حيث �عت�� تجر�ة ال�و�غر�س �مر��ي نموذجا رائدا 

ومتقدما باملقارنة مع التجارب �خرى �� �ذا ا��ال نظرا العتماده ع�� دعم مكتب

التقييم، و�تعلق �مر باملكتب العام للمحاسبة ومكتب امل��انية التا�ع لل�ونجرس

تقييم السياسات العمومية من خالل ��نة مراقبة ا��سابات العمومية التا�عة ��لس العموم ال��يطا�ي، 

بتعاون وثيق مع املكتب الوط�� للتدقيق الذي �ش

وفيما يتعلق بالتجر�ة السو�سر�ة فقد خول الدستور وظيفة التقييم �اختصاص أسا��� لل��ملان والذي 

عمل ع�� إحداث �يئة متخصصة �� تقييم السياسات العمومية و�تعلق �مر باملكتب ال��ملا�ي ملراقبة 

. 

B. JENKIS, A. GRAY, « Policy evaluation in British government : from idealism to realism », Program evaluation and the 

New Brunswick, 1990, p. 63-64. 
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لفر�سية أ�م مرجعية وا��ة لدس��ة وظيفة التقييم داخل النص الدستوري وتبقى التجر�ة ا. �1دارة

ع�� املستوى العال��، و�عد وظيفة مو�ولة ل��ملان و�يا�لھ، �ساعده �� القيام ��ا �عض املؤسسات 

  .2املتخصصة �� مجاالت محددة �ا��لس �ع�� ل��سابات الفر����

ع املغر�ي تجاوز الفراغ الدستوري ا��اصل �� مأسسة وع�� غرار التجارب املقارنة، فقد حاول املشر 

فبال��امن مع �حداث ال�� عرف��ا منطقة . 1962تقييم السياسات العمومية طيلة التجارب املمتدة منذ 

عن إرادتھ �� إجراء  2011مارس  9شمال افر�قيا والعالم العر�ي، أعلن امللك دمحم السادس �� خطاب 

��م ب�ية السلطة �� النظام السيا��� والدستوري املغر�ي توجت باإلعالن عن إصالحات دستور�ة جو�ر�ة 

، والذي عمل ع�� �عز�ز وتقو�ة دور ال��ملان �� مجال السياسات 20113وضع دستور فاتح يوليوز 

كما عمل املشرع الدستوري . العمومية من خالل اسناد �ذه املؤسسة وظيفة تقييم السياسات العمومية

تدعيم دور ال��ملان �� تقييم السياسات العمومية من خالل مجموعة من املؤسسات وال�يئات  املغر�ي ع��

  .الدستور�ة

�ش�ل حصري،  2011و�عت�� ا��لسة السنو�ة مكسبا تقييميا جديدا أ�ى بھ الدستور املغر�ي لسنة 

كما أن نفس . جلسيھف�� �ش�ل �لية املركز�ة ملناقشة وتقييم السياسات العمومية من طرف ال��ملان بم

��تمام الذي أبداه الدستور �� �ذا ا��ال، عكستھ �نظمة الداخلية لل��ملان، من خالل تحديد القواعد 

  . التفصيلية ملمارسة ال��ملان لوظيفة تقييم السياسات العمومية

أما ع�� مستوى املمارسة، فقد تم تفعيل ا��لسة السنو�ة بمجلس النواب من خالل تقييم 

) PERG(جموعة من ال��امج و�تعلق �مر ب��نامج الك�ر�ة القرو�ة الشمو�� م

وتقييم مسا�مة ال��نامج الوط�� ) PAGER(القروي باملاء الصا�� للشرب  العالم ل��و�د املندمج وال��نامج

أما بخصوص مجلس .  للطرق القرو�ة الثا�ي �� فك العزلة عن العالم القروي واملناطق ا��بلية

شار�ن فقد عمل ع�� تقييم السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج ال��وة ثم تقييم ا���امة ال��ابية املس�

مع �شارة إ�� أن مجلس . العمومي ومتطلبات التنمية ا���و�ة والسياسات العمومية املرتبطة باملرفق

                                                 
1 JACOB S., VARONE F., Evaluer l’action publique : état des lieux et perspectives en Belgique, Gand, AcademiaPress, 2003, p. 

144. 
2 Stéphane PAUL et autres, L'évaluation des politiques publiques: Comprendre et pratiquer,  PRESSES DE L’ÉCOLE DES 

HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE, Rennes cedex, 2016, p.5. 
، ا��ر�دة الرسمية )2011يوليو 29( 1432من شعبان  27بتار�خ  1.11.91دستور اململكة املغر�ية الصادر ب�نفيذه الظ��� الشر�ف رقم  3

 .3600، صفحة )2011وز يولي 30( 1432شعبان  28مكرر بتار�خ  5964عدد 
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وم مجلس املس�شار�ن ، �� ح�ن يق1النواب بصدد تقييم السياسات العمومية املرتبطة بالتعليم �و��

 .2الوطنية للماء �س��اتيجيةبتقييم 

وت�بع أ�مية �ذه الدراسة �� �ون موضوع التقييم ش�ل حلقة محور�ة �� ا�تمامات ا��طب امللكية 

السامية حيث ���ل حضورا الفتا ملسألة التقييم �� ا��طاب املل�ي، فع�� مختلف املناسبات واملبادرات 

، أمام 2019أكتو�ر  11ع�� مسألة التقييم �ان آخر�ا ا��طاب السامي ليوم  تؤكد املؤسسة امللكية

أعضاء مجل��� ال��ملان بمناسبة افتتاح الدورة �و�� من السنة ال�شر�عية الرا�عة من الوالية ال�شر�عية 

مل العاشرة حيث طالب جاللتھ ال��ملان بالقيام بوظائفھ �املة سواء ع�� مستوى ال�شر�ع أو مراقبة ع

كما �ستمد أ�مي��ا كذلك من خالل املنعطف التار��� الذي م��  .ا���ومة أو تقييم السياسات العمومية

�ذا العقد �خ��، باحتالل موضوع تقييم السياسات العمومية م�انة مركز�ة �� الدستور املغر�ي لسنة 

برؤ�ة إصالحية جديدة للواقع ، والذي جاء �إعالن جديد لتب�� املغرب �ختيار الديمقراطي، آتيا 2011

السيا��� و�جتما�� باملغرب، تتما��� وطبيعة �كرا�ات ا��لية و�قليمية ال�� أصبحت مطروحة ع�� 

ولقد �انت من ب�ن أ�م الر�انات ال�� تم ال��ك�� عل��ا إخضاع . الدولة �� الظرفية التار�خية الرا�نة

تحس�ن الفعل العمومي، مخوال ال��ملان صالحية تقييم  السياسات العمومية للتقييم كمدخل من مداخيل

و�التا�� فالتقييم ال��ملا�ي للسياسات العمومية �ش�ل مطلبا حقيقيا، يتع�ن . السياسات العمومية

اس�يعابھ وف�مھ �ش�ل جيد �� إطار واقعنا املعاصر، نظرا لأل�مية ال�� يلع��ا تقييم السياسات العمومية 

 .ومي وال سيما �� ظل التحديات والر�انات ال�� أ��ت تواجھ املغرب�� تطو�ر الفعل العم

عموما ��دف �ذه الدراسة أساسا إ�� تحليل النصوص القانونية املؤطرة لتقييم ال��ملا�ي للسياسات 

العمومية باملغرب ودراسة حصيلة ال��ملان �� تقييمھ للسياسات العمومية، من خالل �جابة عن 

إ�� أي حد سا�مت النصوص القانونية �� تمك�ن ال��ملان املغر�ي من أداء : ة التالية�ش�الية ا��ور�

  وظيفة تقييم السياسات العمومية �ش�ل ناجع ؟

املطلب �ول سنخصصھ : و�ناء عليھ، ولدراسة وتحليل �ذه �ش�الية سوف �عتمد ع�� مطلب�ن

ح�ن س�تطرق �� املطلب الثا�ي ل��ديث عن  ��. لإلطار القانو�ي لتقييم ال��ملان للسياسات العمومية

  .حصيلة تقييم ال��ملان للسياسات العمومية من خالل ا��لسات السنو�ة

                                                 
 ؛http://www.chambredesrepresentants.ma:حسب املوقع الرس�� ��لس النواب 1
، يمكن �طالع عل��ا �� املوقع الرس�� 2020ــ  �2019لمة السيد رئ�س مجلس املس�شار�ن بمناسبة افتتاح دورة أبر�ل للسنة ال�شر�عية  2

 : ��لس املس�شار�ن

http://www.chambredesconseillers.ma .  
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 �طار القانو�ي لتقييم ال��ملان للسياسات العمومية: املطلب �ول 

يمثل ال��ملان ��ر الزاو�ة �� �نظمة الديمقراطية، حيث يلعب دورا فعاال �� ت�بع السياسات 

عمومية وتقييم��ا وذلك تبعا للصالحيات القانونية ا��ولة ل�ل برملان والذي �ش�ل رك��ة أساسية ال

بال�سبة . لتث�يت إرساء دعائم الديمقراطية ا��قة اعتبارا مل�انتھ السياسية للدولة وكذا ارتباط�ا بالقانون 

وعة من املرتكزات املؤطرة ، ع�� تكر�س مجم2011ل��الة املغر�ية، فقد عمل الدستور املغر�ي لسنة 

لتقييم ال��ملان للسياسات العمومية، �� الوقت الذي عملت �نظمة الداخلية ع�� تحديد القواعد 

كما عمل املشرع املغر�ي ع�� تدعيم دور ال��ملان �� تقييم السياسات ). املطلب �ول (التفصيلية ملمارستھ 

  ).املطلب الثا�ي(ت الدستور�ة العمومية من خالل مجموعة من املؤسسات وال�يئا

  مرتكزات تقييم ال��ملان للسياسات العمومية: الفقرة �و��

تظل وظيفة تقييم السياسات العمومية أحد �تجا�ات ا��ديثة للتدب�� العمومي، و�� آلية فعالة 

تؤكد ع�� �ساعد ع�� اس�يعاب وف�م طرق تنفيذ ا���ومة ��ططا��ا و�رامج�ا العامة، كما أ��ا عملية 

و�عت�� �طار الدستوري املرجع العام، الذي يجعل ال��ملان �� صلب . أ�مية الدور ال��ملا�ي �� �ذا ا��ال

  . وظيفة التقييم

، ألول مرة، لل��ملان وظيفة تقييم السياسات 2011و�ناء عليھ، منح الدستور املغر�ي لسنة 

املراقبة؛ حيث يصوت ال��ملان ع�� القوان�ن، العمومية �اختصاص أصيل إضافة إ�� وظيف�� ال�شر�ع و 

فظ�ور مجموعة من املبادئ ال�� يقت��� �مر . 1و�راقب عمل ا���ومة، و�قيم السياسات العمومية

مراعا��ا أثناء صياغة وتنفيذ ال��امج والسياسات العمومية �الفعالية والنجاعة والتدب�� ا��يد، �� ظل 

ال تكفي لقياس مدى فعالية السياسات العمومية ) املراقبة وال�شر�ع(ن امل�ام ال�� يتوفر عل��ا ال��ملا

املوضوعة، ل�ذا تم إضافة دور جديد أال و�و تقييم السياسات العمومية وذلك ملسايرة التحوالت 

املعاصرة ال�� أنتجت مشروعية �سم��ا �عض الباحث�ن مشروعية معاصرة تقوم ع�� مبادئ الفعالية 

  .2والنجاعة

املشرع الدستوري لم يكتف بإقرار �ذا �ختصاص ا��ديد وإنما عمل ع�� وضع وتحديد  كما أن

عدد من التقنيات املتنوعة وا��ديدة املساعدة ع�� ممارسة �ذا �ختصاص إما بصفة مباشرة أو بصفة 

ية و�كذا عمل ع�� تقييد تقييم ال��ملان بتخصيص جلسة سنو�ة ملناقشة السياسات العموم. غ�� مباشرة

، ع�� عكس املشرع الفر����، الذي خصص أسبوعا واحدا من �ل ش�ر بحسب �ولو�ة 3وتقييم�ا
                                                 

 .، مرجع سابق2011من الدستور املغر�ي لسنة  70الفصل  1
، دمحم الغا��، التدخل ال��ملا�ي �� مجال السياسات العامة �� املغرب، سلسلة الدراسات السياسية القانونية و�جتماعية، الطبعة �و�� 2

 .127. ، ص2006املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 
 .، مرجع سابق2011من الدستور املغر�ي لسنة  101الفصل  3
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و�ذه املدة . وال��ت�ب الذي يضعھ كال مجل��� ال��ملان ملراقبة عمل ا���ومة وتقييم السياسات العمومية

القضايا تنطوي ع�� داللة م�مة من حيث تمك�ن ال��ملان الفر���� من تقييم أك�� عدد ممكن من 

والسياسات ال�� تحظى با�تمام كب��، عكس ما تضمنھ الدستور املغر�ي من تخصيص جلسة واحدة 

سنو�ة، وال�� ال يمكن لل��ملان من خالل�ا �حاطة بجميع القضايا ذات الوقع الكب�� ع�� ا��االت 

  . �1قتصادية و�جتماعية للدولة

فيذ قوان�ن املالية باعتبار�ا أ�م املناسبات ال�� تمكن ونظرا أل�مية قوان�ن التصفية املتعلقة ب�ن

ال��ملان من ممارسة �ختصاص املتعلق بتقييم السياسات العمومية،  و�س�ب أن ا���ومة لم تكن ملزمة 

بأي أجل لعرض �ذه القوان�ن ع�� ال��ملان ومناقش��ا، عمل املشرع الدستوري املغر�ي  ع�� دس��ة �جل 

ع��  2011من الدستور لسنة  76ان�ن التصفية فيھ ع�� ال��ملان، حيث نص الفصل الذي يجب عرض قو 

ال��ملان، قانون التصفية املتعلق ب�نفيذ قانون املالية، خالل السنة   �عرض ا���ومة سنو�ا ع��"أنھ 

ان��ت   و�تضمن قانون التصفية حصيلة م��انيات التج��� ال��. سنة تنفيذ �ذا القانون   الثانية ال�� ت��

من القانون التنظي�� للمالية رقم  65وا���اما مع مقتضيات �ذا الفصل نصت املادة ". مدة نفاذ�ا

من الدستور، يودع مشروع قانون التصفية املتعلق ب�نفيذ قانون  76طبقا للفصل : "ع�� أنھ 130.132

ول من السنة الثانية ال�� ت�� املالية سنو�ا باألسبقية بمكتب مجلس النواب �� أجل أقصاه ��اية الر�ع � 

  .".سنة تنفيذ قانون املالية املع��

بخصوص �نظمة الداخلية لل��ملان، فقد عملت ع�� تحديد القواعد التفصيلية ملمارسة ال��ملان 

مع �شارة إال أنھ ال يجوز العمل بالنظام الداخ�� الذي يضعھ �ل . لوظيفة تقييم السياسات العمومية

� ال��ملان و�قره بالتصو�ت، إال �عد أن تصرح ا��كمة الدستور�ة بمطابقتھ ألح�ام مجلس من مجل��

 .3الدستور 

، الباب السا�ع من ا��زء �20174كذا خصص النظام الداخ�� ��لس النواب املعدل لسنة 

إ��  287حيث تضمن مجموعة من املواد من . ا��امس ملسألة مناقشة السياسات العمومية وتقييم�ا

  . تحدد مي�ان��مات ومراحل تفعيل تقييم السياسات العمومية، 293

                                                 
دمحم ا��مل����، إش�الية تقييم ال��ملان للسياسات العمومية ع�� ضوء توجھ ا��كمة الدستور�ة، ا��لة املغر�ية لألنظمة القانونية  1

  .121، ص 2017، أكتو�ر 12والسياسية، العدد 
، )2015يونيو  2( 1436من شعبان  14بتار�خ  1.15.62لصادر ب�نفيذه الظ��� الشر�ف رقم لقانون املالية ا 130.13القانون التنظي�� رقم  2

 .5810، صفحة )2015يونيو  18( 1436بتار�خ فاتح رمضان  6370ا��ر�دة الرسمية عدد 
 .، مرجع سابق2011من الدستور املغر�ي لسنة   69الفقرة �و�� من الفصل 3
 2017أكتو�ر  30بتار�خ  ��17/65 ��لس النواب كما أقرتھ ا��كمة الدستور�ة �عد صدور قرار�ا عدد سواء �علق �مر بالنظام الداخ 4

،وكما 2017غشت 8املوافق ل  1438ذو القعدة ��16 جلستھ املنعقدة يوم الثالثاء  أوالنظام الداخ�� ��لس النواب كما أقره مجلس النواب

 .2017ش�ن��  11املوافق لـ  1438ذي ا���ة  20من الصادر �� يوم �ثن�ن 17/37أقرتھ ا��كمة الدستور�ة �� قرار�ا عدد 
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 2017من النظام الداخ�� ��لس النواب لسنة  287من الدستور، نصت املادة  70فطبقا للفصل 

ع�� قيام مجلس النواب بتقييم السياسات العمومية، بتخصيص جلسة سنو�ة ملناقشة السياسات 

 .1اصفات واملساطر ا��ددة ل�ذا البابالعمومية ال�� قام بتقييم�ا طبقا للمو 

. 2ملسألة تحديد السياسات العمومية املراد تقييم�ا وزمن �ذا التحديد ��289 ح�ن تطرقت املادة  

فوضعت تصورا ملف�وم تقييم السياسات العمومية، باعتباره ��دف إ�� إنجاز أبحاث  288أما املادة 

سات وال��امج العمومية، وقياس آثار�ا ع�� الفئات املعنية وتحاليل دقيقة ��دف التعرف ع�� نتائج السيا

وع�� ا��تمع، كما ��دف إ�� معرفة مستوى �نجاز الذي تم تحقيق�ا قياسا باأل�داف املرسومة وتحديد 

العوامل ال�� مكنت من بلوغ تلك ��داف، وذلك �غاية إصدار توصيات وتقديم اق��احات �شأن 

  .3ال�ا ع�� السياسة العمومية موضوع التقييمالتحس�نات ال�� يمكن إدخ

و�مكن القول إن �ذا التعر�ف بالرغم من إيجابياتھ ال�� �عطي منطلقا ألعضاء ال��ملان لوضع  

تصورا��م حول السياسات العمومية، إال أنھ جاء مصوغا صياغة عامة و�طر�قة غ�� مرتبة، ورغم �ذه 

وضعھ مجلس النواب خطوة جد م�مة �� أفق وضع تصور العمومية يبقى �ذا التعر�ف والتصور الذي 

مفصل ل�ل معيار ع�� حدة، ح�� ت�ون م�مة التقييم وا��ة منذ البداية قبل دراسة أثر �ذه السياسة 

  .4ع�� ا��تمع ومدى بلوغ أ�داف�ا ومدى نجاعة الوسائل التنفيذية ل�ا

�شكيل مجموعة العمل  ، فقد نصت ع�� دعوة مكتب مجلس النواب إ��290أما املادة   

. املوضوعاتية ال�� يو�ل إل��ا ت�بع إنجاز التقييم �� املوضوع الذي حدده ووفق �نتداب الذي أعده

باإلضافة إال أن حسم مكتب مجلس النواب �� اختيار موضوع التقييم، يتم بناء ع�� دراسة قابلية 

وإذا �انت �ذه املادة لم تخالف . 5ة والسياقيةاملواضيع املق��حة للتقييم وفق املعاي�� السياسية والتقني

، فإن �ذا القرار أكد ع�� ضرورة إخبار ا���ومة 17/376الدستور حسب قرار ا��كمة الدستور�ة رقم 

كما . بموضوع التقييم لتمكي��ا من التحض�� ل��لسة السنو�ة ا��صصة ملناقشة السياسات العمومية

  . 7عمل املوضوعاتية املؤقتة، وامل�ام املنوطة ��التأليف مجموعة ال 291تطرقت املادة 

                                                 
 .، مرجع سابق1438ذو القعدة  ��16 جلستھ املنعقدة يوم الثالثاء  من النظام الداخ�� ��لس النواب كما أقره مجلس النواب 287املادة  1
 .، نفس املرجع1438ذو القعدة  ��16 جلستھ املنعقدة يوم الثالثاء  لنوابمن النظام الداخ�� ��لس النواب كما أقره مجلس ا 289املادة  2
 .، نفس املرجع1438ذو القعدة  ��16 جلستھ املنعقدة يوم الثالثاء  من النظام الداخ�� ��لس النواب كما أقره مجلس النواب 288املادة  3
تور�ة للعالقة ب�ن املتغ��ين، إش�االت صناعة القرار العمومي باملغرب، مقار�ة مفا�يمية ودس: جابر لبوع، ال��ملان والسياسات العمومية 4

  .119، ص 2018، مكتبة دار السالم، الطبعة �و��، )1(سلسلة الدراسات السياسية والدستور�ة 
 .، مرجع سابق1438لقعدة ذو ا ��16 جلستھ املنعقدة يوم الثالثاء  من النظام الداخ�� ��لس النواب كما أقره مجلس النواب 290املادة  5
 04بتار�خ   6185، ا��ر�دة الرسمية عدد )2017دجن��  11(1438من ذي ا���ة  20، صادر بتار�خ 17/37ا��كمة الدستور�ة رقم قرار  6

 .6030، صفحة )2017دجن��  25( 1439محرم 
 .، مرجع سابق1438ذو القعدة 16ملنعقدة يوم الثالثاء �� جلستھ ا من النظام الداخ�� ��لس النواب كما أقره مجلس النواب 291املادة  7
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و�املوازاة مع عمل مجموعة العمل املوضوعاتية، فإنھ يمكن لرئ�س مجلس النواب و�ناء ع�� قرار 

مكتبھ، أن يوجھ �ش�ل تلقا�ي أو بطلب من مجموعة العمل امل�لفة بالتقييم، طلبا إ�� ا��لس �قتصادي 

�يئات ا���امة واملؤسسات الدستور�ة بحسب ا��اجة، إلبداء الرأي أو  و�جتما�� والبي�� أو إحدى

وتحال التقار�ر املتعلقة باآلراء والدراسات . إعداد دراسة أو بحث حول ال��نامج العمومي موضوع التقييم

ادة أما امل. 1و�بحاث املشار إل��ا أعاله، ع�� مجموعة العمل املوضوعاتية امل�لفة بالتقييم قصد �طالع

، فنصت ع�� أنھ يحدد مكتب ا��لس تار�خ ا��لسة ا��صصة لتقييم السياسات العمومية وجدول 293

. و�حيط رئ�س ا��لس رئ�س ا���ومة علما بذلك. أعمال�ا وتقوم ندوة الرؤساء ب�نظيم املناقشة العامة

  .2بل ا�عقاد ا��لسة العامةساعة ع�� �قل ق 48و�تو�� املكتب �عميم تقار�ر التقييم ع�� أعضاء ا��لس 

بابا خاصا  3وع�� غرار النظام الداخ�� ��لس النواب، أفرد النظام الداخ�� ��لس املس�شار�ن

  .269إ��  264ملناقشة السياسات العمومية وتقييم�ا و�تعلق �مر بالباب ا��امس من خالل املواد من 

، ع�� 265التحديد، فقد نصت املادة  فبخصوص تحديد السياسات العمومية املراد تقييم�ا وزمن

أنھ �� مس��ل دورة أكتو�ر من �ل سنة �شر�عية، يحدد مجلس املس�شار�ن السياسات العمومية املراد 

تقييم�ا، وذلك بناء ع�� اق��اح من رؤساء الفرق وم�سقي ا��موعات ال��ملانية، و�تو�� املكتب تحديد �ذه 

  . 4علما بذلكوتتم إحاطة رئ�س ا���ومة . املواضيع

تار�خ ا�عقاد جلسة مناقشة السياسات العمومية وتقييم�ا بتخصيص  264كما حددت املادة 

جلسة سنو�ة خالل النصف �ول من دورة أبر�ل من قبل ال��ملان ملناقشة السياسات العمومية 

  .5وتقييم�ا

مج العمل، كما تقوم وتتفق ا��موعات املوضوعاتية املؤقتة �� مس��ل أشغال�ا ع�� من��ية و�رنا

بإعداد مذكرة حول السياسات العمومية موضوع التقييم املندرجة ضمن اختصاصا��ا، تتضمن �سئلة 

وع�� �ذا �ساس فإن مجلس . 6والتحاليل املراد ا��صول عل��ا، وتحيل�ا إ�� رئ�س مجلس املس�شار�ن

عاتية عندما نص ع�� ضرورة وضع املس�شار�ن �ان أك�� توضيحا لكيفيات اشتغال ا��موعات املوضو 

                                                 
 .، مرجع سابق1438ذو القعدة ��16 جلستھ املنعقدة يوم الثالثاء  من النظام الداخ�� ��لس النواب كما أقره مجلس النواب 292املادة  1
 .، نفس املرجع1438ذو القعدة 16ة يوم الثالثاء �� جلستھ املنعقد من النظام الداخ�� ��لس النواب كما أقره مجلس النواب 293املادة  2
وجلستھ ) 2014ماي  21( 1435من رجب  21النظام الداخ�� ��لس املس�شار�ن كما أقره ا��لس �� جلستھ العامة املنعقدة يوم �ر�عاء  3

) 2015أكتو�ر  20( 1437محرم  06م الثالثاء وجلستھ العامة املنعقدة يو ) 2014فاتح يوليوز ( 1435رمضان  03العامة املنعقدة يوم الثالثاء 

 23الصادر ��  942/14وقراره رقم ) 2014يونيو  14( 1435من شعبان  16الصادر ��  938/14وكما ق��� بھ ا��لس الدستوري وقراره رقم 

  ).2015أكتو�ر  27( 1437من رمضان  13الصادر ��  974/15وقراره رقم ) 2014يوليوز  21( 1435من رمضان 
 .من النظام الداخ�� ��لس املس�شار�ن، مرجع سابق 265املادة  4
 .من النظام الداخ�� ��لس املس�شار�ن، نفس املرجع 264املادة  5
 .من النظام الداخ�� ��لس املس�شار�ن، نفس املرجع 266املادة  6
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من��ية لالشتغال و�رنامج العمل، لكن ما ال �س�سيغھ املنطق السليم �� صياغتھ ل�ذه املادة يتمثل �� 

�ونھ اعت�� أن �ذه ا��موعات تحوز اختصاصا، بيد أن �مر ال يتعلق باالختصاص وإنما يتعلق 

�موعات ل�ي تقوم بالتقييم حسب طبيعة بالتخصص الذي ع�� أساسھ يتم اختيار أعضاء �ذه ا�

املوضوع املراد تقييمھ، وإال ملا أحدثت منذ البداية �ذه ا��موعات ولتمت إحالة �مر مباشرة إ�� ال��ان 

  . 1ا��تصة ل�ي تقوم ��ذا الدور 

إم�انية طلب �ستعانة بخ��ة ا��لس �ع�� للسلطة القضائية أو ا��لس  266كما تضمنت املادة 

ع�� ل��سابات أو ا��لس �قتصادي و�جتما�� والبي�� أو إحدى �يئات ا���امة واملؤسسات � 

  . 2من الدستور  170إ��  161الدستور�ة املنصوص عل��ا �� الفصول من 

و�حدد رئ�س مجلس املس�شار�ن باالتفاق مع رئ�س مجلس النواب، بناء ع�� مداوالت مكتب �ل 

ة السنو�ة ا��صصة ملناقشة وتقييم السياسات العمومية ا��ددة �� مجلس ع�� حدة، تار�خ ا��لس

و�عقد ا��لسات العامة �� �ل مجلس بصورة منفصلة، وخالل نفس الف��ة املتفق . جدول أعمال �ل م��ما

  .3عل��ا

وعموما يتو�� مكتب مجلس املس�شار�ن عرض ع�� ا��لسة العامة، تقار�ر ا��موعات 

وال�� �عت�� أشغال�ا مجرد أشغال تحض��ية ل��لسة السنو�ة، حيث ت�ت�� بإيداع  ،4املوضوعاتية املؤقتة

تقار�ر�ا لدى مكتب مجلس املس�شار�ن، الذي يتو�� �عميم�ا ع�� أعضاء ا��لس أسبوع�ن اثن�ن ع�� 

  .�5قل قبل ا�عقاد ا��لسات العامة السنو�ة

  �� تقييم للسياسات العموميةال�يئات الدستور�ة املساعدة لل��ملان : الفقرة الثانية

ع�� مجموعة من ال�يئات الدستور�ة املساعدة لل��ملان �� تقييم  2011نص الدستور املغر�ي لسنة 

من ب�ن �ذه ال�يئات سنقتصر فقط ع�� ا��لس �ع�� ل��سابات وا��لس . السياسات العمومية

 .�قتصادي و�جتما�� والبي��

ة، تم��ت التجر�ة املغر�ية �� مجال العالقة ب�ن ا��لس �ع�� فبخالف معظم التجارب املقارن

ل��سابات وال��ملان، ملدة طو�لة، بضعف التواصل والت�سيق، إذ ظل ا��لس يفضل نقل املعلومة أك�� 

وتبعا لذلك تت�� محدودية عالقة التعاون التق�� و�خباري . ل���از التنفيذي منھ لل��ملان والرأي العام

                                                 
  .123جابر لبوع، مرجع سابق ص  1
 .�ن، مرجع سابقمن النظام الداخ�� ��لس املس�شار  266املادة  2
 .من النظام الداخ�� ��لس املس�شار�ن، مرجع سابق 267املادة  3
 .من النظام الداخ�� ��لس املس�شار�ن، نفس املرجع 286املادة  4
 .من النظام الداخ�� ��لس املس�شار�ن، نفس املرجع 269املادة  5
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�لس �ع�� ل��سابات وال��ملان بالنظر لغياب الوسائل ا��قيقية لتفعيل �ذه العالقة، وعدم ب�ن ا�

إرساء املقتضيات الدستور�ة والقانونية آلليات مؤسساتية للتعاون باست�ناء �شارة العامة إ�� املساعدة 

  .1املقدمة من طرف ا��لس لل��ملان

��سابات ع�� تأس�س مقار�ة �شاركية مع مختلف ولتجاوز تلك الوضعية، عمل ا��لس �ع�� ل

املؤسسات الدستور�ة الفاعلة �� القطاعات �س��اتيجية �قتصادية و�جتماعية وال�� من شأ��ا أن 

�سا�م إ�� جانب ا���امة ا��يدة �� تدعيم العمل الرقا�ي لل��ملان وا��لس �ع�� ل��سابات، وذلك 

، الذي أكد ع�� تقديم ا��لس 2011من الدستور املغر�ي لسنة  148تماشيا مع  مقتضيات الفصل 

مساعدتھ لل��ملان �� ا��االت املتعلقة بمراقبة املالية العمومية، و�جابة ع�� �سئلة و�س�شارات 

  . املرتبطة بوظائف ال��ملان �� ال�شر�ع واملراقبة والتقييم املتعلقة باملالية العامة

غر�ي ر�ط تقديم مساعدة ا��لس �ع�� ل��سابات لل��ملان �� �ذا ا��ال و�التا�� فالدستور امل

بالتقييم املتعلق باملالية، �� ح�ن ترك الدستور الفر���� ا��ال واسعا للمجلس �ع�� ل��سابات الفر���� 

 .��2 إسناد ال��ملان باإلشارة إ�� عبارة تقييم السياسات العمومية ول�س التقييم املرتبط باملالية

وجدير بالذكر، أن �ناك العديد من �شارات إلم�انية قيام ا��لس �ع�� ل��سابات بتقييم 

السياسات العمومية، فعالوة ع�� املساعدة ال�� يقدم�ا ا��لس لل��ملان �� ا��االت املتعلقة بمراقبة 

ان �� ال�شر�ع واملراقبة املالية العمومية، و�جابة عن �سئلة و�س�شارات املرتبطة بوظائف ال��مل

والتقييم املتعلقة باملالية العامة، ف�� �شمل مراقبة ا��لس ��ميع أوجھ ال�سي��، كما يقيم ا��لس ل�ذا 

الغرض مدى تحقيق ��داف ا��ددة والنتائج ا��ققة وكذلك ت�اليف وشروط اقتناء واستخدام 

م بم�ام تقييم املشار�ع العمومية ��دف التأكد من كما أنھ بإم�ان ا��لس أن يقو . 3الوسائل املستعملة 

  .4"مدى تحقيق ��داف ا��ددة ل�ل مشروع انطالقا مما تم إنجازه و�النظر إ�� الوسائل املستعملة

وتتمثل مساعدة ا��لس �ع�� ل��سابات لل��ملان �� صور مختلفة، أبرز�ا تتمحور �� �شر 

ة من طرف �ج�زة العليا للرقابة تك����، بمختلف أش�ال�ا، أ�مية فمسألة �شر التقار�ر املنجز . التقار�ر

بالغة �� إرساء و�شر دعائم ثقافة الرقابة والشفافية واملساءلة من ج�ة، ومساعدة ال��ملان ع�� أداء 

                                                 
�� ضوء الوثيقة الدستور�ة والتجارب املقارنة؟، ا��لة املغر�ية للتدقيق أية عالقة ع: أحمد حاسون، ا��لس �ع�� ل��سابات وال��ملان 1

  .101-100. ص.، ص2014، سنة 37والتنمية، عدد 
  .121- 119دمحم ا��مل����، مرجع سابق، ص  2
صادر �� فاتح ال 1.02.124شر�ف رقم  املتعلق بمدونة ا��اكم املالية الصادر ب�نفيذه الظ��� 62.99 من القانون رقم 75املادة  3

، كما تم 2294صفحة ) 2002أغسطس  15( 1423جمادى �خرة  6بتار�خ  5030، ا��ر�دة الرسمية عدد )2002يونيو  13( 1423 �خر  ر�يع

 .�عديلھ
، �لية 2011و 1996مراد مو���، ال��ملان املغر�ي ب�ن وظيف�� الرقابة وتقييم السياسات العمومية، دراسة تحليلية ـ مقارنة ب�ن دستوري  4

  .118.، ص2016/2017العلوم القانونية و�قتصادية و�جتماعية بالر�اط، السنة ا��امعية 
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 وتتمثل �ذه التقار�ر �� التقر�ر املتعلق ب�نفيذ قانون املالية،. وظيفتھ الرقابية والتقييمية من ج�ة ثانية

  .والتصر�ح العام باملطابقة، والتقر�ر السنوي الذي �ش�ل أداة �امة لإلعالم باإلضافة إ�� التقار�ر ا��اصة

 :التقر�ر املتعلق ب�نفيذ قانون املالية: أوال

تحرص أج�زة الرقابة العليا ع�� املال العام و�ش�ل مستمر ع�� �عز�ز دور�ا �� دعم املساءلة 

طة التنفيذية، من خالل التقار�ر ال سيما التقر�ر املتعلق ب�نفيذ قانون املالية ال��ملانية ع�� أعمال السل

الذي ينجز بصفة دور�ة، ليصاحب مشروع قانون التصفية وذلك لغرض متا�عة تنفيذ ا���ومة ل��دود 

ال�� رسم��ا السلطة ال�شر�عية، حسب موافق��ا واعتماد�ا لبنود امل��انية وتحديد �نحرافات، إن 

دت، ب�ن �رقام ا��ططة �� البداية والتنفيذ الفع�� ملشروع امل��انية خالل املدة ا��ددة، وحساب وج

 . �1ذه �نحرافات، ومعرفة أسبا��ا وإيجاد ا��لول الالزمة ل�ا

 :التصر�ح العام باملطابقة: ثانيا

ا إ�� ال��ملان، بمناسبة يتعلق �مر بالوثيقة الثانية ال�� يل��م ا��لس �ع�� ل��سابات بتقديم�

عرض مشروع قانون التصفية، بحيث �س�� ا��لس من خالل إعداد التصر�ح العام باملطابقة إ�� 

اك�شاف مختلف ا��الفات املتعلقة بقواعد امل��انية و�قوم ب�بليغ�ا إ�� ال��ملان ع�� اعتبار ا��لس 

رغم أ�مية �ذه الوثيقة، ف�� ال ت��تب ع��ا أية و . 2مس�شارا ومساعدا للسلطة ال�شر�عية �� ا��انب املا��

أثار من الناحية العلمية ل�و��ا تأ�ي متأخرة بالنظر إ�� املدة الزمنية املتطلبة إلنجاز �افة ا��سابات 

كما �عت�� التصر�ح العام . 3العامة، غ�� أنھ يتم ا��رص دائما ع�� إرفاق�ا بمشروع قانون التصفية

التواصل �جبار�ة ب�ن ا��لس �ع�� ل��سابات و��ن ال��ملان، فالقرار املتعلق  باملطابقة من ب�ن أدوات

بالتصر�ح العام باملطابقة متصل ب�ل عملية م��انياتية أو مالية ف�و آلية ملراقبة امل��انيات القطاعية، 

  .تحدد ا��د �ق��� ل��سابات العمومية بوصف�ا ضرورة ألجل التصر�ح بالذمم املالية

 التقر�ر السنوي الشامل للمجلس �ع�� ل��سابات : اثالث

�عت�� التقر�ر السنوي الشامل للمجلس �ع�� ل��سابات تقر�را موضوعيا يتضمن نقدا بناء، و�و 

فبفضل التقر�ر السنوي، . ثمرة مالحظات تنصب ع�� با��صوص ع�� �خطاء املرتبطة بالتدب�� ا��يد

قدة إلدارة ما، كما يتضمن �ذا التقر�ر �جراءات املكتو�ة والشفو�ة من �علم الرأي العام باألعمال املنت

                                                 
صادية إيمان ملرابط، دور ال��ملان �� تقييم السياسات العمومية، رسالة لنيل ش�ادة املاس�� �� القانون العام، �لية العلوم القانونية �قت 1

  .84.، ص2015/2016ية و�جتماعية بفاس، السنة ا��امع
، رسالة لنيل دبلوم املاس�� �� 2011لي�� الز�راوي، دور ال��ملان �� تقييم السياسات العامة ع�� ضوء مستجدات الدستور املغر�ي لسنة  2

  .86. ، ص2012/2013القانون العام، �لية العلوم القانونية و�قتصادية و�جتماعية، الدار البيضاء، السنة ا��امعية 
  .319.، ص2003أحميدوش مد�ي، ا��اكم املالية �� املغرب، دراسة نظر�ة وتطبيقية مقارنة، مطبعة فضالة، ا��مدية، الطبعة �و��  3
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أجل �سليط الضوء ع�� �عض �عمال، و��شر �ل �يضاحات املقدمة من �دارات امل�تمة، وال �عمل 

التقر�ر ع�� �نتقاد فقط، وال يقتصر دوره ع�� ���يل كشف با��الفات بل يو�� ��تلف ا���ات 

�و مناسب القيام بھ و�التا�� ��تمام با��لول ال�� �ساعد ع�� تجنب العودة إ�� الوقوع ��  املعنية ما

  .�1خطاء

ع�� أنھ  2011من الدستور املغر�ي لسنة  148و�� �ذا السياق، نصت الفقرة ا��امسة من الفصل 

و�وج�ھ أيضا إ�� رئ�س يرفع ا��لس �ع�� ل��سابات للملك تقر�را سنو�ا يتضمن بيانا ��ميع أعمالھ، "

ف�ذه الفقرة، تضمنت العديد ". ا���ومة، وإ�� رئ���� مجل��� ال��ملان، و��شر با��ر�دة الرسمية للمملكة

من املستجدات امل�مة، وإن حافظت �� شمولي��ا ع�� توجھ واحد يتقاطع مع مضمون الدستور السابق، 

وتتمثل املستجدات ال�� جاء ��ا . مال ا��لسفيما يخص رفع تقر�ر سنوي إ�� امللك يتضمن بيانا عن أع

�ذا الفصل، �� رفع تقر�ر سنوي عن أعمال ا��لس لرئ�س ا���ومة ورئ���� مجل��� ال��ملان، باملوازاة مع 

إضافة إ�� تحو�ل عملية ا��اسبة من قبل ا��لس . �شره �� ا��ر�دة الرسمية �عز�زا ملبدأ الشفافية

�سقية �ش��ك �� دعم�ا وضمان فعالي��ا ال��ملان ورئ�س ا���ومة والرأي �ع�� ل��سابات، إ�� عملية 

وأيضا العمل ع�� تجاوز التأخ�� غ�� امل��ر �� �شر التقر�ر السنوي للمجلس خالل �جال . العام

القانونية، خصوصا أن السنوات �خ��ة عرفت تأخر ا��لس �� إصدار تقر�ره السنوي �� املدة ا��ددة 

  .2دونة ا��اكم املاليةبمقت��� م

  �شر التقار�ر ا��اصة: را�عا

من الدستور، ي�شر ا��لس �ع�� ل��سابات جميع أعمالھ،  148طبقا للفقرة الرا�عة من الفصل 

و�حدد أمر للرئ�س �ول شروط وكيفيات �شر �ذه . بما ف��ا التقار�ر ا��اصة واملقررات القضائية

و�ش�ل �شر التقار�ر ا��اصة واملقررات القضائية . 3غرف ا��تمعة�عمال وذلك �عد موافقة �يئة ال

أ�م املستجدات الدستور�ة وأعمق�ا أثرا، و�� ترجمة أمينة لواحدة من أ�م املبادئ واملعاي�� املتعارف 

عل��ا عامليا �� ما يخص استقالل وفعالية وشفافية �ج�زة العليا للرقابة وا��اسبة، وأ�مي��ا تكمن �� 

  .لم ينص عل��ا 19964الدستور السابق لسنة  �ون 

قد ارتقى بأدوار ا��لس �ع��  2011بناء ع�� ما سبق، يت�� أن التعديل الدستوري لسنة 

ل��سابات من مجرد مراقبة املالية العامة إ�� دوره �� تقييم السياسات العمومية، كما ارتقى بھ من مجرد 
                                                 

  .82. إيمان ملرابط، مرجع سابق، ص 1
ت��يل، مجلة املنارة وواقع ال 2011العر�ي بجيجة، �ختصاصات املمنوحة للمجلس �ع�� ل��سابات بمقت��� الدستور املغر�ي لسنة  2

  .173. ، ص2018، سنة 22للدراسات القانونية و�دار�ة، عدد 
 .املتعلق بمدونة ا��اكم املالية كما تم �عديلھ، مرجع سابق 62.99 من القانون رقم 113املادة  3
، ا��ر�دة )1996أكتو�ر  7( 1417و�� من جمادى �  23بتار�خ  1.96.157دستور اململكة املغر�ية الصادر ب�نفيذه الظ��� الشر�ف رقم  4

 .2281، صفحة )1996أكتو�ر  10( 1417من جمادى �و��  26بتار�خ  4420الرسمية عدد 
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إ�� مؤسسة تضطلع �عملية تقييم ال��امج والسياسات مؤسسة تقوم عمليا بالتفت�ش والتدقيق، 

و�ذلك ي�ون املشرع املغر�ي قد أسس ��سور عالقة تفاعلية تجمع . العمومية بتعاون وت�سيق مع ال��ملان

ب�ن املؤسست�ن ��م �� مجال الرقابة، مما س�نقل إيقاع العالقة وعمق�ا من املستوى ا��دود نظر�ا إ�� 

تحرك، كما سيقوى ال��ملان بدرع رقا�ي قوي مما سي�تج عنھ الرفع من جودة عملھ مستوى م���� عال وم

  .1الرقا�ي والتقيي�� بوصفھ أس�� ج�از رقا�ي ما�� وسيا��� باملغرب

قد أطر عالقتھ مع ا��لس �ع��  �2ذا، وتجدر �شارة إ�� أن النظام الداخ�� ��لس النواب

�� ح�ن حددت املادة .  332إ�� املادة  �328زء الثامن من املادة ل��سابات من خالل الباب الثالث من ا�

  .عالقة �ذا �خ�� با��لس �ع�� ل��سابات 3من النظام الداخ�� ��لس املس�شار�ن 279

بخصوص طبيعة العالقة ب�ن ا��لس �قتصادي و�جتما�� والبي�� واملؤسسة ال�شر�عية فتتج�� 

س النواب واملس�شار�ن �س�شارة من ا��لس �قتصادي و�جتما�� �� إم�انية طلب ا���ومة ومجل

، حيث يمكن ل�ذا �س�شارات أن تن�� 4والبي�� �� جميع القضايا ال�� ل�ا طا�ع اقتصادي واجتما�� و�ي��

  . الطر�ق أمام ال��ملان لت�بع وتقييم السياسات العمومية ال�� تنجز�ا ا���ومة

ت ا��لس �قتصادي و�جتما�� والبي�� �ساسية ش�ل�ن أساس�ن و�ناء عليھ، تتخذ اختصاصا

و�و ما أكد عليھ النظام الداخ�� ��لس النواب �� الباب . و�تعلق �مر بإبداء الرأي، وإنجاز الدراسات

ع�� أن ��لس النواب أن �س�ش�� ا��لس  5منھ 333الرا�ع  من ا��زء الثامن حيث نصت املادة 

جتما�� والبي�� �� جميع القضايا ال�� ل�ا طا�ع اقتصادي واجتما�� و�ي�� وفق القواعد �قتصادي و� 

من النظام الداخ�� ��لس  280كما أكدتھ املادة . 128.126ال�� يحدد�ا القانون التنظي�� رقم 

�� وال�� نصت ع�� أن ��لس املس�شار�ن أن �س�ش�� ا��لس �قتصادي و�جتما�� والبي 7املس�شار�ن

�� جميع القضايا ال�� ل�ا طا�ع اقتصادي واجتما�� و�ي��، وفق القواعد ال�� يحدد�ا القانون التنظي�� 

  . من الدستور  152للمجلس �قتصادي و�جتما�� والبي��، طبقا ألح�ام الفصل 

من �ل �ذا، يظ�ر بأن دور ا��لس �قتصادي و�جتما�� والبي�� م�م فيما يتعلق بالتقييم 

��ملا�ي للسياسات العمومية، حيث أن ال��ملان بإم�انھ توجيھ طلب إ�� �ذا ا��لس لطلب رأيھ �� سياسة ال

                                                 
  .89-88. لي�� الز�راوي، مرجع سابق، ص 1
 ؛2017أكتو�ر  30بتار�خ  17/65النظام الداخ�� ��لس النواب كما أقرتھ ا��كمة الدستور�ة �عد صدور قرار�ا عدد  2
 .النظام الداخ�� ��لس املس�شار�ن، مرجع سابق 3
  .، مرجع سابق2011من الدستور املغر�ي لسنة  152الفصل  4
 ؛2017أكتو�ر  30بتار�خ  17/65النظام الداخ�� ��لس النواب كما أقرتھ ا��كمة الدستور�ة �عد صدور قرار�ا عدد  5
 3صادر ��  1.14.124قتصادي و�جتما�� والبي�� الصادر ب�نفيذه الظ��� الشر�ف رقم املتعلق با��لس �  128.12القانون التنظي�� رقم  6

 .6370، صفحة )2014غشت  14( 1435شوال  17الصادرة بتار�خ  6282، ا��ر�دة الرسمية عدد ) 2014يوليو   31( 1435شوال  
 .النظام الداخ�� ��لس املس�شار�ن، مرجع سابق 7
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معينة، أو من أجل إجراء دراسة حول�ا، وا��لس ملزم �نا بتقديم مساعدتھ لل��ملان، كما أن �ذه التقار�ر 

ال��ان الدائمة، باعتبار�ا �� ال�� الصادرة عن ا��لس ال تحال ع�� النواب ملناقش��ا، وإنما تحال ع�� 

  .1تحضر ل��لسة السنو�ة ا��اصة بالتقييم

، ع�� مجلس النواب ومجلس املس�شار�ن موافاة ا��لس 2من نفس القانون  8كما فرضت املادة 

�قتصادي و�جتما�� والبي��، تلقائيا أو بطلب منھ، باملعلومات واملعطيات والوثائق ال�� من شأ��ا 

  . ع�� ممارسة صالحياتھ مساعدتھ

�كذا، ي�ون ا��لس �قتصادي و�جتما�� والبي�� إحدى �م�انيات الدستور�ة ال�امة وال�� 

تلعب دورا م�ما �� تقو�ة دور ال��ملان �� مجال تقييم السياسات العمومية، إ�� جانب مؤسسات و�يئات 

من الدستور املغر�ي لسنة  170إ��  161صول أخرى مساعدة تقوم بدور�ا �س�شاري واملشار إل��ا �� الف

  .، و�و ما من شأنھ أن �عزز دور ال��ملان �� تقييم السياسات العمومية2011

  حصيلة التقييم ال��ملان للسياسات العمومية من خالل ا��لسات السنو�ة: املطلب الثا�ي

�ش�ل حصري،  2011نة �عت�� ا��لسة السنو�ة مكسبا تقييميا جديدا أ�ى بھ الدستور املغر�ي لس

وقد تم . ف�� �ش�ل �لية املركز�ة ملناقشة وتقييم السياسات العمومية من طرف ال��ملان بمجلسيھ

) PERG(تفعيل�ا بمجلس النواب من خالل تقييم ل��نامج الك�ر�ة القرو�ة الشمو�� 

مسا�مة ال��نامج الوط��  وتقييم) PAGER(القروي باملاء الصا�� للشرب  العالم ل��و�د املندمج وال��نامج

أما بخصوص ). الفقرة �و��(للطرق القرو�ة الثا�ي �� فك العزلة عن العالم القروي واملناطق ا��بلية 

مجلس املس�شار�ن فقد عمل ع�� تقييم السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج ال��وة ثم تقييم ا���امة 

  ).الفقرة الثانية(العمومي   لعمومية املرتبطة باملرفقال��ابية ومتطلبات التنمية ا���و�ة والسياسات ا

 حصيلة تقييم مجلس النواب للسياسات العمومية: الفقرة �و��

بخصوص حصيلة مجلس النواب �� تقييمھ للسياسات العمومية، فقد تمكن من عقد جلست�ن 

  : سنو�ت�ن

، وقد �مت تقييم 2016غشت و�الضبط ��  2016ــ  �2011و�� �انت �� ختام الوالية ال�شر�عية 

أما الثانية . 3القروي باملاء الصا�� للشرب العالم ل��و�د املندمج برنامج الك�ر�ة القرو�ة الشمو�� وال��نامج

                                                 
  .124. ص مراد مو���، مرجع سابق، 1
 .املتعلق با��لس �قتصادي و�جتما�� والبي��، مرجع سابق  128.12من القانون التنظي�� رقم  8املادة  2
، غشت )PAGER(مجلس النواب، تقر�ر ال��نة املوضوعاتية حول تقييم ال��نامج املندمج ل��و�د العالم القروي باملاء الصا�� للشرب  3

2016. 
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وتمحورت حول تقييم مسا�مة ال��نامج الوط�� للطرق القرو�ة الثا�ي �� فك  2018فقد �انت �� ف��اير 

  .1بليةالعزلة عن العالم القروي واملناطق ا��

  القروي باملاء الشروب العالم ل��و�د املندمج وال��نامجبرنامج الك�ر�ة القرو�ة الشمو�� : أوال

وال��نامج املندمج مجلس النواب، من خالل تقييم �ل من برنامج الك�ر�ة القرو�ة الشمو��،  س��

�� إطار �ذين ال��نامج�ن ل��و�د العالم القروي باملاء الصا�� للشرب، إ�� تقدير آثار مختلف التدخالت 

ع�� تنمية املناطق القرو�ة وإ�� تقديم توصيات إ�� ا���ومة واق��اح آليات إلدخال تحس�نات واقعية 

وقابلة للتطبيق �� املناطق القرو�ة �عز�ز، وذلك من خالل مجموعة من �سئلة صاغ��ا ال��نة 

مج�ن وجدوا�ما ع�� املستوى �قتصادي املوضوعاتية املؤقتة واملتعلقة باال���ام الداخ�� لل��نا

  .2و�جتما�� ونجاعة أ�داف�ما

فع�� . وقد خلصت ال��نة املوضوعاتية املؤقتة إ�� مجموعة من ا��الصات، وسنقتصر ع�� �عض�ا

، مبدأ PERGمستوى التماسك الداخ�� لل��نامج�ن، أحدثت ا��يارات العملية ال�� اعتمد�ا برنامج 

تخطيط وحزمة التمو�ل ال�شار�ي وا���امة ا��لية، تأث��ا إيجابيا ل�سر�ع مسلسل الت�لفة �قل �� ال

ك�ر�ة القرى املس��دفة، غ�� أنھ تم اس�بعاد ك�ر�ة �عض املناطق ال�� ال �ستجيب للمعاي�� ا��ددة �� 

ماء الشروب لم كما أن املعاي�� املطبقة �� إطار ا��طط �و�� لل. 3إطار برنامج الك�ر�ة القرو�ة الشمو��

 .4تكن م���مة مع أ�داف التعميم

و�خصوص الفائدة السوسيواقتصادية، فقد �انت لك�ر�ة املناطق القرو�ة آثار إيجابية ع�� تنمية 

��شطة املدرة للدخل، وخدمات القرب �جتماعية و�دار�ة وكذا ع�� �ندماج السوسيوثقا�� لساكنة 

�ام �عميم ال��و�د باملاء الصا�� للشرب �ش�ل م��وظ �� تدش�ن شروط و�الرغم من إس. 5املناطق املعنية

النظافة و�� تجو�د مستوى ع�ش الساكنة القرو�ة، فقد ��ل ارتفاع �� م�سوب املياه العادمة ال�� يتم 

 . 6تصر�ف�ا مباشرة �� الطبيعة

                                                 
حول مسا�مة ال��نامج الوط�� للطرق " مجال املناطق ا��بلية : مجموعة العمل املوضوعاتية حول التنمية القرو�ة مجلس النواب، تقر�ر 1

 .2018القرو�ة الثا�ي �� فك العزلة عن ا��ال القروي وا��ب��، ف��اير 
حول مسا�مة ال��نامج الوط�� للطرق " ة مجال املناطق ا��بلي: مجلس النواب، تقر�ر مجموعة العمل املوضوعاتية حول التنمية القرو�ة 2

 .5-4. القرو�ة الثا�ي �� فك العزلة عن ا��ال القروي وا��ب�� باملغرب، مرجع سابق، ص
  .86. ، مرجع سابق، ص)PERG(مجلس النواب، تقر�ر ال��نة املوضوعاتية حول تقييم برنامج الك�ر�ة القرو�ة الشمو��  3
، مرجع سابق، )PAGER(وضوعاتية حول تقييم ال��نامج املندمج ل��و�د العالم القروي باملاء الصا�� للشرب مجلس النواب، تقر�ر ال��نة امل 4

 .71. ص
 .86. ، مرجع سابق، ص)PERG(مجلس النواب، تقر�ر ال��نة املوضوعاتية حول تقييم برنامج الك�ر�ة القرو�ة الشمو��  5
، مرجع سابق، )PAGER(قييم ال��نامج املندمج ل��و�د العالم القروي باملاء الصا�� للشرب مجلس النواب، تقر�ر ال��نة املوضوعاتية حول ت 6

 .71. ص
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يم الك�ر�ة وأخ��ا بال�سبة أل�مية أ�داف ال��نامج�ن معا فقد لوحظ عدم مالئمة خيار �عم

�ع�ن �عتبار  PERGلإلش�اليات الرا�نة للك�ر�ة القرو�ة ال�� أصبحت نوعية أك��، كما لم تأخذ أ�داف 

  .1بما فيھ الكفاية الر�انات ا��ديدة لالنتقااللطا�� باملغرب

كما ظلت مسألة استدامة وتوفر ال��و�د باملاء الشروب من خالل النافورات العمومية غ�� 

�ختالالت ال�� يتم ���يل�ا ع�� مستوى منظومات ال��و�د ��ذه املادة ا��يو�ة،  مضمونة �س�ب

لم تأخذ �ع�ن �عتبار، و�الش�ل ال�ا��، إش�الية التط��� والر�انات ال��  PAGERباإلضافة إ�� أن أ�داف 

  .2يقتض��ا ا��فاظ ع�� الب�ئة

لتوصيات �اعتماد مقار�ة شاملة وتأس�سا ع�� ذلك أوصت ا��موعة املوضوعاتية بمجموعة من ا

إلش�اليات الك�ر�ة القرو�ة و�عز�ز املراحل املقبلة للك�ر�ة القرو�ة بأ�داف عملية ومؤشرات لألداء ا��يد 

، وإدراج ديمومة ا��دمة وجودة املياه كرك��ت�ن .3وا��ة وجلية، بال�سبة ل��نامج الك�ر�ة القرو�ة الشمو��

دمج لتعميم تزو�د العالم القروي باملاء الشروب وإدماج التط��� السائل أساس�ت�ن و�عميم ال��نامج املن

وحماية البي�ية ضمن ��داف ال�� تحظى باألولو�ة �� ال��نامج املندمج لتعميم تزو�د العالم القروي باملاء 

 الشروب والتنصيص ضمن املراحل املقبلة ع�� ا�داف عملية ومؤشرات نجاعة وا��ة بال�سبة لل��نامج

  .4القروي باملاء الصا�� للشرب العالم  الوط�� ل��و�د

مسا�مة ال��نامج الوط�� للطرق القرو�ة الثا�ي �� فك العزلة عن العالم القروي واملناطق : ثانيا

  ا��بلية

لتقييم مسا�مة ال��نامج الوط�� للطرق القرو�ة الثا�ي �� فك العزلة عن العالم القروي واملناطق 

�نة املوضوعاتية املؤقتة مجموعة من �جتماعات، حيث توافقت ع�� مجموعة من ا��بلية، عقدت ال�

�ذه املعاي�� ال�� ش�لت منطلقا لوضع مجموعة من . املعاي�� ال�� يمكن اعتماد�ا ضمن عملية التقييم

  .�5سئلة التقييمية

  

                                                 
 .87. ، مرجع سابق، ص)PERG(مجلس النواب، تقر�ر ال��نة املوضوعاتية حول تقييم برنامج الك�ر�ة القرو�ة الشمو��  1
، مرجع سابق، )PAGER(املندمج ل��و�د العالم القروي باملاء الصا�� للشرب مجلس النواب، تقر�ر ال��نة املوضوعاتية حول تقييم ال��نامج  2

 ؛71. ص
 .88. ، مرجع سابق، ص)PERG(مجلس النواب، تقر�ر ال��نة املوضوعاتية حول تقييم برنامج الك�ر�ة القرو�ة الشمو��  3
، مرجع سابق، )PAGER(العالم القروي باملاء الصا�� للشرب  مجلس النواب، تقر�ر ال��نة املوضوعاتية حول تقييم ال��نامج املندمج ل��و�د 4

 .73. ص
حول مسا�مة ال��نامج الوط�� للطرق "مجال املناطق ا��بلية : مجلس النواب، تقر�ر مجموعة العمل املوضوعاتية حول التنمية القرو�ة 5

 ؛7-6. ص القرو�ة الثا�ي �� فك العزلة عن ا��ال القروي وا��ب�� باملغرب، مرجع سابق،
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  .وعموما توصلت ال��نة املوضوعاتية إ�� مجموعة من ا��الصات والتوصيات

ع�� مستوى مالئمة ال��نامج وتناسق م�وناتھ، فال��نامج الثا�ي �ان مالئما لسياسة فك العزلة فمثال 

�� املغرب باعتباره استمرارا لل��نامج الوط�� �ول، كما أن املعاي�� املتخذة النتقاء املشار�ع جعلت من 

نھ �ان إقصائيا للدواو�ر �قل ال��نامج غ�� مالئما لفك العزلة عن أك�� عدد ممكن من الساكنة القرو�ة وأ

وعليھ أوصت ال��نة . ��ما وال�� تبعد بأك�� من كيلوم�� واحد وللسكن املتناثر وخاصة الساكنة ا��بلية

املوضوعاتية بإعادة النظر مستقبال �� معاي�� انتقاء مشار�ع وتدعو إ�� �ستمرار ب��امج مماثلة ��ما 

  . 1ل�س ما�� واقتصاديوكيفا �� فك العزلة من منظور حقو�� و 

فقط من الطرق امل��مجة تم  85%أما ع�� مستوى الفعالية والفعلية فمثال مؤشر مدة �نجاز 

�لم لم �عرف  600أي  4% الزالت �� طور �نجاز وأن  10.2% �سليم�ا وفتحت أمام حركة الس�� وأن 

ورة إنجاز �ل الدراسات التقنية قبل ، مما �ستوجب ضر 2طر�ق�ا للتنفيذ والت��يل املادي ع�� أرض الواقع

  .3وضع التصور �و�� للمشار�ع الطرقية

وفيما يتعلق باستدامة وديمومة املشار�ع، فقد ��لت ا��موعة املوضوعاتية املؤقتة وجود نوع�ن  

من الطرق؛ طرق مصنفة تدخل صيان��ا تحت مسؤولية الدولة وطرق غ�� مصنفة أو جماعية ت�ون 

وأن ا���ومة تخص النوع . عل��ا وصيان��ا من اختصاص ا��ماعات املعنية ��ا ترابيا مسؤولية ا��فاظ

�ول بمج�ود ما�� وف�� م�م �� ح�ن يبقى الصنف الثا�ي عرضة لإل�مال والتلف لعدم تمكن ا��ماعات 

�عت�� من �لم  6800منإنجازات ال��نامج أي 44 %القرو�ة املعنية من �عبأة �م�انيات الضرور�ة، كما أن 

مما يقت���، حسب ما أوصت بھ ا��موعة املوضوعاتية، إيجاد حل . دون صيانة مما �عرض�ا للتلف

سر�ع إلصالح الطرق غ�� املصنفة من خالل وضع برنامج إست��ا�� خاص بإصالح الطرق املنجزة �� إطار 

رق ت�ون ملزمة ل�ل ال��نامج الوط�� الثا�ي باإلضافة لوضع اس��اتيجية وطنية إلصالح وصيانة الط

  . �4طراف

وأخ��ا من زاو�ة العدالة ا��الية �� توز�ع ال��امج الطرقية ترابيا، فالبعد ا��ا�� لم يكن محددا �� 

توز�ع وتوط�ن املشار�ع الطرقية، ألن ال��نامج الوط�� الثا�ي للطرق قد أسس ع�� معاي�� اقتصادية 

ة، وأن البعد ا��ا�� �� التوز�ع والتوط�ن قد يتحقق مع واجتماعية ومالية حدت من فاعليتھ ا��الي

اعتماد معاي�� أخرى من أ�م�ا اعتماد معيار الكثافة الطرقية �� عالق��ا بمساحة ا��ال، و�� عالق��ا 

                                                 
 .14. نفس املرجع، ص 1
 .15. نفس املرجع، ص 2
 .16. نفس املرجع، ص 3
حول مسا�مة ال��نامج الوط�� للطرق " مجال املناطق ا��بلية : مجلس النواب، تقر�ر مجموعة العمل املوضوعاتية حول التنمية القرو�ة 4

 .17. مرجع سابق، ص القرو�ة الثا�ي �� فك العزلة عن ا��ال القروي وا��ب�� باملغرب،
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مما يتطلب، �� رأي ا��موعة املوضوعاتية املؤقتة، إعادة النظر �� معاي�� اختيار املشار�ع . �عدد الساكنة

طق ا��بلية تأخذ �ع�ن �عتبار الطبيعة ا��يوف��يائية وال�شر�ة و�قتصادية وتخصيص برنامج �� املنا

  . 1است�نا�ي لفك العزلة عن ا��بال مع توسيع �ذا املف�وم ل�شمل �ل منا�� ا��ياة

كخالصة ملا سبق، يمكن ���يل مجموعة من املالحظات حول حصيلة تقييم مجلس النواب 

  :ع�� النحو التا�� للسياسات العمومية،

تأخر مجلس النواب �� ت��يل صالحية تقييم السياسات العمومية، باعتبار أنھ لم يبادر ع��  -

، كما أن أول جلسة سنو�ة للتقييم عقد�ا ا��لس �� 2016إصدار الدليل املرج�� للتقييم إال �� سنة 

 ؛2011/2016أي عند ان��اء الوالية ال�شر�عية  2016غشت 

دقيق للمؤشرات ا��اصة بالتقييم، كما أن مجموعة من �سئلة تم صياغ��ا �ش�ل  غياب تحديد -

عام، باإلضافة إ�� غياب دراسات ميدانية و�التا�� غياب تحليالت عملية حيث اكتفت ال��ان املوضوعية 

 بالقيام بدراسات �غلب عل��ا الطا�ع النظري؛

�سابات وال سيما ال�� �مت تقييم �ل من عدم اس�ثمار مجلس النواب لتقار�ر ا��لس �ع�� ل� -

القروي باملاء الصا�� للشرب  العالم ل��و�د املندمج وال��نامج، )PERG(برنامج الك�ر�ة القرو�ة الشمو�� 

)PAGER(2 . 

  حصيلة تقييم مجلس املس�شار�ن للسياسات العمومية: الفقرة الثانية

ة لألح�ام املنظمة ل��لسة السنو�ة مجلس املس�شار�ن، فقد أصدر املذكرة التوضيحي بخصوص

عقد مجلس املس�شار�ن ثالث جلسات سنو�ة  وقد. 3ا��صصة ملناقشة السياسات العمومية وتقييم��ا

ا���امة ال��ابية ومتطلبات : وقد �مت موضوع2015ملناقشة وتقييم السياسات العمومية؛ �و�� سنة 

وتمحورت حول تقييم السياسات العمومية املرتبطة  2016أما الثانية فقد �انت سنة . 4التنمية ا���و�ة

  .6و��م تقييم السياسات العمومية املرتبطة باملرفق العمومي 2019، والثالثة سنة 5بإنتاج ال��وة

                                                 
 .18. نفس املرجع، ص 1
عبد الغ�� بامو، دور ا��اكم املالية �� تقييم منجزات السياسات : يمكن �طالع ع�� التقييم املنجز من قبل ا��لس �ع�� ل��سابات ��   2

أ�ادير الطبعة  – �� السالم  - تص�يف، قرطبة، طبع، "دراسة �� تقار�ر ا��لس �ع�� ل��سابات" برامج ومشار�ع  عامة :العمومية باملغرب

 .2008و 2007كما يمكن �طالع ع�� التقر�ر�ن السنو��ن للمجلس �ع�� ل��سابات برسم سن�� . 103-95. ، ص�2017و�� 
 .http://www.chambredesconseillers.ma: يمكن �طالع عل��ا �� املوقع الرس�� ��لس املس�شار�ن ع�� العنوان 3
 .2015مجلس املس�شار�ن، تقر�ر ا��موعة املوضوعاتية املؤقتة حول ا���امة ال��ابية ومتطلبات التنمية ا���و�ة، يوليوز  4
 .2016مجلس املس�شار�ن، تقر�ر ا��موعة املوضوعاتية املؤقتة لتقييم السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج ال��وة، يوليوز  5
 .��2019موعة املوضوعاتية املؤقتة لتقييم السياسات العمومية املرتبطة باملرفق العمومي، ف��اير مجلس املس�شار�ن، تقر�ر ا 6
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 ا���امة ال��ابية ومتطلبات التنمية ا���و�ة: أوال

عاتية املؤقتة لتقييم ا���امة ال��ابية ومتطلبات التنمية ا���و�ة اعتمدت ا��موعة املوضو 

كما قامت بإعداد التقر�ر من خالل فحص توثيقي ��تلف . 1من��ية ترتكز ع�� مجموعة من املراحل

التقار�ر والدراسات الصادرة عن عدد من املؤسسات الدستور�ة ومؤسسات ا���امة �� مواضيع ذات 

من مجموعة من ال�يئات عالقة بموضوع ا���امة ال��ابية، باإلضافة إ�� اعتماد املعلومات الواردة 

  .2الوطنية

ومن أ�م ا��الصات ال�� جاء ��ا التقر�ر �� وجود مجموعة من �ختالالت والنقائص شملت 

مجاالت متعددة، م��ا ا�ساع الفوارق ب�ن ج�ات اململكة �� مجاالت النمو �قتصادي والتنمية ال�شر�ة 

كما أن ا���ات تواجھ تحديات يجب رفع�ا   .دولةو�سبة �ستفادة من ا��دمات �ساسية ال�� توفر�ا ال

�� ميدان تدب�� املوارد ال�شر�ة، تماشيا مع ما يطمح إليھ املغرب �� إطار مشروع ا���امة ال��ابية ا��يدة، 

وال سيما تزو�د ا���ات با����ات التقنية املتعلقة بتدب�� املشار�ع وت�بع�ا و�ضطالع باالختصاصات 

  .3ل��ا من قبل الدولةإا��ولة ا��ديدة 

كما خلص التقر�ر إ�� غياب الت�امل و����ام والت�سيق والتواصل �� نفس �قليم وا���ة عند 

إعداد وتنفيذ ا��ططات التنمو�ة ال��ابية، وغياب الت�امل ب�ن القطب ا��ضري والقروي لنفس ا��ماعة 

دارات العمومية ح�ن إعداد أو تنفيذ السياسات ال��ابية، باإلضافة إ�� غياب املقار�ة �ندماجية ب�ن � 

ثم افتقار . القطاعية املنجزة لفائدة ا��ماعات ال��ابية سواء من طرف �دارات أو املؤسسات العمومية

ال��امج التنمو�ة ال��ابية ملبدأ �ستدامة وضعف التوفيق ب�ن �قتصادي و�جتما�� والبي�� �� �ذه 

  . 4ات ب�ن الوحدات ال��ابيةال��امج وتداخل �ختصاص

 تقييم السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج ال��وة: ثانيا

اقتصرت ا��موعة املوضوعاتية �� إطار تقييم السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج ال��وة، 

 مخطط املغرب �خضر وا��طط الصنا�� وإس��اتيجية املغرب :املؤقتة ع�� ا��ططات الوطنية التالية

  .5الرق�� ومخطط الطاقات املتجددة ثم ا��طط �زرق للسياحة

  

                                                 
 .8.مجلس املس�شار�ن، تقر�ر ا��موعة املوضوعاتية املؤقتة حول ا���امة ال��ابية ومتطلبات التنمية ا���و�ة، مرجع سابق، ص 1
 .12-11.نفس املرجع، ص 2
  .105-77.نفس املرجع، ص 3
 .95.نفس املرجع، ص 4
 .9-5. مجلس املس�شار�ن، تقر�ر ا��موعة املوضوعاتية املؤقتة لتقييم السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج ال��وة، مرجع سابق، ص 5
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  .وقد توصلت مجموعة العمل املوضوعاتية إ�� العديد من ا��الصات نتطرق إ�� �عض م��ا

فبخصوص مخطط املغرب �خضر، فرغم النتائج ال�� حقق�ا إال أنھ الزال �عا�ي من مجموعة من 

ل �نتاج وضعف �سيج الصناعات الفالحية وضعف التنظيم �كرا�ات تتمثل �� ضعف استعمال وسائ

  . 1والتأط�� ومحدودية املوارد املائية وتجزيء العقار ثم �يمنة ا��بوب ع�� املناو�ة الزراعية

- 2009ا��طط الصنا�� باملغرب، فقد ��ل ع�� مستوى امليثاق الوط�� لإلقالع الصنا�� أما 

% 46يضاء الك��ى ع�� جميع املستو�ات من خالل مسا�مة تصل إ�� ، استمرار ر�ادة ج�ة الدار الب2014

  . 2من اليد العاملة% 37.5من �نتاج الصنا�� و% 45.5، و2013من رقم املعامالت امل��ل إ�� غاية سنة 

، فاملنظومة الصناعية �عا�ي من مجموعة 2020- 2014أما ع�� مستوى مخطط ال�سر�ع الصنا�� 

سا �� ضعف إنتاج مصادر الطاقة وقلة �س�ثمارات املالية �� القطاع الصنا�� من �كرا�ات تتمثل أسا

باملقابل فإن املوارد املعدنية �ش�ل مقوما أساسيا . وخضوع �را��� الصناعية ملضار�ات عقار�ة قو�ة

  . 3للصناعة إ�� جانب العنصر ال�شري 

منصب شغل سنة  63000ار تم خلق أما فيما يتعلق باس��اتيجية املغرب الرق��، فع�� مستوى �ث

من  %87باإلضافة إ�� أن  2013مليار در�م رقم معامالت سنة  13والناتج الداخ�� ا��ام بلغ  2015

فيما يتعلق بمخطط الطاقات املتجددة فمن شأنھ ومن شأن . 4املدارس مج�زة بب�ية متعددة الوسائط

خلق فرص الشغل باإلضافة إ�� التحس�س املبادرات املصاحبة لھ أن �سا�م �� مواكبة التنمية و 

  . 5باستعمال تقنيات الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية

وأخ��ا ترجع إكرا�ات ا��طط �زرق للسياحة العتبارات داخلية وأخرى خارجية تتمثل باألساس 

سياحية آلية �� �زمة العاملية ال�� أعاقت استمرار مشار�ع ا��طط �زرق، ع�� أساس أن ا��طات ال

لت��يل رؤى وتصورات مندمجة تروم توف�� الدينامية املطلو�ة �� سوق الشغل وتدفق الرساميل وتحر�ك 

أ�شطة اقتصادية مواز�ة، وأن عدم انطالق �عض ا��طات رغم تدشي��ا يمس مباشرة �ذه الرؤى 

  .6املندمجة

  

                                                 
  .32-31. صمجلس املس�شار�ن، تقر�ر ا��موعة املوضوعاتية املؤقتة لتقييم السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج ال��وة، مرجع سابق،  1
 .76. نفس املرجع؛ ص2
 .88-86. نفس املرجع، ص 3
 .116. نفس املرجع، ص 4
 .136. نفس املرجع، ص 5
 .163. نفس املرجع، ص 6
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 تقييم السياسات العمومية املرتبطة باملرفق العمومي: ثالثا

د مجلس املس�شار�ن ا��لسة السنو�ة ملناقشة وتقييم السياسات العمومية املرتبطة باملرفق عق

ال��بية الوطنية والت�و�ن امل�� والتعليم العا��  ، �مت �ل من قطاع2019ف��اير  11العمومي يوم �ثن�ن 

ة إ�� أن وضع برنامج زم�� مع �شار . والبحث العل��، وقطاع ال��ة، إضافة إ�� املراكز ا���و�ة لالس�ثمار

و�ان من . مضبوط ومحدد إلنجاز م�مة ال��نة املوضوعاتية املؤقتة �ع�� ع�� امتداد س�ت�ن �شر�عيت�ن

، لكن ظروف �شكيل ال��نة و�كراه ) 2017-2016(املفروض أن ت�ت�� م�م��ا باختتام الدورة ال�شر�عية 

  .1التدب�� املثا�� للزمن ال��ملا�يالزم�� الناتج عن تأخر �شكيل ا���ومة، حال دون 

وقد خلصت ا��موعة املوضوعاتية إ�� العديد من ا��الصات والتوصيات نجمل أ�م�ا وفق الش�ل 

  :��ي

فبخصوص املراكز ا���و�ة لالس�ثمار، فتفتقد لسياسة م���مة ع�� مستوى �س�ثمار ا���وي  -

مار باإلضافة لغياب مخطط اس��اتي�� ��دف إ�� وعدم وضع إس��اتيجية مش��كة للمراكز ا���و�ة لالس�ث

. إ�عاش �س�ثمار وتطو�ر الب�يات التحتية الستقبال املس�ثمر�ن وتحس�ن جودة خدمات املراكز ا���و�ة

و�ناء عليھ أوصت ا��موعة املوضوعاتية بمجموعة من التوصيات كتحو�ل مراكز ج�و�ة لالس�ثمار إ�� 

، و�عز�ز دور )تخول ل�ا صالحيات مؤسساتية ومالية خاصة وموسعة(ة مراكز ج�و�ة للتنمية �قتصادي

املراكز ا���و�ة لالس�ثمار خاصة فيما يتعلق باملواكبة وتطبيق السياسات القطاعية الوطنية وا���و�ة 

وت��يل السياسات الوطنية ع�� املستوى ال��ا�ي ومسا�مة املراكز ا���و�ة لالس�ثمار �� مسلسل إعداد 

س��اتيجية ا��اصة بإ�عاش �س�ثمار ومخططات تنمية ا���ات والعروض �قليمية املندمجة وتطبيق � 

  .2...بما يتفق مع �س��اتيجيات القطاعية

أما قطاع ال��بية الوطنية والت�و�ن امل�� والتعليم العا�� والبحث العل��، فتتمثل أبرز �ش�اليات  -

�النقل غ�� التام (تية �� إش�الية ا���امة �� مختلف املستو�ات ال�� �عا�ي م��ا حسب ا��موعة املوضوعا

تنضاف إل��ا إش�الية �عبئة وتوز�ع املوارد املالية ...) للمسؤوليات والصالحيات وتداخل �ختصاصات

كما قدمت ا��موعة العديد من التوصيات �اعتماد تخطيط . وال�شر�ة إ�� غ�� ذلك من �كرا�ات

يتوج بإعداد خر�طة مدرسية اس�شرافية  2030-2015ات يبلور الرؤ�ة �س��اتيجية مدر��� متعدد السنو 

مرتكزة ع�� معاي�� موضوعية �� تحديد ا��اجيات، ووضع مخطط مناسب لتمو�ل جميع التداب�� 

املتعلقة ب��امج الدعم �جتما��، وفق برنامج عمل مش��ك ب�ن جميع املتدخل�ن لتحس�ن فعالية �ذه 

                                                 
 .9-6. مجلس املس�شار�ن، تقر�ر ا��موعة املوضوعاتية املؤقتة لتقييم السياسات العمومية املرتبطة باملرفق العمومي، مرجع سابق، ص 1
-33. شار�ن، تقر�ر ا��موعة املوضوعاتية املؤقتة لتقييم السياسات العمومية املرتبطة باملرفق العمومي، مرجع سابق، صمجلس املس� 2

37. 
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مراجعة نظام �س��داف وتحديد شروط موضوعية لالستفادة من برامج الدعم �جتما�� قصد ال��امج و 

  .1تمك�ن أبناء �سر املعوزة من �ستفادة من �ذا الدعم

وأخ�� بخصوص قطاع ال��ة، فيعا�ي من ضعف �� �سبة الولوج إ�� التطب�ب العام وضعف  -

كما أن تطور قطاع ال��ة . ونقص حاد �� املوارد ال�شر�ة التأط�� الط�� بالعالم القروي واملناطق ا��بلية

لم يرا�� النمو الديمغرا�� الذي عرفھ املغرب وغياب رؤ�ة مب�ية ع�� مقاي�س علمية من شأ��ا الرفع من 

مستوى مردودية املوارد ال�شر�ة، باإلضافة إ�� غياب سياسة فعلية �� مجال �دو�ة ونقص �عتمادات 

و�ناء عليھ أوصت ا��موعة املوضوعاتية بتحس�ن وضعية العامل�ن . للقطاع الص�� املالية ا��صصة

بقطاع ال��ة ووضع خطة وطنية لتدارك ا��صاص �� املوارد ال�شر�ة واملستلزمات الطبية باإلضافة إ�� 

تجو�د ا��دمات ال��ية لتلبية انتظارات م��ايدة وم�سارعة وم��ة للمواطن�ن وتخفيض ت�لفة ولوج 

واطن�ن ل��دمات ال��ية، و�عميم التغطية ال��ية وتقو�ة دور املف�شيات العامة وإعطا��ا امل

�م�انيات للقيام بدور�ا املتعلق باملراقبة وتب�� نظام ص�� عادل ومنصف �� ولوج والدواء والرعاية 

�اليات ال��ية، والعمل ع�� تفعيل مضام�ن الدستور ع�� أرض الواقع ح�� نتمكن من معا��ة �ش

 .2الكث��ة ال�� �ع�� م��ا املنظومة ال��ية ببالدنا

، ما يمكن استخالصھ �و اح��ام التقار�ر الثالث ��ل املراحل ال�� جاءت �� مذكرة مجلس و�التا��

املس�شار�ن حول التقييم، وتنوع املراجع املعتمدة بما ف��ا �نفتاح ع�� التقار�ر الوطنية والدولية وكذا 

غ�� أن تقر�ر التقييم . حث�ن، باإلضافة إ�� اعتماد مقار�ة �شاركية مع مجموعة من الفاعل�نمقاالت البا

ا��اص با���امة ال��ابية ومتطلبات التنمية ا���و�ة، وتقر�ر تقييم السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج 

مما . املرفق العموميال��وة، لم يتضمنا توصيات، ع�� عكس تقر�ر تقييم السياسات العمومية املرتبطة ب

يطرح ال�ساؤل عن جدوى مثل �ذه الدراسات �� عملية تقييم السياسات العمومية وال�� تفتقد لتوصيات 

و�دائل عملية؟ و�التا�� كيف س�تم ت��يح مسار سياسة عمومية فاشلة أو تثم�ن سياسة عمومية 

  .نا��ة؟

  

  

                                                 
 .67-64. نفس املرجع، ص ص 1
. ص صمجلس املس�شار�ن، تقر�ر ا��موعة املوضوعاتية املؤقتة لتقييم السياسات العمومية املرتبطة باملرفق العمومي، مرجع سابق،  2

112 -114. 
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  :خاتمة

املك�سبات القانونية املتقدمة وال�� تخول  ع�� س�يل ا��تم، يمكن القول بأنھ ع�� الرغم من

لل��ملان القيام بوظيفة تقييم السياسات العمومية، فإن حصيلة أدائھ بمجلسيھ ع�� مستوى ا��لسات 

، ا�سمت بنوع 2011السنو�ة ملناقشة وتقييم السياسات العمومية منذ دس����ا �� الدستور املغر�ي لسنة 

تتعدى ا��لسات السنو�ة ا��صصة ملناقشة وتقييم السياسات من ا��دودية كما ونوعا، حيث لم 

جلسات ل�ل مجلس، أما من حيث املضمون فظل �و �خر  03جلسات بمعدل  06العمومية �� ا��موع 

ي�سم بالضعف وا��دودية، فلم ي�تج �غي�� سياسة عمومية، أو التخ�� ع��ا، أو ترميم�ا ن�يجة لعملية 

��ملان، تنضاف إل��ا مجموعة من �كرا�ات والعقبات ال�� تحد من دور ال��ملان �� التقييم ال�� قام ��ا ال

تقييمھ للسياسات العمومية واملتمثلة أساسا �� ا���� الزم�� ا��صص لتقييم السياسات العمومية، 

ية وطبيعة تقييم السياسات العمومية، وطبيعة تقار�ر التقييم الصادرة عن ال��ملان بمجلسيھ، ومحدود

املوارد ال�شر�ة �� ال��ملان، ومحدودية دور ال��ان ال��ملانية �� تقييم السياسات العمومية، وإش�الية 

  .ا��صول ع�� املعلومات

و�ناء عليھ فإن �مر �ستد�� تب�� مجموعة من �ليات و�جراءات بمثابة سبل لتطو�ر والرفع من 

نجاعتھ، كخلق مركز لدعم العمل ال��ملا�ي �� مجال التقييم فعالية التقييم ال��ملا�ي للسياسات العمومية و 

وخلق مراكز ل����ة ال��ملانية، و�عز�ز آليات التعاون والشراكة ب�ن ال��ملان وا��لس �ع�� ل��سابات وال 

سيما �� ا��انب التق�� للتقييم، وتفعيل مبدأ الشفافية، وتفعيل دور ال��ان ال��ملانية �� تقييم 

العمومية، وتدعيم الوصول إ�� املعلومات، واس�ثمار التقنيات ا��ديثة املعلوماتية �� التقييم السياسات 

ال��ملا�ي للسياسات العمومية، والتفك�� �� وضع آليات لت�بع مآل تقار�ر التقييم الصادرة عن ال��ملان 

السياسات العمومية وتفعيل بمجلسيھ باإلضافة إ�� انفتاح ال��ملان ع�� ا��امعة املغر�ية �� مجال تقييم 

  .آليات التعاون والشراكة بي��ما
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  النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

  ورھانات إصالح منظومة التقاعد المغربیة

ُ�عد إصالح أنظمة التقاعد من ب�ن �وراش الك��ى ال�� فتح��ا ا���ومة املغر�ية، باعتبار �ذه 

عة من ا��تمع املغر�ي ومرتبطة بحقوق مك�سبة يتع�ن ا��رص ع�� ضمان 

 يدبر نظامي املعاشات املدنية والعسكر�ة؛

شات ا��اص بالقطاع الشبھ يدبر نظام املعا

 يدبر معاشات �جراء بالقطاع ا��اص؛

 يدبر النظام التكمي�� ملعاشات أجراء القطاع ا��اص؛

كمي�� للتقاعد يمول ع�� يدبر نظام املعاش الت

 .شا�لة الرأسملة ا��ماعية، فضال عن تدب��ه ألنظمة التقاعد ا��دثة بموجب �شر�عات خاصة

عا�ي من 
ُ
و�ك���� إصالح أنظمة التقاعد بالقطاع العام أ�مية خاصة ل�ون جل أنظمتھ متأزمة و�

كما أ��ا تمس �ش�ل كب�� و�حدة . 

، ما بالغة فئة موظفي �دارات العمومية واملؤسسات العامة وا��ماعات ال��ابية إحدى ر�ائز �ذه الدولة

جعل�ا تحظى با�تمام واسع من لدن مختلف الفرقاء السياسي�ن و�قتصادي�ن و�جتماعي�ن، ع�� اعتبار 

  أمین بوخرسة
  دكتور �� القانون العام

  باحث �� العلوم القانونية والشؤون �دار�ة واملالية والسياسات العمومية

 يةإطار عا�� �سلك الوظيفة العموم
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النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

ورھانات إصالح منظومة التقاعد المغربیة

ُ�عد إصالح أنظمة التقاعد من ب�ن �وراش الك��ى ال�� فتح��ا ا���ومة املغر�ية، باعتبار �ذه 

عة من ا��تمع املغر�ي ومرتبطة بحقوق مك�سبة يتع�ن ا��رص ع�� ضمان �نظمة تمس شر�حة واس

  :و�مكن تص�يف أنظمة التقاعد باملغرب ع�� النحو ��ي

يدبر نظامي املعاشات املدنية والعسكر�ة؛): CMR(الصندوق املغر�ي للتقاعد 

يدبر نظام املعا): RCAR( النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد

يدبر معاشات �جراء بالقطاع ا��اص؛): CNSS(الصندوق الوط�� للضمان �جتما�� 

يدبر النظام التكمي�� ملعاشات أجراء القطاع ا��اص؛): CIMR(الصندوق امل�� املغر�ي للتقاعد 

يدبر نظام املعاش الت): CNRA(الصندوق الوط�� للتقاعد والتأم�ن 

شا�لة الرأسملة ا��ماعية، فضال عن تدب��ه ألنظمة التقاعد ا��دثة بموجب �شر�عات خاصة

عا�ي من 
ُ
و�ك���� إصالح أنظمة التقاعد بالقطاع العام أ�مية خاصة ل�ون جل أنظمتھ متأزمة و�

. حدة �ك�� للتقاعد املغر�ي الصندوق  اختالالت ب�يو�ة، وإن �انت أزمة

بالغة فئة موظفي �دارات العمومية واملؤسسات العامة وا��ماعات ال��ابية إحدى ر�ائز �ذه الدولة

جعل�ا تحظى با�تمام واسع من لدن مختلف الفرقاء السياسي�ن و�قتصادي�ن و�جتماعي�ن، ع�� اعتبار 

                    أمین بوخرسة. د
دكتور �� القانون العام

باحث �� العلوم القانونية والشؤون �دار�ة واملالية والسياسات العمومية

إطار عا�� �سلك الوظيفة العموم

 
للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

  

 

  

  

  

 مقدمة

ُ�عد إصالح أنظمة التقاعد من ب�ن �وراش الك��ى ال�� فتح��ا ا���ومة املغر�ية، باعتبار �ذه 

�نظمة تمس شر�حة واس

  . استمرار���ا

و�مكن تص�يف أنظمة التقاعد باملغرب ع�� النحو ��ي

الصندوق املغر�ي للتقاعد  -

النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد -

 العمومي؛

الصندوق الوط�� للضمان �جتما��  -

الصندوق امل�� املغر�ي للتقاعد  -

الصندوق الوط�� للتقاعد والتأم�ن  -

شا�لة الرأسملة ا��ماعية، فضال عن تدب��ه ألنظمة التقاعد ا��دثة بموجب �شر�عات خاصة

عا�ي من 
ُ
و�ك���� إصالح أنظمة التقاعد بالقطاع العام أ�مية خاصة ل�ون جل أنظمتھ متأزمة و�

اختالالت ب�يو�ة، وإن �انت أزمة

بالغة فئة موظفي �دارات العمومية واملؤسسات العامة وا��ماعات ال��ابية إحدى ر�ائز �ذه الدولة

جعل�ا تحظى با�تمام واسع من لدن مختلف الفرقاء السياسي�ن و�قتصادي�ن و�جتماعي�ن، ع�� اعتبار 
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عن أداء  عاجزة  ��2023 سنة ع�� مستوى �ذه �نظمة ستصبح عدم اتخاذ تداب�� إصالحية حالة أنھ ��

  .معاشات منخرط��ا

 ال مفر منھ، من أجل 
ً
 املعاشات أداء ضمانكما أن إصالح أنظمة التقاعد أض�� اليوم مطلبا ُم��ا

 ق با��قو  املساس فورا، وكذا إ�� عدم �صالح �� الشروع عدم حالة �� ��ائيا إيقاف�ا إ�� �ضطرار وعدم

  .1ا��قوق  ذوي  أو متقاعدين من املعاشات من ا��الي�ن للمستفيدين املك�سبة

ومن ب�ن �ق��احات املطروحة ع�� ا���ومة إلصالح أنظمة التقاعد باملغرب، اق��اح إحداث نظام 

تقاعد بقطب�ن، قطب عام وقطب خاص، صادقت عليھ ال��نة الوطنية امل�لفة بإصالح أنظمة التقاعد �� 

، ع�� أن يتم العمل بھ مستقبال ع�� أساس دمج الصندوق 20132يناير  31ا املنعقد بتار�خ اجتماع�

�� قطب واحد �و قطب التقاعد  (RCAR) والنظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد )CMR(املغر�ي للتقاعد 

ق امل�� مع الصندو ) CNSS(العام والذي �ستأثر باال�تمام، وكذا الصندوق الوط�� للضمان �جتما�� 

�� أفق جمع قط�� التقاعد �� نظام  .�� قطب ثا�ي �و قطب التقاعد ا��اص) CIMR(املغر�ي للتقاعد 

لكن املالحظ �و أن دمج الصندوق�ن العمومي�ن �� مؤسسة واحدة سيطرح عدة . معاشات بقاعدة وحيدة

ن أن النظام ا��ما�� ملنح إش�االت، من قبيل أن الصندوق املغر�ي للتقاعد �عتمد نظاما ت�افليا، �� ح�

  .3رواتب التقاعد �عتمد نظاما توز�عيا اس�ثمار�ا، وأن طر�قة اح�ساب املعاش تختلف ب�ن الصندوق�ن

بمرحلة أو�� تمثلت �� إدماج العديد  2002وقد تم عمليا الشروع �� إصالح أنظمة التقاعد �� سنة 

لنظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد، حيث تم من الصناديق الداخلية للتقاعد للمؤسسات العمومية �� ا

و�املوازاة مع . تدب�� �ذه املرحلة �� ظروف جيدة من طرف قطب �حتياط التا�ع لصندوق �يداع والتدب��

ذلك، واصلت ال��نة التقنية وال��نة الوطنية امل�لفة باإلصالح عمل�ا، حيث استعانت بخ��ة مكتب دو�� 

و�و امللف الذي تتو�� اليوم ا���ومة املغر�ية ت�بعھ . �ق��احات املمكنة لإلصالحلتقديم املشورة الالزمة و 

  .عن كثب

وفيما يخص إصالح تقاعد املوظف�ن العمومي�ن باملغرب، فقد دخل مرحلتھ ال��ائية �عد صدور 

تة أش�ر سنة تدر�جيا �س 63ثالثة قوان�ن �� ا��ر�دة الرسمية، تق��� برفع سن �حالة ع�� التقاعد إ�� 

يتعلق �مر بالقوان�ن �ر�عة املتعلقة بإصالح التقاعد للموظف�ن . �2017ل سنة مع بداية يناير 

                                                 
، إعداد وزارة "مقار�ة أولية -التقاعد املدنية  أنظمة التقاعد إصالح أنظمة"حسب ما تضمنتھ الوثيقة الرسمية ال�املة حول إصالح  -1

 .5: ، الصفحة2014أكتو�ر  �10تصال، 
النقابية  املركز�ات أن دعا ا���ومة سبق لھ أن رئ�سوالبد من �شارة إ�� . 2007سنة  منذ تجتمع أنظمة لم بإصالح امل�لفة الوطنية ال��نة -2

، وأن توصيات �ذه ال��نة أدرجت �� ش�ل مشروع ��2013اية  �� �صالح موضوع مع �ذه ال��نة التقنية حول  لل�شاور  الجتماع تمثيال �ك��

 .ي �� شأنھوالبي�� إلبداء الرأ و�جتما�� �قتصادي ا��لس ع�� وأحالتھ ا���ومة �صالح أعدتھ
طر�قة عمل�ما بموجب قانون أض�� أمرا مطروحا بحدة أمال �� إصالح  علما أن �ناك توجھ يرمي إ�� إصدار قرار لدمج الصندوق�ن وتوحيد -3

 .شامل ألنظمة التقاعد باملغرب
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واملستخدم�ن املنخرط�ن �� املعاشات املدنية وللمنخرط�ن �� املعاشات العسكر�ة ال�� صادق عل��ا ال��ملان 

الصادر بتار�خ  011.71و�تمم القانون رقم الذي �غ��  71.14، وتتمثل �� القانون رقم 2016يوليوز  20يوم 

 72.14والقانون رقم  ،1ا��دث بموجبھ نظام املعاشات املدنية) 1971دجن��  30( 1391ذي القعدة  12

ا��ددة بموجبھ السن ال�� يجب أن يحال ف��ا ع�� التقاعد املوظفون واملستخدمون �� نظام املعاشات، 

ا��دث بموجبھ نظام املعاشات العسكر�ة،  013.71م القانون رقم الذي �غ�� و�تم 95.15والقانون رقم 

املتعلق بإحداث  1.77.216الذي �غ�� و�تمم الظ��� الشر�ف بمثابة قانون رقم  96.15وكذا القانون رقم 

وقد شرعت ا���ومة ا��الية �� إصالح جديد ألنظمة التقاعد �� . 2نظام جما�� ملنح رواتب التقاعد

�تھ ا���ومة السابقة ��دف إنقاذاملغرب �عد � 
ّ

الصندوق املغر�ي للتقاعد الذي ينظم  صالح الذي دش

من رمضان  18 بتار�خ 1670-19كما عملت ع�� إصدار القرار املش��ك رقم . معاشات موظفي الدولة

��م تحي�ن قائمة التعو�ضات وامل�افآت ا��اضعة لالقتطاع من أجل املعاش  )2019ماي  24( 1440

  .2019الذي ُعمل بھ ابتداء من تار�خ فاتح يناير  3نظام املعاشات املدنية بمقت���

ا��ددة بموجبھ السن ال�� يجب أن يحال ف��ا ع��  72-14وتبعا ل�ل ذلك و�موجب القانون رقم 

، سيحال ع�� التقاعد موظفون 4التقاعد املوظفون واملستخدمون املنخرطون �� نظام املعاشات املدنية

 وستة أش�ر، و 60ببلوغ�م سن  1957لقطاع العام مواليد سنة ومستخدمو ا
ً
 بال�سبة  61عاما

ً
عاما

 وستة أش�ر بال�سبة ملواليد سنة  61، و1958للمزدادين سنة 
ً
 بال�سبة للمزدادين  62، و1959عاما

ً
عاما

عينون �ساتذة الباحثون واملوظفون واملستخدمون امل 65ع�� أن يحال ع�� التقاعد �� سن . 1960سنة 

سفراء، و�مكن تمديد �ذا السن س�ت�ن قابلة للتجديد مرت�ن بال�سبة لألساتذة الباحث�ن، ومرة واحدة 

  .بال�سبة لبا�� املوظف�ن واملستخدم�ن

 1500در�م إ��  �1000ذا وتم الرفع التدر��� من ا��د �د�ى للمعاشات املدنية والعسكر�ة من 

سنوات من ا��دمة، فيما تم �حتفاظ بمبلغ  �10طة التوفر ع�� شر  2018در�م ابتداًء من فاتح يناير 

 5در�م كحد أد�ى للمعاش بال�سبة إ�� املنخرط�ن الذين يتوفرون ع�� مدة خدمة ت��اوح ما ب�ن  1000

سنة بال�سبة إ�� ال�ساء،  18سنة إ��  �15كذا انتقل التقاعد ال�س�� من . سنوات 10سنوات وأقل من 

��  2,5سنة بال�سبة إ�� الرجال، أما ال�سبة املئو�ة الح�ساب املعاشات، فانخفض من  24سنة إ��  21ومن 

  .، دون املساس با��قوق املك�سبة قبل �ذا التار�خ��2017 املائة ابتداًء من يناير  2املائة إ�� 

                                                 
 .1971دجن��  31مكرر بتار�خ  3087م�شور با��ر�دة الرسمية عدد  -1
مكرر  6495امل�شور با��ر�دة الرسمية عدد ) 2016غشت  20( 1437من ذي القعدة  16بتار�خ  1.16.112صادر ب�نفيذه ظ��� شر�ف رقم  -2

 .6448-6447الصفحات ) 2016غشت  30( 1437ذو القعدة  26صادرة بتار�خ 
 ).2019ماي  27( 1440رمضان  21بتار�خ  6781م�شور با��ر�دة الرسمية عدد  -3
ا��ددة بموجبھ السن ال�� يجب أن يحال ) 1971دجن��  30( 1391  من ذي القعدة 12الصادر ��  �012.71ذا القانون ��� القانون رقم  -4

م ف��ا ع�� التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات واملؤسسات العامة املنخرطون �� نظام املعاشات املدنية، صادر ب�نفيذه ظ��� شر�ف رق

 .2016غشت  30مكرر بتار�خ  6495امل�شور با��ر�دة الرسمية عدد ) 2016غشت  20( 1437من ذي القعدة  16صادر ��  16-1- 110
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فما م�انة مؤسسة النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد ضمن �صالحات ا��ار�ة ع�� أنظمة 

  قاعد باملغرب؟الت

  التعر�ف بالنظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد وطرق تدب��ه ألنظمة التقاعد: املبحث �ول 

النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد لھ إطار قانو�ي خاص بھ محدد �� الظ��� الشر�ف ا��دث لھ 

ا ونظام تدب��ي موحد ، كما أن لھ آليات �شتغل عل��)املطلب �ول (يؤطر م�امھ و�ضبط اختصاصا��ا 

 ).املطلب الثا�ي(لتدب�� أنظمة التقاعد يمتاز بھ عن با�� املؤسسات ا��اصة بتدب�� معاشات منخرط��ا 

  م�ام النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد وأ�شطتھ: املطلب �ول 

متع النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد مؤسسة عمومية �عمل �� مجال �حتياط �جتما�� تت

 216-77-1بمقت��� ظ��� شر�ف بمثابة قانون رقم  بال��صية املعنو�ة و�ستقالل املا��، أ�شأت

املعت�� بمثابة قانون يحدث بموجبھ نظام جما�� ملنح ) 1977أكتو�ر 4( 1397من شوال  20الصادر �� 

والتدب�� قطب  صندوق �يداع"من خالل  ، و�قوم ب�سي���ا صندوق �يداع والتدب��1رواتب التقاعد

تدب�� إيرادات حوادث : ، من قبيل2نظاما وصندوقا لالحتياط �جتما�� 30التا�ع لھ الذي يدبر " �حتياط

الشغل، التقاعد �سا��� �جباري، التقاعد التكمي�� ملستخدمي املؤسسات العمومية واملوظف�ن غ�� 

، صناديق العمل، ���3 النواب واملس�شار�ناملرسم�ن �� الدولة وا��ماعات ال��ابية، تقاعد أعضاء مجل

أ���� حديثا من طرف (صندوق الدعم املباشر لألرامل �� وضعية �شة ا��اضنات ألطفال�ن اليتامى 

يصل عدد ز�نائھ إ�� أك�� من  4.، تدب�� إيرادات شركة مفاحم املغرب، صندوق الت�افل العائ��)ا���ومة

  .النظام ا��ما�� �� جميع أنحاء اململكة املغر�يةألف ز�ون، �ستفيدون اليوم من خدمات  850

                                                 
 .3014- 3007: ، الصفحات)1999أكتو�ر  13( 1397شوال  29مكرر صادرة بتار�خ  3389م�شور با��ر�دة الرسمية عدد  -1
ف الصندوق الوط�� التقاعد والتأم�ن ا��دث الظ��� الشر�ف ا��دث للنظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد يتحدث عن �سي��ه من طر  -2

�� تأس�س صندوق وط�� للتقاعد والتأم�ن  )1959أكتو�ر  27( 1379من ر�يع �خر  24الصادر ��  1.59.301بمقت��� الظ��� الشر�ف رقم 

الصادر ب�نفيذه  085.12نون رقم ، كما تم �عديلھ وتتميھ بالقا)3258: الصفحة 1959نون��  13بتار�خ  2455م�شور با��ر�دة الرسمية عدد (

شوال  21الصادرة بتار�خ  6283امل�شور با��ر�دة الرسمية عدد ) 2014يوليوز  31( 1435شوال  3املؤرخ ��  1.14.131الظ��� الشر�ف رقم 

اة ا��لس ، و�ذه وضعية شاذة تتعلق ب�سي�� مؤسسة عمومية ملؤسسة عمومية أثارت عدة مالحظات من قبل قض)2014غشت  18( 1435

لكن واقعيا يتم تدب�� �ات�ن املؤسست�ن من قبل قطب �حتياط التا�ع لصندوق . �ع�� ل��سابات تخص جانب با���امة ��ات�ن املؤسست�ن

�شأن إحداث صندوق ) 1959ف��اير  10( 1378الصادر �� فاتح شعبان  �1.59.074يداع والتدب�� ا��دث بموجب الظ��� الشر�ف رقم 

 ).914: �� الصفحة 1959مارس  20بتار�خ  2421م�شور با��ر�دة الرسمية عدد (ع والتدب�� �يدا
�عد إفالس أنظمة التقاعد ا��اص ��ما ) مجلس النواب ومجلس املس�شار�ن(يجري التحض�� إللغاء معاشات تقاعد ال��ملاني�ن بالغرفت�ن  -3

 .تياط، و�التا�� التصفية ال��ائية لصناديق التقاعد ا��اصة بال��ملاني�نوال�� تدبر�ما مؤسسة صندوق �يداع والتدب�� قطب �ح
يتعلق بتحديد شروط  41.10بتطبيق أح�ام القانون رقم ) 2011س�تم��  6( 1432شوال  7صادر ��  2.11.195أنظر إ�� املرسوم رقم  -4

: ، الصفحة)2011ش�ن��  15( 1432شوال  16بتار�خ  5978د ومساطر �ستفادة من صندوق الت�افل العائ�� امل�شور با��ر�دة الرسمية عد

 852.12كما �غي��ه وتتميمھ، وكذلك للمادة املادة �و�� من القرار املش��ك لوز�ر العدل وا��ر�ات ووز�ر �قتصاد واملالية رقم  .4595
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و�تو�� م�مة مراقبة �ذه املؤسسة العمومية �يئة مراقبة التأمينات و�حتياط �جتما�� ا��دثة 

، وال�� تمارس مراقب��ا عل��ا عمال بأح�ام الفقرة الثانية من املادة الثانية 64.121بمقت��� القانون رقم 

القانون ووفقا لألح�ام ال�شر�عية والتنظيمية ال�� تطبق ع�� عمليات التقاعد  والقسم الثا�ي من �ذا

  .ل�ذه العمليات" �كتواري "وال�� تتم ع�� الوثائق و�� ع�ن امل�ان ��دف التأكد من التوازن املا�� و

 ��دف النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد، الذي يمتاز �عدد املنخرط�ن واملتقاعدين واملدخرات،

إ�� ضمان حقوق ��صية للمنخرط�ن أو لذوي حقوق�م برسم مخاطر الشيخوخة ومخاطر الزمانة 

والوفاة والقنوة  2والوفاة، و�� ا��قوق ال�� يضم��ا النظام ا��ما�� �� معاش الشيخوخة والزمانة

  .3والتعو�ضات العائلية وتحو�ل ا��قوق 

من املزايا، �إعادة تقييم سنوي ومنتظم فالنظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد يتم�� بمجموعة 

للمعاشات و�غطية مدة �ش��ا�ات املتبقية �� حاالت الوفاة أو ال��ز أثناء ف��ة مزاولة ال�شاط امل�� 

بصفة مجانية، كما أن النظام ا��ما�� لھ خاصية إعادة التوز�ع ألنھ يحفز العدالة �جتماعية ع�� وجود 

  .املعاش تح�� �ش�ل خاص الفئات ال�شةسقف لألجور وطر�قة الح�ساب 

، يمثل النظام �سا��� ملنخرطي النظام، 4وللقيام ��ذه امل�مة يتألف النظام ا��ما�� من نظام عام

  : ونظام تكمي�� بال�سبة للمنخرط�ن الذين تفوق أجور�م سقف �جرة ا��دد سنو�ا من طرف النظام

ن املؤقت�ن واملياوم�ن والعرضي�ن العامل�ن مع الدولة املستخدم� يطبق وجو�ا ع��: النظام العام -أ

وا��ماعات ال��ابية، وع�� املستخدم�ن املتعاقدين ا��اري عل��م ا��ق العام، وكذلك ع�� مستخدمي 

املتعلق باملراقبة املالية للدولة  69.00ال�يئات ا��اري عل��ا املراقبة املالية املنصوص عل��ا �� القانون رقم 

  .5آت العامة و�يئات أخرى ع�� امل�ش

                                                                                                                                                         
لقة بتدب�� عمليات صندوق الت�افل العائ�� امل��مة ب�ن باملصادقة ع�� �تفاقية املتع) 2012ف��اير  23( 1433الصادر �� فاتح ر�يع �خر 

 .2946: ، الصفحة)2012أبر�ل  30( 1433جمادي �خرة  8بتار�خ  6043الدولة وصندوق �يداع والتدب��، م�شور با��ر�دة الرسمية عدد 
��� بإحداث �يئة مراقبة التأمينات يق) 2014مارس  6( 1435جمادى �و��  4صادر ��  1.14.10صادر ب�نفيذه ظ��� شر�ف رقم  -1

ملعرفة املز�د حول ). 2014مارس  20(  1435جمادى �و��  18الصادرة بتار�خ  6240و�حتياط �جتما��، م�شور با��ر�دة الرسمية عدد 

 www.acaps.ma: �ذه ال�يئة، يكفي الولوج إ�� موقع�ا �لك��و�ي الرس�� التا��
بتحديد كيفية تطبيق ) 2006ماي  3( 1427ر�يع �خر  5صادر ��  2-05-66 الزمانة يكفي �طالع ع�� مرسوم رقمملعرفة املز�د حول معاش  -2

ا��دث بموجبھ نظام املعاشات املدنية املتعلقة بمعاش ) 1971د�سم��  30( 1391من ذي القعدة  12بتار�خ  011-71 أح�ام القانون رقم

 ).2006ماي  29(  1427بتار�خ فاتح جمادى �و��  5425د الزمانة، م�شور با��ر�دة الرسمية عد
  www.rcar.ma: لالطالع أك��، قم بز�ارة املرقع الرس�� ل�ذه املؤسسة - 3
بتحديد كيفيات تطبيق النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد ) 1977أكتو�ر  4( 1397شوال  20بتار�خ  2.77.551صادر �شأنھ مرسوم رقم  -4

 .3023-3014: �� الصفحات) 1999أكتو�ر  13( 1397شوال  29مكرر صادرة بتار�خ  3389ام، م�شور با��ر�دة الرسمية عدد النظام الع –
 23بتار�خ  5170م�شور با��ر�دة الرسمية عدد ) 2003نون��  11( 1424من رمضان  16بتار�خ  1.03.195صادر ب�نفيذه ظ��� شر�ف رقم  -5

ب�نظيم مراقبة ) 1960أبر�ل  14( 1379شوال  17الصادر ��  1.59.271لذي ��� الظ��� الشر�ف رقم ، ا)2003دجن��  18( 1424شوال 
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 �ش�ل موزعة  12 %ب�سبة املشغل �سا�م ، ب�نما6 %ب�سبة  �� �ذا النظام العام املوظف �سا�م

 أق��� بحد �سا��� الراتب أساس املسا�مات ع�� وتح�سب ).% 6(والتوز�ع  )% 6(الرأسملة  م�ساو��ن

 �� �ق��� الراتب بلغ إذ سنة، �عد سنة ارتفاعا �عرف الذي املتوسط للنظام الراتب مرات أر�ع إ�� يصل

 در�م؛ 14.670,00 قدره ما 2012 فاتح يناير

يطبق وجو�ا ع�� املنخرط�ن �� النظام العام الذين يتوفرون   �عاقدي  �و نظام: النظام التكمي�� -ب

ع�� أجور تفوق سقف �جرة ا��ددة سنو�ا من طرف النظام ا��ما��، والذين �عملون لدى �يئة 

 .موقعة التفاقية �نضمام إ�� النظام التكمي�� لةمشغ

  :�س�� النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد �شاط�ن أساسي�ن �ما

يضم �افة امل�ام املتعلقة باالنخراط و�تحصيل واجبات �نخراط ومسا�مات : �نتاج -1

  أر�اب العمل؛

ا��قوق املضمونة من  تضم �ل امل�ام ال�ادفة إ�� أداء املعاشات ومنح جميع: املعاشات -2

 .طرف النظام

ع��  املتوفر�ن أخرى للمنخرط�ن خدمات تأم�ن أجل من 1993جاء إ�شاء النظام التكمي�� سنة 

توقيع  فيھ لالنخراط �ش��ط �عاقدي النظام العام، و�و نظام �� املعتمدة �جور  سقف تتجاوز  أجور 

 % 3و املشغل يتحمل�ا(3 % فيھ  سا�مةامل قيمة حددت وقد. والنظام ب�ن املشغل اش��اك اتفاقية

 تحو�ل وإم�انية وال��ز والوفاة التقاعد معاشات النظام و�منح. نقط ش�ل ع�� )املأجور  يتحمل�ا

 العام بالنظام مقارنة �امشيا التكمي�� النظام و�عت��. املتقاعد وفاة حالة �� ا��قوق  �ستفادة لذوي 

 مجموع من % 0,2تتعدى  ال ب�سبة أي در�م، مليون  174 بلغم 2011 سنة خالل تتجاوز موارده لم حيث

وقد  .متقاعدا 1.334 املتقاعدين منخرطا وعدد12.400 فيھ  املنخرط�ن عدد بلغ وقد .العام موارد النظام

  .20111سنة  در�م مليون 14,5 قدره  ماليا ��زا النظام ��ل

جيدة مقارنة بأنظمة التقاعد �ساسية و�تم�� النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد بوضعية مالية 

مليار در�م �غطي  ��111 املغرب، كما يتم�� بأفق ديمومة ع�� املدى الطو�ل، وتفوق احتياطاتھ املالية 

و��يمن السندات ع�� ال�ي�ل . ، �� حال عدم اتخاذ أي إجراء إصال��2042ال��امات الصندوق إ�� غاية 

مع �شارة إ�� أن صندوق �يداع والتدب�� س�� �� السنوات �خ��ة . �مالعام للمحفظة املالية، تل��ا �س

                                                                                                                                                         
ل�� الدولة املالية ع�� امل�اتب واملؤسسات العمومية والشر�ات ذات �متياز وكذا ع�� الشر�ات وال�يئات املستفيدة من �عانات املالية ا

 .تقدم�ا الدولة أو ا��ماعات العمومية
، م�شورات ا��لس "ال���يص ومق��حات �صالح: منظومة التقاعد باملغرب"إحصائية وردت �� تقر�ر للمجلس �ع�� ل��سابات حول  -1

 .31: ، الصفحة�2013ع�� ل��سابات، يوليوز 
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ع�� ترسيخ ح�امة مالية ذات معاي�� عاملية يتم دعم�ا �عمل مجموعة من ال��ان مع اح��ام الفصل 

 .الصارم لألدوار بي��ا

  طرق تدب�� النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد ألنظمة التقاعد: املطلب الثا�ي

يجب أن  النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد معاش التقاعد، ومن أجل �ستفادة منھ يدبر 

سنة  60 سنوات ع�� �قل، و�تحدد سن املنخرط �� 3تفوق أو �ساوي مدة ا��دمات ال��يحة 

سنة أو أك�� لالستفادة من معاش التقاعد قبل �وان، وال  55لالستفادة من معاش التقاعد العادي، و

سنة  21أي شرط بال�سبة لسن املنخرط الراغب �� �ستفادة من التقاعد ال�س�� عند إتمامھ يوضع 

 .أو أك�� من ا��دمات ال��يحة �� إطار النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد

 :و�تم اح�ساب املعاش ع�� النحو التا��

 : التالية يتم اح�ساب معاش التقاعد العادي بتطبيق القاعدة :معاش التقاعد العادي -

�سبة  �ˣجرة السنو�ة املتوسطة ل��ياة العملية املعاد تقييم�ا = املعاش السنوي ا��ام 

 املعاش

�جرة السنو�ة املتوسطة ل��ياة العملية املعاد تقييم�ا تمثل معدل �جور السنو�ة  علما أن

ا �ع�ن �عتبار �� اح�ساب املصرح ��ا م���ة ب�سبة إعادة التقييم السنو�ة، وألخذ �جور املصرح ��

و�� حال �عدت �ذه . �ذه �جرة يجب أال تتعدى سقف �جرة املتعلق بالسنة ال�� اجري ف��ا التصر�ح

�جور سقف �جرة املذ�ور، فإن النظام يقوم باعتبار سقف �جرة املتعلق بتلك السنة �� اح�ساب 

باملائة بال�سبة ل�ل سنة  2 وأن �سبة املعاش تمثل .قييم�ا�جرة السنو�ة املتوسطة ل��ياة العملية املعاد ت

باملائة بال�سبة ل�ل سنة 1 و) �نخراط، ت��يح ا��دمات، التحو�ل و�س��داد(من ا��دمات ال��يحة 

 .باملائة 60ت��يح ا��دمات السابقة عندما تفوق �سبة املعاش من ا��دمات ال��يحة �� إطار 

معاش التقاعد ال�س�� فقط �� إطار النظام العام، و�تم اح�سابھ  يمنح: معاش التقاعد ال�س�� -

املعاش بحيث أن . باملائة 24بنفس طر�قة معاش التقاعد العادي مع تطبيق �سبة تخفيض تقدر بـ 

 .% �x  76سبة املعاش x السنو�ة املتوسطة ل��ياة العملية املعاد تقييمھ �جرة= السنوي ا��ام 

يتم اح�ساب معاش التقاعد قبل �وان بنفس طر�قة معاش  عد قبل �وان�� ح�ن أن معاش التقا

باملائة ل�ل ش�ر من أش�ر �ستفادة قبل سن  0.4التقاعد العادي مع تطبيق �سبة تخفيض تقدر بـ 

املعاش و�صبح  .باملائة ك�سبة تخفيض قصوى  24سنوات أي ما �عادل   5الست�ن، وذلك �� حدود
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�جرة ( -) �سبة املعاش x رة السنو�ة املتوسطة ل��ياة العملية املعاد تقييم�ا�ج= (السنوي ا��ام 

 .)�سبة التخفيض �xسبة املعاش  x السنو�ة املتوسطة ل��ياة العملية املعاد تقييم�ا

و�تع�ن ع�� املنخرط الراغب �� �ستفادة من معاش تقاعد �س�� أو قبل �وان، التقدم بطلب �� 

لنظام سواء مباشرة أو عن طر�ق مشغلھ، وذلك قبل تار�خ استحقاق املعاش أو ع�� أك�� �ذا الصدد إ�� ا

أما �� حال عدم توصل النظام بالطلب �� التار�خ ا��دد، . تقدير خالل الش�ر املرغوب �ستفادة خاللھ

 .فس�تم اعتبار تار�خ �ستفادة ابتداء من بداية الش�ر الذي توصل فيھ النظام بالطلب

، ف�ستفاد منھ �ل منخرط اضطر إ�� �نقطاع عن عملھ �س�ب معاش الزمانةفيما يخص  أما

املعاش السنوي : [يتم اح�سابھ بنفس طر�قة معاش التقاعد العادي. ��ز تام و��ا�ي عن مزاولة م�امھ

 ].�سبة املعاش �ˣجرة السنو�ة املتوسطة ل��ياة العملية املعاد تقييم�ا = ا��ام 

�� مدة ا��دمات املعت��ة، وال�� ) �� إطار النظام العام(ة �ذا النوع من املعاش وتتمثل خاصي

�شتمل باإلضافة إ�� ا��دمات الفعلية وامل���ة وا��ولة واملستوردة، ع�� املدة ال�� تفصل املنخرط 

أي عدد (سنة، و�� مدة يتحمل�ا النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد مجانا ) 60(ع�� تار�خ بلوغھ ست�ن 

 ).باملائة 60سنة �� حدود �سبة معاش مقدرة بـ  60السنوات الباقية لبلوغ حد السن املتمثل �� 

، و�و يتعلق معاش الوفاة أثناء مزاولة العمل ومعاش الوفاة �عد التوقف معاش الوفاةو�ناك 

ة منخرط أو و�ستفاد من �ذا املعاش �� حال وفا. عن مزاولة العمل، واملعاش ا��ول �عد الوفاة

متقاعد منضم إ�� النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد، حيث يقوم النظام ا��ما�� بمنح معاش وفاة 

  :لذوي حقوقھ و�م

ع�� �قل قبل تار�خ توقف ) 2(شر�طة أن يكون الزواج قد تم س�ت�ن : �رمل أو �رامل -1

إذا �ان املنخرط قد حصل أو  سنوات ع�� �قل) 5(املنخرط عن العمل أو أن يكون قد دام خمس 

�ان بإم�انھ ا��صول ع�� معاش التقاعد، وأال يكون الزوج قد طلق طلقة رجعية أو ��ائية أو تزوج من 

  جديد أو ُجرد من حقوقھ؛

سنة مع توفره ع�� شرط  21أن يكون الي�يم ولدا شرعيا، وأن يقل سنھ عن : �يتام -2

 .العاجز وغ�� امل��وج من معاش عمري إذا تأكد ��زهو�ستفيد الي�يم . سنة 21و 16التمدرس ب�ن 
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من معاش الوفاة إ�� �رمل، %)  50(و�تم اح�ساب معاش الوفاة بتخو�ل مبلغ خمسون باملائة 

املتبقية ا�� %)  50(مقسمة إ�� حصص م�ساو�ة �� حال �عدد �رامل، ب�نما تخصص ا��مسون �� املائة 

ت املمنوحة لأليتام إ�� أم�ا��م و�� حالة وفا��ن أو تزوج�ن من جديدة إ�� وتبعا ل�ذا تدفع املعاشا .�يتام

  .أوليا��م الذين ال زالوا �ستفيدون 

و�ح�سب معاش الوفاة أثناء مزاولة العمل بنفس طر�قة اح�ساب معاش الزمانة، غ�� أنھ معاش 

د العادي، أي ع�� الوفاة �عد التوقف عن مزاولة العمل يح�سب بنفس طر�قة اح�ساب معاش التقاع

و�� حالة وفاة املستفيد يتم تحو�ل معاشات . أساس ا��دمات ال��يحة املنجزة فعليا من طرف املرحوم

التقاعد والوفاة �ليا لصا�� ذوي حقوقھ، أي املعاشات العمر�ة املمنوحة من طرف النظام ا��ما�� �� 

 .إطار النظام التكمي�� قنوة النظام التكمي��

 1000ش التقاعد، ف�ش��ط �ستفادة منھ اك�ساب مجموع نقاط يفوق وفيما يخص معا

سنة بال�سبة  55نقطة، بحيث يتحدد سن التقاعد العادي وا��دد �� الست�ن سنة، وابتداء من 

و�تم اح�ساب معاش التقاعد العادي �� إطار النظام . للراغب�ن �� �ستفادة من تقاعد قبل �وان

قيمة النقطة  ˣمجموع النقاط املك�سبة = املعاش السنوي ا��ام [ :ة التاليةالتكمي�� بتطبيق القاعد

 :، ع�� أساس]برسم سنة استحقاق املعاش

مجموع النقط : مجموع النقاط ا��صل عل��ا سنو�ا و ال�� �عادل= مجموع النقاط املك�سبة  -

 س السنة املصرح ��ا؛�جرة املرجعية لنف /)مسا�مات رب العمل+ واجبات �نخراط (لسنة معينة 

 �جرة املرجعية تحدد �ل سنة من طرف النظام ا��ما��؛ -

تحدد سنو�ا من طرف النظام ا��ما�� حسب �سبة إعادة التقييم السنو�ة : قيمة النقطة -

 .ل�ذا �خ��

و�نفس طر�قة اح�ساب معاش التقاعد العادي يتم اح�ساب معاش التقاعد قبل �وان مع 

باملائة وال��  24باملائة عن �ل ش�ر من أش�ر �ستفادة املبكرة �� حدود  ��0.4 اح�ساب تخفيض يصل إ

قيمة  ˣمجموع النقاط ا��صل عل��ا = (املعاش السنوي ا��ام : [سنوات من �ستفادة املبكرة 5توافق 

قيمة النقطة برسم سنة  ˣمجموع النقاط ا��صل عل��ا ( -) النقطة برسم سنة استحقاق املعاش

 ].)�سبة التخفيض ˣحقاق املعاش است

و�توجب ع�� املنخرط �� �ذه ا��الة توجيھ طلب تصفية حقوقھ للنظام ا��ما�� إما مباشرة أو 

عن طر�ق مشغلھ، وذلك قبل بلوغ تار�خ استحقاق املعاش أو ع�� أ�عد تقدير خالل ش�ر استحقاق �ذا 

  .ش�ر الذي تم خاللھ تقديم الطلبعدا ذلك فتار�خ �ستفادة �و اليوم �ول من ال. املعاش
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  معيقات تدب�� النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد ألنظمة التقاعد وسبل تجاوز�ا: املبحث الثا�ي

ة  �ع��ي تدب�� أنظمة التقاعد من طرف مؤسسة النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد إكرا�ات َجمَّ

، )املطلب �ول (ط�ن فيھ ي��تب عنھ عدة نتائج سلبية تحول دون تمكينھ من التدب�� ا��يد ملعاشات املنخر 

بانتظام واضطراد، وكذا  املعاشات أداء ما يف��ض البحث عن ا��لو املمكنة لتجاوز�ا ��دف ضمان

املطلب (ا��قوق  ذوي  أو متقاعدين من املعاشات من ا��الي�ن للمستفيدين صيانة ا��قوق املك�سبة

  ).الثا�ي

  دب�� النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد ألنظمة التقاعدمعيقات ت: املطلب �ول 

من قبيل إتاحتھ للمنخرط�ن إم�انية  1993رغم محاوالتھ �صالحية ال�� شرع ف��ا منذ سنة 

أش�ر وكذا دخول النظام التكمي�� ح��  �3ستفادة من معاش �س�� �داء الش�ري للمعاشات بدال من 

�عملية إدماج الصناديق الداخلية  2002صالح أنظمة التقاعد انطلقت سنة التطبيق، إال أن أو�� مراحل إ

، �عدما �ان �� السابق ل�ل مؤسسة عمومية نظام�ا ا��اص للتقاعد، بحيث »قطب �حتياط«للتقاعد �� 

 90.000مكنت �ذه العملية املعقدة للغاية، تدر�جيا، من إدماج عشر�ن صندوقا للتقاعد وأك�� من 

عد من املؤسسات العمومية وو�االت توز�ع املاء والك�ر�اء �� النظام ا��ما�� ملنح رواتب منخرط ومتقا

وقد تم إجراء �ذه العمليات بنجاح كمشار�ع حقيقية لإلدماج، شارك ف��ا جميع املعني�ن،  .التقاعد

طب علما أن ق. باست�ناء الصندوق الداخ�� للتقاعد للمكتب الوط�� للك�ر�اء الذي �عذر إدماجھ

�حتياط بصندوق �يداع والتدب�� أكد استعداده ألن يتم �ذا �دماج �� ظروف جيدة، كما حدث �� 

  .السابق لعمليات إدماج الصناديق الداخلية للتقاعد للمؤسسات العمومية

وتظل أبرز �نتقادات املوج�ة إ�� النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد ب�ونھ أقل ��اء من 

حيث �س�ند . غر�ي للتقاعد، و�ذا �مر يجد تفس��ه �� كيفية حساب املعاش ب�ن النظام�نالصندوق امل

النظام ا��ما�� إ�� متوسط جميع رواتب ا��دمة امل�نية، �� ح�ن �س�ند الصندوق املغر�ي للتقاعد إ�� 

و�ذا  .ملعاشالسنوات الثما�ي �خ��ة الح�ساب ا الراتب ال��ا�ي، و�عد �صالح أصبح �عتمد متوسط 

املعاش املنخفض غالبا ما يطبق فقط ع�� �عض ا��االت �املنخرط�ن ذوي مدة انخراط قليلة، كما �و 

الشأن بال�سبة للمياوم�ن واملداوم�ن والعرضي�ن واملستخدم�ن الذين عرفت روات��م وت��ة ز�ادات تتجاوز 

 .�م ش�ر�ادر   16.600وت��ة ز�ادات سقف النظام، والذي وصل �ذه السنة إ�� 

أما املوظف الذي �انت جميع أجوره أقل من السقف، والذي لم �ستفد من ز�ادات است�نائية �� 

من راتبھ  % 90وقت متأخر من سنوات العمل، فمن املمكن جدا أن �ستفيد من معاش تقاعد ينا�ز 

  .ال��ا�ي �عد حياة م�نية �املة
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انتقادات ��م طر�قة تدب��ه ألنظمة التقاعد، إن النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد �عرض لعدة 

بحيث �ان أبرز�ا �و ما تضمنھ تقر�ر ألس�� ج�از �� الدولة ملراقبة املالية العمومية أال و�و ا��لس 

قام �ذا ا��لس بتحليل منجزات النظام ا��ما�� ملنح رواتب  2007ذلك أنھ �� سنة . �ع�� ل��سابات

  :1، وخلص إ�� املالحظات التالية2006- 2002دة بھ وتدب�� موارده لسنوات التقاعد وكذا ا���امة املعتم

تقييم تدب�� املعاشات و�نخراطات سمح ب���يل مالحظات مرتبطة با��صوص بتحصيل  -

الز�ادات �س�ب التأخ�� ومراجعة املعاشات وأداء املعاشات غ�� املستحقة �س�ب الوفاة وعدم انخراط 

ا��دث  1-77-�216خصوص الز�ادات �س�ب التأخ��، فإن القانون رقم و . �عض املؤسسات العمومية

�داءات ال�� لم تتم �� �جال "بأن  59للنظام العام لرواتب التقاعد ينص ع�� تطبيق�ا مو��ا �� فصلھ 

 ؛"باملائة عن �ل تأخ�� و�تحمل عبء�ا رب العمل 6ت��تب عل��ا ز�ادة 

ية �امة لتحصيل ز�ادات التأخ�� بحيث تم استخالص شرع النظام ا��ما�� �� عمل 2006سنة  -

غ�� أن �ذا ا���ود ). 2006إ�� غاية دجن�� (مليون در�م املستحق  49,39مليون در�م من مجموع  35,96

در�م  0018.802.280,مليون در�م من مجموع  3,455ليصل املبلغ إ��  2007تقلص �ش�ل قوي �� سنة 

و�ذا الوضع، . منھ ��م املؤسسات واملقاوالت العمومية%  77، و)2007ير إ�� غاية ف��ا(البا�� استخالصھ 

يضيف ا��لس �ع�� ��سابات �� تقر�ره السنوي، �ستد�� إذن �ستمرار �� ��تمام بھ باالستعانة 

وفضال عن ذلك، لوحظ أن تأخ��ات م�مة تطبع مراجعات املعاشات ال�� . باألدوات املعلوماتية ا��كمة

�كذا و�� حاالت كث��ة، تم إيداع طلبات املراجعة لدى النظام �جتما�� . معاجل��ا �� أحسن �جاليتع�ن 

 ؛2003ملنح رواتب التقاعد منذ 

أنھ �� حالة أداء معاش خطأ �عد وفاة املستفيد، فإن النظام ا��ما�� �عمد إما إ�� اقتطاع املبلغ  -

 ھ وإما مطالبة الورثة بھ؛املؤدى بدون حق من املعاش ا��ول إ�� ذوي حقوق

وفق ما يق��� بھ  2)مؤسسة 82(عدم انخراط �عض �ج�زة العمومية �� النظام ا��ما��  -

 ؛3)مؤسسات 10(القانون وأخرى رغم انخراط�ا تتوفر ع�� مستخدم�ن غ�� منخرط�ن �� النظام 

الكث��ة ال��  إدماج الصناديق الداخلية للتقاعد لبعض �ج�زة العمومية بالرغم من الصعو�ات -

 �عرف�ا؛

                                                 
-34: ، الصفحات2008و ، م�شورات ا��لس �ع�� ل��سابات، طبعة يوني2007تقر�ر حول أ�شطة ا��لس �ع�� ل��سابات برسم سنة  -1

51. 
�الو�الة الوطنية إل�عاش املقاولة الصغرى واملتوسطة، و�الة ��عاش والتنمية �قتصادية و�جتماعية ألقاليم شمال اململكة، مكتب  -2

 ...معارض الدار البيضاء، الو�الة ا��ضر�ة للراشيدية، غرفة التجارة والصناعة وا��دمات بالدار البيضاء،
�الة الوطنية للمحافظة العقار�ة وامل�� والعقاري وا��رائطية، مؤسسة بر�د املغرب، مع�د ا��سن الثا�ي للزراعة والبيطرة، املع�د �الو  -3

 ...الوط�� للبحث الزرا��، مكتب الت�و�ن امل�� وإ�عاش الشغل،
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عدم توفر النظام ا��ما�� ع�� �يئة مستقلة تو�ل إل��ا م�مة وضع اس��اتيجية للتوظيفات  -

املالية ومتا�عة العمليات �� أحسن الظروف من حيث �مان واملردودية، حيث أن النظام ا��ما�� يتوفر 

ة التدب�� ب�نھ و��ن صندوق �يداع �� إطار اتفاقي 2005فقط ع�� ��نة داخلية لالس�ثمار محدثة سنة 

 والتدب�� وتبقى تا�عة ل�ذا �خ��؛

تخصيص النظام ا��ما�� جزءا من موارده للتوظيفات العقار�ة دون متا�عات ودراسات  -

 ل��دوى لضمان مردودي��ا من الناحية �س�ثمار�ة؛

ادام أنھ واقعيا عبارة غياب ح�امة تدب��ية للنظام ا��ما�� الذي ال يتوفر ع�� استقالل فع�� م -

عن مدير�ة تا�عة لقطب �حتياط لصندوق �يداع والتدب�� ووظائفھ �س��اتيجية �س�� مباشرة من 

طرف �ذا الصندوق مثل تنظيم وتطو�ر وتدب�� املوارد ال�شر�ة، وإن �ان قانونيا مؤسسة عمومية تتمتع 

 بال��صية املعنو�ة و�ستقالل املا��؛

لنظام ا��ما�� �� م��انية صندوق �يداع والتدب�� قبل عرض�ا ع�� ��نة املراقبة إدماج م��انية ا -

 قصد إبداء الرأي ومصادقة وز�ر املالية عل��ا؛

ارتفاع كب�� �� كتلة أجور املوارد ال�شر�ة للنظام ا��ما�� دون تحسن �� املردودية ما ب�ن سن��  -

 ؛2006و 2000

يد صندوق �يداع والتدب��، حيث أن مستخدمي النظام ترك�� تدب�� املوارد ال�شر�ة ع�� صع -

  .ا��ما�� �م �� واقع �مر مستخدم�ن بصندوق �يداع والتدب��

  :ع�� العموم تظل �كرا�ات ا��اصة بالنظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد تتج�� فيما ي��

�ن احتياطات م�مة، فقد �� ت�و ) التوز�ع والرسملة(إ�� جانب مسا�مة طر�قة التمو�ل ا��تلط  -

، وكذا وعاء اح�ساب املعاشات الذي �عتمد ع�� معدل أجور )% 2(التعو�ض  �سبة إ�� انخفاض �� أدت

  ا��ياة امل�نية؛

  تراجع �سبة املردودية �س�ب التغي��ات السلبية للسوق املا��؛ -

�جور املصرح ��ا التأث�� السل�� لطر�قة إعادة تقييم املعاشات ع�� أساس �سبة تطور معدل  -

  للنظام؛

  العمومية؛ تقليص القاعدة الديمغرافية للنظام بفعل خوصصة �عض املؤسسات -

  .إدماج الصناديق الداخلية لبعض املؤسسات العمومية -
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  سبل تجاوز معيقات تدب�� النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد ألنظمة التقاعد: املطلب الثا�ي

رواتب التقاعد خالل السنوات الثالث�ن انتعاشا م��وظا ع�� املستو��ن عرف النظام ا��ما�� ملنح 

  :الديمغرا�� واملا��

غطى �ذا النظام عددا من الس�ان ال�شيط�ن  2007إ�� حدود ��اية : ع�� املستوى الديمغرا�� -

وقد . من مجموع املنخرط�ن �� �نظمة الوطنية للتقاعد%  9منخرطا، أي حوا��  187.658املنخرط�ن بلغ 

مليون سنة من  1.306.59مليون در�م مقابل  1.395.64بلغت املسا�مات و�نخراطات بجميع أصناف�ا 

 61.416و�املوازاة مع ذلك، دفع النظام �عو�ضات لفائدة %.  6.82قبل، حيث بلغت �سبة �رتفاع 

ستفادوا من من مجموع املستفيدين من صناديق التقاعد الذين ا%  5مستفيدا من املعاشات، أي 

 .مقارنة مع السنة املالية املنصرمة%  14مليون در�م بارتفاع بلغ  1.564.05

من %  40مليون در�م، أي ما يقارب  45.683.01بلغ ��م محفظة النظام : ع�� املستوى املا�� -

مات مجموع احتياطات القطاع، وقد نتج عن �ذا الرصيد املا�� ال�ام قاعدة حسبانية صلبة بما أن �ل��ا

 امل��مة من طرف النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد تجاه املنخرط�ن واملستفيدين

 .من املعاشات ت�يح ل�م ضمانا ع�� املدى البعيد

، عاش النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد منعطفا �اما، بفضل عملية 2002غ�� أنھ منذ سنة 

لعمومية ال�� �عت�� اللبنة �و�� �� مسلسل إصالح إدماج الصناديق الداخلية للتقاعد لبعض املؤسسات ا

  .قطاع التقاعد الذي أطلقتھ السلطات العمومية

�� �ذا �طار، قام النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد بإدماج صناديق التقاعد لثالث مؤسسات 

 2003سنة ) Régie des Tabacs(وشركة التبغ  2002املكتب الوط�� للسكك ا��ديدية سنة : عمومية ��

 La Lyonnaise desو�� ال ليون�� ديزو : وثالث وكالت للتوز�ع 2004سنة ) ODEP(ومكتب استغالل املوا�ئ 

Eaux ) شركة توز�ع املاء والك�ر�اء بالدار البيضاءLydec ( وشركة املياه أم الر�يع  2003سنة)SEOER (

من املستخدم�ن  35.000ما مجموعھ  ، أي2006سنة ) JLEC(وشركة ا��رف �صفر للطاقة  2004سنة 

مليون در�م، ومن املتوقع أن  14ال�شط�ن واملستفيدين من املعاشات، حيث بلغ مجموع التحو�الت حوا�� 

تتواصل عملية �دماج مع ا��مع الشر�ف للفوسفاط واملكتب الوط�� للك�ر�اء بالتحو�ل ال�امل 

  .�� ملنح رواتب التقاعدلصناديق التقاعد الداخلية لفائدة النظام ا��ما

ع�� صعيد التدب��، عمل النظام ا��ما�� ع�� �عز�ز تحديث نظام التدب�� الذي �ش�ل �دفا 

وقد تجسد برنامج . ، ع�� �عز�ز جودة التنظيم وضبط نفقات التدب���س��اتيجيةأساسيا ضمن توج�اتھ 

املة، وتم اعتماد املقار�ة املب�ية ع�� التحديث ع�� ا��صوص �� إ�شاء نظام لل�سي�� مب�� ع�� ا��ودة ال�
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التدر�ج وقياس �داء بال�سبة إ�� جميع امل�ونات التنظيمية للنظام ا��ما��، أي تطبيق مبدأ التحسن 

  .واملستخدم�ن واملشار�ع و�ا�� �ل��امات املالية لإلس��اتيجيةاملستمر، السيما بال�سبة 

املنخرطة �� النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد عدد املؤسسات  2007دجن��  �31كذا بلغ �� 

إدارة عمومية، و�لغ عدد  998مؤسسة عمومية و 1050جماعة ترابية و 1616وتتوزع ما ب�ن  3664

 6.8م��ال انخفاضا بلغ  187.658املنخرط�ن ال�شط�ن امل��ل�ن �� النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد 

من العدد %  80ب املستفيدين من النظام ا��ما�� يمثل �سبة أغلذلك أن  .2006مقارنة مع سنة % 

  .سنة �42جما��، و�بلغ متوسط سن املنخرط�ن 

مليون در�م،  1.349.41واملسا�مات ال�� بلغ مجموع�ا  �نخراطقام النظام العام بتحصيل وقد 

املبلغ �ع�ن �عتبار  وال يأخذ �ذا  .6.8%، أي بز�ادة �سب��ا 2006مليون در�م سنة  1.263.46مقابل 

 61.416بلغ العدد �جما�� للمستفيدين من املعاشات وقد  .مليون در�م 3.30عالوات التأخ�� البالغة 

 1.558.54، دفع لفائد��م النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد مبلغا �ساوي 2006سنة  57.128مقابل 

ن بلغ مجموع املبالغ ا��ولة إ�� الصندوق �� ح� .مليون در�م برسم املعاشات والتعو�ضات العائلية

مليون در�م  228.17املغر�ي للتقاعد فيما يخص حقوق �عوان املرسم�ن �� إطار الوظيفة العمومية 

  .% 18.4أي بانخفاض بلغ . مليون در�م خالل السنة السابقة  279.63بدال من  2007سنة 

 2008، حيث ارتفع سنة % 3.20ا بلغ من ج�ة أخرى عرف ا��د �ق��� للنظام العام ارتفاع

در�م �� الش�ر �� السنة السابقة، و�التا�� تمت إعادة تقييم  12.500در�م �� الش�ر مقابل   900.12إ��

كما تم��ت أ�شطة النظام التكمي�� للنظام  .% 3.20جميع املعاشات املدفوعة من طرف النظام ب�سبة 

اتفاقية جديدة ليصبح مجموع  11بإبرام  2007املالية ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد خالل السنة 

والنظام التكمي�� بتحصيل انخراطات ومسا�مات بلغت  .منخرطا 4.718لفائدة  �191تفاقيات املوقعة 

وع�� %).  7.19بلغت �سبة �رتفاع (، 2006مليون در�م �� ��اية سنة  43.13مليون در�م مقابل  46.23

 605مليون در�م لفائدة  5.51ام التكمي�� ب�سو�ة معاشات بلغ مجموع�ا مستوى ا��دمات، قام النظ

من ج�ة أخرى بلغت مداخيل النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد بجميع فروعھ �� ��اية سنة  .مستفيد

بلغ مجموع  .مقارنة مع السنة الفارطة %  4.4بارتفاع بلغ �س�تھ. مليون در�م 5.864.59مجموع  2007

مليون در�م،  1.999.38ملتعلقة بالنظام العام ملنح رواتب التقاعد بنظاميھ العام والتكمي�� النفقات ا

  .مقارنة مع السنة السابقة%  8م��ال بذلك ارتفاعا ب�سبة 

تتألف نفقات النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد أساسا من املبالغ املدفوعة لصا�� املستفيدين 

وأخ��ا، بلغت محفظة التوظيفات  .من مجموع النفقات%  �78.2م، أي مليون در  1.564.054والبالغة 

مليون در�م  43.288.46مليون در�م مقابل   45.689.01ا��اصة بالنظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد
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 4.309.89كما أنتجت �ذه ا��فظة مداخيل للتوظيفات بلغت  %. 5.5، أي بارتفاع ب�س�تھ 2006سنة 

  .مقارنة مع السنة املاضية%  2.6بذلك انخفاضا ب�سبة مليون در�م م��لة 

 اختالالت �� سيعرف فإنھ التقاعد، رواتب ملنح ا��ما�� مزايا النظام العام للنظام من الرغم ع��

 للضمان �جتما�� الوط�� الصندوق  من �ل سيعرف�ا ال�� من تلك حدة أقل �انت وإن املالية، توازناتھ

�كتوار�ة، بحسب رأي ا��لس  التوقعات تظ�ر حيث للتقاعد، املغر�ي للصندوق  املدنية ونظام املعاشات

ست��ف النظام احتياطيات ، أن�2013ع�� ل��سابات �� تقر�ره الصادر سنة 
ُ
. 2042 أفق سنة �� س�

عزى بحسب رأي ا��لس إ�� الوضعية و�ذه
ُ
 ع�� شأ��ا ا��افظة من ال�� املقاي�س �عض مالءمة عدم" �

  .عل��ا طرأت التغي��ات ال�� حيث �و�� أومن التصور  حيث من سواء الطو�ل، املدى ع�� النظام توازن 

 متوسط �جر �عرفھ التطور الذي مستوى  مع تماما تتالءم املعاشات قيمة مراجعة آلية إن

 �ذا .�افية غ�� النظام احتياطيات مردودية عندما تصبح املراجعة عملية تمو�ل يضمن ال مما بالنظام،

 تصبح مك�سبة كيفما أل��ا الوقت مرور مع يت��م أن يمكنھ املعاشات قيمة �غطية مراجعة �� النقص

  .مستقبال النظام لرصيد املا�� املردود مستوى  �ان

 املؤسسات التا�عة لبعض للتقاعد الداخلية الصناديق �عض إدماج فإن ذلك، إ�� باإلضافة

  .املعاشات قيمة مراجعة �� و�التا�� �� �جور، الز�ادة �� كب�� أثر لھ سي�ون  العمومية الك��ى 

 �افية غ�� �غطيتھ قد تصبح والذي العمري، املعاش مخاطر لتحمل بال�سبة ا��الة نفس وتطرح

 من الرغم وع�� .إليھ ي�تمون  الذي ا��يل عن النظر املش��ك�ن �غض ��ميع  2 %ب�سبة سنوي  قسط ملنح

 القسط فإن للتقاعد، املغر�ي والصندوق  �جتما�� للضمان الوط�� الصندوق  من نظامي أقل �ونھ

  .1."ا��ياة ألمد املستمر ال��ايد مع أقل مالئمة يصبح قد املعاشات أساسھ ع�� الذي تصفى السنوي 

 ولو بقدر قليل من ��مية سل�� تأث�� ل�ا �ان أخرى، يرا�ا ا��لس �ع�� ل��سابات عوامل و�ناك

  :م��ا ذكر م،النظا ع�� توازن 

 سنة من ابتداءً  ال�س��، و�عو�ضھ التقاعد من املنخرط استفادة إلم�انية سنة 55 شرط إلغاء -

  ا��دمة الفعلية؛ من سنة 21 اس�يفاء �شرط 1993

 لقيمة مراجعة ثقل أي يضع مما النظام توازن  إلعادة حصر�ا املشغل مسا�مات ع�� �عتماد -

 ورب �ج�� ب�ن �جتماعية التحمالت مبدأ تقاسم مع بذلك �تعارضاملشغل�ن، و  عاتق ع�� املعاشات

  .التنافسية ع�� عامل سلبا مما يؤثر العمل،

                                                 
 .34: ، الصفحة2013ل��سابات، يوليوز  ، م�شورات ا��لس �ع��"ال���يص ومق��حات �صالح: منظومة التقاعد باملغرب" -1
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�ذا إ�� جانب تذك�� ا��لس �ع�� ل��سابات بمالحظاتھ حول ا���امة الواردة �� تقر�ر لسنة 

 وسلطات بصالحيات إدارة مجلس ع�� ، واملتعلقة �عدم توفر النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد2007

 كما أنھ ع�� .�مثل الش�ل ع�� م�امھ ممارسة من يتمكن ح�� املالئمة اتخاذ القرارات لھ تخول  حقيقية

 تتمتع مؤسسة عمومية ع�� اختصاصات التقاعد رواتب ملنح ا��ما�� النظام ال يتوفر العم��، املستوى 

�سلسليا  مرتبطة ب�ية �عت�� بل ل���امة، سبةمنا وأج�زة املعنو�ة و�ستقالل ا��قيقي بال��صية

  .�سي��ه يتو�� والتدب�� الذي �يداع بصندوق 

تطورا  2060 سنة غاية التقاعد إ�� رواتب ملنح ا��ما�� للنظام الديمغرافية املؤشرات ستعرف

 سا�م�ناملنخرط�ن امل عدد �� استقرارا النظام حيث سيعرف للتقاعد، املغر�ي الصندوق  مماثال ملؤشرات

 إ�� الذي سيؤدي �مر مرات، 4 س�تضاعف الذي املعاشات من املستفيدين عدد م�مة �� مقابل ز�ادة

 متقاعد، �شيط�ن ل�ل 3 ب�سبة أد�ى مستو�اتھ �� حاليا يوجد الذي الديمغرا�� املؤشر �� تد�ور ملموس

  .2045سنة  من ابتداء 0,8 ال تتعدى �سبة إ�� والذي سيصل

 لتحمل �س�ية التقاعد قابلية رواتب ملنح ا��ما�� للنظام املالية التوقعات تظ�ر ذلك، ومع

 من ابتداء إال سالبا يصبح لن النظام رصيد حيث أن للتقاعد، املغر�ي الصندوق  مع �ل��امات مقارنة

 النظام من سيمكن الذي املسا�مات معدل أن كما .2042سنة  قبل �س�نفذ احتياطاتھ ولن 2022سنة 

 وتصبح .حاليا %  18عوض %  27إ�� يصل التوقعات، ف��ة طيلة عادية، بصفة تقديم املعاشات، مواصلة

أواخر  ففي .للنظام �كتوار�ة �ل��امات نقوم بتفحص عندما أ�مية أك�� �س�يا الضعيفة �ذه �ستدامة

مليار  83بـ  قدر الذي �حتياطي مع مقارنة در�م مليار 110 امل��اكمة مجموع ا��قوق  وصل ، 2012سنة

  .التوقعات ف��ة طيلة  76 %ب�سبة �ل��امات بتغطية �سمح مما در�م،

احتياطي  أك�� يراكم �و النظام الذي التقاعد رواتب ملنح ا��ما�� النظام أن إ�� �شارة وتجدر

فإن  التناز�� املن�� �ذا �� املالية العوائد ما استمرت إذا غ�� أنھ للتقاعد، �خرى  �نظمة مع مقارنة

  .مدة منذ ابتدأ قد التق�� ال��ز سَ�تفاقم وإن �ان املا�� ال��ز

ح�� ي�س�� تحقيق إصالح شمو�� لنظام املعاشات الذي يدبره النظام ا��ما�� ملنح رواتب التقاعد، 

  :1يمكن اعتماد التداب�� �صالحية التالية

 يتعلق بتحس�ن فيما كب�� أثر ون ل�اسي� املسا�مة معاي�� و�سبة القسط السنوي  اعتبار �سبة -

  املعاشات؛ قيمة مراجعة آلية السيما العام، النظام توازن 

                                                 
 ال���يص: باملغرب التقاعد منظومة"م��ص من مق��حات �صالح تضم��ا تقر�ر موضوعا�ي للمجلس �ع�� ل��سابات تحت عنوان  -1

 77-75: ، الصفحات2013، م�شورات ا��لس �ع�� ل��سابات، يوليوز "�صالح ومق��حات
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 مبدأ �عتمد عام إطار �� ع�� التقاعد �حالة سن مقاي�س بتفعيل املتعلقة �جراءات إدراج -

  للساكنة؛ امل�مة الديموغرافية التحوالت بالنظر إ�� وذلك امل��، ال�شاط مدة تمديد

 قيمة املسا�مة أو مراجعة ك�سبة أخرى  التقاعد بتغي�� مقاي�س ع�� �حالة سن رفع اق��ان -

  ؛1توازن النظام ع�� وقعا أك�� ست�ون  ��ع�اسات حيث أن املعاشات،

 النظام ديمومة أفق ع�� تمديد كب�� سي�ون لھ أثر املعاشات قيمة مراجعة آلية �� النظر إعادة -

 ع�� �جور  �� الز�ادة �سب ال�ع�اس جزئية بصفة مبدأ املقا�سة اعتماد ملقبول ا من سي�ون  العام، كما

 بنفس املعاش �� تتم الز�ادة ال أن املالئم غ�� من ألنھ ،) 66 %يقارب مستوى  ��(قيمة املعاشات  مراجعة

  العمل؛ أجرة �� الز�ادة �سب

 موارد عمليا وسيمنحھ النظام العام ع�� كب��ة آثارا املسا�مة �سبة برفع املتعلق سيحدث التدب�� -

  املدى الطو�ل؛ ع�� استمرار���ا مع وفور�ة إضافية

ثالث  يقارب ما إ�� الديمومة أفق تمديد لضمان �افيا   20 %إ�� املسا�مة �سبة سي�ون رفع -

ن م �عا�ي التقاعد الذي رواتب ملنح النظام ا��ما�� يدبره الذي العام إضافية بال�سبة للنظام سنوات

أك��  سي�ون  املسا�مة �سبة رفع تأث�� فإن أخرى، مقاي�س مراجعة تمت وإذا ما .التوازن  �� اختالل

  النظام؛ توازن  ع�� إيجابية

املق��ح يتمحور حول العناصر  رواتب التقاعد ملنح ا��ما�� للنظام املقيا��� يتع�ن جعل �صالح -

 :2التالية

 باعتماد وذلك حاليا سنة60 عوض  سنة 65 إ�� تقاعدال سن رفع يتم: للتقاعد القانو�ي السن* 

 للتقاعد؛ املغر�ي للصندوق  املعاشات املدنية لنظام بال�سبة املق��ح التصور  نفس

 �ع�ن يؤخذ بأن املقا�سة خاضعة ملبدأ املعاشات قيمة مراجعة س�بقى: املعاشات قيمة مراجعة* 

 حاليا؛   100 %من بدال  66 %تتجاوز  ال حدود ولكن �� للنظام �جر متوسط تطور  �عتبار

 طوال وذلك  18 %أي مستوا�ا ا��ا�� �� املسا�مة �سبة ع�� ا��فاظ يمكن: املسا�مة �سبة* 

  .املقيا��� �صالح مرحلة

 ما إ�� التقاعد رواتب ملنح ا��ما�� ديمومة النظام أفق تمديد من املقاي�س �ذه مراجعة وستمكن

  .�12060عد سنة 

                                                 
 .تقر�با إضافيت�ن �س�ت�ن إال النظام ديمومة تمديد �� سنة 65 إ�� سن التقاعد رفع يؤدي لن -1
 .77: ، الصفحة2013، م�شورات ا��لس �ع�� ل��سابات، يوليوز "ال���يص ومق��حات �صالح: منظومة التقاعد باملغرب" -2
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  خاتمة

لعموم، يمكن القول بأن البطء �� إدخال إصالحات شاملة وجذر�ة ع�� أنظمة التقاعد �� ع�� ا

  :2املغرب من شأنھ أن يؤدي إ�� حدوث ا�ع�اسات سلبية ذات آثار بالغة أبرز�ا

أو ع��  الرئ�سية، مستقبال التقاعد ألنظمة املالية ظ�ور اختالالت م�مة ع�� مستوى التوازنات -

  القص��؛ املدى

 خدمات ع�� التقاعد ل��فاظ أنظمة محل ا��لول  العمومية ن ي�ون �� مقدور السلطاتل -

  تحمل�ا؛ العمومية املالية �ستطيع لن �ل��امات ال�� وثقل لإلكرا�ات نظرا للمتقاعدين التقاعد

 و�سواق املالية، �قتصاد ع�� وخيمة سلبية آثار الحتياطا��ا التقاعد اس�نفاذ صناديق شأن من -

  الصناديق؛ ل�ذه ديو��ا ملك من م�م قسط ل�ون  اعتبارا العامة ا��ز�نة تمو�ل ع�� وكذا

 ع�� �سيطة �عديالت إجراء شأن �ان من أساسيا، وإذا طا�عا التقاعد نظام يك���� إصالح -

 لسنوات النظام استمرار�ة ع�� يحافظ أن ا��ا��، ال�يك�� �حتفاظ بتصميمھ مع عمل النظام، مقاي�س

 إش�الية تحل التعديالت لن �ذه فإن للتقاعد، املغر�ي الصندوق  نظام مستوى  رى، السيما ع��أخ

  �نظمة؛ معظم استدامة

 ��موع نظام شامل �يك�� نحو إصالح مرحلة سوى  �ش�ل أن يجب ال �صالحات املقياسية -

  .املغرب �� التقاعد

قت م��� �ست��ل �ش�ل كب�� إصالح و�ذا �مر يجعل ا���ومة املغر�ية اليوم أك�� من أي و 

منظومة التقاعد باملغرب �� �ليتھ، ل��د من تأزم�ا وتفاديا للمز�د من التد�ور وإ��اق ا��سائر �� ب�ي��ا 

  .واست��اف �موال العمومية الطائلة و�ضرار �ش�ل خاص با��قوق املك�سبة للمتقاعدين ولذو��م

  

  

  

  

                                                                                                                                                         
 .�سقاطات املعتمد �� �فق -1
 .حول منظومة التقاعد �� املغرب 2013املدون �� تقر�ره الصادر سنة حسب ال���يص الذي قام بھ ا��لس �ع�� ل��سابات و  -2
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ئحة كورونا

بین التدبیر القانوني والمالي لألزمة والحفاظ على مكسب المركزیة القرار

 

لقد ارتبط �شاط ��سان منذ القدم بمجموعة من الظوا�ر وا��اطر ال�� �انت ��دد حياتھ 

الو�ائية وممتل�اتھ و�ي�تھ، لكن ع�� خالف الظوا�ر و�حداث ال�� عرف��ا ا��تمعات، فإن الظا�رة 

، قد تم��ت �سياق خاص جعل�ا تنفرد تار�خيا، وذلك �و��ا ظا�رة و�ائية 

اك���ت املساحة ا��غرافية للعالم �� ظرف وج��، ال���ء الذي �س�ب �� شل �داء �قتصادي وإقفال 

فف��وس �ورونا أو . ت التطور ا��دود، وإ��ازه ملنظومات ��ية �ان �عتقد ا��ميع بلوغ�ا أق��� درجا

�ل��اب الرئوي ا��اد التا�� قد تحول إ�� جائحة عاملية �س�ب مساسھ با��ق ا��ما�� �� ا��ياة، حيث 

، ليصبح �عد ذلك و�اء ين�شر �ش�ل 

ثار ��ة كب��ة �� مختلف دول العالم، وش�ل مصدرا لتحوالت وتطورات 

اس��اتيجية ع�� مستوى القيم وال�ي�لة والتوج�ات والعمليات التنظيمية ��تلف املؤسسات، ومع توسع 

املرض جغرافيا تم اعتباره جائحة عاملية من قبل املنظمات واملؤسسات الدولية ع�� رأس�ا منظمة ال��ة 

، حيث بادرت �ذه �خ��ة بتوجيھ العديد من التوصيات لضبط خر�طة التدخل الدو�� وتحديد 

و�ناء عليھ لم يخرج املغرب عن �ذا �طار، فقد وجد نفسھ مدعوا إ�� اتخاذ مجموعة من 

ة مختلف مؤسساتھ ع�� الصعيد املركزي 

وال��ا�ي، قصد مواج�ة �ذه ا��ائحة وحماية املواطن�ن من �ذا الو�اء الفتاك مستعينا �� ذلك بما يتوفر 

  زكیة عبد السمیع
  باحثة �سلك الدكتوراه

  تخصص القانون العام والعلوم السيا���

 الر�اط -�لية العلوم القانونية و�قتصادية و�جتماعية أكدال

 

  2021 ،8/9 جودزم عدد  - للرصد القانوني والقضائي

ئحة كورونامسؤولیة الجماعات الترابیة في ظل جا

بین التدبیر القانوني والمالي لألزمة والحفاظ على مكسب المركزیة القرار

لقد ارتبط �شاط ��سان منذ القدم بمجموعة من الظوا�ر وا��اطر ال�� �انت ��دد حياتھ 

وممتل�اتھ و�ي�تھ، لكن ع�� خالف الظوا�ر و�حداث ال�� عرف��ا ا��تمعات، فإن الظا�رة 

، قد تم��ت �سياق خاص جعل�ا تنفرد تار�خيا، وذلك �و��ا ظا�رة و�ائية "19-�وفيد

اك���ت املساحة ا��غرافية للعالم �� ظرف وج��، ال���ء الذي �س�ب �� شل �داء �قتصادي وإقفال 

ا��دود، وإ��ازه ملنظومات ��ية �ان �عتقد ا��ميع بلوغ�ا أق��� درجا

�ل��اب الرئوي ا��اد التا�� قد تحول إ�� جائحة عاملية �س�ب مساسھ با��ق ا��ما�� �� ا��ياة، حيث 

، ليصبح �عد ذلك و�اء ين�شر �ش�ل 2019الص�نية �� دجن�� " وو�ان"تم �عالن عنھ ألول مرة �� مدينة 

  .سر�ع م�ددا �ل الدول 

ثار ��ة كب��ة �� مختلف دول العالم، وش�ل مصدرا لتحوالت وتطورات و�ما أن �ذا الو�اء أ

اس��اتيجية ع�� مستوى القيم وال�ي�لة والتوج�ات والعمليات التنظيمية ��تلف املؤسسات، ومع توسع 

املرض جغرافيا تم اعتباره جائحة عاملية من قبل املنظمات واملؤسسات الدولية ع�� رأس�ا منظمة ال��ة 

، حيث بادرت �ذه �خ��ة بتوجيھ العديد من التوصيات لضبط خر�طة التدخل الدو�� وتحديد 

  . مجموعة من �جراءات لتفادي ا��سائر

و�ناء عليھ لم يخرج املغرب عن �ذا �طار، فقد وجد نفسھ مدعوا إ�� اتخاذ مجموعة من 

ة مختلف مؤسساتھ ع�� الصعيد املركزي �جراءات �ح��از�ة التدر�جية واملتعددة ��عاد، مع �عبئ

وال��ا�ي، قصد مواج�ة �ذه ا��ائحة وحماية املواطن�ن من �ذا الو�اء الفتاك مستعينا �� ذلك بما يتوفر 

  .عليھ من إم�انيات ومؤ�الت ��ية

  زكیة عبد السمیع. ذة
باحثة �سلك الدكتوراه                                               

تخصص القانون العام والعلوم السيا���

�لية العلوم القانونية و�قتصادية و�جتماعية أكدال

 
للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

 مسؤولیة الجماعات الترابیة في ظل جا

 بین التدبیر القانوني والمالي لألزمة والحفاظ على مكسب المركزیة القرار

  

  

  

  تقديم

لقد ارتبط �شاط ��سان منذ القدم بمجموعة من الظوا�ر وا��اطر ال�� �انت ��دد حياتھ 

وممتل�اتھ و�ي�تھ، لكن ع�� خالف الظوا�ر و�حداث ال�� عرف��ا ا��تمعات، فإن الظا�رة 

�وفيد"املعروفة ب�ورونا 

اك���ت املساحة ا��غرافية للعالم �� ظرف وج��، ال���ء الذي �س�ب �� شل �داء �قتصادي وإقفال 

ا��دود، وإ��ازه ملنظومات ��ية �ان �عتقد ا��ميع بلوغ�ا أق��� درجا

�ل��اب الرئوي ا��اد التا�� قد تحول إ�� جائحة عاملية �س�ب مساسھ با��ق ا��ما�� �� ا��ياة، حيث 

تم �عالن عنھ ألول مرة �� مدينة 

سر�ع م�ددا �ل الدول 

و�ما أن �ذا الو�اء أ

اس��اتيجية ع�� مستوى القيم وال�ي�لة والتوج�ات والعمليات التنظيمية ��تلف املؤسسات، ومع توسع 

املرض جغرافيا تم اعتباره جائحة عاملية من قبل املنظمات واملؤسسات الدولية ع�� رأس�ا منظمة ال��ة 

، حيث بادرت �ذه �خ��ة بتوجيھ العديد من التوصيات لضبط خر�طة التدخل الدو�� وتحديد العاملية

مجموعة من �جراءات لتفادي ا��سائر

و�ناء عليھ لم يخرج املغرب عن �ذا �طار، فقد وجد نفسھ مدعوا إ�� اتخاذ مجموعة من 

�جراءات �ح��از�ة التدر�جية واملتعددة ��عاد، مع �عبئ

وال��ا�ي، قصد مواج�ة �ذه ا��ائحة وحماية املواطن�ن من �ذا الو�اء الفتاك مستعينا �� ذلك بما يتوفر 

عليھ من إم�انيات ومؤ�الت ��ية
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، عمد املغرب إ�� اتخاذ مجموعة من 191 –فمنذ ظ�ور أول حالة مرضية بف��وس �ورونا �وفيد 

��د من ان�شار �ذا الو�اء، و�ان من أبرز ما تم اتخاذه قرار إغالق ا��دود الذي انطلق بإغالق �جراءات ل

ا��دود أمام القادم�ن من �عض الدول، إ�� أن صار �غالق تاما ��م �افة الرحالت الدولية من املغرب 

ا��لسات بمختلف ، وكذا إلغاء التجمعات والتظا�رات الر�اضية والثقافية والفنية، و�عليق 2وإليھ

محاكم اململكة، و�غالق املؤقت للمساجد، وصوال إ�� فرض ا���ر الص�� ع�� املواطن�ن وعزل املصاب�ن 

  .ومنع التنقل إال برخص است�نائية �� محاولة لوقف ان�شار �ذا الف��وس املستجد

الزم مأل الفراغ وإ�� جانب �ذه �جراءات ال�� طالت العديد من امليادين وا��االت، �ان من ال

ال�شر��� وتوف�� �ساس الالزم إلضفاء الشرعية القانونية ع�� التصرفات ال�� ترى مختلف السلطات 

واملؤسسات ضرورة ال��وء إل��ا للتعاطي مع �ذه الظرفية ا��اصة و�ست�نائية من الناحية �منية 

أح�ام خاصة بحالة الطوارئ فتدخلت السلطات بإصدار مرسوم بقانون يتعلق �سن . و�قتصادية

، إ�� جانب املرسوم املتعلق بإعالن حالة الطوارئ ال��ية �سائر أرجاء 3ال��ية وإجراءات �عالن ع��ا

ليتم �عد ذلك تمديد مدة سر�ان مفعولھ مرات متعددة . 4ال��اب الوط�� ملواج�ة تف��� ف��وس �ورونا

  .5بموجب مراسيم متتالية

�ست املسؤولة الوحيدة عن ال��ة العمومية، فالوحدات �دار�ة وكما �و معلوم فالدولة ل

الالمركز�ة املتمثلة �� ا��ماعات ال��ابية بمستو�ا��ا الثالث ل�ست �عيدة عن �ذه املسؤولية �� مواج�ة 

فقد اعتمد املغرب ع�� خيار الالمركز�ة �أسلوب من أساليب توز�ع الوظيفة . �ذا الو�اء بجانب ا���ومة

ية والتنمو�ة ب�ن السلطة املركز�ة والوحدات ال��ابية، ال���ء الذي فرض ع�� ا��ماعات ال��ابية التدب�� 

مساعدة السلطات املركز�ة �� ا��د من ان�شار وتف��� �ذا الو�اء باعتبار�ا فاعال �� خط املواج�ة املباشر 

  .ا�يمع طلبات املواطن�ن واحتياجا��م، ومحر�ا رئ�سيا للقرار داخل ا��ال ال�� 

                                                 
  .19تار�خ ���يل أول حالة مصابة بف��وس �وفيد  2020مارس  2 -1
  .تم �عليق جميع الرحالت الدولية من وإ�� املغرب 2020مارس  15بتار�خ  -2
يتعلق �سن أح�ام خاصة بحالة الطوارئ ال��ية وإجراءات ) 2020مارس  23( 1441من رجب  28صادر ��  2.20.292املرسوم بقانون  -3

  .1782، ص )2020مارس  24( 1441رجب  29مكرر بتار�خ  6867ا��ر�دة الرسمية عدد . �عالن ع��ا
وط�� يتعلق بإعالن حالة الطوارئ ال��ية �سائر أرجاء ال��ا�ي ال) 2020مارس  24(  1441من رجب  29صادر ��  2.20.293املرسوم رقم  -4

  .1783ص )2020مارس  24(  1441رجب  29مكرر بتار�خ  6867ا��ر�دة الرسمية عدد . 19ملواج�ة تف��� ف��وس �ورونا �وفيد 
يتعلق بتمديد مدة سر�ان مفعول حالة الطوارئ ال��ية �سائر أرجاء ) أبر�ل  18(  1441من شعبان  24صادر ��  2.20.330املرسوم  -5

، ص )2020أبر�ل  19( 1441شعبان  25مكرر بتار�خ  6874ا��ر�دة الرسمية عدد . �19وفيد  –��� ف��وس �ورونا ال��اب الوط�� ملواج�ة تف

2218.  

يتعلق بتمديد مدة سر�ان مفعول حالة الطوارئ ال��ية �سائر أرجاء ) 2020ماي  19(  1441من رمضان  25صادر ��  2.20.371املرسوم  -

  . 2776، ص )2020ماي  19( 1441رمضان  25مكرر بتار�خ  6883ا��ر�دة الرسمية عدد  19 –ا �وفيد ال��اب الوط�� ملواج�ة تف��� �ورون

يتعلق بتمديد مدة سر�ان مفعول حالة الطوارئ ال��ية �سائر أرجاء )2020يونيو  9( 1441من شوال  17صادر ��  2.20.406املرسوم  -

و�سن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود املتعلقة ��ا، ا��ر�دة الرسمية عدد  19 –ال��اب الوط�� ملواج�ة تف��� ف��وس �ورونا �وفيد 

  . 3395، ص )2020يونيو  9( 1441شوال  17مكرر بتار�خ  6889
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وع�� اعتبار أن ا��ماعات ال��ابية ل�ا أ�مية بالغة بصف��ا شر��ا للدولة، ومن خالل التداب�� 

و�جراءات املتخذة ملواج�ة ا��ائحة، سنحاول من خالل �ذا املقال تناول حالة الطوارئ ال��ية بمقار�ة 

وضيح دور ا��ماعات ورؤسا��ا �� ترابية، من خالل رصد التداب�� و�جراءات املتخذة ملواج�ة ا��ائحة، وت

وال�ساؤل حول أ�مية ا��ماعات �� تدب�� �زمات وكيف سا�مت حالة الطوارئ �� . مواج�ة وتدب�� �زمة

إعادة النقاش حول عالقة الفاعل املركزي والفاعل ال��ا�ي، وكيف تم تب�� نظام مركزي �� حل �زمة ع�� 

انية القول أن �ذه �زمة ال��ية س�سا�م مستقبال �� إعداد حساب الالمركز�ة، وطرح السؤال حول إم�

  نظام المركزي قادر ع�� إدارة �زمات؟

انطالقا من �ذه �سئلة سنحاول تحليل املوضوع من خالل إش�الية محور�ة تتمثل �� بيان دور 

لكيفية ال�� تم ��ا وأساسھ القانو�ي، ثم تحليل ا �19وفيد  –ا��ماعات ال��ابية �� مواج�ة و�اء �ورونا 

تدب�� �ذه �زمة ال��ية ومحدودية تدخل �ذه ا��ماعات �� مقابل حضور الفاعل املركزي، والتطرق إ�� 

النتائج املستخلصة من �ذه ا��ائحة ومحاولة ا��روج بحلول مستقبلية من شأ��ا املسا�مة �� تفعيل 

  .�� املستقبلوتقو�ة أدوار ا��ماعات ملواج�ة مثل �ذه �زمات الطارئة 

  :ولتحليل �ذه �ش�الية سنحاول تقسيم �ذا املقال إ�� محور�ن أساسي�ن

  19- أساس مسؤولية ا��ماعات ال��ابية �� مواج�ة ف��وس كوفيد: ا��ور �ول 

حضور الفاعل املركزي ومحدودية  -التدب�� �ست�نا�ي لف��ة الطوارئ ال��ية : ا��ور الثا�ي

  -تدخل ا��ماعات

 

  19أساس مسؤولية ا��ماعات ال��ابية �� مواج�ة ف��وس كوفيد : ر �ول ا��و 

�عت�� ا��ماعات ال��ابية ��رة أساسية �� بناء أي دولة، لذلك فقد أناط املشرع املغر�ي مل�ونا��ا 

مجموعة من �ختصاصات قصد تحقيق التنمية الشاملة ووضع برامج اقتصادية واجتماعية، والعمل 

  .�ثمار و��تمام بالب�يات التحتيةع�� ���يع �س

�ذه ��مية من خالل تخصيصھ بابا �امال �� ديباجتھ ل��ماعات  20111وقد كرس دستور 

وإ�� جانب . ال��ابية، قصد تمك�ن الفاعل ال��ا�ي من ت��يل السياسات التنمو�ة وتحقيق العدالة ا��الية

املبادئ �التدب�� ا��ر والتضامن والتعاون،  الدستور تم إصدار قوان�ن تنظيمية جاءت بمجموعة من

                                                 
 5964ب�نفيذ نص الدستور املغر�ي، ا��ر�دة الرسمية عدد ) 2011يوليوز  29( 1432شعبان  27الصادر ��  1.11.91الظ��� الشر�ف رقم  -1

  .3600، ص )2011يوليوز  30( 1432شعبان  28تار�خ مكرر، ب
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وتأم�ن مشاركة الس�ان �� تدب�� شؤو��م، وعليھ سنحاول استقراء �ذه القوان�ن والتطرق ل�ل ما جاءت 

  .بھ �� ا��ال الص��، خصوصا ما يتعلق بحالة ان�شار �مراض و�و�ئة

ات ال��ابية ل��روج �ساس القانو�ي لصالحيات ا��ماع: 19-القانون وجائحة كوفيد -1

  من �زمة

أسند املشرع ل��ماعات ال��ابية مجموعة من �ختصاصات م��ا اختصاصات ذاتية واختصاصات 

�ذه �ختصاصات توخت القوان�ن التنظيمية . مش��كة مع الدولة وأخرى منقولة إل��ا من �ذه �خ��ة

و�ختصاصات والصالحيات ال�� جاءت ف��ا التفصيل ف��ا، لذلك سنقوم باستقراء �ذه القوان�ن  1الثالث

  .املتعلقة با��ال الص�� و�ان�شار �مراض الو�ائية وا��ط��ة

  �ختصاصات �� ا��ال الص�� ع�� مستوى ا���ات ومجالس العماالت و�قاليم -أ 

تتو�� ا��ماعات ال��ابية بما ف��ا ا���ات ومجالس العماالت و�قاليم ممارسة العديد من 

ختصاصات ال�� تحدد�ا القوان�ن التنظيمية املنظمة ل�ا، ومن ب�ن �ذه �ختصاصات نجد � 

  .�ختصاصات �� ا��ال الص�� وال�� من شأ��ا تحقيق حماية لأل��اص وتحقيق املص��ة العامة

املتعلق با���ات، تتو��  14.111فع�� مستوى ا���ات واس�نادا إ�� مقتضيات القانون التنظي�� 

فيما يخص �ختصاصات الذاتية ). الذاتية واملش��كة واملنقولة(خ��ة مجموعة من �ختصاصات �ذه � 

. فإن الفاعل ال��ا�ي ع�� املستوى ا���وي ال يملك صالحيات مباشرة �� ا��ال الص�� وم�افحة �و�ئة

 وع�� مستوى �ختصاصات املش��كة فالدولة تمارس �ش�ل �عاقدي مع ا���ة مجموعة من

  :�2ختصاصات ال�� يمكن أن نصنف�ا �� ا��ال الص�� إ��

 عميم ال��و�د باملاء الصا�� للشرب والك�ر�اء؛� 

 التأ�يل �جتما�� واملساعدة �جتماعية؛ 

 البحث العل�� التطبيقي.  

                                                 
املتعلق با���ات،  111.14ب�نفيذ القانون التنظي�� رقم ) 2015يوليو  7(  1436من رمضان  20صادر ��  1.15.83ظ��� شر�ف رقم  -1

  .6585، ص )2015يوليو  23( 1436شوال  6الصادرة ��  6380ا��ر�دة الرسمية عدد 

املتعلق بالعماالت  112.14ب�نفيذ القانون التنظي�� رقم ) 2015يوليو  7(  1436من رمضان  20صادر ��  1.15.84ظ��� شر�ف رقم  -

  .6625، ص )2015يوليو  23(  1436شوال  6الصادرة ��  6380و�قاليم، ا��ر�دة الرسمية عدد 

املتعلق با��ماعات،  113.14لقانون التنظي�� رقم ب�نفيذ ا) 2015يوليو  7( 1436من رمضان  20صادر ��  1.15.85ظ��� شر�ف رقم  -

  .6660، ص )2015يوليو  23(  1436شوال  6الصادرة ��  6380ا��ر�دة الرسمية عدد 
 https://banassa.com/orbites/17965.htmlدور ا��ماعات ال��ابية �� مواج�ة جائحة �ورونا، مقال م�شور بموقع بناصا،: أحمد مفيد -2

  .2020دجن��  11آخر ز�ارة 
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ختصاصات املنقولة بمبادرة من الدولة يمكننا إجمال�ا �� ال��ة والتعليم والطاقة�.  

�ع�د ��الس  14.112ماالت و�قاليم، فحسب مقتضيات القانون التنظي�� وفيما يخص الع

العماالت و�قاليم بممارسة �عض �ختصاصات بالو�الة عن �ل أو �عض ا��ماعات املوجودة ب��ا��ا 

  .1بموافقة مجالس ا��ماعات املعنية

  :2كما تقوم �ذه ا��الس بما ي��

� الوسط القروي؛توف�� التج���ات وا��دمات �ساسية � 

 تفعيل مبدأ التعاضد ب�ن ا��ماعات، وذلك بالقيام باألعمال وتوف�� ا��دمات وإنجاز املشار�ع أو

 ��شطة ال�� تتعلق أساسا بالتنمية �جتماعية بالوسط القروي؛

محار�ة �قصاء وال�شاشة �� مختلف القطاعات �جتماعية.  

3وعة من �ختصاصات الذاتية نذكر م��ا تمارس مجالس العماالت و�قاليم مجم:  

وضع وتنفيذ برامج ل��د من الفقر وال�شاشة؛ 

يص ا��اجيات �� مجاالت ال��ة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ ال��ة���. 

  4فيما يخص �ختصاصات املش��كة ب�ن الدولة ومجالس العماالت و�قاليم والدولة �ش�� إ��:  

 وي �� ميادين ال��ة والت�و�ن والب�يات التحتية والتج���ات؛تأ�يل العالم القر 

س�ام �� تزو�د العالم القروي باملاء الصا�� للشرب والك�ر�اء؛� 

التأ�يل �جتما�� �� امليادين ال��بو�ة وال��ية و�جتماعية والر�اضية.  

�ا�ي محدود �ش�ل من خالل التمعن �� �ذه �ختصاصات يت�� لنا أن مجال تدخل الفاعل ال�

فبالرغم من امل�اسب ال�� . كب�� �� ا��ال الص�� سواء �� ا��الة العادية أو �� حالة الطوارئ ال��ية

أتت ��ا القوان�ن التنظيمية، فإن املشرع أغفل �ذا ا��ال بالرغم من ��مية ال�� يك�س��ا وكذا 

                                                 
  ).مرجع سابق(املتعلق بالعماالت و�قاليم  112.14من القانون التنظي��  6املادة  -1
  ).مرجع سابق(املتعلق بالعماالت و�قاليم  112.14من القانون التنظي��  78املادة  -2
  ).مرجع سابق(املتعلق با���ات  �112.14 من القانون التنظي� 79املادة  -3
  ).مرجع سابق(املتعلق با���ات  112.14من القانون التنظي��  86املادة  -4
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�ختصاصات املش��كة مع الدولة فالقانون  وفيما يخص. 1املسؤوليات التنمو�ة العديدة املنوطة با���ة

، �ذا 2التنظي�� لم يتضمن أي إشارة لتدخل ا���ة �� ا��ال الص��، باست�ناء مجال التنمية �جتماعية

ومق��ن بتحو�ل املوارد املطابقة لھ طبقا ألح�ام  3ا��ال بدوره يمكن أن ي�ون موضوع اختصاص منقول 

  .من الدستور  141الفصل 

نت �ختصاصات املش��كة واملنقولة �� �شارة الوحيدة ��ال تدخل ا���ات، فإن تدخل وإذا �ا

قد حدد �� آلية واحدة تتمثل �� ) حسب أح�ام القانون التنظي�� املتعلق ��ا(العماالت و�قاليم 

، إ�� جانب السكن �5أ�م اختصاص ذا�ي يمكن أن تمارسھ �� مجال ال��ة 4"���يص ا��اجيات"

ليم والوقاية وحفظ ال��ة داخل نفوذ ترا��ا، فضال عن التأ�يل �جتما�� �� امليادين ال��ية والتع

  .�6شراكة مع الدولة

  صالحيات ا��الس ا��ماعية ورئ�س ا��لس ا��ما�� �� امليدان الص��–ب 

 113.147إن القواعد القانونية املتعلقة با��ماعات نجد�ا مضمنة �� القانون التنظي�� رقم 

املتعلق با��ماعات، ومن خالل استقراء مواده نجد أنھ أناط با��الس ا��ماعية مجموعة من 

�ختصاصات ال�� يمكن إدراج�ا �� ا��ال الص��، كما مكنت رئ�س ا��لس من صالحيات تدخل �� 

  .نفس ا��ال واملتعلقة باختصاصات الشرطة �دار�ة

 اختصاصات ا��ماعات �� امليدان الص��  

�عمل الدولة واملؤسسات العمومية وا��ماعات "ع�� أنھ  8 2011من دستور  31ص الفصل ين

ال��ابية ع�� �عبئة �ل الوسائل املتاحة لت�س�� أسباب استفادة املواطنات واملواطن�ن، ع�� قدم املساواة، 

                                                 
  ).مرجع سابق(املتعلق با���ات  112.14من القانون التنظي��  82 – 81املواد  -1
  ).مرجع سابق(املتعلق با���ات  111.14من القانون التنظي��  91املادة  -2
  ).مرجع سابق(املتعلق با���ات 111.14من القانون التنظي��  94ادة امل -3
  ).مرجع سابق(املتعلق بالعماالت و�قاليم  112.14من القانون التنظي�� رقم  79املادة  -4
نموذج،  19 –وفيد حالة ف��وس �ورونا � –دور ا��ماعات ال��ابية �� ا��ال الص�� وا��د من ان�شار �مراض الو�ائية : دمحم الكم��ي  -5

  .2020دجن��  11أخر ز�ارة للموقع  124: ص –https://idaat.netمقال م�شور �� املوقع 
  ).مرجع سابق(املتعلق بالعماالت و�قاليم  112.14من القانون التنظي�� رقم  86املادة  - 6
املتعلق با��ماعات،  14.113يذه القانون التنظي�� رقم ب�نف) 2015يوليوز  7( 1436رمضان  20الصادر ��  1.15.85الظ��� الشر�ف رقم  - 7

  ).6660ص ) (2015يوليوز  23( 1436شوال  6بتار�خ  6380ا��ر�دة الرسمية عدد 

  
مكرر  5964ب�نفيذ نص الدستور املغر�ي، جر�دة رسمية عدد ) 2011يوليوز  29( 1432شعبان  27الصادر ��  111.91ظ��� شر�ف رقم  - 8

  ).3600ص ( 2011وز يولي 30بتار�خ 
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التعاضدي أو من ا��ق �� العالج والعناية ال��ية، ا��ماية �جتماعية والتغطية ال��ية، والتضامن 

  ."املنظم من لدن الدولة، ا��صول ع�� املاء والع�ش �� ب�ئة سليمة

بذلك يت�� أن الدستور خول ل��ماعات م�ام �� ا��ال الص�� سواء �� الظروف العادية أو �� 

املتعلق با��ماعات  113.14الظروف �ست�نائية، وتمارس ا��ماعة طبقا ملقتضيات القانون التنظي�� 

  .ت ذاتية واختصاصات مش��كة مع الدولة باإلضافة إ�� اختصاصات منقولةاختصاصا

من القانون  83وتحدد �ختصاصات الذاتية ال�� تقوم ��ا ا��ماعة �� ا��ال الص�� �� املادة 

  : ، و�مكن إجمال�ا ��113.14التنظي�� ل��ماعات 

 املواد ا��يو�ة  توز�ع املاء والك�ر�اء، وذلك با��رص ع�� تمك�ن الساكنة من �ذه

خصوصا �� الظروف ال��ية ال�� تتطلب استعماال كب��ا للماء �� التنظيف وا��ماية من انتقال 

 الف��وسات؛

  تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات، فا��ماعات ملزمة ب�نظيف

مستمرة ملنع ان�شار  و�عقيم الفضاءات العمومية داخل ترا��ا بما ف��ا الشوارع و�سواق وذلك بكيفية

 �مراض؛

 نقل �موات والدفن، من خالل م�اتب حفظ ال��ة. 

أما فيما يخص �ختصاصات املش��كة ال�� تمارس ب�ن ا��ماعة والدولة �ش�ل �عاقدي، إما 

بمبادرة من الدولة أو بطلب من ا��ماعة، فتتمثل �� املسا�مة �� صيانة املستوصفات ال��ية الواقعة 

وذ ال��ا�ي ل��ماعة، باإلضافة إ�� املسا�مة �� تنمية �قتصاد ال��ا�ي ل��ماعة و��تمام بالب�ية داخل النف

 .التحتية واملسا�مة �� تحس�ن ظروف ع�ش املواطن�ن، وإحداث مراكز اجتماعية وا��فاظ ع�� الب�ئة

� التنموي و�خصوص �ختصاصات ال�� تنقل�ا الدولة ل��ماعات قصد �عز�ز م�ان��ا �� التدب�

وتقديم خدمات القرب للمواطن�ن، �� اختصاصات ترفق بتحو�ل موارد مالية مطابقة لالختصاص كما 

من الدستور، ومن ب�ن �ذه �ختصاصات وال�� يمكن إدراج�ا �� ا��ال  141نص ع�� ذلك الفصل 

  .الص�� نجد إحداث وصيانة امل�شآت والتج���ات املائية الصغ��ة واملتوسطة
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 الحيات مجلس ا��ماعة �� امليدان الص��ص  

 100إن مجال تدخل مجلس ا��ماعة �� ا��ال الص�� والوقاية والسكينة العامة نجده �� املادة 

يمارس مجلس ا��ماعة صالحيات الشرطة : 1من القانون التنظي�� ل��ماعات وال�� تنص ع�� ما ي��

كينة العمومية وسالمة املرور، وذلك عن طر�ق اتخاذ �دار�ة �� ميادين الوقاية ال��ية والنظافة والس

قرارات تنظيمية و�واسطة تداب�� شرطة فردية تتمثل �� �ذن أو �مر أو املنع، و�ضطلع ع�� ا��صوص 

  :بالصالحيات التالية

الس�ر ع�� اح��ام شروط نظافة املساكن والطرق وتط��� قنوات الصرف الص�� وزجر  - 

 :السك�� والتخلص م��اإيداع النفايات بالوسط 

تنظيم ��شطة التجار�ة وا��رفية والصناعية غ�� املنظمة ال�� من شأ��ا أن تمس بالوقاية  - 

 .ال��ية والنظافة وسالمة املرور والسكينة العمومية أو تضر بالب�ئة واملسا�مة �� مراقب��ا

اعم، املقا��، املط(الس�ر ع�� اح��ام ضوابط سالمة ونظافة ا��الت املفتوحة للعموم  - 

 .وتحديد مواقيت فتح�ا وإغالق�ا....) املسارح 

 .تنظيم الس�� وا��والن - 

 .مراقبة جودة املواد الغذائية املعروضة للبيع - 

 .ا��فاظ ع�� نظافة مجاري املياه - 

  .اتخاذ التداب�� الالزمة لتجنب أو م�افحة ان�شار �مراض الو�ائية أو ا��ط��ة - 

ع�� أن من ب�ن القضايا ال�� يتداول  2ون التنظي�� املتعلق با��ماعاتمن القان 92كما نصت املادة 

ف��ا ا��لس، تلك املتعلقة بالتداب�� ال��ية والنظافة، من خالل محار�ة عوامل ان�شار �مراض 

وإحداث وتدب�� املرافق والتج���ات العمومية الالزمة لتقديم خدمات القرب �� امليدان الص�� �امل�اتب 

ة ��فظ ال��ة، كما يمكن ألعضاء ا��لس اق��اح املشار�ع ال�� ��م ا��ال الص�� والتصو�ت ا��ماعي

  .عل��ا

كما يتو�� ا��لس مناقشة امل��انية السنو�ة والتصو�ت عل��ا، والعمل ع�� توجيھ نفقا��ا إ�� ا��ال 

  .الص��الص��، و�رمجة �عتمادات أو تحو�ل�ا لتلبية �حتياجات املتعلقة با��ال 

                                                 
  ).مرجع سابق. (املتعلق با��ماعات 113.14القانون  - 1
  )مرجع سابق.(املتعلق با��ماعات 14.113القانون التنظي��  - 2
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 صالحيات رئ�س ا��لس ا��ما�� �� ا��ال الص��  

يمارس رئ�س ا��لس ا��ما�� صالحيات الشرطة �دار�ة، �ذه �خ��ة ال�� تمثل مجموع الوسائل 

القانونية ال�� ت�يح لإلدارة التدخل ل��فاظ ع�� النظام العام ب�افة مدلوالتھ �� إطار �ختصاصات 

طلع رئ�س ا��لس ال��ا�ي باختصاصات �� ا��ال الص�� من خالل الوقاية ، و�ذلك يض1املنوطة ��ا 

ال��ية والنظافة والسكينة والسالمة بواسطة قرارات تنظيمية وفردية متمثلة �� �ذن أو �مر أو املنع 

تھ �� ، باإلضافة إ�� سلط2واتخاذ التداب�� الالزمة لتجنب أو م�افحة ان�شار �مراض الو�ائية أو ا��ط��ة

تنفيذ مقررات ا��لس وإعداد امل��انية وتنفيذ�ا �عد مصادقة ا��لس، و�تو�� تلقائيا تنفيذ جميع 

و�ضطلع ع�� ا��صوص �� امليدان الص�� . التداب�� الرامية إ�� ضمان ا��افظة ع�� ال��ة العمومية

  :بالصالحيات التالية

  

 .منح رخص استغالل املؤسسات املضرة أو ا��ط��ة - 

 .بة أماكن تص�يع املواد ا��ط��ةمراق - 

 .املسا�مة �� مراقبة جودة �غذية - 

  م�افحة ان�شار �و�ئة - 

  19 –مسؤولية ا��ماعات �� محار�ة و�اء كورونا كوفيد  –ج 

إ�� توجھ معظم دول العالم ومن ضم��ا املغرب إ�� اتخاذ  19 –لقد أدى ظ�ور و�اء �ورونا �وفيد 

  .ت �ست�نائية و�س�باقية ملواج�ة �ذا الو�اء الفتاك وا��د من ان�شارهمجموعة من التداب�� و�جراءا

و�عت�� املغرب من الدول السباقة ال�� اتخذت إجراءات ل��د من ان�شار الو�اء وال�� صنفت بأ��ا 

 02.20.292نموذج است�نا�ي للتفاعل مع �زمة، حيث تم �عالن عن حالة الطوارئ بموجب املرسوم 

املتعلق بفرض حالة الطوارئ  �2.20.293سن أح�ام خاصة بحالة الطوارئ ال��ية واملرسوم املتعلق 

من الدستور، الذي ينص ع�� أن  21ال��ية ع�� صعيد ال��اب الوط�� مس�ندة �� ذلك ع�� الفصل 

سالمة الس�ان، وسالمة ال��اب الوط��، �� إطار اح��ام ا��ر�ات وا��قوق "السلطات العمومية تضمن 

  ".ساسية املكفولة ل��ميع� 

                                                 
  ).3ص ( 2009املدير�ة العامة ل��ماعات ا��لية، دليل الشرطة �دار�ة ا��ماعية، سلسلة دليل املنتخب الطبعة �و��  - 1
  ).مرجع سابق(املتعلق با��ماعات  113.14من القانون التنظي��  100املادة  - 2
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ونظرا ��طورة �ن�شار السر�ع ل�ذا الف��وس وما ش�لھ من ��ديد لألمن الص�� فقد تم تمديد 

وقد ش�لت �ج�زة املمارسة للشرطة �دار�ة . حالة الطوارئ ال��ية وا���ر الص�� مرت�ن متتاليت�ن

ة ال�� جاءت ��ا املراسيم، واملتمثلة �� تقييد أحد الوسائل القانونية لت��يل أح�ام حالة الطوارئ ال��ي

تنقل ���اص، إغالق املدارس، منع التجم�ر أو التجمع أو اجتماع مجموعة من ���اص، تقليص 

و�ل مخالف ألوامر ... ساعات فتح ا��الت التجار�ة، تخفيض الطاقة �س�يعابية القصوى لوسائل النقل

 1300و  300ا���س من ش�ر إ�� ثالثة أش�ر و�غرامة مالية ب�ن وقرارات السلطات العمومية �عاقب ب

در�م وذلك دون �خالل بالعقو�ة ا��نائية �شد، كما �عاقب بنفس العقو�ة �ل من عرقل تنفيذ قرارات 

  .1السلطات العمومية

 ومن خالل صالحيات رؤساء ا��ماعات �� الشرطة �دار�ة، برز الدور الوقا�ي الكب�� �� ميادين

الوقاية ال��ية والنظافة والسكينة العمومية، من خالل اتخاذ عدد من التداب�� �ح��از�ة الالزمة 

للوقاية من ان�شار الف��وس، خاصة التداب�� املرتبطة بالنظافة من �عقيم �ماكن واملرافق العمومية 

الضرور�ة ل��د من  ووسائل النقل، وأخرى مرتبطة بتقديم خدمات القرب بتوف�� السلع واملنتوجات

ان�شار الو�اء،و اقتناء مواد التعقيم ومواد التنظيف والكمامات والقفازات وتوز�ع�ا ع�� املواطن�ن �ش�ل 

مجا�ي، وتوز�ع املواد الغذائية ع�� الفئات الفق��ة، وال�� تضررت من �ذه ا��ائحة �عد فقدا��ا ملصدر 

  .ع�ش�ا

�� ا��مالت التحس�سية والتوعو�ة ال�ادفة إ�� شرح كما قامت العديد من ا��ماعات باالنخراط 

مخاطر الو�اء وكيفية الوقاية منھ، وتحس�ن ظروف اشتغال �طباء واملمرض�ن ورجال السلطة و�من 

  .والوقاية املدنية ع�� توف�� �ل الوسائل املتاحة خاصة وسائل التنقل

  املسؤولية املالية ل��ماعات ال��ابية �� ظل ا��ائحة -2

عمل املغرب ع�� اتخاذ سلسلة من  19 –رة �عد ظ�ور ا��االت �و�� املصابة بف��وس �وفيد مباش

�جراءات ��د من ان�شار �ذا الو�اء، والقيام بمجموعة من التداب�� للتخفيف من �ثار �قتصادية 

خصوصية  ومن ب�ن �ذه التداب�� إحداث حساب مرصد ألمور . و�جتماعية ع�� مستوى م��انية الدولة

كما تم خلق ��نة اليقظة . 2"19 - الصندوق ا��اص بتدب�� جائحة ف��وس �ورونا �وفيد "�س�� 

  :�قتصادية لت�بع الوضع القائم وال�� قامت بمجموعة من التداب�� نذكر م��ا

                                                 
  ).مرجع سابق(يتعلق �سن أح�ام خاصة بحالة الطوارئ ال��ية وإجراءات �عالن ع��ا  2.20.292من املرسوم بقانون  4املادة  1
الصندوق ا��اص "صية يحمل اسم بإحداث حساب مرصد ألمور خصو ) 2020مارس  16(  1441من رجب  21صادر ��  2.20.270مرسوم  2

  ).1540ص ) (2020مارس  17( 1441رجب  22مكرر صادرة بتار�خ  6865جر�دة رسمية عدد " 19 -بتدب�� جائحة ف��وس �ورونا �وفيد 
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ت�بع التمو�ن وعمليات مراقبة �سعار وا��ودة وتقن�ن أثمنة الكمامات واملط�رات  -

 الكحولية؛

ملا�� لألسر العاملة �� القطاع غ�� امل�ي�ل من خالل الصندوق ا��اص بتدب�� الدعم ا -

 ا��ائحة؛

  .تجنب تطبيق غرامات التأخ�� �� حق املقاوالت ا��اصلة ع�� الصفقات العمومية -

كما قام رئ�س ا���ومة بإصدار م�شور من أجل التدب�� �مثل للنفقات خالل ف��ة حالة الطوارئ 

  .1اق �قتصادي العال�� والوط�� املتأثر بتداعيات الو�اءال��ية �� ظل السي

و�� ظل �زمة املالية ع�� املستوى الوط��، فإن ا��ماعات ال��ابية أصبحت �ع�ش أزمة �� ظل 

  .جائحة �ورونا تتج�� �� ضعف املوارد املالية ال���ء الذي أثر ع�� مردودي��ا �� تدب�� الشأن العام ال��ا�ي

  تعلقة بالتدب�� املا�� �� ظل الطوارئ املساطر امل –أ 

ع�� أن ا��ماعة تتوفر ع�� موارد ذاتية وموارد مالية ترصد�ا  113.14من القانون  173تنص املادة 

يتع�ن ع�� " 2ل�ا الدولة وحصيلة �ق��اضات ملمارسة اختصاصا��ا، فتبعا للمقتضيات الدستور�ة 

و�مكن أن " "طابقة ملمارسة �ختصاصات املنقولة ل��ماعاتالدولة أن تقوم بتحو�ل املوارد املالية امل

  .3...." �ستفيد من �س�يقات تقدم�ا الدولة �� ش�ل �س�يالت مالية 

��موع موارد وت�اليف  4و�تع�ن إعداد امل��انية ا��ماعية ع�� أساس برمجة تمتد ع�� ثالث سنوات

ة �ل سنة ملالئم��ا مع تطور املوارد والت�اليف ا��ماعة طبقا ل��نامج عمل ا��ماعة، وتحي�ن �ذه ال��مج

  .من القانون التنظي�� ل��ماعات 183من املادة  2حسب الفقرة 

و�الرجوع إ�� تبو�ب امل��انية ا��ماعية والبحث �� �سطر ال�� يمكن أن تدرج ف��ا اعتمادات يتم من 

��ما الباب الثا�ي، �ول معنون خالل�ا م�افحة �و�ئة، نجد فيما يخص مصار�ف ال�سي�� فصل�ن تضم

، والثا�ي معنون با��افظة ع�� )ART 30 CHAP 20(بالعالجات �ساسية وا��افظة ع�� ال��ة رمز 

                                                 
ر مارس، 16، إلصدار م�شور حول التداب�� الوقائية بمختلف املرافق العمومية �� 2020مارس  11إحداث ��نة اليقظة �قتصادية بتار�خ  1

أبر�ل، م�شور رئ�س ا���ومة رقم  15إصدار م�شور حول ا��دمات الرقمية للمراسالت �دار�ة، إصدار م�شور �� شأن العمل عن �عد �� 

  ".2020أبر�ل  14التدب�� �مثل لالل��ام بنفقات الدولة واملؤسسات العمومية خالل ف��ة حالة الطوارئ ال��ية بتار�خ "�� موضوع  2020\05
  ).مرجع سابق( 2011من دستور  141الفقرة �و�� من الفصل  - 2
  ).مرجع سابق(ا��اص با��ماعات  113.14من القانون التنظي��  176املادة  - 3
بتحديد مضمون ال��مجة املمتدة ع�� ثالث سنوات ا��اصة بم��انية ) 2016يونيو  29( 1437رمضان  23صادر ��  2.16.307مرسوم رقم  -4

  .5457ص ) 2016يوليوز  14( 1437شوال  9صادرة بتار�خ  6482عة وكيفية إعداد�ا، جر�دة رسمية عدد ا��ما
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، �كذا �ستطيع ا��ماعة ال��ابية توف�� ART 40 \ CHAP 20 (1(املراكز �س�شفائية واملستوصفات رمز 

  .اعتمادات م�مة ل�ذا الغرض

ارئة ال�� يمر م��ا املغرب قامت العديد من ا��الس املنتخبة بتخصيص و�� ظل الظروف الط

فكما �و معلوم تتوفر ا��ماعات ال��ابية ع�� م��انيات . اعتمادات است�نائية لتغطية املصار�ف الطارئة

، لكن أمام ما فرضتھ ا��ائحة ومطلب مواج�ة 2019نون��  15تم إعداد�ا واعتماد�ا �� أجل أقصاه 

جتماعية و�قتصادية، لم �عد تلك امل��انيات �ستجيب للوضعية ال�� أصبحت تتطلب قيام �ثار � 

  .العديد من ا��ماعات ال��ابية بتعديالت ع�� م��اني��ا لتتالءم مع الظروف املستجدة

وأمام صعو�ة عقد دورات است�نائية خوفا من ان�شار الو�اء أصدرت السلطة ا���ومية امل�لفة  

�سمح من خالل�ا لرؤساء مجالس ا��ماعات  2020مارس  25بتار�خ  F 1248دور�ة تحت رقم بالداخلية 

، سواء �علق �مر ب��مجة 2ال��ابية بمختلف مستو�ا��ا بتعديل امل��انيات دون ال��وء إ�� مداولة ا��الس

راقبة، ولم اعتمادات جديدة أو بإعادة ال��مجة عن طر�ق التحو�الت، وذلك بت�سيق وتأش�� سلطة امل

�عد رفع حالة  –تنص �ذه الدور�ة ع�� أي مختص يفيد عرض �ذه التعديالت ع�� �ذه ا��الس 

من أجل املراقبة وتفعيال ملبدأ ر�ط املسؤولية با��اسبة، ال���ء الذي يطرح معھ  –الطوارئ ال��ية 

  .التعديالت إش�الية حذف املراقبة السياسية ال�� تمارس�ا ا��الس املنتخبة ع�� مثل �ذه

وقد أتاحت نفس الدور�ة املشار إل��ا أعاله ل��ماعات ال��ابية فيما يتعلق بالصفقات العمومية 

إم�انية ال��وء إ�� املسطرة التفاوضية لشراء العتاد والتج���ات، و�ل التحمالت ال�� ��م مواج�ة جائحة 

  .�ورونا

بت�سيط �عض املساطر املتعلقة  ، حيث �علقت3وص�ت دور�ة وزارة املالية �� نفس ا��ال 

بالصفقات العمومية للدولة ول��ماعات ال��ابية، حيث ركزت ع�� التعامل �لك��و�ي وعدم �سليم 

الوثائق واملس�ندات الورقية، باإلضافة إ�� عدم ال�شديد �� املطالبة بالتوقيع �لك��و�ي ع�� الوثائق 

  .صول ع�� الش�ادة �لك��ونيةبال�سبة للمقاوالت ال�� تواجھ صعو�ات �� ا��

                                                 
بتحديد تبو�ب م��انية ) 2018أبر�ل  30( 1439شعبان  13صادر ��  1356.18قرار مش��ك لوز�ر الداخلية ووز�ر �قتصاد وملالية رقم  - 1

  ).3106ص ) (2018ماي  31( 1439رمضان  15 صادرة بتار�خ 6678ا��ماعة، جر�دة رسمية رقم 
املتعلق بالعماالت و�قاليم، املادة  112.14من القانون التنظي��  192املتعلق با���ات، املادة  111.14من القانون التنظي��  214املادة  - 2

ابية إم�انية �عديل م��انيا��ا وقت ما شاءت سواء املتعلق با��ماعات، و�� املواد ال�� ت�يح ل��ماعات ال��  113.14من القانون التنظي��  201

  .�علق �مر بالتعديل الك�� أو ا��ز�ي
، تتعلق بت�سيط �عض املساطر املتعلقة بالصفقات العمومية للدولة 2020أبر�ل  2بتار�خ  9أصدرت وزارة املالية دور�ة تحت عدد  - 3

  .ول��ماعات ال��ابية
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كما تم اتخاد مجموعة من التداب�� املتعلقة باملعيقات ال�� تواجھ املقاوالت جراء �ذا الو�اء، نذكر 

من بي��ا أن �ثر امل��تب عن حالة الطوارئ �عت�� خارج عن إرادة املقاوالت ا��اصلة ع�� الصفقات، كما 

تنفيذ �شغال أو التور�دات أو ا��دمات أو أوامر �يقاف أو  مكنت أ��اب املشار�ع ال��وء إ�� تأجيل

  .إعادة است�ناف ا��دمة، �ل ذلك �� حدود ف��ة الطوارئ ال��ية

لكن تجدر �شارة إ�� أن . �� إذن مجموعة من التداب�� ا��اصة با��انب املا�� ل��ماعات ال��ابية

��ا، فإغالق املقا�� واملطاعم و�عليق الرحالت منح�� املداخيل الذاتية ل��ماعات قد عرف تراجعا كب

أثر مباشرة ع�� مداخيل �ذه الوحدات ال��ابية ال�� �عتمد ع�� .... وا��د من التنقالت وإغالق �سواق 

  .الرسوم املرتبطة ��ذه ��شطة

و�الرغم من أن �ذا الصنف من املوارد الذاتية ال يمثل �� �صل سوى �سبة ضعيفة من مجموع  

وارد ا��ماعات ال��ابية، فإن الوضع �� ظل ا��ائحة س��يد من تقليص ��م املوارد الذاتية ل�ذه م

الوحدات ال��ابية، مما سيؤدي إ�� انكماش خط�� ملداخيل�ا، وس��داد �امش تبعية مالية ا��ماعات 

�س�ب جائحة  1وط��للمالية العامة للدولة، وس�ش�ل عبئا إضافيا ع�� م��انية الدولة، فتأثر �قتصاد ال

�ورونا ا�عكس ع�� ا��بايات، و�التا�� سيقلص من ��م املوارد املنقولة ل��ماعات ال��ابية، ال���ء الذي 

  .يتطلب معھ ا��زم وال��وء إ�� التقشف �� تدب�� النفقات ا��ماعية

  مواج�ة ا��ائحة ب��شيد �نفاق ع�� املستوى ال��ا�ي –ب 

، فرض 2)تم تمديد�ا أك�� من مرة(تغرق�ا حالة الطوارئ باملغرب إن عدم معرفة املدة ال�� س�س

ع�� ا��ماعات ال��ابية ضرورة ضبط �ل أوجھ �نفاق ع�� املستوى ال��ا�ي، خصوصا �� ا��االت ال�� 

�عت�� غ�� ضرور�ة وقت ا��ائحة خاصة مع تد�ي مستوى مداخيل�ا ا��اصة، ال���ء الذي يتطلب معھ 

  .ترشيد لإلنفاق العام

موج�ة إ�� الوالة والعمال ورؤساء مجالس  3و�� �ذا الصدد قامت وزارة الداخلية بإصدار دور�ة

ا��ماعات ال��ابية، تدعو�م إ�� الس�ر ع�� ضمان التدب�� �مثل لنفقات جماعا��م ال��ابية املستقبلية 

  .ع�� مداخيل�ا، وذلك تحسبا للتداعيات السلبية ال�� يمكن أن تخلف�ا ا��ائحة 2020برسم سنة 

                                                 
مقاولة بصفة ��ائية، حسب النتائج الرئ�سية للبحث  6300إ�� �عليق أ�شط��ا مؤقتا، ب�نما أقفلت  ألف مقاولة اضطرت 435أز�د من  - 1

ع�� �شاط املقاوالت، الصادر من طرف املندو�ية السامية للتخطيط م�شور �� موقع�ا  19الظر�� حول تأث�� �وفيد 

  WWW.HCP.MA الرس��
ع�� مشروع قرار يق��� بتمديد مدة 2020دجن��  3، حيث صادقت ا���ومة يوم 2021ر يناي 10إ��  ال��ية الطوارئ  حالة تقرر تمديد -2

  .أسابيع إضافية 4، معلنا استمرار�ا مدة "�19وفيدـ "سر�ان مفعول حالة الطوارئ ال��ية �سائر أرجاء اململكة ملواج�ة 
  .2020مثل لنفقات ا��ماعات ال��ابية برسم سنة حول الدب�� �  2020أبر�ل  15بتار�خ  6578دور�ة وزارة الداخلية تحت رقم  - 3
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وقد حددت الدور�ة �جراءات �� التعليق املؤقت لعمليات �ل��ام بالنفقات غ�� الضرور�ة خالل 

مدة �زمة ال��ية، و�� إجراءات من شأ��ا ضمان �غطية النفقات �جبار�ة واملصار�ف الضرور�ة 

  .لتدب��ا��ماعة خاصة تلك املتعلقة بمواج�ة ا��ائحة وآثار�ا

الدور�ة وا��ة �� تحديد طبيعة النفقات �جبار�ة واملصار�ف الضرور�ة وحدد��ا ��  وقد �انت

نفقات ال�سي�� الضرور�ة كرواتب و�عو�ضات املوظف�ن وأجور �عوان و�عو�ضا��م ومستحقات املاء 

الة والك�ر�اء والكراء، وكذا النفقات والتج���ات �ست��الية عن طر�ق لوائح �عد باالش��اك ب�ن الو 

والعمال ورؤساء ا��ماعات وال�� يتم إرسال�ا إ�� ا��اسب�ن العمومي�ن التا�ع�ن ل��ز�نة العامة للمملكة، 

كما دعت إ�� �ل��ام املا�� اتجاه املقاوالت و�سر�ع وث��ة أداء مستحقا��ا خاصة م��ا الصغ��ة ح�� ي�س�� 

  .ل�ا الوفاء بال��اما��ا وا��فاظ ع�� مناصب الشغل

تصب �� نفس املوضوع املتعلق ب��شيد  1فس الصدد أصدرت وزارة الداخلية دور�ة أخرى و�� ن

�نفاق دائما، حيث جاءت للتذك�� بمضمون سابق��ا وكذا التطرق إ�� النفقات ا��اصة باملتأخرات 

ال��  حيال شر�ات التدب�� املفوض واملوزع�ن، و�ح�ام القضائية ال��ائية 2019الناشئة قبل فاتح يناير 

، والعمل ع�� دفع املستحقات ع�� ش�ل أقساط 2020تم ���يل�ا �� م��انيات ا��ماعات ال��ابية لسنة 

  .عن طر�ق اتفاقيات رضائية مع �طراف املعنية

وجاءت �ذه الدور�ة للتأكيد ع�� ضرورة عدم �ل��ام بأية نفقة جديدة قبل إدراج�ا �� اللوائح ال�� 

وأنھ يجب إعطاء �ولو�ة للمشار�ع قيد �نجاز أو ال�� �� . ل قصد دراس��ا�عرض ع�� الوالة والعما

موضوع اتفاقيات، وضرورة اختيار املشار�ع �ك�� مردودية ع�� املستو��ن �جتما�� و�قتصادي، وفيما 

  .يخص عمليات اقتناء اللوازم واملعدات طالبت الدور�ة بضرورة تفضيل املنتوجات الوطنية

إ�� مضمون �ات�ن الدور�ت�ن نالحظ أن عدم التحديد الدقيق للنفقات �ست��الية يجعل و�النظر 

لسلطة الوصاية السلطة التقدير�ة وا��ق �� التدخل �� م��انية ا��ماعة وإدراج �ل نفقة �عت���ا إجبار�ة 

  .ال���ء الذي س�سا�م �� ضعف �ستقالل املا�� ل�ذه ا��ماعات

، يتعلق بتأجيل ال��قيات وتأجيل 2م�شور من قبل رئ�س ا���ومة و�� ذات السياق تم إصدار

مبار�ات التوظيف وذلك من أجل تخفيف العبء عن م��انية الدولة وتوف�� موارد مالية ملواج�ة ا��ائحة، 

  .وإن �ان �ا امل�شور يخاطب م��انية الدولة فقد تم اعتماده ع�� مستوى ا��ماعات ال��ابية

  

                                                 
  .2020حول التدب�� �مثل لنفقات ا��ماعات ال��ا�ي برسم سنة  2020يوليوز  11بتار�خ  9744دور�ة وزارة الداخلية تحت رقم  - 1
  .ت التوظيفيتعلق بتأجيل ال��قيات وتأجيل مبار�ا 2020مارس  25بتار�خ  2020\03م�شور رئ�س ا���ومة تحت رقم  - 2
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  ال��ا�ي �� ظل ا��ائحة التمو�ل ا��ار�� –ج 

�� ظل أزمة جائحة �ورونا �ع�ش ا��ماعات ال��ابية ضعف �� املوارد املالية ال���ء الذي سيأثر 

�ش�ل كب�� ع�� مردودي��ا �� تدب�� الشأن العام ال��ا�ي، و�� مثل �ذه الظروف يمكن ل��ماعات ال��ابية أن 

فقط ع�� موارد�ا الذا�ي، وإنما ت��أ إ�� �مدادات  ت��أ إ�� التمو�ل ا��ار��، ألن ا��ماعات ال �عتمد

واملساعدات العمومية أي التمو�ل ا��ار��، �ذا �خ�� �عد تمو�ال است�نائيا ت��أ إليھ ا��ماعات ال��ابية 

  .عند ��ز�ا عن �غطية مصار�ف�ا وكذا تمو�ل مشار�ع�ا، إما ع�� القروض أو �عانات العمومية

ا��ما�� املؤسسة �صلية الوحيدة واملتخصصة �� �ق��اض ا��ما��،  و�عت�� صندوق التج���

�ذا الصندوق �عت�� مصدرا تمو�ليا م�ما ورائدا أساسيا لدعم ا���ودات ال�� تبذل�ا ا��الس املنتخبة 

من أجل تمو�ل�ا �� ظل ضعف موارد�ا الذاتية، وذلك وفق مجموعة من املساطر و�جراءات ا��اري ��ا 

  .1العمل

، من 2تحيل إ�� القواعد ال�� ستخضع ل�ا عمليات �ق��اض 2017وقد تم إصدار مراسيم سنة 

أ�م ما جاءت بھ �و توسيع دائرة �ق��اض لدى ا��ماعات ال��ابية، إذ أض�� بإم�ا��ا ال��وء إ�� 

ملقررات �ق��اض لدى مؤسسات �ئتمان الوطنية أو �جن�ية أو الدو��، وذلك �عد التأش�� ع�� ا

  .املرتبطة ��ا من قبل عامل العمالة أو �قليم ثم السلطة ا���ومية امل�لفة بالداخلية فيما يخص ا���ة

وإ�� جانب �ق��اض �عت�� مساعدات ال�سي�� تقنية مالية إلعانة ا��ماعات ال��ابية، حيث ��دف 

س��دف التخفيف من التباين املتواجد إ�� مواج�ة آثار ا��ائحة والنقص ا��اصل �� املوارد العادية، كما �

ب�ن مختلف ا��ماعات ال��ابية ال�� تتحمل نفس النفقات �جبار�ة، وكذا التخفيف من عبء النفقات 

  .ال�سي��ية �خرى ال�� تتحمل�ا ا��ماعة من ح�ن آلخر

ل��ماعات و�� ظل �ذه الظرفية �ست�نائية �عت�� إعانات التج��� أداة مالية م�مة تمنح�ا الدول 

و�ذه �عانات . 3ال��ابية قصد تمكي��ا من مواج�ة �عباء، وكذا إنجاز التج���ات املش��كة وطنيا وترابيا

يتم توز�ع�ا تبعا ملقاي�س تأخذ �ع�ن �عتبار القدرة التقنية ومج�ود التمو�ل واستمرار�ة املشار�ع 

ئية عن املركز، ثم ا��ماعات �قل تج���ا أو املقدمة، وكذلك ترا�� ا��ماعات ا��رومة وا��ماعات النا

  .تلك ال�� تتطلب مج�ودا خاصا

                                                 
  . لالستفادة من القروض يجب أن تتضمن ا��ماعات ال��ابية ع�� معاي�� أ�لية املق��ض، وكذلك معاي�� أ�لية املشار�ع أي موضوع القرض - 1
بتحديد ) 2017يونيو  9( 1438من رمضان  14الصادرة ��  2.17.296ومرسوم رقم  2.17.295ومرسوم رقم  2.17.294مرسوم رقم  -  2

، ا��ر�دة الرسمية عدد )ع�� التوا��(د ال�� تخضع ل�ا عمليات �ق��اض ال�� تقوم ��ا �ل من ا���ات والعماالت و�قاليم وا��ماعات القواع

  ).ع�� التوا�� 3615 – 3614 – 3613ص (، )2017يونيو  15(  1438رمضان  20صادرة بتار�خ  6578
  .لدو�� بالدار البيضاء الستقبال مر��� �وفيد بتعاون ب�ن السلطاتكمثال إ�شاء مس�شفى ميدا�ي �� فضاء املعرض ا - 3
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وعليھ وأمام �وضاع ال�� �عرف�ا ا��ماعات ال��ابية ع�� مستوى موارد�ا الذاتية، فإن �عانات أو 

املساعدات العمومية ال�� �عت�� موارد است�نائية تقدم�ا الدولة �عت�� �� �ساس من أجل سد ال��ز 

ا��اصل ع�� مستوى م��اني�� ال�سي�� والتج���، إ�� جانب العمل ع�� ترشيد وعقلنة النفقات ا��اصة 

  .��ذه ا��ماعات ال��ابية

حضور الفاعل املركزي ومحدودية : التدب�� �ست�نا�ي لف��ة الطوارئ ال��ية: ا��ور الثا�ي

  تدخل ا��ماعة

، 19- �� املتدخل �� شأن محار�ة ف��وس �وفيد  إن املت�بع للشأن الوط�� يجد بأن وزارة ال��ة

ف��يح أن القطاع ا���ومي �و املسؤول الص�� �ول �� البالد لكن ال يمكن القول أنھ املسؤول 

الوحيد، فتدب�� ملف كب�� كملف و�اء �ورونا يتطلب إشراك مجموعة من �طراف �غض النظر عن 

نب أخرى مثل ا��انب اللوجس�ي�ي وا��انب التوعوي ا��انب الط�� العال�� �� املوضوع، ف�ناك جوا

التحس���� الذي �ستطيع أن يقوم بھ مجموعة من املتدخل�ن �ا��ماعات ال��ابية وا��تمع املد�ي، فإذا 

�ان دور ا��ماعات ال��ابية �� امليدان الص�� يقتصر �� غالب �حيان ع�� اعتمادات �سيطة، فإن �ذا 

  .��ات �ست�نائية ك�اتھ ال�� نمر م��االدور يجب أن �عزز �� الف

حالة الطوارئ ال��ية ب�ن محدودية تدخل ا��ماعات و�عز�ز دور املركز – 1  

يمكن أن �عرف حالة الطوارئ بأ��ا تلك ا��الة القانونية لتدب�� الشأن العام وفق نظام است�نا�ي 

نصوص قانونية تخالف النصوص فرضتھ الظرفية الداعية إ�� إعالن �ذه ا��الة، وال�� �س�ند إ�� 

  .القانونية ا��اري ��ا العمل �� الظروف العادية

، �انت كث�� من الدول 2020فعند ظ�ور أو�� حاالت �صابة بف��وس �ورونا �� املغرب بداية مارس 

تتخبط وتفقد سيطر��ا ع�� الوضع، ال���ء الذي أشر ع�� خطورة الف��وس خاصة بال�سبة للدول ذات 

ات ا��دودة خصوصا �� ا��ال الص�� مثل املغرب، لذلك �ان ال بد للدولة أن تتحرك �سرعة �م�اني

وفعالية وفق ضابط �شر��� يدعم و�ؤطر إنتاج القواعد الالزمة واملتناسب مع حالة الطوارئ ال��ية 

وا��دماتية  ضمانا لتدب�� جيد لالزمة ع�� مختلف املستو�ات �جتماعية و�دار�ة والتجار�ة و�منية

  .و�قتصادية

 2.20.292وإلضفاء الشرعية ع�� �جراءات ال�� اتخذت �� �ذا �طار، تم إصدار املرسوم بقانون 

واملتعلق �سن أح�ام خاصة بحالة الطوارئ ال��ية وإجراءات �عالن ع��ا، إ�� جانب املرسوم املتعلق 

ط�� ملواج�ة تف��� ف��وس �ورونا تحت رقم بإعالن حالة الطوارئ ال��ية �سائر أرجاء ال��اب الو 

وقد تضمنت �ذه املراسيم مقتضيات قانونية م�مة، م��ا ما يتعلق بالعقو�ات القانونية . 2.20.293

  .و�جال، وم��ا ما يتعلق بالتداب�� القانونية ال�� يمكن ل���ومة اتخاذ�ا
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  �جراءات �ست�نائية وإشراك ا��ماعات ال��ابية   –أ 

ار ت��يل مقتضيات حالة الطوارئ ال��ية اتخذت السلطات ا��تصة مجموعة من التداب�� �� إط

الرامية ا�� فرض ��ر ص�� وضمان اح��امھ من لدن الساكنة، �ذه التداب�� اتخذت أ�عاد متعددة 

ت الطبية ��يئة الب�يا(، البعد الص�� ...)إغالق ا��دود، تقييد التنقل، حظر التنقل اللي��( �البعد �م�� 

صرف �عانات املالية وفق شروط (، البعد التضام�� و��سا�ي ...)واملست��الت، وضع برتو�ول عال��

ضمان استمرار ��شطة (، البعد �قتصادي ...)معينة لفائدة �سر العاملة بالقطاعات غ�� املنظمة

مة دفع بالدولة ا�� اتخاذ العديد من فتدب�� �ز ...). ا��يو�ة، تحف�� القطاع البن�ي والنقدي وا��با�ي 

�جراءات �ست�نائية من أجل ا��د من تف��� الف��وس، وذلك اس�نادا ا�� مقتضيات قانونية تخول 

  . للسلطات العمومية صالحيات �� مجال التقييد املؤقت لبعض ا��قوق وا��ر�ات

ن الشروط م��ا وقد تم إصدار مرسوم إعالن حالة الطوارئ ال��ية متضمنا ��موعة م

موضوعية وأخرى مسطر�ة، كما تضمن تداب�� أوجب��ا حالة الطوارئ نذكر م��ا إلزام رؤساء �دارات 

بمرافق الدولة وا��ماعات ال��ابية واملؤسسات العمومية واملقاوالت تمك�ن املوظف�ن واملأجور�ن من 

  .1رخص است�نائية للتنقل قصد �دالء ��ا عند �قتضاء

ص أدوار ا��ماعات ال��ابية فقد نصت املادة الثالثة من مرسوم إعالن حالة الطوارئ ع�� وفيما يخ

أن والة ا���ات وعمال العماالت و�قاليم بموجب الصالحيات ا��ولة ل�م، يحق ل�م اتخاذ جميع 

ء �انت التداب�� التنفيذية ال�� �ستلزم�ا حفظ النظام العام الص�� �� ظل حالة الطوارئ املعلنة، سوا

كما يخول ل�م وللسلطات ال��ية املعنية حق اتخاذ أي .�ذه التداب�� ذات طا�ع توق�� أو وقا�ي أو حما�ي

  .قرار أو إصدار أي أمر �ستلزمھ حالة الطوارئ ال��ية املعلنة، �ل �� حدود اختصاصاتھ

القانو�ي املعتمد إلصدار  ومما يث�� �ن�باه أنھ لم تتم �شارة إ�� �ج�زة الالمركز�ة سواء �� السند

مرسوم الطوارئ ال��ية، أو �� تداب�� يمكن اتخاذ�ا من طرف السلطات الالمركز�ة، ب�نما تم �س�ناد 

، وتخو�لھ م�مة حفظ النظام العام الص�� إ�� جانب السلطات 2إ�� الظ��� املنظم الختصاصات العامل

  .3ال��ية

                                                 
  ).مرجع سابق(املتعلق بإعالن حالة الطوارئ ال��ية  2.20.293من مرسوم  4املادة  - 1
مل كما املتعلق باختصاصات العا 1977ف��اير  15املوافق ل  1397من صفر  25الصادر ��  1.75.168الظ��� الشر�ف بمثابة قانون رقم  -  2

بمثابة ميثاق وط�� لالتمركز �داري، م�شور ) 2018دجن��  26( 1440من ر�يع �خر  18صادر ��  2.17.618تم �غي��ه وتتميم بمرسوم رقم 

  ).2018دجن��  27( 1440ر�يع �خر  19بتار�خ  6738با��ر�دة الرسمية عدد 
كز�ة ال��ابية إبان ف��ة الطوارئ، مؤلف جما�� �ثار القانونية للظرف الطارئة، التدب�� �ست�نا�ي لنظام الالمر : عبد الواحد القر���� - 3

  ).83ص (، 11مسارات �� �بحاث والدراسات القانونية العدد 
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�ت �ش�ل مطلق صالحيات ا��ماعات ورؤسا��ا �� تدب�� كما أن املادة الثالثة من نفس املرسوم غي

ومواج�ة �ذه ا��ائحة مقابل �عز�ز صالحيات واختصاصات السلطات ا��لية املعينة، ومن خالل الت�بع 

اليومي ملعظم �جراءات والتداب�� ال�� اتخذت ملواج�ة أزمة �ورونا لوحظ أن إشراك ا��الس املنتخبة �� 

والواقع أظ�ر أن . باألساس املسا�مة املالية �� ا���ود املبذولة واملشاركة �� التعقيم �ذه الدينامية قد �م

رجل السلطة �و املمارس الفع�� ��ميع الصالحيات املتعلقة با��فاظ ع�� النظام العام خالل ا��ائحة 

والطرقات  مقابل تدخل مح�شم من قبل الفاعل ال��ا�ي املنتخب، والذي اقتصر ع�� �عقيم �عض �ماكن

  .وتنظيم عمليات استفادة �سر من الدعم والقيام بحمالت توعو�ة حول خطورة الو�اء

وتجدر �شارة �نا إ�� أنھ يجب �خذ �ع�ن �عتبار أن �ناك �عض القضايا يصعب ع�� ا��ماعات 

�ال الص��، كما أ��ا ال��ابية ال��وض ��ا، ف�� غ�� مؤ�لة من ناحية القدرات التقنية أو �دار�ة لتدب�� ا�

لم تكن مستعدة ملثل �ذه �زمات وتفاجأت ع�� اعتبار أن برامج عمل ا��ماعات ال �شمل ع�� خطط 

ملواج�ة مثل �ذه الظروف الطارئة وال تتوفر ع�� موارد مالية �افية للعمل �� ا��االت العادية فما بالك 

  .با��االت �ست�نائية

  طوارئ ال��يةالالمركز�ة �� ظل حالة ال –ب 

عند ظ�ور أو�� حاالت �صابة بف��وس �ورنا �� املغرب، �ان البد للدولة أن تتدخل �ش�ل سر�ع 

وفعال، ال���ء الذي اقت��� توحيد القيادة وفق ضوابط قانونية ملواج�ة حالة الطوارئ ال��ية، 

وقع ومرونة �� �غي�� خصوصا وأن �ذا الف��وس يحبل باملفاجآت، وتتطلب مواج�تھ قدرة كب��ة ع�� الت

  .ا��طط

وكما �و معلوم، فال��سانة القانونية املغر�ية ال تتضمن نصا قانونيا يحدد اختصاصات إدارة أية 

طوارئ �� ا��ال الص��، ال الدستور وال القوان�ن املنظمة الختصاصات املركز وال اختصاصات 

لة الطوارئ ال��ية يمكن القول أنھ حسم ا��ماعات ال��ابية، لكن بصدور املرسوم بقانون املتعلق بحا

  .�مر لصا�� السلطات املركز�ة وممثل��ا �� ا��ال ال��ا�ي

فبت�بع �جراءات املتخذة �عد صدور �ذا املرسوم، يمكن أن نالحظ مداخل عودة السلطة املركز�ة 

ودولة الضبط �داري  وممثل��ا ع�� املستوى ال��ا�ي، ومن ثم عودة الدولة ال��ية والدولة �جتماعية

  .1والدولة املست��لة

                                                 
دية التداب�� القانونية و�قتصا: حالة الطوارئ ال��ية"مؤلف جما�� : التنظيم �داري ال��ا�ي باملغرب �� زمن �ورونا: إدر�س جردان - 1

  .282م�شورات مركز ت�امل للدراسات و�بحاث، ص  -" والسياسية وأ�عاد�ا
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و�تج�� ذلك ع�� عدة مستو�ات، حيث أن وزارة الداخلية أصدرت ضمن إجراءات مواج�ة الو�اء 

، تضمنت �ذه الدور�ة 1دور�ة قررت بموج��ا إلغاء ا�عقاد الدورات العادية ��الس ا��ماعات لش�ر ماي

�عذر ا�عقاد الدورة العادية لش�ر "قاليم وعمال املقاطعات بـ إعالم �افة والة ا���ات وعمال العماالت و�

، ودعو��م إ�� إحاطة رؤساء ا��الس ا��ماعية وكذا أعضاء �ذه "ماي بال�سبة ��الس ا��ماعات

ا��الس علما بذلك، ودعو��م إ�� إرجاء دراسة القضايا املست��لة إ�� دورات است�نائية يمكن عقد�ا 

  .عالن عن رفع حالة الطوارئ ال��يةعند �قتضاء �عد � 

وال�� تتعلق بالدورات العادية لش�ر  20202دور�ة مماثلة �� أواخر ماي  -�عد ذلك–كما أصدرت  

  .3يونيو ��الس العماالت و�قاليم ومجالس املقاطعات، تؤكد نفس املضمون وتكرس نفس القرارات

داخلية ح�ن دعا من خالل�ا الوالة والعمال و�االطالع ع�� مضام�ن الدور�ات �س�شف أن وز�ر ال

بل أ��ا منعت (وعمال املقاطعات إ�� إحاطة رؤساء ا��الس علما بتعذر ا�عقاد الدورات العادية للمجلس 

، اس�ند ع�� ذلك ب�ون �ذه )ح�� عقد دورات است�نائية وأجل��ا إ�� �عد �عالن عن رفع الطوارئ ال��ية

 2.20.292ارئ ال��ية، وأ��ا اس�ندت ع�� املادة الثالثة من املرسوم بقانون الدور�ات تأ�ي �� حالة الطو 

املتعلق �سن أح�ام خاصة بحالة الطوارئ ال��ية، إال أنھ ال يمكن أن ت��ض �ذه الدور�ات كسند 

قانو�ي لتحول دون ممارسة ا��ماعات الختصاصا��ا، وذلك ح�� تتمكن من املسا�مة بدور�ا �� ا��د من 

  .وروناجائحة �

كما أننا نتفق عند صدور دور�ات أخرى تتعلق با��انب املا�� ل��ماعات، �ذا �خ�� الذي �ع�� عن 

. أ�م مبادئ النظام الالمركزي، و�جسد املستوى املادي ملمارسة ا��ماعات ال��ابية الختصاصا��ا التنمو�ة

التدب�� املا�� ل��ماعات ال��ابية توجھ  4حيث أن وز�ر الداخلية كما سبقت �شارة لذلك أصدر دور�ت�ن

، و�و �مر الذي يو�� أن �جراءات ال�� اتخذت �� 2020وتح��ا ع�� التدب�� �مثل لنفقا��ا برسم سنة 

�ذا النطاق ا�سمت بالطا�ع املركزي، حيث حدد وز�ر الداخلية مجاالت صرف أموال ا��ماعات ال��ابية 

�ا ما ي�ناسب مع ضرورة �ست��ال ال�� تقتض��ا محار�ة الو�اء، بدقة وحصر�ا �� النفقات �جبار�ة م�

  .��م الئحة يتم إعداد�ا ب�شاور مع العمال و�تم إرسال�ا للمحاسب�ن العمومي�ن التا�ع�ن إ�� ا��ز�نة العامة

                                                 
  ".ا�عقاد الدورة العادية لش�ر ماي ��الس ا��ماعات: "حول موضوع 2020أبر�ل  22بتار�خ  6743دور�ة وزارة الداخلية عدد  - 1
  .بخصوص دورة يونيو 2020ماي  26بتار�خ  7225دور�ة وزارة الداخلية عدد  - 2
ا�عقاد الدورات العادية ل��ماعات ال��ابية �� ظل حالة الطوارئ ال��ية ب�ن النص الدستوري وحالة : عبد الصمد حيكر - 3

م�شورات مركز ت�امل للدراسات  -" التداب�� القانونية و�قتصادية والسياسية وأ�عاد�ا: حالة الطوارئ ال��ية"الضرورة،مؤلف جما�� 

  ).439ص (و�بحاث 
  .حول تداب�� مواج�ة جائحة �ورونا وآثار�ا 2020مارس  25بتار�خ  F \ 1248دور�ة وزارة الداخلية رقم  - 4

  .2020حول التدب�� �مثل لنفقات ا��ماعات ال��ابية برسم سنة  2020أبر�ل  15بتار�خ  6578دور�ة وزارة الداخلية رقم  -
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من خالل �طالع ع�� مضمون الدور�ت�ن يت�� تجميد �ختصاصات غ�� الواردة �� الدور�ة، 

فع �ذه الدور�ة من مجرد توجيھ إداري إ�� �شر�ع غ�� مباشر، و�ضع قواعد جديدة غ�� ال���ء الذي ير 

  .تلك املنصوص عل��ا تحت طائلة الضرورة القصوى و�� إطار املوازنة ب�ن املنافع واملضار

وعليھ ومن خالل ما سبق يمكن أن نجزم أنھ خالل �ذه �زمة ال��ية تمت تقو�ة الوصاية 

ع�� ا��ماعات ال��ابية، رغم أن �ذه �خ��ة تتمتع بمبدأ التدب�� ا��ر املنصوص عليھ ��  �دار�ة واملالية

، فبالرجوع إ�� �ح�ام املنصوص عل��ا �� املرسوم بقانون املتعلق �سن أح�ام )136الفصل ( الدستور 

مجاالت تدخل خاصة بحالة الطوارئ ال��ية و�جراءات والتداب�� املن�ثقة عنھ، فقد تم التقليص من 

ال�يئات املنتخبة وكذا مراجعة أولو�ات النفقات امل��مجة �� م��انيا��ا، ال���ء الذي �عكس العودة الكب��ة 

إ�� املركز�ة والتمركز �� اتخاذ القرار، وأن عالقة ا��ماعات بالدولة تبدو غ�� متوازنة خصوصا �� إطار 

  . تدب�� �زمات

  لة املركز�ةا��ماعات ال��ابية داعم للدو  –ج 

�عت�� �ذه الف��ة ال�� يمر م��ا املغرب مرحلة انتقالية يلزم تدب���ا بنوع من ا��ذر وال�شارك 

والعقالنية، وذلك باش��اك مع ا��ماعات ال��ابية ال�� �عت�� مكمال وداعما ألدوار �دارة املركز�ة، وذلك 

باألولو�ات، وجعل م��انيات  من خالل تفعيل اختصاصات وصالحيات ا��ماعات ذات صلة مباشرة

  .ا��ماعات ال��ابية �سا�م �� إ�عاش القطاعات ال�� تث�ت أ��ا متضررة

فمع رفع ا���ر الص�� و�بقاء ع�� حالة الطوارئ ال��ية، عادت تدر�جيا ا��ياة �قتصادية 

ور املنفذ ملا و�جتماعية وكذا التنقالت و�عض ا��ر�ات، ال���ء الذي يجعل معھ ل��ماعات ال��ابية د

س�تم اتخاذه من قرارات من طرف ا���ومة و�دارات الالممركزة، وذلك إما عن طر�ق دور�ات أو مناش�� 

  .1أو بالغات، و�التا�� س�ش�د استمرار وصاية كب��ة ع�� ا��ماعات ال��ابية بأش�ال مختلفة

ليات �دار�ة ل���امة �� كما يجب تفعيل اليقظة ا���و�ة مما يمكن الوالة والعمال من توظيف �

فا��فاظ ع�� حد أد�ى من الثقافة . التدب��، ووضع لوائح القيادة مع إشراك ا��الس املنتخبة

  .الديمقراطية وقيم ال�شاور يجب أن يتم ع�� اس�شارة املؤسسات الدستور�ة ال��ابية وعدم إ�مال�ا

املتدخل�ن داخل نفس ال��اب، ال فحسن التدب�� يقت��� ا��كمة �� تدب�� العمل بال�سبة ل�افة 

فالتداب�� ��م �افة ال��اب الوط��، . سيما ب�ن املركز وممثليھ واملنتخب�ن والقطاع ا��اص وا��تمع املد�ي

ف�� موحدة �� �جراءات وموحدة �� الزمن، كما أ��ا عامة وشاملة ل�ل ال��اب الوط��، وأخ��ا �� ملزمة 

  .الل ا���ر الص��ل��ميع مثل ما تم ال��وء إليھ خ

                                                 
  ).293ص (مرجع سابق . �� زمن �وروناالتنظيم �داري ال��ا�ي باملغرب : إدر�س جردان - 1
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  �زمة ال��ية والدروس املستفادة م��ا ع�� املستوى ال��ا�ي – 2

ش�ل �ذا الو�اء العضاملناسبة الختبار املنظومة �قتصادية و�جتماعية والسياسية للدولة، فقد 

من ��ظة  وقد �ان النظام الص�� املغر�ي سيمر. الحظنا جميعا ال�ارثة ��سانية ال�� عرف��ا أغلب الدول 

عس��ة من ال�� عرف��ا جل الدول لوال السياسة �س�باقية ا��كيمة ال�� ن����ا الدولة تحت التوج��ات 

  . السامية لصاحب ا��اللة امللك دمحم السادس

ولقد رأينا كيف تجاو�ت �ل م�ونات ا��تمع املغر�ي ب�ل و�� ووطنية ومسؤولية مع ا��طوات 

تخذ��ا ا���ومة، لكن وجب أن �ستخلص الدول الع��ة من �ذه ا��ائحة والتداب�� �ح��از�ة ال�� ا

  .و�ستفادة م��ا مستقبال

  التدب�� ال��ا�ي لألزمة �سمح بتفعيل أداء ا��ماعات ال��ابية –أ 

نظرا للدور املنوط با��ماعات ال��ابية و�� ظل ا�ساع اختصاصا��ا و�عاظم أدوار�ا �� تحقيق 

ت، وجب عل��ا �نخراط �� تنفيذ التداب�� �ح��از�ة والوقائية ال�� �علن ع��ا التنمية ومواج�ة �زما

السلطات العمومية الوطنية قصد حفظ النظام العام الص�� �� ظل حالة الطوارئ ال��ية املعلنة، 

ل�ذا وجب ع�� ا��ماعات أن تقوم ب�ل التداب�� ال�� من شأ��ا حفظ ال��ة وم�افحة الو�اء ع�� مستوى 

لنفوذ ال��ا�ي ل��ماعة، فإن مجالس ورؤساء ا��ماعات ال��ابية مطالبون أيضا باتخاذ مبادرات محلية ا

��اعة ت�ناسب مع الظرفية ال�� �ع�ش�ا جماع��م ومطالبون بتعبئة املوارد املادية واملالية وال�شر�ة 

� فقدت شغل�ا �س�ب ال�افية للمسا�مة �� محاصرة الو�اء من ج�ة وضمان املع�ش اليومي لألسر ال�

  .توقف عدد من ��شطة �قتصادية، ف�ناك شبھ إجماع أن املركز �و الذي يقود املعركة ضد �ذا الو�اء

لذلك وجب إعادة ترت�ب �ولو�ات واس�ثمار القيم �يجابية املش��كة من أجل ر�ح ر�ان متقاسم، 

�عدم �سيان ا��ماعات ال��ابية وا��فاظ ع�� فخلو ج�ة من الو�اء ال �ع�� خلو البالد، وذلك لن يتم إال 

القيم الديمقراطية وتكر�س املك�سبات �� مجال تفعيل املؤسسات الدستور�ة نصا وممارسة، وكذا 

العمل ع�� التقييم ا��ما�� وتوف�� املعلومات واملعطيات الرسمية للعموم من أجل ا��ديث عن إدماج 

  .غموض و�زعزع م�سوب الثقة مع املواطن�نحقيقي ول�س فقط انقياد عقال�ي يؤدي إ�� 

ف�ذه الف��ة ا��رجة �عد فرصة الستخالص الدروس، قصد تفعيل الصالحيات و�ختصاصات  

والتفك�� بجدية �� جعل ا��ماعات ال��ابية �� املسؤولة وتدخل الدولة املركز�ة يقتصر ع�� ت��يح 

وكذا التصرف �عقالنية واعتماد مبدأ التجر�ب  ،1الفوارق و�ختالالت الكب��ة ب�ن املناطق ال��ابية

                                                 
  . مرجع سابق. التنظيم �داري وال��ا�ي باملغرب �� زمن �ورونا: إدر�س جردان - 1
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والتقييم ا��ما�� لالختصاصات القابلة للنقل من الدولة إ�� ا��ماعات ال��ابية ال سيما �� ا��االت 

  .�جتماعية والثقافية

  -تأمالت �� الدروس املستخلصة م��ا -تداب�� مواج�ة ف��وس كورونا  –ب 

املتخذة ل��د من تفاقم ا��الة الو�ائية لف��وس �ورونا، تخا��نا ع�� الرغم من التداب�� الوقائية 

�ساؤالت متعددة حول تداعيات �ذا الو�اء مستقبال ع�� ا��ماعات ال��ابية �� تدب���ا للشأن ال��ا�ي، 

خصوصا ع�� املستوى �قتصادي و�جتما��، �� ظل ا��ضور القوي للدولة املركز�ة مقابل تراجع 

  .الالمركز�ة

ما �و معلوم لم يكن من الس�ل �نتقال من نظام إداري عادي إ�� نظام إداري لألزمة �� ظرف فك

وج��، فقد �ان من الضروري سمو مبدأي التضامن والتعاون ع�� �ل القواعد القانونية، والتفك�� 

بھ ا��ماعات ال��ابية فتجاوز �زمات يتطلب املرور بمراحل انتقالية، و�و ما مرت . بمنطق اس�شرا��

  .خالل مواج�ة �ذه ا��ائحة

لذلك يجب أن ال يمر �ذا الو�اء دون �خذ بالعديد من الدروس ال�� يجب أن �ش�ل منطلقا إلجراء 

و�نا يمكن ا��ديث عن تو�� . عملية تحول عميقة لبالدنا بصفة عامة ول��ماعات ال��ابية بصفة خاصة

ل���ات دون سوا�ا من قبيل ال��ة والتعليم �� اح��ام ملن��ية الدولة نقل اختصاصات م�مة حصر�ا 

التجر�ب والتقييم املوضو�� والعل��، وذلك ��عل ا��ال ا���وي مسؤوال فعليا أمام الساكنة ال���ء 

  .الذي سيخدم الديمقراطية و�ز�ي ر�ط املسؤولية با��اسبة

وا��ماعات ال��ابية، وذلك من خالل و�التا�� وجب إعادة النظر �� طبيعة العالقة ب�ن املركز 

��تمام بالسياسات �جتماعية ع�� املستوى ال��ا�ي وخاصة السياسات ال��ية، وإعمال نظر�ة املوازنة 

ب�ن املصا�� عند تحقق حالة الظروف الطارئة، واعتماد مبدأ التضامن �لزامي ب�ن ا���ات وداخل نفس 

رص ع�� الت�سيق ب�ن ممث�� السلطات ا��لية ع�� املستوى ال��ا�ي، ا���ة ب�ن ا��ماعات ال��ابية، مع ا��

وتمك�ن ا��الس ا��ماعية من اختصاصات واسعة خاصة تلك املرتبطة باملواطن�ن �الرعاية �جتماعية 

  .وال��ة والتعليم

كما وجب أيضا توفر �ل جماعة ترابية ع�� خطة للطوارئ ال��ية من أجل تدب�� مثل �ذه 

وذلك بتدعيم ا��انب القانو�ي حيث نجد أن �ناك فراغ دستوري �� �ذا ا��ال، من خالل  �زمات،

النص ع�� مقتضيات است�نائية يدبر ��ا الزمن �ست�نا�ي وعدم انتظار توج��ات وقرارات من وزارة 

) د�يالقضاء وا��الس التداولية وا��تمع امل(الداخلية، إضافة إ�� تقو�ة مستوى السلطة املضادة 

  .وابتداع فضاءات للتقييم العمومي والشفاف لإلدارة ال��ابية
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  مق��حات اس�شرافية للسياسات ال��ابية ما �عد ا��ائحة - ج 

إن �ذه الظا�رة الو�ائية العاملية �ستوجب صياغة تصور جديد �عيد التوازن ��تمعاتنا، ف�ذه 

��سانية �� أغلب القطاعات، حيث �انت الظا�رة ترتب ع��ا توقيف ��لة �قتصاد ومختلف ��شطة 

  .ال�لفة با�ظة ع�� الصعيد �جتما�� و�قتصادي والنف���

ففي ضوء الدروس املستفادة املذ�ورة سابقا وجب اق��اح حلول اس�شرافية لبناء تصور جديد 

ات �� للسياسات ال��ابية، وجعل حق ��سان �� حفظ ال��ة من ا��قوق �ساسية وجعلھ من �ولو�

ا��ططات وال��امج، بما �ستوجب ذلك من استحضار ل�ل ��عاد الوقائية والعالجية وما �ستلزمھ من 

تحمل من قبل ا��ماعات ال��ابية، وما يفرضھ من تفعيل ملبادئ وقيم التضامن الوط�� وتنمية الفرد 

  .ر حول املواطنوتقو�ة قدراتھ داخل مجتمع متضامن وقادر ع�� الصمود أمام التقلبات و�تمحو 

كما وجب إعادة النظر �� السياسات �جتماعية ع�� املستوى ال��ا�ي، وجعل الدور �جتما�� 

ل��ماعات ال��ابية �� ا��ال الص�� أولو�ة وطنية �� إطار نموذج جديد للشراكة يقوم ع�� املسؤولية 

ة ن�يجة التفاوتات �� الولوج إ�� وذلك بالنظر لتفاقم الفوارق وتد�ور �وضاع �جتماعي. �جتماعية

وكذا إعادة النظر �� . الرعاية وضعف ا��ماية �جتماعية و�شاشة الولوج إ�� حقوق ��سان �ساسية

مجال النفقات و�رامج الدعم والتعاون واملساعدات الدولية املقدمة �� ا��ال الص��، وجعل النفقات 

من �ون �س�ثمار �� ال��ة يحقق املردودية املتوخاة �� مجال  تحقق فعالي��ا �� ا��ال الوقا�ي انطالقا

  .1التنمية �قتصادية و�جتماعية

و�� إطار الشراكة ع�� املستوى ال��ا�ي وجب تطو�ر �ذه املنظومة مع �ل الفاعل�ن �� مختلف 

�جتماعية، قصد ا��االت الدي�ية وال��بو�ة والتعليمية والثقافية والر�اضية والبي�ية و�قتصادية و 

  .تنمية الشعور املش��ك والسلوك املد�ي املسؤول القائم ع�� الثقة من أجل بناء مجتمع آمن ومتضامن

طفرة �� استخدام التكنولوجيات الرقمية ع��  19ومن جانب آخر الحظنا خالل أزمة �وفيد 

حو مأسسة الرقمنة وجعل�ا فا��ماعات ال��ابية اليوم مطالبة بالتوجھ ن.مستوى س�� �دارة العمومية

مشروعا م�يكال ذا �عد اس��اتي��، والعمل بھ �� مختلف مجاالت تدخل�ا ال سيما ع�� صعيد ا��دمات 

�ن��ن�ت، املعدات ( العمومية املقدمة لألفراد واملقاوالت، وذلك من خالل توف�� الوسائل املادية 

�ل �ذا من . � وضع ا��طط لتفادي ا��اطر الرقمية، والعمل ع�)معلوماتي�ن( وال�شر�ة ...) �لك��ونية

شأنھ من ج�ة أن يمكن من تحس�ن نجاعة أداء ا��ماعات ال��ابية �� مختلف ا��االت السيما ع�� صعيد 

                                                 
بدائل عملية من أجل مجتمع آمن، الدليل ". �19وفيد "الدروس املستفادة من جائحة �ورونا : عبد�لھ فونت�� ابن ابرا�يم، �شرى البداوي  1

  .��22امعة دمحم ا��امس بالر�اط مؤلف جما��، ص  19يد املعر�� ��ائحة �وف
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ا��دمات �جتماعية �ساسية و�قتصادية، كما �سمح من ج�ة أخرى بضمان ولوج رق�� ذي جودة 

  .�ة املشا�ل الب�يو�ة بأقل �لفة و�� أقصر �جاللفائدة ا��ميع و�� �ل م�ان، ومعا�

  :خاتمة

ختاما يمكن أن نقول بأن أزمة �ورونا وضعت الدولة بمختلف م�ونا��ا أمام تحديات جديدة، حيث 

الحظنا تخلف جميع م�ونات الدولة لصا�� خ��اء ال��ة، الذين تولوا تحديد �جراءات الواجب القيام 

  .التنفيذية تنفيذ�ا��ا ع�� أن تتو�� السلطة 

فالدولة وجدت نفس�ا موضع اختيار، ووضعت ا��ماعات ال��ابية أمام تحديات استدعت إعادة 

فكما الحظنا اعتمدت الدولة ع�� املركز وإم�انياتھ املالية . النظر �� طر�قة تدب�� الشأن العام برمتھ

ل ا��ماعات ال��ابية �� املواج�ة والتقنية �� مواج�ة �زمة، حيث ظ�ر أنھ لم يكن من الضروري دخو 

واقتصرت ع�� �جراءات ال�� قامت ��ا السلطات العمومية املركز�ة وممثل��ا ع�� الصعيد ال��ا�ي، ال���ء 

الذي �ستد�� معھ ضرورة بناء �ي�لة جديدة لتنظيم إداري يؤسس لتوازن ب�ن السلطة املركز�ة و��يات 

نا�ي لتدب�� �زمات �عمل �� الظروف الطارئة ما دامت ظروف الالمركز�ة وكذا بناء نظام إداري است�

وكذا بناء نظام إداري لألزمات �ستد�� ضرورة النظر �� جدوى آليات املراقبة . �ست�ناء وشروطھ قائمت�ن

ب�ن ا��الس املنتخبة والسلطات العمومية ع�� املستوى ال��ا�ي وتكييف القواعد القانونية وطرق التدب�� 

  .ظرفيةمع �ل 

كما أنھ ال يجب إغفال ا��اطر املالية ع�� املستوى ال��ا�ي خصوصا وأن منح�� املداخيل الذاتية 

. �عرف تراجعا وأن إمدادات الدولة ستعرف تقلصا، ال���ء الذي يتطلب ا��زم وتب�� سياسة التقشف

ختصاصات واملوارد كما وجب مراجعة شروط �ستقالل املا�� ل��ماعات ال��ابية من خالل تقو�ة � 

والعمل بمبدأ التفر�ع وكذا مبدأ التفاوض ب�ن املنتخب�ن والسلطات الالممركزة �� إطار ف�م جديد للتدب�� 

  .ا��ر واكتفاء الدولة املركز بالتوجيھ والت��يح
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دورا م�ما �� عملية تصدير واست��اد جميع املبادالت سواء �انت صناعية، تجار�ة، 

فالحية إ�� غ�� ذلك، إذ يتم نقل �ذه البضا�ع ع�� وسائل خاصة تتج�� أساسا �� السفن البحر�ة 

باعتبار�ا �ستطيع حمل البضا�ع ب�ن عدة دول ال�� تر�ط بي��ا اتفاقيات ثنائية من ج�ة، أو متعددة 

ول�ذا ال يمكن تصور عمليات تصدير أو است��اد بدون وجود موا�ئ تتوفر ع�� �افة التج���ات 

الضرور�ة وال�افية ح�� يمكن ل�ا القيام ب�ل �دوار ال�� من أجل�ا تم بناء �ذه املوا�ئ، وتقديم خدمات 

ا��تصة بالشأن البحري بإحداث ج�ة تدير �ذه 

وإذا �انت املوا�ئ البحر�ة �عد البوابة أو املنفذ للقيام بمجموعة من العمليات كتصدير أو است��اد 

الو�الة الوطنية للموا�ئ وشركة استغالل 

وقد أناط املشرع املغر�ي بالو�الة الوطنية للموا�ئ إ�� تحس�ن ا��دمات املقدمة �� املوا�ئ وتقديم 

عروض جيدة تنافس العروض وا��دمات املقدمة �� موا�ئ دول أخرى ثم ف�� ا��ال للتنافس ب�ن 

لشر�ات داخل املوا�ئ، كما خول ل�ا املشرع م�ام 

تدب��ية و�س��ية، وأخرى تتعلق با��فاظ ع�� �من املينا�ي ثم ا��افظة ع�� الب�ئة مع فرض غرامات ع�� 

                                                 
املنظم للو�الة الوطنية للموا�ئ وشركة استغالل املوا�ئ، أن الو�الة الوطنية للموا�ئ �ع�د 

   .غ�� املوا�ئ بم�ام ذات طا�ع تجاري 

  أنس بوزفور
  قتصادية و�جتماعيةأستاذ زائر ب�لية العلوم القانونية و�

  أيت ملول ابن ز�ر

  باحث �� سلك الدكتوراه
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اختصاص الوكالة الوطنیة للموانئ في التدبیر المینائي وفق قانون 

دورا م�ما �� عملية تصدير واست��اد جميع املبادالت سواء �انت صناعية، تجار�ة، 

فالحية إ�� غ�� ذلك، إذ يتم نقل �ذه البضا�ع ع�� وسائل خاصة تتج�� أساسا �� السفن البحر�ة 

باعتبار�ا �ستطيع حمل البضا�ع ب�ن عدة دول ال�� تر�ط بي��ا اتفاقيات ثنائية من ج�ة، أو متعددة 

  .طراف من ج�ة ثانية

ول�ذا ال يمكن تصور عمليات تصدير أو است��اد بدون وجود موا�ئ تتوفر ع�� �افة التج���ات 

الضرور�ة وال�افية ح�� يمكن ل�ا القيام ب�ل �دوار ال�� من أجل�ا تم بناء �ذه املوا�ئ، وتقديم خدمات 

ا��تصة بالشأن البحري بإحداث ج�ة تدير �ذه ملستغ�� املوا�ئ بجودة عالية، و�التا�� يتع�ن من ا���ات 

وإذا �انت املوا�ئ البحر�ة �عد البوابة أو املنفذ للقيام بمجموعة من العمليات كتصدير أو است��اد 

الو�الة الوطنية للموا�ئ وشركة استغالل  15.02البضا�ع، فإن املشرع املغر�ي قد أحدث بموجب القانون 

  .1حل مكتب استغالل املوا�ئ

وقد أناط املشرع املغر�ي بالو�الة الوطنية للموا�ئ إ�� تحس�ن ا��دمات املقدمة �� املوا�ئ وتقديم 

عروض جيدة تنافس العروض وا��دمات املقدمة �� موا�ئ دول أخرى ثم ف�� ا��ال للتنافس ب�ن 

لشر�ات داخل املوا�ئ، كما خول ل�ا املشرع م�ام املس�ثمر�ن �� استغالل املوا�ئ لألغراض ال�� تقوم ��ا ا

تدب��ية و�س��ية، وأخرى تتعلق با��فاظ ع�� �من املينا�ي ثم ا��افظة ع�� الب�ئة مع فرض غرامات ع�� 

 
املنظم للو�الة الوطنية للموا�ئ وشركة استغالل املوا�ئ، أن الو�الة الوطنية للموا�ئ �ع�د  15.02جاء �� الفقرة �خ��ة من ديباجة القانون 

غ�� املوا�ئ بم�ام ذات طا�ع تجاري إل��ا أساسا بم�ام السلطة، أما شركة استغالل املوا�ئ تت�لف مع متع�دي ومست

        أنس بوزفور. ذ
أستاذ زائر ب�لية العلوم القانونية و�

أيت ملول ابن ز�ر         

باحث �� سلك الدكتوراه

 
للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

اختصاص الوكالة الوطنیة للموانئ في التدبیر المینائي وفق قانون 

 

  

  

  مقدمة

دورا م�ما �� عملية تصدير واست��اد جميع املبادالت سواء �انت صناعية، تجار�ة،  تلعب املوا�ئ

فالحية إ�� غ�� ذلك، إذ يتم نقل �ذه البضا�ع ع�� وسائل خاصة تتج�� أساسا �� السفن البحر�ة 

باعتبار�ا �ستطيع حمل البضا�ع ب�ن عدة دول ال�� تر�ط بي��ا اتفاقيات ثنائية من ج�ة، أو متعددة 

طراف من ج�ة ثانية� 

ول�ذا ال يمكن تصور عمليات تصدير أو است��اد بدون وجود موا�ئ تتوفر ع�� �افة التج���ات 

الضرور�ة وال�افية ح�� يمكن ل�ا القيام ب�ل �دوار ال�� من أجل�ا تم بناء �ذه املوا�ئ، وتقديم خدمات 

ملستغ�� املوا�ئ بجودة عالية، و�التا�� يتع�ن من ا���ات 

  .املوا�ئ

وإذا �انت املوا�ئ البحر�ة �عد البوابة أو املنفذ للقيام بمجموعة من العمليات كتصدير أو است��اد 

البضا�ع، فإن املشرع املغر�ي قد أحدث بموجب القانون 

حل مكتب استغالل املوا�ئاملوا�ئ ال�� حلت م

وقد أناط املشرع املغر�ي بالو�الة الوطنية للموا�ئ إ�� تحس�ن ا��دمات املقدمة �� املوا�ئ وتقديم 

عروض جيدة تنافس العروض وا��دمات املقدمة �� موا�ئ دول أخرى ثم ف�� ا��ال للتنافس ب�ن 

املس�ثمر�ن �� استغالل املوا�ئ لألغراض ال�� تقوم ��ا ا

تدب��ية و�س��ية، وأخرى تتعلق با��فاظ ع�� �من املينا�ي ثم ا��افظة ع�� الب�ئة مع فرض غرامات ع�� 

  .ا��الف�ن ألح�ام�ا

جاء �� الفقرة �خ��ة من ديباجة القانون  1

إل��ا أساسا بم�ام السلطة، أما شركة استغالل املوا�ئ تت�لف مع متع�دي ومست
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وع�� �ذا �ساس، نطرح �ش�الية �تية �ل فعال حقق املشرع املغر�ي بموجب إحداث الو�الة 

  للموا�ئ تطو�ر املوا�ئ والر�� ��ا لالضطالع بامل�ام املسندة إل��ا؟الوطنية 

ولإلجابة عن �ذه �ش�الية ارتأينا أن ن�ناول �ذا املوضوع �� مبحث�ن، حيث س�تطرق �� إطار 

املبحث �ول إ�� اختصاص الو�الة الوطنية للموا�ئ �� تدب�� و�سي�� املوا�ئ، أما �� إطار املبحث الثا�ي 

  .الختصاص الو�الة الوطنية للموا�ئ �� مراقبة املوا�ئ سنخصصھ

  م�ام الو�الة الوطنية �� تدب�� و�سي�� املوا�ئ: املبحث �ول 

، بحيث �� ال�� �شرف ع�� �ل �1عت�� املوا�ئ الوطنية للموا�ئ السلطة السا�رة ع�� امليناء

�ذه العمليات أو ��شطة ا��دمات ال�� تتم مباشر��ا وسط امليناء من قبل شر�ات متخصصة �� 

املينائية، إذ ال يدخل ضمن م�ام الو�الة الوطنية للموا�ئ القيام باأل�شطة املينائية ال�� تك���� صبغة 

تجار�ة، و إنما شر�ات استغالل املوا�ئ �� ال�� تت�لف ��ذه ��شطة املينائية وال�� ت�سم بالصبغة 

للموا�ئ �� تدب�� و�سي�� امليناء، إذ تقوم بتج��� الب�ية التجار�ة، ب�نما ينحصر دور الو�الة الوطنية 

التحتية للمنطقة ا��اضعة للميناء واملستغلة من طرف شر�ات استغالل املوا�ئ، �ذا إ�� جانب إصدار�ا 

الرخص عند طل��ا سواء ما يتعلق م��ا باستغالل ��شطة املينائية أو احتالل امللك العمومي إ�� غ�� ذلك 

  .من الرخص

  

  

                                                 
   :من العناصر التالية 15.02من القانون  2يتألف امليناء حسب املادة 1

حرم امليناء، و�و املنطقة ال��ية للميناء ا��اطة �سياج واملتصلة باألحواض وامل�يأة ملمارسة عمليات ��ن وإفراغ ووضع البضا�ع وكذا  -

من �ذا القانون وكذا ملراقبة ا��مارك  31ون خاضعة ملراقبة الو�الة الوطنية للموا�ئ املشار إل��ا �� املادة إلر�اب وإنزال املسافر�ن، وت�

  .وشرطة ا��دود وفق ال�شر�عات و�نظمة ا��اري ��ا العمل

  :عرض البحر، و�و املنطقة البحر�ة أو ال��ر�ة للميناء وال�� تت�ون من -

  منطقة �رشاد �جباري 

  رسو حيث يخضع وقوف السفن ملراقبة الو�الة الوطنية للموا�ئمنطقة ال

  .مدخل امليناء و�و الفضاء البحري أو ال��ري ا��صص للمالحة من أجل عمليات الدخول او ا��روج من امليناء -

  :�ون ع�� ا��صوص منالب�يات التحتية املينائية، و�� مجموع امل�شآت ال��ية وال��ر�ة املشيدة وامل�يأة الستقبال البواخر، وتت

  م�شآت الوقاية �العوارض وا��واجز

  م�شآت �رساء �األرصفة و�رصفة العائمة

  �حواض

  �را��� املسطحة

  .الب�يات الفوقية املينائية، و�� مجموع الب�يات والب�يات و��شاءات وال��ي�ئات ا��صصة ��دمة السفن أو البضا�ع أو املسافر�ن-
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  .وسنحاول ضمن �ذا املبحث ا��ديث ع�� �ذه امل�ام التدب��ية و ال�سي��ية ����ء من التفصيل

  منح الرخص و�متيازات من طرف الو�الة الوطنية للموا�ئ: املطلب �ول 

�� ال�� �شرف ع�� امليناء بصفة عامة، وتتحدد تدخال��ا  1كما أشرنا أن الو�الة الوطنية للموا�ئ

� باألساس، ثم القيام ب�ل التج���ات �ساسية والضرور�ة ال�� يتطل��ا امليناء وال�� �س�ل فيما �و تنظي�

�� القيام ب�ل ��شطة املينائية ال�� تقوم ��ا الشر�ات املستغلة للميناء، فضال عن إصدار�ا للرخص 

  .و�متيازات م�� طلب م��ا ذلك

  .ة الوطنية للموا�ئ �� منح الرخص و�متيازاتوسنحاول �� �ذا املطلب �قتصار ع�� م�ام الو�ال

  الفقرة �و�� إصدار الرخص من طرف الو�الة الوطنية للموا�ئ

م�مة منح الرخص لفائدة ���اص ال�� تقدمت بطلب للو�الة  2تتو�� الو�الة الوطنية للموا�ئ

ية للموا�ئ لصا�� ���اص الوطنية للموا�ئ لالستفادة م��ا، وت�نوع الرخص ال�� تمنح�ا الو�الة الوطن

  .إ�� رخص استغالل ��شطة املينائية وأخرى تتعلق برخص �حتالل املؤقت للملك العمومي املينا�ي

و�عد م�مة منح الرخص أو ال��اخيص من أ�م امل�ام ال�� أنيطت بالو�الة الوطنية للموا�ئ باعتبار�ا 

املنظم للو�الة الوطنية للموا�ئ  15.02ديباجة القانون �� امل�لفة بم�ام السلطة املينائية حسب ما جاء �� 

  .وشركة استغالل املوا�ئ

وقد أخضع املشرع املغر�ي �ذه الرخص ��موعة من الشروط ال�� يجب أن تتوفر �� ���اص 

ال�� ترغب �� ا��صول عل��ا، نا�يك عن تنصيص ��االت �� حالة توفر�ا يمكن ��ب الرخصة ال�� 

  .الوطنية للموا�ئ للمستفيد، وذلك ح�� ال يمكن استغالل�ا �� مجال تتعارض معھسلم��ا الو�الة 

وسنحاول �� �ذه الفقرة ال��ك�� ع�� شروط �ستفادة من رخصة �ل من استغالل ��شطة 

املينائية، ثم رخصة �حتالل املؤقت للملك العمومي املينا�ي، باإلضافة إ�� ا��االت ال�� بموج��ا يمكن 

  .ه الرخص من قبل ا���ة ال�� أصدر��ا أي الو�الة الوطنية للموا�ئ��ب �ذ

                                                 
فبناء املوا�ئ �ليا أو جزئيا يتم من قبل الدولة أو �� إطار اتفاقية امتياز من قبل أ��اص معنو�ة خاضعة  15.02القانون  من 5حسب املادة  1

   .للقانون العام أو ا��اص
ة ا��اصة للتنمية تجدر �شارة إ�� أن الو�الة الوطنية للموا�ئ تمارس م�ام�ا ع�� مجموع موا�ئ اململكة باست�ناء امليناء الواقع داخل املنطق 2

املصادق عليھ ) 2002س�تم�� 10( 1432الصادر �� رجب  2.02.644البحر �بيض املتوسط ا��دثة بموجب املرسوم بقانون  –طنجة 

   ).2003ماي  24(  1424من محرم  1.03.25الصادر ب�نفيذ الظ��� الشر�ف رقم  60.02بموجب القانون رقم 
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  منح رخص استغالل ��شطة املينائية: أوال

تقوم عدة أ��اص اعتبار�ة سواء �انت عامة أم خاصة �عدة أ�شطة ال�� ت�ناسب مع الغرض 

مليناء، غ�� أنھ الذي من أجلھ أسست، وقد يتعلق غرض �ذه ���اص �عتبار�ة بأ�شطة تزاول داخل ا

ال يمكن مزاولة �ذه ��شطة إال �عد ا��صول ع�� ترخيص مسبق يمنح من طرف الو�الة الوطنية 

للموا�ئ، حيث ال يجوز ألي ��ص اعتباري مزاولة �شاط ما وسط امليناء إال بحصولھ ع�� ترخيص من 

  .1أجل إضفاء املشروعية ع�� �ل التصرفات ال�� تزاول بامليناء

يمكن للو�الة الوطنية للموا�ئ �� حالة إذا رأت توافر إحدى الشروط املنصوص �� �ذا، وقد 

ت��ر ��ب الرخصة يمكن ل�ا ذلك، وسنحاول التطرق إ�� �ل من الشروط ال�� يجب  15.02القانون 

 .توفر�ا �� ال��ص لالستفادة من رخصة استغالل امليناء، ثم ��االت سقوط �ذه الرخصة أو ����ا

 الواجب توفر�ا �� طالب الرخصةالشروط  -1

ا��دث للو�الة الوطنية للموا�ئ وشركة استغالل  15.02قيد املشرع املغر�ي بموجب القانون 

املوا�ئ ���اص املعنو�ة �� مزاولة أي �شاط داخل امليناء باستصدار ترخيص من طرف السلطة 

  . املينائية ال�� تتو�� �شراف والس�ر ع�� امليناء

قصد ا��صول  15.02من قانون  13املشرع املغر�ي ع�� مجموعة من الشروط �� املادة  وقد نص  

ع�� رخصة استغالل ��شطة املينائية، حيث يجب اح��ام�ا فضال عن بنود دف�� التحمالت، وتتج�� �ذه 

  :الشروط فيما ي��

�ي الضرور�ة موضوع الرخصة وتحديد املنطقة ال�� �شمل�ا وكذا أجزاء امللك العمومي املينا

 .الستغالل ��شاءات أو ��شطة املينائية املرخص لھ ��ا

 .مدة صالحية الرخصة

عقد أو عقود التأم�ن الواجب ع�� املستغل إبرام�ا لتأم�ن مسؤوليتھ ع�� �ضرار ال�� قد ي��ق�ا 

 .بالغ��

                                                 
  :�نظمة ال�� تخضع لنظام الرخصة 12أن املشرع حدد �� املادة  تجب �شارة �� �ذا �طار إ�� 1

استغالل ��شطة املينائية ال�� تك���� صفة املرفق العمومي الصنا�� والتجاري �اإلرشاد املينا�ي والقطر والر�ط وا��زن و�يداع  - 1

 .املينا�ي

 .استغالل �را��� املسطحة واملرائب و�ل ��شاءات املينائية �خرى  - 2

 .استغالل املعدات املينائية اململوكة ل��واص مع إلزامية املرفق العمومي - 3

   .استغالل �ل �شاط مينا�ي أخر م��ق، يرتبط بمص��ة السفن والبضا�ع و الر�اب - 4



232 
 

 
  2021 ،8/9 جودزم عدد  - للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

 .�تاوى الواجب أداؤ�ا عن الرخصة وطرق اح�سا��ا وكيفيات �سديد�ا

 .دأ املساواة �� معاملة املرتفق�ناح��ام مب

 .املؤ�الت امل�نية والتقنية الدنيا وكذا الضمانات املالية املطلو�ة من املستفيد من الرخصة

 .كيفية أداء �جر عن ا��دمات املقدمة من قبل املستفيد من الرخصة

ب�امل�ا ح��  و�كذا ال بد ألي ��ص معنوي عام �ان أو خاص ال بد لھ من توفره ع�� �ذه الشروط

يمكن لھ �ستفادة من رخصة استغالل ��شطة املينائية، إذ ال �غ�� توفر إحدى الشروط دون �خرى، 

، إذ التع�د "يلزم" ولم �ستعمل " يتع�د" بل البد م��ا �املة و إن كنا نالحظ أن املشرع استعمل لفظ  

  .يمكن خرقھ من قبل ال��ص �عتباري 

ال�� تمسكھ الو�الة الوطنية للموا�ئ، و��  1ط املضمنة �� دف�� التحمالت�ذا فيما يتعلق بالشرو 

  .حالة مخالفتھ ل�ذه الشروط، فإنھ ي��تب عن ذلك عدة أثار تجاه املستفيد من الرخصة

إذ تتضمن �ذه الرخصة ما  15.02من القانون  14أما مضمون �ذه الرخصة فقد حدد��ا املادة 

  :ي��

 .سنة قابلة للتجديد 20أن تتجاوز  مدة الرخصة ال�� ال يمكن

 .تار�خ انطالق �ستغالل

 .شروط �ستغالل

 .شروط تمديد الرخصة وتجديد�ا ا��تمل و����ا

و�الحظ أن املشرع املغر�ي حدد ا��د �ق��� ل�ذه الرخصة �� عشر�ن سنة قابلة للتجديد و�� 

ن أراد ذلك دون تحديد عدد املرات ال�� مدة قص��ة و إن �ان املشرع خول املستفيد ا��ق �� تجديد�ا إ

  .يمكن تجديد�ا غ�� أنھ حدد الشروط ال�� يمكن إتباع�ا �� تجديد�ا أو ����ا

ع�� أنھ ال يمكن منح الرخصة إال  15.02من القانون  15و�� �خ��، �ش�� أن املشرع نص �� املادة 

�ش�ل ضررا ل��ص اعتباري أخر بمراعاة حقوق الغ��، و�مع�� أدق إذا �انت الرخصة املمنوحة س

                                                 
الطرف �خر تجدر �شارة إ�� أن دف�� التحمالت �و عبارة عن مجموعة من البنود تدرج�ا الو�الة الوطنية للموا�ئ بمفرد�ا دون مشاركة  1

الراغب �� ا��صول ع�� إحدى الرخص ملزاولة �شاط ما �� امليناء و�ذه الشروط يجب ع�� املستفيد من الرخصة أن يتقيد ��ا أثناء مزاولة 

 �شاطھ و�� حالة إخالل بتلك الشروط ال�� قبل�ا منذ البداية فإنھ يتعرض إ�� مجموعة من العقو�ات لعل أبرز�ا ��ب تلك الرخصة ال��

 . سلمت لھ



233 
 

 
  2021 ،8/9 جودزم عدد  - للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

�ستفيد من رخصة استغالل ��شطة املينائية، فإنھ ال يمكن منح �ذه الرخصة أو وضع مجموعة من 

 .الشروط �ضافية بمقتضا�ا تحافظ ع�� حقوق الغ��

 حاالت ��ب رخصة استغالل ��شطة املينائية -2

��شطة املينائية ب�نود دف�� التحمالت قد ال يل��م ال��ص املعنوي املستفيد من رخصة استغالل 

إذا �ان قبل حصولھ ع�� رخصة استغالل ��شطة املينائية بالتع�د  1ال�� تمسكھ الو�الة الوطنية للموا�ئ

باح��ام �ذه الشروط، و�� حالة إذا تمت مخالفة �ذه الشروط، فإن املشرع قد نص �� الفقرة الثانية من 

للو�الة الوطنية للموا�ئ ��ب الرخصة �� أي وقت و�دون �عو�ض وتتج��  ا��االت ال�� تخول  15املادة 

  :�ذه ا��االت ال�� تفتح ا��ال ل��ب الرخصة �� ا��االت �تية

 .إذا لم تح��م الشروط ال�� تتضم��ا الرخصة

 .إذا لم �عد املستفيد من الرخصة �� مزاولة ال�شاط املرخص لھ بھ �� �جال ا��ددة

املستفيد من الرخصة متوفرا ع�� الشروط املطلو�ة ملزاولة �شاطھ، ولم يقم ب�سو�ة إذا لم �عد 

 .وضعيتھ

 .إذا لم تؤدى �تاوى الواجب أداؤ�ا �� �جال ا��ددة

 .أش�ر 6إذا توقف املستفيد من الرخصة عن مزاولة �شاطھ ملدة تفوق 

للو�الة الوطنية للموا�ئ، أو عند  إذا تم التنازل عن الرخصة أو تحو�ل�ا بدون املوافقة املسبقة

 .�قتضاء لصاحب امتياز تدب�� امليناء

مخالفات ����ء . إذا �عرض املستفيد من الرخصة أو ممثلھ القانو�ي إلدانة قضائية الرت�ابھ

 .لل�شاط املمارس أو لسمعة امليناء

                                                 
  :يتع�ن �شارة �� �ذا �طار إ�� أن مجلس إدارة الو�الة الوطنية للموا�ئ يتألف باإلضافة إ�� رئ�سھ، من �عضاء التا�� ذكر�م 1

  .ممثل�ن عن �دارة)  أ

  .رئ�س جامعة غرف التجارة والصناعة وا��دمات أو من ينوب عنھ) ب

  .عنھ رئ�س جامعة الغرف الفالحية أو من ينوب) ج

  .رئ�س جامعة غرف الصيد البحري أو من ينوب عنھ) د

  .رئ�س التجمع �ك�� تمثيلية للمقاوالت باملغرب) ه

  .أر�ع ��صيات يتم اختيار�ا من القطاع�ن العام وا��اص بناء ع�� كفاء��ا التقنية والقانونية و�قتصادية وامل�نية �� ا��ال املينا�ي) و

بمدونة  65.99من القانون رقم  425مات النقابية �ك�� ملستخدمي الو�الة طبقا ألح�ام الفقرة الثانية من املادة ممثل�ن اثن�ن عن املنظ) ز

   .الشغل
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 .إذا صدر حكم ��ا�ي بالتصفية القضائية �� حق املستفيد من الرخصة

يغ املستفيد من الرخصة عن طر�ق إنذار كتا�ي يتم توج��ھ لھ بالطرق القانونية املعروفة و�تم تبل

  1.....للتبليغ أي عن طر�ق املفوض القضا�ي أو عون كتابة الضبط أو أعوان السلطة ا��لية

 15إ��  1وقد حدد أجل التبليغ �� ش�ر، أي �� حالة إذا لم يقم املستفيد من اح��ام البنود من 

نصوص عل��م �� املادة أعاله وداخل أجل ش�ر، و�تم ��ب الرخصة ثم إجباره ع�� أداء غرامة ت��اوح امل

  .در�م 50000در�م إ��  5000ب�ن 

  منح رخص �حتالل املؤقت للملك العمومي املينا�ي: ثانيا

الة املنظم للو� 15.02من ب�ن امل�ام ا��ولة للو�الة الوطنية للموا�ئ بموجب نصوص القانون 

، 2الوطنية للموا�ئ وشركة استغالل املوا�ئ، نجد إصدار رخص �حتالل املؤقت للملك العمومي املينا�ي

غ�� أن استفادة ال��ص من �ذه الرخصة �ستوجب فيھ القانون مجموعة من الشروط ح�� يمكن لھ 

�ة ال�� استوج��ا طلب �ذه الرخصة من ا���ة ا��ول ل�ا بذلك، لكن ملا يتم تخلف أحد الشروط الضرور 

املشرع، فإن ذلك يؤدي إ�� ��ب �ذه الرخصة وقد حدد املشرع ا��االت ال�� يمكن فيھ ��ب �ذه 

  .الرخصة

وسنحاول �� �ذه النقطة التطرق إ�� الشروط ال�� استوج��ا املشرع لالستفادة من �ذه الرخصة، 

  .ثم نخصص نقطة ثانية ل��االت ال�� يمكن ف��ا ��ب �ذه الرخصة

  

  

                                                 
يوجھ �ستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد �عوان القضائي�ن " من قانون املسطرة املدنية �� �ذا �طار  37ينص الفصل  1

  .برسالة مضمونة مع �شعار بالتوصل أو بالطر�قة �دار�ة أو عن طر�ق ال��يد

دا إذا �ان املرسل إليھ يقيم خارج املغرب، يوجھ �ستدعاء بواسطة السلم �داري ع�� الطر�قة الديبلوماسية أو بواسطة ال��يد املضمون ع

  ".إذا �انت مقتضيات �تفاقيات الدولية تق��� �غ�� ذلك

�سلم �ستدعاء والوثائق إ�� ال��ص نفسھ أو �� موطنھ أو �� محل عملھ أو �� أي " قانون املسطرة املدنية ر  من 38كما ينص الفصل  

  .م�ان يوجد فيھ، و�جوز أن يتم ال�سليم �� املوطن ا��تار

  .�عت�� محل �قامة موطنا بال�سبة ملن ال موطن لھ باملغرب

إال �سم ال����� والعائ�� وعنوان سك�� الطرف وتار�خ التبليغ متبوعا بتوقيع العون  يجب أن �سلم �ستدعاء �� غالف مختوم ال يحمل

  .وطا�ع ا��كمة

بعة للمز�د من التوسع أك�� أنظر، أستاذتنا نورة غزالن، التوج�ات �ساسية لإلصالح الشامل والعميق ملنظومة العدالة املسطرة املدنية الط 

   بعة �منية، الر�اطه، املطبعة، مط�2016/1437و��، 
 1918نلفت القارئ أن الو�الة الوطنية للموا�ئ ملا تقوم بإصدار رخص �حتالل املؤقت للملك العمومي تأخذ �ع�ن �عتبار مقتضيات ظ���  2

   .املتعلق�ن باحتالل امللك العمومي 1914و 
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 اح��ام الشروط املدرجة �� دف�� التحمالت

كما �و معلوم أن رخصة �حتالل املؤقت للملك العمومي من أ�م الرخص ال�� تت�لف الو�الة  

الوطنية للموا�ئ بإصدار�ا لأل��اص سواء �انوا طبيعي�ن أو معنو��ن م�� تم إيداع طلب �� �ذا الشأن، 

صة بمجموعة من الشروط املدرجة �� دف�� التحمالت ال�� غ�� أن املشرع قيد �ستفادة من �ذه الرخ

تمسكھ الو�الة الوطنية للموا�ئ، إذ �� حالة عدم اح��ام �ل �ذه الشروط أو أحد م��ا فإنھ يحق لإلدارة 

  .��ب �ذه الرخصة من املستفيد

  :وتتمثل �ذه الشروط املدرجة �� دف�� التحمالت �� الشروط التالية

 .موضوع �حتالل

 .ع القطعة املراد احتالل�ا ومساح��اموق

 .سنة 20مدة �حتالل ال�� ال يمكن أن تفوق 

عقد أو عقود التأم�ن الواجب ع�� ا��تل إبرام�ا لتأم�ن مسؤوليتھ عن �ضرار ال�� قد ي��ق�ا 

 .بالغ��

 .أتاوى �حتالل وطر�قة مراجع��ا

 .ان��اء �شغال عند �قتضاء طبيعة ��شاءات والبنايات املراد إقام��ا وكذلك أجال

 .شروط تجديد الرخصة و����ا

شروط إعادة �ماكن إ�� حال��ا �و�� عند ان��اء �حتالل، وعند �قتضاء، تلك املتعلقة ب�سليم 

 .��شاءات والبنايات املنجزة ع�� امللك العمومي املينا�ي إ�� الو�الة الوطنية للموا�ئ

سواء �ان معنوي أو طبي�� يتع�ن عليھ اح��ام �ذه الشروط املدرجة ول�ذا، يتع�ن ع�� ال��ص 

ال�� نصت ع�� �ذه  28وإال تتم ��ب �ذه الرخصة منھ، لكن ما يالحظ �� �ذه املادة  ��1 دف�� التحمالت

  . الشروط أ��ا لم تحدد �ل �ذه الشروط �� ع�� س�يل ا��صر أم ع�� س�يل املثال

  

  

                                                 
غالل أو رخص �حتالل املؤقت للملك العمومي املينا�ي داخل ميناء ال يمكن منح امتيازات أو رخص است"  15.02من القانون  27تنص املادة  1

   ".موضوع امتياز تدب�� من قبل صاحب �متياز وال�� ال تصبح صا��ة و��ائية إال �عد مصادقة الو�الة املذ�ورة عل��ا
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 ؤقت للملك العمومي املينا�يحاالت ��ب رخص �حتالل امل

ع�� الشروط ال�� تخول �ستفادة من رخصة  15.02من القانون  28إذا �ان املشرع نص �� املادة 

�حتالل املؤقت للملك العمومي، فإنھ �� املقابل نص ع�� ا��االت ال�� يحق للو�الة الوطنية للموا�ئ 

وط ال�� �ع�د ��ا املستفيد �� دف�� التحمالت، وقد ��ب �ذه الرخصة إذا تب�ن ل�ا عدم اح��ام تلك الشر 

  :ع�� ا��االت ال�� يمكن ف��ا للو�الة ��ب الرخصة وتتج�� �� 18.02من القانون  29نص املشرع �� املادة 

 .إذا لم تح��م الشروط ال�� تتضم��ا

 .إذا لم �شرع �� استعمال�ا داخل �جل ا��ددة

ملوافقة املسبقة للو�الة الوطنية للموا�ئ أو عند �قتضاء موافقة إذا تم تفو���ا أو تحو�ل�ا بدون ا

 .صاحب امتياز تدب�� امليناء

 .إذا لم يتم �سديد �تاوى �� �جال ا��ددة

 .إذا استعملت البقعة ا��تلة لغرض أخر غ�� ذلك املرخص بھ

ھ مخالفات ����ء لل�شاط إذا �عرض املستفيد من الرخصة أو ممثلھ القانو�ي إلدانة قضائية الرت�اب

 .املمارس أو لسمعة امليناء

 .إذا صدر حكم ��ا�ي بالتصفية القضائية �� حق صاحب الرخصة

وقبل ��ب الرخصة من املستفيد توجھ إليھ الو�الة الوطنية للموا�ئ إنذار كتا�ي ��ذا ا��صوص 

 ي��تب عنھ أي �عو�ض بإحدى طرق التبليغ املنصوص عل��ا �� القانون، كما أن ��ب �ذه الرخصة ال

  .1يمكن للمستفيد املطالبة بھ �� حالة ما إذا ��بت منھ �ذه الرخصة

أعاله،  5و  2و 1و�� حالة إذا لم �ستجب املستفيد من الرخصة �� ا��االت املذ�ورة �� البنود 

ر والذي ال يمكن أن لإلنذار الكتا�ي املوجھ لھ بالطرق القانونية للتبليغ داخل �جل ا��دد لھ �� �ذا �نذا

  .در�م 20000و 5000يقل عن ش�ر، يمكن للو�الة الوطنية للموا�ئ أن تج��ه ع�� أداء غرامة ت��اوح ب�ن 

                                                 
�عاقب ���اص الطبيعيون واملعنو�ون " �� أنھاملنظم للو�الة الوطنية للموا�ئ وشركة استغالل املوا�ئ ع 15.02من قانون  62تنص املادة  1

إ�� ألف در�م ) 50.000(الذين �ستغلون أ�شطة مينائية بدون رخصة والسفن ال�� ت��أ إ�� خدما��م �غرامة من خمس�ن الف در�م 

)100.000."(   
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وتجدر �شارة �� �ذا الصدد أنھ يمكن للمستفيد �ستفادة من التعو�ض �� ا��الة ال�� يتم ف��ا 

املادة أعاله م�� تكبد ضرر مباشرا من جراء ��ب الرخصة ألسباب غ�� تلك ال�� سبقت �شارة إل��ا �� 

 .�ذا ال��ب

  منح �متيازات من طرف الو�الة الوطنية للموا�ئ: الفقرة الثانية

املتعلق باملوا�ئ و�إ�شاء الو�الة  15.02من القانون  16حسب منطوق املادة  1يخضع لنظام �متياز

  :الوطنية للموا�ئ وشركة استغالل املوا�ئ ما ي��

 .املوا�ئ تدب��

 .استغالل محطات مينائية وأرصفة ومعدات امليناء العمومية

 .استغالل املعدات املينائية ا��صوصية ع�� جانب الرصيف للنقل ع�� ظ�ر السفن والرصيف

 .املناولة املينائية

و�تم منح �متياز �عد �عالن عن املنافسة ع�� غرار ما �و معمول بھ �� نظام الرخصة غ�� أنھ 

ن ال��وء إ�� مسطرة التفاوض املباشر إذا �ان ال�شاط املينا�ي س��اول ل��ساب ا��اص لطالب يمك

 .�متياز أو إذا لم يتم �عد �عالن عن املنافسة تقديم أو قبول أي عرض

وع�� غرار نظام الرخصة، فلمنح نظام �متياز ال بد من توفر شروط وضوابط قانونية، و�� حالة 

 .يتم إ��اءه عدم توفر�ا فإنھ

 شروط منح نظام �متياز: أوال

إلم�انية ممارسة شركة استغالل املوا�ئ أل�شط��ا املينائية فقد ��أت الو�الة الوطنية للموا�ئ إ�� 

مع�ا �إطار قانو�ي ينظم عمليات املناولة املينائية، وإلم�انية القيام بذلك فقد حددت  2إبرام عقد امتياز

املنظم للو�الة الوطنية للموا�ئ وشركة استغالل املوا�ئ الشروط الواجب  15.02من القانون  24املادة 

توفر�ا �� املستفيد من عقد �متياز، حيث يتع�ن أن ي�ون ��صا معنو�ا سواء �ان خاضعا للقانون 

                                                 
و احد ���اص املعنو�ة ا��اصة أو العامة يقصد باالمتياز �ع�د �دارة مانحة �متياز بموجب عقد إداري، إ�� أحد �فراد ا��واص أ 1

بتدب�� مرفق عام غالبا ما ي�ون تجار�ا أو صناعيا خالل مدة محددة ع�� نفقتھ و��سابھ وتحت مسؤوليتھ، مقابل تقا��� رسوم من 

  .املنتفع�ن من خدمات املرفق

 . 139املطبعة، ص  ، بدون ذكر2009إبرا�يم �ومغار، املرافق العامة الك��ى ع�� ن�� التحديث، طبعة 
�عاقب ���اص املعنو�ون الذين " ع�� أنھ  15.02من قانون  62تجدر �شارة �� �ذا الصدد إ�� أن املشرع نص �� الفقرة الثانية من املادة  2

إ�� عشرة مالي�ن ) 1.000.000(يقومون بدون اتفاقية امتياز بتدب�� ميناء أو استغالل مينا�ي خاضع لنظام �متياز �غرامة من مليون در�م 

   )".10.000.000(در�م 
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العام أو ا��اص، مما �ع�� إقصاء ���اص الطبيعي�ن من �ذه �م�انية كما سبقت �شارة إ�� ذلك �� 

  .طار نظام الرخصةإ

و�تع�ن عليھ اح��ام الشروط العامة الستغالل امليناء و�نود دف�� التحمالت والذي ينص خصوصا 

  :ما ي��

 .موضوع �متياز وتحديد املنطقة ال�� �شمل�ا

شروط وأجال إنجاز الب�يات التحتية والتج���ات وامل�شأت إذا �علق �مر بامتياز �ستغالل 

 .والبناء

 .وشروط تدب�� واستغالل امل�شأت املذ�ورة وشروط وكيفيات صيان��امعاي�� 

 .الت�اليف و�ل��امات امل��تبة ع�� صاحب �متياز

 .أتاوى �متياز وطرق اح�سا��ا وكيفية �سديد�ا

سنة قابلة  30اح��ام مبدأ املساواة �� معاملة املرتفق�ن طيلة مدة �متياز وال�� ال يمكن أن تتجاوز 

 .سنة 20يد بمدة إضافية ال يمكن أن تتعدى للتجد

وعند �قتضاء يجب أن يتضمن دف�� التحمالت كيفية اح�ساب التعو�ض ا��ول لصاحب 

  .�1متياز �� حالة إ��ائھ ألسباب غ�� عدم �ح��ام لبنود العقد أو التفاقية �متياز

  منح اتفاقية �متياز: ثانيا

بقرار صادر عن مدير الو�الة الوطنية للموا�ئ �عد مصادقة  �سلم اتفاقية �متياز للمستفيد

  :ا��لس �داري للو�الة الوطنية للموا�ئ ع�� �ذه �تفاقية وال�� يتع�ن أن تتضمن البيانات التالية

 .موضوع �متياز

محتوى املمتل�ات املفوتة وعند �قتضاء القواعد املنظمة ملمتل�ات الرجوع واملمتل�ات موضوع 

 .��اء أالس��داديال

 .سنة 20سنة قابلة للتمديد ملدة ال تتعدى  30مدة �متياز ال�� ال يمكن أن تتجاوز 

                                                 
غ�� أنھ �� حالة ��ب الرخصة ألسباب أخرى تلك ال�� سبقت " ... ع�� أنھ  15.02من القانون  29نص املشرع �� الفقرة �خ��ة من املادة  1

، لكن لم يب�ن "اشرا من جراء �ذا ال��ب�شارة إل��ا �� �ذه املادة يخول ال��ب املستفيد من الرخصة ا��ق �� �عو�ض إذا تكبد ضررا مب

   .ا���ة ال�� تمنح التعو�ض لفائدة املتضرر من ��ب الرخصة
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 .التحمالت و�ل��امات املتعلقة بصيانة وتكييف الب�يات التحتية و امل�شأت

 .اح��ام الشروط املتعلقة بالدفاع الوط�� و�من العام، وشروط التجديد والتمديد عند �قتضاء

  حاالت سقوط �متياز: ثالثا

وعند �قتضاء لصاحب �متياز تدب�� امليناء أن يقرر تلقائيا  15.02من قانون  26لقد خولت املادة 

  : و�دون �عو�ض إسقاط ا��ق �� �متياز �� ا��االت التالية

 .عدم الشروع �� مزاولة ال�شاط محل �متياز �� �جال ا��ددة

 .� أساس�ا تم منح �متيازفقدان الشروط ال�� ع�

 .أش�ر 6التوقف عن مزاولة ال�شاط ملدة تز�د عن 

 .صدور حكم قضا�ي من أجل ارت�اب أفعال ����ء لل�شاط املزاول أو لسمعة ال�شاط

 .حالة التصفية القضائية

� املع�� غ�� أنھ بال�سبة ل��االت الثالث �و��، فإنھ يتوجب ع�� �دارة امل�لفة توجيھ إنذار كتا�ي إ�

باألمر من أجل �سو�ة وضعيتھ بالطرق القانونية للتبليغ مع منحھ أجال للقيام ��ذه ال�سو�ة، وال يمكن أن 

در�م، وإذا استمرت  10000در�م و  1000يقل عن ش�ر وذلك مع إم�انية فرض غرامة ت��اوح ب�ن 

  .ا��الفة ش�را �عد فرض الغرامة يتم رفع�ا للضعف

  م الو�الة الوطنية للموا�ئ �� ��يئة املوا�ئم�ا: املطلب الثا�ي

فضال عن امل�ام ال�� ذكرنا�ا سلفا تختص ��ا الو�الة الوطنية للموا�ئ بموجب النصوص القانونية 

املضمنة �� القانون املنظم للو�الة الوطنية للموا�ئ وشركة استغالل املوا�ئ فإ��ا تت�لف بم�ام تتعلق 

  .بمجال ال��يئة املينائية

ا �انت املوا�ئ �� نقطة انطالق �ل عملية أو �شاط بحري كيفما �ان، فإنھ يجب أن ت�ون �ذه وإذ

املوا�ئ مج�زة ب�ل التج���ات ال�� �ساعد ع�� تنفيذ أو القيام ��ذه ��شطة وسط امليناء ع�� اعتبار أن 

  .�ذا �خ�� يحتوي ع�� مجموعة من املرافق ذات ��مية �� العمل املينا�ي

نحاول طي �ذا املطلب الوقوف ع�� �عض التج���ات ال�� تت�لف ��ا الو�الة الوطنية  وسوف

  .للموا�ئ واملسندة إل��ا بموجب النصوص القانونية �� �ذا �طار
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  تج���ات الب�يات التحتية ا��اصة باملوا�ئ: الفقرة �و��

م بھ �� ا��ال �قتصادي ع�� �عد امليناء من املرافق �س��اتيجية ل�ل بلد نظرا للدور الذي يقو 

وجھ ا��صوص، وح�� يتمكن من القيام ب�ل �دوار ال�� خصص من أجل�ا امليناء ال بد لھ من أن يتوفر 

ع�� مجموعة من التج���ات الضرور�ة ال�� من خالل�ا يتم تلبية �ل ��شطة ال�� تباشر وسط امليناء، 

و�الة الوطنية للموا�ئ تتمثل �� بناء الطرق وإصالح�ا، ثم مد ولعل أبرز الب�يات التحتية ال�� تقوم ��ا ال

امليناء �شب�ات السكك ا��ديدية �ذا من ج�ة، ومن ج�ة أخرى تزو�د امليناء �شب�ات التط��� واملاء 

  .والك�ر�اء

  إصالح الطرق وشب�ات السكك ا��ديدية باملوا�ئ : أوال

ا�ئ باعتبار�ا السلطة املينائية كما جاء �� من ب�ن �ختصاصات املسندة للو�الة الوطنية للمو 

ح�� �س�ل تصدير  1م�مة بناء الطرق و إصالح�ا، ثم مد املوا�ئ �شب�ات السكك ا��ديدية 15.02القانون 

  .�عض املواد ذات ��مية لبلدان أخرى 

ط بال�سبة إلصالح الطرق املينائية تدخل ضمن م�ام الو�الة الوطنية للموا�ئ بداخل امليناء فق

ول�س خارج�ا، حيث أنھ ال يمكن أن يتصور ميناء يحتوي ع�� مجموعة املرافق ال�� تلعب دورا م�ما �� 

املبادالت التجار�ة دون أن ي�ون امليناء يتوفر ع�� طرق ذات مواصفات عالية ت�ناسب مع �ل ��شطة 

  .2ال�� يتم القيام ��ا وسط امليناء

ة للموا�ئ أن تقوم بدراسات ووضع التصاميم ال�� تتالءم مع و�مع�� أخر، يتع�ن ع�� الو�الة الوطني

��يئة امليناء وجب أن ت�ون �ذه الطرق ممتدة ��ميع املرافق والورشات ال�� توجد �� امليناء �غية �س�يل 

املنظم للو�الة  15.02من القانون  8عمليات التصدير أو �ست��اد، ول�ذا نجد املشرع املغر�ي نص �� املادة 

طنية للموا�ئ وشركة استغالل املوا�ئ ع�� أنھ من ب�ن امل�ام التدب��ية ال�� �شرف عل��ا الو�الة نجد الو 

 .3صيانة وإصالح وتدب�� واستغالل شب�ات السكك ا��ديدية والطرق واملاء والك�ر�اء والتط���

وفر عل��ا كما �عت�� شب�ات السكك ا��ديدية باملوا�ئ من التج���ات الضرور�ة ال�� يجب أن تت

املوا�ئ ال�� ت�ون قر�بة من املناطق وال�� ت�ون غنية ببعض املوارد وال�� يتم تصدير�ا إ�� ا��ارج 

                                                 
صيانة وإصالح وتدب�� واستغالل شب�ات السكك ا��ديدية .... �شمل تدب�� املوا�ئ، "  15.02من القانون  8تنص الفقرة الثالثة من املادة  1

   ..".والطرق واملاء والك�ر�اء والتط���
 تدخل الت�اليف ا��صصة لبناء �ذه التج���ات �� امل��انية ا��صصة للميناء ال�� تدخل ضمن خانة النفقات ال�� تنفق�ا الو�الة الوطنية 2

  .للموا�ئ، حيث تنقسم م��انية الو�الة إ�� شق�ن شق خاص بال�سي�� وشق خاص بالتج���ات
ناه �� ا��انب املتعلق بالتج���ات املتعلقة بالك�ر�اء وإصالح الطرق و شب�ات السكك التقتصر م�ام الو�الة الوطنية للموا�ئ فيما ذكر  3

  .ا��ديدية وغ���ا وإنما الب�ية التحتية �شمل مجموعة من التج���ات
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�الفوسفاط مثال، ف�ذه املادة ا��يو�ة يتم نقل�ا عن طر�ق شب�ات السكك ا��ديدية املمتدة من مصدر�ا 

  .إ�� امليناء داخل صناديق حديدية معدة ل�ذا الغرض

  شب�ات التط��� والك�ر�اء باملوا�ئ توف�� : ثانيا

تتواجد بامليناء مجموعة من الوحدات الصناعية والتجار�ة ت�شط �� مجموعة من �غراض ال�� 

خصصت من أجل�ا �ذه الوحدات، حيث يتم صنع مجموعة من املواد والسلع املعدة للتصدير وال�� يتم 

نتاجية الصناعية من صنع منتوجات، فإ��ا توز�ع�ا أيضا �� الداخل، ول�ي تتمكن �ذه الوحدات � 

�ستعمل مجموعة من �الت ال��مة، و�التا�� ال بد من تزو�د امليناء �شب�ات الك�ر�اء ل�شغيل تلك 

أألألت و�ج�زة ال�� �ستخدم�ا �ذه الوحدات ثم إيصال شب�ات التط��� ل�ذه الوحدات من أجل تفر�غ 

  .جنب تلو�ث الب�ئة البحر�ة من مخلفات �ذه املوادالبقايا واملواد املضرة ف��ا من أجل ت

  تج��� �ماكن ا��صصة لأل�شطة املينائية: الفقرة الثانية

فضال عن امل�ام ال�� تقوم ��ا الو�الة الوطنية للموا�ئ فيما يخص إصالح الطرق وصيانة شب�ات 

�الة الوطنية للموا�ئ م�مة السكك ا��ديدية ثم توف�� شب�ات التط��� والك�ر�اء، تدخل ضمن م�ام الو 

تج��� �ماكن ا��صصة إلصالح السفن ورسو�ا بامليناء ثم �ماكن ا��صصة لأل�شطة التجار�ة 

  .والصناعية

وسنحاول �� �ذه الفقرة التطرق إ�� م�مة الو�الة الوطنية �� تج��� �ماكن ا��صصة إلصالح 

  .ا��صصة لأل�شطة التجار�ة والصناعيةالسفن ورسو�ا بامليناء، ثم ثانيا تج��� �ماكن 

  �ماكن ا��صصة إلصالح السفن ورسو�ا باملوا�ئ: أوال

��دف املشرع من إحداثھ للو�الة الوطنية للموا�ئ إ�� القيام بممارسة السلطة املينائية ال�� �س�� 

�ة ال�� تتطل��ا املوا�ئ من ورا��ا تنظيم امليناء وتدب��ه و�عز�زه بمجموعة من التج���ات �ساسية والضرور 

  .ح�� يمكن للو�الة أن تقوم ب�ل ا��دمات ال�� تتطل��ا ��شطة املينائية

وتدخل ضمن اختصاصات الو�الة الوطنية للموا�ئ م�مة بناء وتج��� �ماكن ا��صصة إلصالح 

سفن  السفن ال�� قد تتعرض ��وادث أثناء رحل��ا أو ال�� تتعرض ��وادث ناجمة عن تصادمات مع

، و�التا�� يتطلب �مر إخراج �ذه السفن أو امل�شآت خارج البحر ووضع�ا �� أماكن خاصة إلصالح 1أخرى 

  .�عطاب ال�� �عرضت ل�ا السفن

                                                 
ت�ن أو ب�ن ا��ادث الذي يحصل ب�ن سفي�ت�ن بحر�" من مدونة التجارة البحر�ة بأنھ  292عرف املشرع املغر�ي التصادم البحري �� الفصل  1

  ".سفينة بحر�ة وسفينة للمالحة الداخلية �غض النظر عن املياه ال�� وقع ف��ا
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ومن ج�ة أخرى، �عمل الو�الة الوطنية للموا�ئ ع�� تحديد �ماكن ا��صصة لرسو السفن أثناء 

ا��ملة فوق�ا عن طر�ق شر�ات متخصصة �� نقل ا��او�ات  قدوم�ا من بلد أو أثناء إفراغ�ا من البضا�ع

  .أو البضا�ع من السفن إ�� ال�� أو امليناء

  �ماكن ا��صصة لأل�شطة التجار�ة والصناعية: ثانيا

ال تقف م�ام الو�الة الوطنية للموا�ئ عندما ذكرناه من امل�ام أو �ختصاصات ال�� تتمتع ��ا 

نما تمتد إ�� بناء أماكن مخصصة لأل�شطة التجار�ة أو الصناعية ال�� يتم بموجب القانون املذ�ور، وإ

  .استغالل�ا من طرف إحدى شر�ات استغالل املوا�ئ ال�� حصلت ع�� رخصة �ستغالل من طرف الو�الة

و�تع�ن ع�� الو�الة الوطنية للموا�ئ ع�� تخصيص أماكن خاصة ب�ل العمليات التجار�ة 

ء �و عبارة عن منطقة صناعية يتوفر ع�� وحدات متنوعة كميناء أ�ادير مثال، ف�ذا والصناعية، ألن املينا

  .�1خ�� نجده يتضمن وحدات تجار�ة وصناعية لعدة شر�ات مختلفة

  م�ام الو�الة الوطنية للموا�ئ �� مراقبة املوا�ئ: املبحث الثا�ي

دير و�ست��اد ع�� وجھ ا��صوص، نظرا للم�انة ال�� يحتل�ا امليناء �� �قتصاد بصفة عامة والتص

�ذا إ�� جانب مختلف ��شطة ال�� تزاول بامليناء نا�يك عن استخدام �عض املواد املشعة وا��ط��ة ثم 

ا��لفات ال�� ت��تب عن ��شطة والصيد البحري، �عمل الو�الة الوطنية للموا�ئ ع�� القيام بم�مة 

�� �ستغالل ثم ا��فاظ ع�� �من املينا�ي وذلك من خالل اتخاذ الرقابة ع�� امليناء و�شمل �ذه الرقابة ع

التداب�� و�جراءات لوقوع حوادث تؤثر ع�� �شاط امليناء باإلضافة إ�� حرص الو�الة الوطنية للموا�ئ من 

  .ا��فاظ ع�� السالمة املينائية دون أن ن���� أ�مية الب�ئة املينائية من �ذه الرقابة

بحث �حاطة ب�ل امل�ام املتعلقة باملراقبة املينائية ال�� تقوم ��ا الو�الة الوطنية وسنعمل �� �ذا امل

  .للموا�ئ

                                                                                                                                                         
  :ول�ي يخضع التصادم البحري ملقتضيات القانون البحري يجب أن تكتمل الشروط التالية

  .أن يحدث ب�ن سفي�ت�ن عائمت�ن - 1

  .أن ت�ون ع�� �قل إحدا�ما سفينة بحر�ة - 2

   .� ب�ن امل�شأت�نأن يحدث التحام فع� - 3
 باإلضافة إ�� املناطق ال�� ذكرنا�ا، يجب أن يتوفر امليناء ع�� مناطق خاصة لبناء وإصالح السفن ثم مناطق خاصة عند �قتضاء إل�شاءات 1

   .البحر�ة امللكية
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م�ام الو�الة الوطنية للموا�ئ �� مراقبة �ستغالل املينا�ي وا��فاظ ع�� �من : املطلب �ول 

  املينا�ي

رة من صور الرقابة ال�� تدخل �عت�� الرقابة ع�� �ستغالل املينا�ي وا��فاظ ع�� �من املينا�ي صو 

�� م�ام أو اختصاصات الو�الة الوطنية للموا�ئ، فامليناء �و فضاء تتم فيھ عدة أنواع من �ستغالالت 

إما من طرف شر�ات �عمل �� امليناء وإما من طرف أ��اب السفن والبواخر واملركبات الصغ��ة 

الو�الة الوطنية للموا�ئ رقاب��ا ع�� امليناء ثم  واملتوسطة، وح�� ال يتم �فراط �� �ستغالل تمارس

تحافظ ع�� عدم �خالل بالسالمة املينائية وذلك من خالل اتخاذ عدة إجراءات اح��از�ة تجنبا لوقوع 

  .�عض ا��وادث داخل امليناء وا��فاظ ع�� استقرار �من املينا�ي

  مراقبة �ستغالل املينا�ي: الفقرة �و��

الفقرة ا��ديث عن الرقابة ال�� تباشر�ا الو�الة الوطنية للموا�ئ ع�� السفن أو  سنحاول �� �ذه

العمارات سواء عند دخول�ا أو خروج�ا أو رسو�ا و�ل ما يتعلق بالعمليات التنظيمية بامليناء ثم الرقابة 

أثناء عبور�م أو  ع�� الب�يات التحتية للميناء والتج���ات وأخ��ا الرقابة ال�� تنصب ع�� الر�اب والبضا�ع

  نزول�م للسفن

  مراقبة السفن الراسية �� املوا�ئ: أوال

�ستمد الو�الة الوطنية للموا�ئ �عض م�ام�ا وصالحيا��ا من القانون الداخ�� ال�� تضعھ و�تم 

املصادقة عليھ من طرف ا���ات ا��تصة، حيث وضعت الو�الة الوطنية للموا�ئ مجموعة من القواعد 

ليات ال�� تباشر�ا فوق امليناء، ومن ب�ن �ذه القواعد ال�� وضع��ا نجد مسألة املراقبة لتنظيم �ل العم

  . 1ع�� السفن فيما يتعلق �عملية دخول وخروج السفن

من النظام الداخ�� مليناء أ�ادير �� مراقبة السفن، فإ��ا تخضع وصول السفن  5وحسب املادة 

مع مراعاة " من يأ�ي أوال و�و مستعد للعمل يخدم أوال "لألسبقية ���ز م�ان للرسو با��طات لقاعدة

  .�ست�ناءات ال�� أورد�ا النظام الداخ�� مليناء أ�ادير

                                                 
من مدونة التجارة البحر�ة ع��  �2 الفصل تجب �شارة إ�� أن املشرع املغر�ي أنھ لم �عرف السفينة وإنما م���ا عن السفن ال��ر�ة إذ نص � 1

  ".السفينة �� امل�شأة ال�� تمارس باعتياد املالحة البحر�ة" أن 

  :وح�� �عت�� السفينة م�شأة عائمة يجب أن تتوفر ع�� شرط�ن اثن�ن

  .أن تخصص للمالحة البحر�ة، أي أن ت�ون قد أعدت للمالحة البحر�ة ال ال��ر�ة - 1

  .أن تخصص السفينة ملمارسة املالحة البحر�ة أي للقيام ��ذا ال�شاط ع�� س�يل �ح��اف�عتياد، ومعناه  - 2

  :للتوسع أك�� ينظر ��ذا ا��صوص

   .ا��تار ب�ور، الوج�� �� القانون البحري، بدون ذكر الطبعة واملطبعة
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وإذا حصل أن وصلت سفي�ت�ن �� نفس الساعة، فاألو�� بالرسو تلك العمارة ال�� تث�ت أن مقام�ا 

، فاألسبقية �عود إ�� العمارة أو بامليناء ي�ون ملدة قص��ة، و�� حالة وجود سفن ل�ا نفس ف��ة �قامة

  .السفينة ال�� ي�ون رسو�ا بامليناء ال يتوقف ع�� حر�ات السفن �خرى الراسية بالرصيف

كما تراقب الو�الة الوطنية للموا�ئ من خالل أعوان��ا مدى جا�ز�ة السفن �عتاد املالحة ووسائل 

  .تفاقية الدولية ��ماية �رواح ال�شر�ة بالبحرمن � 5و �4تصال املالئمة كما تم �عر�ف�ا باملادت�ن 

باإلضافة إ�� ذلك، تراقب الو�الة الوطنية للموا�ئ مدى اح��ام ���اص امل�لف�ن بالسفن لل��امج 

ال�� �عد�ا الو�الة فيما يخص بالوقوف وإعداد التوقفات ثم مراقب��ا للسفن من حصول�ا ع�� الرخص 

ثم استعانة السفن باإلرشاد �جباري أثناء دخول السفن أو ا��روج منھ  قصد الدخول والتحرك �� امليناء

  .أو املتحركة فيھ

  مراقبة الب�يات التحتية باملوا�ئ: ثانيا

تمتد رقابة الو�الة الوطنية للموا�ئ إ�� الب�يات التحتية للميناء، بحيث تحرص الو�الة الوطنية 

ثم إلزام املستغل  1لعام املينا�ي أو املس بالب�ية التحتيةللموا�ئ ع�� عدم إ��اق �ضرار ��ا و�امللك ا

باح��ام ا��مولة ال�� يمكن للب�يات التحتية والتج���ات املينائية أن تتحمل�ا وذلك حسب ما نصت عليھ 

من النظام الداخ�� مليناء أ�ادير والتج���ات املينائية، فضال عن إشعار السلطة املينائية عن �ل  52املادة 

  .ي��ق بامل�شأت والتج���ات املينائيةتلف 

  مراقبة السالمة وا��فاظ ع�� �من املينا�ي: الفقرة الثانية

�عدما تحدثنا عن مراقبة الو�الة الوطنية لالستغالل املينا�ي، سنحاول �� �ذه الفقرة الوقوف عند 

  .من ج�ة ثانيةمراقبة الو�الة ع�� السالمة املينائية من ج�ة وا��فاظ ع�� �من املينا�ي 

  مراقبة السالمة املينائية: أوال

تأخذ السالمة املينائية ح��ا �اما ضمن الرقابة ال�� تباشر�ا الو�الة الوطنية للموا�ئ باعتبار�ا 

ا��دث للو�الة الوطنية للموا�ئ وشركة  15.02السلطة السا�رة ع�� املوا�ئ وذلك بموجب القانون 

  .استغالل املينا�ي

                                                 
  :السليمة للم�شآت امليناء ونظاف��ا كما يمنع أيضا ال احد يحق لھ أن يضر بالوضعية" من النظام الداخ�� مليناء أ�ادير 51تنص املادة  1

  :�ضرار بالب�يات التحتية وامللك العام املينا�ي - 1 

عند جوالن ووقوف أو توقف العر�ات ع�� �جزاء العلو�ة لألرصفة ومجاري الرافعات و�صفة عامة ع�� �ل امل�شآت غ�� ا��صصة لتلك *  

  .�ستعماالت

  .ض�ر العمارات أو ترك�ا أو إسال��ا ع�� �رض أو ب�ن الرصيف والعمارة عند رمي البضا�ع من* 
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ة السالمة املينائية ب�ل من الوقاية وم�افحة ا��وادث ثم ببعض �جراءات ا��اصة وتتعلق مراقب

 .1باملواد املشعة

فيما يتعلق بالوقاية وم�افحة ا��وداث، �س�ر الو�الة الوطنية للموا�ئ بمقت��� النصوص  

مكن أن تصل إليھ املسموح العمل ��ا ع�� وقاية وتنظيم م�افحة ا��وادث ال�� تقع بحدود امليناء أو ال�� ي

من النظام الداخ��  87عن طر�ق ال�� أو البحر إضافة إ�� لعمليات �نقاد حسب ما نصت عليھ املادة 

  .مليناء أ�ادير

وانطالقا من نص املادة املشار إليھ أعاله ي�ب�ن أن الو�الة الوطنية للموا�ئ تقوم باتخاذ جميع 

ضطرابات ال�� من املمكن حصول�ا بامليناء وذلك حسب ما �جراءات ال�� من شأ��ا تفادي ا��وادث أو � 

  .�و مخول ل�ا بموجب النظام الداخ�� ل�ل ميناء

أما بال�سبة لإلجراءات ا��اصة باملواد املشعة ال�� قد ت�ون محل عمليات تصدير أو است��اد مواد 

ع�� �ذه املواد املشعة مشعة ونظرا ��طورة �ذه املواد، تقوم الو�الة الوطنية للموا�ئ بفرض رقابة 

وا��ط��ة سواء �انت معدة للتصدير أو �ست��اد وذلك من أجل �ح��از من حدوث انفجارات أو �سر�ب 

�ذه املواد املشعة إ�� امليناء، ول�ذا تلزم الو�الة الوطنية للموا�ئ ع�� ال��ص الذي ينوي است��اد أو 

�جراءات ال�� ت�ون منصوص عل��ا �� النظام الداخ�� تصدير �ذه املواد املشعة باالل��ام بمجموعة من 

  .ل�ل ميناء

من النظام الداخ�� مليناء أ�ادير نجده ينص ع�� أنھ يجب ع�� ز�ون أو وكيلھ أن  131وحسب املادة 

يخ�� القبطانية واملركز الوط�� للوقاية �شعاعية ب�ل طلب ترخيص بدخول ومناولة مواد مشعة 

�� �قل قبل وصول العمارة أو السفينة من خالل إيداع طلب لدى قبطانية امليناء مستوردة سبعة أيام ع

  :الوثائق التالية CNRPو 

 .طلب من أجل املناولة

ش�ادة من البلد املصدر �ش�� إ�� طبيعة املصدر املشع و�شاطھ، و�ش�د أن ال��صيص والتلفيف 

 .مطابقان ملقتضيات املنظمة البحر�ة الدولية

                                                 
يجب ع�� �ل ز�ون أو وكيلھ أن يخ�� القبطانية واملركز الوط�� للوقاية �شعاعية ب�ل " من النظام الداخ�� مليناء أ�ادير 131تنص املادة  1

وذلك ع�� إيداع لدى قيطانية ) السفينة(�قل قبل وصول العمارةطلب ترخيص بدخول أو مناولة مواد مشعة مستوردة سبعة أيام ع�� 

   CNPR:امليناء ولدى  الوثائق التالية

  .طلب من أجل املناولة -

  .ش�ادة من البلد �ش�� إ�� طبيعة املصدر املشع و�شاطھ و�ش�د أن ال��صيص أو التلفيف مطابقان ملقتضيات املنظمة البحر�ة الدولية -

  .اد مسلم من طرف السلطات ا��تصةترخيص باالست��  -

   .1تصر�ح خاص يتعلق �عبور املواد املشعة ع�� امليناء مطابق للنموذج املرفق بامل��ق رقم  -
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 .ست��اد مسلم من طرف السلطات ا��تصةترخيص باال 

عالوة ع�� ذلك  4تصر�ح خاص يتعلق �عبور املواد املشعة ع�� امليناء مطابق للنمودج املرفق رقم 

 .يجب ع�� الز�ون أو وكيلھ أن يخ�� السلطة ا��لية، ا��مارك، واملشغل املينا�ي املع��

  ا��فاظ ع�� �من املينا�ي: ثانيا

جراءات الالزمة من أجل ا��فاظ ع�� موان��ا وسالمة مستعمل��ا وامل��ددين عل��ا تتخذ �ل دولة �  

سواء ���اص أو السفن من خطر قد ��دد�م كتلف املبا�ي و امل�شاءات املينائية أو ا��رائق أو تلوث 

 .1مساحات املاء وأعماق �حواض

  �� الب�ئة املينائيةمراقبة الو�الة الوطنية للموا�ئ �� ا��فاظ ع: املطلب الثا�ي

تحرص الو�الة الوطنية للموا�ئ ع�� نظافة املوا�ئ، ول�ذا تقوم بمراقبة ع�� املستغل�ن للميناء ع�� 

مدى ال��ام�م بوضع النفايات �� �ماكن ا��صصة لذلك ال�� حدد��ا �� التصميم الداخ�� للميناء، �ذا 

  . ائيةاملين 2إ�� جانب فرض غرامات ع�� �ل من يضر بالب�ئة

  تخصيص أماكن بجمع وتخز�ن النفايات: الفقرة �و��

يتم وضع تصميم لل��يئة الداخلية ل�ل ميناء من املوا�ئ، و�ذا التصميم يتم وضعھ من قبل الو�الة 

  .3الوطنية للموا�ئ الذي ال يصبح ساري املفعول إال �عد املصادقة عليھ من قبل ا���ة الوصية ع�� امليناء

                                                 
�عت�� مستغل م�شاة مينائية مسؤوال عن استعمال ا��طط " من النظام الداخ�� مليناء أ�ادير ع��  163تنص الفقرة الثابثة من املادة  1

  ... ع�� م�شأتھ وعن صيانة الب�يات واملعدات املوضوعة برسم نفس ا��طط �م�� املطبق
ال شك أن تدب�� الب�ئة يندرج بطبيعتھ تحت العديد من ال�يئات الوزار�ة ال�� تتو�� تنفيذ اختصاصات ب�ئة قطاعية، دون إغفال مجموعة  2

م بأ�شطة تقنية وعلمية ذات عالقة مباشرة وغ�� مباشرة بحماية من �ج�زة العمومية وشبھ العمومية وكذلك ا��اصة ال�� تتو�� القيا

  ....الب�ئة

   .269إبرا�يم �ومغار، مرجع سابق، ال�امش، ص 
فإن مجلس إدارة الو�الة يتمتع ب�افة السلط و�ختصاصات الضرور�ة إلدارة الو�الة، ول�ذه الغاية ي�ت  15.02من القانون  36طبقا للمادة  3

  :�� القضايا العامة ال�� ��م الو�الة وخصوصا م��ا ا��لس بمدوالتھ

  .تحديد السياسة العامة للو�الة �� إطار التوج�ات ا��ددة من قبل ا���ومة -

  .حصر برنامج العمليات التقنية واملالية للو�الة -

  .حصر امل��انية وكذلك كيفيات تمو�ل برامج أ�شطة الو�الة ونظام �س��الك -

  .واتخاذ قرار برصد النتائجحصر ا��سابات  -

  تحديد �تاوى والرسوم والتعر�فة املينائية   

  .تحديد التنظيم �داري املركزي وا��ار�� للو�الة -

إقرار النظام �سا��� للمستخدم�ن والعمل ع�� املوافقة عليھ وفق الشروط املنصوص عل��ا �� النصوص ال�شر�عية والتنظيمية ا��اري  -

  .تعلقة بمستخدمي املؤسسات العامة��ا العمل امل
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ساسية ال�� يرمي إل��ا �ذا التصميم �و تحديد مناطق امليناء حسب �ستعمال ولعل الغاية � 

الرئ���� �املناطق التجار�ة ومناطق الصيد ومناطق ال��فيھ، و�اإلضافة إ�� ذلك، ألزم املشرع املغر�ي 

بموجب املادة السادسة الو�الة الوطنية للموا�ئ أن تحدد ع�� وجھ ا��صوص �� التصميم الذي تضعھ 

مجموعة من املناطق ومن أبرز�ا، املناطق والفضاءات ا��صصة الستقبال وجمع وتخز�ن النفايات 

الناجمة عن ��شطة البحر�ة واملينائية إ�� جانب تحديد مجموعة من املناطق ال�� تخصص ألغراض 

  .أخرى �� امليناء

�شطة ال�� تزاول �� امليناء و�كذا، فاملشرع را�� ا��انب املتعلق بالب�ئة املينائية نظرا لتنوع �

و�ثار امل��تبة ع��ا، ال���ء الذي دفعھ بالتنصيص �� املادة أعاله إ�� تخصيص أماكن بجمع وتخز�ن 

النفايات حرصا منھ ع�� نظافة امليناء وعدم تلو�ث الب�ئة املينائية بصفة عامة، ألنھ �� حالة إذا تمت 

فإنھ قد ت��تب عن ذلك نتائج وأضرار سواء بالعامل�ن باملوا�ئ أو  العناية با��افظة ع�� الب�ئة املينائية،

  .الوسائل اللوج�س�يكية املوجودة بامليناء

  فرض غرامات ع�� ملو�ي الب�ئة املينائية: الفقرة الثانية

ال يمكن �ل��ام با��افظة ع�� الب�ئة املينائية إال بوضع مجموعة من النصوص القانونية املسايرة 

�� تقر بفرض غرامات ع�� �ل ��ص أو شركة �عمل بامليناء ال�� ي��تب عن أ�شط��ا إضرار بالب�ئة مع�ا ال

املينائية وال�� ال ترا�� ا��فاظ ع�� الب�ئة املينائية، نا�يك عن عدم وضع النفايات باألماكن ا��صصة 

ع�� الب�ئة املينائية وما ي�تج ع��ا ل�ا بامليناء وال�� تم تحديد�ا من قبل الو�الة الوطنية للموا�ئ حرصا م��ا 

  .من أضرار �� حالة عدم ا��افظة عل��ا وصيان��ا

ول�ذا، نجد الو�الة الوطنية للموا�ئ بناء ع�� السلطة ا��ولة ل�ا بامليناء تفرض غرامات ع�� 

ز�ن النفايات ���اص ا��ل�ن أو امللوث�ن بالب�ئة املينائية الذين لم يح��موا �ماكن ا��صصة بجمع وتخ

  .ال�� وضع��ا الو�الة الوطنية للموا�ئ

و�كذا، فالو�الة الوطنية للموا�ئ تحرص ع�� نظافة وجمالية املوا�ئ من �ل ما قد ينقص من 

 .جمالي��ا وقيم��ا وجود��ا باملقارنة مع موا�ئ الدول �خرى 

                                                                                                                                                         
  .دراسة تصاميم ��يئة املوا�ئ قبل املصادقة عل��ا -

  .دراسة أنظمة استغالل املوا�ئ قبل املصادقة عل��ا -

  .املصادقة ع�� اتفاقيات منح �متيازات املتعلقة بالتدب�� و�ستغالل املينا�ي -

 .يك���� صفة املرفق العمومي املوافقة فيما يخص رخص �ستغالل املينا�ي الذي - -

املصادقة ع�� عقود الر�ون ال�� ي��م�ا أ��اب �متيازات لضمان تمو�ل وإنجاز و�غي�� وتمديد امل�شأت والبنايات والتج���ات  - -

   .الثابتة و��شاءات ذات الطبيعة العقار�ة املنصوص عل��ا �� �متيازات
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  و بین حمایة المجتمع وحقوق اإلنسان

�عت�� السياسة ا��نائية بمثابة مجموعة التداب�� ال�� تنظم من خالل�ا الدولة ردود �فعال ضد 

الظا�رة �جرامية، ولذلك ف�� ت�ب�� ع�� النظر �� �سس ال�� تقوم عل��ا �ل من سياسي�� التجر�م 

  .� و�جراءات ال�� يمكن من خالل�ا التصدي للظوا�ر �جرامية

وأمام تطور الظوا�ر �جرامية أصبح من الالزم والضروري تحديث وتطو�ر السياسة ا��نائية 

إنھ يحق ل�ا فرض القواعد ال�� من 

خالل�ا يمكن أن تضمن است�باب �من وم�افحة الظا�رة �جرامية، وذلك بمنع �ل �شاط ال يتوافق مع 

ف�ذه التداب�� تدخل �� . مصا���ا ومصا�� املواطن�ن وتوقيع العقو�ة املناسبة ع�� مرتكب �ذا ال�شاط

ولذلك نجد �عض . لتجنب �فات و�خطار ال�� ��دد ا��تمع

املفكر�ن وعلماء �جرام ينادون بضرورة جنوح السياسة نحو توجيھ املشرع ا��نا�ي إ�� ن�� سياسة 

التجر�م الوقا�ي ال�� ت�ب�� ع�� تحديد التداب�� الواجب اتخاذ�ا للتصدي لألخطار �جرامية الفردية أو 

و�� إطار التداب�� الوقائية ومحاولة معا��ة الظوا�ر �جرامية ا��ط��ة ال�� أصبحت ��دد 

ا��تمعات املعاصرة، ظ�ر العديد من �صوات املنادية بضرورة وضع قوان�ن للمجرم�ن ا��ط��ين، من 

ارت�اب �فعال �جرامية، و�و ما يطلق عليھ 

و�عت�� القانون ا��نا�ي للعدو كنمط جديد ومحتمل للقانون ا��نا�ي، يتضمن ما ي��ر �ش�ل 

وتتج�� . ملموس مضاعفة التدخالت �س�باقية ال�� �ش�ل مساسا خط��ا با��قوق �ساسية لألفراد

القانون �� �ونھ ��دف إ�� م�افحة �ر�اب و�ش�ال ا��ط��ة من ا��نوح �ا��رائم 

.  

  الدكتورة حنان السكتاوي
  باحثة �� القانون ا��اص
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و بین حمایة المجتمع وحقوق اإلنساننظریة القانون الجنائي للعد

    

�عت�� السياسة ا��نائية بمثابة مجموعة التداب�� ال�� تنظم من خالل�ا الدولة ردود �فعال ضد 

الظا�رة �جرامية، ولذلك ف�� ت�ب�� ع�� النظر �� �سس ال�� تقوم عل��ا �ل من سياسي�� التجر�م 

� و�جراءات ال�� يمكن من خالل�ا التصدي للظوا�ر �جراميةوالعقاب، وما يتعلق بالتداب�

وأمام تطور الظوا�ر �جرامية أصبح من الالزم والضروري تحديث وتطو�ر السياسة ا��نائية 

  .لتتما��� مع طموحات ا��تمع �� التصدي ل�ذه الظوا�ر ا��ط��ة

إنھ يحق ل�ا فرض القواعد ال�� من فإذا �انت الدولة �� املسؤولة عن أمن ا��تمع واستقراره، ف

خالل�ا يمكن أن تضمن است�باب �من وم�افحة الظا�رة �جرامية، وذلك بمنع �ل �شاط ال يتوافق مع 

مصا���ا ومصا�� املواطن�ن وتوقيع العقو�ة املناسبة ع�� مرتكب �ذا ال�شاط

لتجنب �فات و�خطار ال�� ��دد ا��تمعإطار التخطيط العام الذي تقوم بھ الدولة 

املفكر�ن وعلماء �جرام ينادون بضرورة جنوح السياسة نحو توجيھ املشرع ا��نا�ي إ�� ن�� سياسة 

التجر�م الوقا�ي ال�� ت�ب�� ع�� تحديد التداب�� الواجب اتخاذ�ا للتصدي لألخطار �جرامية الفردية أو 

  .قد تحوط با��تمع أو ��دد أفراده

و�� إطار التداب�� الوقائية ومحاولة معا��ة الظوا�ر �جرامية ا��ط��ة ال�� أصبحت ��دد 

ا��تمعات املعاصرة، ظ�ر العديد من �صوات املنادية بضرورة وضع قوان�ن للمجرم�ن ا��ط��ين، من 

ارت�اب �فعال �جرامية، و�و ما يطلق عليھ أجل ا��د من خطورة �عض ���اص ح�� ولو لم يقوما ب

  .القانون ا��نا�ي للعدو

و�عت�� القانون ا��نا�ي للعدو كنمط جديد ومحتمل للقانون ا��نا�ي، يتضمن ما ي��ر �ش�ل 

ملموس مضاعفة التدخالت �س�باقية ال�� �ش�ل مساسا خط��ا با��قوق �ساسية لألفراد

القانون �� �ونھ ��دف إ�� م�افحة �ر�اب و�ش�ال ا��ط��ة من ا��نوح �ا��رائم 

.املنظمة والعابرة للدول، أو منع �عض املنحرف�ن من ارت�اب جرائم أخرى 

  الدكتورة حنان السكتاوي   الدكتور صدیق الحطاب
  باحث �� علم �جتماع السيا���
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نظریة القانون الجنائي للعد

  

  

  

  

  :تم�يد

�عت�� السياسة ا��نائية بمثابة مجموعة التداب�� ال�� تنظم من خالل�ا الدولة ردود �فعال ضد 

الظا�رة �جرامية، ولذلك ف�� ت�ب�� ع�� النظر �� �سس ال�� تقوم عل��ا �ل من سياسي�� التجر�م 

والعقاب، وما يتعلق بالتداب�

وأمام تطور الظوا�ر �جرامية أصبح من الالزم والضروري تحديث وتطو�ر السياسة ا��نائية 

لتتما��� مع طموحات ا��تمع �� التصدي ل�ذه الظوا�ر ا��ط��ة

فإذا �انت الدولة �� املسؤولة عن أمن ا��تمع واستقراره، ف

خالل�ا يمكن أن تضمن است�باب �من وم�افحة الظا�رة �جرامية، وذلك بمنع �ل �شاط ال يتوافق مع 

مصا���ا ومصا�� املواطن�ن وتوقيع العقو�ة املناسبة ع�� مرتكب �ذا ال�شاط

إطار التخطيط العام الذي تقوم بھ الدولة 

املفكر�ن وعلماء �جرام ينادون بضرورة جنوح السياسة نحو توجيھ املشرع ا��نا�ي إ�� ن�� سياسة 

التجر�م الوقا�ي ال�� ت�ب�� ع�� تحديد التداب�� الواجب اتخاذ�ا للتصدي لألخطار �جرامية الفردية أو 

قد تحوط با��تمع أو ��دد أفرادها��ماعية ال�� 

و�� إطار التداب�� الوقائية ومحاولة معا��ة الظوا�ر �جرامية ا��ط��ة ال�� أصبحت ��دد 

ا��تمعات املعاصرة، ظ�ر العديد من �صوات املنادية بضرورة وضع قوان�ن للمجرم�ن ا��ط��ين، من 

أجل ا��د من خطورة �عض ���اص ح�� ولو لم يقوما ب

القانون ا��نا�ي للعدو

و�عت�� القانون ا��نا�ي للعدو كنمط جديد ومحتمل للقانون ا��نا�ي، يتضمن ما ي��ر �ش�ل 

ملموس مضاعفة التدخالت �س�باقية ال�� �ش�ل مساسا خط��ا با��قوق �ساسية لألفراد

القانون �� �ونھ ��دف إ�� م�افحة �ر�اب و�ش�ال ا��ط��ة من ا��نوح �ا��رائم  ��مية العملية ل�ذا

املنظمة والعابرة للدول، أو منع �عض املنحرف�ن من ارت�اب جرائم أخرى 

  الدكتور صدیق الحطاب
باحث �� علم �جتماع السيا���
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فماذا يقصد بالقانون ا��نا�ي الدو��؟ وما �� خصائصھ؟ وإ�� أي حد �ش�ل است�ناء من مبادئ 

  إ�� أي حد يمكن ل�ذا القانون أن يمنح ضمانات الح��ام حقوق ��سان؟ القانون ا��نا�ي التقليدي؟ ثم

سوف �عمل ع�� تقسيم �ذه الدراسة إ�� مبحث�ن، ن�ناول �� املبحث �ول مف�وم القانون ا��نا�ي 

أما املبحث الثا�ي فسوف نتطرق فيھ إ�� القانون ا��نا�ي للعدو ب�ن ضرورة �من . للعدو وخصائصھ

��سان من خالل تحديد مف�وم العدو ا��اطب بأح�ام �ذا القانون وسلطة العقاب  ومراعاة حقوق 

  .فيھ

  مف�وم القانون ا��نا�ي للعدو وخصائصھ: املبحث �ول 

�� مواج�ة الصراعات �جتماعية ا��ديدة الناشئة عن مجتمع ا��طر، تم تحو�ل القانون ا��نا�ي 

مع الز�ادة التدر�جية �� معدل ا��ر�مة وز�ادة قوة �عض و . من أجل تلبية املطالب ا��ديدة لل�شر�ة

تحاول الدولة إيجاد طرق جديدة لتكييف  –و�� أساسا قطاعات إر�ابية  –القطاعات �جرامية 

�� �ذه ا��اولة للقضاء ع�� العدو، . ال�شر�عات ا��نائية مع �ذا املستوى ا��ديد من ال��ديدات

ومنذ ذلك ا���ن، فإن . نائية موج�ة ضد أ��اص معين�ن �� ا��تمع�ستخدم الدولة قواعد عقابية است�

وضع قواعد جنائية جديدة ل�ما ي��ره أك�� فأك��، وإضفاء الشرعية ع�� �ذه �جابات ا��نائية املنفصلة 

و�ذا ما جعل مف�وم القانون ا��نا�ي للعدو يظ�ر �� . عن املفا�يم �ساسية للنظام القانو�ي نفسھ

  .ا��نائية املعاصرة�دبيات 

  فما املقصود بالقانون ا��نا�ي للعدو؟ وما خصائصھ؟

�� �ذا املبحث سوف نتحدث عن مف�وم القانون ا��نا�ي للعدو �� مطلب أول، ع�� أن نخصص 

  .املطلب الثا�ي ��صائص �ذا القانون 

  مف�وم القانون ا��نا�ي للعدو: املطلب �ول 

ن املفا�يم واملصط��ات غ�� املألوفة لدى العديد من القانوني�ن �ع�� القانون ا��نا�ي للعدو من ب� 

فإذا �ان القانون ا��نا�ي باملف�وم التقليدي �ع�� مجموع القواعد ال�� تنظم �فعال . �� العالم املعاصر

ا��رمية وتحدد العقو�ات القانونية املناسبة ل�ل فعل إجرامي وكيفية توقيع �ذه العقو�ات ع�� 

فإن القانون ا��نا�ي للعدو �و نموذج جديد ومحتمل للقانون ا��نا�ي يف��ض ا��طورة ا��رم�ن، 

ف�و . �جرامية لألفعال املرتكبة أو ال�� من شأ��ا أن ترتكب وت��ق ضررا خط��ا باألفراد وا��تمع

��رمية ال�� مجموعة القواعد القانونية �ست�نائية ال�� تمنح الدولة ا��ق �� تحديد ا��رائم و�فعال ا

ترتكب أو من شأ��ا أن ترتكب لضمان السيطرة ع�� �من والسالمة، وتوقيع العقاب ع�� ا��رم�ن 

ولذلك ف�ذا القانون �و استجابة ألزمة الدولة . املف��ض�ن سواء ارتكبت ا��رائم �� الواقع أم لم ترتكب
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�عمل ع�� اس�باق ا��ر�مة وتوقع�ا  ال�� لم �عد قادرة ع�� ضمان �من والسيطرة ع�� ا��ر�مة فأصبحت

  .1لتعاقب ا��رم�ن ا��تمل�ن

فقد أصبحت العقو�ة �� املف�وم ا��ديث وسيلة من وسائل ا��ماية ال�� يتخذ�ا ا��تمع، حيث 

وإ�� جانب الردع، . أصبحت ��دف إ�� تحقيق الردع و�صالح ل��ا�ي ح�� �غدو عضوا فعاال �� ا��تمع

  .2قائية يتخذ�ا ا��تمع لزجر ا��رائم ا��تملة الوقوع اعتبارا ��طور��افإ��ا أصبحت وسيلة و 

فالقانون ا��نا�ي للعدو �س�� �� �ساس إ�� تحييد عدو مف��ض وخط��، حيث يمنح الدولة 

إم�انية تحديد العدو �ي يفرد لھ معاملة خاصة غ�� املعاملة ا��ددة وفق القواعد العادية للقانون 

�ان �ذا �خ�� يجد ت��يرات ملرتك�� أي فعل جرمي �� �ختالالت �جتماعية أو التقص�� من فإذا . ا��نا�ي

الدولة، مما أدى إ�� �ذا �نحراف �� السلوك والذي خلف ن�يجة إجرامية �ستحق العقاب، فإن القانون 

فراد حادوا عن جادة ا��نا�ي للعدو ي�ب�� ع�� ضرورة معاملة طائفة معينة من ا��رم�ن ال كمواطن�ن أو أ

الصواب بإخالل�م بضوابط ا��د �د�ى للع�ش املش��ك داخل ا��ماعة مما �ستوجب زجر�م بالعقاب، 

. وإنما �أعداء أو مصادر خطر دائم يتع�ن معھ تو�� شر�م بأية طر�قة �انت وم�ما �لف ذلك من ثمن

ي تخاطب من خاللھ الدولة أعداء�ا ال ولذلك يمكن القول إن القانون ا��نا�ي للعدو �و ذلك القانون الذ

، مما يضعف ا��قوق �ساسية لألفراد و�ش�ل مساسا سافرا بحقوق ��سان، ملا يرتكز عليھ 3مواطن��ا

  .4من وسائل تتجاوز ا��االت التأدي�ية املعتادة

  خصائص القانون ا��نا�ي للعدو: املطلب الثا�ي

��نا�ي التقليدي ب�ونھ قانونا است�نائيا يخاطب يتم�� القانون ا��نا�ي للعدو عن القانون ا

. أ��اصا أو جماعات غ�� عادي�ن نظرا ��طور��م �جرامية، مما يجعلھ متجردا من الضوابط ��سانة

  .ولذلك فإن القانون ا��نا�ي للعدو يتم�� بمجموعة من ا��صائص غ�� العادية للقوان�ن

  قانون غ�� إ�سا�ي: أوال

انية ال �ش�� فقط إ�� الش�ل املتطرف للتعذيب، بل �ش�� إ�� أش�ال أخرى إن الصفة غ�� ��س

فمن �كيد أن اللمسة . أك�� غدرا وأشد ضراوة، تتم ممارس��ا باسم الواقعية وتحت غطاء حماية ا��تمع

                                                 
1Candido, Da Agra: La probation et ses contextes socio-historiques, vol LXIV 2011, p:403. 

نظر�ة السب�ية �� القانون ا��نا�ي، دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة بالقانون املصري وقوان�ن عر�ية وأجن�ية : دمحم خضر أحمد السبعاوي  2

  .9: ، ص2014بمنظور جنا�ي فلسفي، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القا�رة، 
3 Gunther Jajobs: Aux limites de l'orientation par le droit, le droit pénal de l'ennemi, Revue des Sciences Criminelles et de 

droit pénal comparé, N° 1,2009, p: 7. 
4 J. F. Dreuille: Le droit pénal de l'ennemi, éléments pour une discussion, Revue Jurisprudence, Revue Critique, 2012, pp: 

149-165.  
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��سانية ال�� أصبح يتم�� ��ا القانون ا��نا�ي ا��ديث أخذت �� التآ�ل مع ظ�ور مصط�� القانون 

ا�ي للعدو باسم الفعالية الواقعية والعملية، وال�� أصبح تأث���ا حادا ل�س فقط �� �نظمة ا��ن

فباسم الدفاع �جتما�� . 1الشمولية الدكتاتور�ة وإنما �� �عض �نظمة ذات الديمقراطية العر�قة أيضا

ا ع�� ا��طورة �جرامية وحماية ال��ايا ا��تمل�ن ولد من جديد نوع من املراقبة �جتماعية ت�ب�� أساس

  .مما �ش�ل تدم��ا و�سفا ملف�ومي املسؤولية وا��زاء

ومنذ زمن ل�س ببعيد أصبح القانون ا��نا�ي �ش�ل عام فر�سة لتيارات مختلفة ترمي إ�� خ��لة 

فظ�ور أش�ال جديدة من ا��ر�مة أدى إ�� ال�شكيك �� �راء ال�� تذ�ب إ�� أن القانون . أسس تأس�سھ

ي وحقوق ��سان رغم �عارض�ما يجب أن �ستمرا �� �عا�ش مستمر من أجل تحقيق قانون جنا�ي ا��نا�

ولعل �ذه �ضطرابات املن��ية ال�� . 2مقبول ع�� نطاق واسع �شأن املبادئ �ساسية ��قوق ��سان

لتقليدي ابتدع�ا الفقھ ا��نا�ي تحت أسماء وتصورات مختلفة، قد بددت مك�سبات القانون ا��نا�ي ا

  .3الذي طاملا �ان ينادي بوضع حدود وضمانات السلطة العقابية للدولة

فإذا �ان نظام العدالة ا��نائية الفعالة �و �ل نظام قائم ع�� التمسك بحماية حقوق ��سان �� 

س�� العدالة ومنع ا��ر�مة وم�افح��ا، وأن الدولة �� ا���ة الوحيدة ال�� ل�ا ا��ق �� فرض العدالة 

قامة أي نظام ملنع وقوع ا��ر�مة مما يجعل نظام العدالة ا��نائية ي�سم بالفعالية و�نصاف وإ

و��سانية، فإن القانون ا��نا�ي للعدو، وتحت غطاء محار�ة أعداء محتمل�ن للمجتمع والتصدي ��رائم 

وا��تمع، وا��د  اف��اضية، تجرد من �ل إل�سانية من أجل فرض معاي�� السلوك الالزمة ��ماية �فراد

  .من ا��ر�مة وز�ادة أمن الشعب وثقتھ بأن النظام عادل و�خدم املواطن املل��م بالقانون 

  قانون است�نا�ي: ثانيا

من املعروف أن القانون ا��نا�ي ح�� يحقق العدالة ا��نائية البد أن يقوم ع�� اح��ام مجموعة من 

��نا�ي ب�ونھ ينص ع�� أن �فعال ا��رمة والعقو�ات فمن حيث مبدأ الشرعية يتم�� القانون ا. املبادئ

ولذلك نجد مختلف القوان�ن ا��نائية تنص ع�� أنھ ال . املقررة ل�ا يجب أن ت�ون محددة بنص القانون 

ومن حيث مبدأ عدم رجعية القوان�ن ا��نائية، فإن العقو�ات . جر�مة وال عقو�ة أو تداب�� أمن �غ�� قانون 

�سري ع�� أفعال لم تكن مجرمة بنص القانون، ما لم يكن �ذا القانون �و �ص�� املقررة حديثا ال 

كما أن القانون ا��نا�ي يقوم ع�� مبدأ إقليمية القوان�ن و�التا�� سر�ان قواعده ع�� �افة ا��رائم . للم��م

أو ا��ار��  ال�� ترتكب فوق تراب إقليم مع�ن، ما لم ترتكب �عض ا��رائم املاسة بأمن الدولة الداخ��

                                                 
1Merielle Delmas-Marty: Etudes juridiques comparatives et internationalisation du droit, L'annuaire de College de France, 

N° 109, 2010, pp: 603-627. 
2De Gouttes, R: Droit pénal et droits de l'homme, Revue des Sciences Criminelles, 2000, p: 133 et Suits. 
3Zaffaroni, E,R: Dans un Etat de droit il n'y a que des délinquants, R.S.C, 2009, p: 43 et Suits. 
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و�ناك مبدأ آخر �ش�ل رك��ة أساسية يقوم عل��ا القانون . حيث يطبق مبدأ ��صية القانون ا��نا�ي

ا��نا�ي، �و مبدأ التفس�� الضيق للقاعدة ا��نائية الذي يلزم القا��� باح��ام النص ال�شر��� و�قوم 

كما أن قر�نة ال��اءة �� . ياسبتفس��ه �� أضيق حدوده و�ل��م بتطبيقھ حسب الصياغة اللفظية دون ق

  .�1صل �عد من مقومات القانون ا��نا�ي

، �ش�ل است�ناء ع�� 2غ�� أن القانون ا��نا�ي لعدو، كما نظر لھ املفكر �ملا�ي جون�� جا�و�ز

ف�ذا النموذج يذ�ب �� است�نائ�تھ املتطرفة إ�� حد خرق املبادئ �ساسية ال�� . القانون ا��نا�ي ا��ديث

م عل��ا القانون ا��نا�ي لتحقيق العدالة ا��نائية، ذلك أنھ ي��ر حق الدولة �� خرق حقوق ��سان يقو 

كما أنھ . ع�� �شديد العقو�ات، مما �ش�ل مسا بمبدأ الضرورة والتناسب ب�ن العقو�ة والفعل �جرامي

  .3يمس بضمانات ا��اكمة العادلة والعقو�ة املتوقعة

�ند مبدأ الشرعية ع�� أساس علما�ي مزدوج يؤكد ع�� أن القانون �و ففي املادة ا��نائية �س

. املصدر الوحيد للعقاب، باعتباره املع�� عن �رادة العامة يمنع تجاوز ا��دود املرسومة من طرف ا��تمع

 غ�� أن. فال يجوز محاكمة ��ص وال توقيفھ وال معاقبتھ إال وفق الطر�قة وا��االت ال�� يحدد�ا القانون 

  .4القانون ا��نا�ي للعدو يجعل الفرد خاضعا آللية مؤسسية قد تحرمھ من أية ضمانة قانونية

كما أن القانون ا��نا�ي للعدو �و امتداد طبي�� لنظر�ة القانون ا��نا�ي للفاعل، الذي يحاكم 

�وم اللي��ا�� فالقانون ا��نا�ي ل��ا�ي الذي يتعارض مع املف. الفرد بناء ع�� ما �و عليھ ول�س ملا فعلھ

للقانون ا��نا�ي ل�س مف�وما جديدا، و�مكن الوقوف ع�� تطبيقاتھ �� �نظمة الدكتاتور�ة ال�ليانية ال�� 

  .عرف�ا التار�خ

ومن ج�ة أخرى، �عت�� القانون ا��نا�ي للعدو تجاوزا لسيادة القانون، ذلك أنھ ي�ب�� ع�� حالة  

ضمانات سيادة القانون �س�ب الظروف �ست�نائية و�س�ب الطوارئ وال�� تف�م ع�� أ��ا �عليق مؤقت ل

  .5ا��اجة امل��ة والضرور�ة ال�� تدعو إ�� اتخاذ إجراءات فور�ة

فقد يدافع البعض بأن �عليق مبدأ سيادة القانون �و فقط مؤقت، ولكن ومن خالل إدراج �عمال 

يجعل من الصعب تصور وقت محدد  �شد خطورة �األعمال �ر�ابية ضمن قائمة الظروف �ست�نائية
                                                 

  .6-5: ، ص2005إش�الية التجر�م �� ال�شر�ع ا��نا�ي املغر�ي، مطبعة انفو�رنت، فاس، : دمحم التغدو��� 1
2 Gunther Jajobs: Aux limites de l'orientation par le droit, le droit pénal de l'ennemi, Revue des Sciences Criminelles et de 

droit pénal comparé, N° 1,2009, p: 7. 
3Aubert. S: L'ennemi dans le livre IV du code pénal français, approches comparées; Revue electronique de l'AIDP, 2002, p: 22 

et suits. 
4 Donnini; M: Les droits fondamentaux et la juridiction pénale comme garantie contre ou justification pour l'usage du droit 

comme arme? R S C, 2009, P: 31. 
5 Merielle Delmas-Marty: Etudes juridiques comparatives et internationalisation du droit, op. cit. 
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و�ذا من شأنھ أن يجعل حالة الطوارئ دائمة . للعودة إ�� مبدأ سيادة القانون بتوقف ��ديد �ر�اب

  .1ومستمرة

  قانون ا��طورة �جرامية: ثالثا

ففي مختلف . لقد فرضت �جراءات �ست�نائية مل�افحة العنف مساسا بالتوازن ب�ن ا��ر�ة و�من

بما ف��ا الديمقراطيات العر�قة، أصبحت ا��ر�ات الفردية ��ية ع�� مذبح �من باسم التصدي  الدول،

  .ل��طورة �جرامية وحماية �فراد وا��تمع

فبالعودة إ�� ما طرحھ م�ندس القانون ا��نا�ي للعدو جا�و�ز، نجد أن النموذج املثا�� إلعداد 

ما�ي، ذلك أن ال�دف الوحيد منھ �و منع �فعال �جرامية القانون ا��نا�ي للعدو �و درجة التدخل ا��

فا��طورة �جرامية لل��ص ا��تجز ل�ا أسبقية ع�� �ل ���ء، ف�و . "لل��ص املوضوع ر�ن �عتقال

  .2"عدو للمجتمع، ولم �عد مواطنا حرا وال مواطنا يتمتع بحقوقھ ال�املة

عل��ا القانون ا��نا�ي للعدو قد سبق تناول�ا  واملالحظ أن فكرة ا��طورة �جرامية ال�� ي�ب��

ف�ناك من ع�� عنھ فكرة ا��طورة . بالتحليل من طرف العديد من فق�اء القانون ا��نا�ي وعلم �جرام

الوقاية من ا��ر�مة أو قبول فكرة ا��الة ا��طرة و�خذ بتداب�� �مان "بفكرة الدفاع �جتما�� باعتباره 

و�مع�� آخر، فإ��ا ت�شأ �� . 3"�س�ب خطور��م الفردية واملناسبة ل�ذه ا��طورة املطبقة ع�� �فراد

كما أن . 4مجتمع فيھ منع ا��ر�مة أك�� من �كتفاء بالعقاب عل��ا، و�راد فيھ ا��ماية أك�� من �نتقام

بدد خطورة فردية تؤدي با��انح إ�� ا��ضوع لتداب�� ت"�� " �اروفالو"فكرة ا��طورة كما واج��ا 

  .5"خطورتھ

لكن املالحظ أن مبادئ الدفاع �جتما�� ا��ديد ت�ب�� ع�� فكرة مراعاة جملة من القواعد تتعلق 

أ�م�ا با��طورة �جرامية، وتطالب بتوافر نظرة جديدة �� معاملة ا��رم عن طر�ق تحقيق ارتباط وثيق 

�� جعل العقو�ات والتداب�� الوقائية �� ب�ن الدفاع �جتما�� والعلوم امل�ونة لعلم �جرام، وا��رص ع

غ�� أنھ . نظام مت�امل بي��ا ي�يح اتخاذ إجراءات وقائية قبل وقوع ا��ر�مة ع�� أساس ا��طرة �جرامية

يجب أن ي�ون ذلك �� ش�ل محدد و�� إطار اح��ام مبدأ الشرعية، مع مراعاة قواعد تضمن عدم ا��روج 

ا��الة ا��طرة و�يان صور�ا لتحديد ووضع الشروط والضمانات عن �ذا املبدأ أثناء صياغة مف�وم 

                                                 
1 Ibid. 
2 Gunther Jakobs: Aux limites de l'orientation par le droit, le droit pénal de l'ennemi, op. cit. 

 .36-35: ، ص1991الدفاع �جتما�� ا��ديد، سياسة جنائية إ�سانية، طبعة عر�ية خاصة، م�شأة املعارف، �سكندر�ة، : مارك أ�سل 3
 .36: لدفاع �جتما�� ا��ديد، سياسة جنائية إ�سانية، مرجع سابق، صا: مارك أ�سل 4
  .93: نفس املصدر، ص5
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القضائية واملسطر�ة قانونا من أجل تنظيم ا��دود ال�� يحق ف��ا للدولة التدخل الوقا�ي �� ا��االت 

  .1املنصوص عل��ا حصرا �� القانون 

. أساس العقابواملالحظ أنھ �� ما يتعلق بالقانون ا��نا�ي للعدو نجد أن ا��طورة �جرامية �� 

فاملواطن الذي ي�ون مسئوال عن زعزعة �من العام يف��ض فيھ بحسب تخطيطھ أنھ ��ص خط�� أو 

ولذلك يجب معاقبة �فعال التحض��ية الرت�اب ا��ر�مة، و�جب ع�� الدولة أن ت�ون قادرة . أنھ عدو

أل�س من ��� �� "ي�ساءل و�� �ذا �طار نجد جا�و�ز . 2ب�ساطة ع�� معاقبة السلوك ا��ط�� للغاية

دولة تحكم�ا سيادة القانون أن �عطي اسما لألح�ام �ش�الية، أو بتعب�� أدق، �سمي��ا بمفا�يم �سمح 

  .3"بتحديد وإدراك وتوضيح �ذه �ش�االت وال�� �� القانون ا��نا�ي للعدو؟

  قانون مسطري : را�عا

طورة �جرامية، و�التا�� ت�ون العقو�ات ال�� إذا �ان القانون ا��نا�ي للعدو ي�ب�� ع�� أساس ا��

يزجر ��ا ا��رائم أشد وأق��� من أجل حماية ا��تمع وضمان أمنھ، فإنھ لتحقيق ذلك ال بد أن �س�ند إ�� 

فارت�اب أي فعل غ�� مشروع يف��ض مسبقا توقيع عقو�ة ع�� ا��ا�ي، . إجراءات خاصة تكفل فعاليتھ

ررة بموجب القانون، و�جب أال يتم توقيع�ا إال �عد فحص دقيق و�ذه العقو�ة ال بد أن ت�ون مق

غ�� أن القانون ا��نا�ي للعدو يف��ض أن . ومحاكمة عادلة ومراعاة �جراءات ا��نائية الواجبة التطبيق

فعندما ي�ون �من العام م�ددا يصبح . الدولة �� حالة حرب ضد عدو داخ�� يجب التصدي لھ و�زمھ

التا�� يصبح القانون ا��نا�ي دفاعا وحر�ا ال �ستطيع الدولة ال�سامح ف��ا أو �حت�ام إ�� ا��ا�ي عدوا، و�

كما أنھ ال مجال لتطبيق مبدأ التناسب سواء �� العقو�ة أو التداب�� الوقائية، ولذلك فإن مدة . الشرعية

س فقط ع�� مبدأ �عتقال �حتياطي غ�� محددة وال تخضع للمشروعية ا��نائية، مادام أ��ا تتأس

ا��طورة �جرامية، و�ذا ما يجعل تداب�� �عتقال �حتياطي �� جو�ر القانون ا��نا�ي للعدو إ�� أن 

  .يث�ت ا��تجز براءتھ

ومن ج�ة أخرى، فإن التداب�� الوقائية ال تمس ��ص ا��ا�ي فقط، وإنما يمكن أن تمتد إ�� أي 

و�� �ذا �طار . ي�ون مخاطبا بنصوص القانون ا��نا�ي للعدو��ص يقع �� مرحلة �عداد، و�التا�� فإنھ 

نجد أن املشرع ا��نا�ي �عمل ع�� خلق نوع من الفراغ ال�شر��� للوصول إ�� �ل الفئات و���اص 

                                                 
: ص 1994نظر�ة ا��طورة �جرامية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه �� علوم الشرطة، أ�اديمية الشرطة بالقا�رة، : رمضان السيد �لفي1

79-80.  
2 Gunther Jakobs: Aux limites de l'orientation par le droit, le droit pénal de l'ennemi, op. cit. 

 
3 Gunther Jakobs: Aux limites de l'orientation par le droit, le droit pénal de l'ennemi, op. cit. 
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" ا��اليا النائمة" الذين يتم توقيف�م من طرف الضابطة قبل ارت�اب أي جر�مة تحت غطاء مصط�� 

  ".تجفيف منا�ع ا��ر�مة"و

عليھ، فال�دف من التجر�م مزدوج، من حيث املضمون ��دف إ�� �س�يل القمع، ومن حيث الش�ل و 

�سمح التجر�م باإلبقاء ع�� نظام إجرامي من القانون العام، و�التا�� �س�يل أن يطال العقاب �ل 

  .���1اص ا��تمل ارت�ا��م ل��ر�مة ا��ددة �� القانون ومحاكم��م فورا

فامل��م الذي يج�� ع�� . ت القانون ا��نا�ي للعدو من خالل �جراءات املسطر�ةكما تتج�� تطبيقا

مما يجعل �ذا التدب�� مجاال خصبا الن��اك حقوق . ا��ضور للمحاكمة يفقد إ�سان�تھ و��ص�تھ

  .��2سان، ولو أنھ يجد ت��يره �� ا��طورة �جرامية ال�� ت��ر ا��رمان من ا��ر�ة قبل ا��اكمة وا��كم

وعالوة ع�� ذلك، فإنھ يتم �عز�ز �عتقال �حتياطي بتداب�� أخرى �الوضع تحت املراقبة القضائية 

  .أو �قامة ا����ية ومراقبة امل��م بالوسائل �لك��ونية ا��ديثة

واملالحظ من الناحية العملية، أن طلبات �فراج املشروط أو السراح املؤقت غالبا ما تقابل 

و�ذا ما يجعل �عتقال �حتياطي تدب��ا وقائيا، خصوصا وأن �ذه . ا ل��طورة �جراميةبالرفض اعتبار 

ا��طورة �� ال�� ت��ر للقا��� قرار تمديد مدة �عتقال �حتياطي، ال�� قد تطول أو تقصر بحسب 

�� فكرة �عتقال �حتياطي �و مؤسسة �عت"و�ذا ما يجعل باإلم�ان القول أن . تقدير القا��� ل��طورة

 .3"العدالة غر�بة ع��ا

فإذا �انت الشرطة حاضرة بقوة، فإن . كما أن القانون ا��نا�ي للعدو �و قانون الشرطة بامتياز

ذلك ألنھ من الصعب إن لم يكن مستحيال اتخاذ تداب�� وقائية من غ�� حضور�ا، خصوصا قبل وقوع 

 بد أن توجد مجاال محايدا يمكن من خاللھ فدولة القانون بموجب القوان�ن ال. ا��ر�مة وقبل ا��اكمة

فرض نافذة غ�� وا��ة ح�� ال يمكن تحديد إطار�ا القانو�ي من أجل ضمان حماية ا��تمع بواسطة 

فالتداب�� الوقائية �� وسيلة من وسائل السلطة وذلك باعتبار�ا إجبار�ة يجب �متثال . سلطة الشرطة

  .4ش�ال ممارسة السلطةل�ا، ف�� آلية ل��كم ت�سف �ش�ل جذري أ

 

                                                 
1 J. F. Dreuille: Le droit pénal de l'ennemi, éléments pour une discussion, op. cit. 

حتياطي �و تدب�� سالب ل��ر�ة يتم إيداع امل��م بموجبھ �� ال��ن م�� �انت ضرورة التحقيق تقت��� ذلك، ومن ذلك إذا �ان �� �عتقال �  2

 .�ذا �عتقال حفاظ ع�� النظام العام خصوصا إذا �ان امل��م �ش�ل خطرا ع�� ا��تمع
3 Garraud. R: Traité d’instruction criminelle, T3, Tris, 1912, p: 128. 
4 Paolo Napoli: Mésures de police, une approche historico-conceptuelle à l’âge moderne, traduction Arnold Fossier, Revue 

Tracés, N° 20, 2011, pp: 151-173.  
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  القانون ا��نا�ي للعدو ب�ن ضرورة �من وحقوق ��سان: املبحث الثا�ي

�ل مجرم بم�اجمتھ ل��ق "بالرجوع إ�� العقد �جتما�� عند جون جاكروسو نجد فيھ أن 

ع��  ولذلك فإن ا��فاظ ع�� الدولة يتعارض مع ا��فاظ. �جتما�� يصبح بجرائمھ متمردا و غادرا لبلده

ا��رم فإنھ ي�ون مواطنا أقل من �ونھ ) قتل(وعندما تتم إزاحة . ا��رم، مما يجب معھ إزاحة أحد�ما

  .1عدوا

فاملالحظ أن روسو الذي �ان �ب الرو�� لدولة القانون لم يتوان قط �� إيالء أ�مية قصوى 

وقد ذ�ب �� منافحتھ . �اصللدفاع �جتما��، مقدما بذلك مص��ة ا��تمع ع�� املصا�� الفردية لأل�

عن ا��قوق �جتماعية إ�� حد اعتبار ا��رم عدوا داخليا أك�� من �ونھ مواطنا كما لو أنھ �ان يت�بأ بما 

  .�س�� �� أدبيات السياسة ا��نائية املعاصرة بالقانون ا��نا�ي للعدو

جديدة من ف�ذا �خ�� يوسع من حدود السلطة العقابية للدولة خصوصا مع ظ�ور أنواع 

غ�� أن �ذا التمادي �� إطالق حدود السلطة . �ضطرابات داخل ا��تمع مثل �ر�اب وا��رائم ا��ط��ة

ففي الواقع وملواج�ة . العقابية للدولة �ش�ل �عسفا ألسس دولة ا��ق القانون ومساسا بحقوق ��سان

وضرورات �من، خصوصا وأنھ  التغ��ات �� ا��ر�مة تم كسر تلك ا��واجز ال�شة ب�ن مطالب ا��ر�ة

من أجل أمنكم لن "تنامت حر�ات اجتماعية وسياسية تنادي بأولو�ة �من ع�� ا��ر�ة تحقيقا للمقولة 

  ".تتمتعوا بحر�تكم

، )املطلب �ول (ولذلك �� �ذا املبحث سوف �عمل ع�� تحديد مف�وم العدو ا��اطب ��ذا القانون 

ود حر�ات ���اص �� �ذا القانون �� إطار املعاملة ا��نائية ��د) املطلب الثا�ي(ع�� أن نخصص 

  .للعدو

  مف�وم العدو �� القانون ا��نا�ي للعدو : املطلب �ول 

فإذا �انت الدولة تل��م بحماية املواطن�ن من . �عت�� حضور العدو �� دولة القانون أمرا غ�� وا��

. ل اح��ام ال��ام�ا بحماية ا��قوق وا��ر�اتال��ديدات وال��مات فإ��ا لن �ستطيع ذلك إال من خال

ولذلك فان العدو لن ي�ون مواطنا وفق �ذا �عتبار بل �و أجن�� ع��ا، و لن يحظى بحماية قواعد دولة 

  .2القانون، بل ال يمكن محاكمتھ ب��ا�ة مادام غر�با عن ا��تمع

                                                 
: ، ص1995اث العر�ية، ب��وت، العقد �جتما��، أو مبادئ ا��قوق السياسية، ترجمة عادل زعي��، �شر مؤسسة �بح: جان جاك روسو 1

72. 
2Schmitt, Carl: La notion de politique, editions Flammarion, Paris, 1963, p:56. 



258 
 

 
  2021 ،8/9 جودزم عدد  - للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

واعد القانون ا��نا�ي غ�� تلك ال�� و�ذا �ف��اض أدى إ�� اعتبار ا��رم ا��ط�� عدوا تطبق عليھ ق

ولذلك فإن فق�اء القانون ا��نا�ي خضعوا بال حول وال قوة لت��يل نصوص قانونية . تطبق ع�� املواطن�ن

فال�شر�ع ا��نا�ي للعدو يتعارض مع سيادة . تكرس مف�وم العدو نفسھ ح�� مع املساس بحقوق الدفاع

�� مقتضيات �عالن العال�� ��قوق ��سان الذي ينص  دولة القانون، ولن يجد مشروعيتھ ا��قيقية

ف�م يمل�ون العقل والو�� و يجب أن . ع�� أن �ل الناس يولدون أحرارا وم�ساو�ن �� الكرامة وا��قوق 

  .1يتصرفوا اتجاه �عض�م البعض بروح �خاء

انون ا��نا�ي الذي يرى أنھ من الضروري أن ي�ون الق 2"جا�و�ز"غ�� أن �ذا املوقف سوف ي�سفھ 

للعدو فعاال �� دولة القانون من أجل فرض القانون �� حالة التقص�� وفقا العتبارات غ�� عنصر�ة وال 

  ".�من العام"اث�ية ولكن من حيث �عتبارات الوظيفية للدفاع عن 

فالسياسة ا��نائية ال�� �س�ند ع�� معيار العدو تقوم أساسا ع�� فكرة أن القواعد القانونية 

لسار�ة ع�� املواطن�ن ال يمكن أن تطبق ع�� ذلك الذي يرفض مطلقا �ل القواعد ال�� �ش�ل أساس ا

فاملواطن ح�� ولو لم يكن مواطنا صا��ا عندما . ا��تمع املد�ي ألنھ ��اجم�ا بوحشية و بدون أية قاعدة

ا��تمع حماية حقوق يجنح إ�� فعل جرمي يبقى مرتبطا با��تمع �عالقة اع��اف متبادل يضمن بموج��ا 

ونموذج العدو الذي يبقى مجردا وواسعا �ش�ل دافعا قو�ا إلس��اتيجية محار�ة �ر�اب . �فراد �ساسية

  .3الدو��

ف�و من املصط��ات ال�� �ستخدم�ا . فالعدو الداخ�� �و ��ص، ول�س أك�� من صورة

ف�ذه �ج�زة �س�� . د �دف�ا و�شاط�ااملؤسسات العمومية، وخصوصا �ج�زة الردعية أو الزجر�ة لتحدي

كما أ��ا تملك . إ�� معرفة من �ست��ون �� الظالم وتنقل�م إ�� النور من خالل توضيح وإبراز ا��قيقة

مجموعة من الوسائل ال�� يمك��ا من خالل�ا تحقيق أ�داف�ا، من �ذه الوسائل �بحاث التم�يدية ال�� 

كما أن العدو الداخ�� �و خصم متخفي . �� ��دف إ�� قمع ا��ر�مةتقوم ��ا الشرطة، وأعمال املراقبة ال

 .4يجب �ن�باه إليھ وكشفھ، وذلك �و ما �ش�ل جو�ر ال�شاط البول���� وأج�زة املراقبة و�ستخبارات

و�العودة إ�� نظر�ة جا�و�ز حول القانون ا��نا�ي للعدو، نجد أنھ يضع طر�قت�ن مختلفت�ن للقانون 

�قة �و�� موج�ة إ�� املواطن الذي تطبق عليھ القواعد العامة �ش�ل موضو��، و�� اح��ام فالطر . ا��نا�ي

                                                 
  .املادة �و�� من �عالن العال�� ��قوق ��سان 1

2 Gunther Jakobs: Aux limites de l'orientation par le droit, le droit pénal de l'ennemi, op. cit. 
3 Michel Papa: Droit pénal de l’ennemi et de l’inhumain, un débat international, RSC, 2009, pp: 3-7. 
4Fabian Jobard: Le banni et l’ennemi, d’une technique policière de maintien de la tranquillité et de l’ordre publics, Revue 

Culture et Conflits, N° 43, 2001, pp: 151-182. 
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أما الطر�قة الثانية ف�� خاصة بالعدو الذي ي�ون مجردا من . تام ل��قوق �ساسية السار�ة �� ا��تمع

  .�1ل حقوق ��سان إ�� أن تتم إزالة ا��طر الذي �ش�لھ ع�� ا��تمع

�ل ��ص دأب ع�� ارت�اب جرائم خط��ة ضد كيان الدولة "و بحسب جا�و�ز �و و�ذلك فإن العد

وعليھ فإنھ ملواج�ة العدو ل�س �ناك سوى ال��وء إ�� �كراه . أو عرض وجود الدولة نفس�ا ل��طر

فالعدو بذلك �و ��ص ال يتورع �� ارت�اب ا��رائم، أو �و دائما . 2"البد�ي، بل وح�� ا��رب املشروعة

ولذلك ف�ل ��ص يختار عن سبق إصرار التصرف �ش�ل . عداد الرت�ا��ا �� حق الدولة وا��تمعع�� است

  .منحرف، وال يبدي أية رغبة �� السلوك القانو�ي، اليمكن معاملتھ كمواطن وإنما تجب محار�تھ كعدو

 واملالحظ أن العدو من �ذا املنظور �و الذي تقف ضده الدولة كمؤسسة سياسية �� حد ذا��ا،

وما �سمح . و�� املؤسسة السياسية الوحيدة ل�� تتمتع �� حد ذا��ا بالوجود وتضمن �ستمرار�ة والثبات

للدولة أن �عت�� ال��ص عدوا و�عاملھ ع�� �ذا �ساس �و الرغبة �� فرض �من ووضع حد ��الة 

إن ضرورة ال�دوء :" ميتو�� �ذا �طار يقول �ارل ش. الطوارئ واستعادة الظروف العادية والنظام العام

�� النظام العام داخل الدولة تقود إ�� اعتبار أن الدولة ما �� وحدة سياسية إال ل�ي تحدد من تلقاء 

 .3"نفس�ا العدو الداخ��

و�� زمن اختفت فيھ ا��دود ب�ن الداخل وا��ارج، أصبح ا��ديث عن العدو الداخ�� متجاوزا إذا 

ففي عرف الواقعية السياسية �عت�� العدو الداخ�� مرتبطا . عدو ا��ار��ما وصفناه �� عالقة ثنائية مع ال

كظا�رة اجتماعية وسياسية  4"الطابور ا��امس"بالعدو ا��ار��، وغالبا ما تتم �شارة إليھ بمصط�� 

  . تتخذ ا��يانة مبدأ ل�ا إلر�اب املواطن�ن بإ�عاز وتوجيھ من ا��ارج

                                                 
1 Gunther Jakobs: Aux limites de l'orientation par le droit, le droit pénal de l'ennemi, op. cit. 
2 Gunther Jakobs: Aux limites de l'orientation par le droit, le droit pénal de l'ennemi, op. cit. 
3 Fabian Jobard: Le banni et l’ennemi, d’une technique policière de maintien de la tranquillité et de l’ordre publics , op. cit. 

 
ا��رب ��لية  مصط�� متداول �� أدبيات العلوم السياسية و�جتماعية �شأ أثناء: Fifth  (columnباإلنجل��ية )الطابور ا��امس 4

أحد قادة القوات الوطنية  اميليوموال م واستمرت ثالث سنوات وأول من أطلق �ذا التعب�� �و ا����ال 1936 ال�� �ش�ت عام �سبانية

 �ع مدر�د الزاحفة ع��
ً
مل مع الوطني�ن ���ش ا����ال فران�و و�انت تت�ون من أر�عة طواب�� من الثوار فقال حي��ا إن �ناك طابوًرا خامًسا

ضد ا���ومة ا��م�ور�ة ال�� �انت ذات ميول ماركسية �سار�ة من داخل مدر�د و�قصد بھ مؤ�دي فران�و من الشعب، و�عد�ا تر�� �ذا 

  .والرأسما�� �ش��ا�ي ب�ن املعسكر�ن ا��ر بالباردة املع�� �� �عتماد ع�� ا��واس�س ��

  :أنظر �� �ذا الصدد

Alexandre Koéry: La cinquième colonne, editions Allia, Paris, 1997, p: 14.  
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عن الطابور ا��امس، بل قد ي�تجھ أيضا فقدان الدولة  غ�� أن العدو الداخ�� ال ين�ثق فقط

  .1القومية �ي�ل��ا املتجا�سة ال�� تضمن الوحدة و�مان للس�ان

أما اليوم فقد . ففي السابق �ان العدو ي�ناسب مع ظا�رة ا��رب، سواء �انت حر�ا أ�لية أم دولية

�من املطلق ال�� تتو�� ا��ذر من  أصبح واقع �ذا املصط�� أك�� �عقيدا �ش�ل جعلھ �ستجيب ��تمية

�ل من يتحدون الدولة و�من العام، مما يجعل من الالزم محار���م ومجا����م ب�شديد قواعد القانون 

ولذلك فتجر�م العدو يبقى مس�ث�� من �ل ا��قوق إال ما يمنحھ إياه . ا��نا�ي و�جراءات ا��نائية

  .2العدو �و عدو دو�� و�جب أن يخضع لقواعد �ذا القانون القانون الدو�� ��سا�ي الذي يف��ض أن 

و�� الواقع فإن التصدي للعدو يدخل �ش�ل مباشر �� �عارض مع �تفاقيات الدولية �� ما يتعلق 

بتحديد�ا ملصط�� املقاتل�ن ل�شمل جميع الذين يدخلون �� حرب، وا��د من معاي�� اس�بعاد املقاتل�ن 

اتل�ن واملتمردين وا��ماعات املس��ة يمكن أن يدخلوا �� �ذا �طار ماداموا كما أن املق. و��ناء ا��رب

  .3يح��مون املعاي�� الدولية ا��ددة �� �تفاقيات الدولية املؤسسة للقانون الدو�� ��سا�ي

غ�� أن عبارة املقاتل�ن غ�� الشرعي�ن سمحت بالتحايل ع�� القانون الدو�� ��سا�ي، لتق��� 

ومن املعلوم أنھ منطقيا ما دام أن �ر�ابي�ن ي�تمون إ�� . ��طر�ن من دائرة مجرمي ا��ربا��رم�ن ا

جماعة إجرامية ل�ست فاعال دوليا وغ�� قابلة ألن ت�ون طرفا �� �تفاقيات الدولية املتعلقة با��رب، 

داء ال يمكن أن فإ��م يبقون بذلك مجرد مقاتل�ن غ�� شرعي�ن ان���وا قوان�ن ا��رب و�التا�� ف�م أع

  .�4ستفيدوا من امتيازات القوان�ن كيفما �انت دولية أم وطنية

إذن، فالعدو يصبح خطرا مباشرا يجب محار�تھ، حيث إن شرعية الدولة يجب أن تتم حماي��ا من 

�ل خطر جنا�ي محتمل و��ل الوسائل بما ف��ا توقع �عمال �جرامية ال�� من ا��تمل أن يخطط ل�ا 

  .س�نادا إ�� مبدأ ا��طورة �جراميةالعدو ا

  املعاملة ا��نائية للعدو: املطلب الثا�ي

قد يصبح ا��رم عدوا للدولة من خالل الطا�ع ال����� ع�� تصرفاتھ ن�يجة فقدانھ الثقة �� 

ح ولعل �ذا التحول �� عالقة الدولة با��رم �و الذي �سم. قدرة الدولة ع�� الوفاء بال��اما��ا �� املستقبل

                                                 
1Ayse Ceyhan: La fin de l’en-dehors, les nouvelles contructions discursives de l’ennemi intérieur en Californie, Culture et 

Conflits, N° 43, 2001, pp: 61-91. 
2Aubert. S: L'ennemi dans le livre IV du code pénal français, approches comparées, op. cit. 

 
3Bauchet Saulnier, F: Dictionnaire pratique du droit humanitaire, 3° édition, La Découverte, Paris, 2006, p: 70-71. 
4 Julie Saada: Les Combattants Illégaux, des ennemis du genre humain ? Contre terrorisme en démocratie et malléabilité du 

droit, Revue Aspects N° 4, 2010, pp: 15-34. 
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ل�ا باستخدام التداب�� ا��مائية ال�� �س��دف باألساس إقصاء وتحييد العدو الذي باستطاعتھ إثبات 

فاتخاذ إجراءات �كراه وا��ماية �سمح بحماية ا��تمع من ا��طر الذي ي��دده من �ذا . خطورتھ

  .1العدو

تدور حول الفرد الذي " دوع"و�العودة إ�� نظر�ة جا�و�ز حول القانون ا��نا�ي للعدو نجد أن عبارة 

يتمادى �� ارت�اب ا��رائم باستمرار، أو �و الذي ي�ون دائما ع�� استعداد تام للقيام بأفعال إجرامية 

ولذلك ف�ل ��ص يختار عمدا . خط��ة تمس سالمة الدولة وأم��ا الداخ��، بل وح�� وجود�ا ذاتھ

امھ، ال يمكن أن �عامل كمواطن �سري التصرف �ش�ل منحرف �� خرق سافر للقانون ودون تقيد بأح�

فالعدو �و الذي يضمن أي حد أد�ى . 2عليھ حماية الدولة، بل البد أن تتم محار�تھ تمام كما يحارب العدو

  .من �من �خال�� لسلوكھ ال�����، و�ذا يتج�� �� تصرفاتھ املنحرفة

� ا��دي معاملتھ فقط بطرق وإذا �انت السلو�ات �جرامية �� ما يم�� ��ص العدو، فإنھ من غ�

التقو�م وإعادة ال��بية دون العقو�ات، ألن ا��طورة �جرامية ال�� ي�سم ��ا توجب محار�تھ بموجب 

فضرورة حماية شرعية الدولة تفرض ����� �ل أج�ز��ا ووسائل�ا، واتخاذ �ل التداب�� ال�� من . القانون 

   3.ھ �جرامية ال�� تجعل منھ عدوا للمجتمعشأ��ا أن تحد من خطورة �ذا العدو وتفادي أعمال

والتأكيد ع�� ا��طورة �جرامية يجب أال ينحصر فقط �� ال��ديد الذي قد ي��ق باألفعال املادية، 

ولكن يجب أن يمتد إ�� �عمال التحض��ية ال�� يمكن من خالل�ا أن يتصرف ا��رم خارج مراقبة الدولة 

الفرد ال�� تصبح سمة أساسية للعدو وتم��ه عن املواطن الذي رغم  فخطورة. من أجل ا��د من خطورتھ

أنھ يمكن أن يرتكب جر�مة ال �عرض النظام العام ل��طر، و�التا�� يتمتع ب�ل الضمانات القانونية 

 .4واملسطر�ة و�خضع للقانون ا��نا�ي التقليدي

فالعقو�ة ع�� . ملنحرفكما أن ا��طورة �جرامية �� أساس معاقبة العدو ول�س فقط الفعل ا

أساس ا��طورة �جرامية قد �شمل ح�� �عمال التحض��ية ال�� �سبق اك�شاف �فعال ا��نائية �� 

املستقبل من أجل تفاد��ا، ولذلك يجب أن ت��كز ج�ود الدولة ع�� تفادي أي خطر ي��دد النظام العام �� 

يبقى �عيدا عن أن ي�ون مخاطبا بقواعد �جراءات فالعدو . املستقبل، و�ذا مجال القانون ا��نا�ي للعدو

                                                 
1 J. F. Dreuille: Le droit pénal de l'ennemi, éléments pour une discussion, op. cit. 
2 Gunther Jakobs: Aux limites de l'orientation par le droit, le droit pénal de l'ennemi, op. cit. 
3 Ibid. 
4Varjao Cruz: Le droit pénal de l’ennemi, du phenomena au paradigme, Editions Universitaires Européennes; 2011; pp:24 et 

suits. 
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ا��نائية وال يتمتع بالضمانات ا��نائية، ألن تحول الفرد إ�� عدو �سلبھ ا��ق �� التمتع بضمانات جرائم 

  .1ا��ق العام

فا��الة ا��طرة لل��ص �� ال�� تدفع إ�� ا��كم خصوصا وأنھ من الصعب القيام بتقدير 

ك يتم التعامل معھ �ش�ل مختلف عن ا��رم العادي الذي قد يتمتع بضمانات خطورتھ املستقبلية، لذل

فا��طورة قد تؤثر ع�� جميع الوظائف الفكر�ة لدى ا��رم فينعدم عنده �ل منطقھ . ا��اكمة العادية

وقواه �خالقية وتقديره، و�التا�� تنعدم املساءلة املوضوعية املتأصلة �� �ل إ�سان سوي وال�� تجعل 

  .2لفرد يقدر نتائج تصرفاتھ ف�سيطر ع�� سلو�اتھ املنحرفةا

فالقانون ا��نا�ي للعدو يرتكز ع�� العقاب �س�با�� ل��طورة �جرامية، لذلك تأ�ي أح�امھ كرد 

ومن املعروف . مشروع ع�� ا��ر�مة املرتكبة أو املتوقع ارت�ا��ا ملنع تفاقم وقوع جرائم مروعة �� املستقبل

نا�ي التقليدي أن ا��ر�مة �� ان��اك مادي للقانون ا��نا�ي، و�و ان��اك يخلق وضعا جنائيا �� الفقھ ا��

غ�� أنھ بناء ع�� توج�ات نظر�ة . ي�يح تحليلھ التمي�� ب�ن ا��ا�ي وال��ية مما يرتب املسؤولية ا��نائية

و�� أساس العقاب �� النتائج فإن املسؤولية ا��نائية يمكن تحمل�ا ح�� مع غياب النتائج ا��نائية، 

  .3القانون ا��نا�ي للعدو

كما أن العقاب املسبق �� القانون ا��نا�ي للعدو يأخذ �عدا آخر، حيث عالوة ع�� تحقيق الن�يجة 

فإ�� جانب العناصر الكالسيكية ل��ر�مة يمكن . املرجوة، يمكن أن يدرأ ا��طر وال��ديد والعشوائية

أدى إ�� تطور القانون ا��نا�ي من قانون �فعال إ�� قانون جنا�ي  و�ذا ما. إضافة الن�يجة �ف��اضية

ولذلك ت�شأ قطيعة . 4للفاعل، مع ال��ك�� ع�� النوايا و�ف�ار �� غياب أي ��ديد للسلم والنظام العام�ن

ب�ن فكرة املسؤولية وفكرة املساءلة �ش�ل يجعل حد العقاب يمتد إ�� املراحل السابقة للسلوك �جرامي 

  .5ح�� ال ت�تج أفعال أخرى تمس ا��قوق ا��مية

فرفع حد العقو�ة وقبول�ا من طرف الرأي العام يؤدي إ�� التطور نحو ش�ل جديد من أش�ال 

��صية السلوك غ�� املشروع يو�� أ�مية أك�� للعناصر الفرعية ل��ر�مة ا��نائية من خالل �عتماد 

وجيھ القانون ا��نا�ي ل�س فقط نحو ضمان مراقبة السلوك أك�� ع�� العناصر املعيار�ة �� صياغ��ا وت

                                                 
: وانظر كذلك عبد ا��فيظ بالقا���. 23/02/2005: بتار�خ 19996خصائص ومم��ات ا��رائم �ر�ابية، جر�دة العلم عدد : ا��س�ن املل�ي 1

 .396: ، ص2006، 26التجر�م والعقاب �� أقوى نزعا��ما �سلطا، القانون ا��نا�ي للعدو، مجلة الشر�عة والقانون عدد 
2 R. Bernardini: Droit criminel, vol II, Collection Masters Droit, Ed Larcier, 2013, p:220. 
3 J. Pradel: Manuel de droit pénal général, Ed Cujas, Paris, 2000, p: 216. 
4 Gunther Jakobs: Aux limites de l'orientation par le droit, le droit pénal de l'ennemi, op. cit. 
5Baratta, A: Les fonctions institutionnelles et les fonctions symboliques du droit pénal, In Déviance et société, Vol 15, N° 1, 

1991, p: 1-25. 
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و�ذا فيھ نوع من التحول ع�� مستوى تقنيات . 1ولكن أيضا نحو ضمان إخالص �فراد للنظام والدولة

إسناد املسؤولية ا��نائية، من ��تمام بخصائص الفعل �جرامي إ�� خصائص مرتكب �ذا الفعل، مما 

للي��ا�� للقانون ا��نا�ي املوجھ إ�� املواطن نحو مف�وم سلطوي للقانون ا��نا�ي �ع�� تحوال من املف�وم ا

  .موجھ إ�� العدو

ف�ذا التحول �� القانون ا��نا�ي ي�تج عنھ أن يرفع ا��تمع مستوى الدفاع عن نفسھ ضد مجرم 

ة ع�� فرضية مجرد أو ضرر اف��ا���، و�و تحامل فع�� من خالل �عبئة أش�ال للمسؤولية ا��نائية مب�ي

ففي إطار �ذا املف�وم ا��ديد للنظام �م�� أصبح العدو ا��ديد دون ��صية وغ�� محدد . �2ش�باه

ون�يجة لذلك أصبح من املستحيل تقر�با وضع . املعالم، ومن الصعب تحديده أو الت�بؤ بأفعالھ

جتماعية و��سانية والبي�ية اس��اتيجيات أمنية فعالة، �� زمن توسع فيھ مف�وم �من ل�شمل القضايا � 

فالفقر و�قصاء �جتما�� املق��ن بضغط النمو الس�ا�ي �ما أساس ا�عدام �من وان�شار . و�قتصادية

  .3العنف

  :خاتمة

إ�� أي حد يمكن ا��ديث عن حقوق ��سان �� عصر �س�� فيھ الدولة إ�� السيطرة ع�� حر�ات 

  �س من حق الناس أن �ع�شوا أحرارا �� مجتمع يمنح�م �من؟���اص تحت مس�� �من العام؟ أل

 

  

  

  

  

  

  
                                                 
11Baratta, A: Les fonctions institutionnelles et les fonctions symboliques du droit pénal, op. cit. 
2Fabrice, Roland Bikie: Le droit pénal à l'aune du paradigme de l'ennemi, Revue des droits de l'homme, N°11, 2017, 

https//revdh.revues.org. 
3 Julie Saada: Les Combattants Illégaux, des ennemis du genre humain ? Contre terrorisme en démocratie et malléabilité du 

droit, op. cit. 
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  دور مفتشیة الشغل في الحد من نزاعات الشغل الجماعیة

    

إن ظ�ور الثورة الصناعية وتجمع العمال �� منطقة جغرافية محددة ومعانا��م من �ستغالل 

املبالغة �� �شغيل العمال �� ظروف قاسية 

وتحكم �� اليد العاملة من قبل أر�اب العمل أدى إ�� خلق و�� طبقي لدى العمال، دفع�م إ�� التكتل 

ملواج�ة أر�اب العمل ولم �عد املساومة حول ظروف العمل فردية بل أصبحت جماعية، دون أن �ع�� ذلك 

يمارس�ا أر�اب العمل ع�� حقوق �جراء، وال�� قد تؤدي إ�� 

نزاعات جماعية تتجھ إ�� �ضراب من قبل نقابات �جراء أو إغالق املؤسسات الشغلية من طرف أر�اب 

العمل، وسعيا من ال�شر�عات إليجاد حلول ودية ل�ذه ال��اعات، وضعت ما �س�� بمسطرة التصا�� �آلية 

وصول إ�� ا��ل ��سب، �� �ذا �طار يندرج س�� ال�شر�عات إ�� ا��افظة ع�� السلم 

�جتما��، وذلك بالبحث عن ا��لول الناجعة للتوفيق ب�ن �ل الفرقاء �جتماعي�ن ف�انت �ذه ا��لول 

دائية ب�ن �� ال��وء إ�� الوسائل السلمية �عيدا عن غ���ا من ا��لول ال�� تصفي نوعا من الصراع والع

. ا��صوم، و�� �ذا الصدد يأ�ي ا��ديث عن دور مف�شية الشغل �� ا��د من نزاعات الشغل ا��ماعية

وال�� يمكن أن ن�ساؤل حول طبيعة تدخل مف�ش الشغل �� نزاعات الشغل ا��ماعية؟ وما مدى فعالية 

الية الدور التصال�� الدور التصال�� ملف�ش الشغل �� حل�ا؟ وما �� أ�م الصعو�ات ال�� تحد من فع

  ملف�ش الشغل؟ وما �� أ�م السبل وا��لول الكفيلة بتفعيل امل�مة التصا��ية ملف�ش الشغل؟

  القواعد املسطر�ة للتصا�� أمام مف�ش الشغل

أدى فشل الطرق القانونية التقليدية ل�سو�ة نزاعات الشغل ا��ماعية وعدم فعالي��ا إ�� ظ�ور 

ل�سو�ة تنطلق من الواقع وتأخذ �ع�ن �عتبار الظروف واملعطيات ا��لية، ف�ان أن أو�� 

  .دورا فعاال �� مسطرة ال�سو�ة خاصة فيما يتعلق بمسطرة املصا��ة

                                                 
ج�از مف�شية الشغل �� املغرب مع صدور أو�� قوان�ن الشغل �� ع�د ا��ماية �غية مراقبة تطبيق قانون الشغل وضمان اح��امھ، 

اثن�ن، واحد �� املنطقة الشمال ومقره �� الر�اط ومف�ش �� منطقة ا��نوب ومقره 

التوسع �قتصادي وتزايد عدد املعامل و�وراش أخذ املشرع ��تم ب�نظيم تفت�ش الشغل و�األطر القائمة عليھ، 

املتعلق باختصاصات وم�ام أعوان مف�شية الشغل، ثم القرار الوزاري 

  الروكي زكریاء
  دكتوراه �� ا��قوق 
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دور مفتشیة الشغل في الحد من نزاعات الشغل الجماعیة

  

إن ظ�ور الثورة الصناعية وتجمع العمال �� منطقة جغرافية محددة ومعانا��م من �ستغالل 

املبالغة �� �شغيل العمال �� ظروف قاسية التعسفي ألر�اب العمل، سواء فيما يتعلق بضآلة �جور أو ب

وتحكم �� اليد العاملة من قبل أر�اب العمل أدى إ�� خلق و�� طبقي لدى العمال، دفع�م إ�� التكتل 

ملواج�ة أر�اب العمل ولم �عد املساومة حول ظروف العمل فردية بل أصبحت جماعية، دون أن �ع�� ذلك 

يمارس�ا أر�اب العمل ع�� حقوق �جراء، وال�� قد تؤدي إ�� القضاء �ش�ل مطلق ع�� التعسفات ال�� 

نزاعات جماعية تتجھ إ�� �ضراب من قبل نقابات �جراء أو إغالق املؤسسات الشغلية من طرف أر�اب 

العمل، وسعيا من ال�شر�عات إليجاد حلول ودية ل�ذه ال��اعات، وضعت ما �س�� بمسطرة التصا�� �آلية 

وصول إ�� ا��ل ��سب، �� �ذا �طار يندرج س�� ال�شر�عات إ�� ا��افظة ع�� السلم 

�جتما��، وذلك بالبحث عن ا��لول الناجعة للتوفيق ب�ن �ل الفرقاء �جتماعي�ن ف�انت �ذه ا��لول 

�� ال��وء إ�� الوسائل السلمية �عيدا عن غ���ا من ا��لول ال�� تصفي نوعا من الصراع والع

ا��صوم، و�� �ذا الصدد يأ�ي ا��ديث عن دور مف�شية الشغل �� ا��د من نزاعات الشغل ا��ماعية

وال�� يمكن أن ن�ساؤل حول طبيعة تدخل مف�ش الشغل �� نزاعات الشغل ا��ماعية؟ وما مدى فعالية 

الدور التصال�� ملف�ش الشغل �� حل�ا؟ وما �� أ�م الصعو�ات ال�� تحد من فع

ملف�ش الشغل؟ وما �� أ�م السبل وا��لول الكفيلة بتفعيل امل�مة التصا��ية ملف�ش الشغل؟

القواعد املسطر�ة للتصا�� أمام مف�ش الشغل: ا��ور �ول 

أدى فشل الطرق القانونية التقليدية ل�سو�ة نزاعات الشغل ا��ماعية وعدم فعالي��ا إ�� ظ�ور 

ل�سو�ة تنطلق من الواقع وتأخذ �ع�ن �عتبار الظروف واملعطيات ا��لية، ف�ان أن أو�� 

دورا فعاال �� مسطرة ال�سو�ة خاصة فيما يتعلق بمسطرة املصا��ة

 
ج�از مف�شية الشغل �� املغرب مع صدور أو�� قوان�ن الشغل �� ع�د ا��ماية �غية مراقبة تطبيق قانون الشغل وضمان اح��امھ، 

اثن�ن، واحد �� املنطقة الشمال ومقره �� الر�اط ومف�ش �� منطقة ا��نوب ومقره  1931 – 1930ولم يكن يتجاوز عدد مف���� الشغل سنة 

التوسع �قتصادي وتزايد عدد املعامل و�وراش أخذ املشرع ��تم ب�نظيم تفت�ش الشغل و�األطر القائمة عليھ، 

املتعلق باختصاصات وم�ام أعوان مف�شية الشغل، ثم القرار الوزاري  1926يوليوز  13، والذي حل محل ظ��� 

                      الروكي زكریاء. د
دكتوراه �� ا��قوق                                              

 
للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

  

  

  

  

إن ظ�ور الثورة الصناعية وتجمع العمال �� منطقة جغرافية محددة ومعانا��م من �ستغالل 

التعسفي ألر�اب العمل، سواء فيما يتعلق بضآلة �جور أو ب

وتحكم �� اليد العاملة من قبل أر�اب العمل أدى إ�� خلق و�� طبقي لدى العمال، دفع�م إ�� التكتل 

ملواج�ة أر�اب العمل ولم �عد املساومة حول ظروف العمل فردية بل أصبحت جماعية، دون أن �ع�� ذلك 

القضاء �ش�ل مطلق ع�� التعسفات ال�� 

نزاعات جماعية تتجھ إ�� �ضراب من قبل نقابات �جراء أو إغالق املؤسسات الشغلية من طرف أر�اب 

العمل، وسعيا من ال�شر�عات إليجاد حلول ودية ل�ذه ال��اعات، وضعت ما �س�� بمسطرة التصا�� �آلية 

وصول إ�� ا��ل ��سب، �� �ذا �طار يندرج س�� ال�شر�عات إ�� ا��افظة ع�� السلم معا��ة وسر�عة لل

�جتما��، وذلك بالبحث عن ا��لول الناجعة للتوفيق ب�ن �ل الفرقاء �جتماعي�ن ف�انت �ذه ا��لول 

�� ال��وء إ�� الوسائل السلمية �عيدا عن غ���ا من ا��لول ال�� تصفي نوعا من الصراع والع

ا��صوم، و�� �ذا الصدد يأ�ي ا��ديث عن دور مف�شية الشغل �� ا��د من نزاعات الشغل ا��ماعية

وال�� يمكن أن ن�ساؤل حول طبيعة تدخل مف�ش الشغل �� نزاعات الشغل ا��ماعية؟ وما مدى فعالية 

الدور التصال�� ملف�ش الشغل �� حل�ا؟ وما �� أ�م الصعو�ات ال�� تحد من فع

ملف�ش الشغل؟ وما �� أ�م السبل وا��لول الكفيلة بتفعيل امل�مة التصا��ية ملف�ش الشغل؟

أدى فشل الطرق القانونية التقليدية ل�سو�ة نزاعات الشغل ا��ماعية وعدم فعالي��ا إ�� ظ�ور 

ل�سو�ة تنطلق من الواقع وتأخذ �ع�ن �عتبار الظروف واملعطيات ا��لية، ف�ان أن أو�� طرق واقعية ل

دورا فعاال �� مسطرة ال�سو�ة خاصة فيما يتعلق بمسطرة املصا��ة 1ملف�شية الشغل

ج�از مف�شية الشغل �� املغرب مع صدور أو�� قوان�ن الشغل �� ع�د ا��ماية �غية مراقبة تطبيق قانون الشغل وضمان اح��امھ، ظ�ر  - 1

ولم يكن يتجاوز عدد مف���� الشغل سنة 

التوسع �قتصادي وتزايد عدد املعامل و�وراش أخذ املشرع ��تم ب�نظيم تفت�ش الشغل و�األطر القائمة عليھ،  �� الدار البيضاء، ومع

، والذي حل محل ظ��� 1947يوليوز  2فأصدر ظ��� 



265 
 

 
  2021 ،8/9 جودزم عدد  - للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

ولتحديد �جراءات املسطر�ة للتصا�� أمام املندوب امل�لف بالشغل لدى العمالة أو �قليم، أو 

، ثم إلجراءات )الفقرة �و��(�لف بتفت�ش الشغل، ي�ب�� التطرق لكيفية افتتاح �ذه �جراءات العون امل

  ).الفقرة الثانية(التصا�� و�ثار امل��تبة ع��ا 

  افتتاح �جراءات املسطر�ة أمام ج�ة املصا��ة: الفقرة �و��

ك�� من مقاولة فإن محاولة إذا �ان ا��الف ا��ما�� ��م أ'': من م ش ع�� أنھ 552تنص املادة 

  .التصا�� تجري أمام املندوب امل�لف بالشغل لدى العمالة أو �قليم

إذا �ان ا��الف ا��ما�� ��م مقاولة واحدة، فإن محاولة التصا�� تجري أمام العون امل�لف 

  .''بتفت�ش الشغل

ف��ا ال��اع، فإذا �ان �كذا، يالحظ أن املعيار �� تدخل مف�ش الشغل �و عدد املقاوالت ال�� يقع 

ال��اع ��م أك�� من مؤسسة أو شركة أو مقاولة، فإن ال��اع املذ�ور �عرض ع�� املندوب امل�لف بالشغل �� 

العمالة أو �قليم، أما إذا �ان ال��اع �� العمالة أو �قليم ��م مقاولة واحدة أو مؤسسة واحدة، فإن �ذا 

  .ال��اع �عرض ع�� مف�ش الشغل

من م ش، فإن الشروع �� محاولة التصا�� يتم فورا، إما بمبادرة  553إ�� مقتضيات املادة  بالرجوع

من أي من طر�� ال��اع ا��ما��، أو بمبادرة من السلطة ا���ومية ممثلة، إما �� ��ص املندوب امل�لف 

  .بالشغل لدى العمالة أو �قليم، أو �� ��ص العون امل�لف بتفت�ش الشغل

  إجراءات املصا��ة بمبادرة من طر�� ال��اع ا��ما�� افتتاح: أوال

تجمع ال�شر�عات ال�� تنص ع�� �يئات رسمية ل�سو�ة نزاعات الشغل ا��ماعية، ع�� إعطاء طر�� 

ع��  1أو أطراف �ذه ال��اعات ا��ق �� اتخاذ مبادرة تحر�ك �جراءات أمام�ا، حيث ينص املشرع التو����

حل ا��الف داخل املؤسسة، فإنھ يقع عرضھ وجو�ا من قبل أك�� الطرف�ن  أنھ، و�� حالة ما إذا لم يتم

  .ع�� املكتب ا���وي التصا��، وعند التعذر ع�� مف�شية الشغل ا��تصة ترابيا" حرصا"

                                                                                                                                                         
و�صدور . املتعلق بمف���� الشؤون �جتماعية 1953غشت  20اص بموظفي مف�شية للشغل ثم قرار ا�� 1948يوليوز  14الصادر بتار�خ 

اللذان شكال خالل حقبة من الزمن املصدر الرئ���� الختصاصات  1973أبر�ل  24و 1947يوليوز  2مدونة الشغل ثم إلغاء �ل من ظ���ي 

  .� ا��دد لتلك �ختصاصات وامل�امومل�ام أعوان مف�شية الشغل، لتصبح مقتضيات مدونة الشغل �

مف�شية الشغل ودور�ا �� ضمان ا��ماية العمالية، : للمز�د من التوسع حول ج�از مف�شية الشغل وتطوره التار��� راجع صباح �وتو

 .وما يل��ا 25، ص 2003/2004أطروحة لنيل الدكتوراه �� ق خ، جامعة ا��سن الثا�ي، ك ع ق ا ق ج، ع�ن الشق بالدار البيضاء، س ج 
 .من مجلة الشغل التو�سية 376الفقرة الثانية من الفصل  - 1
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ع�� أنھ، يتم الشروع فورا  5531و�� نفس �تجاه، تنص مقتضيات مدونة الشغل بموجب املادة 

الطرف الراغب �� الت��يل �� نظر ال��اع ا��ما�� ص��ا، وذلك بموجب  �� محاولة التصا�� بمبادرة من

مقال يحدد فيھ نقط ا��الف، حيث يتم اتخاذ �ذه املبادرة من قبل الطرف �ك�� است��اال استقالال 

عن الطرف �خر، ف�ذا حق خالص ل�ل طرف من أطراف ا��الف أو ال��اع ا��ما��، يمارسھ بكيفية 

  .أو �طراف �خرى �� ا��الف أو �� ال��اع ا��ما�� مستقلة عن الطرف

وإذا كنا نقول إن مختلف ال�شر�عات املقارنة، �ع��ف ألطراف ال��اع ا��ما�� با��ق �� تحر�ك 

إجراءات �سو�ة نزاعات الشغل ا��ماعية، فإنھ يحق لنا ال�ساؤل عن املقصود ��ؤالء �طراف؟ حيث إن 

درجة كب��ة من ��مية، ل�س فقط أل��ا تحدد لنا من ي�ون لھ ا��ق ��  �جابة ع�� �ذا ال�ساؤل ع��

اتخاذ املبادرة لتحر�ك �جراءات، وإنما أيضا لتحديد من �سري �� حق�م الن�يجة ال�� قد تتمخض ع��ا 

  .�ذه �جراءات

ى إن دراسة مختلف �نظمة القانونية ا��اصة ب�سو�ة نزاعات الشغل ا��ماعية، تب�ن لنا مد

العالقة ب�ن ا��ق �� اتخاذ مبادرة تحر�ك إجراءات ال�سو�ة السلمية ل��اعات الشغل ا��ماعية، ومن 

ضم��ا املصا��ة، و��ن مف�وم ال��اع ا��ما��، ذلك أن �طراف ال�� �ش�ل �ذا ال��اع ا��ما��، و�عتمد 

با��ق �� اتخاذ مبادرة تحر�ك  عل��ا �أحد العناصر �ساسية لتحديد مف�ومھ وما�يتھ، �� ال�� �ع��ف ل�ا

  .�جراءات أمام ا���ة ا��تصة

من مدونة الشغل، وال�� عرفت ال��اع ا��ما��، بأنھ ذلك الذي  �549كذا، وانطالقا من نص املادة 

ي�ون أطرافھ منظمة نقابية لألجراء، أو جماعة من �جراء، باإلضافة إ�� مشغل أو عدة مشغل�ن، أو 

انطالقا من �ذا التحديد ال�شر��� ألطراف ال��اع ا��ما��، فإن �ؤالء جميعا يمل�ون منظم��م امل�نية، 

  .و�كيفية مستقلة، ا��ق �� اتخاذ مبادرة تحر�ك إجراءات املصا��ة أمام ا���ة ا��تصة

  افتتاح إجراءات املصا��ة بمبادرة من السلطة ا��كومية: ثانيا

ا��، السيما الطرف الراغب �� الت��يل، ا��ق �� إذا �ان ل�ل طرف من أطراف نزاع الشغل ا��م

اتخاذ مبادرة تحر�ك إجراءات املصا��ة، فإن ا��ق ل�س حكرا ع�� �اتھ �طراف، وإنما خولتھ مدونة 

، ال�� تتمتع �� �ذا �طار بذات صالحيات أطراف ال��اع 2الشغل كذلك للسلطة ا���ومية امل�لفة بالشغل

  .ا��ما��

                                                 
يتم الشروع فورا �� محاولة التصا��، سواء بمبادرة من الطرف الراغب �� الت��يل، وذلك : "من م ش ع�� أنھ 553حيث جاء �� املادة  - 1

لدى العمالة أو �قليم، أو من العون امل�لف بتفت�ش الشغل ��  بمقال يحدد فيھ نقط ا��الف، أو بمبادرة من املندوب امل�لف بالشغل

 ".املقاولة
 .الشغل من مدونة 553املادة  -2
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امل�لفة بالشغل، ممثلة إما �� ��ص العون امل�لف بتفت�ش الشغل، إذا �ان  فالسلطة ا���ومية

ا��الف ا��ما�� ع�� مستوى مقاولة واحدة، وإما �� ��ص املندوب امل�لف بالشغل لدى العمالة أو 

�قليم، إذا �ان ل��الف أو ال��اع ا��ما�� ��م أك�� من مقاولة، يحق ل�ا، مراعاة للمص��ة العامة، 

دة السلم �جتما�� داخل الوسط امل��، أن تتخذ بدور�ا فورا مبادرة تحر�ك إجراءات املصا��ة، ولسيا

وذلك بصرف النظر عن موقف �طراف املعنية با��الف أو بال��اع ا��ما��، فحق�ا �� �ذا ا��ال 

ف املعنية بال��اع مستقل عن حق�م، وإن كنا نرى �� �ذا الصدد، أن ذلك يتع�ن أن يتم بال�شاور مع �طرا

ا��ما��، وذلك لضمان نجاح املصا��ة، ف�ذه �خ��ة كما �علم تقوم ع�� التقر�ب ب�ن وج�ة نظر �ل 

طرف من أطراف ال��اع ا��ما��، عن طر�ق خلق �تصال املباشر ب�ن �طراف، والعمل ع�� إيجاد حل 

صا��ة، لذلك نرى أنھ، ورغم ا��ق لل��اع ي�ون من خلق�م أك�� ما ي�ون من خلق ا���ة امل�لفة بامل

ا��الص للعون امل�لف بتفت�ش الشغل، وكذلك للمندوب امل�لف بالشغل ع�� مستوى العمالة أو �قليم 

�� الشروع الفوري �� إجراءات املصا��ة، فإن ذلك يتع�ن �� نظرنا أن يتم بال�شاور مع �طراف املعنية 

  .و�لورة لفرص نجاح�ا بال��اع، ضمانا ��ضور�ا جلسة املصا��ة،

  إجراءات محاولة التصا�� و�ثار امل��تبة ع��ا: الفقرة الثانية

وعيا من املشرع املغر�ي بأ�مية العنصر الزم�� �� مدى إم�انية نجاح محاولة التصا�� ال�� يقوم ��ا 

جب من أجل �سو�ة نزاعات الشغل ا��ماعية، فقد عمل ع�� تحديد إجراءات معينة ي 1مف�ش الشغل

املرور ع���ا، وذلك داخل إطار زم�� محدد بموجب القانون تحسبا ل�ل تأخ�� قد ي�ون الس�ب �� فشل 

  .محاولة التصا��

  إجراءات التصا�� أمام مف�ش الشغل: أوال

عندما يصل إ�� علم مف�ش الشغل وجود نزاع جما��، يتحرك �ذا �خ�� وفق املسطرة ال�� حدد�ا 

، و�� مسطرة ت���م وخاصية السرعة ال�� 2من مدونة الشغل 560و 559و 558املشرع من خالل املواد 

  .يتطل��ا الوضع القائم

�ستد�� مف�ش الشغل أطراف ال��اع ا��ما�� بواسطة برقية، داخل أجل ال يجب أن يتعدى ثمانية 

  .3وأر�ع�ن ساعة من تار�خ رفع ال��اع ا��ما�� للشغل إ�� مف�ش الشغل أو �عد علمھ بال��اع

                                                 
�ش�� إ�� أن نفس ملسطرة ونفس �جراءات تنطبق ع�� املندوب �قلي�� امل�لف بالشغل، فما يقال عن مف�ش الشغل يقال أيضا عن  -1

 .املندوب �قلي�� امل�لف بالشغل
ت�بع أمام املندوب امل�لف بالشغل لدى العمالة أو �قليم والعون امل�لف بتفت�ش الشغل : "من مدونة الشغل ع�� أنھ 554نص املادة ت -2

 ".أدناه 560و 559و 558املسطرة املنصوص عل��ا �� املواد 
 .من مدونة الشغل 558املادة  -3
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�ذا، وتجدر �شارة إ�� أن املشرع املغر�ي لم يضع �ستدعاء الذي يوج�ھ مف�ش الشغل إ�� طر�� 

  .1من  مدونةالشغل 585و 583ال��اع ا��ما��، ضمن ا��ماية املقررة �� املادت�ن 

إذا استد�� أحد : "من نفس املدونة نجد�ا تنص ع�� أنھ 583فبالرجوع إ�� مقتضيات املادة 

ولم يحضر ...ة قانونية للمثول أمام ال��نة �قليمية أو ال��نة الوطنية للبحث واملصا��ة�طراف بصف

يحرر ...من غ�� أن ي�ون لديھ عذر مقبول ودون أن ين�ب عنھ ممثال قانونيا، فإن رئ�س ال��نة املعنية

  ".ةتقر�را �� املوضوع، و�وج�ھ إ�� الوز�ر امل�لف بالشغل الذي يحيلھ إ�� النيابة العام

ع��  583من م ش، تقرر جزاءات مالية ملن يخالف أح�ام املادة  �583ذا �� ح�ن نجد أن املادة 

  .در�م 20.000و 10.000غرامة مالية ت��اوح ما ب�ن 

وال ندري ما إذا �ان املشرع املغر�ي أغفل �ستدعاء الذي يوج�ھ مف�ش الشغل إ�� طر�� ال��اع 

من م ش، أم أنھ �عمد �ذا �مر القتناعھ ر�ما �عدم  585و 583ملادتي�ن ا��ما�� من ا��ماية املقررة �� ا

  .فعالية تدخل مف�ش الشغل �� نزاع الشغل ا��ماعية

لكن �� نظرنا املتواضع، أنھ لوال اقتناع املشرع بأ�مية وفعالية تدخل مف�ش الشغل من أجل 

ام املنوطة بمف�ش الشغل بحكم �سو�ة نزاعات الشغل ا��ماعية، ملا جعل م�مة التصا�� ضمن امل�

وملا أرفق �ذه امل�مة بمسطرة قانونية جد محكمة، ما يجب تفس��ه بأن �شمل ا��ماية املقررة �� . القانون 

املذ�ورت�ن سلفا ح�� �ستدعاء الذي يوج�ھ مف�ش الشغل إ�� طر�� ال��اع ا��ما��  585و 583املادت�ن 

  .�� إطار مسطرة التصا��

ا سبق، فإن املشرع ألزم �طراف باملثول ��صيا أمام مف�ش الشغل أو أن ين�بوا باإلضافة إ�� م

  .2ع��م ��صا مؤ�ال إلبرام التصا��، إذا حال دون حضور�م س�ب قا�ر

ولم �غفل املشرع للوضعية ا��اصة لل��ص �عتباري، إذا ما حدث و�ان طرفا �� ال��اع، بحيث 

كما سمح ألطراف ال��اع بأن ي�ونوا . 3ية إبرام اتفاق التصا��ألزمھ بانتداب ممثال قانونيا لھ صالح

                                                 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة �� القانون ا��اص، وحدة الت�و�ن  مف�شية الشغل ب�ن املراقبة واملصا��ة،: بدر الصي�� -1

ن والبحث �� قانون الشغل والتحوالت �قتصادية و�جتماعية، جامعة ا��سن الثا�ي، �لية العلوم القانونية و�قتصادية و�جتماعية، ع�

 .78، ص 2006/2007الشق، كية ا��قوق بالدار البيضاء، س ج 
يجب ع�� �ل �طراف أن يمثلوا ��صيا أمام ال��نة أو أن ين�بوا ع��م ��صا مؤ�ال إلبرام : "من مدونة الشغل ع�� أنھ 558تنص املادة  -2

 ".اتفاق التصا��، إذا حال دون حضور�م س�ب قا�ر
ي�تدب عنھ ممثال قانونيا لھ صالحية إبرام  يجب ع�� �ل ��ص اعتباري إذا �ان طرفا �� ال��اع، أن: "من مدونة الشغل 558جاء �� املادة  -3

 ".اتفاق الص��



269 
 

 
  2021 ،8/9 جودزم عدد  - للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

إذا �علق �مر (، أو �عضو من املنظمة امل�نية )إذا �علق �مر باألجراء(مؤازر�ن �عضو من النقابة 

  .1شرط �نتماء إل��ا أو ح�� �ستعانة بمندوب �جراء) باملشغل

بالنظر إ�� املزايا العديدة ال�� يوفر�ا حضور  وحسنا فعل املشرع بنصھ ع�� �ذا �جراء وذلك

�طراف ��صيا، ومشارك��م �� املناقشات الرامية ع�� إبرام اتفاق التصا�� �ش�ل مباشر، ومن أ�م 

النتائج �يجابية ال�� ت��تب عن �ذا الوضع، جعل مسطرة التصا�� أك�� فعالية، وتمك�ن مف�ش الشغل 

ال�� أدت إ�� �شوب ال��اع، باإلضافة إ�� أن حضور مف�ش الشغل ومراقبتھ من �طالع و�حاطة باألسباب 

  .للمناقشات الدائرة، يدفع باألطراف إ�� تلي�ن مواقف�م وجعل�ا أك�� ا���اما مع مقتضيات مدونة الشغل

�ذا وقد حدد املشرع إطارا زمنيا ��اولة التصا�� ال�� يجر��ا مف�ش الشغل، ف�ل �ذه �جراءات 

  .2ن تتم داخل أجل ال يجب أن يتعدى ستة أيام ينطلق اح�سا��ا منذ رفع ال��اع إ�� مف�ش الشغليجب أ

وال تفوتنا �شارة �� �خ��، إ�� الدور الكب�� الذي يلعبھ مف�ش الشغل �� �سو�ة نزاعات الشغل 

اع الشغل ا��ماعية ع�� مسطرة التصا��، ف�و يل��م و�حكم القانون يبذل أق��� ا���ود ل�سو�ة نز 

، ف�و �عمل ع�� استدعاء �طراف، و��سلم املذكرات الكتابية م��م وال�� تتضمن مالحظا��م 3ا��ما��

، وذلك دون تقديمھ ألية حلول أو 4واق��احا��م ل�سو�ة ال��اع، و�عمل ع�� رفع�ا إ�� الطرف �خر

ة املطالب املقدمة �� مق��حات أو العمل ع�� إضافة أي ���ء ودون العمل أيضا ع�� بحث مدى جدي

  . املذكرة من عدم جدي��ا

�ذا ولم �عمل املشرع ع�� تقييد تحر�ات مف�ش الشغل ع�� غرار رئ�س ال��نة �قليمية للبحث 

واملصا��ة ورئ�س ال��نة الوطنية للبحث واملصا��ة، حيث ترك لھ الباب مفتوحا التخاذ جميع 

  .� التصا���جراءات ال�� يرى أن من شأ��ا املساعدة ع�

وعليھ ف�و يتحرى عن جميع حي�يات ال��اع، و�فاوض �ل طرف ع�� حدة، و�عمل ع�� اق��اح 

كما يمكنھ �ستعانة ب�ل ��ص �ستطيع أن . ا��لول املناسبة للوضع، وال�� تخدم مص��ة الطرف�ن معا

كما لھ أن . لقائميفيده �� إيجاد ا��ل املناسب لل��اع، و�عمل ع�� توضيح موقف القانون من الوضع ا

�س��شد بمختلف العالقات ال�� ي�ون قد �و��ا بحكم عملھ مع املشغل�ن و�جراء، �ذا باإلضافة إ�� 

                                                 
 ".يمكن ألي طرف أن ي�ون مؤازرا �عضو من النقابة أو املنظمة امل�نية ال�� ي�ت�� إل��ا، أو بمندوب �جراء: "من مدونة الشغل 558املادة  -1
 ".من تار�خ رفع ال��اع ا��ما�� إل��ا وذلك داخل أجل ال يجب أن يتعدى ستة أيام: "من مدونة الشغل 560املادة  -2
تقوم ال��نة �قليمية للبحث واملصا��ة ببدل ج�د�ا ل�سو�ة نزاع الشغل ا��ما��، �غية التوصل إ�� اتفاق : "منمدونةالشغل 560املادة  -3

 ...".ب�ن �طراف
�نة �قليمية للبحث واملصا��ة بمذكرة كتابية تتضمن يحق ل�ل طرف من �طراف أن يتقدم إ�� رئ�س ال�: "من مدونة الشغل 559املادة  -4

  .ما لديھ من مالحظات

 ".يجب ع�� رئ�س ال��نة أن يبلغ ���ة من �ذه املذكرة إ�� الطرف �خر
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التجر�ة الكب��ة ال�� ت�ون ملف�ش الشغل �� مجال فض نزاعات الشغل، وذلك بفعل �حت�اك اليومي لھ 

  .1علـى قـدرتھ ودوره �� الوصـول ا�� ن�يجة الصـ��مع طر�� العالقة الشغلية ومـا ل�ذا �مر مـن أثـر إيجا�ي 

إذا وكما �و مالحظ فإن �سو�ة نزاع الشغل ا��ما��، تتطلب مج�ودا كب��ا ومضاعفا من مف�ش 

الشغل باملقارنة مع مج�وده �� �سو�ة نزاع الشغل الفردي الذي قد يتطلب ساعات فقط، ال���ء الذي 

�� املغرب �ستطيع أن يجاري �ذه امل�ام ال�� يبدو أ��ا أصبحت يدفعنا إ�� ال�ساؤل عن �ل مف�ش الشغل 

  فوق املستطاع؟ 

  آثار محاولة التصا�� ال�� يجر��ا مف�ش الشغل: ثانيا

ي��تب عن تحر�ك الدور التصال�� ملف�ش الشغل أحد �ثر�ن، فبعد الدخول �� مسطرة التصا�� 

تصا�� �اتھ ت�ت�� إما بالوصول التفاق الص�� واملرور ع�� �جراءات السالف ذكر�ا، فإن محاولة ال

و�التا�� إ��اء ال��اع، وإما بفشل محاولة التصا�� واستمرار ال��اع وما ي��تب عنھ من سلوك لبا�� املساطر 

  .ا��ددة قانونا

�كذا، فإن املشرع ألزم مف�ش الشغل بتحر�ر محضر �� ختام جلسات الص��، يث�ت فيھ ما توصل 

كما يتم توقيع . 2اتفاق تام أو جز�ي أو عدم التصا��، وكذا عدم حضور�م عند غيا��م إليھ �طراف من

  .ا��ضر من طرف مف�ش الشغل وأطراف ال��اع 

و�تم �سليم ���ة منھ إ�� �طراف أو تبلغ إل��م عند �قتضاء، و�� حالة فشل محاولة التصا�� 

ش الشغل العمل ع�� رفع نزاع الشغل ا��ما�� وعدم التوصل إ�� أي اتفاق، فإنھ ع�� �طراف أو مف�

  .3أمام ال��نة �قليمية للبحث واملصا��ة

لكن ما يالحظ ع�� �ذه املادة �و غياب صيغة �لزام، فماذا لو لم يبادر أي طرف إ�� رفع ال��اع إ�� 

  ال��نة �قليمية للبحث واملصا��ة؟

                                                 
  .211، ص 2006الوسيط �� مدونة الشغل،املطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش، ا��زء الثا�ي، الطبعة �و��، : عبد اللطيف ا��لفي 1
يحرر حسب ألحوال، ملندوب امل�لف بالشغل لدى العمالة أو �قليم، أو العون امل�لف بتفت�ش الشغل '': من مدونة الشغل 555املادة  2

فورا، �� ختام جلسات الص��، محضر يث�ت فيھ ما توصل إليھ �طراف من اتفاق تام، أو جز�ي، أو عدم التصا��، وكذا عدم حضور�م 

  ........عند غيا��م
إذا لم �سفر محاولة التصا�� عن أي اتفاق، فإن املندوب �قلي�� امل�لف بالشغل لدى العمالة أو �قليم، : "من مدونة الشغل 556املادة  3

أو العون امل�لف بتفت�ش الشغل، أو أحد �طراف، يبادر داخل أجل ثالثة أيام، برفع نزاع الشغل ا��ما�� أمام ال��نة �قليمية للبحث 

 ".املصا��ةو 
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تحدث عن حالة عدم �تفاق، فماذا لو غاب من مدونة الشغل ت �556ذا باإلضافة إ�� أن املادة 

أحد الطرف�ن عن جلسة الص�� أو كال�ما، فما املوقف الذي س�تخذه مف�ش الشغل �نا؟ وماذا لو وقع 

  .اتفاق ص��، لكن �ش�ل جز�ي بحيث ال ي�ون م��يا لل��اع برمتھ، ف�اتھ ا��الة أيضا لم �شر إل��ا املشرع

من مدونة الشغل، فإنھ �� ا��الت�ن  556ضا مع مقتضيات املادة يبدو أن منطق �مور وا���اما أي

معا ي�ون مف�ش الشغل ملزما برفع ال��اع إ�� ال��نة �قليمية للبحث واملصا��ة، ألن ضرورة ا��فاظ 

ع�� السلم �جتما�� ومص��ة �قتصاد الوط��، يفرضان سلوك �ذا �جراء، �ذا باإلضافة إ�� �ثار 

قد ت��تب عن استمرار حالة ال��اع �ان�شار الفو��� والعنف �� �ماكن ال�� يوجد ��ا نزاع  الوخيمة ال��

  .الشغل ا��ما��

  حدود تدخل مف�شية الشغل �� املصا��ة: ا��ور الثا�ي

لقد أبان تدخل مف�شية الشغل ��ل نزاعات الشغل ا��ماعية عن نجاع��ا �� القيام ��ذه امل�مة، 

ن مف�شية الشغل ال تقوم بدور فعال �� تكر�س املصا��ة وتجن�ب �طراف مظا�ر ومنھ ال أحد يجادل أ

  .ال�شنج وا��قد، مع ما �ست�بع ذلك من تأث�� سل�� ع�� �قتصاد الوط��

و�التا�� يمكن اعتبار ج�از مف�شية الشغل صمام أمان بالدرجة �و��، ل�ونھ �س�ر ل��فاظ ع�� 

  .من وسكينةالسلم �جتما�� وما �شملھ من أ

�ل�ا أ�داف �س�� �ذه ا���ة لتحقيق�ا، لكن كيف يمكن ضما��ا �� غياب حماية حقيقية وفعلية 

  .1من �ل مـا قـد يقف أمام �ـذا ا���از مـن صعو�ات تحـول دون قيامـھ بوظيفتھ

وإذا �ان ج�از مف�شية الشغل �� جل الدول �ع��ضھ صعو�ات وعوائق كث��ة �� القيام بم�امھ، 

  .2ـي أدت إلـى تضارب فـي �راء حـول قبـول �ـذا �ختصاص مـن عـدمھوالت

إال أن �عض العوائق والصعو�ات القانونية ال�� �انت تحد من فعالية تدخل ج�از تفت�ش الشغل 

املتعلق بمدونة الشغل، فإن أخرى  65-99قد تم تجاوز�ا بفضل تدخل املشرع املغر�ي �� إطار قانون 

عاليتھ م��ا طا�ع �شر��� وأخر يرتبط باإلم�انيات املادية وال�شر�ة، ال�� �ان من مازالت تحد من ف

املفروض أن يتمتع ��ا �ذا ا���از قصد ا��فاظ ع�� السلم و�من �جتما��، �غية منح سرعة التدخل 

  .والفعالية �� العمل ع�� اعتبار أن املشرع أناط ملف���� الشغل م�ام متعددة

                                                 
قانون الشغل باملغرب �� ضوء مدونة الشغل، عالقات الشغل الفردية، ا��زء الثا�ي، ا��لد �ول، مكتبة دار السالم، : دمحم سعيد بنا�ي 1

  .136، ص 2007طبعة يناير 
  .85س، ص .م: بدر الصي�� 2
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ق والصعو�ات ال�� تحول دون وصول ج�از مف�شية الشغل إ�� تحقيق أ�دافھ، �� ظل �ذه العوائ

، ب�نما )الفقرة �و��(سنعمل ع�� التطرق إ�� ا��دود القانونية لدور مف�شية الشغل �� عملية املصا��ة 

  .)الفقرة الثانية(سنعا�� ا��دود الواقعية لدور مف�شية الشغل �� عملية املصا��ة 

  ا��دود القانونية لدور مف�شية الشغل �� عملية املصا��ة: الفقرة �و��

إذا �ان ال�دف الرئ���� الذي �عمل من أجلھ مف�شية الشغل �و تحقيق السلم �جتما�� والعمل 

ع�� تطبيق نصوص مدونة الشغل، فإ��ا �عرف عدة صعو�ات، صعو�ات تؤدي ال محالة إ�� إضعاف قوة 

� ضعف سلطات مف���� الشغل وإ�� ضعف ا��زاءات و�عقيد �ذا ا���از وترجع �ذه الصعو�ات إ�

  .املسطرة

  ضعف سلطات مف�ش الشغل: أوال

بالرجوع إ�� مقتضيات مواد مدونة الشغل، نالحظ أ��ا لم تمنح صالحيات من شأ��ا أن تقوي 

سلطات ج�از مف�شية الشغل �ش�ل يجعلھ قادرا ع�� القيام بامل�ام املو�ولة لھ، وتتمثل �� صعو�ة 

التوفيق ب�ن �عدد م�ام مف�ش الشغل وتنوع�ا ب�ن وظيف�� املراقبة واملصا��ة وعدم كفاية وسائل 

  :املتا�عة، سن�ناول �ل واحدة ع�� حدة

  �عدد م�ام مف�شية الشغل 1

إن ارتفاع عدد املؤسسات ال�� تدخل ضمن مجال اختصاص مف�ش الشغل، إضافة إ�� وظيفتھ 

املل��، �� امل�مة الرئ�سية  1947يونيو  2حسن تطبيق القانون حسب ظ��� القانونية املتمثلة �� مراقبة 

و�و�� لعمل مف�ش الشغل إضافة إ�� قيامھ بدور املصا��ة �� نزاعات الشغل الفردية وا��ماعية، الدور 

الذي كرسھ الواقع �� عالقة العمال والنقابات بمف�ش الشغل مما س��يد من اتقال �ا�ل مف�ش الشغل، 

  .الرغم من أن تدخلھ �� �ذه ال��اعات قد أدى بالفعل إ�� تفادي العديد م��ا ع��

وإذا �انت م�مة مراقبة تطبيق ال�شر�عات ا��اصة �شروط وظروف الشغل �� الوظيفة �ساسية 

املل��،  1974يوليوز  2ال�� تنظم�ا املقتضيات القانونية ملف�ش الشغل وذلك اس�نادا إ�� مقتضيات ظ��� 

ن الواقع العم�� املع�ش أفرز م�ام أخرى، م��ا م�مة املصا��ة ب�ن طر�� العالقة الشغلية فيما قد إال أ

يثار بي��ما من خالفات ونزاعات، سواء �انت فردية أو جماعية، حيث أن أطراف العالقة الشغلية كث��ا ما 

م��ا بأن �ذا �جراء �و ت��أ إ�� مف�ش الشغل لعرض خالفا��ا عليھ قبل عرض�ا ع�� القضاء، اعتقادا 

  .1اختصاص قانو�ي ���از مف�شية الشغل

                                                 
  . 115س، ص .الوسيط �� عالقات الشغل الفردية، م: عبد اللطيف خالفي 1
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وإذا �انت م�مة املصا��ة ال�� يقوم ��ا مف�ش الشغل سواء �� ال��اعات الفردية أو ال��اعات 

إ�� إضعاف م�مة  1ا��ماعية، باإلضافة إ�� �ختصاصات املنوطة بھ قانونا، تؤدي �� نظر �عض امل�تم�ن

انونية أساسية طاملا أن املصا��ة تتطلب التوفيق ب�ن أطراف املتنازعة والذي قد ي�ون املراقبة �وظيفة ق

ع�� حساب حسن تطبيق القانون تتطلب التوفيق ب�ن �طراف املتنازعة، والذي قد ي�ون ع�� حساب 

نة حسن تطبيق القانون ي�ون حل أي نزاع أو خالف سواء ب�ن طرف�ن أو أك�� وديا يتطلب نوعا من املرو 

والدبلوماسية، مما قد يفقد مف�ش الشغل سلطتھ ع�� املؤسسة �� تطبيق القانون ال�� �ان من املفروض 

  .أن يتمتع ��ا �� مواج�ة املشغل مما قد يؤثر سلبا ع�� م�مة املراقبة

و�التا�� فإن إسناد املشرع م�مة املصا��ة ملف�شية الشغل، إضافة إ�� امل�ام القانونية املتعددة 

�ا تتعارض مع م�ام�م �� مجال املراقبة، مما ي�اد دور �ذا ا���از ي�ون شامال ل�ل جوانب ا��ياة يجعل

�قتصادية و�جتماعية والقانونية، مما قد يؤثر ال محالة ع�� نجاعة الدور �ص�� و�سا��� ل�ذه 

  .ال�يئة، وال�� تتمثل �� مدى مراقبة تطبيق قواعد قانون الشغل

عوان تفت�ش الشغل �� التوفيق ب�ن مختلف امل�ام و�ختصاصات املو�ولة ل�م و�� إطار س�� أ

قانونيا، يجدون أنفس�م ملزم�ن بالتصرف و�� ان واحد تصرف املراقب واملص�� �جتما�� و�قتصادي 

إذ  وا��لل النف���، مما يخلف نوعا من �حراج ب�ن امل�تم�ن يمكن أن يؤدي إ�� �خالل بالوظيفة �و��،

كيف �عقل مثال �� الصباح أن يلعب مف�ش الشغل دور املراقب املنقب عن ا��الفات واملعتمد ع�� 

الصرامة والزجر عن طر�ق تقر�ر محاضر ا��الفات عند ز�ارة املؤسسات، و�� ف��ة الزوال يلعب دور 

ن يرجع عامال املص�� الذي عليھ أن �ستميل عطف نفس املشغل الذي زجره �� الصباح، و�توسل لھ أ

  .مطرودا لعملھ، أو ع�� �قل أن يمكنھ من �عو�ضات وحقوقھ القانونية

و�التا�� فإن م�م�� املراقبة واملصا��ة غ�� م���مت�ن، ف�لتا امل�مت�ن قد تتطلب �عامال متناقضا 

، قد عن �خر، كما أن ل�ل م��ما إكرا�اتھ وخصوصياتھ حسب املوقع املتو��، وقيام املف�ش ��ما معا

  .يؤثر سلبا �� الفعالية والردع، مما قد يمس ��يبة وسلطة أعوان التفت�ش

  محدودية وسائل املتا�عة 2

من املطالب �ساسية ال�� ظل مف�شو الشغل يرفعو��ا، مطلب إعطاء ا��اضر ��ية تماثل 

منح ��ية ا��اضر املنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية، لكن مدونة الشغل ا��ديدة لم ت

  .للمحاضر �ذه ا���ية، و�التا�� ظلت املدونة �� �ذا ا��انب أقل حماية ملف���� الشغل

                                                 
، 22ع . إصالح نظام تفت�ش مؤسسات الشغل، ا��لة املغر�ية لالقتصاد والقانون املقارن : املالحظات و�ق��احات املطروحة:  الشرقاوي دمحم 1

  .107، ص 1994س
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وقد اختلفت التفس��ات و�عددت التأو�الت الفق�ية، بخصوص ��م وحدود القوة الثبوتية 

يذ�ب إ�� القول بأن ا��اضر �ستمد ��ي��ا من �ون  ��1اضر مف�شية الشغل، فجانب من الفقھ

ا أي أنھ سبق لھ أن أدى اليم�ن قبل مباشرتھ لوظيفتھ، ذلك ما يضفي عل��ا قوة ثبوتية إ�� محرر�ا محلف

ع�� أن يث�ت عكس ما جاء ف��ا، و�التا�� �عد �� ا��قيقة عبارة عن دليل كتا�ي رس�� وقط��، ال يمكن 

أنھ البد �� ع غ�� .ل.من ق 419و  418الطعن �� مضمو��ا عن طر�ق ال��و�ر، طبقا ملقتضيات الفصل�ن 

  :�ذا الصدد التمي�� ب�ن ا��الت�ن

  و�� �ون مف�ش الشغل قد عاين ا��الفة بنفسھ أو اطلع عل��ا واست�تج�ا : ا��الة �ول

أي وقوفھ عل��ا ��صيا، فت�ون القر�نة �� �ذا ا��انب قر�نة قو�ة ودامغة ع�� اعتبار أن ال��ص الذي 

 .ى اليم�ن القانونيةقام ��ذه املعاينة ��ص محلف سبق لھ أن أد

 ون مف�ش الشغل قد حرر ا��ضر بناء ع�� ما بلغ إ�� علمھ عن طر�ق : ا��الة الثانية�

معلومات نقلت إليھ سماعا عن طر�ق العمال أو أحد �غيار مثال، فا��ضر �نا ال يك�سب ��ية الورقة 

لرسمية أو العرفية، أو الش�ادة، الرسمية، و�التا�� يمكن إثبات عكس�ا عن طر�ق وسائل أخرى، �الكتابة ا

 .2أو ح�� القرائن بل وللقا��� أن �س�بعد�ا جملة وتفصيال

أن مف�ش الشغل ال يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية، ومن تم  3ب�نما يرى جانب فق�� آخر

  .فإن محاضره ال ت�ون ملزمة للقا���، وال تحد من سلطتھ التقدير�ة

من م ش، �س�شف م��ا أن ��ية �ذه ا��اضر ال�� يحرر�ا  5394و�الرجوع إ�� مقتضيات املادة 

مف�ش الشغل تبقى �س�ية، وذلك أنھ يمكن إثبات ما يخالف�ا بأية وسيلة قانونية طبقا للقواعد العامة 

لإلثبات، أي بجميع وسائل �ثبات، ع�� اعتبار أن املشرع املغر�ي لم يحدد نوع �ذه الوسيلة، مما يفتح 

راعيھ أمام �ل ذي مص��ة �� اختيار الطر�قة املالئمة للطعن، و�و ما �ع�� أن املشغل�ن الباب ع�� مص

الذين ال يح��مون قانون الشغل والذين حررت �� حق�م محاضر ا��الفات، يمك��م أن يبطلوا مفعول 

ا��الة  تلك ا��اضر ولو بمجرد ش�ادة مثال، و�نا قد �ع��ض املف�ش صعو�ات قد ت�ت�� بمتا�عة، �� �ذه

ي�ون مف�ش الشغل نفسھ مجردا من أية حماية حقيقية وفعلية ملا قد يتعرض إليھ أثناء تأدية عملھ، 

وذلك عند تحر�ر ا��اضر ضد املشغل�ن الذين ال يمتثلون للقانون، مما يضطر معھ مف�ش الشغل إ�� 

�� قوة ومصداقية �ذا العدول عن كتابة أي محضر، ذلك ما ينعكس سلبا ع�� حقوق الطبقة العاملة وع

                                                 
وما  52ص، 1997، مطبعة النجاح ا��ديدة الدار البيضاء، السنة 1نظام تفت�ش الشغل، الواقع ا��ا�� وآفاق املستقبل، ط: دمحم الكشبور  1

  .يل��ا
  .53س، ص .م: دمحم الكشبور  2
  .223س، ص .م: عبد اللطيف خالفي3
  .من م ش 539راجع الفقرة �و�� من املادة  4
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ا���از الذي أنيطت لھ م�مة جليلة تتمثل �� ضمان اح��ام نصوص قانون الشغل، وحماية الطبقة 

  .العاملة باألساس مع ا��رص ع�� استقرار عالقة الشغل

وغ�� عن البيان أن املدونة لم تمتع مف�ش الشغل بصفة ضابط الشرطة القضائية، رغم ما �عطيھ 

ر ال�� يحرر�ا مف�ش الشغل من ��ية، وذلك ع�� خالف قوان�ن كث�� من الدول تلك الصفة للمحاض

، و�التا�� ظلت املدونة �� �ذا ا��انب أقل حماية ملف�ش الشغل، كما أن 1العر�ية ال�� متع�م بتلك الصفة

 دراسة املدونة ا��ديدة للشغل، كشفت لنا كث��ا من �ش�االت املرتبطة بل وأحيانا التناقضات ب�ن

نصوص�ا، وقد اخ��لنا واحدة من تلك �ش�االت املرتبطة باملوضوع �� الطعن وذلك �� اتفاقية الص�� 

  .الذي يتم بحضور مف�ش الشغل و�رضا وو�� تام ب�ن طر�� �نتاج

من مدونة الشغل، فإن مف�ش الشغل تناط بھ م�مة إجراء محاوالت الص�� ��  532فطبقا للمادة 

، حيث يحرر �� شأن �ذه ا��اوالت محضر يمضيھ طرفا ال��اع و�وقعھ كذلك نزاعات الشغل الفردية

بالعطف العون امل�لف بتفت�ش الشغل و�عت�� �تفاق الذي تم التوصل إليھ �� إطار �ذا الص�� 

من املدونة، �ذا  41التم�يدي ��ائيا بحيث ال يقبل أي طعن أمام ا��اكم، وذلك حسبما تنص عليھ املادة 

من املدونة تنص صراحة ع�� أن ا��ضر الذي يحرره عون  532م أن الفقرة �خ��ة من املادة مع العل

التفت�ش بخصوص محاوالت الص�� �� مجال نزاعات الشغل الفردية ال ت�ون لھ قوة �براء إال �� حدود 

ضمن أي انتقاص ملا املبالغ املب�ية فيھ، و�و ما �س�شف منھ أنھ �� حالة ما إذا �ان �ناك اتفاق للص�� يت

�و مستحق قانونيا لألج��، فإنھ يبقى للعامل دائما حق إم�انية ال��وء ا�� ا��كمة ا��تصة للمطالبة بما 

  .�2ستحقھ رغم إمضائھ ع�� محضر الص�� ع�� صعيد مف�شية الشغل

من م ش واملتعلقة بالتوصيل تصفية �ل حساب،  74و  73كذلك نفس ال���ء بال�سبة للمادت�ن 

يث يحصل العامل ع�� ما ت�سر من املال، و�عد ذلك قد يبادر إ�� الطعن �� �ذا الص�� أمام القضاء، ح

                                                 
  :أنظر �� �ذا الصدد 1

  من قانون العمل اللي��؛ 110الفصل 

  من قانون العمل املصري؛ 160الفصل 

  من قانون العمل �رد�ي؛ 8الفصل 

  .ن القانون ا��زائري م 1986أكتو�ر  6مرسوم 

  :للمز�د من التوضيح بخصوص �ذا املوضوع راجع

مف�ش الشغل ب�ن املراقبة واملصا��ة، تقر�ر ��اية الدورة، التكنولوجية باملع�د الوط�� للشغل و�حتياط : مرا��� املصطفى -

  .2005-�2004جتما��، فوج 
  :أنظر ��ذا ا��صوص 2

 .وما يل��ا 191ص  40بمجلة ا��لس �ع�� ع  ، م�شور 1987مارس  9قرار صادر بتار�خ  -

 .وما يل��ا 161ص  41، م�شور بمجلة ا��لس �ع�� ع1987ش�ن��  21قرار صادر بتار�خ  -

  .70س، ص .�� م: و�� قرارات أشار إل��ا دمحم الكشبور  -
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ولذلك يثور ال�ساؤل حول القيمة القانونية ملثل �ذه ا��اضر ال�� يحرر�ا مف�ش الشغل، السيما إذا 

  .� صعيد مف�شية الشغلعلمنا بأن القضاء املغر�ي �ان ال �ع��ف إال نادرا باتفاقية الص�� امل��مة ع�

وال �شك أحد بأن من شأن ذلك الطعن �� اتفاقية الص�� أن �سا�م �� فقدان الثقة �� ج�از 

مف�شية الشغل، و�قلص من مصداقيتھ و�دفع بأطراف ال��اع وخاصة املشغل�ن إ�� عدم قبول وساطة 

يصاالت ال�� يمض��ا العمال مف�ش الشغل ا��بية، إذا ما ملسوا بأن �تفاقات ال�� يوقعون عل��ا و� 

  .بحضور مف�ش الشغل ال قيمة ل�ا وال �ع���ا القضاء �جتما�� أد�ى ا�تمام

 ضعف ا��زاءات و�عقيد املسطرة: ثانيا

إن ضعف ا��زاءات �عت�� مش�ل خط�� �عا�ي منھ تفت�ش الشغل �� املغرب مما ينعكس سلبا ع�� 

وقيمة  1من ا��الفات املرتكبة ال �عاقب عل��ا القانون  عمل املف�ش�ن وع�� تدخال��م، حيث أن العديد

  .2الغرامات املنصوص عل��ا ضعيفة �ش�ل يفقد�ا �ل تأث�� رادع

وإن عدم توفر مف�ش الشغل ع�� سلطة فعلية للعقاب ال يخدم �قتصاد وا��تمع بقدر ما "

ة �� صفوف املشغل�ن والعمال يخدم التعنت و�معان �� خرق القانون وتوف�� ا��و و�روز مواقف متصلب

اتجاه �دارة، و�ذا الوضع بالذات يفرز تواطؤات ومساوات ع�� حساب الطرف الضعيف �� العالقة، 

مادام الطرف القوي ال يق�ر وال يمتثل، ومادام القانون ال ي�سع الحتواء �ل مظا�ر التجاوز وال يضع 

لشغل بالصالحيات القانونية ال�� تؤ�لھ للتدخل ا��لول الكفيلة بمعا����ا، ومن بي��ا تزو�د مف�ش ا

  .3وا��سم

و�التا�� ل�ي يتمكن مف�ش الشغل من فرض تدخلھ ع�� �طراف املتنازعة خاصة وأن أر�اب العمل، 

غالبا ما يتعنتون �� �ستجابة لإلستدعاءات ال�� يتقدم ��ا مف�ش الشغل، أو ح�� ت�ليف غ���م بالنيابة 

ن سلطة اتخاذ القرار ال��ا�ي بخصوص موضوع ال��اع، من أجل اللقاء مع أجرا��م ع��م طاملا ال يمل�و 

والتفاوض مع�م �شأن النقاط املتنازع عل��ا أو ا��قوق ال�� يطالبون ��ا، خاصة وأن �ل طرف ي�ش�ث 

لطرف بمطالبھ دون الرغبة �� التنازل ع��ا أو عن �عض�ا باعتبار ست�ون بمثابة �ز�مة ملطالبھ وانتصارا ل

  .�خر
                                                 

رن، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة �� ا��قوق، نزاعات الشغل ا��ماعية و طرق �سو���ا السلمية �� القانون املغر�ي و املقا: ع�� الصق�� 1

  .348، ص 1989 – 1988: جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا، �لية العلوم القانونية و �قتصادية و �جتماعية، فاس، السنة ا��امعية
مل عن منح رخص التغيب يمكن أن نذكر �أمثلة عن تلك النماذج املنصوص عل��ا �� مدونة الشغل املغر�ية، فمثال امتناع رب الع 2

  .52ش أو عدم أداء التعو�ض عن الفصل من الشغل املنصوص عليھ �� املادة .من م 48املنصوص عل��ا �� املادة 

ف�ل س��دع املشغل الح��ام �ذا القانون و�مثلة . در�م 500إ��  300وغ�� عن البيان أنھ إذا �ان جزاء �ذه ا��الفات �� �ذا ا��ال �و ب�ن 

ش ف�ل�ا تؤكد أن العقو�ات تقتصر ع�� الغرامة املالية ورغم ذلك ف�� .منم 178و177و152و 95و  40: ، فيمكن الرجوع إ�� املوادكث��ة

  . ضعيفة جدا
  350س، ص .م: ع�� الصق�� 3
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ول�ذا يفضل �جراء ال��وء إ�� �ضراب واملؤاجر إ�� �غالق كمظ�ر�ن للقوة، وعليھ فإن اكتفاء 

دون أن يضع قانونا منظما يو��  2011من الدستور  14املشرع بالنص عن حق �ضراب �� الفصل 

عن إيقافھ أو الدخول  الشروط وا��دود ملمارسة، �ذا ا��ق يجعل تدخل املف�ش صعبا إلقناع �طراف

�� حوار فيما بي��م، ل�ذا و�� ظل غياب أي تنظيم ��ق �ضراب ي�ون من ��سب تقن�ن تدخل مف�ش 

الشغل �� �ل نزاعات الشغل بدءا من �ستدعاء وصوال إ�� تمكينھ من الوسائل املادية والسلطات 

  .القانونية

فاظ ع�� السلم �جتما��، و�� ظل غياب ترسيخا ملصداقيتھ ودعما لعملية التدخل الفوري ل��

و�� �طراف بفائدة �ذا التدخل ف�ل طرف �س�� إ�� �سو�ة ال��اع بالطر�قة ال�� يرا�ا مناسبة مما يو�� 

  .ضعف الت�و�ن لدى العمال بما يكفي ملواج�ة مشا�ل�م

فال زالت �ناك وإذا �ان املشرع املغر�ي قد تدارك �ذا الفراغ ال�شر��� من خالل مدونة الشغل، 

من م ش إ�� أنھ ي�ون �ل  551، و�ش�� املادة �1عض النقاط ال�� �شوب �ذا التدخل وتحتاج إ�� مراجعة

خالف �س�ب الشغل من شأنھ أن يؤدي إ�� نزاع جما��، موضوع محاولة للتصا��، تتم أمام املندوب 

غل أو أمام ال��نة �قليمية للبحث امل�لف بالشغل لدى العمالة أو �قليم أو العون امل�لف بتفت�ش الش

واملصا��ة أو ال��نة الوطنية للبحث واملصا��ة، وذلك بناء ع�� نوعية ا��الف ا��ما��، طبقا للمواد 

  .من مدونة الشغل  565و 556و 552

وتبعا ملا سبق فإن محاولة التصا�� ت�ون أمام العون امل�لف بتفت�ش الشغل إذا �ان ا��الف ��م 

دة، �� ح�ن أنھ إذا �ان ا��الف ا��ما�� ��م أك�� من مقاولة، فإن �ذه ا��اولة تتم أمام مقاولة واح

  .2املندوب امل�لف بالشغل لدى العمالة أو �قليم

يتم الشروع �� محاولة التصا�� بمبادرة من العون امل�لف بتفت�ش الشغل �� املقاولة إ�� جانب 

و�� ختام جلسات الص�� يحرر . 3لشغل لدى العمالة أو �قليمالراغب �� الت��يل أو املندوب امل�لف با

حسب �حوال �ذا �خ�� أو عون تفت�ش الشغل فورا محضرا يث�ت فيھ ما توصل إليھ �طراف من اتفاق 

تام أو جز�ي، أو عدم التصا�� وكذا عدم حضور�م عند غيا��م، وعند فشل محاولة التصا�� يتم رفع 

  .4قليمية للبحث واملصا�� داخل أجل ثالثة أيامال��اع أمام ال��نة �

                                                 
  :راجع �� �ذا الصدد 1

، دار ال�شر ا��سور، 1994الشغل املرتقبة مشروع دراسة تحليلية نقدية ملدونة : عبد العز�ز العتيقي، دمحم الشرقا�ي، دمحم القري اليوسفي

  .وما يل��ا 220، ص 1999وجدة، 
  .ش.من م 552املادة  2
  .ش.من م 553املادة  3
  .ش.من م 556املادة  4
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ع�� مخالفة �ح�ام املنظمة ملرحل�� املصا��ة  1إال أن املشرع املغر�ي إذا �ان قد رتب جزاءات

والتحكيم، وذلك كعدم تلبية �طراف الستدعاء ا��ضور أمام ��نة املصا��ة �قليمية أو الوطنية أو 

، وكعدم تقديم �طراف للوثائق واملس�ندات 2ية بدون عذر مقبول أمام ا��كم أو الغرفة التحكيم

، فإنھ لم يرتب أي جزاء ��الفة 3واملعلومات املطلو�ة من طرف رئ�س ��نة الص�� الوطنية أو �قليمية

�ح�ام املنظمة ملرحلة التصا�� ال�� تتم ع�� مستوى مف�شية الشغل، مما سيؤثر ع�� تدخل مف�ش 

  .جابة �طراف الستدعاءاتھ رغم وجود النص القانو�يالشغل وعدم است

وعليھ إذا تركنا �ذه الصعو�ات، وال�� تكمن �� قصور النصوص ال�شر�عية ال�� تنظم مسطرة 

 .�سو�ة ال��اعات من شأ��ا أن �عرقل تدخل مف�ش الشغل �� ا��د من �ذه ال��اعات

  � عملية املصا��ةا��دود الواقعية لدور مف�شية الشغل �: الفقرة الثانية

إن العراقيل العملية ال�� يواج��ا مف�ش الشغل وال�� تحد من فعالية تدخالتھ ل�سو�ة نزاعات 

  :الشغل ال تقل أ�مية عن سابق��ا من العوائق القانونية

  العراقيل املرتبطة بالوسط امل��: أوال

ميع ا��وانب، و�و إن مف�ش الشغل يتحرك �� ميدان طرفاه ع�� أك�� قدر من التناقض من ج

تناقض يلقي بظاللھ ع�� موقف �ل من �ج�� واملؤاجر من ز�ارات مف�ش الشغل، وال�� قد �عت���ا �ول 

نوعا من ا��املة لصا�� املشغل ع�� حساب حقوقھ ال�� يرى أ��ا م�ضومة، و�املقابل �عت���ا املؤاجر 

و�املقابل �عت���ا املؤاجر تحامال عليھ، وذلك  تحامال عليھ، وذلك ب��جيح حقوقھ ال�� يرى أ��ا م�ضومة،

ب��جيح كفة مطالب �ج�� ع�� حساب مشا�ل مؤسستھ، مما يؤثر سلبا ع�� قوة �قناع لدى مف�ش 

  .4الشغل

وأمام �ذا الوضع ال �ستطيع مف�ش الشغل التغلب ع�� �ذه الصعو�ات إال باستعمال ما يتوفر 

فسية واجتماعية، وخ��ة اك�س��ا ن�يجة احت�اكھ اليومي بالعمال عليھ من إم�انيات تقنية وقانونية ون

وأر�اب العمل، مما يصل بھ �� �خ�� إ�� الغاية املرجوة، سواء �ان ال��اع قانونيا أو �ان اقتصاديا، فإذا 

                                                 
  .أعاله 584و 583در�م عن مخالفة مقتضيات املادت�ن  20.000و�10.000عاقب �غرامة ت��اوح ب�ن : "ش ع�� أنھ.من م 585تنص املادة  1
  .ش.من م 583املادة  2
  .ش.من م 584املادة  3
واقع نظام تفت�ش الشغل �� املغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا �� القانون ا��اص، وحدة البحث والت�و�ن : أحمد أزدوفال 4

ادية و�جتماعية وجدة، السنة ا��امعية والضمانات ال�شر�عية �� قانون �عمال املغر�ي، جامعة دمحم �ول، �لية العلوم القانونية و�قتص

  .33، ص 1999-2000
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�ان ال��اع القانو�ي يدور حول تفس�� نص قانو�ي أو تنظي��، فإن مف�ش الشغل يحاول حلھ عن طر�ق 

  .طرافھ وتنو�ر�م �شرح املقتضيات القانونية ل�م وح��م ع�� اح��ام�اإرشاد أ

ي�تقد �شدة أن ي�ون ملف���� الشغل مثل �ذا الدور، باعتبار أ��م موظفون  1إال أن �عض الفقھ

إدار�ون ال يمل�ون ت�و�ن القضاة وال نظام�م وال حر���م، و�رون بالتا�� أن القضاء وحده يمكنھ النظر �� 

القانونية، �ذا من ج�ة، ومن ج�ة أخرى يرى البعض، والذي �شاطره الرأي بأن التدخل الصعو�ات 

  .القضا�ي ال �ع�� بالضرورة حال لل��اع وإ��اء لھ

فا��كم القضا�ي يكتفي ب��جيح كفة أحد الطرف�ن وإعطائھ ا��ق دون الطرف الثا�ي لكنھ ال ين�� 

موجودة �� الغالب وتبقى مع�ا املواج�ة ب�ن الطرف�ن قائمة، ا��الة التنازعية إال نادرا، ف�ذه ا��الة تبقى 

حيث �ع��ان ع��ا ب�ل الوسائل السلبية و�يجابية املناسبة، مع ما ي�بع ذلك من أخطار وأضرار، �ذا 

بخالف تدخل مف�ش الشغل الذي يمكنھ الوصول إ�� �سو�ة ال��اع فعال وا��د منھ، بما يملكھ من تجارب 

ا القا���، و�ما لھ من معرفة سابقة برب العمل تجعل لھ سلطة معقولة �ساعده �� ووسائل ال يملك�

  .التأث�� و�قناع 

  العراقيل �دار�ة: ثانيا

تتمثل �ذه العراقيل �دار�ة ال�� �عرف�ا تدخل مف�شية الشغل �� �سو�ة نزاعات الشغل �� قيود 

��ذه املف�شيات من ج�ة وضعف ت�و���م من �عرقل �شاط املف�شية ك�ل وتتج�� �� قلة عدد العامل�ن 

  .ج�ة ثانية

  عدم كفاية عدد املف�ش�ن -1

من �ش�االت �ساسية ال�� تواجھ �يئة تفت�ش الشغل وستحول دون مواكب��ا لتطبيق بنود 

مدونة الشغل ا��ديدة إش�ال التقلص العددي لل�يئة، و�عت�� �سبة �طر املوجودة حاليا بمصا�� 

مف�ش الشغل ع�� العموم إذا ما قورنت بالرقعة ال��ابية  334جدا، حيث ال تتجاوز التفت�ش ض�يلة 

، إذ أن عدد �طر �ذا ال يكفى للقيام ��ذا الدور ع�� أحسن وجھ، فغالبا ما ي�ون 2ا��اضعة لنفوذ�ا

تفت�ش  بالنظر إ�� �عدد وتنوع امل�ام و�ختصاصات املنوطة بأعوان 3القيام بم�مة ما ع�� حساب �خرى 

الشغل، وخصوصا مع التكر�س القانو�ي للوظيفة التصا��ية ل�ؤالء، فإن عدد�م ع�� مستوى �ل دائرة 

                                                 
  .351س، ص .م: ع�� الصق�� 1
مف�شية الشغل ك�يئة متدخلة �� عالقات الشغل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة �� القانون ا��اص، جامعة دمحم : نادية أ�او 2

  .91، ص 2007-2006ماعية أكدال، الر�اط، السنة ا��امعية ا��امس، �لية العلوم القانونية و�قتصادية و�جت
  .291س، ص .مف�شية الشغل ودور�ا �� ضمان ا��ماية العمالية، م: صباح �وتو 3
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ال �سمح ل�م مطلقا باالضطالع بم�ام�م ع�� النحو املطلوب، و�تطبيق قانون الشغل كما أر�د أن يطبق 

  .من املشرع

ال�سبة لعدد املؤسسات ال�� �س�رون إن عدد �طر العاملة بمف�شيات الشغل باملغرب الزال قليال ب

فح�� حدود سنة  1ع�� تطبيق مقتضيات قانون الشغل ف��ا، و�ال�سبة لعدد املأجور�ن التا�ع�ن ل�ا

مف�شا ع�� الصعيد الوط�� يتوزعون إ�� عشرة مراقب�ن ممتاز�ن  496، بلغ عدد �ؤالء حوا�� 2004

 82مف�شا للشغل و  186ممتازا للشغل، و مف�شا مساعدا  90مف�شا مساعدا للشغل و  39للشغل و 

  .مف�شا إقليميا رئ�سيا للشغل 89مف�شا إقليميا للشغل و 

كما أن �ناك خصاصا كب��ا �� �طر التقنية واملتخصصة الكفيلة بتقديم الدعم واملساعدة ألعوان 

  .2طباء الشغلتفت�ش الشغل سيما �� مجال ال��ة والسالمة امل�نية للعمال وخاصة فئة امل�ندس�ن وأ

و�زداد الوضع تد�ورا إذا علمنا أن عدد�م س�تقلص �س�ب �حالة ع�� التقاعد، نا�يك عن 

أولئك الذين استفادوا من عملية املغادرة الطوعية �� الوقت الذي ال يتم فيھ تدعيم ج�از تفت�ش الشغل 

  .بأطر جديدة

ضمان التطبيق ا��يد ألح�ام مدونة لذلك يتع�ن الرفع من عدد �عوان امل�لف�ن بتفت�ش الشغل ل

  .3الشغل، وملواج�ة ال��ايد ا��اصل �� عدد املؤسسات ا��اضعة للمراقبة

 % 75أي أن ما يقارب  % 25وتجدر �شارة إ�� أن �سبة �غطية ومراقبة ميدان الشغل، ال تتعدى 

دعم املوارد ال�شر�ة  من املؤسسات ال �شمل�ا التغطية من طرف أعوان التفت�ش، و�ذا يفسر است��اليھ

علما أن املتوسط املفروض توفره لتغطية املؤسسات �نتاجية من ناحية املراقبة من طرف مف���� 

مقاولة ل�ل مف�ش الشغل، �� ح�ن أن ما �و معروف ع�� الصعيد العال�� �و  800الشغل تتحدد �� 

  .مقاولة ل�ل مف�ش شغل 200و150التوفر ع�� �سبة أقل من 

مراقب �ساعدون املف�ش�ن  2000مف�ش و  1200مثال، يضم ج�از تفت�ش الشغل ففي فر�سا 

 .دائرة للشغل 700موزع�ن ع�� 

مف�شا جديدا  15بتعي�ن  2009و�� إطار �عز�ز املوارد ال�شر�ة، قامت وزارة ال�شغيل خالل سنة 

ية فإ��ا تظل غ�� �افية وذلك من ب�ن حام�� دبلوم الدراسات العليا املعمقة، ولكن رغم أ�ميتھ �ذه العمل

  .وقاصرة، بالنظر إ�� �عدد وتنوع امل�ام و�ختصاصات املنوطة بأعوان التفت�ش

                                                 
  .352س، ص .م:ع�� الصق�� 1
  .طب�با 3000طب�با، ب�نما تتطلب ا��اجيات توفر  683املمارسون لطب الشغل ) عاملون أو من مختلف التخصصات( يبلغ عدد �طباء  2
  .وما يل��ا 163س، ص .، م1الوسيط �� مدونة الشغل، ج: عبد اللطيف ا��الفي 3
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فع�� س�يل املثال تضم مف�شية الشغل بوجدة أر�عة أعوان للتفت�ش، ثالثة م��م من درجة مف�ش 

�جما�� مساعد من بي��م رئ�س الدائرة وعون واحد من درجة مراقب ممتاز، ب�نما يصل العدد 

 �31000شغل حوا�� ) صغ��ة وكب��ة ومتوسطة(مؤسسة  2000للمؤسسات ا��اضعة للتفت�ش إ�� حوا�� 

  .عامل

فبمقارنة �ذه �رقام يت�� مدى ا�ساع ال�وة ب�ن �م�انيات املتوفرة وامل�ام ال�� ي�ب�� ملف�شية 

غرب حد أد�ى لعدد الز�ارات ال�� الشغل القيام ��ا، فقد حددت الوزارة الوصية ع�� قطاع ال�شغيل بامل

يجب ع�� مف�ش الشغل القيام ��ا، فقد حددت الوزارة الوصية ع�� قطاع ال�شغيل باملغرب حد أد�ى 

لعدد الز�ارات ال�� يجب ع�� مف�ش الشغل القيام ��ا ش�ر�ا، فبال�سبة للمندوب ا���وي عليھ القيام 

س الدائرة، أما �عوان العامل�ن تحت امرتھ فقد حددت �عشر�ن ز�ارة وحددت ثالث�ن ز�ادة بال�سبة لرئ�

  .1ل�م الوزارة عدد الز�ارات �� خمس�ن ز�ارة

أمام قلة �م�انيات وك��ة عدد الز�ارات الواجب ع�� عون الشغل القيام ��ا، يجد �ذا �خ�� نفسھ 

��ا ع�� الكم دون الكيف، أمام معادلة صعبة ال يمكن حل�ا إال عن طر�ق القيام بز�ارات ي�ون ال��ك�� ف

  .وال�ل �� ال��اية ع�� حساب القانون وحساب الطبقة العاملة

  ضعف مستوى التكو�ن الثقا�� -2

يرجع ضعف مستوى الت�و�ن لدى أطر مف�شية الشغل أساسا ألسباب تار�خية فرض��ا ظروف 

تن��ت ل�ذا املش�ل  وإن �ان يظ�ر أن وزارة ال�شغيل قد �2ستقالل وتجديد أطر املف�شيات وتوسيع�ا

الذي من شأنھ إضعاف وعرقلة عمل املف�شيات، سواء فيما يتعلق باملراقبة أو �سو�ة ال��اعات،باعتبار 

  .أن �ذه امل�مة يجب أن ي�ون ل�ا الت�و�ن القانو�ي والتق�� و�جتما�� ال�ا��

ذلك أن يلقن �عض  وإن �ان ال يكفي أن ي�ون ذا ت�و�ن قانو�ي مت�ن فحسب، بل يجب باإلضافة إ��

  .العلوم من شأ��ا أن �عينھ أثناء قيامھ �عملھ، خاصة دوره التصال��

فالت�و�ن �قتصادي ملف���� الشغل مثال، قد يمكنھ من مجا��ة املشغل عند اتخاذه إلجراءات قد 

� تمس �جراء، تمل��ا عوامل اقتصادية، ومن ذلك مثال �نقاص من ساعات العمل بكيفية قد تؤثر �

  .3مبالغ �جور ال�� يتقاضا�ا �جراء عادة

                                                 
مف�شية الشغل ب�ن جسامة املسؤوليات ومحدودية �م�انيات، مقال م�شور با��لة املغر�ية لالقتصاد والقانون : عبد اللطيف خالفي 1

  .136، ص 1994، س 22املقارن، ع 
  353س، ص .م: ع�� الصق�� 2
  81س، ص .نظام تفت�ش الشغل الواقع ا��ا�� وآفاق املستقبل، م: دمحم الكشبور  3
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حيث لوحظ و�ش�ادات مف���� الشغل أنفس�م، أن �م�انيات املعرفية املتاحة ل�ذه الفئة بفضل 

ت�و���ا ا��ام�� املتواضع، تظل قاصرة عن اس�يعاب التقنيات الدقيقة ألح�ام قانون الشغل، بل ومعارف 

  .شغلأخرى متعددة تطرح�ا وظيفة تفت�ش ال

و�التا�� أن ما يجب التأكيد عليھ �� �اتھ الفقرة �و وجوب الت�بھ إ�� جانب التق�� والنف��� �� 

الت�و�ن، باإلضافة إ�� ا��انب القانو�ي، بطبيعة ا��ال تدخل مف�ش الشغل وامل�ام املسندة لھ تقت��� 

كذا ت�و�نا �� علم النفس الدراية ال�افية بأساليب الشغل، خاصة م��ا �ساليب ا��ديثة واملعقدة، و 

�جتما��، مادام أن نزاعات الشغل تقوم �� كث�� من �حيان ألسباب نفسية ��صية أو اجتماعية، 

  .سواء لدى العمال أو أر�اب العمل

  :و�� �ذا �طار يقول أحد الباحث�ن

لتا�� ال يمكن أن أمام استمرار �ذا الوضع ال يكفي وصف املدونة إال باملولود الذي ازداد ميتا، و�ا"

  .ن�با�� باملدونة مادام تطبيق�ا ��د �ن غ�� مضمون و�بقى ال�ساؤل مطروحا

�ل بإم�اننا تطبيق مدونة الشغل �� غياب ت�و�ن حقيقي ملف���� الشغل، تماما كما لو �ان 

 ".باإلم�ان إقالع مركبة بدون ر�ا��ا

نفسھ بنفسھ، إذ عليھ أال يكتفي أمام �ذا الوضع، فمف�ش الشغل مدعو إ�� أن يقوم بت�و�ن 

بت�و�نھ القانو�ي فحسب، خاصة ونحن �علم أن النظري ���ء والعم�� ���ء أخر، بل يجب عليھ باإلضافة 

إ�� ذلك أن يك�سب �عض املبادئ العملية ال�� من املفروض أن تصادفھ أثناء مساره العم��، خصوصا 

  .1املستعملة من طرف �جراء إلجراء تحليالت عل��ا وأن مف�ش الشغل أصبح مطالبا بأخذ عينات من املواد

كما أن مف�ش الشغل مدعو اليوم بحكم م�امھ الكث��ة وامل�شعبة إ�� �ملام بجميع �نماط 

  .الثقافية ولو �� حدود�ا الدنيا خصوصا فيما يتعلق بمحاولتھ إجراء الص�� ب�ن طر�� ال��اع

  .�2ذا الوضع جعل أحد الفق�اء

مدرسة وطنية خاصة بت�و�ن مف���� الشغل أو ع�� �قل فتح تخصص داخل إحدى يق��ح خلق 

  .�ليات ا��قوق باملغرب أو باملع�د العا�� للقضاء

، 1993يوليوز  17وع�� صعيد املمارسة العملية تم تأس�س ا��معية املغر�ية ملف���� الشغل �� 

عدة ندوات حول موضوعات مختلفة، فجعلت أول ا�شغاال��ا بت الروح �� ال�شاط الثقا��، وأقامت 

                                                 
  .ش.من م 533املادة  1
  .81س، ص .م: دمحم كشبور  2
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تضمنت " �شرة اتصال"تمحورت حول م ش، كما حرصت ا��معية و�انتظام ع�� إصدار مجلة سم��ا 

  .محاور متعددة ومتنوعة أنص�ت أساسا حول ا�تمامات مف�ش الشغل، ومجاالت عمل�م

�ش�ل يتما���  و�� اعتقادي، يجب ع�� الدولة إعادة النظر �� طر�قة ت�و�ن مف�ش الشغل، وذلك

  .مع امل�ام املو�ولة إل��م، وكذا أ�مية وحساسية القطاع الذي �شتغلون فيھ

  العوائق املادية: ثالثا

ال شك أن ا��انب املادي �ش�ل الوجھ �خر ملعاناة أعوان التفت�ش، حيث �سا�م �ش�ل كب�� �� 

يات القانونية ال�� أو�� املشرع ��م�ش �ذا القطاع وتحول دون تمكنھ من �عميم وتوسيع أو تطبيق املقتض

  .القيام ��ا من طرف أعوان التفت�ش

سعيا منا للوقوف ع�� �ذه العوائق املادية من خالل نقطت�ن أساس�ت�ن أول�ما ع�� مستوى 

  .الوضعية املالية ملف���� الشغل، وثان��ما ع�� مستوى ضعف ا��وافز املصاحبة للعمل

  تردي الوضعية املالية ملف���� الشغل -1

إن الوضعية املالية ال�� �ع�ش�ا أطر مف���� الشغل، وضعية مزر�ة من شأ��ا أن تؤثر ع�� أدا��م 

للم�ام املتعددة املو�ول ل�م القيام ��ا، إذ أن �ذه الوضعية ال تحفز�م ع�� ا��ماس وال�شاط للقيام 

ون �� أد�ى ساللم �عمل�م �� مأمن عن �ل الضغوطات، فالراتب ال يختلف عما يتقاضاه زمال��م املعين

الوظيفة العمومية، بل وأك�� تدنيا مقارنة مع مف���� املالية ومف���� الضمان �جتما�� مثال مع �عض 

  .�1ست�ناءات القليلة املتعلقة ببعض رؤساء املصا�� ذوي �قدمية الطو�لة واملسؤولية الكب��ة

ز�ارات ال�� يقومون ��ا وا��ددة �� كما تجدر �شارة أن التعو�ضات املمنوحة ملف�ش الشغل عن ال

در�م �� الش�ر أي خمسة درا�م ل�ل ز�ارة، تتم�� بالضآلة وال�زالة، مما �ع�� شبھ ا�عدام ل��وافز  250

وكذا  2املادية، ف�ذا املبلغ ال يمك��م من �غطية نفقات تنقال��م املتعددة أثناء تنفيد م�ام�م الرقابية

  .3صبحت إلزامية عل��م بمقت��� نصوص مدونة الشغلالقيام بم�مة املصا��ة ال�� أ

                                                 
  .209، ص 1994س  22مقال م�شور با��لة املغر�ية لالقتصاد والقانون املقارن ع " و�فاقا��صيلة "مف�شية الشغل : سعيد ملا�ي 1
مف�شية الشغل ب�ن جسامة املسؤوليات ومحدودية �م�انيات،ا��لة املغر�ية لالقتصاد والقانون املقارن، العدد : �لفيعبد اللطيف ا� 2

  .220، ص 1994، السنة 22
  :�� �ذا �طار يقول سعيد ملا�ي 3

لشغل توصل �� يوم ما ب�نو�ھ كتا�ي إن �ناك شبھ ا�عدام ل��وافز املادية، بل وح�� ا��وافز املعنو�ة، فال أذكر حسب عل�� أن مف�شا ل"

�شيد بفعاليتھ وجديتھ ومردوديتھ، بل ال أذكر أن مف�شا للشغل أم��� ز�رة شبابھ �� خدمة مف�شية الشغل أقيمت لھ حفلة تكر�م عند 

  ".إحالتھ ع�� التقاعد

  209مف�شية الشغل، ا��صيلة و�فاق، م س، ص : سعيد ملا�ي
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إن غياب حوافز مادية ومعنو�ة من شأ��ا ���يع أعوان تفت�ش الشغل ع�� الرفع من مرد ودي��م 

إذ أن حرمان مف���� الشغل من �عو�ضات وامتيازات . امل�نية وتحس�ن ت�و���م امل��، التق�� والثقا��

ديدة من موظفي الدولة، فال سكن وال مراكز لالصطياف والعالج وال مادية واجتماعية تتمتع ��ا أصناف ع

حوافز لتحس�ن املردودية والكفاءة ز�ادة ع�� ذلك �لھ، ال تمنح ل�م �عو�ضات عن التنقالت ال�� قد 

يقومون ��ا من حسا��م ا��اص، وال ع�� الساعات �ضافية ال�� كث��ا ما ي�ونون ملزم�ن للقيام ��ا ��ل 

ن ال يحتمل التأخ��، زد عدم حصول�م ع�� م�افأة عن التوفيق �� حل نزاعات الشغل الفردية نزاع مع�

وا��ماعية وال منح للت�و�ن املستمر امللقن للمعرفة بقانون الشغل والضمان �جتما�� ومقتضيات 

  .1ال��ة والسالمة امل�نية داخل املعامل

لة إصاب��م ببعض �مراض أثناء مزاول��م كما يمكن ���يل غياب �عو�ضات ملف���� الشغل �� حا

�س�ب ا��طورة امل��ايدة للضغط ) كداء السكري و�مراض النفسية، والعص�ية، وأمراض القلب(مل�ام�م

الكب�� الذي يتعرضون لھ واملصاحب لعملية ان��اع اتفاقات الص�� من �طراف �نتاجية املتعارضة 

من إضرابات، إغالق املقاوالت، التقليص من مدة العمل وال�سر�ح املصا��، إبان مراحل ال��اع ا��ما�� 

  .ا��ما�� للعمال

و�التا�� نرى أن الوضعية املالية ملف���� الشغل وضعية جد مزر�ة وم��دية رغم خطورة وحساسية 

 الدور املنوط ��م، مما يوجب الرفع من املستوى املادي ل�ذه الفئة، لوقاي��م من مختلف �غراءات ال��

قد يتعرضون ل�ا أثناء قيام�م بواجبا��م ع�� اعتبار أن �ذه الفئة �� �� اتصال دائم ومستمر باملشغل�ن، 

  .و�م غالبا أ��اب ثروات ��مة ونفوذ

  ضعف وسائل العمل  2

رغم �عدد امل�ام املنوط ملف�ش الشغل، تفرض عل��م القيام ��ا �� أحسن الظروف، إال أن الواقع 

ون �� ظل ظروف عمل صعبة ومر�قة وجد س�ئة ال �سمح ل�م بإنجاز م�ام�م ع�� عكس ذلك ف�م �شتغل

الوجھ املطلوب، ذلك أ��م �عملون بوسائل جد ضعيفة، ف�ذه الفئة نفس�ا ���ل أن امل�اتب جد قديمة 

قدم البيانات ال�� تضم�ا، باإلضافة إ�� ا�عدام املعلوميات والتقنيات املتطورة وا��ديثة �� عمل مف�ش 

لشغل وال�� أصبحت من الضرور�ات إلنجاز أي عمل ب�سر وس�ولة، فضال عن مشا�ل ال�اتف ا

، والغر�ب �� �مر عدم توفر العديد من املف�ش�ن ع�� م�اتب 2واملطبوعات والفاكس وأج�زة ا��اسوب

�قالم الئقة وكرا��� الئقة الستقبال الوافدين ع�� �دارة بل إ��م أحيانا يضطرون لتوف�� الطوا�ع و 

  .واملطبوعات واللوازم �ولية من حسا��م ا��اص

                                                 
  .12نفس املرجع، ص  1
  .209.م س، ص: ا�يسعيد مل 2
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إن بنايات املندو�يات ال تو�� بمظا�ر ال�يبة إلدارة توجد : "�� �ذا الصدد يقول أحد املمارس�ن

وسط الصراع �جتما�� ومشا�لھ، إذ أن جل املندو�يات �� العماالت و�قاليم عبارة عن دور سكنية 

الون وغرفة النوم كم�اتب ألعوان التفت�ش، تدعو الضرورة الستعمال املطبخ مستأجرة، �ستغل ف��ا الص

وا��مام وامل�اتب �ستقبل ف��ا العموم، وتنجز ف��ا امل�مات �دار�ة، فال تتم�� مقرات املندو�يات عن با�� 

  ......مساكن ال�� إال بالعالم الوط�� املرفوف واسم الوزارة املكتوب ع�� ا��دران �ش�ل با�ت

يقال أن جل الوزارات دأبت ع�� استغالل منازل لضعف امل��انية، إال أن �مر لدى وزارة ال�شغيل 

الزم�ا من زمان عصر �زمة، فطبيعة عمل مف�ش الشغل يختلف عن با�� م�مات الوزارات �خرى، ف�و 

، مما يف��ض أن )تبحضور ممث�� الشركة ومندو�ي �جراء وممث�� النقابا(�عقد اجتماعات داخل مكتبھ 

  .1......"ي�ون املكتب �� املستوى وملبيا ��اجيات مثل �ذا العمل

وتجدر �شارة أن مف�شو الشغل ال يتوفرون ع�� وسائل النقل الضرور�ة، ال���ء الذي �عرقل 

ل�ن و�ضاعف متاع��م امل�نية و�األخص �� املناطق امل��امية �طراف، وأيضا بال�سبة ألعوان التفت�ش العام

بالقطاع الفال��، إذ كيف �عقل ع�� س�يل املثال أن يطالب مف�ش الشغل بز�ارة املؤسسات ا��اضعة 

ملدونة الشغل والبعيدة جغرافيا عن مقر الدائرة ال�� �عمل ف��ا، دون أن توفر لھ وسيلة نقل، وال �عقل أن 

ارة داخل املؤسسة، دون أن يطالب بمراقبة الضوضاء، أو مستوى �ضاءة أو مستوى الرطو�ة أو ا��ر 

تمكنھ من الوسائل التقنية ال�� �سمح ل�م بإجراء �ذه �ختيارات وغ���ا مما تفرضھ عل��م املقتضيات 

  .القانونية �� مثل �ذه الظروف

إضافة إ�� ما سبق، �ناك عوامل أخرى تحد من فعالية مف�شوا الشغل، إذ نجد قطيعة ب�ن 

ارجية، لذلك يفضل البعض تحو�ل مف�شية الشغل إ�� مدير�ة تا�عة املص��ة املركز�ة واملصا�� ا��

  .لوزارة املالية أو وزارة الداخلية أو لوزارة العدل

و�التا�� فإن العوائق القانونية والواقعية تقف ��رة ع��ة، وتتحكم ا�� حد كب�� �� فعالية وأداء 

تفت�ش الشغل باالر�شاء والتواطؤ مع  مف�شية الشغل، وال أعتقد أن �ناك من س�تورع عن إ��ام أعوان

املشغل ع�� حساب �ج��، وذلك إذا انطلق من الواقع العم�� لقانون الشغل والذي يتعرض ��روقات 

م�ولة، كما أننا ال �شك ��ظة واحدة �� أن مصدر تلك ���امات قاصرة ع�� إدراك أن محدودية أداء 

 أنھ من الظلم أن نحاسب أحد ع�� إخفاقھ �� القيام بما مف�شية الشغل تتحكم فيھ اعتبارات عديدة، إال

  .ال يمكن لغ��ه ان يقوم بھ �� نفس الظروف و�نفس الوسائل

                                                 
  .296، ص 1993ماي  3-2دور مف�شية الشغل �� تطبيق قانون الشغل، مقال م�شور بمجلة املرافعة، ع : سعيد ملا�ي 1
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تفاديا ��موعة �ش�االت و�كرا�ات الواقعية والقانونية ال�� �ع�ش�ا املؤسسة القضائية، عمل 

يا منھ بخطورة �ذه �خ��ة، وأثار�ا املشرع املغر�ي ع�� إقرار مساطر سلمية ل�سو�ة نزاعات الشغل وع

  .السلبية امل�ددة للعمل �نتا��

وقد أحسن �� ذلك، فالثقافة الص��ية �ش�ل فضاء خصبا لتحقيق �من والسلم �جتماعي�ن، 

ف��ا قد يتم تفادي الوصول إ�� املراحل املعقدة وامل�شعبة �� ال��اع، وغ�� عن البيان أن �عقد نزاعات 

  .�ا �ش�ل إ�دارا لغايات وأسس العدالة �جتماعيةالشغل و�شع�

إال أنھ رغم ذلك فإن املشرع املغر�ي لم �ستطع الر�� بالعدالة التصا��ية �� نزاعات الشغل، إ�� حد 

  .�ستجيب فيھ لتطلعات الفرقاء �جتماعي�ن

تحول بي��ا  فما �عانيھ املنظومة الص��ية �� نزاعات الشغل من ع��ات و�غرات قانونية وواقعية،

  .و��ن السمو بالعالقات امل�نية إ�� مسار التنمية �جتماعية
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 التسویة السلمیة للنزاعات البیئیة الدولیة

لقد ا�تم ��سان منذ وجوده ع�� سطح �رض بحماية الب�ئة وصيانة جميع عناصر�ا وم�ونا��ا 

�ي الذي �ع�ش فيھ رفقة غ��ه من ال�ائنات ا��ية يتأثر بھ و�ؤثر 

فيھ، غ�� أنھ مع التطور الذي عرفتھ ال�شر�ة ع�� مر العصور جعل مسألة حماية الب�ئة وا��افظة عل��ا 

 تقبل التقسيم و�� طبقات جو�ة مش��كة فإن 

�ضرار ال�� ت��ق بالب�ئة ال �عرف حدودا أو موا�ع اقتصادية أو جغرافية �� آثار�ا، و�التا�� بدأ ي��ز ع�� 

الساحة نوع جديد من ال��اعات حديث �� تناولھ وتكيفيھ قديم �� أسبابھ ومحلھ بدأ يفرض ع�� الفقھ 

الئھ ��مية ال�� �ستحق�ا ومن ثم إعادة النظر �� طر�قة معا��تھ سواء ع�� 

ولم يتفطن ا��تمع الدو�� برمتھ للنتائج امل��تبة عن املشا�ل وال��ديدات البي�ية إال �� وقت متأخر 

ل��ديدات البي�ية من خالل حيث ات��ت خطورة ا

تزايد ال��اعات الدولية البي�ية، إذ �عت�� �ذا النوع من ال��اعات حديثة ال�شأة واملعقدة �� نفس الوقت 

وذلك راجع إ�� ا��صوصية ال�� تم�� �ضرار البي�ية من حيث �و��ا عابرة ل��دود ولعل �ذا �و الس�ب �� 

                                                 
 وا�� حاجة، ا��ماية الدولية للب�ئة �� إطار التنمية املستدامة، أطروحة لنيل ش�ادة الدكتوراه �� ا��قوق، جامعة عبد ا��ميد بن باد�س

ا��لد الثا�ي دون ذكر  24املف�وم وال�سو�ة، مقال م�شور بمجلة ا��قوق والعلوم ��سانية عدد 

                                بدیعة تحافي ریفي. ذة
  باحثة �سلك الدكتوراه، مخت�� القانون والفلسفة وا��تمع

  جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا
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التسویة السلمیة للنزاعات البیئیة الدولیة

لقد ا�تم ��سان منذ وجوده ع�� سطح �رض بحماية الب�ئة وصيانة جميع عناصر�ا وم�ونا��ا 

�ي الذي �ع�ش فيھ رفقة غ��ه من ال�ائنات ا��ية يتأثر بھ و�ؤثر من منطلق أ��ا الوسط أو ا��ال امل�ا

فيھ، غ�� أنھ مع التطور الذي عرفتھ ال�شر�ة ع�� مر العصور جعل مسألة حماية الب�ئة وا��افظة عل��ا 

  . 1من القضايا الشائكة ال�� باتت تؤرق شعوب دول العالم أجمع

 تقبل التقسيم و�� طبقات جو�ة مش��كة فإن و�ما أن ا���س ال�شري �ع�ش �� ب�ئة واحدة ال

�ضرار ال�� ت��ق بالب�ئة ال �عرف حدودا أو موا�ع اقتصادية أو جغرافية �� آثار�ا، و�التا�� بدأ ي��ز ع�� 

الساحة نوع جديد من ال��اعات حديث �� تناولھ وتكيفيھ قديم �� أسبابھ ومحلھ بدأ يفرض ع�� الفقھ 

الئھ ��مية ال�� �ستحق�ا ومن ثم إعادة النظر �� طر�قة معا��تھ سواء ع�� والقضاء ع�� حد سواء إي

  .2املستوى الداخ�� أو الدو��

ولم يتفطن ا��تمع الدو�� برمتھ للنتائج امل��تبة عن املشا�ل وال��ديدات البي�ية إال �� وقت متأخر 

حيث ات��ت خطورة ا 1972وخصوصا �عد ا�عقاد مؤتمر ستوك�ولم لسنة 

تزايد ال��اعات الدولية البي�ية، إذ �عت�� �ذا النوع من ال��اعات حديثة ال�شأة واملعقدة �� نفس الوقت 

وذلك راجع إ�� ا��صوصية ال�� تم�� �ضرار البي�ية من حيث �و��ا عابرة ل��دود ولعل �ذا �و الس�ب �� 

 .ت ا��تمع الدو��تفاقم وتزايد ال��اعات البي�ية ب�ن فئا

 
وا�� حاجة، ا��ماية الدولية للب�ئة �� إطار التنمية املستدامة، أطروحة لنيل ش�ادة الدكتوراه �� ا��قوق، جامعة عبد ا��ميد بن باد�س

  .1: ، ص2018/2019قوق والعلوم السياسية ا��زائر، السنة ا��امعية 

املف�وم وال�سو�ة، مقال م�شور بمجلة ا��قوق والعلوم ��سانية عدد : راب�� قو�در، املنازعات البي�ية الدولية

 ذة
باحثة �سلك الدكتوراه، مخت�� القانون والفلسفة وا��تمع

جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا                      

�لية العلوم القانونية و�قتصادية و�جتماعية بفاس

 
للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

 

   

  

  

 مقدمة

لقد ا�تم ��سان منذ وجوده ع�� سطح �رض بحماية الب�ئة وصيانة جميع عناصر�ا وم�ونا��ا  

من منطلق أ��ا الوسط أو ا��ال امل�ا

فيھ، غ�� أنھ مع التطور الذي عرفتھ ال�شر�ة ع�� مر العصور جعل مسألة حماية الب�ئة وا��افظة عل��ا 

من القضايا الشائكة ال�� باتت تؤرق شعوب دول العالم أجمع

و�ما أن ا���س ال�شري �ع�ش �� ب�ئة واحدة ال  

�ضرار ال�� ت��ق بالب�ئة ال �عرف حدودا أو موا�ع اقتصادية أو جغرافية �� آثار�ا، و�التا�� بدأ ي��ز ع�� 

الساحة نوع جديد من ال��اعات حديث �� تناولھ وتكيفيھ قديم �� أسبابھ ومحلھ بدأ يفرض ع�� الفقھ 

والقضاء ع�� حد سواء إي

املستوى الداخ�� أو الدو��

ولم يتفطن ا��تمع الدو�� برمتھ للنتائج امل��تبة عن املشا�ل وال��ديدات البي�ية إال �� وقت متأخر   

وخصوصا �عد ا�عقاد مؤتمر ستوك�ولم لسنة 

تزايد ال��اعات الدولية البي�ية، إذ �عت�� �ذا النوع من ال��اعات حديثة ال�شأة واملعقدة �� نفس الوقت 

وذلك راجع إ�� ا��صوصية ال�� تم�� �ضرار البي�ية من حيث �و��ا عابرة ل��دود ولعل �ذا �و الس�ب �� 

تفاقم وتزايد ال��اعات البي�ية ب�ن فئا

  

وا�� حاجة، ا��ماية الدولية للب�ئة �� إطار التنمية املستدامة، أطروحة لنيل ش�ادة الدكتوراه �� ا��قوق، جامعة عبد ا��ميد بن باد�س 1

قوق والعلوم السياسية ا��زائر، السنة ا��امعية �لية ا��
راب�� قو�در، املنازعات البي�ية الدولية 2

  .256السنة، الصفحة 
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أمام �ذا الوضع أصبح الزما �سو�ة ال��اعات الدولية البي�ية تفاديا لإلخالل بالسلم و�من الدولي�ن 

باعتبار أن ذلك من أس�� املقاصد ال�� يقوم عل��ا ا��تمع الدو��، ومن �ذا املنطلق أصبحت الدول ت��أ 

من ميثاق �مم املتحدة بصورة دقيقة إذ يمكن حل  33ادة إ�� فض نزاعا��ا البي�ية وفقا آلليات حدد��ا امل

ال��اعات الدولية البي�ية بطرق غ�� قضائية وودية وذلك إما عن طر�ق الوسائل الدبلوماسية أو �عرض 

  .ال��اع ع�� ال�يئات التحكيمية ا��تصة

� فض ال��اعات من خالل �ذا الطرح يمكن ال�ساؤل حول مدى كفاية القواعد املعمول ��اد دوليا �

  .البي�ية الدولية ؟

  :�ذه �ش�الية تتفرع ع��ا فرض�ت�ن أساس�ت�ن يمكن اخ��ال�ا �اآل�ي

ما �� الوسائل و�ليات الدبلوماسية ال�� يمكن �عتماد عل��ا ��ل ال��اعات البي�ية  -

 الدولية؟

  لية؟ ما �و دور املؤسسات التحكيمية �� ال�سو�ة السلمية لل��اعات البي�ية الدو  -

لإلجابة عن �ذه �ش�الية س�تم �عتماد ع�� املن�� التحلي�� املقارن وذلك من خالل تحليل �ل 

ا��ز�ئات القانونية املرتبطة باملوضوع محل الدراسة ومقارنة ما تم التوصل إلھ من نتائج مع الدول 

ملوضوع إ�� مطلب�ن �� املقارنة ال�� قطعت أشواطا كب��ة �� �ذا املوضوع وعليھ س�تم تقسيم �ذا ا

س�تم التطرق لكيفية �سو�ة ال��اعات البي�ية الدولية بالطرق الدبلوماسية ع�� أن يتم ) املطلب �ول (

  :وذلك ع�� الش�ل التا��) املطلب الثا�ي(التطرق لدور املؤسسات التحكيمية �� 

  حل ال��اعات البي�ية الدولية بالوسائل الدبلوماسية : املطلب �ول   

  حل ال��اعات البي�ية الدولية عن طر�ق املؤسسات التحكيمية : املطلب الثا�ي 

   

  حل ال��اعات البي�ية الدولية بالوسائل الدبلوماسية: املطلب �ول 

إن مس�� القانون الدو�� إنما يرتكز �� البحث عن �سو�ة ال��اعات البي�ية ب�ن أ��اصھ كضمانة 

أن ذلك �ش�ل أس�� مقاصد ا��تمع الدو��، ذلك أن ا��ديث عن  لبث السلم و�من الدولي�ن باعتبار

من ميثاق �مم  �33سو�ة ال��اعات البي�ية الدولية �و حديث عن آليات تلك ال�سو�ة وال�� أجمل��ا املادة 
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، وعليھ فقد تتعدد وت�نوع الوسائل الدبلوماسية ل�سو�ة ال��اعات الدولية بصفة عامة 1املتحدة 

بي�ية بصفة خاصة حيث يمكن أن تنص املواثيق و�تفاقيات الدولية ع�� عدد من الوسائل وال��اعات ال

الواجب �عتماد عل��ا �� حالة وقوع نزاع ما كما يمكن أن ت��أ أطراف ال��اع إ�� وسائل أخرى و�ستعانة 

صة بفض ال��اعات ��ا �� محاولة م��ا ��سم ال��اع، وع�� العموم يمكن حصر الوسائل الدبلوماسية ا��ا

، التحقيق والتوفيق )الفقرة الثانية(، املسا�� ا��ميدة والوساطة )الفقرة �و��(البي�ية �� املفاوضات 

  ).الفقرة الثالثة(

  املفاوضات البي�ية ودور�ا �� �سو�ة ال��اعات البي�ية الدولية: الفقرة �و��

�عت�� من أقدم وسائل �سو�ة ال��اعات الدولية  �عد املفاوضات الوسيلة �و�� ��ل أي نزاع دو�� إذ  

شيوعا، واملفاوضة �� تبادل الرأي ب�ن دولت�ن متنازعت�ن بقصد الوصول إ�� �سو�ة لل��اع القائم 

، و�� 2فالوسيلة �ساسية لل�سو�ة السلمية لل��اعات ت�ون باملفاوضات املباشرة ب�ن �طراف املعنية

ن العديد من �تفاقيات الدولية البي�ية قد نصت وأكدت ع�� ضرورة مجال ال��اعات البي�ية يالحظ أ

من  13فض �ذا النوع من ال��اعات باالعتماد ع�� آلية التفاوض وخ�� دليل ع�� ذلك ما نصت عليھ املادة 

من اتفاقية لندن املتضمنة منع  10واملادة  1954اتفاقية لندن �شأن منع تلوث البحار بالب��ول لعام 

من اتفاقية جنيف �شأن تلوث ال�واء ع�� ا��دود  13وكذلك املادة  1973لبحار من السفن لسنة تلوث ا

  . إ�� غ�� ذلك من �تفاقيات البي�ية 1979لعام 

وت�سم املفاوضات البي�ية �عدة خصائص سواء من حيث �و��ا تتم�� باملرونة إذ يمكن بموج��ا أن 

منظم ومقبول �ساعد الدول وال�يئات امل�لفة بحماية الب�ئة من  تتوصل �طراف املتنازعة إ�� إيجاد إطار

ضبط نطاق وطبيعة املش�لة إ�� جانب تحديد ال�يئة ال�� ستقوم ب�سو�ة ال��اع البي��، كما ت�سم 

املفاوضات بالفعالية ال�� ت�بع من املستوى الدبلوما��� الثنا�ي الذي تجري فيھ املفاوضات و�ذا ما يجعل 

ان العالقة ب�ن الدولت�ن عالقة سليمة مب�نة ع�� الود و�التا�� يمكن ضمان معا��ة فعالة �� �عض �حي

، وآخر وأ�م خاصية تتم�� ��ا املفاوضات �� السر�ة حيث أنھ �� 3لل��اعات البي�ية دون ال��وء إ�� القضاء

ع�� �طراف إطار التفاوض يتم تجنب تدخل طرف ثالث و�ذا ما يجعل مال�سات ال��اع سر�ة تقتصر 

  .املتنازعة وحد�ا فقط

                                                 
يجب ع�� أطراف أي نزاع " تحدة �اس��الل للفصل السادس املعنون بحل املنازعات حال سليمامن ميثاق �مم امل 33حيث جاء �� نص املادة  1

من شأن استمراره أن �عرض حفظ السلم و�من الدو�� ل��طر أن يلتمسوا حلھ بادئ ذي بدء بطر�ق املفاوضة، الوساطة، التحقيق، 

  ".التوفيق والتحكيم وأخ��ا ال�سو�ة القضائية
  .174: ، ص1986، القانون الدو�� العام، املؤسسة ا��امعية للدراسات وال�شر والتوز�ع، الطبعة �و��، ب��وت إسماعيل الغزال 2
صالح عبد الرحمان ا��دي��، �متثال لالتفاقيات البي�ية متعددة �طراف، مقال م�شور بمجلة �لية ا��قوق جامعة ال��ر�ن العراق،  3

  .267:، ص2006العدد التاسع، سنة 
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ومن ب�ن ال��اعات الدولية البي�ية ال�� تم ف��ا منح التعو�ض ال��ا�ي عن طر�ق املفاوضات    

ن�يجة إجراء تجر�ة " مارشال"ال�� وقعت عرض جزر  إذ جراء �ذه ا��ادثة"  fukuryu maru" حادثة

أص�ب قارب صيد يابا�ي وطاقمھ  01/04/1954نوو�ة من قبل الواليات املتحدة �مر�كية بتار�خ 

باإلشعاعات املنبعثة جراء تلك التجر�ة �مر الذي دفع باليابان إ�� �حتجاج واملطالبة بتعو�ض قدره 

ستة مالي�ن دوالر غ�� أنھ �عد املفاوضات ب�ن طر�� ال��اع تم التوصل إ�� اتفاق يق��� ب�سديد الواليات 

مليو�ي دوالر كتعو�ض و�ذا ع�� الرغم من عدم إقرار الواليات املتحدة  املتحدة �مر�كية مبلغ قدرة

  . �1مر�كية بمسؤولي��ا عن ا��ادثة

وع�� الرغم من أ�مية املفاوضات �� �سو�ة ال��اعات الدولية البي�ية إال أنھ �عاب عل��ا أ��ا ��   

القوة والنفوذ و�ذا ما يصعب من  الكث�� من �حيان قد ت�ون �طراف املتفاوضة غ�� مت�افئة من حيث

  . الوصول إ�� ��اية مقبولة لدى أطراف ال��اع

  املسا�� ا��ميدة والوساطة: الفقرة الثانية  

�عت�� املسا�� ا��ميدة ذلك املس�� الذي يقوم بھ طرف ثالث ممثال مبدئيا �� دولة أو عدة دول 

��ا من الشروع �� املفاوضات أو است�ناف�ا بقصد تقر�ب وج�ات النظر وإيجاد أرضية مش��كة بي��ا تمك

  .2للوصول إ�� �سو�ة للقضية العالقة وتصفي��ا

وعليھ فاملسا�� ا��ميدة �� ج�ود يبذل�ا طرف محايد للمساعدة ع�� إ��اء ا��الف ب�ن طرف�ن أو  

ت املباشرة أك��، وعادة ما يتم ال��وء إ�� املسا�� ا��ميدة �� الوقت الذي ت�ون فيھ إم�انية املفاوضا

وإجراء املشاورات مستحيلة وعادة ما ي�ون �ذا عند قطع العالقات الدبلوماسية مما يجعل مواصلة 

املفاوضات عن طر�ق القنوات الدبلوماسية العادية أمرا شاقا، و�ش��ط لنجاح املسا�� ا��ميدة أال تخفى 

��ة الطرف الثالث القائم ببذل بواعث أنانية ف�� عمل ودي م��ه عن مص��ة أي طر�� ال��اع أو عن مص

  .مساعيھ ا��ميدة

و�� �تفاقيات البي�ية متعددة �طراف كما �و الشأن بال�سبة لبا�� �تفاقيات ال ت�ون املسا��  

ا��ميدة بمعزل عن با�� الوسائل �خرى ل�سو�ة ال��اعات بل عادة ما ترد جنبا إ�� جنب مع الوساطة، 

ن الطرق العديدة ال�� يمكن أن �ستعمل ل�سو�ة ال��اعات البي�ية، عالوة التوفيق والتحقيق �واحدة م

ع�� ذلك فإن ال��اعات ل�ست ثابتة بل تتغ��، وتلعب �� الواقع وسائل ال�سو�ة دورا غ�� وا�� حيث من 

                                                 
 -ا��االت البحر�ة، ���ار والبح��ات الدولية، وا��االت ا��و�ة –ب��ات صونيا، �ليات الدولية ل�سو�ة املنازعات الدولية املتعلقة بالب�ئة  1

  .182: ، ص2017مكتبة وفاء القانونية، �سكندر�ة، مصر، الطبعة �و��، سنة 
  .438: ، ص1993ا��امعية للدراسات وال�شر والتوز�ع، دون طبعة، ب��وت سنة أحمد سرحال، قانون العالقات الدولية، املؤسسة  2
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، و�عد اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخز�ن 1الصعب القول م�� ت�ت�� املسا�� ا��ميدة لتبدأ الوساطة

ببار�س �تفاقية الوحيدة من ب�ن �تفاقيات  1993يناير  13تخدام �س��ة الكيماو�ة امل��مة �� واس

الدولية البي�ية متعددة �طراف ال�� أولت املسا�� ا��ميدة مرتبة مم��ة ح�ن أفرد��ا ولم تقر��ا 

  .2بالوساطة

�ا بما �شبھ املسا�� ا��ميدة و�� سياق ال��اعات البي�ية �انت القضية البارزة ال�� أستع�ن ف� 

�ل من " جوز�ف ال�س"عندما ��ع �م�ن العام ��لف شمال �طل��� السيد  1976حدثت �� عام 

بر�طانيا العظ�� وإسلندا إلعادة التفاوض ل�سو�ة ال��اع املتعلق بالوالية ��سالندية ع�� مصائد السمك 

�ستأنف املفاوضات إليجاد حل لل��اع إال ب���يع  و�� �ذه القضية ومنذ قطع العالقات ب�ن البلدين لم

  .3من ا��لف �طل���

فالوساطة طر�قة رسمية ل�سو�ة ال��اعات الدولية : وإ�� جانب املسا�� ا��ميدة �ناك الوساطة 

ا��اصة ب�سو�ة  1907البي�ية و�� قر�بة جدا من املسا�� ا��ميدة ح�� أن اتفاقية ال�اي �و�� لعام 

  .4ولية بالطرق السلمية تجمع �ليت�ن �� بند واحد دون تمي���ماال��اعات الد

و�قصد بالوساطة تدخل طرف ثالث للتوفيق ب�ن مطالب �طراف املتنازعة وتقديم مق��حاتھ 

، و�التا�� فإن الوساطة �آلية بديلة ��ل ال��اعات �� ذات طا�ع 5ا��اصة ال�� ��دف إ�� حل وسط ومقبول 

�ي أو قانو�ي ف�� �عد وسيلة خالقة ومبدعة �دف�ا الرئ���� ل�س تحديد الطرف إ�سا�ي أك�� منھ قضا

ا��اسر أو الرابح من ب�ن أطراف ال��اع بل �و الوصول إ�� أفضل النتائج بطر�قة ودية ومث�� تؤلف ب�ن 

القلوب وتز�ل الضغائن و�حقاد وتحافظ ع�� دوام استمرار دوام العالقات ا��بية خاصة ب�ن �طراف 

  .  الدولية

                                                 
إذا لم تتمكن �طراف املعنية من التوصل إ�� "  1985من اتفاقية في�نا ��ماية طبقة �وزون لعام  11و�ت�� �ذا مثال �� غموض املادة  1

  ".�ميدة أو طلب وساطة طرف ثالثاتفاق عن طر�ق التفاوض يجوز ل�ا أن �ش��ك بالبحث عن املسا�� ا�
 1993يناير  13من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخز�ن واستخدام �س��ة الكيماو�ة امل��مة ��  14حيث نصت الفقرة الثالثة من املادة  2

م مساعيھ ا��ميدة ومطالبة يجوز للمجلس التنفيذي �س�ام �� �سو�ة ال��اع بأي وسيلة يرا�ا مناسبة بما �� ذلك تقدي"ببار�س ع�� أنھ 

  ".الدول �طراف �� ال��اع بالشروع �� عملية ال�سو�ة ال�� تختار�ا والتوصية بحد زم�� ألي إجراء يتفق عليھ
3 Cezare Romano, the Peaceful sottement of international environnemental dispute, 2000, p. 52  

يمكن للدول املتعاقدة أن ت��أ يقدر ما �سمح بھ الظروف إ�� وساطة " ع�� أنھ  1907ة ال�اي �و�� لعام حيث نصت املادة الثانية من اتفاقي 4

من املفيد أن تقوم إحدى أو �عض الدول �جن�ية عن ال��اع من تلقاء نفس�ا " أية دولة ب�نما نصت املادة الثالثة من نفس �تفاقية ع�� أنھ

ا بقدر ما �سمح بھ الظروف دون أن �عت�� �ذا العرض بأي حال مال غ�� ودي من قبل أي من الدول �عرض خدما��ا الودية أو وساط��

  ."املتنازعة
من ذي  19صادر ��  1.07.169الصدر ب�نفيذه الظ��� شر�ف رقم  05/08من القانون  327-56وقد عرف املشرع املغر�ي الوساطة �� الفصل 5

اتفاق الوساطة �و العقد " ع�� أنھ 3894:، ص2007دجن��  6بتار�خ  5584با��ر�دة الرسمية عدد  امل�شور ) 2007نوفم��  30( 1428القعدة 

   ."الذي يتفق �طراف بموجبھ ع�� �عي�ن وسيط ي�لف ب�س�يل إبرام ص�� إل��اء نزاع �شأ أو قد ي�شأ فيما �عد
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، كما توفر العديد من 1وقد اعتمدت �ذه �لية �� الكث�� من املعا�دات البي�ية متعددة �طراف 

املعا�دات البي�ية متعددة �طراف إم�انية استعمال املؤسسات الدولية �وسيط �لما �شأ نزاع ومع ذلك 

�مر يتعلق بتوصيات غ�� ملزمة تنظر و�النظر إ�� الن�يجة ال��ائية ل�ذه �جراءات ففي معظم ا��االت 

  .ف��ا �طراف بحسن نية

وال شك �� أن الدور الذي يلعبھ الوسيط �� مسار الوساطة �عت�� جو�ر�ا ل�ذا الس�ب عادة ما 

ت�ون ��صية الوسيط وخ��تھ ولباقتھ وم�اراتھ من العناصر �ساسية ال�� يركز عل��ا �طراف عند 

ا��الف، وع�� الوسيط أن يل��م �� حدود وظيفتھ با��ياد وا��فاظ ع��  اختيار�م من يتوسط�م ��ل

سر�ة ا��لسات وعدم إفشا��ا كما يجب أن يتمتع الوسيط بالت�و�ن املناسب والتأ�يل الالزم ملمارسة 

م�امھ، إذ أن �ضطالع ��ذه امل�مة يتطلب �ستعداد والقدرة ع�� �ستماع والتحاور وع�� �صغاء 

ع والتحليل و�قناع وحسن �ملام بجو�ر ال��اع وأيضا نقل �ل ما يتلقاه من �ل طرف ع�� انفراد و�بدا

  .2إ�� الطرف �خر بأمانة ونزا�ة

وقد يثور �ساؤل حول ما إذا �ان من ا��ائز أن يتو�� م�مة الوساطة أك�� من ��ص للبت �� نفس  

  .ما �عرف ��يئة التحكيم كما س�تم التطرق إليھ الحقا ال��اع �أن تتوال�ا �يئة أو ��ان وساطة؟ ع�� غرار

�� �صل جرت العادة بأن يتو�� م�مة الوساطة ��صية واحدة لكن ذلك ال يمنع من إم�انية  

اس�ناد�ا إ�� أك�� من واحد خاصة �� �حوال ال�� ي�ون ف��ا ال��اع ع�� درجة كب��ة من  التعقيد وال�شابك 

ناد الوساطة إ�� �يئة مؤلفة أك�� من ��ص واحد ومن �فضل أن ي�ون عدد ففي �ذه ا��الة يمكن إس

أعضا��ا فرديا كما �و �� نظام التحكيم و�� جميع �حوال فاألمر ��ذا ا��صوص يرجع إ�� إرادة أطراف 

  . ال��اع من ج�ة وإ�� القوان�ن ا��اري ��ا العمل

وساطة ال�� نفدت �� خمسي�يات القرن املا��� من و�� ا��ال البي�� ولعل املثال أك�� ش�رة �و ال   

قبل البنك الدو�� إلعادة �عمار والتنمية �� حال ال��اع ب�ن �ل من ال�ند والباكستان حول تحو�ل 

واستخدام ��ر السند، ففي �ذه ا��الة تمكن البك الدو�� من التوصل إ�� اتفاق ب�ن الطرف�ن ع�� أساس 

� حوض ��ر السد من خالل توف�� ا����ة الفنية واملوارد املائية ملساعدة تقسيم موارد املياه العذبة �

  . 3الطرف�ن ع�� تحقيق التحس�نات الالزمة

  

                                                 
، اتفاقية �مم املتحدة لقانون �ستخدامات 1992وع ا��يوي لسنة �شأن حماية طبقة �وزون، اتفاقية التن 1985م��ا اتفاقية في�نا لسنة  1

  .1997غ�� املالحة للمجاري املائية سنة 
  .105: ، ص2009ب�سالم أوديجا، الوساطة �وسيلة بديلة لفض املنازعات، الطبعة �و��، مطبعة دار القلم الر�اط، سنة  2
  .439أحمد سرحال، قانون العالقات الدولية، م س، ص  3
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  التحقيق والتوفيق : الفقرة الثالثة

التحقيق أو ما �س�� أحيانا بتق��� ا��قائق �و الوسيلة ال�� تظ�ر الوقا�ع �� حادثة من ا��وادث  

أحد أطراف�ا املعني�ن فبمجرد بيان الوقا�ع �� نزاع ما وإيضاح حقيقتھ �س�ل دون الداللة ع�� مسؤولية 

، وا��قيقة أن معظم طرق حل ا��الفات 1كث��ا �� توجيھ املناقشة وكيفية التوصل إ�� ا��ل املناسب

  .سلميا تف��ض نوعا من التحقيق لالطالع ال�امل واملوضو�� ع�� �حداث ال�� �ش�ل أساس ا��الف

�� ال��اعات ذات "حيث نصت  1907مات �ساسية للتحقيق ��ص��ا اتفاقية ال�اي لعام إن الس 

الطا�ع الدو�� ال�� ال تمس الشرف أو املصا�� ا��و�ر�ة والناشئة عن اختالف �� الرأي حول الوقا�ع، ترى 

توصل إ�� �تفاق الدول املتعاقدة أن من املناسب واملرغوب القيام فيھ قيام �طراف الذين �عذر عل��م ال

بالطرق الدبلوماسية بقدر ما �سمح بھ الظروف ب�شكيل ��نة تحقيق دولية ل�س�يل حل �ذه املنازعات 

  .2"بإيضاح ا��قائق من خالل تحقيق نز�ھ خال من التح��

و�عمل التحقيق ع�� �س�يل �سو�ة ال��اع من خالل جمعھ ب�ن أدوات دبلوماسية وتقنيات قانونية 

ة املواقع سماع الش�ود تقييم ما تقدمھ �طراف أنفس�م من تقار�ر شفو�ة أو مكتو�ة �ل ع�� نحو ز�ار 

  .�ذا �� س�يل ا��صول ع�� تقر�ر محايد حول وقا�ع ال��اع

وقد تم تضم�ن �ذه �لية من آليات ال�سو�ة �� �عض �تفاقيات البي�ية فقد اعتمد��ا مثال  

حيث أورد��ا �� امل��ق ا��اص بالتحكيم، و�� مجاالت  1982لسنة اتفاقية �مم املتحدة ألعا�� البحار 

بي�ية خاصة م��ا ما يتعلق بمصائد �سماك وحماية الب�ئة البحر�ة وا��فاظ عل��ا، وكذا من خالل املادة 

، حيث وضع تحت 1995من اتفاقية وضع شمال شرق آسيا منطقة خالية من �س��ة النوو�ة لسنة  12

ل�� �شك �� مدى اح��ام أطراف أخرى لالتفاقية بطلب توضيحات �� �عض املسائل تصرف �طراف ا

محل ا��الف وإال طلب من ال��نة التنفيذية لالتفاقية القيام �عملية التحقيق ضد الدولة املش�بھ �� 

 1997ة مخالف��ا لالتفاق، وم��ا كذلك اتفاقية استخدام ا��اري املائية الدولية ألغراض غ�� املالحية لسن

  .3ال�� وضعت التحقيق من أ�م إجراءات ال�سو�ة

                                                 
  .444: العالقات الدولية، م س، ص أحمد سرحال، قانون  1
وتو�عت باملادة العاشرة بأن ي�ون  1907وذلك طبقا للمادة التاسعة من اتفاقية ال�اي �شأن السو�ة السلمية للمنازعات الدولية لسنة  2

تفاق الوقا�ع املطلوب تحقيق�ا والسلطة ا��ولة ل��نة ت�و�ن ��نة التحقيق بمقت��� اتفاق خاص ب�ن الدولت�ن املتنازعت�ن وتب�ن �� �ذا �

  .�� ذلك
�� " وال�� تنص ع�� أنھ 1997من اتفاقية قانون استخدام ا��اري املائية الدولية ألغراض غ�� املالحية لسنة  33من املادة  4طبقا للفقرة  3

و�� غياب اتفاق فيما بي��ا ينطبق ع�� ال��اع، �س�� �طراف  حالة �شوء نزاع ب�ن طرف�ن أو أك�� �شأن تفس�� أو تطبيق �ذه �تفاقية،

 لألح�ام �تية
ً
  :املعنية إ�� التوصل إ�� �سو�ة لل��اع بالوسائل السلمية وفقا

ت�شأ ��نة لتق��� ا��قائق، تت�ون من عضو واحد �سميھ �ل طرف مع�� وعضو آخر ز�ادة ع�� ذلك، ال يحمل ج�سية أي طرف من 

  .ة يختاره �عضاء املعنيون و�تو�� رئاسة ال��نة�طراف املعني
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�شأن حماية الب�ئة البحر�ة لشمال شرق ا��يط �طل��� يمتد دور التحقيق  1992و�� اتفاقية  

ف��ا إ�� ما وراء الوظيفة الكالسيكية املتمثلة �� �سو�ة ال��اعات للدخول �� مجال تجنب ال��اعات و�� 

باالتفاقية البي�ية متعددة �طراف ال�� أبرمت �� العقد املا��� حيث  سمة من ب�ن السمات ا��اصة

جاءت تحتوي ع�� إجراء يتعلق باملراقبة املستمرة لتنفيذ �تفاقية من قبل �طراف و�ذا من خالل ��نة 

  .تت�ون من ممثل�ن عن �طراف املتعاقدة لتقيم �متثال مع تقديم قرارات وتوصيات

التحقيق يلعب دورا �اما �� �سو�ة أو منع ال��اعات البي�ية الدولية إال أنھ ال وع�� الرغم من أن 

يزال نادرا �� املش�د البي�� و�� �تفاقيات متعددة �طراف ال ت�ون تقار�ر تق��� ا��قائق أو تحقيق 

ھ �� الوقت ال��ان ملزمة لألطراف مما �ع�� أن أطراف ال��اع يحتفظون ب�امل ا��ر�ة �� �خذ ��ا من عدم

ضرورة �خذ بإجراء التحقيق ل�سو�ة ال��اع ما لم يتفق  1982الذي ت�ب�� فيھ اتفاقية قانون البحار لسنة 

  .1ع�� خالف ذلك

أما التوفيق شأنھ شأن با�� �ليات البديلة �خرى �و طر�ق ودي ل�سو�ة ال��اعات ال�� ت�شأ ب�ن   

بالتوفيق وصوال ��ل ال��اع عن طرق التقر�ب ب�ن وج�ات النظر  �طراف قوامة اختيار أحد �غيار للقيام

ا��تلفة ومحاولة �سو�ة ا��الف القائم من خالل توضيح ل�ل طرف �سباب ال�� تم�� تصرف الطرف 

  .2الثا�ي وتقييم �ذه �سباب من أجل الوصول إ�� حل تصال�� لل��اع 

�يد ��لھ بصورة ��ائية وعادة ما ت�ون تلك ال��نة كما يقصد بھ إحالة ال��اع ع�� ��نة م�م��ا التم 

مؤلفة من ثالثة أو خمسة أعضاء معين�ن من قبل الدول �طراف �� ال��اع كما �و ا��ال �� ��ان 

، بموجب معا�دة دولية أو من خالل منظمة دولية ��دف التصدي ألي نزاع احتما�� قد ي�شأ 3التحقيق

خرى فالتوفيق يجمع ب�ن السمات �ساسية ل�ل من التحقيق والوساطة ب�ن الدول �� املستقبل، و�عبارة أ

  .و�و بذلك �شبھ الوسائل القضائية لكن نتائجھ غ�� ملزمة

و�عد التوفيق كذلك من ب�ن الوسائل ال�� تم تضمي��ا �� �تفاقيات البي�ية الدولية فالكث�� م��ا   

احة ل�سو�ة ال��اع مع اختالف �� درجة التفاصيل يذكر التوفيق �واحد من الوسائل غ�� القضائية املت

املتعلقة بزمن وطر�قة وكيفية �جراء، و�ذا �و ا��ال بال�سبة التفاقية في�نا ��ماية طبقة �وزون لعام 

                                                                                                                                                         
  
وال�� جاء  1982من امل��ق ا��اص بالتحكيم ا��اص املدرج ضمن اتفاقية قانون البحار لسنة  5من املادة  2و�ذا ما نصت عليھ الفقرة  1

  ."لتحقيق العامة وفقا للفقرة �و�� باتة ب�ن �طرافما لم يتفق �طراف ع�� غ�� ذلك �عت�� نتائج الوقا�ع ال�� ت�ت�� إل��ا �يئة ا"ف��ا بأنھ 
، دار ال��ضة العر�ية، الطبعة �و�� القا�رة سنة 2000لسنة  7عمرو أحمد حسبو، ��ان التوفيق �� املنازعات �� ضوء أح�ام القانون رقم 2

  .6: ، ص2001
  .447: أحمد سرحال، قانون العالقات الدولية، م س، ص 3
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 1994، واتفاقية �2شأن �غي�� املناخ 1992املتعلقة بالتنوع ا��يوي واتفاقية  1992، واتفاقية 19851

ال�� جعلت من التوفيق إجراءا ملزما بال�سبة لألطراف حيث ألزمت �طراف �شأن م�افحة الت��ر 

با��ضوع للتوفيق إذا لم تقبل بالتحكيم أو ال��وء إ�� محكمة العدل الدولية ل�سو�ة منازعا��م وذلك 

  .3من �تفاقية املذ�ورة 28طبقا للمادة 

، إذ ل�س �ل ��ص 4شروط�ذا و�ش��ط �� ال��ص الذي يقوم بم�مة التوفيق مجموعة من ال

أ�ل للقيام ��ذه امل�مة، و�التا�� يالحظ أن وسائل ال�سو�ة الدبلوماسية املطبقة �� مختلف �تفاقيات 

البي�ية متعددة �طراف �ش�د تجديدا و�عديال ولعل �تجاه �ك�� أ�مية �و التخ�� عن الفروق ب�ن �ذه 

لة و�بقى أ�م ما يم�� التوفيق أنھ وسيلة �شبھ الوسائل الوسائل الدبلوماسية ليجعل م��ا وسائل متماث

  .القضائية لك��ا غ�� ملزمة

  حل ال��اعات الدولية عن طر�ق املؤسسات التحكيمية: املطلب الثا�ي

أسلوب دبلوما��� قانو�ي و�و وسيلة فعالة ونا��ة ��ل ال��اعات بالنظر  �5عد التحكيم

� القضا�ي و���أ إ�� التحكيم بناء ع�� اتفاق الطرف�ن و�قصد بھ ل��صائص ال�� يتم�� ��ا وم��ا الطا�ع غ�

                                                 
ت�شأ ��نة التوفيق بناء ع�� طلب أحد "ع�� أنھ  1985من اتفاقية في�نا ��ماية طبقة �وزون لسنة 11من املادة  5رة حيث تنص الفق 1

أطراف ال��اع وت�ش�ل ال��نة من عدد م�ساو من �عضاء �عي��م �ل طرف مع�� و�ختار الرئ�س من قبل �عضاء مجتمع�ن وتصدر ال��نة 

  ."تراعيھ �طراف بحسن نية قرارا ��ائيا لھ طا�ع التوصية
ت�شأ ��نة التوفيق بناءا ع�� " ع�� أنھ 1992من اتفاقية �مم املتحدة �طار�ة �شأن �غي�� املناخ لسنة  14من املادة  6حيث تنص الفقرة  2

ك �� اختياره �عضاء طلب طرف من أطراف ال��اع وتتألف من عدد م�ساو من �عضاء �عي��م �ل من �طراف املعني�ن ومن رئ�س �ش�� 

  ."املعينون من قبل �ل طرف وتصدر ال��نة قرارا بتوصية ينظر ف��ا �طراف بحسن نية
من اتفاقية �مم املتحدة مل�افحة الت��ر �� البلدان ال�� �عا�ي من ا��فاف الشديد أو الت��ر و�خاصة �� إفر�قيا  28حيث نصت املادة  3

وإذا لم يتمكنا من �سو�ة  2ال��اع نفس �جراء أو أي إجراء عمال بالفقرة  إذا لم يقبل طرفا"ع�� أنھ  1994يونيو  17املوقعة ببار�س �� 

خالل مدة إث�� عشر ش�را �عد قيام أحد الطرف�ن بإخطار الطرف �خر بوجود نزاع بي��ما، �عرض ال��اع للتوفيق بناء ع�� طلب أي  نزاع�ما

  ".مؤتمر �طراف �� مرفق من املرفقات �� أقرب وقت ممكن عمليا تمد�امن طر�� ال��اع، وفقا إلجراءات �ع
 :يجب أن تتوفر �� املوفق مجموعة من الشروط يمكن اخ��ال�ا �� الشروط التالية 4

  أن ي�ون ��صا طبيعيا عاديا إذ ال يجوز لأل��اص �عتبار��ن تو�� م�ام التوفيق بل يحق ل�م �شراف ع�� تنظيمھ وإدارتھ؛ -

  يجب أن ي�ون متمتعا باأل�لية ال�املة أي بالغا راشدا عاقال وقائما ع�� م�مة التوفيق بناءا ع�� رغبة �طراف وإراد��م ا��رة؛ -

 أال ي�ون محروما من حقوقھ املدنية �س�ب عقو�ة جنائية أو إش�ار إفالس وغ�� ذلك من العقو�ات ال�� تحد من حقوقھ املد�ي؛ -

لية وا��ياد التام أي أن ال ي�ون لھ صلة مباشرة أو غ�� مباشرة بأي طرف من أطراف ال��اع وأن ي�ون ع�� نفس املسافة ال��ا�ة و�ستقال -

 بي��ما أثناء قيامھ بم�متھ و�ذا �ع�� وجوب انتفاء أي مص��ة لھ �� ال��اع املعروض أمامھ؛

 ومستقال �� الرأي وموضوعيا �� اتخاذ املواقف؛ أن ي�ون متمتعا باألخالق العالية والسمعة ا��سنة والسلوك ا��سن -

  أن ي�ون لبقا ومحاورا قادرا ع�� احتواء �نفعاالت وضبط النفوس وإفراغ�ا من ا��قد والبغضاء �ي �ستطيع تقر�ب وج�ات النظر؛ -

�ة العالية أو �طالع الواسع �� مجال أن ي�ون ع�� خ��ة ودراية واسعة �� القانون بصفة عامة وا��ال البي�� بصفة خاصة أي من ذوي ا��� -

  .ال��اعات البي�ية وطرق �سو���ا
يراد بالتحكيم حل ال��اع من لدن �يئة تحكيمية تتلقى من "بأنھ  05/08من القانون رقم  306عرف املشرع املغر�ي التحكيم �� الفصل 5

  ."�طراف م�مة الفصل �� ال��اع بناءا ع�� اتفاق التحكيم
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اتفاق أطراف ال��اع ع�� حل خالفا��م عن طر�ق �يئة تحكيمية ال�� يجب أن ت�ون متوفرة ع�� مجموعة 

من الشروط، و�و منظم �� نصوص قانونية تحدد إطاره واملسطرة الواجب سلوك�ا سواء ع�� مستوى 

لدو�� وقرار ا��كم ي�ون ملزما للطرف�ن ل�و��ما رضيا بتحكيمھ مسبقا، وقد تم التحكيم الداخ�� أو ا

استخدام التحكيم �� املؤسسات الدولية قصد �سو�ة ال��اعات البي�ية ال�� ت�شأ ب�ن أ��اص ا��تمع 

رجوة الدو�� مما يحقق السلم و�من الدولي�ن عندما ال تأ�ي الوسائل السياسية والدبلوماسية النتائج امل

م��ا، وعليھ خالل �ذا املطلب س�تم التطرق أل�م املؤسسات التحكيمية الرائدة �� �ذا ا��ال وع�� رأس 

، ثم محاكم التحكيم امل�شأة بموجب )الفقرة �و��(�ذه املؤسسات يوجد محكمة التحكيم الدائمة 

لبعض التطبيقات ا��اصة �� وأخ��ا س�تم التعرض  )الفقرة الثانية( 1982اتفاقية قانون البحار لسنة 

  ).الفقرة الثالثة(�ذا ا��ال 

  محكمة التحكيم الدائمة: الفقرة �و��

مع أن التحكيم �عت�� أقدم طرق �سو�ة ال��اعات �� القانون الدو�� فقد تمتع بمركز �ام �� العقود  

وماسية املش��كة مع �ل من �خ��ة ح�� �� ا��ال البي�� وتمكن إ�� حد ما من تقاسم �جراءات شبھ الدبل

التوفيق والوساطة وع�� الرغم من ال�شابھ الوظيفي ب�ن عملية التحكيم والفصل القضا�ي من خالل 

ا��اكم الدائمة فقد أثب�ت الدول �� املعا�دات البي�ية تفضيل�ا للتحكيم و�ذا وا�� من خالل أحدث 

لعملية ال�� يمكن ل�ا أن تتحكم ف��ا و�سيطر ع�� ، و�فسر �ذا بأن الدول إنما تفضل ا1املعا�دات البي�ية

  .2س���ا خالف غ���ا كما أن �طراف يمك��ا املسا�مة �� إجراءات س�� التحكيم

وفقا لالتفاقية الدولية لل�سو�ة السلمية لل��اعات  1899تأسست محكمة التحكيم الدائمة �� 

� السلم العام و�ذا من خالل املسا�مة �� حل وال�� جاءت من أجل ا��افظة ع�) اتفاقية ال�اي(الدولية 

ال��اعات الدولية، وقد استطاعت محكمة التحكيم الدائمة من خالل ��ل�ا �� �سو�ة ال��اعات البي�ية 

 19أن تتوصل �� ضوء �ذه ا����ة إ�� وضع مجموعة من القواعد املتعلقة بال��اعات البي�ية وذلك بتار�خ 

من أن �غدو منتدى بي�يا �سا�م �� الفصل �� ا��صومة القضائية  حيث مكنت ا��كمة 2001يونيو 

القواعد " البي�ية وقد عرفت �ذه القواعد بالقواعد البديلة للتحكيم ا��اصة باملوارد الطبيعية أو البي�ية 

                                                                                                                                                         
التحكيمية من محكم واحد أو أك�� وقد ي�ون �ذا العدد فرديا أو زوجيا وذلك حسب ما يحدده أو يفرضھ النظام القانو�ي  ت�ش�ل ال�يئة

للتحكيم املعمول بھ و�رتضيھ أطراف ا��صومة و�عد ال�يئة التحكيمية من حيث ��مية العنصر الثا�ي �� العملية التحكيمية وذلك �عد 

 يمكن تصور وجود تحكيم بال محكم أو محكم�ن ومن خالل التحكيم يتمكن أطراف ال��اع جميعا من إبداء �تفاق ع�� التحكيم حيث ال

  .دفاع�م وطلبا��م ع�� قدر من ال�ساوي و�دون تح�� أو تمي�� ب�ن طرف وآخر
تفاقية حماية الب�ئة �� بروتو�ول ال ��1991ماية ا��يوانات والنباتات امل�ددة باالنقراض و�� سنة  1973مثل اتفاقية واشنطن  1

اللت�ن تت�لمان عن التحكيم �لزامي إذا لم يخ�� �طراف أي من وسائل ال�سو�ة �خرى ل�سو�ة  �19/18نتاراكتيك بروتو�ول مدر�د املواد 

  .ال��اع
  .276: ، ص2005أحمد بلقاسم، التحكيم الدو��، دار�ومة للتوز�ع وال�شر، الطبعة �و��، ا��زائر سنة  2
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، وعليھ فإن محكمة التحكيم الدائمة ل�ا القدرة 1وتم ت�ن��ا باإلجماع من طرف أعضاء ا��كمة" البي�ية

  .� �س�يل �عقيدات التحكيم وع�� لعب دور بارز �� �سو�ة ال��اعات البي�ية بمشاركة �طراف املتعددةع�

وتطبق القواعد املتعلقة بال��اعات البي�ية �ش�ل واسع ومرن ودون أن �س�� إ�� تحديد و�عر�ف  

�ذه القواعد ��كمة ال��اعات املتعلقة باملوارد الطبيعية أو البي�ية كشرط مسبق لتفعيل�ا، إذ �سمح 

التحكيم من �عي�ن واحد أو أك�� من ا����اء للفصل �� ال��اعات البي�ية و�تم التعي�ن من خالل قائمة 

��موعة ا����اء املعتمدين من ا��كمة من ذوي ا����ة �� املسائل العلمية والتقنية، ونظرا أل�مية 

�يئة التحكيم و�طلب من �طراف بأن  26فوضت املادة التداب�� املؤقتة �� املنازعات البي�ية الدولية فقد 

تصدر أموار مؤقتة إذا رأت بأ��ا ضرور�ة ل��فاظ ع�� حقوق أي طرف أو ملنع حدوث ضرر خط�� ع�� 

  ،2الب�ئة يدخل ضمن موضوع ال��اع

وقد تم تصميم �ذه الصياغة ملنع ا��كمة من اتخاذ إجراءات زجر�ة �� ا��االت ال�� تنطوي ع��  

رر طفيف أو مؤقت أو أن ي�ون الضرر خط��ا لكن ل�س لھ صلة بموضوع ال��اع املعروض ع�� ا��كمة ض

و�� حاالت تفرض ع�� املتخاصم�ن عبئا قانونيا بتقديم �دلة ال�� تن�ث خطورة الضرر وعالقتھ بقضية 

البي�ية حيث يرا�� دائما ال��اع وال�� قد �ش�ل عقبة �� مرحلة �جراءات التم�يدية السيما �� املنازعات 

  .3تفضيل الن�� الوقا�ي �ح��ازي 

ومن حيث الت�اليف �ش�ل عام فا��كمة ووفقا للقواعد البي�ية تملك السلطة التقدير�ة ��   

قسمة �ل الت�اليف ب�ن �طراف إذا رأت أن �ذا التقسيم عادل و�الئم ظروف القضية، و�و إجراء 

ئية الدولية حيث يتحمل �طراف الت�اليف ا��اصة ��م، وقرار يختلف عن معظم �جراءات القضا

التحكيم ي�ون ملزما ألطرافھ وال يجوز ل�م �تفاق ع�� مخالفتھ كما ي�ون ذو طا�ع سري ما لم يتفق 

  .�طراف ع�� خالف ذلك

ما  عالوة ع�� ما ذكر حول التحكيم باعتباره وسيلة حاسمة للعديد من ال��اعات البي�ية ف�و عادة

�سا�م �� وضع أسس لتنمية وتطو�ر ال�شر�عات الدولية البي�ية الالحقة وغالبا ما ت��ا إليھ �طراف أل��ا 

�شارك فيھ بفعالية لكن ما يفسر عدم اعتماده أحيانا �و �ون اعتباره أقرب إ�� �لية الدبلوماسية منھ 

                                                 
  عضوا من أعضاء ا��كمة 90أي بمجموع  1
: ، ص2013، نون�� 5شكرا�ي ا��سن، �سو�ة املنازعات الدولية البي�ية وفق القانون الدو��، مقال م�شور بمجلة سياسات عر�ية، العدد  2

135.  
  138:شكرا�ي ا��سن، �سو�ة املنازعات الدولية البي�ية وفق القانون الدو��، نفس املرجع، ص 3
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سيلة متاحة للدول لالستعانة بھ للفصل �� إ�� �لية القضائية لكن ما ���ل لصا�� التحكيم بأنھ يبقى و 

  .1ال��اعات البي�ية

  محاكم التحكيم امل�شأة بموجب اتفاقية البحار: الفقرة الثانية

�� الوقت الذي تكثف فيھ ا���ود من أجل �سو�ة ال��اعات البي�ية ع�� النحو املأمول ظ�رت ع��  

أك�� استقطابا ونجاحا أبرز�ا ما أ�شأتھ اتفاقية  الساحة الدولية �يئة ذات خ��ة �� �سو�ة ال��اعات �انت

وال�� ت�يح ألطراف�ا �سو�ة ال��اعات العارضة واملتعلقة بتفس�� أو  �1982مم املتحدة لقانون البحار لسنة 

من اتفاقية قانون البحار ع�� مجموعة من  287تطبيق أح�ام �تفاقية، حيث نصت من خالل املادة 

  :عات واملتمثلة ���ليات ل�سو�ة ال��ا

 ا��كمة الدولية لقانون البحار امل�شأة وفقا للمرفق السادس؛ -

 محكمة العدل الدولية؛ -

 محكمة تحكيم مش�لة وفقا للمرفق السا�ع؛ -

 .محكمة تحكيم خاصة مش�لة وفقا للمرفق الثامن -

ومحكمة وس�تم �قتصار �� �ذه الفقرة ا��ديث عن محكمة تحكيم املش�لة وفقا للمرفق السا�ع 

  .تحكيم خاصة املش�لة وفقا للمرفق الثامن

بال�سبة ��كمة التحكيم املش�لة وفقا للمرفق السا�ع من اتفاقية قانون البحار ف�� �عت�� من 

�ليات ال�� وضع��ا �تفاقية تجسيدا ألسلوب التحكيم التقليدي لفض و�سو�ة ال��اعات الدولية سلميا 

مرفقات �تفاقية ليحدد �ح�ام التفصيلية ا��اصة ��ذا �جراء  فقد خصص ل�ا املرفق السا�ع من

منطو�ا ع�� كث�� من أوجھ التجديد والتطور وع�� �عض الضمانات ال�� تكفل سرعة �شكيل محكمة 

  .2التحكيم وعدم إعطاء �طراف فرصة عرقلة �جراءات

أطراف الدعوى حيث يجر  وت�ش�ل محكمة التحكيم من خمسة أعضاء يتم �عي�ن �عضاء من قبل

اختيار�م من قائمة ا��كم�ن ال�� يضع�ا �م�ن العام لألمم املتحدة والذين يتمتعون بأوسع ش�رة �� 

                                                 
عبد القادر برطال، نحو قضاء دو�� مستقل للمنازعات وا��رائم البي�ية، مقال م�شور بمجلة �ج��اد للدراسات القانونية و�قتصادية،  1

  .316: ، ص2020سنة  2عدد 
سنة  2عر�ية مصر، ط صالح الدين عامر، القانون الدو�� للبحار دراسة أل�م أح�ام اتفاقية �مم املتحدة لقانون البحار، دار ال��ضة ال 2

  .576: ، ص2000
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، وإذا �انت قواعد ال�شكيل السابقة قد وضعت �1نصاف والكفاءة وال��ا�ة وا����ة �� الشؤون البحر�ة

قات �تفاقية قد انطوى ع�� تجديدات �� �ذا الشأن ع�� املبادئ التقليدية فإن املرفق السا�ع من مرف

حيث وضع نظاما إلعداد قائمة ا��كم�ن الذين يفضل قيام �طراف باختيار ا��كم�ن من بي��م سواء 

بال�سبة للمحكم الذي ي�ون ل�ل طرف اختياره والذي يجوز أن ي�ون من ب�ن مواطنيھ أو بال�سبة للثالثة 

  .ار�م باتفاق الطرف�نالباق�ن والذين يتم اختب

وإذا �انت �طراف قد قبلت التحكيم �وسيلة من وسائل �سو�ة املنازعات أو �انت دولة من الدول 

�طراف �� ال��اع لم �علن قبول أي إجراء أو �انت الدول قد أعلنت قبول إجراءات مختلفة فإنھ يجوز ألي 

، بإخطار �2 املرفق السا�ع من مرفقات �تفاقيةطرف �� ال��اع إخضاعھ إلجراء التحكيم املنصوص عليھ �

كتا�ي يوج�ھ إ�� الطرف �خر أو �طراف �� ال��اع ع�� أن ي�ون �خطار م��و�ا ب�يان �دعاء و�سس 

ال�� يقوم عل��ا، و�قع ع�� أطراف ال��اع واجب ت�س�� م�مة التحكيم وأن تزود ا��كمة بجميع الوثائق 

ت ذات الصلة بموضوع ال��اع وأن تمكن ا��كمة عند �قتضاء من استدعاء وال�س�يالت واملعلوما

  .3الش�ود أو ا����اء و�ستماع إ�� ش�اد��م ومن ز�ارة �ماكن ذات العالقة

إذا لم يحضر أحد أطراف ال��اع أمام ا��كمة أو إذا لم يقم بالدفاع عن القضية جاز للطرف �خر 

لس�� بالقضية وإصدار ا��كم حيث ال �ش�ل غياب طرف أو عدم دفاعھ أن يطلب من ا��كمة مواصلة ا

عائقا لس�� القضية، و�جب أن تتأكد محكمة التحكيم قبل إصدار حكم�ا ل�س فقط أ��ا ذات اختصاص 

                                                 
يضم �م�ن العام لألمم " ع�� أنھ 2وال�� تنص املادة  1982من املرفق السا�ع من اتفاقية قانون البحار لسنة  3و 2وذلك طبقا للمواد 1

ن البحر�ة و�تمتع بأوسع املتحدة قائمة محكم�ن و�حتفظ ��ا، و�حق ل�ل دولة طرف أن �س�� أر�عة محكم�ن ي�ون م��م ذا خ��ة �� الشؤو 

  ."ش�رة �� �نصاف والكفاءة وال��ا�ة

ألغراض الدعوى ال�� تقوم بموجب �ذا املرفق ت�ش�ل محكمة التحكيم ع�� النحو التا�� ما لم يتفق الطرفان " فقد نصت ع�� أنھ 3أما املادة 

  :ع�� خالف ذلك

 .ة أعضاءتتألف محكمة التحكيم من خمس) ز(ر�نا بمراعاة أح�ام الفقرة  - 1

من �ذا املرفق و�جوز أن ي�ون من  �2ع�ن الطرف الذي يقيم الدعوى عضوا واحدا يفضل اختياره من القائمة املشار إل��ا �� املادة  - 2

 .من �ذا املرفق 1مواطنيھ و��ون التعي�ن مشموال باإلخطار املشار إليھ �� املادة 

من �ذا املرفق عضوا واحدا يفضل  1م �خطار املشار إليھ �� املادة يوما من استال  �30ع�ن الطرف �خر �� ال��اع �� غضون  - 3

اختياره من القائمة و�جوز أن ي�ون من مواطنيھ وإذا لم يتم التعي�ن خالل تلك الف��ة جاز للطرف الذي أقام الدعوى أن يطلب �� غضون 

 ).ه(أسبوع�ن من ان��اء تلك الف��ة أن يتم التعي�ن وفقا لفقرة الفرعية 

ع�ن �عضاء الثالثة �خرون باالتفاق ب�ن الطرف�ن و�فضل أن يتم اختيار�م من القائمة وأن ي�ونوا من مواط�� دول ثالثة ما لم � - 4

  ."يتفق �طراف ع�� خالف ذلك و�ع�ن طرفا ال��اع رئ�س محكمة التحكيم من ب�ن �ؤالء �عضاء الثالثة
  .578: اسة أل�م أح�ام اتفاقية �مم املتحدة لقانون البحار، م س، صصالح الدين عامر، القانون الدو�� للبحار در  2
تضع محكمة التحكيم ما لم يتفق أطراف ال��اع ع�� " ع�� أنھ 1982من املرفق السا�ع من اتفاقية قانون البحار لسنة  5حيث تنص املادة  3

  ."ھ وعرض قض�تھغ�� ذلك قواعد إجراءا��ا ع�� وجھ يكفل لطل طرف الفرصة لإلدالء بأقوال
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، و�ال�سبة لقرارات ا��كمة ��1 ال��اع بل أيضا بأن ا��كم قائم ع�� أساس سليم من الواقع والقانون 

وات أعضا��ا وال �ش�ل غياب أقل من نصف أعضا��ا أو امتناع�م عن التصو�ت حائال فتتخذ بأغلبية أص

  .2دون وصول محكمة التحكيم إ�� القرار و�� حالة �ساوي �صوات ي�ون صوت الرئ�س صوتا مر��ا

و�قتصر حكم ا��كم�ن ع�� مضمون املسألة محل ال��اع و�ب�ن �سباب ال�� ب�� عل��ا و�جب أن 

ء �عضاء الذين اش���وا �� إصدار ا��كم وتار�خ ا��كم وألي عضو �� ا��كمة أن يرفق يتضمن أسما

، و��ون ا��كم قطعيا غ�� قابل لالست�ناف ما لم تكن 3با��كم رأيا ينفرد بھ أو يخالف ا��كم املذ�ور 

  . �طراف قد اتفقت مسبقا ع�� إجراء �ست�ناف وع�� أطراف ال��اع أن تمتثل ل��كم

ال�سبة ��كمة التحكيم ا��اصة واملش�لة وفقا للمرفق الثامن فقد �ان �ذا �خ�� أسلوب أما ب

متم�� ل�سو�ة ال��اعات و�و التحكيم ا��اص و�تعلق بفئة معينة من ال��اعات وع�� رأس�ا ال��اعات 

 البي�ية البحر�ة وقد جاء �ذا املرفق بقواعد تفصيلية �شأن التحكيم ا��اص حيث ت�ش�ل محكمة

التحكيم ا��اص من خمسة محكم�ن بحيث ي�ون لطرف ال��اع ا��ق �� �عي�ن عضو�ن من أعضاء 

ا��كمة ب�نما ال يملك �� التعي�ن العام إال �عي�ن محكم واحد و�قوم طرفا ال��اع باالتفاق ع�� �عي�ن رئ�س 

.�4 دولة ثالثةمحكمة التحكيم ا��اص الذي يفضل اختياره من القائمة املناسبة وأن ي�ون من موط�  

وتتم �جراءات �� محكمة التحكيم ا��اصة وفقا ملا يتم العمل بھ �� محكمة املرفق السا�ع لكن تم 

��تمام �ذه املرة �عنصر ا����اء حيث يتم�� التحكيم ا��اص بأن قوائم ا����اء ت�ش�ل من أر�ع قوائم 

ا امليدان واملعنية بمشا�لھ الفنية والعلمية وتقوم بإعداد تلك القوائم املنظمات الدولية ا��تصة �� �ذ

و��ون ل�ل دولة طرف �� �تفاقية أن �س�� خب��ين �� �ل قائمة من القوائم �ر�عة، ونظرا للطا�ع الف�� 

الذي �غلب ع�� التحكيم ا��اص فإن املادة ا��امسة من املرفق الثامن تج�� لألطراف أن تتفق �� أي 

، وأن تث�ت الوقا�ع املس�بة لل��اع 5التحكيم ا��اص أن تجري تحقيقا وقت ع�� أن تطلب من محكمة

و�عت�� نتائج مثل ذلك التحقيق وما يث�ت من الوقا�ع باتا بال�سبة لألطراف ما لم يتفق ع�� غ�� ذلك 

                                                 
ع�� أطراف ال��اع أن �س�� م�مة محكمة التحكيم " ع�� أنھ 1982من املرفق السا�ع من اتفاقية قانون البحار لسنة  9حيث تنص املادة  1

  :وعل��ا بوجھ خاص ووفقا لقواني��ا و�استخدام �ل ما تحت تصرف�ا من وسائل

 ات ذات الصلة بال��اعأن تزود ا��كمة بجميع الوثائق وال�س�يالت واملعلوم - 1

  ."أن تمكن ا��كمة عند �قتضاء من استدعاء الش�ود أو ا����ات أو �ستماع إ�� ش�اد��م ومن ز�ارة �ماكن ذات العالقة - 2
تتخذ قرارات محكمة التحكيم بأغلبية أصوات " ع�� أنھ 1982من املرفق السا�ع من اتفاقية قانون البحار لسنة  8حيث تنص املادة  2

ضا��ا وال �ش�ل غياب أقل من نصف أعضا��ا أو امتناع�م عن التصو�ت حائال دون وصول ا��كمة إ�� قرار و�� حالة �ساوي �صوات أع

  ."ي�ون للرئ�س صوت مر��
سالة يقتصر حكم محكمة التحكيم ع�� مضمون امل" ع�� أنھ 1982من املرفق السا�ع من اتفاقية قانون البحار لسنة 10حيث تنص املادة  3

محل ال��اع و�ب�ن �سباب ال�� ب�� عل��ا و�جب أن يتضمن أسماء �عضاء الذين اش���وا �� إصدار ا��كم وتار�خ ا��كم، وألي عضو �� 

  ."ا��كمة أن يرفق با��كم رأيا ينفرد بھ أو يخالف بھ ا��كم املذ�ور 
  .582: ة �مم املتحدة لقانون البحار، م س، صصالح الدين عامر، القانون الدو�� للبحار دراسة أل�م أح�ام اتفاقي4
  586: صالح الدين عامر، القانون الدو�� للبحار دراسة أل�م أح�ام اتفاقية �مم املتحدة لقانون البحار، نفس املرجع، ص 5
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و�جوز ��كمة التحكيم ا��اص أن تضع توصيات �ش�ل مجرد ��ر �ساس الذي �س�ند عليھ �طراف 

  .ر �� املسائل املس�بة لل��اع�� إعادة النظ

  تطبيقات خاصة: الفقرة الثالثة

خالل �ذه الفقرة س�تم ا��ديث عن �عض التطبيقات ا��اصة لبعض القضايا البي�ية العاملية 

وقضية ) أوال(ال�� تم �سو���ا وديا وس�تم �قتصار ع�� ثالث قضايا رئ�سية من بي��ا قضية بح��ة النو 

  ).ثالثا(قضية فقمة بحر بر�نغ و ) ثانيا(مص�ر ترايل 

 قضية بح��ة النو: أول 

�عد قضية بح��ة النو من ب�ن أ�م القضايا البي�ية ال�� ش�د��ا أورو�ا ملا أثارتھ من مسائل تتعلق 

بحماية مجال البي�ية املائية واستغالل ا��اري املائية الدولية وقد أثار �ذا املوضوع �ساؤالت وإش�اليات 

يث جرى ال��اع ب�ن �ل من فر�سا من ج�ة وإسبانيا من ج�ة أخرى وامتدت محاوالت بي�ية معقدة، ح

�سو�ة ال��اع بي��ما ألك�� من أر�ع�ن سنة حاولت �ل من فر�سا وإسبانيا وع�� ف��ات مختلفة �سو�ة ال��اع 

  .بال��وء إ�� وسائل ال�سو�ة السلمية ليتم �� ��اية املطاف ال��وء إ�� التحكيم

و�ذا �س�ب نية  1957إ��  1917حداث نزاع بح��ة النو ب�ن فر�سا وإسبانيا ما ب�ن عام وقد دارت أ

، و�ذا بتحو�ل 1ا���ومة الفر�سية استغالل الطاقة الك�رومائية ملياه البح��ة ال�� تقع �� �قليم الفر����

�� ع�� ��ر �ارول إ�� املياه عن مسار�ا الطبي�� حيث �انت املياه الواردة من بح��ة النو تتدفق �ش�ل طبي

�را��� �سبانية وال�� تصب �� ��اية املطاف إ�� البحر �بيض املتوسط، لكن فر�سا اع��مت تحو�ل 

مسار املياه من أجل إنتاج الك�ر�اء و�ذا من خالل توج���ا إ�� محطة للطاقة الك�رومائية ال�� تقع ع�� ��ر 

  .Ariège2/أر�ج

  :19293احتماالن ل�سو�ة املنازعة بموجب معا�دة وأمام تفاقم ا��الف �ان �ناك 

ال��وء إ�� القضاء الدو�� سواء من قبل محكمة العدل الدولية أو من قبل �يئة تحكيم : ألول ا

  متخصصة ت�ش�ل عمال بأح�ام املعا�دة

                                                 
 2.100انيا وأندورا وع�� ارتفاع تقع بح��ة النو بالتحديد �� جبال ال��ا�س الشرقية ع�� �عد بضعة كيلوم��ات من ا��دود الفر�سية مع إسب 1

�لم من �را��� الفر�سية  25داخل �را��� الفر�سية، كما يتدفق ��ر �ارول لنحو  CARLITم�� حيث ي�بع مصدر املياه من كتلة ��ر�ة 

  .باملوازاة مع ا��دود �سبانية ليدخل �عد ذلك �را��� �سبانية 
: ، ص2008ضرار البي�ية �� نطاق التعاون الدو��، دار ال��ضة العر�ية مصر، ط أ، سنة عبد السالم منصور الشيوي، التعو�ض عن �  2

208.  
  .1929يوليوز 10معا�دة التحكيم امل��مة ب�ن إسبانيا وفر�سا �� بار�س بتار�خ 3
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�سبانية وال�� أ�شأت بموجب /يتمثل �� اعتماد التوفيق من خالل ��نة التوفيق الفر�سية : الثا�ي

  من نفس املعا�دة 17إ��  5ملواد من ا

أمام �ل �ذه ا��يارات اختارت إسبانيا طلب �يئة التحكيم لتقرر ما إذا �انت �فعال ال�� قامت ��ا 

فر�سا تتوافق مع املعا�دة و القانون �ضا�� و�انت فر�سا �عتقد أن القانون الدو�� يقف بجان��ا فوافقت 

 29ح�� صدور ا��كم التحكي�� وتم التوقيع ع�� اتفاق التحكيم ��  ع�� الفور و�ع�دت بتوقيف �عمال

  .1956نون�� 

اثنان عين��م فر�سا واثنان عين��م إسبانيا وواحد يتم �عي�نھ : وعليھ تم �عي�ن خمسة محكم�ن

ة �عي�نا مش���ا وإذا لم يوافق الطرفان ع�� اسم ا��كم املش��ك فإنھ من خالل املادة الثانية من املعا�د

  .يقوم وز�ر مفوض من السو�د يتع�ن ا��كم

 11و�عد املفاوضات واملشاورات أصدرت محكمة التحكيم حكم�ا بأغلبية �صوات �عد أقل من  

ش�را من عرض ال��اع حيث رفض أر�ع محكم�ن من أصل خمسة طلب إسبانيا وأقر حكم محكمة 

ن �قرار مشروط بأن ي�ون املشروع متفق مع ومع ذلك فإ Ariègeالتحكيم تحو�ل مياه بح��ة النو باتجاه 

مخطط شركة ك�ر�اء فر�سا ومع الضمانات ال�� قدم��ا ا���ومة الفر�سية أثناء مرحلة املفاوضات 

  .�1خ��ة

و�عد ثما�ي أش�ر من صدور ا��كم عقدت �ل من فر�سا وإسبانيا اتفاق �شأن تطو�ر بح��ة النو 

مرحلة املفاوضات و�ذا �تفاق ينص ع�� التعو�ض ال�امل و�حتوي ع�� �ل العروض ال�� قدمت �� 

م�� مكعب �ل ثانية  5و��ر �ارول مع قدرة تدفق تبلغ  Ariègeللمياه ا��ولة من خالل قناة تر�ط ب�ن ��ر 

م�� مكعب مع قيام فر�سا أيضا من جان��ا باإلجراءات وال��ت�بات  20وكمية التعو�ض السنو�ة ال تقل عن 

زمة ال�� تمنع قطع التدفقاتالتقنية الال 
2.  

و�التا�� يمكن القول بأن التحكيم �� قضية بح��ة النو قدم دليال إضافيا ع�� ما سبق ا��ديث عنھ  

من �ون ال�سو�ة الودية تلعب دورا بارزا �� �سو�ة ال��اع البي�� املتعلق باستخدام املوارد الطبيعية ل�س 

ولت�ن جارت�ن والذي من شأنھ أن ��دد السلم و�من الدولي�ن بل فقط بتجن�ب ا��تمع الدو�� نزاعا ب�ن د

وأيضا بوضع جملة مبادئ �� القانون الدو�� وذلك من خالل التعمق �� ممارسات الدول وما تال ذلك من 

  .تأث�� كب�� ع�� تطور القانون الدو�� بصفة عامة والقانون الدو�� البي�� بصفة خاصة

  

                                                 
  .209: عبد السالم منصور الشيوي، التعو�ض عن �ضرار البي�ية �� نطاق التعاون الدو��، م س، ص1
  .214سالم منصور الشيوي، التعو�ض عن �ضرار البي�ية �� نطاق التعاون الدو��، نفس املرجع عبد ال2
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  قضية مص�ر ترايل: ثانيا

عود أصل قضية مص�ر ترايل إ�� مسألة تلوث �وا�ي ناجم من شركة خاصة �� �ولومبيا ال��يطانية �

التا�عة لكندا وقد �س�ب �� أضرار مللكيات خاصة داخل الواليات املتحدة تا�عة ملدينة واشنطن بحيث أن 

كندية ولقد امتد نزاع أ�عاد ال��اع توسعت ل�ش�ل نزاعا دوليا ب�ن �ل من الواليات املتحدة وا���ومة ال

خالل�ا حاولت �ل من الواليات املتحدة وكندا �سو�ة  1941إ��  1928سنة من  13مص�ر ترايل زمنيا مدة 

  . 1ال��اع بداية من التحقيق والتوفيق إ�� التحكيم ا��اص

و�دور نزاع مص�ر ترايل حول وجود عملية ص�ر الزنك والنحاس �� منطقة ترايل من طرف محطة  

�لم عن ا��دود الكندية �مر�كية ذلك أن �بخرة الناتجة عن  ��7 ضفاف ��ر �ولومبيا ع�� �عد تقع ع

عملية الص�ر من الرصاص والزنك وال�� تحتوي أيضا ع�� غاز ثا�ي أكسيد الك��يت، حمض الك��ي�يك 

لتأث�� ع�� ا��اصيل وغبار معد�ي وامللوثات الثقيلة وأغل��ا ملوثات ل�ا تأث�� مدمر للنباتات و�التا�� ا

، وقد تم 2الزراعية باملنطقة �مر الذي أدى إ�� �عا�� ش�اوى املزارع�ن الكندي�ن القر�ب�ن من املص�ر

تقديم ش�اوى رسمية تتعلق باألضرار ال�� ي�س�ب ف��ا �بخرة ع�� ا��دود من طرف املزارع�ن وملواج�ة 

و�ضات للمتضرر�ن وألن دستور مدينة واشنطن الش�اوى قامت الشركة القائمة ع�� املص�ر بدفع �ع

يمنع امتالك �را��� لألجانب لم تكن الشركة قادرة ع�� شراء حقوق �رتفاق �� املنطقة لك��ا �انت 

حر�صة ع�� حل املشا�ل من خالل �سو�ة املطالبات باملال لكن البعض �خر اعت��وا ما تقدمھ الشركة 

وال�� رفضت ال�سو�ة الفردية ودعوا " جمعية حماية املواطن�ن" سم غ�� �اف وتجمعوا �� ش�ل تنظيم با

  . 3ا���ومة التدخل من أجل حماية حقوق�م 

وتم �تفاق ع�� ال��وء إ�� التحكيم ل�سو�ة ال��اع و�ش�لت محكمة التحكيم �شكيل ثال�ي �ل 

مارس  11ا��كم ال��ا�ي ��  طرف �ع�ن محكما ثم �ع�ن الرئ�س باالتفاق و�عد املفاوضات وإبداء �راء صدر

وتم �سو�ة ال��اع بصورة مرضية وتمكن الذين عانوا من �ضرار با��صول ع�� مبالغ التعو�ض  1941

دوالر أمر��ي ولم يتم صرف املبلغ من  428.197.51وقد بلغ مبلغ التعو�ض ا��كم بھ والذي دفعتھ كندا 

الصنا�� املتنامية وتحت إشراف ��نة �مم املتحدة ومع مشا�ل التلوث  1949ا���ومة �مر�كية إال �� 

إبرام اتفاقية التلوث ا��وي طو�ل املدى العابر ل��دود وتم التوقيع  �1979قتصادية ألورو�ا تم �� سنة 

، وأصبح يخضع أي نزاع ب�ن كندا والواليات املتحدة 4عل��ا من طرف �ل كندا والواليات املتحدة �مر�كية 

                                                 
  188: عبد السالم منصور الشيوي، التعو�ض عن �ضرار البي�ية �� نطاق التعاون الدو��، نفس املرجع، ص 1
  .189: املرجع نفس، ص 2

3Trail Smelter ; ( United States v Canada) Arbitral trip ; Vol 3 ; 1949 ; p:190. 
  1981نون��  30أما الواليات املتحدة �مر�كية ��  1981د�سم��  5تم التصديق عل��ا بال�سبة لكندا ��  4
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دث �� املستقبل من قبيل نزاع مص�ر ترايل من حيث ال�سو�ة إ�� �طار التنظي�� إما �مر�كية يح

  .، حيث يتم إخضاعھ للتحكيم1التفاقية التلوث ا��وي طو�ل املدى العابر ل��دود أو اتفاق جودة ال�واء 

  قضية فقمة بحر بر�نغ: ثالثا

املوارد الطبيعية ا��ية املصطادة،  �عد نزاع فقمة بحر بر�نغ أقدم نزاع بي�� دو�� يتعلق بأرصدة

و�داية القرن العشر�ن ب�ن الواليات املتحدة  1889حيث �شأ �ذا ال��اع قبل حوا�� قرن من الزمن ما ب�ن 

، و�عود س�ب القضية إ�� ال��ديد باالنقراض الذي زعمت الواليات املتحدة �2مر�كية و�ر�طانيا العظ��

، من ا���ة الشمالية حيث زعمت الواليات املتحدة 3"دي ذات الفراءفقمة جنوب ا��يط ال�ا"أنھ ��دد 

�مر�كية أن س�ب انخفاض أعداد الفقمة إنما �عود لصيادي �ولومبيا ال��يطانية الذين �ع��ضون إناث 

الفقمة بالصيد، من ج���ا اع��ضت بر�طانيا ع�� �رقام ال�� قدم��ا الواليات املتحدة �مر�كية واعت����ا 

بواسطة الصيادين  4(Pribilof)بالغ ف��ا وألقت باللوم ع�� �فراط �� صيد الفقمة ذات الفرار ع�� جزر م

�مر�كي�ن مما أدى إ�� انخفاض الفقمة، وتفجر ا��الف عندما حاولت الواليات املتحدة �مر�كية فرض 

  .�ال بحر بر�نغ مما �شمل بطبيعة ا� Pribilof)(�شر�عات حمائية �� املياه ا��يطة بجزر 

نزع  1890و 1887قبل ال��وء إ�� التحكيم حاولت �ل من الواليات املتحدة �مر�كية و�ر�طانيا ب�ن  

فتيل �زمة الدبلوماسية ب�ن البلدين بالدخول �� التفاوض و�عد فشل محاولة التفاوض و�تار�خ يونيو 

تحكيم وتم التوقيع ع�� �سو�ة مؤقتة �� اق��حت ا���ومة ال��يطانية أن يتم عرض ال��اع ع�� ال 1890

 1892ف��اير  29يحضر من خالل�ا ع�� املواطن�ن ال��يطاني�ن و�مر�كي�ن صيد الفقمة و��  1891يونيو 

  .5أبرم اتفاق التحكيم �� واشنطن

اثنان معينان من طرف بر�طانيا، واثنان من طرف : ثم �شكيل محكمة التحكيم من سبعة محكم�ن 

ملتحدة �مر�كية والبقية تم �عي��م من طرف �ل من إيطاليا، فر�سا،السو�د، وفقا التفاق الواليات ا

  .التحكيم

                                                 
  ب�ن �ل من الواليات املتحدة وكندا 1991مارس  13تم عقد �ذا �تفاق ��  1

2Cario Robb, international environnemental Law, éd 1 ,1999  . p:43. 
عموما للتدليل ع�� الفقمة ذات الفراء القاطنة �� النصف ا��نو�ي للكرة �رضية " فقمة ا��يط ال�ادي ذات الفراء" �ستعمل مصط��  3

�و مقارنة مع تلك ال�� �ع�ش �� ا��زء الشما�� و�و يتضمن ثالث أنواع والنوع الذي تزعم الواليات املتحدة �مر�كية أنھ ��دد باالنقراض 

 Callorhinus alascanusاملعروف بإسمھ العل�� 
باملائة من أعداد الفقمة و��  74و�� عبارة عن أرخبيل من ا��زر ممثال �� جزر سانت بول، سانت جورج حيث أنھ �� مواسم التفر�خ يرتاد�ا  4

  .الشتاء ��اجر قطعان الفقمة نحو الشمال

ر�طانيا العظ�� والواليات املتحدة �مر�كية إلخضاع أي مسائل متعلقة بصيد الفقمة �� بحر اتفاقية واشنطن �� �تفاقية امل��مة ب�ن ب 5 

  .1892ف��اير  29بر�نغ للتحكيم موقعة �� واشنطن بتار�خ 
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، وأصدرت حكم�ا �عد أقل من سبعة أش�ر 23/02/1893اجتمعت �يئة التحكيم �� بار�س يوم  

�كية ل�س وقررت ا��كمة بأغلبية �صوات أن الواليات املتحدة �مر  15/08/1893من اجتماع�ا أي �� 

ل�ا أي حق �� حماية ملكية الفقمة ذات الفراء ال�� ت��دد ع�� جزر الواليات املتحدة �مر�كية �� بحر بر�نغ 

عندما يتم العثور ع�� �ذه الفقمة خارج حدود ثالثة أميال، و�عبارة أخرى فإن محكمة التحكيم رفضت 

مص��ة بر�طانيا العظ�� مما يفيد حر�ة جملة وتفصيال الطرح �مر��ي و�التا�� فإن ا��كم جاء �� 

أميال �عيدة عن �قاليم  3الصيادين ملتا�عة صيد الفقمة ذات الفراء �� ا��يط ال�ادي املوجودة 

  .�1مر�كية

و�التا�� �عد قضية الفقمة ذات الفراء لبحر بر�نغ من أو�� ال��اعات الدولية البي�ية وال�� تم �سو���ا 

ت��ز حقيقة أن الدول يمك��ا أن تتخلص من ال��اعات املعقدة دون ال��وء إ�� عن طر�ق التحكيم و�� 

القوة، إذ تتم�� ال�سو�ة السلمية لل��اعات البي�ية الدولية بالسرعة �� حل ال��اع واملرونة و�توال�ا 

� أ��اب �ختصاص وا����ة واملعرفة و�و ما يجعل�ا أمرا مستحبا أك�� من القضاء العادي غ�� أنھ �

حالة فشل �ل �ذه الوسائل �� �سو�ة ال��اعات البي�ية يتم ال��وء إ�� القضاء الذي �عد الفيصل �صيل 

  .واملالذ �خ�� ��ل ال��اعات وا��الفات ب�ن �فراد والدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 Cezare Romano, the Peaceful settlement of international environmental dispute ,op, cit   , p: 143. 
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Le régime foncier désigne le rapport, défini par la loi ou la coutume, qui 

existe entre des individus ou des groupes à la terre. Le terme «terre»,  inclut 

aussi les autres ressources naturelles comme l’eau et les arbres.Il une institution, 

c’est-à-dire un ensemble de règles élaborées par une société pour régir le 

comportement de ses membres. Ces règles définissent la répartition des droits de 

propriété sur les terres, les modalités d’attribution des droits d’utilisation, de 

contrôle et de transfert des terres ainsi que les responsabilités et les limitations 

correspondantes. Plus simplement, le régime foncier détermine celui qui peut 

utiliser les ressources ainsi que le temps et les conditions de cette utilisation1. 

Ce régime est un élément important des structures sociales, politiques et 

économiques. Il est multidimensionnel puisqu’il fait appel à des facteurs 

sociaux, techniques, économiques, institutionnels, juridiques et politiques qui 

sont souvent négligés mais doivent être pris en considération. Les rapports qu’il 

régitpeuvent être clairement définis, et leur respect peut être imposé par une 

instance étatique ou par des structures coutumières de la société, mais il arrive 

aussi qu’ils soient relativement mal définis ce qui constitue un danger pour la 

sécurité des droits fonciers.  

Le régime foncier est le lieu de rencontre   d’un ensemble d’intérêts 

notammentceuxde la puissance souveraine qui détient le droit éminent sur la 
                                                 
1 - Food Agriculture Organisation (FAO), Le régime et le développement rural,  Etudes sur les régimes fonciers, organisation 

des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture Rome, 2003, P. 9. 
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terre. Aussi plusieurs parties peuvent avoir  des droits différents sur la même 

parcelle de terre comme ils peuvent se partager les mêmes droits.Il existe aussi 

uns droit communautaire lorsqu’au sein d’un groupe chaque membre a le droit 

d’utiliser une parcelle de façon indépendante. 

Le régime foncier  présente une genèse pluraliste et hétérogène, il est le 

résultat d’un long processus de transformations.Les populations locales, 

cherchent à s’adapter aux contraintes naturelles des pays, des pouvoirs 

politiques et religieux et répondre aux besoins de la reproduction du groupe, 

pour maintenir son équilibre économique et social. Certes, la norme juridique 

prédomine sur le terrain du foncier, mais l’approche sociale et historique permet 

aussi de vérifier l’application des normes juridiques pour les améliorer ou 

proposer d’autres qui pourraient satisfaire les besoins sociaux.1 

I-  Les régimes fonciers, une pluralité socio-historique 

Le régime foncier, représente un élément important qui reflète la relation 

entre la terre et l'homme, combinée avec le dispositif institutionnel. De ce fait, 

les règles socio-économiques et les relations socioculturelles différentes, 

caractérisent la vie des différents groupes durant toute l'histoire du Maroc.  

Le régime foncier a passé par plusieurs phases qui, couplés aux différentes 

aménagements, ont produit des statuts fonciers variés, qui diffèrent selon leurs 

sources et leurs origines. 

A. Les origines du régime foncier 

La formation de ce régime, s’est opérée dans quatre grandes étapes à 

savoir : avant l'Islam, avec l'Islam, sous le protectorat, et après l'indépendance. 

Ainsi, sur la base des grandes sources notamment les coutumes, la religion et le 

droit positif, se sont formés des ensembles distingués les uns des autres. Mais 

aucune d’elles, n’a pris l’avantage sur les autres, ni a pu écarter les autres et 

                                                 
1 - GHALI Abdelkrim, Orientation méthodologique, in Revue Maghrébine d’Observation Juridique et Judiciaire, n° 2, p. 232. 
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lesdominer. En plus aucune de ces législations foncières, ne s’est maintenue 

dans sa forme originelle1.   

 

a) Les sources traditionnelles 

La propriété tribale, familiale et indivise, constitue la forme la plus 

répandue au sein des groupes humains ayant occupé les territoires du Maroc, à 

l’exception de quelques zones limitées. Ainsi avant l’Islam, c’est la possession 

communautaire, indivise et inaliénable qui domine le foncier tribal. Ce régime 

ancré et conforme aux contraintes politiques, sociologiques et économiques des 

tribusà tel point que l’avènement de la loi foncière musulmane, n’a pas pu 

écarter. 

Ainsi son ancrage dans la société, a imposé leur continuité, par conséquent 

la coutume et la religion, ont formé deux régimes fonciers de référence jusqu’à 

l’arrivée du protectorat. Mais les interpénétrations et les échanges entre eux ont 

modifiés leur forme  et aucun d’eux n’a pas gardé sa forme initiale.   

1. Avant l'Islam 

Le régime foncier dominant, est celui de la terre de tribu dont l'étendue et la 

localisation dépendent de la charge démographique, de la capacité du groupe 

tribal à asseoir et à maintenir sa domination sur le territoire. De même, elle est 

tributaire des conventions passées avec les tribus voisines. La propriété privée, 

est confinée dans quelques vallées et oasis. La terre n'étant pas rare, elle dépend 

de la force militaire et démographique de la tribu, nécessaire pour la préserver 

contre les invasions des groupes hostiles. 

La propriété collective, est la réalité dominante et la terre, dépasse 

largement les besoins des tribus. Ainsi, chacune peut en avoir autant, qu’elle a 

des hommes pour l’occuper et tant qu’elle n’est pas contrecarré par un autre 

                                                 
1- BOUDERBALA (N), « Les systèmes de propriété foncière au Maghreb, Le cas du Maroc », In : JOUVE A.-M.(ed.), 

BOUDERBALA N., (ed.), Politiques foncières et aménagement des structures agricoles dans les pays Méditerranéens : à la 

mémoire de Pierre COULOMB, Montpellier, CIHEAM, 1999. p. 47 -66. 
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groupe plus puissant. La mouvance des groupes en fonction de leurs besoins et 

de leurs forces,constitue un obstacle à la marcation de limites foncières nettes1. 

La terre au début, est cultivée en commun au profit de tous, ensuite la 

culture devient l’objet d’une division temporaire, le partage se fait sur le nombre 

des tentes qui composent chaque Douar. Cette opération, est révisée chaque 

année. Les territoires réservés au pâturage, n’ont jamais fait l’objet de partage. 

Cet allotissement périodique, a pour objectif de maintenir la cohésion de la tribu 

et de sauvegarder le patrimoine étant donné que les filles, étaient exclues du 

partage et de l’héritage d’une part et d’autre part, pour garder l’équilibre, et 

éviter l’accaparement du pouvoir2. Les femmes étaient exclues des droits sur la 

terre. 

La terre est à l’origine collective et l’a demeuré si longtemps, et les biens 

appartiennent au clan, au Douar ou à la tribu. Les droits individuels, vont 

apparaitre quand aux objets mobiliers, vêtements, outils de travail, les 

troupeaux. Les immeubles y compris les parties réservées à l’habitation, ont 

demeuré collectifs au Maroc jusqu’à l’aube du XXème siècle3.    

2. Régime foncier de l’Islam, un démembrement de la propriété 

foncière 

La conquête musulmane, s'accompagne de transformations foncières 

importantes. Toutes les terres de conquête, appartiennent à la communauté 

musulmane. Ainsi, les occupants sont usufruitiers, et une dissociation apparaît 

entre la propriété éminente (raqaba) et l'usufruit (intifâa ou menfâa).  

                                                 
1- AZZEDINE (A), La réforme apportée à la loi 14-07 face aux dysfonctionnements du régime de l’immatriculation foncière, 

Editions ANNAJAH EL Jadida, Casablanca, 2014, p.16. 
2- TAGHBALOUTE (A), Le Fellah marocain, l’exemple d’une tribu berbère : les Beni M’tir, op. cit., p.59 
3- MAZEAUD (H) et autres, Leçons de Droit Civil, Biens, Droit de propriété et ses démembrements, Tome II, Editions 

MONTCHRESTIEN, 1994, p.10 
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Les tribus autochtones,se convertissent à l’Islam pour sauvegarder leurs 

terres, qui relèventpourtant de la propriété éminente du souverain1. L’évolution 

du droit de la terre, a dû être examinée du point de vue fiscal. Le régime des 

terres de conquête, sert à distinguer entre musulmans et non-musulmans. La 

soustraction des musulmans au régime fiscal de kharaj - une taxe imposée sur 

les non-musulmans en contrepartie de l'usufruit des terres -, a eu pour 

conséquence une baisse des rentrées fiscales de l'Etat. A la fin de l’époque 

Omayade et en vue de parer ce risque, une réforme d'importance historique, 

consiste à déclarer les terres encore soumises à l'impôt de Kharaj. En 

conséquence, les terres soumises à ce régime, le sont à titre définitif peu importe 

la religion de leurs occupants. Ainsi, le droit fiscal, se dissocie du statut 

personnel, et devient droit foncier lié au statut de la terre, sans tenir compte de la 

confession de ses occupants. 

 La rencontre entre le droit de conquête et les institutions locales, est à 

l’origine des statuts divers qui préfigurent celle d’aujourd’hui. Cinq techniques, 

sont poursuivies dans la gestion des terres conquises :  

 La constitution des terres Melk à partir de celles acquises par les 

conquérants arabes par voie de colonisation, par voie d'achat et aussi par la 

mélkisation des terres dites de Solh « transaction » à leurs propriétaires en 

contre d’impôt dit Itawa ou tribute. 

 L’Etat musulman, garde la propriété éminente et l’usufruit est laissé aux 

occupants d’origine, qui payent l’impôt Kharaj avant la réforme. Les terres du 

Kharaj, sont essentiellement les terres de tribu, qui prendront plus tard la 

dénomination de terres collectives. 

                                                 
1- On raconte qu’un gouverneur d’El Mansour, dénommé Abi Ammeur, seigneur de d’Espagne, a demandé aux habitants de 

la région de Fès de lui faire savoir si leurs terres étaient de conquête ou de capitulation. Les habitants font appel au cheikh 

sidi Boujida qui répond que les terres en question, ne sont ni de conquête ni de capitulation, mais c’est pour elles que les 

habitants ont embrassé l’islamisme. (ENNASSIRI Es Slaoui, Al Istiqsae, p. 192).   
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 La confiscation des terres de certains groupes par l’Etat musulman et leur 

mise à sa disposition absolue, se sont les Sawafi1. 

 La cession des terres au profit de certains privilégiés par la technique de 

l’Iqtâa (Concession), notamment l’IqtâaTamlik. 

 Les terres sans maître restées en état d’indivision entre la totalité des 

musulmans appelées : terres mortes2. 

Les terres mortes et confisquées, ont servi d’instruments de la politique 

foncière des différents Etats, qui se sont succédé au Maroc. Cette réserve 

foncière, a été la base des Iqtâa coupés à des notables, Chorfas et fondations 

pieuses.Les tribus Guich, y ont été installées, en contre partie de leur service 

militaire3. Ces inégalités d’accès à la propriété foncière au profit des privilégiés 

de toutes natures, ont produit de nouveaux rapports de force, ces derniers ont un 

impact sur le droit de propriété. 

La faiblesse assez fréquente du pouvoir central, a occasionné des 

changements agraires et saurait à l’origine de l’apparition du pouvoir personnel 

au sein de la tribu ou dans leurs frontières sur une base religieuse et militaire. 

Ces pouvoirs, procèdent à un accaparement foncier sous forme d’apanage ou de 

Habous, et ont mis en cause la propriété éminente du souverain, instrument 

principal de la politique foncière4.  

L’organisation foncière du pays, est restée largement commandée par la 

propriété collective, à son coté figure aussi le régime foncier introduit par la 

religion islamique.Celui-ci bien qu’il présente des avantages, souffre 

d’ambigüité et des insuffisances, notamment au niveau de la description de 

l’étendue de la propriété par une description précise de ses limites, sa nature, son 

                                                 
1- Ce terme concerne le régime foncier appliqué aux terres choisies par l’Imam sur les territoires conquis au profit du Trésor 

avec le consentement de ceux qui ont part au butin. (Voir Al Mawardi, Al Ahkam al Sultaniyya, Caire, 1962, p. 192). 
2- NACER Allah (M.A), Evolution du régime de la propriété des terrains en Islam, Editions Dar Al Hadatha, Beirut, 1982, p.92. 
3- BOUDERBALA (N), « Politiques foncières et aménagement des structures agraires dans les pays méditerranéens », op. cit., 

p.51. 
4- NACER (A. M), Evolution du régime de la propriété des terrains en Islam, op. cit., p.52. 
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étendue et la période des droits réels acquis1. Force est de constater que ce 

régime, a bouleversé la règle de la propriété collective au moins dans la zone 

soumise (Bled Makhzen).  

b) Sources modernes 

Aux régimes fonciers en vigueur au Maroc, vient se griffer d’autres 

systèmes dont la logique et les priorités diffèrent de leurs prédécesseurs. Il s’agit 

de la législation introduite par le protectorat, dans l’objectif d’installer les colons 

et les doter de la terre. Ce système est maintenu après l’indépendance car il 

présente des garanties sûrespour sécuriser la propriété foncière.  

1. Le protectorat, un développement de la propriété privée  

L’entrée en vigueur du traité du protectorat, est le point de départ d’un 

processus de modernisation des institutions foncières traditionnelles. Son 

objectif, est d’adopter un régime de propriété foncière capable de développer 

l’exploitation capitaliste condition d’installation de la colonisation foncière, et 

facteur de la sécurité de la propriété coloniale, sans ébranler l’ordre établi à la 

campagne.   

La législation foncière du protectorat, s’inspire de l’absolutisme du droit de 

propriété conçu par le code civil français l’érigeant en exclusif, individuel, total 

et souverain quand aux pouvoir qu’il confère et quand à sa durée, il est un droit 

perpétuel2.   

Les principes de cet arsenal juridique, qui constituent la négation de la 

tradition foncière marocaine, hostile à l’appropriation des terres aux 

étrangers, viennent alors prendre place au sein de l’organisation foncière. La 

réglementation foncière coloniale, marque son départ par la circulaire du Grand 

Vizir du 1er Novembre 1912.Elle fixe les mesures préservatives des biens 

inaliénables, et lance l’ébauche d’un système de l’expropriation pour cause 

                                                 
1-COULOMB (P), « Politique foncière et aménagement des structures agricoles dans les pays méditerranéens », In CIHEAM, 

Cahiers Options méditerranéennes, vol 36, 1999, p. 19.  
2- MAZEAUD (H) et autres, Leçons de Droit Civil, op. cit., p. 32. 
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d’utilité publique. Ce règlement de bas niveau juridique, régissant une matière 

de grande importance, a été pris d’urgence pour faire face aux chaos fonciers, 

qui plonge le pays à cette époque. 

Par son paradigme foncier, le protectorat, a fait des ruptures profondes dans 

l’organisation foncière du pays, certains statuts fonciers, ont facilité la 

colonisation et la privatisation des terres, c’est le cas des terres Makhzen, 

Habous public et terres collectives, ayant un statut de « terres publiques ». La 

propriété éminente du Sultan, a été réservée à l’Etat pour s’en servir par le 

protectorat,à travers la technique d’expropriation pour cause d’utilité publique1.  

En dépit de ses intentions unificatrices, la législation coloniale, a opté pour 

un système pluraliste. Ainsi le régime foncier marocain, va englober à la fois le 

domaine de l’Etat, la propriété Melk,la propriété privée immatriculée, les terres 

Habouset les terres collectives2. 

Les lois quise succèdent depuis le début du protectorat, vont introduire 

deux institutions qui vont constituer un tournant dans l’édifice juridique du 

foncier marocain : 

 La propriété foncière conçue par les rédacteurs du code civil Français, est 

absolutiste, individualiste, abstraite et individualiste. Elle s’oppose absolument 

au régime foncier traditionnel, marqué par la diversité des statuts, et opte pour la 

première fois dans l’histoire foncier du pays, à une unification de son régime. Ce 

nouveau type de propriété, est en contradiction avec la vision collectiviste et 

familiale de la propriété paysanne, son introduction va conduire à l’étouffement 

progressif de la propriété paysanne collective. 

 L’immatriculation foncière, se présente comme une nouvelle procédure de 

l’enregistrement de la propriété foncière instituée par le Dahir du 14/08/1913. 

Cette démarche, complète les ambigüités et les insuffisances du système 

                                                 
1- BESSAOUD (O), BESSAOUD (O), La Question Foncière Au Maghreb : La Longue Marche Vers La Privatisation, In CIHEAM-

IAM-Montpellier, 2013, p. 23. 
2- BOUDERBALA (N), Les systèmes de propriété foncière au Maghreb, Le cas du Maroc,op. cit.,p.49. 
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traditionnel, comme elle apporte la preuve juridique du droit de propriété, 

précise sa contenance et sa localisation. De même cette formule, offre une 

grande sécurité immobilière et la liberté de circulation foncière, elle libère le 

propriétaire de toute dépendance à la collectivité et des témoignages de ses 

membres et des voisins. Cette procédure, n’a profité qu’aux colons et notables, 

la paysannerie formant la majorité des ruraux a été exclue1. 

La propriété privée immatriculée comme décrite, est devenue l’instrument 

pour l’implantation du capitalisme au Maroc. Ce régime foncier en dépit de la 

lenteur de sa procédure, a vocation à contenir les autres systèmes et à geler leur 

développement, malgré la résistance farouche des autres statuts.    

Bien que la législation foncière du protectorat, est conçue dans un objectif 

de promouvoir et de protéger la propriété coloniale, les réformes introduites par 

la France, constituent l’ossature de la législation marocaine jusqu’à maintenant.  

2. L'Indépendance du pays, un nouvel ordre foncier 

Le régime foncier marocain a évolué après l’indépendance, et les priorités 

foncières coloniales, sont révisées pour alléger la concentration des terres aux 

mains d’une minorité. Cette politique coloniale est à l’origine des inégalités 

foncières. La paysannerie revendique la restitution des terres spoliées et son 

droit au développement. 

En effet, la réalisation des objectifs de l’indépendance, exige un certain 

nombre de mesures contradictoire à la logique des lois déjà en place. La 

récupération des terres occupées par les colons, passe par la révision du 

caractère définitif des titres fonciers. 

Le Dahir n° 1-63-289 du 26 Septembre 1963 fixant les conditions de 

reprise par l’Etat des lots de colonisation, leur a été appliqué en dépit de leur 

immatriculation. Ainsi,des terres sont récupérées, même si des titres fonciers 

définitifs et inattaquables, sont réalisés dans le cadre de la procédure 

                                                 
1- SOULAMI (M), « Politique de l’immatriculation foncière entre la publicité foncière et la planification socio-économique », 

Mémoire pour l’obtention du Diplôme du 3ème cycle de l’ENAP, Rabat, année universitaire 1978-1979, p.31.  
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d’immatriculation, soit par les premiers acquéreurs ou par leurs successeurs à 

titre universel ou à titre particulier1. Le caractère domanial ancien de ces terres, 

l’a remporté sur le caractère définitif du titre foncier malgré l’effet de purge 

résultant de la procédure d’immatriculation. Aussi le Dahir du 30 juin 1960, qui 

a résilié les droits de jouissance perpétuelle des terres collectives par le Dahir du 

9 Mai 1959, a constitué une remise en cause des principes fondamentaux des 

livres fonciers. Le même sort, a été réservé aux aliénations consenties sur les 

terres collectives en vertu du Dahir du 13 Mai 19512. 

 Tout comme la colonisation, la récupération, a été à la fois privée et 

officielle en plus des récupérations entamées par l’Etat, les particuliers ont 

procédé de leur part à reprendre le patrimoine spolié. Le décret royal du 1 mars 

1968, a déclaré inapplicable les dispositions du Dahir du 26 septembre 1963, 

aux lots de colonisation qui, à la date de sa publication, appartiennent à des 

marocains, notamment par l’effet de l’immatriculation ou d’une inscription sur 

les livres fonciers à des personnes physiques marocains, quel qu’aient été les 

attributaires initiaux. 

Ainsi l’évolution de notre régime foncier, n’est pas le résultat de l’histoire, 

qui a diversifié les sources. Mais, elle provient de la nature de la société 

marocaine dont la complexité, a imposé aux juristes français de manier avec 

prudence, pour éviter de trop bouleverser les traditions juridiques des 

autochtones. 

La préservation des statuts fonciers traditionnels (Guich, Habous, terres 

collectives…), marque l’originalité du système foncier marocain. 

L’histoire et l’œuvre juridique du protectorat, constituent les principales 

bases du droit foncier marocain moderne. La législation coloniale, continue à 

coexister avec les institutions foncières traditionnelles, comme c’était le cas 

dans la période coloniale. 

                                                 
1- Dahir n° 1-63-389 du 26 septembre 1963, publié au BO n° 2657 du 27 septembre 1963, p.1527. 
2- Dahir n° 1.60.078 du 30 juin 1960 relatif à la réalisation des aliénations consentis sur les terres collectives. 
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B. Preuve de la propriété au Maroc 

Au Maroc, l’origine de la propriété, n’est pas aussi difficile à 

déterminerpuisque selon le droit musulman, toute la terre appartient au Sultan et 

les hommes, n’en ont que la jouissance. Cette conception, n’entrave nullement 

les transactions car la jouissance, peut faire l’objet de tous les échanges. 

D’autre part, le droit musulman, considère en général, que la terre dans les 

pays conquis, en dehors de l’Arabie et de l’Irak, appartient à la communauté 

musulmaneà titre de Waqf, et elle est administrée par le chef de cette 

communauté.  Celui-ci, a le droit de concéder les terres aux particuliers. Les 

noms des concessions, diffèrent suivant les pays (1). Ainsi, seules les parties des 

territoires conquis, qui sont assez éloignées des centres habités pour être 

considérées comme terres « mortes », peuvent être occupées directement par les 

particuliers, au moyen de la vivification, après une autorisation du Sultan. Dans 

ce cas, il est paradoxal d’évoquer le terme « appropriation » de ces terres, car en 

principe, elles n'appartiennent à personne, et ne peuvent en aucun cas faire 

l'objet d'appropriation en tant que telles. Selon une des règles fondamentales du 

système foncier islamique classique,même lors ce que ces terres, relèvent du 

Bayt mal al-muslimîn (Trésor public), elles ne sont pas pour autant sa propriété. 

Il peut les louer ou les concéder à des particuliers pour les vivifier, mais ne peut 

jamais en faire une propriété au sens vrai du terme. C'est en tout cas la pratique 

admise par les malékites dans l'Ifrîqiya, jusqu'à la fin de l'époque hafside2. 

En définitive, dans tous les pays musulmans, la propriété a toujours pour 

origine l’un de ces deux faits : la concession du prince ou la vivification. 

Pour la situation du Maroc, la législation musulmane, constitue la source 

principale de l’Etat installé au Maroc.  

                                                 
1- Iqtaâ en Orient, Tenfida au Maroc, Amr bey en Tunisie, etc. 

2- HENIA (A), Les terres mortes de la Tunisie utile et les nouvelles stratégies foncières à l’époque moderne,  In: Revue 

duMonde Musulman et de la Méditerranée, n°79-80, 1996. Biens communs, patrimoines collectifs et gestion 

communautaire dans les sociétés musulmanes, p.128 
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En conséquence, les Sultans du Maroc, représentants de la communauté, 

ont également la prétention de considérer le Maroc comme un pays conquis sur 

des infidèles et devenula propriété Waqfinaliénable de la communauté 

musulmane. 

De plus, en vertu des pouvoirs d’administration très étendus qui 

appartiennent aux sultans. Ceux-ci peuvent accorder des concessions à des 

particuliers ou à des collectivités tribales. Ce pouvoir est limité par la puissance 

des tribus et la faiblesse de l’Etat. Ainsila théorie issue de la loi musulmane sur 

la domanialité de tout le territoire marocain, est restée sans application 

pratique.L’existence de la propriété privée, ne signifie pas que ces territoires 

sont soumis à un régime foncier différent du reste du pays, mais plutôt parce 

que, politiquement, ces zones ont échappé, en fait, à l’autorité du pouvoir 

central. 

A l’exception des villes, il est rare de constater les transmissions 

immobilières entre les ruraux par écrit, ce sont les témoins qui assurent les droits 

immobiliers. 

Aussi, la preuve de la possession dans les tribus, estiment que leurs 

coutumes, les déclarations verbales des parties devant l’assemblée des notables 

du village et la Jemâa, suffisent pour la perfection du contrat. Sous le 

protectorat, les écrits commencent à apparaitre lors deslitiges. Ils ne sont 

dressésqu’en vue du procès, parce que la procédureest écrite. Il est donc 

indispensable, de consigner par l’écrit les déclarations des parties aussi bien que 

celles des témoins. Cela, constitue autant d’actes notariés, (actes d’Adouls), à 

verser au procès comme moyens de preuve. 

Le témoignage oral, constitue la preuve par excellence car l’écrit n’est que 

la constatation matérielle d’un témoignage. La pratique, confirmée par la 

coutume, reconnaît l'exclusivité de la disposition d'une terre à celui qui prend 

l’initiative de son aménagement ou qui l'utilise de façon continue, avec 

transmission systématique à sa descendance. 
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C'est donc autour des terres de culture, que s'affirme la légitimité de 

l'appartenance territoriale. Lesterres non aménagées et non cultivées, ne sont pas 

concernées par cette pratique, elles sont ouvertes à l'usage de ceux qui possèdent 

les moyens de les aménager, ou d’y exercer le pâturage par leurs troupeaux. La 

reconnaissance du droit d'usage du fait, provient d'un consensus local et de la 

reconnaissance de la société1. En fait, les rapports de force entre individus et les 

groupes, en sont le seul fondement. Et c’est pour cela que la preuve écrite, doit 

être dressée par deux Adouls (notaires,), qui sont au fond, deux témoins dont la 

probité, est reconnue par le cadi qui les a institués. Ainsi, la majorité des 

propriétaires du Maroc, surtout en dehors des villes, n’ont aucun écrit établissant 

leur droit. La majorité des ruraux, sont en état d’invoquer la possession, 

notamment dans les régions où les terrains, sont livrés au libre parcours, sans 

qu’il y ait une possession exclusive bien établie. 

Ainsi au Maroc la propriété, est constatée par de véritables titres, alors que 

la majorité s’appuie seulement sur une possession légale. 

a) Les titres de propriété au Maroc. 

En dehors des Dahirs et firmans par lesquels les Sultans du Maroc, 

concèdent à des particuliers et des Chorfas, des parcelles de terres Makhzen, 

considérés comme de véritables titres de propriété. Les dates de certains d’eux 

remontent de deux cent cinquante ans2. 

Ces titres, ont pour origine une concession du Sultan, qui est le premier 

acte inscrit en tête du titre. D’autres fois - et c’est le cas le plus général - ils 

débutent par un acte de notoriété, établi par deux Adouls avec l’autorisation du 

cadi, et constatant la possession légale en faveur du propriétaire actuel. En fait, 

les Adouls, certifient qu’à leur connaissance, l’immeuble a toujours appartenu 

                                                 
1- ABAAB (A), BEDRANI (S), BOURBOUZE (A), CHICHE (J), « Les politiques agricoles et la dynamique des systèmes agro-

pastoraux au Maghreb », In Allaya M. (ed.), Les agricultures maghrébines à l'aube de l'an 2000, MONTPELLIER : CIHEAM, 

1995. p. 142. 
2 - AMAR (E), L’organisation de la propriété foncière au Maroc, Paul Geuthner Editeur, Paris, 1913, p.73. 
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au propriétaire actuel. Cet acte, se nomme Aqd (plusieurs Ouqoud), c’est un 

véritable acte de notoriété. 

Les très vieux titres de ce genre, même quand ils ne débutent pas par une 

donation sultanienne, mais par un simple acte de notoriété, offrent toute sécurité. 

Selon la doctrine malékite, le titre de propriété, ne suffit pas pour établir les 

droits du propriétaire, il est le commencement de preuve par écrit, la possession 

n’est pas définitive et rendprobable la prétention de celui, qui peut établir en sa 

faveur la possession effective de l’immeuble, conformément au titre. Les 

Sultans, reconnaissent implicitement la légitimité de la propriété privée, en 

concédant une partie du domaine par Dahirs de concessions1. 

Il résulte de tout cela, que c’est plutôt la possession qui établit le droit de 

propriété. Alors que le titre, ne sert qu’à rendre admissible la prétention du 

demandeur. 

Dans le cas où aucune des parties, n’est en possession de l’immeuble, il est 

évident que celle qui peut produire un titre en sa faveur aura gain de cause. De 

même si les deux parties, produisent deux titres pour la même propriété, c’est 

celle dont le titre est le plus ancien et le plus régulier qui devra triompher. 

Il faut que la possession soit paisible et continue, pour qu’elle l’emporte sur 

le titre. Au Maroc, le véritable propriétaire dépossédé, peut trouver recoursdans 

un titre de propriété en règle. Il lui suffira d’établir, par tous les moyens, le vice 

originaire de la possession, l’empiètement ou l’usurpation, pour triompher sur sa 

revendication. 

b) La possession 

La possession, en droit musulman, est exactement la même qu’en Droit 

français. Prolongée pendant un certain temps, elle conduit à la prescription, non 

pas à la prescription acquisitive de la propriété, l’usucapion, mais à celle de 

l’action du véritable propriétaire. En effet, en matière immobilière, le droit 

                                                 
1- ROCHE (P), ROCHÉ (P), « Le régime des terres au Maroc et le statut immobilier du protectorat », Centre de Hautes Etudes 

d’administration Musulmane, 1946, p. 4. 
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musulman, ne connaît que la prescription extinctive de la revendication. Quant à 

la prescription acquisitive, elle est totalement incompatible avec les principes 

fondamentaux du droit musulman, qui déclare la propriété imprescriptible. La 

prescription, ne figure pas parmi les modes d’acquisition de la propriété. 

Mais si la possession, ne peut conduire à l’acquisition de la propriété par 

voie d’usucapion, du moins suffit-elle pour fonder cette propriété dès qu’elle a 

une certaine durée, et qu’elle réunit certaines conditions. C’est ainsi que la 

doctrine malékite, admet qu’une possession effective d’un an1, paisible, 

publique et à titre de propriétaire, suffit pour que ceux qui en ont connaissance, 

aient le droit de témoigner, dans un acte d’Adouls, que le requérant soit 

propriétaire. Toutefois, il n’en est ainsi que si l’origine de la propriété est 

inconnue. Au contraire, la revendication du véritable propriétaire sera admise 

tant que la possession, réunissant les conditions sus-indiquées, ne remontera pas 

à dix ans (2) au moins. La possession de dix ans, n’aboutissant, en somme, qu’à 

paralyser le droit de revendication du véritable propriétaire, sans faire acquérir la 

propriété au possesseur, il s’ensuit que celui-ci, ne peut agir en revendication, 

s’il est dépossédé à son tour. 

Rappelons encore une fois que la possession pour être utile, doit être 

exempte de vice, autrement dit, réunir les conditions énumérées plus haut. Un 

nombre de possesseurs, sont installés sur les terrains d’autrui et se prétendent 

propriétaires. Dans certains cas, il s’agit de possesseurs qui se sont emparés de 

l’immeuble par une méthode ou autre dont la possession, est contestée. Quel que 

soit le laps de temps écoulé, il est incontestable que cette possession, ne pourra 

les conduire ni à l’usucapionque le droit musulman ignore, ni à la prescription 

extinctive de l’action en revendication du véritable propriétaire. Leur prétention, 

ne rentre pas dans les termes de la loi musulmane car les conditions requises 

font défaut. 

                                                 
1- Dix mois seulement selon certains auteurs. 
2- Quinze ans, d’après le rite hanéfite. 
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1. Constatation de la possession. 

L’importance de la possession étant très grande au Maroc par suite du peu 

d’emploi de l’écriture, qui met la grande majorité des propriétaires (dépourvus 

de titres de propriété), dans la nécessité de prouver leur droit par la possession, 

l’usage s’est établi de la faire établir par des actes notariés que beaucoup, 

considèrent à tort, comme des titres de propriété. La Moulkia (l’acte de 

propriété),n’est utilisée que lorsqu’il a déjà une promesse d’achat. 

Cet acte de possession, n’établit pas seulement le fait matériel de la 

possession, il constate également que cette possession est conforme à la loi et 

qu’elle est de nature, ayant au moins dix ans de durée, à paralyser l’action en 

revendication du véritable propriétaire. C’est ce dernier caractèrequi fait croire 

que cet acte, est un véritable titre de propriété. 

Ce document, doit mentionner de plus que le possesseur actuel, n’a pas 

aliéné son bien depuis au moins dix ans, cela explique pourquoi cet acte, est 

nécessaire et doit être dressé au moment d’une aliénation, même quand il y a un 

titre en règle. Il établit, en effet, la possession actuelle du propriétaire et garantit 

à l’acquéreur sa mise en possession, en constatant que la prescription extinctive 

décennale, ne peut être valablement opposée ni au propriétaire, ni à ses ayants-

droit. Ilexpose bien que ceux qui achètent sur cet acte, acquièrent en réalité d’un 

propriétaire sans titre car le vendeur, n’est que possesseur. 

Ce qui montre encore mieux la confusion qui est faite, entre le véritable 

titre de propriété et la Moulkia, les acheteurs croient augmenter leurs chances de 

sécurité en exigeant de leur vendeur une Moulkia ancienne, par analogie à ce qui 

se fait pour les titres, dont les plus anciens sont en général les plus sûrs. Cet acte 

est confondu avec celui de notoriété qui, lorsqu’il est très ancien, offre assez de 

garanties pour être considéré comme un titre de propriété. C’est une erreur 

profonde, car la Moulkia, comme déjàprécisé, est établie pour constater la 

possession actuelle du vendeur, même muni de titres. Or, quand elle est 

ancienne, surtout si elle a plus de dix ans, non seulement elle n’offre pas plus de 
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sécurité, contrairement à ce que l’on croit, mais elle n’établit plus la possession 

actuelle et l’on ne peut plus savoir si l’action du propriétaire n’est pas déjà 

prescrite. 

2. Différentes espèces de Moulkia 

En principe, l’attestation de la possession du détenteur d’un immeuble, doit 

être faite par douze témoins et par le cadi.  

En partant de là, on voit qu’il y a trois manières de faire constater la 

possession dans une Moulkia. Elle peut être établie par le témoignage de douze 

témoins ordinaires ousix témoins ordinaires et un Adl (notaire) ; Deux Adouls 

(notaires). 

L’acte de possession (Moulkia) par douze témoins (en Arabe : Moulkiabil-

lafîf), s’établit par le témoignage concordant de douze personnes, remplissant les 

conditions exigées pour témoigner aux actes, et attestant que l’immeuble dont 

elle s’agit, est en possession du requérant, et que ce dernier en jouit 

effectivement et paisiblement en qualité de propriétaire depuis au moins dix ans. 

Ils ne sachent pas qu’il se soit élevé, durant ce laps de temps, aucune 

contestation, ni opposition à l’encontre du requérant, qui n’a jusqu’à ce jour 

aliéné ladite parcelle par aucune vente, donation, aumône ou tout autre mode 

d’aliénation. Les rapports de voisinage, de contiguïté et sur la connaissance 

qu’ils ont des circonstances, constituent la base de cette attestation.  

La Moulkia par six témoins ordinaires et un Adl (notaire), est rédigée à peu 

près dans les mêmes termes que le précédent, si ce n’est qu’après les noms des 

six témoins ordinaires et les paraphes des deux Adouls rédacteurs de l’acte. 

Il se peut que les deux Adouls rédacteurs de l’acte, aient eux-mêmes 

personnellement et directement connaissance des faits à attester (1). 

Dans ce cas, point n’est besoin de faire concourir à l’acte des témoins 

ordinaires. L’un des deux Adouls consigne son témoignage dans l’acte ; son 

                                                 
1- L’homologation est donnée dans les termes suivants : « Louange à Dieu ! Porté à la connaissance du cadi par les deux 

Adouls ci-dessus qui ont recueilli le témoignage ainsi que par l’Adl. Approuvé et homologués. (Paraphe du cadi). 
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collègue le fait sien, en signant avec lui la Moulkia, qui est ensuite homologuée 

par le cadi. 

C’est par cet acte ques’opère, toutes les transmissions immobilières au 

Maroc au moment de l’avènement du protectorat. Tantôt, il est seul, le 

propriétaire vendeur n’ayant pasd’autre moyen que la possession, pour justifier 

sa qualité, tantôt, il accompagne nécessairement le vrai titre de propriété (Aqd). 

La Moulkia est un acte utile et offrant toute sécurité, si elle est établie 

sérieusement et avec toutes les garanties qui, légalement doivent être prises par 

les Adouls rédacteurs et par le cadi. 

Les Adouls, dressent conformément à l’usage,des Moulkiasadlia sans le 

secours d’autres témoins qu’eux-mêmes, et cela, quand il est manifeste qu’ils ne 

connaissent ni le requérant, ni l’immeuble dont il se prétend propriétaire. 

Enfin, le cadi qui homologue les actes des Adouls, appose son paraphe et 

homologue l’acte. 

En un mot, pour échapper à leur responsabilité les Adouls etle cadi, ont 

cherché à dénaturer le sens de la loi qui détermine leurs obligations, en bornant 

leur rôle à des actes purement matériels. Les Adouls à la rédaction des 

déclarations quelconques des témoins ou des parties, le cadi à l’homologation 

sans contrôle des actes qui lui sont présentés. Tout cela montre bien que la 

pouvoir n’a jamais opté pour la garantie de la propriété foncière, il veut toujours 

garder l’ambigüité pour utiliser le droit éminent contre ses opposants.   

II-  La multiplicité des statuts fonciers 

L’évolution des régimes fonciers et leur résistance au changement, sont à 

l’origine de la multiplicité des statuts. Ce système, englobe des statuts 

traditionnels et modernes. Cette dualité du régime foncier, trouve ses racines 

dans la longue histoire du pays. Celui-ci, connait la séquence coutume, loi 

musulmane et loi positive moderne. Le régime actuel, relève de ces sources 
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socio-juridiques qui se sont articulées dans une interférence où l’apport de 

chacune, ne peut être ni isolé de celui des autres ni ignoré1.  

Le régime foncier au Maroc, reste diversifiéà tel point que le nombre des 

statuts et leur dénomination, varient selon les auteurs. A. Mesureur, parle en 

1921 de huit statuts dont sept indigènes (terres mortes, terres Melk, terres 

collectives des tribus, terres Makhzen, terres Guich, terres des tribus de Naïba, 

biens Habous).  Paul Decroux, signale aussi le même chiffre à savoir : Terres 

immatriculées, terres Habous, droit coutumier musulman, terres collectives, 

terres Guich, terres situées à l’intérieur à l’intérieur des périmètres d’irrigation, 

biens de famille, lotissements2. Alors que Paul Pascon, distingue en 1971 sept 

statuts principaux et vingt-sept sous statuts. Ce foisonnement, n’est pas le seul 

fait de la diversité des approches des chercheurs, mais aussi par le manque de 

rigueur des critères de différenciation et aussi à la capacité des systèmes 

fonciers, qui se sont succédés au cours de l’histoire à laisser leurs traces sur le 

régime foncier actuel3.  

Que cette diversité des statuts soit une richesse ou un sous-développement 

foncier, elle est une réalité irréfutable. Pour nous et vue la diversité des statuts 

fonciers et compte tenu du sujet de notre thèse, nous proposons de les répartir en 

deux catégories, la première englobe les terres sur lesquelles l’Etat détient des 

droits et celles appartenant en totalité à des personnes physiques et morales.  

A. Terres domaniales et terres sous tutelle de l’Etat 

La propriété de l’Etat, constitue l’une des grandes innovations de la 

législation française, l’Etat et son patrimoine ne sont plus confondus avec le 

souverain et son domaine. La notion de personne morale du droit public dotée 

d’un patrimoine,est dès lors consacrée par le droit marocain. Pour des raisons 

historiques, la composition du domaine public est diversifiée, mais ils sont des 

                                                 
1- PASCON (P) et BOUDERBALA (N), Le droit et le fait dans la société composite, in BESM, n° 117, année 1971, p.3. 

2- DECROUX (P), DECROUX (P), Droit foncier marocain, Editions La porte, Rabat, sans date, p. 271. 
3- BOUDERBALA (N), Politiques foncières et aménagement des structures agraires, op. cit., p.54. 
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terrains de l’Etat. La réglementation du domaine d’intervention de l’Etat et sa 

rationalisation par la distinction entre le domaine public et privé de l’Etat, 

forment un facteur de légitimation du pouvoir central. Pour les populations la 

garantie de leur propriété contre les différentes usurpations, a renforcé la 

légitimité de l’Etat. De même, il existe des terres sur lesquelles l’Etat, exerce sa 

tutelle sans qu’elles soient considérées terres d’Etat1. 

a) Les terres du domaine public 

Il s’agit d’une notion nouvelle introduite au Maroc par le protectorat. Ce 

domaine, joue un rôle important dans le maintien d’un Etat fort, par la 

distribution immobilière qu’elle permise. L’amoindrissement spectaculaire des 

biens de l’Etat (Makhzen) à la fin du XIXème siècle, s’est accompagné par une 

faiblesse notoire du pouvoir. Le protectorat, procède dès son installation à une 

gestion passionnée de ce patrimoine par la promulgation d’une série de Dahirs, 

notamment le Dahir du 1 juillet 19142 sur le domaine public, celui-ci, forme la 

charte domaniale modifiée par le Dahir du 8 novembre 19193. C’est ainsi qu’une 

distinction, est opérée entre le domaine du Makhzen et les fortunes du Sultan.  

Avec le Dahir du 01 juillet 1914, les appellations ont changé, pour parler du 

domaine public de l’Etat et domaine privé. 

 

1. Le domaine public de l’Etat 

Il concerne les parties du territoire affectées à un usage public, et gérées par 

une personne publique4. La domanialité, nécessite l’affectation, c'est-à-dire la 

détermination de la destination du bien public pour servir l’intérêt général. En 

effet, le Dahir du 01 juillet 1914, révèle l’existence d’une catégorie de biens 

insusceptibles d’être appropriés privativement.  Il en est des rivages de la mer, 

                                                 
1- KHYARI (M), Protection de la propriété foncière et régime d’immatriculation foncière au Maroc, Editions Dar Nachr Al 

Maarifa, 2001, p.63. (Ouvrage rédigé en langue Arabe). 
2- Publié au B.O n° 89, du 11 Janvier 1915, p.529 
3- Publié au B.O, n° 342 du 17 novembre 1919. 
4- ROCHE (P) Le régime des terres au Maroc et le statut immobilier du protectorat, op. cit, p.5. (Document dactylographié). 
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routes, ponts, cours d’eau. Le premier article de ce texte, évoque le principe de 

l’affectation à l’usage de tous, il s’agit de la conception ancienne de la 

domanialité. De nos jours, le Maroc, reconnait aux collectivités territoriales, le 

droit de propriété des biens immobiliers au même titre que l’Etat. En outre, il 

existe une forte imbrication entre propriété privée et publique, par conséquent, il 

faut traiter chaque cas particulier pour y chercher les éléments complexes de la 

domanialité. 

  Les critères de distinction de ces biens, sont loin de faire l’unanimité des 

juristes, Et son intérêt réside dans l’application aux biens du domaine public 

d’un régime juridique spécifique, dérogatoire au droit commun1. La règle 

principale qui en découle, est celle de l’inaliénabilité du domaine public. Cette 

dernière, joue même contre le fait de purge de la décision d’immatriculation, 

dans ce cadre, la cour de cassation déclare que : «en raison de leur caractère 

inaliénable et imprescriptible, les droits des domaines publiques, ne peuvent être 

lésés par l’immatriculation et subsistent malgré la transformation du régime 

juridique qui en découle… »2. Vu son importance primordial, le domaine public, 

marque sa suprématie sur l’immatriculation foncière privée. Les droits de l’Etat, 

sont définitivement fixés et opposables aux particuliers, dans sa consistance et 

étendue, par l’accomplissement de la délimitation administrative3. Le domaine 

public, ne peut faire l’objet d’une appropriation privée qu’après son 

déclassement, les immeubles, qui en proviennent deviennent aliénables et 

prescriptibles, et peuvent être immatriculés. 

 

                                                 
1- THEWES (M) et CHEVRIER (T), La gestion du domaine public, publié sur le site www.droit.lu/wp-

content/uploads/Domaine-public, consulté le 10/01/2017. 
2- Arrêt de la cour de cassation n° 697 du 17/09/2008, Dossier administratif n° 341/4/1/2007, cité par Omar AZOUGAR, in 

« Guide pratique pour les immeubles en cours d’immatriculation, Editions Dar Al Qadae El Ali, 2011, p.207. (Ouvrage en 

langue Arabe). 
3- Voir la Circulaire du Conservateur général n° 90 du 20 juin 1934 complétant celle du 18 Février 1925 sur le domaine 

public.  



327 
 

 
  2021 ،8/9 جودزم عدد  - للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

2. Le domaine privé de l’Etat 

Le domaine privé de l’Etat, se compose essentiellement des biens Makhzen 

non affectés à un usage public, il s’agit des terres mortes, des forêts, des terres 

Habous (Waqf) au profit de la communauté et non occupées par les tribus de 

Naïba ou par des personnes privées. A qui s’ajoutent aussi, les territoires 

provenant des différentes confiscations, nationalisation pour utilité publique, les 

biens tombés en déshérence et les successions vacantes, les acquisitions 

amiables, le déclassement du domaine public. Les terres Guich, figurent dans 

cette catégorie. Les propriétés du Sultan, ne relèvent pas de ce domaine, ellesse 

classent dans la catégorie des biens Melk1. 

Le Dahir du 03 janvier 1916, sépare le domaine privé de l’Etat du domaine 

forestier. Ce domaine, obéit à une règle essentielle, si le domaine public de 

l’Etat est inaliénable et imprescriptible, celui-ci ne l’est pas. Avant le protectorat 

la gestion de ces biens, est confiée aux « Amin- El Moustafad », qui tiennent des 

registres et sommiers, sous le protectorat, c’est l’Administration des Domaines 

qui s’en charge. Les anciens sommiers, ne sont que des simples indications et 

non des titres opposables aux tiers. Une procédure de délimitation, précédée de 

la publicité au Bulletin Officiel et de l’affichage, est organisée par la loi 

protectorale en vue de faire opposition aux tiers. 

Après l’indépendance, le domaine privé de l’Etat, est alimenté par les biens 

provenant de certaines mesures prises par l’Etat en l’occurrence : 

 Les séquestrations prononcées par la commission instituée le 27 

mars 1958. 

 La récupération des terres collectives aliénées en perpétuelles 

jouissance par le Dahir du 09 mai 1959. 

 La récupération des terres de colonisation officielle décidée par le 

Dahir du 26 septembre 1963. 

                                                 
1- ROCHE (P), Le régime des terres au Maroc et le statut immobilier du Protectorat, op. cit., p.6. 
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 La récupération des terres de colonisation privée par le Dahir du 2 

mars 1973. 

Ainsi ce domaine, atteint une superficie totale de 1.215.000 Ha, constitué 

des terres Makhzen, terres Guich non occupé par les tribus et terres agricoles 

récupérées.  

Il permet à l’Etat d’appliquer sa vision économique basée 

surl’interventionnisme public notamment dans le secteur agricole. De même,il 

est aussi utilisé pour satisfaire les revendications insistantes d’une réforme 

agraire.  Le Dahir n°1.72.277 du 29 décembre 19721 sur cette réforme, constitue 

une innovation foncière par l’introduction de nouvelles formules des terres 

loties, non loties et celles nécessaires à la réalisation d’œuvres agricoles d’intérêt 

général2. Ces deux dernières catégories, sont conservées dans le domaine privé 

de l’Etat.  

De ce fait, ne peuvent bénéficier des terres de ce domaine que les 

bénéficiaires des lots de la réforme agraire ou les investisseurs, qui doivent 

fournir une attestation de vocation non agricole du terrain. Ce document, est 

délivré depuis la lettre royale du 9 janvier 2002 sur la gestion déconcentrée de 

l’investissement, par la commission régionale chargée de certaines opérations 

foncières, elle est présidée par le wali conformément aux dispositions du décret 

n° 2-04-683 du 29 décembre 20043. 

Le domaine privé de l’Etat, peut être immatriculé gratuitement, le cas 

échéant, l’Etat est considéré comme les autres propriétaires, comme, il peut faire 

l’objet d’une délimitation administrative en vertu du Dahir du 3 janvier 

1916.Cette procédure, est gratuite et souple que l’immatriculationetelle produit 

les mêmes effets. 

                                                 
1- Publié au Bulletin Officiel n° 3178 du 26 septembre 1973, p. 1631. 
2- Voir l’article 1 du Dahir de 1972 précité. 
3- Publié au Bulletin Officiel n° 5280 du 06 janvier 2005, p.29. 
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Le domaine de l’Etat, subit une grande diminution, ainsi, une superficie de 

500.678 Ha, est retirée du domaine pour différents motifs, terres distribuées dans 

le cadre de la réforme agraire (325.000 Ha), restitution des terrains dans le cadre 

de la circulaire interministérielle 4/180. Les services publics, ont bénéficié de 

111.689 Ha, les occupations diverses, ont porté sur 375.000 Ha. Le reste des 

terres est 226.727 Ha dont 133.135 Ha affecté aux sociétés de l’Etat, la direction 

des domaines ne gère que 93.592 Ha1.  

b) Terres sous tutelle de l’Etat 

En plus des domaines appartenant à l’Etat, il existe des catégories 

appartenant à des groupes et sur les quelles la collectivité étatique, n’exerce que 

le droit de contrôle et de tutelle. Il s’agit des terres collectives et des terres 

Habous. 

1. L’organisation juridique des terres collectives 

Les terres collectives, sont des terrains possédés par des collectivités 

ethniques, il s’agit d’une institution, qui organise la plus ancienne forme 

d’occupation des sols au Maroc. Ce mode de possession, est imposé par les 

impératifs de sécurité et de l’exploitation commune de la terre et de ses 

ressources. Elles sont à l’origine des terres des tribus, qui les exploitent 

collectivement conformément à leurs coutumes. Ces terres, sont le reliquat du 

régime foncier préislamique. Leur forme d’occupation, constitue les prémices de 

la propriété foncière actuelle, le droit de propriété a évolué et avec lui, a fait 

évoluer la propriété collective pour s’harmoniser avec le contexte actuel. La 

propriété de la terre, appartient au début à la famille, ce droit a été transmis à la 

tribu2.   

L’arrivée des Arabes, inaugure l’ère de dissociation entre la propriété 

éminente du prince et l’usufruit accordé aux tribus qui l’occupent. Aucun statut 

                                                 
1- Ministère de l’Agriculture, foncier agricole. 
2- RAFIE (A), « Usufruit du Guich et les terres collectives », in Les régimes fonciers au Maroc, Publication du Centre des 

Etudes Juridiques Civiles et Foncières, Faculté de droit, Marrakech, 2003, p. 80. 
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juridique, ne réglemente ces terres, seule l’occupation de fait. Les collectivistes, 

détiennent des droits égaux, cette règle permet à tous les membres de la 

collectivité de jouir de la terre. Chacun détient dans l’indivision une quote-part 

non déterminée, variable et intransmissible aux héritiers. Ces derniers, sont 

légataires de droits déterminés et non de bien connu1. 

La réglementation des terres collectives, n’est entamée qu’avec le 

protectorat. Cette dernière, a consacré la plus part de son effort législatif à cette 

catégorie. Cet intérêt particulier, vient de l’importance de son étendue et du 

nombre de la population qui l’occupe à tel point, qu’elle est la quasi- unique 

forme d’occupation du sol au Maroc précolonial. 

Actuellement, et en dépit de l’ampleur de l’individualisation, il reste encore 

une superficie considérable de 12 millions d’hectares dont 1.5 million exploité 

par 4600 collectivités, ce qui constitue une réserve considérable2. Par son 

importance cette catégorie, a suscité l’intérêt du protectorat qui l’a doté d’une 

réglementation spéciale et l’a soumis à sa tutelle, mais par sa nature, elle est une 

institution gérée par les coutumes. Les instances de gestion de ces terres, sont 

spécifiques ainsi que leur contentieux. 

En effet, le Dahir du 27 avril 1919, a confié la gestion de ces terres à trois 

instances, il s’agit de la collectivité ethnique, le conseil des représentants et le 

conseil de tutelle. 

* La collectivité ethnique : détient la jouissance des terres collectives 

selon les modes d’exploitation et d’usage sous la tutelle de l’Etat (Direction des 

Affaires Indigènes puis le Ministère de l’Intérieur depuis 1956). La Jemâa, est 

chargée de défendre les intérêts collectifs au niveau administratif et judiciaire. 

Elle peut engager ou soutenir une action en justice pour sauvegarder ses intérêts, 

et demander l’immatriculation, selon l’article 5 du Dahir du 27 avril 1919ces 

opérations, sont subordonnées à une autorisation de la tutelle. Par contre une 

                                                 
1- LECOZ (J), LECOZ (J), Gharb, Fellah et colons, Thèse de lettres, 2 vol, Paris, 1964, p. 310. 
2- Banque Mondiale, Marché foncier pour la croissance au Maroc, Rapport n°49970-MA, 2008, p.4 
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opposition à une immatriculation demandée par un tiers, ne nécessite pas cette 

autorisation. Les transactions entre cettecollectivité ou son représentant, ne sont 

valables qu’après approbation du conseil de tutelle1.  

De même elles, peuvent passer de gré à gré des contrats de bail ou 

coopération agricole pour une durée ne dépassant pas trois années, soumis à 

l’approbation de la tutelle (article 6). L’expropriation d’un terrain collectif pour 

utilité publique, passe par la consultation de la Jemâa et le conseil de tutelle, 

conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du Dahir du 31 Aout 1914. La 

réponse de ces deux instances, doit être par écrit et le compromis, est soumis à 

l’assentiment de la tutelle (Article 11 du Dahir). 

* Le conseil des représentants de la collectivité : l’article 2 du Dahir, 

autorise la collectivité à transférer ses compétences à des personnes de son 

choix. Par coutume,les représentants, sont désignés par l’autorité locale et 

répondent à certaines conditions notamment l’appartenance à la collectivité, 

l’exercice de l’activité agricole au sein de sa collectivité ethnique et avoir plus 

de 50 ans. Ces représentants, sont désignés sous le nom de Naibs ou 

représentants, ils sont compétents à répartir la jouissance conformément aux 

usages. De même, ils peuvent procéder à un partage consistant à allouer une 

parcelle à chaque chef de famille relevant de la collectivité, sur demande des 

Naibs ou sur décision du conseil de la tutelle. Les décisions de partage et de la 

jouissance, ne peuvent être attaquées que devant le conseil de tutelle, le recours, 

est présenté soit par les intéressés ou par l’autorité locale. 

De même, ces représentants, exécutent les décisions du conseil de tutelle et 

prennent toutes les mesures nécessaires, y compris la demande d’intervention de 

l’autorité locale2.  

* Le conseil de tutelle : l’article 3 du Dahir de 1919, confie la tutelle des 

Jemâa au directeur des Affaires Indigènes. Cet article, est modifié par Dahir du 

                                                 
1- Voir l’article 5 du Dahir du 27 Avril 1919, Publié au B.O, n° :340 du 28 /04/1919, p.376.  
2- RAFIE (A), Les terres collectives, entre l’organisation et la tutelle, Editions Librairie El Manara Marrakech, 2005, p. 35. 
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28 juillet 1956, qui soumet ces Jemâa à la tutelle du Ministre de l’Intérieur, 

celui-ci peut, consulter un conseil dénommé : le conseil de tutelle.  Cette 

instance, se compose du Ministre de l’Intérieur ou son délégué, le ministre de la 

justice ou son représentant, le directeur des Affaires Rurales au Ministère de 

l’Intérieur et trois Naibs choisis parmi les représentants des collectivités 

ethniques. 

Il procède à l’étude des projets et des demandes qui lui sont soumises et 

veille à sauvegarderles terres suffisantes au développement dela collectivité, et 

procède au partage des fonds entre les chefs de familles, si la collectivité le 

demande et le conseil de tutelle approuve cetteopération. Il statue aussi sur les 

recours contre les décisions des représentants des collectivités sur le partage de 

la jouissance, comme il a droit de regard sur les difficultés de partage de la terre. 

Le conseil autorise la collectivité à engager ou à soutenir en justice, une 

action pour sauvegarder des intérêts collectifs et à demander l’immatriculation 

de ses terres. Il approuve aussi, les transactions de la collectivité avec les tiers, 

les contrats de gré à gré et les baux qui ne dépassent pas trois années.  De même, 

il statue sur la manière d’utiliser les capitaux qui résultent de la vente des terres 

collectives1. 

Cette instance administrative, statue aussi sur les recours prévus au 

deuxième alinéa de l’article 4 du Dahir n°1-69-30 du 25 juillet 1969 sur les 

terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation, et désigne l’attributaire 

du lot laissé par un ayant droit parmi les cohéritiers en désaccord ( article 8 du 

Dahir précité)2.  

Bien que l’article 12 du Dahir précité, énonce que les décisions du conseil 

de tutelle sont inattaquables, elles sont soumises au contrôle des tribunaux 

administratifs, en tant que décisions administratives. 

                                                 
1- Voir Dahir du 27 avril 1919. 
2- Voir article 4 et 8 du Dahir du n°1-69-30 du 25 juillet 1969 portant promulgation du CIA. 
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- Le contentieux des terres collectives : l’application du Dahir du 27 avril 

1919, est à l’origine de conflits de compétences entre le conseil des 

représentants (Naibs) et le conseil de tutelle d’une part et les autres juridictions.       

La partie lésée ne sait pas au juste, l’instance compétente à laquelle elle 

doit s’adresser. L’obscurité de l’article 4 du Dahir du 27 Avril 1919, pousse les 

Ministres de la Justice et de l’Intérieur à émettre le 12 Mars 1962, une circulaire 

conjointe qui indique les instances compétentes en matière de litige des terres 

collectives. Ce texte, précise les compétences des tribunaux et oriente les 

autorités locales sur la méthode d’enquêter sur ces litiges. 

Mais, il semble que ce document,est dépassé par les faits, car les conseils 

des représentants dépassent leurs attributions et les tribunaux, statuent sur des 

affaires relevant des collectivités.  

De ce qui précède, il s’avère que le contentieux des terres collectives, peut 

avoir un caractère administratif, comme il peut relever de la compétence des 

tribunaux.  

Les litiges afférant au partage des terres collectives ou leurs baux, ainsi que 

la reconnaissance de la qualité de membre de la collectivité ethnique, échappent 

à la compétence des juridictions. 

Lorsqu’un terrain, est immatriculé ou délimité par l’administration, il 

devient une terre collective. De ce fait, les litiges entre les membres d’une 

collectivité ou entre collectivités le possédant dans l’indivision, relèvent des 

attributions du conseil des Naibs ou du conseil de tutelle. De même, le conflit 

entre un tiers et la collectivité pour lui reconnaitre la qualité de membre de ce 

groupe ethnique, relève de ces deux instances. 

Les litiges qui relèvent de la compétence des tribunaux, peuvent être 

pénales, tel l’empiétement ou la dépossession d’autrui de sa propriété 

réglementé par l’article 570 du code de procédure pénale. Les litiges civils, 

peuvent concerner les conflits entre les collectivités sur un terrain non encore 

immatriculé ou délimité au nom de la collectivité ou entre cette dernière et un 
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tiers qui prétend des droits sur ce terrain. Le contentieux relatif à 

l’immatriculation des terres collectives, sera traité dans la section suivante. 

La superficie de cette catégorie de terres, s’élève à 12 millions Ha, dont 

1. 534. 654 Ha de culture et 10 .465. 346 Ha de parcours, sont régies par le 

Dahir du 27 avril 1919, c’est la colonisation, qui a créé cette catégorie 

dénommée terres collectives, en réalité il s’agit des terres des tribus. La 

catégorisation des droits collectifs, constitue une sorte de « mise en sommeil » 

des terres collectives1 et un maintien de la situation d’usufruitiers des ayants 

droits.   

2. Les terres Habous 

Il s’agit d’une institution religieuse, qui remonte au mouvement de 

l’islamisation du pays, le besoin d’édification des lieux de culte et leur entretien 

ont attiré des dons et des richesses diverses. Ainsi, se constitue au Maroc un 

patrimoine considérable et varié qui forme les Habous. Cette institution, possède 

une masse importante des terres qui se déploient dans les régions où s’organisent 

de fortes communautés religieuses urbaines ou rurales notamment les villes de 

Fès, Meknès, Ouazane, Tétouan, Larache, etc.  

Etymologiquement, le mot « Habous » ou « Wakf » signifie « arrêter », 

« immobiliser ». Ils sont des synonymes dont la racine verbale « wakafa » et 

« habassa » signifient « arrêter », « mettre en dehors », « immobiliser »2. Les 

différents auteurs, s’accordent que le Habous, est une forme de démembrement 

de la nue-propriété qui reste aux créateurs et de l’usufruit, qui profite aux 

bénéficiaires.  

A vrai dire, une définition bien qu’elle soit précise, ne peut pas contenir la 

complexité de cette institution. Au début, elle désigne l’opération juridique de 

l’immobilisation du bien (Tahbis, ou Tasbil), puis le mot passe à l’objet institué. 

Il s’avère que le Habous, est caractérisé par l’immobilisation et l’affectation 

                                                 
1- BESSAOUD (O), La question foncière au Maghreb, la longue marche vers la privatisation, op. cit., p. 03 
2- KHALIL (S), code musulman, Rite Malikite. Statut réel, traduction de N. SEIGNETTE, Nouvelle Edition 1911, p.389. 



335 
 

 
  2021 ،8/9 جودزم عدد  - للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

perpétuelle d’un bien dans un but pieux, il est de ce fait inaliénable, 

imprescriptible et insaisissable1. 

Les Habous, institution originale qui procède des sources du droit 

musulman, et exclue tout empreints aux autres législations, se présentent sous 

deux aspects : 

-Le Habous Khairi ou public, porte sur des biens qui servent l’intérêt public 

dès le début et sans intermédiaires, leur superficie actuelle est de 58.843 Ha soit 

0.67% de la SAU, placés sous la tutelle du ministère des Habous, celui-ci gère 

12%, le reste de ce patrimoine, fait l’objet de location aux enchères publiques à 

des particuliers. 

Le « Habous Mouakab » ou privé, porte sur des biens destinés à l’œuvre 

pieuse mais leur jouissance, est réservée à des personnes désignées par le 

constituant, ils sont en général des descendants en ligne masculine sans 

limitation de degré. C’est seulement après l’extinction des bénéficiaires, qu’ils 

prendront leur destination pieuse.En conséquence, la donation de l’usufruit, est 

sursise jusqu’à la disparition de la catégorie des intermédiaires2. Certaines 

familles, adoptent ce statut pour se protéger contre les risques de confiscation et 

aussi pour échapper à l’abus de la fiscalité du Makhzen3. Ce genre de Habous 

estimé à 200.000 Ha, est géré directement par les bénéficiaires sous le contrôle 

du ministère de tutelle. 

Les terres Habous,sont longtemps gérées par une administration 

traditionnelle au cours de laquelle ces biens connaissent des flottements, ils 

deviennent une masse foncière importante dans l’époque des Almoravides, 

Almohades et les Mérinides. Mais, par la suite ce patrimoine,est détourné et 

dilapidé. La signature du traité du protectorat, contribue à sa sauvegarde. 

                                                 
1- OUHANNOU Mustapha, L’institution Habous et l’histoire au Maroc, Actes de colloque : Histoire et Droit, n° 22, 2009, 

pp.13-34. 
2- LUCCIONI (J), Les fondations pieuses, Habous au Maroc, Ed. JosephLuccioni, 1982, p.4 
3- BESSAOUD (O), La tribu face à la propriété individuelle, Intervention dans le cadre des Doctorales de Montpelier, 14 

octobre 2014. 
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Ainsi,l’Etat colonial, déploie un effort législatif, ce qui marque la conscience de 

l’administration du protectorat du caractère particulier et religieux de cette 

institution.1  Dès lors, les terres Habous, sont gérées par des textes juridiques. 

Nous en citons les principaux : 

 Le Dahir du 21 juillet 1913 relatif à la mise en valeur des Habous publics ;  

 Le Dahir du 13 août 1913, qui annonce la suppression des concessions des 

immeubles Habous ;  

 Le Dahir du 27 juillet 1914 portant promulgation des droits de Gza, 

Istidjar, Guelsa, Clé, Zina ; 

 Le Dahir du 4 juillet 1916 autorisant la location des terres agricoles 

Habous pour une durée de deux années aux enchères publiques ; le Dahir du 22 

mai 1917 organisant la location des immeubles Habous pour une durée de trois, 

six ou neuf ans. Après l’indépendance le Dahir portant loi n° 1-77-83 du 8 

octobre 1977 promulgué pour régulariser la situation des Habous de famille.  

3. Les terres Guich 

Le statut de ces terres, est le plus complexe, le droit de propriété se trouve 

démembré entre un droit éminent appartenant à l'Etat et un droit utile 

appartenant à la collectivité. Il s'agit de terres accordées par le Sultan à certaines 

tribus en contrepartie de la mobilisation de leurs hommes pour les besoins de la 

guerre. Dans ce statut, les exploitants, ne bénéficient que d'un droit de 

jouissance qui ne leur permet pas d'avoir les garanties afin d'engager des 

investissements durables. 

L'ambiguïté de ce statut, (démembrement du droit de propriété, insuffisance 

et interdictions qui le caractérisent) produit des répercussions sur la mise en 

valeur de ces terres, elles sontactuellement d’une superficie de270.153 Ha de 

terres Guich2. 

                                                 
1- GAILLARD (H), La réorganisation du gouvernement marocain, Bulletin du Comité de l’Afrique Française, 1916, p.38.  
2- Recensement Général de l’Agriculture, 1996. 
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En effet, le Sultanaccorde la jouissance perpétuelle sur des immeubles 

appartenant à l’Etat aux tribus militaires. Les terres Guich, sont réparties entre 

les membres Guicheurs. Suivant l’usage et les pratiques locales, la superficie de 

la parcelle individuelle dénommée (Mokhazni) attribuée, varie entre 3,5 et 25 

Ha, le lot moyen est de 07 Ha. 

Ces terres sont régies par les lois suivantes : 

 La circulaire du grand Vizir du 01-11-1912 qui cite parmi les terres 

inaliénables celles où le Makhzen a installé des tribus Guich, et que nous avons 

précédemment commenté ;  

 Le Dahir du 07-07-1914 portant réglementation de la transmission de la 

propriété non immatriculée ;  

 Le Dahir du 03-01-1916 portant réglementation spéciale sur la 

délimitation administrative du domaine de l’Etat.  

Le statut de ces terres, est hybride, il relève du régime domanial et au 

même moment du régime collectif.  De ce fait, il est soumis à deux tutelles, celle 

du Ministère de l’Intérieur (Direction des Affaires Rurales) et le ministère des 

finances (Direction des Domaines). 

Cette situation, est à l’origine d’une similitude avec le régime collectif, 

ainsi les terres Guich, sont aussi inaliénables, insaisissables, imprescriptibles et 

peuvent faire l’objet d’expropriation pour cause d’utilité publique. Comme les 

terres collectives, les lots Guich, ne s’héritent pas, seulement le droit à une 

quote-part qui est transmissible aux masculins majeurs. 

Cependant, avec le protectorat et la mise en place d’une armée régulière et 

la pression démographique sur la terre, le Guich s’est stabilisé, les partages ne se 

font pluset les exploitants, ont tendance à se comporter en propriétaires. Pourtant 

des parcelles, ont été cédées à des particuliers qui les ont immatriculées à leurs 

noms et furent perdus, soit par ignorance des intéressés, soit par simple 

complaisance des gens chargés de veiller à la sauvegarde de ce patrimoine.  
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Ces immeubles peuvent être soumis à l’immatriculation foncière facultative 

conformément à la procédure normale prévue et réglementée par le Dahir 

organique du 12-08-1913 relatif à l’immatriculation des immeubles et le Dahir 

01-06-1915 fixant les dispositions transitoires pour l’application du Dahir du 

1208-1913. Cette procédure, est gratuite, mais elle est lente et complexe.  

Les propriétés Guich comprises dans une zone d’immatriculation 

d’ensemble ou dans un secteur de remembrement, sont soumises à 

l’immatriculation d’ensemble, régi par les textes du Code des Investissements 

Agricoles.  

Devant la nécessité de préserver rapidement ces immeubles et pour 

permettre la résolution définitive des litiges entre riverains, les pouvoirs ont eu 

recours à la délimitation administrative, cette procédure est plus simple, plus 

rapide et aussi efficace que l’immatriculation foncière.  

L’initiative de lancer cette démarche, peut émaner du Ministre de 

l’Intérieur ou du ministre des Finances, par la publication d’un décret autorisant 

les opérations. La délimitation administrative, fait l’objet d’un procès -verbal et 

d’un croquis de bornage qui sont déposés à la fin de la procédure auprès de 

l’autorité locale, en guise de publicité. Tout contestataire dispose, dès la 

publication au Bulletin Officiel de l’avis de dépôt du croquis et du procès-verbal 

de délimitation, d’un délai ferme pour faire connaître ses observations et ses 

doléances. Cette opposition, ne peut produire ses effets, qu’après avoir fait 

l’objet d’une réquisition confirmative d’immatriculation déposée auprès de la 

conservation foncière.  Cela, est dans un délai fixé à trois mois pour les terres 

domaniales et six mois pour les terres collectives, à compter de la date de 

publication au Bulletin officiel. Les opérations de délimitation, s’achèvent par 

une homologation. Une délimitation administrative homologuée, peut être 

immatriculée et donne lieu à un ou plusieurs titres fonciers après un simple 

récolement de bornage.  
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B. Les terres de propriété privée 

La propriété privée, est d’apparition récente au Maroc, le principe foncier 

au Maroc, se base sur le démembrement de la nue-propriété et l’usufruit 

rarement réunis entre une seule main. L’arrivée des Arabes au Maroc, marque le 

point de départ d’une propriété aliénable, saisissable et transmissible, et qui met 

le droit éminent et le droit de jouissance entre les mêmes mains.  

a) Les terres Melk 

Etymologiquement, le terme « Melk » signifie propriété, celle-ci, est 

attestée par un acte dénommé Moulkia, rédigé par deux Adouls et certifié par le 

Cadi. Ce document équivaut une possession régulière, continue. L’immeuble 

Melk, est de ce fait une propriété privée, individuelle ou familiale, régie par le 

droit musulman.1 Ce terme, donne dans le langage courant le sens de propriété 

privée. Ainsi dans le monde rural, une distinction, est faite entre la terre Melk, la 

terre Jemâa et la terre de l’Etat. Dans les expressions usuelles, le terme 

« Melk », désigne le titulaire de droit de propriété sur le sol que le régime légal 

en cause.2 

Son origine,est liée à l’arrivée des Arabes au Maroc et l’introduction de la 

notion de propriété basée sur la possession de fait durable, et qui se développe 

par la transmission successorale, la possession, la vivification et les concessions. 

Les terres riches situées aux alentours des villes, en dehors des remparts, sont 

des terres Melk. Ainsi, dans les massifs montagneux, où dominent 

l’arboriculture et les cultures vivrières, elles sont distribuées aux familles qui les 

exploitent. La communauté, reconnait cette situation et en réglemente l’usage. 

                                                 
1- JACQUET (J), Du droit applicable aux immeubles marocains non immatriculés et de sa codification, Recueil marocain, 

Penant 1934, Tome III, p.1 – 17. 
2-FILALI-MEKNASSI (R), « Le « Melk » et le droit applicable aux immeubles non immatriculés », in BOUDERBALA (N) et 

FILALI-MEKNASSI (R), Le Code Agraire marocain, Publications de l’Office Régional de la Mise en Valeur Agricole du Gharb, 

Editions TOUMI, Rabat, 1987, p.14.  
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L’introduction du droit de propriété du droit civil français par le protectorat, 

contribue à un développement de ce type de propriété1.  

En effet, jusqu’au XXème siècle, cette forme de propriété aliénable, 

transmissible et saisissable, est très marginale. Seule une minorité de privilégiés 

du pouvoir et les membres de la bourgeoisie commerçante, est possesseur de 

terres Melk, selon les sources dont nous disposons, nous pouvons les estimer la 

superficie des domaines appropriés par les élites de l’époque à 40.000 Ha 

environ, le reste de la superficie du pays, est couverte par les terres des tribus2.   

A la fin du protectorat les terres Melk, représentent les 2/3 des terres de 

culture, aujourd’hui elles représentent 75,8% de la superficie agricole utile, soit 

6 618 130 Ha avec 84% des exploitants3.  

Tableau faisant ressortir l’importance des terres « Melk » par rapport aux 

autres statuts juridiques :   

Statut juridique 
Superficie en 

(Ha) 

Pourcentage par 

rapport aux terres de 

culture 

Melk et assimilé 6 618 130 75% 

Collectif 1 544 656 17,7% 

Guich 240 441 2,75% 

Domaine privé de 

l’Etat 

270 153 3,09% 

Habous 58 843 0,67% 

Total 8 732 223 100% 

Source : RGA, 1996. 

                                                 
1- BESSAOUD (O), Les tribus face à la propriété individuelle en Algérie, op. cit.  
2- LAZAREV (G), Aspects du capitalisme agraire au Maroc avant le protectorat, in Bruno Etienne (dir),Problèmes Agraires du 

Maghreb, Editions CNRS, Paris, 1977, p. 78. 
3- Recensement Général de l’Agriculture 1996. 
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Cette situation, constitue une évolution foncière, qui exprime un 

changement politique par l’abandon du droit éminent par le Roi et social par la 

tendance à l’appropriation privative au détriment de l’appropriation collective de 

la terre. 

1. Le fondement du droit de propriété Melk : 

La possession de fait, paisible, publique à titre de propriétaire, non 

interrompue pendant 10 ans ou 40 ans lorsque la possession joue à l’encontre 

des parents, c’est la « Hiaza », c'est-à-dire la possession.Celle-ci, permet 

d’écarter toute action en revendication. Le droit musulman, accepte la 

prescription extinctive de l’action revendicative au profit du possesseur. Comme 

il accepte aussi la prescription acquisitive, le possesseur acquiert le droit de 

propriété après 10 ou 40 ans selon les cas. Cette prescription acquisitive, ne peut 

jouer en faveur du possesseur que si sa possession, est paisible et n’a résulté 

d’un acte de violence, d’usurpation ou d’une spoliation. Mais en cas d’égalité 

des moyens de preuve de deux adversaires, qui prétendent avoir possédé le 

même immeuble pendant la même période de temps. Dans ce cas, les deux 

possesseurs, sont déclarés copropriétaires.1 

La propriété Melk, est prouvée par la « Moulkia » qui est un 

actehomologué par le Cadi, par lequel deux Adouls qui recueillent le 

témoignage de douze témoins, constatant la possession par le voisinage et la 

connaissance2. Elle est de ce fait un acte authentique, il transmet les déclarations 

des douze témoins affirmant que le requérant possède l’immeuble en question 

depuis une durée déterminée. 

2. Les actes relatifs aux terres Melk 

Pour établir un acte constitutif de propriété d’un immeuble Melk, le 

demandeur doit présenter tous les documents sur l’origine et la situation 

                                                 
1- DECROUX (P), Droit foncier marocain, op. cit, p.23. 
2- LUCCIONI (J), De la preuve en droit musulman, Gazette des Tribunaux du Maroc, 1940, p. 119. 
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juridique de l’immeuble au cadi, il doit en outre préciser ses limites avec le plus 

de détails possibles.  

 Un bien immeuble Melk est transmissible par la vente, donation ou 

l’héritage. Son transfert entre vifs, peut se faire par diverses formes : 

- Par l’acte adoulaire la vente d’immeuble Melk, se passe avec la 

vérification préalable du droit de propriété ou sur demande des parties, dans ce 

dernier cas la mention, est obligatoirement portée sur l’acte. 

- La vente des immeubles Melk, peut être contractée par acte sous seing 

privé enregistré. La vente en droit musulman, est un contrat purement 

consensuel, susceptible d’être établi par témoignage. Mais l’article 489 du Dahir 

des Obligations et Contrats, stipule que cette vente doit être constatée par écrit 

avec date certaine, et enregistré pour produire ses effets à l’égard des tiers. Un 

immeuble Melk en cours d’immatriculation, peut être vendu devant les notaires 

modernes. 

L’acte Moulkia, (l’acte de propriété) présente des caractéristiques, il est 

simple et rapides, les Adouls, sont implantés dans le milieu rural et en plus de 

leur cout faible. De ce fait cet acte, répond aux besoins des ruraux, en dépit de 

ses défaillances, notamment au niveau de la garantie du caractère définitif et 

incontestable de la propriété. L’imprécision de ce système, engendre des risques 

de fraude au niveau des transactions, sa réforme s’avère indispensable. Pour se 

faire, il est recommandé de procéder à l’établissement du cadastre national sur 

l’ensemble des propriétés agricoles sous régime du Melknon immatriculé. Les 

plans cadastraux joints à ces actes,vont servir comme documents de transition 

pour faciliter le passage vers le régime des titres fonciers1. 

b) Les terres immatriculées 

L’immatriculation foncière, est un régime de la publicité réelle, il est 

adopté par le Maroc depuis 1913. Les terres immatriculées, relèvent d’un régime 

                                                 
1- DAOUDI (A), La régulation foncière au Maroc, In Régulation foncière et protection des terres agricoles en Méditerranée. 

MONTPELLIER, CIHEAM, 2011, Options Méditerranéennes, n° 66, p.65. 
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moderne, conjuguant le respect des statuts traditionnels antérieurs à son 

application et un mécanisme capable de définir l’image physique et juridique de 

l’immeuble. Ce régime, peut quadriller tous les autres statuts traditionnels. Il 

présente des caractéristiques, qui lui attribuent la mission de régime unificateur 

des statuts fonciers.  

1. L’immatriculation, une tendance à l’unification du régime 

foncier 

La propriété privée, est garantie par la l’article 35 de la constitution de 

2011. Par le truchement de la France, le système de la publicité réelle est institué 

au Maroc depuis 1913, mais il faut attendre 1915 pour installer la première 

conservation foncière à Casablanca. L’unification du régime juridique de la 

propriété foncière, est l’un des grands principes de la nouvelle orientation 

foncière du Maroc. Dans la période coloniale, cette unification vise la 

préparation de la terre, pour introduire et les colons et le capitalisme. Mais, les 

marocains ne sont pas motivés pour l’immatriculation. L’adoption de ce régime 

foncier au Maroc dès le début du Protectorat, vise essentiellement à assurer la 

garantie, la sécurité et la mobilité de la propriété foncière agricole. De même, 

vaincre l’insécurité foncière, qui a longuement dominé le pays, par 

l’établissement d’un titre foncier au profit des requérants Européens dans leur 

majorité. Par cette mesure le droit de propriété, se trouve ainsi authentifié, 

garanti et protégé. 

Après l’indépendance, le pays déploie des efforts au niveau foncier, tel que 

l’immatriculation obligatoire et gratuite chaque fois qu’il y a un remembrement, 

et le recours à l’immatriculation d’ensemble pour toucher en même temps un 

grand nombre de propriétés rurales dont le coût, est pris en charge par l’Etat, 

selon la procédure arrêtée par le Dahir n° 1-69-174 du 25 juillet 1969. En termes 

de réalisation, l’immatriculation foncière dans le cadre du remembrement, 

concerne près de 600 000 Ha et 270 000 Ha dans le cadre d’immatriculation 
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d’ensemble, en plus de la zone Nord, où il est prévu de lancer cette opération sur 

une superficie de 500 000 Ha. 

En dépit du contexte de son adoption, ce système montre son efficacité et 

sa valeur. En effet, la pratique démontre irréfutablement que ce régime épure le 

marché de l’immobilier immatriculé, comme il est d’une grande utilité pour les 

juridictions qui statuent sur les litiges relatifs au patrimoine foncier, et stimule 

l’action des organismes de crédit. Il permeten outre d’asseoir sur des bases 

solides des aménagements hydro-agricoles en vue d’une mise en valeur et d’une 

exploitation rationnelle des terres. 

L’intérêt et l’utilité de l’immatriculation, peuvent se résumer en quatre 

avantages principaux : 

 purge juridique de tous les droits non reconnus au profit de tiers, ce qui 

donne à la propriété un point de départ par l’effet du caractère définitif et 

inattaquable du titre foncier ; 

 l’individualisation de chaque propriété foncière, par un nom et un numéro 

et ses limites et sa contenance ; 

 création d’une garantie hypothécaire permettant l’investissement et 

l’obtention de prêts ; 

 l’effet constitutif et force probante des inscriptions des transactions 

immobilières telles que vente, location, cession, hypothèque, etc. 

Ce régime de l’immatriculation foncière, reste facultatif et couteux ce qui a 

limité son extension sur tout le territoire, et n’a concerné que les grosses 

propriétés rurales. A qui s’ajoute aussi sa procédure administrative longue qui se 

complexifie, s’il entre dans la phase judiciaire en cas d’opposition1. 

2. Le foncier rural et l’immatriculation 

La terre agricole au Maroc, représente un patrimoine foncier estimée à 71,1 

millions d’hectares, réparti comme suite, les terres de culture : 9,2 millions Ha, 

                                                 
1- DECROUX (P), Droit foncier marocain, op. cit p.56. 
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les terres de parcours 21,1 millions, les forêts 8,8 millions et les terres incultes 

32 millions. Leurs statuts, sont différents et chacun est régie par une loi 

spéciale1.   

La politique foncière marocaine, consacre l’unification et la sécurisation du 

régime de propriété par le système de l’immatriculation foncière, comme ses 

principaux objectifs.  

La superficie relevant de son emprise, renseigne sur le degré de son succès. 

Elle est de l’ordre de 2.756.097 Ha représentant 3,8% du patrimoine agricole, 

32% de la SAU et 97% de la superficie immatriculée qui s’élève à 2. 834. 996 

Ha. Ce qui signifie que 68% de la SAU, est soumise à des statuts fonciers divers 

et sévie sous l’insécurité juridique et ne présente aucune garantie qui permettent 

à leurs propriétaires de recourir au financement bancaire. Et si nous prenons la 

totalité du patrimoine foncier agricole, ces chiffres sont alarmants, ainsi, 97% de 

ce patrimoine, est soumise à des statuts qui s’opposent à l’individualisation des 

droits sur la terre, ce qui implique un manque d’investissement en terme 

d’installations et d’équipements. Cette situation, traduit une insuffisance des 

résultats d’une opération étalée sur plus de 90 ans avec une moyenne de 30 000 

Ha par an.   

En dépit de l’option de la politique foncière à la généralisation du système 

des livres fonciers, certaines entraves, ont pu limiter ses résultats, en 

l’occurrence la complexité et la lenteur des procédures administratives et 

judiciaires, la méconnaissance de son utilité par les agriculteurs et son coût élevé 

ainsi que son caractère facultatif.2 Pour remédier à ses insuffisances et aboutir à 

un régime unifié et sure, il est souhaitable de modifier le régime 

d’immatriculation vers une réduction des coûts et des délais, instituer des 

tribunaux fonciers qui prononcent la décision d’immatriculation, ce qui 

contribuera à la réduction des nombres des litiges et la simplification des 

                                                 
1- MAHDI (M), Devenir du foncier agricole au Maroc, un cas d’accaparement des terres, in New Médit, n° 4/2014, p.3. 
2- BAJJEDI (M), Développement agricole et régimes fonciers au Maroc, Rapport du Ministère de l’Agriculture, p. 5. 
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procédures. De ce fait, l’immatriculation d’ensemble et l’extension du cadastre 

national avec une mise à jour, constituent des remèdes à cette situation de 

multiplicité des régimes, origine de l’insécurité foncière qui règne au sein du 

pays.   

Le régime foncier, est le domaine de choix qui permet la mise en place 

d’un nouveau contrat social. Il est un élément essentiel pour résoudre la question 

du développement et confirmer la légitimité de l’Etat en tant qu’instance au 

service de l’intérêt général. 

La réforme juridique et institutionnelle du régime foncier, a pour objectif 

d’associer les populations et les autorités à l’administration pour gérer la terre. Il 

s’agit principalement de reconnaitre les droits existants tels la Moulkia et les 

formes locales d’arbitrage. Cette méthode s’intègre dans l’approche qui prône la 

décentralisation et la participation citoyenne. Mais le caractère politique de la 

question foncière, les stratégies des parties prenantes et la nature de l’évolution 

du pays, rendent la réforme de ce régime plus complexe. 

De ce fait, les réformes juridiques doivent tenir compte de cette situation, 

soit pour définir la nature spécifique d’un régime foncier, soit pour gérer les 

différentes interactions entre les différents droits dans le temps et dans l’espace. 

La négligence d’une telle approche altère l’efficacité des interventions et 

laisse subsister la précarité des droits fonciers. Ces ajustements peuvent 

contribuer à une amélioration positive, adéquate et réalisable dans le contexte 

d’un projet sans recourir à des changements sociaux et politiques qui peuvent 

donner lieu à une réforme fondamentale.  
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Covid 19 : entre le juridique et le sanitaire 
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Doctorant à la FSJES-USMBA-Fès 

 
 

L’ère covidienne n’est qu’une étape parmi d’autre dans la vie des 

PROFESSIONNELS DE SANTE. 

LE PROFESSIONNEL DE SANTE est  un symbole du sacrifice, 

d’abnégation et du patriotisme sans conteste et par excellence. 

Résumé 

L’apparition de SARS- Cov 2 fin 2019 en Chine, avant sa propagation à la 

majorité des pays du monde, a bouleversé la marche habituelle et ordinaire du 

mouvement  interne et externe notamment dans les pays de l’Asie-Est,  

l’Europe-West et l’Amérique-Nord. Le Maroc, pays nord-africain, n’était pas à 

l’abri de cette pandémie (1er cas le 2 mars 2020) et a dû réagir promptement en 

prenant, sous les Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI Que DIEU 

l’assiste, des mesures préventives visant à  enrayer la propagation du virus en 

vue de sauvegarder la santé des citoyens malgré les répercussions néfastes sur 

l’économie, telles : la fermeture des frontières, la création d’un fonds spécial 

pour confronter socialement et économiquement les retombées de 

l’épidémie,…etc. 

L’état d’urgence sanitaire a été déclaré et les gouverneurs doivent 

promulguer un dispositif  permettant à gérer juridiquement  cette situation 

brusque. Au milieu de cette crise, les professionnels de santé  qui se trouvaient 

dans la première ligne de bataille ont manifesté une bravoure et un patriotisme 

sans précédent.  Leur soutien, leur encouragement et leur protection semble un 

pari à ne pas perdre dans un système de santé fragile et désuet. 
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Dans cet article, nous allons essayer de répondre à la question : comment 

était l’impact de l’état d’urgence sanitaire sur la production de la règle de droit ? 

Aussi, la législation en vigueur est-il suffisante pour protéger les professionnels 

de santé qui luttaient dans la première ligne contre le Coronavirus ? 

Une fois nous nous traitons tout ça, nous tracerons les grandes lignes des 

défis et des réformes nécessaires pour améliorer le système de santé. 

Abstract 

The appearance of SARS-COV 2 at the end of 2019 in China, before its 

wide-spreading  in the majority of countries of the world, has subverted the 

usual and ordinary of the inside and outside movement notably in the states of 

Eastern-Asia, Western-Europe and North-America. Morocco, North African 

country, was not kept safe of this pandemic (1st case was on the 2nd March 2020) 

and had to react quickly by taking, under the high instructions of His Majesty 

Mohamed the sixth May GOD assist him) proactive measures in order to restrain 

the spread of the virus and to save the health of citizens despite the negatives 

effects on economics, such as: closing the borders, creating a special fund to 

face sociably and economically the impact of the epidemic,…etc. 

The public health emergency has been declared and governors should enact 

laws to manage this sudden situation. In the middle of this crisis, the 

professionals of health who are found in the first rang of the battle have shown 

courage and patriotism unprecedented.  Their support, their encouragement and 

their protection seem a bet not to lose inside an obsolete and fragile system of 

health. 

In this article, I will attempt to answer the questions: how was the impact of 

the state of health emergency on the production of legal rule? As well, how the 

legislation existed assure the protection of health care providers who are in the 

first line of combating the Coronavirus? 

Once we know these aspects, we can begin to trace the big lines of 

challenges and reforms needed to make the health system better. 
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Les mots clés: covid-19 – professionnels de santé - droit - protection – 

réforme- 2020. 

 

          Introduction 

          Depuis le début de l’année 2020, le monde connaissait  un 

changement radical et un bouleversement sans précédant. Ce désarroi est  dû à 

l’apparition d’un virus de la famille de Coronavirus  qui s’appelle SARS-Cov.2 

(severe acute respiratory syndrom- Coronavirus type 2) pour la première fois en 

Chine à Whu-Han le 31 décembre  2019 d’où l’appellation anglaise Covid-19 

(coronavirus disease 2019). Le virus répandait rapidement et promptement 

jusqu’à ce que le monde découvre qu’il est en face d’une pandémie qui nécessite 

la coalition des efforts pour le juguler et diminuer les dégâts.  

          Le virus propageait  notamment en Europe et en Amérique où il 

trouvait un milieu favorable pour la pullulation et où il a ravagé les corps et 

ruiné les esprits, des victimes à tort et à travers, des hôpitaux remplis, des 

cimetières encombrées,  des pertes de conscience dans les rues, des détresses 

respiratoires dans les couloirs des hôpitaux, des fièvres délirantes,… telles sont 

les aspects  les plus fréquents. 

       C’est pour ça que le Maroc, qui n’était pas à l’abri de cette épidémie, a 

essayé d’étaler des mesures préventives sous les Hautes Directives de SM le Roi 

Mohammed VI Que DIEU le glorifie visant à enrayer la propagation du virus 

parmi les citoyens. Et nous citons : la fermeture des frontières aériennes, 

maritimes et terrestres, le confinement des citoyens dans leurs domiciles et ne 

sortent que pour nécessité absolue avec autorisation écrite accordée par des 

autorités locales sous peine des sanctions pénales1, port obligatoire de la bavette 

dans les endroits publiques sous peine également des sanctions pénales2 dans le 

                                                 
1 Conformément à l’article 4 du décret-loi n°2-20-292 relatif à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire. 
2 Idem 
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cadre de l’état d’urgence sanitaire1 déclaré le 23 mars 2020 et à travers le décret 

n° 2-20-2922 et son décret d’application n°2-20-293 du 24 mars 20203. 

          La vigilance de SM le Roi a dicté au gouvernement de créer un fond 

spécial4 pour confronter l’épidémie et  minimiser les répercussions sur 

l’économie et la société notamment les salariés, les Ramidistes et aussi le 

secteur informel. 

          La survenue de l’épidémie SARS-Cov 2 a bouleversé le système 

national de santé. Puisque dans l’état d’urgence, et devant la fermeture des 

frontières internationales, chaque pays doit s’appuyer sur ses capacités 

autochtones. Au Maroc, tout se voit pessimiste et prie pour que les choses ne 

s’aggravent pas de la même façon que dans l’Italie, l’Espagne, la France ou 

même les Etats-Unis qui sont des puissances économiques géantes détenant des 

systèmes de santé bien équipés et sophistiqués. Les indices de pessimisme 

étaient rationnels : une pénurie des ressources humaines, des lits de réanimation 

très limités (au début était entre 250 et 300 lits dans tout le pays avant d’être 

renforcés), un nombre limité des ventilateurs, …des centaines de questions se 

posaient par les citoyens, par  les professionnels de santé et  aussi par les 

politiciens  les responsables sur l’aptitude du ministère de la santé à faire face à 

la propagation du Coronavirus.  

          En dépit de ces indices négatifs, les professionnels de santé (les 

médecins, les infirmiers et les aides-soignantes) étaient au rendez-vous et 

manifestaient un patriotisme, une bravoure et une audace sans précédent. Ils 

méritaient d’ailleurs le soutien et l’appréciation des citoyens, des artistes, des 

                                                 
1 L'état d'urgence sanitaire est une mesure exceptionnelle pouvant être décidée en conseil des ministres en cas 

de catastrophe sanitaire, notamment d'épidémie, mettant en péril la santé de la population. www.vie-publique.com/  
2 Décret-loi n°2-20-292 du 28 rejeb 1441 (23 mars 2020) édictant des dispositions particulières à l’état d’urgence sanitaire 

et les mesures de sa déclaration, BO n° 6870 du 8 chaabane 1441 (2-4-2020), P: 506. 
3 Décret n°2-20-293 du 29 rejeb 1441 (24 mars 2020) portant déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du 

territoire national pour faire face à la propagation du corona virus-covid 19. 
4 Décret n° 2-20-269 du 21 rejeb 1441 (16 mars 2020) portant création d’un compte d’affectation special intitulé « fonds 

spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus ‘le Covid 19 » 
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intellectuels des sportifs et aussi des responsables qui malheureusement 

n’étaient pas à la même hauteur dans la gestion de la crise sanitaire. Cette 

impéritie managériale coûtait chère pour les professionnels se santé à travers des 

atteintes par Covid-19 de dizaines voire de centaines parmi eux.  Ce qui a 

conduit à la fermeture de plusieurs services en activité, et ce à cause de la 

nonchalance des responsables des délégations et des hôpitaux qui n’ont pas 

fourni le nécessaire de la protection des professionnels de santé notamment dans 

les services non-Covid. De surcroit, cette atteinte par Covid-19 avait besoin de 

militance pour être considérée comme maladie professionnelle. 

           Pour tous ces motifs, le secteur de la santé doit bénéficier d’un statut 

particulier à l’instar des fonctionnaires de la justice ou les agents de police. 

Alors, une réforme instantanée et radicale doit être entamée après la fin de 

l’épidémie particulièrement en relation avec  la profession infirmière que ce soit  

du côté juridique ou institutionnelle. 

          Cet article doit répondre à une problématique intéressante  en 

relation avec les impacts réciproques du juridique et du sanitaire pendant cette 

période exceptionnelle de Covid-19 et aussi, nous mettons en exergue le rôle des 

professionnels de santé à l’ère covidienne avec des perspectives post-covid. 

 

Partie I : l’état d’urgence : une exception juridique et sanitaire : 

                L’apparition du coronavirus au Maroc le 2 mars 2020 et la 

prolifération rapide des cas ont sonné l’alarme de prendre des décisions 

instantanées et urgentes visant étouffer le virus avant sa propagation. Devant 

cette situation sanitaire périlleuse le gouvernement marocain a pris des décrets-

lois conformément à l’article 81 et 21 de la Constitution1 de façon  à 

sauvegarder la sécurité sanitaire des citoyens en déclarant l’état d’urgence 

                                                 
1 Dahir n°1-11-91 du 27 ch’bane 1432 (29 juillet 2011) promulguant la nouvelle Constitution, BO n° 5964/bis du 30 juillet 

2011,P : 3600. 
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sanitaire (A). Cette législation particulière n’était pas loin des critiques des 

juristes et des praticiens du droit.  

               Les orchestres de lutte contre le coronavirus sont, certes, les 

professionnels de santé de toute catégorie (MEDECINS, INFIRMIERS, AIDES-

SOIGNANTS) ont besoin d’un arsenal juridique de manière à les protéger 

convenablement (B).  

A- L’impact sanitaire sur le juridique ; 

                         La promulgation du décret n° 2-20-292 déclarant l’état 

d’urgence sanitaire et le décret d’application n° 2-20-293 a donné naissance à 

des nouvelles caractéristiques dans la création de la règle juridique (a) chose qui 

a attisé les critiques (b) des intervenants notamment des défendeurs des droits de 

l’homme. 

a- La création de la règle juridique pendant Covid 19 : 

                                Certes la conjoncture vécue actuellement a poussé le 

gouvernement à poser un dispositif juridique particulier et urgent adapté aux 

circonstances actuelles. 

                               La création de la règle juridique dépend dans l’état 

normal  au principe de la légalité en respectant l’adage fameux préconisé par 

Cesare BECCARIA dans son ouvrage célèbre ‘’traité  des délits et des peines’’ 

‘’nulla crimen, nulla poena, sin lege’’ il n’y a ni crime, ni peine sans loi1. Cette 

règle juridique qui nécessite  l’inclusion de deux parties : l’incrimination2 et la 

sanction3 (Merle & Vitu) que ce soit associées (dans le même article) ou isolées4 

                                                 
1 BECCARIA Cesare, des délits et des peines, éditions DU BOUCHER, P : 14. 
2 L’incrimination est la description d’une certaine conduite humaine, que le législateur interdit ou impose aux individus, 

parce qu’il estime que la prohibition ou l’obligation d’agir établie par lui est le seul moyen d’assurer la protection de 

certaines valeurs sociales ou de certains biens juridiques ( Merle & Vitu, traité du droit criminel, Tome 1, 4ème édition, 

éditions CUJAS, P : 249) 
3 La sanction est la peine ou la mesure de sureté que le législateur associe à l’activité ou l’abstention qu’il réprime. Idem, P : 

249. 
4 Op.cit, P : 249. 
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(l’incrimination dans un article et la sanction renvoyée à un autre article ou une 

autre loi)1.  

           Cette règle devient imparfaite (lex imperfecta) , selon Merle & Vitu2 

, dans deux aspects : 

 

1/ le texte incriminateur ne prévoit aucune sanction pénale, 

2/ ou de la loi en blanc, c'est-à-dire que, la loi se borne à fixer une sanction 

et confie le soin d’établir la ou les incriminations correspondantes à une autorité 

administrative, policière ou professionnelle.  

               Cette loi en blanc est l’aspect parfait du décret-loi n° 2-20-292 

précité qui a prévu la sanction dans son article 43 et renvoie l’incrimination à des 

textes promulgués ultérieurement sous forme des décrets, des arrêtés ministériels 

ou circulaires. Ici se pose la question, est ce que le gouvernement a respecté le 

principe de la légalité dans la création de la règle juridique en blanc en 

promulguant le décret-loi n° 2-20-292 ? 

                 Certes, le gouvernement s’est appuyé sur le fondement de 

l’article  81 et 21 de la Constitution de 2011 pour promulguer ce décret-loi. Le 

premier donne une délégation4 au pouvoir exécutif, dans l’intervalle des sessions 

du parlement, de prendre des décrets-lois  et le deuxième inflige aux pouvoirs 

publics d’assurer la sécurité de la population et du territoire national. Et parce 

que le Maroc et le monde entier est envahi par une pandémie ravageuse, à 

savoir, la pandémie SARS-Cov-2, le maintien de l’ordre public sanitaire était 

                                                 
1 L’article 48 de la loi 43-13 relative à l’exercice de la profession infirmière renvoie la sanction de l’usurpation de titre aux 

dispositions prévues par le code pénal. 
2 Merle & Vitu, op.cit, P : 250. 
3 L’article 4 de cette décret-loi  dispose ‘’ toute personne qui se trouve dans un endroit où l’état d’urgence sanitaire est 

déclaré doit soumettre aux ordres et décisions prises par les autorités publiques mentionnées dans l’article 3 ci-dessus’’. 
4 Les exceptions du droit de légiférer sont :  

-entre les sessions du parlement 

-entre la fin du mandat et le début du mandat suivant 

-en cas de délégation. 
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une obligation instantanée nécessitant la création d’une règle juridique en blanc  

dans laquelle la sanction est prévue  avec une référence à des textes qui seront 

promulgués ultérieurement prévoyant Les faits incriminés. 

                  Le recours aux décrets-lois par le pouvoir exécutif ne constitue 

pas un déclin du monopole législatif dûment être réservé au pouvoir législatif ? 

 
 

b- Le déclin du monopole législatif : 

                           La séparation des pouvoirs1 (exécutif, législatif et 

judiciaire) est l’un des fondements de l’établissement de la 1ère République 

après la révolution française de 1789. Toutefois, les ingérences du pouvoir 

exécutif dans le domaine de la législation ne cessent de s’imposer dans les 

différents pays du monde y compris le Maroc2. L’article 609-11 qui indique que 

le gouvernement peut créer des infractions et des sanctions dans le cadre de ses 

compétences réglementaires et dispose que ‘’ceux qui contreviennent aux 

décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative lorsque les 

infractions à ces textes ne sont pas réprimés par des dispositions spéciales.’’. 

Cet article a créé beaucoup de controverses notamment après l’indication de 

1972 dans l’article 45 que la loi détermine les infractions et les peines qui leur 

sont applicables, mais le CPU3 ne s’est pas modifié afin d’harmoniser l’esprit de 

la Constitution en vigueur à l’époque. La difficulté ne prévoit pas suffisamment 

un contrôle de la constitutionnalité des textes législatifs, ni de la légalité des 

règlements4. Dans ce cadre, l’article 609-11 du CPU reste inconstitutionnel5. 

D’ailleurs, le fait que le pouvoir exécutif crée une peine privative de liberté 

dans l’article 4 du décret-loi 2.20.292 établie une dérogation au principe 

                                                 
1 Le principe qui a été consacré par Montesquieu dans son ouvrage fameux ‘’ esprit des lois’’ de 1756. 
2 La Constitution française de 1946 avait essayé du supprimer la pratique des décrets-lois, mais en vain. Merle & Vitu, op.cit, 

P : 226. 
3 Le Code pénal unifié marocain. 
4 ALAMI MACHICHI Mohammed, droit pénal général, les éditions maghrébines, P : 123. 
5 ALAMI MACHICHI Mohammed, Op.cit, P : 123. 
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constitutionnel de la séparation des pouvoirs et contredit le nouveau esprit pénal 

d’introduire des peines alternatives. Egalement, l’épidémie exige la distanciation 

au lieu de les rassembler dans une prison. 

                          Le recours aux décrets-lois par le pouvoir exécutif  pendant 

l’hibernation parlementaire (entre les sessions) et l’avènement d’un événement 

inopiné, imprévisible et inattendu, à savoir la pandémie SARS-Cov 2 constitue 

déjà un déclin du monopole législatif octroyé au parlement.  

                          Bien que ce recours dans telles circonstances 

exceptionnelles soit conforme à la Constitution (l’article 81), mais une question 

qui se pose, pourquoi la Constitution a donné au gouvernement le droit de se 

réunir dans les cas d’urgence pour légiférer et n’a pas imposé au parlement de se 

rassembler pour le faire ou au moins, s’il s’agit d’un projet de loi, le débattre, le 

rectifier et enfin l’homologuer ? 

                          Devant ce tumulte juridique pendant cette période de crise 

sanitaire, qu’en est-il de l’impact juridique sur le sanitaire visant à protéger les 

professionnels de santé durant cette guerre fatale contre l’inconnu, 

l’imprévisible et l’invisible ? 

B- L’impact juridique sur le sanitaire ; 

                     Durant cette période critique, tout le monde comptait sur les 

sacrifices et les abnégations des professionnels se santé (Médecins et Infirmiers) 

qui étaient au rendez-vous dans tout le territoire national, ils manifestaient une 

bravoure et une audace sans précédant. Des félicitations tombaient à verse de 

tout endroit de la part des citoyens, des intellectuels, des parlementaires et 

également les membres du gouvernement. Cependant, une question très cruciale 

qui était sur le point culminant de la réussite dans notre guerre contre le 

Coronavirus est en relation avec la protection des professionnels de santé de 

toute atteinte covidienne. Donc quelles sont les  mesures prises pour protéger les 

Médecins et les Infirmiers dans les unités Covid et dans les autres services ?  
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              Devant le sacrifice et la bravoure manifestés depuis le début de la 

lutte contre Coronavirus,  le personnel soignant doit bénéficier d’une protection 

particulière juridique et logistique (a)  et  d’une prise en charge spécifique en cas 

d’atteinte au Covid-19 qui doit être considéré comme maladie professionnelle 

(b). 

a- La protection juridique et logistique des professionnels de santé ; 

                Perdre un professionnel de santé au milieu de la lutte contre 

SARS-Cov 2 équivaut la perte d’un soldat au moment de la confrontation d’un 

ennemi conquérant le territoire national, c’est pour cela que cette protection était 

l’objet de la circulaire n°32 du 17 avril 2020 qui a été promulgué en application 

de l’article 19 du statut général de la fonction publique1 qui incite les 

administrations à protéger leurs fonctionnaires de toute menace. 

La dite circulaire vise les actions suivantes :  

1/ d’abord  la formation et l’information à l’ensemble  des professionnels 

de santé sur les actualités en relation avec Covid 192,  

2/ ensuite  des mesures de protection spécifiques particulièrement le respect 

de la tenue vestimentaire professionnelle spécifique à travers le port des EPI3 

conformément aux recommandations du ministère de la santé. Exclusion des 

femmes enceintes et des professionnels de santé présentant des maladies 

chroniques graves ou entrainant une déficience immunitaire de tout contact avec 

des patients atteints de Covid-19. 

                                                 
1 Dahir n° 1.58.008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant Statut Général de la Fonction Publique  Tel qu’il a été 

modifié et complété. 
2 Des formations doivent être organisées en petits groupes respectant les règles d’espacement requis et doivent comprendre 

notamment : 

-le port des équipements de protection individuelle (EPI) 

-le respect des mesures d’hygiène et de sécurité collective et individuelle. 
3 EPI= Equipement de Protection Individuelle. 
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 En cas d’atteinte au virus ou l’apparition des symptômes similaires à celles 

de l’infection au SARS-Cov 2, le PS doit arrêter toute activité et bénéficier d’un 

examen médical avec un test du virus. 

3/ Et une enquête épidémiologique sera  entreprise autour de chaque cas 

des professionnels de santé. 

             Ces mesures restent très limitées vu le manque des séances 

d’information et de formation qui ne sont pas organisées, et le manque des EPI 

au niveau de certains unités Covid 19 notamment à Tanger  ce qui explique 

l’augmentation des cas parmi les Médecins et les Infirmiers. D’autres aspects du 

délaissement se voient dans les autres services hors Covid tels service des 

urgences, la  pneumo-phtisiologie, l’endocrinologie,… où le personnel soignant 

souffre pour trouver une bavette, une solution hydroalcoolique, du savon,…etc. 

              Une question qui se pose : est ce que l’atteinte au Covid 19 est 

considérée comme maladie professionnelle ? 

 

b- Covid-19 : maladie professionnelle ? 

                 Le législateur marocain a régi la question des maladies 

professionnelles par le dahir1 du 31 mai 19432 comme il a été modifié et 

complété par des dahirs ultérieurs3  dans lequel il a établi des listes comportant 

des différentes maladies qui peuvent être attrapées à cause du travail exercé. 

                En effet, l’article 9 du dahir du 31 mai 1943 comme il a été 

modifié et complété exige deux conditions pour que la maladie soit considérée 

comme maladie professionnelle :   

                                                 
1 Le dahir ou le dahir marocain ou chérifien est un décret royal qui a besoin pour sa promulgation l’apposition du sceau 

royal. 
2 Dahir du 31 mai 1943 (26 Joumada I 1362) étandant aux maladies d’origine professionnelle les dispositions du dahir du 

25 Juin 1927 (25 Hija 1345) concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, 

BO n° 1598 du 11 Juin 1943, P :450. 
3 Comme il a été modifié et complété par plusieurs dahirs ultérieurs : dahir du 18 octobre 1945, dahir du 16 octobre 1947, 

dahir du 29 septembre 1952, dahir du 18 mai 1957. 
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1- Avoir un caractère professionnel 

2- Etre comprise dans une liste établie par arrêté du directeur des 

communications, de la production industrielle et du travail (à l’époque, 

aujourd’hui ministre d’emploi).  

               La maladie due au Coronavirus n’est pas incluse dans les listes 

préétablies, la particularité actuelle laisse tous les efforts  orientés vers 

l’enrayement de la propagation du virus, dans l’espérance qu’il s’agit d’une 

vague éphémère. 

               Cependant, depuis  l’apparition du Covid-19 et la succession des 

atteintes parmi les professionnels de santé, tout le monde s’interroge sur la 

considération de cette maladie comme maladie professionnelle ou non ? 

               En France, le ministre de la santé a déclaré le 23 mars 2020 que 

cette maladie sera systématiquement et automatiquement reconnue comme 

maladie professionnelle1. La même attitude a été adoptée  en Belgique2 et par 

pas mal d’autres pays dans le monde.  

               Au Maroc, après le décès  d’un médecin par SARS-Cov 2, le 

ministère de la santé dans un avis publié le 5 avril 2020 considérant que la 

défunte a été contaminée par un tiers en dehors de l’hôpital, et par la suite il 

n’est pas considéré maladie professionnelle. C’est après une intervention 

syndicale et protestation professionnelle que le ministère a rectifié son attitude et 

considère que ce décès était dû au Covid 19 et considéré comme maladie 

professionnelle. Toutefois,  pour le personnel médical et le personnel infirmier 

qui sont dans la première ligne de bataille, les atteintes actuelles ne sont pas 

considérées une maladie professionnelle malgré les réclamations des syndicats 

et de la société civile. 

Partie II : les professionnels de santé : un pilier prépondérant du SNS : 

                                                 
1 https://solidarites-sante.gouv.fr/ consulté le 28 Aout 2020. 
2 https://www.lesoir.be/ consulté le 28 Aout 2020. 
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                 Le personnel médical et le personnel infirmier ont beaucoup 

souffert de la marginalisation et la sous-estimation de la part du ministère de la 

santé et également du citoyen en dépit des sacrifices qu’ils ont déployé pendant 

les années de l’envahissement des épidémies plus sévères et plus ravageuses que 

le SARS-Cov 2 telles : le paludisme, la bilharziose, la leishmaniose, la lèpre, la 

poliomyélite, la rougeole, la variole,…où les professionnels de santé  marocains  

ont lutté avec audace ces épidémies notamment dans les zones enclavées et les 

hautes montagnes, lors des JNV (journées nationales de vaccination)1,  à travers 

des méthodes primitifs2 et par des moyens simples3.  

                 SARS-Cov 2 n’est qu’une étape parmi autres dans la vie des 

professionnels de santé (A), c’est pour cela que les  professions médicales et 

infirmières méritent l’estimation et la valorisation par des réformes sérieuses 

post-covidiennes (B).  

A- Les professionnels de santé : première force face au Covid-19 : 

           ‘’Les professionnels de santé sont la première force de lutte contre 

la propagation du Coronavirus au Maroc’4 telles étaient les mots en Or de SM 

le Roi Mohammed VI lors de son discours royal à l’occasion de la fête de Trône 

en 2020 qui coïncidait avec l’envahissement du Coronavirus du Maroc et du 

monde entier. Les médecins et les infirmiers étaient les soldats de cette bataille 

par excellence et qui méritaient tout l’éloge et le compliment (a) malgré les 

contraintes rencontrées (b). 
 

a- Les médecins et les infirmiers : des soldats blancs devant le 

Coronavirus : 

1 -les médecins : 

                                                 
1 Des journées organisées pendant les années 80s, le ministère de la santé organisait des séances de vaccination dans toutes 

les villes et tous les villages du territoire national visant à augmenter le taux des enfants vaccinés et par la suite lutter contre 

les maladies désastreuses à l’époque. 
2 L’itinérance, l’équipe mobile, des points fixes ou mobiles… 
3 Des ânes, des mules, des vélos ou par des motocycles. 
4 Discours royal du 29 Juillet 2020 à l’occasion de la fête du trône.  
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             Les médecins, pendant le temps de Covid 19, sont considérés 

comme la bougie qui illumine les ténèbres du monde. Toute l’humanité avoue 

que seuls les médecins peuvent sauver la terre de cet embarras fatale. En 

collaboration avec leurs confrères les infirmiers, ils démontraient que le 

patriotisme n’est pas un slogan chanté pendant les temps fertiles, mais, il surgit 

pendant les temps difficiles et arides. Donc, à quel point le rôle des médecins est 

à ce point prépondérant ? 

             C’est pour la première fois que le monde contemporain reconnait 

que la science est beaucoup moins chère que les soupirs de l’ignorance, que 

l’investissement dans la recherche scientifique est une méthode  de vie et de 

survie et non pas un fardeau sur les épaules des Etats, que  la couche scientifique 

et intellectuelle est une fierté des nations.  

              C’est grâce à Covid-19 que la lune des savants s’illumine et leur 

position atteint le ciel et que leur marginalisation n’était qu’une faute 

impardonnable au moment où le repentir n’est plus utile, au moment où les 

savants des autres nations se compétent pour inventer un vaccin au Covid 19 , 

notre nation est en train d’attendre leurs résultats pour en bénéficier et donner 

des milliards de dollars pour obtenir une commande de vaccins capable de nous 

sauver de ce fléau inexorable. Si seulement nos savants (Avicenne, Averroès, 

Ibn Nafiss, Ibn haytham, khawarizmi,…) se réveillent de leurs tombes pour voir 

à quel point nous sommes dépendants à l’occident.  

               Malgré ces griefs, nos médecins, en face de Covid 19, ont 

résisté et lutté avec véhémence les griffes de ce virus damné qui arrache 

quotidiennement un proche ou un cher.  

               Ils veillent, avec altruisme, à sauver les vies des patients qui sont 

dans la grande majorité des âgés et des vulnérables souffrant d’une maladie 

chronique (diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire, sous 

hémodialyse,…). Le virus attaque avec austérité ces catégories et les fait entrer 
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dans des détresses respiratoires suffocantes nécessitant par la suite une 

oxygénation artificielle ou l’accès au service de réanimation pour intubation. 

              Grosso modo, les médecins sont une fierté, un honneur, une source 

de sacrifices et une inspiration des futures générations qui ne doivent pas oublier 

« les médecins du temps Covidien ». 

2- Les infirmiers et techniciens de santé ; 

                  L’infirmier était depuis longtemps le premier lutteur contre les 

calamités (la poliomyélite, la rougeole, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, 

H1N1,…) qui ont ravagé le Maroc au temps où le vaccin n’était pas encore une 

mesure préventive accréditée et programmée. 

Des sacrifices énormes ont été déployés par les infirmiers, dans la lutte 

contre le Coronavirus, que ce soit dans la surveillance ou dans la médication.  

                En portant l’habillement étanche, laissant l’individu sous une 

température très élevée, dans un temps chaud, pendant des heures et des heures 

au milieu d’une charge virale élevée, et tout ça pour sauver des vies des patients 

atteints de Covid 19. 

                Devant cette situation, l’infirmier a mérité le respect de la société 

de toutes ces catégories : les artistes, les intellectuels, les professeurs, les 

fonctionnaires et même le simple citoyen. 

                Trois spécialités méritent d’être citées dans ce cadre à savoir, 

l’infirmier polyvalent, le technicien de radiologie et le technicien de laboratoire. 

Leur rôle était primordial : le premier au côtoiement du malade au sein de l’unité 

de Covid19, le deuxième, en diagnostiquant le virus à travers les clichés de 

Radios et les scanners, le troisième en découvrant le virus par le teste de RT-

PCR1. 

                                                 
1 Il suffit de mettre un coup d’œil sur le nombre des testes réalisés depuis l’apparition du virus qui dépassent les 2 millions 

jusqu’à nos jours. 
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             L’infirmier et le technicien de santé ont démontré à toutes les 

composantes de la société qu’ils sont le premier pilier sine qua non la tente du 

ministère de la santé sera effondrée. 

             Aujourd’hui, les sciences infirmières et les techniques de santé ont 

évolué avec célérité jamais vécue non seulement au Maroc mais aussi et plus 

rapide encore dans les pays développés comme le Canada, USA et la France.  

C’est pour cela que le dispositif juridique doit côtoyer cette évolution de façon à 

promouvoir, innover et moderniser ces sciences. 
 

b- les contraintes rencontrées : 

            L’exercice des professions médicale et infirmière durant  le temps 

normal est épuisant que dire pendant les calamités ? Les contraintes sont 

d’ordre : 

-juridiques : parce qu’il n’y a aucun texte qui régit l’exercice de ces 

professions pendant les pandémies1 ; 

-organisationnelles : qui se manifestent dans la mauvaise gestion des 

hôpitaux recevant les patients covid par :  

 la non réservation d’un circuit Covid dans l’hôpital régional (cas de 

l’hôpital ibn Khatib-Fès) parce que tout simplement l’hôpital reçoit, en plus des 

malades covid, les consultants au niveau du service des urgences,  les 

diabétiques (service d’endocrinologie), les insuffisants rénaux (service 

d’hémodialyse), les tuberculeux (service de pneumo-phtisiologie), et aussi les 

enfants (service de pédiatrie) et les parturientes au service de maternité), et tous 

ces malades sont vulnérables et ne peuvent pas supporter le virus SARS Cov 2. 

La catastrophe c’est que les médecins travaillant dans ces services sont 

également obligés de travailler au niveau des unités Covid-19 chose qui 

représentent un crime à l’encontre de l’humanité. 

                                                 
1 A l’encontre du droit français dans le code de la santé publique français qui a légiféré les dispositions nécessaires pour 

règlementer cette période difficile. Chapitre 1er bis du titre III (« menaces et crises sanitaires graves ») du livre 1er de la 

troisième partie du Code de la santé publique (CSP). 
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 pénurie des ressources humaines : les unités covid reçoivent plus de 

cinquante malades et qui doivent être pris en charge par une équipe de garde  

composée par : un seul médecin, deux infirmiers et deux aides soignants, et qui 

doivent assurer tous les soins et les actes mentionnés dans le protocole visé par 

la circulaire du ministre de la santé n° 29 DELM/00 du 15 avril 2020 relative à 

la prise en charge des patients atteints de covid-19 et leurs contacts ; 

-Nonchalance des citoyens : dans cet ordre, M. Azouz EL HASSNAOUI1 

assure que le coût  de cette nonchalance est cher  sur la santé à tel point que le 

non respect du confinement  aurait des conséquences néfastes dans la mesure où 

l’augmentation du nombre  des patients Covid engendre une incapacité de prise 

en charge adéquat par les professionnels de santé, un retentissement sur les 

malades non-covid car ils ont peur de venir à l’hôpital où ce dernier  ferme 

certaines activités devant eux (cas du bloc opératoire). 

-Absence des encouragements de la part du ministère de tutelle par des 

indemnités symboliques en faveur de ces soldats altruistes qui ont risqués par 

leurs vies au profit de la patrie. D’autres secteurs, en dépit de leur éloignement 

du risque imminent du Covid 19, mais ils ont reçu des indemnités, tels : les 

fonctionnaires du ministère des finances, les agents de police, les 

banquiers,…etc. 

                 Malgré les contraintes, les professionnels de santé insistent à 

compléter leur message angélique dans un esprit de patriotisme, d’abnégation et 

d’altruisme.  

 

B- Des  perspectives post-covidiennes : 

       Le secteur de la santé, en totalité, doit assujettir à une réforme radicale. 

Dans ce cadre, une véritable et sérieuse réforme doit se voir pendant le vote sur 

la loi de finances de l’année qui doit élever le budget réservé à la santé à 12%2 

                                                 
1 Directeur de l’ISPITS annexe de Tiznit, et lauréat de l’ENSP (ex. INAS). 
2 Taux préconisé par l’OMS 
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au lieu de moins de 6% dans les années précédentes1.  Ces réformes doivent 

donner un développement au secteur de la santé et un élan compatible avec les 

attentes du citoyen et conformément à la large vision de SM le Roi Mohammed 

VI que Dieu le glorifie concrétisé dans le nouveau modèle de développement. 

             Un grand espoir est bâti, alors, après cette période de Covid-19 en 

relation avec les réformes promises par le ministère de la santé. Cependant, ces 

réformes doivent avoir lieu sur : d’abord, des réformes juridiques et 

institutionnelles(a) ensuite la reconnaissance de la particularité du secteur de la 

santé (b).      

a- Les réformes juridiques et institutionnelles : 
 

 La réforme juridique concerne notamment : 

            Tout d’abord, il faut règlementer les situations de calamités, de 

menaces et de catastrophes à l’instar du droit français en la matière  chapitre 

1er bis du titre III « menaces et crises sanitaires graves » du livre 1er de la 

troisième partie du Code de la santé publique (CSP). 

             Les professions de la santé doivent soumettre à une réforme 

juridique radicale permettant une régulation complète de tout ce qui concerne le 

secteur de la santé que ce soit les droits et les obligations des citoyens, mise à 

jour des règlementations concernant les professions sanitaires (médecine, 

infirmerie, techniques de santé, administration) et leur cadre interrelationnel, 

création d’une nomenclature de référence éclaircissant les tâches imparties à 

chacun des professionnels de santé de manière à éviter les chevauchements et les 

immixtions de chacun dans le travail de l’autre.  

                Dans ce cadre, il faut mentionner la nécessité de séparer les 

sciences médicales des sciences infirmières et aussi des sciences administratives. 

Ici, Le médecin ne doit pas s’immiscer dans les compétences de l’infirmier et 

vice-versa. Le système anglo-saxon reconnait cette séparation et cette 

                                                 
1 En 2018 le budget de l’Etat réservé à la santé est de 5,11%. 
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indépendance de l’infirmier et du médecin. Ils établissent entre eux une relation 

de coordination et de coopération dans l’intérêt général du malade. 

               Egalement, le médecin ou l’infirmier ne doivent pas s’ingérer ou 

occuper un poste administratif, chose qui est répandue dans les administrations 

sanitaires (exp : hôpitaux, des les directions et les divisions centrales,…), 

l’administration doit être gérée par les administrateurs spécialisés en la matière ; 

le médecin ou l’infirmier ont reçu des formations techniques de soigner les 

malades, de travailler dans les structures de santé et pas de gérer des postes 

administratifs. C’est pour cela que la réforme qui doit être menée au futur, c’est 

d’abolir l’usurpation des qualités dans le ministère de la santé, et de respecter les 

spécialités. 

               Certes, une initiative très louable comptée pour le ministère de la 

santé à savoir la promulgation de la loi n°43-131 relative à l’exercice de la 

profession infirmière et la loi 44-132 relative à l’exercice  de la profession de 

sage-femme qui viennent pour abroger le dahir de 19603. Toutefois, ces lois ne 

sont pas encore applicable jusqu’à la promulgation des textes d’application 

conformément à l’article 56 de la loi n° 43-13 et l’article 54 de la loi 44-13. 
  

 La réforme institutionnelle est une condition essentielle sine qua 

non aucune réforme sérieuse ne peut avoir lieu, et je cite prioritairement : 

- un conseil consultatif de la santé qui veille résoudre les problèmes et à 

donner des nouvelles conceptions de la santé, il participe à la formulation des 

politiques en matière de santé et de sécurité sociale, il donne ses avis concernant 

les affaires culminantes entre le ministère de la santé et les professionnels de 

santé, comme il dresse un rapport annuel présenté par son président à SM le Roi 

                                                 
1 Dahir n°1-16-82 du 16 Ramadan 1437 (22 Juin 2016) portant promulgation de la loi 43-13 relative à l’exercice des 

professions infirmières, BO n°6500, P : 1393. 
2 Dahir n°1-16-83 du 16 Ramadan 1437 (22 Juin 2016) portant promulgation de la loi 44-13 relative à l’exercice de la 

profession de sage-femme, BO n°6500, P : 1400. 
3 Dahir n° 1-57-008 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) réglementant le port du titre et l'exercice de la profession 

d'infirmier. Publié au bulletin officiel n° 2470 du 26/02/1960 (26 février 1960). 
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lui démontrant les acquis et les échecs en compagnie de propositions pour 

évoluer le secteur de santé à l’instar de conseil consultatif belge1. 

-l’ordre national des infirmiers et des infirmières qui reste parmi les 

nécessités impérieuses et instantanées de la réforme institutionnelle et qui 

regroupe obligatoirement tous les infirmiers de toute spécialité qui exerce  dans 

le secteur privé ou au secteur public ou aussi dans le secteur militaire. 

                 Cet organisme indépendant doit être doté de la personnalité 

morale et  dont le rôle fondamental est de protéger la profession de toute 

intrusion, son but est d’assurer les valeurs de la profession et la dignité de ses 

adhérents et de veiller au respect des lois et des règlements par ses membres 

ainsi que les règles de probité et d’intégrité. 

b- Particularité du secteur de la santé 

                  Le temps du Coronavirus a clairement manifesté à quel point la 

santé est précieuse, et à quelle mesure on a besoin d’une infrastructure bien 

équipée et sophistiquée apte à accueillir le citoyen marocain dans des conditions 

humanitaires convenables, et devant les sacrifices présentées par les 

professionnels de santé, l’Etat marocain devra, après la crise, reconnaitre la 

particularité du secteur de santé, et ce pour les motifs suivants : 

 les professionnels de santé ont multiplié leur charge de travail 

pendant la période de Coronavirus au moment où d’autres secteurs ont reculé en 

arrière ou ont cessé carrément de travailler (exp : la plupart des administrations, 

l’enseignement,…) 

 les horaires de travail dans le secteur de santé sont tellement 

particulières dans la mesure où les structures hospitalières doivent assurer la 

continuité du service selon le système de garde (12/36 ou 12/12) ou système 

d’astreinte qui est trop exténuant notamment dans les zones rurales. 

 les risques auxquels les professionnels de santé sont exposés sont le 

plus souvent des êtres invisibles (virus, bactéries, parasites,…), ce qui a 
                                                 
1 https://www.ccc-ggc.brussels/fr  



367 
 

 
  2021 ،8/9 جودزم عدد  - للرصد القانوني والقضائي المجلة المغاربیة

engendré, engendrent et engendreront des victimes parmi les professionnels de 

santé décédés par les VIH, Hépatite B, Hépatite C, syphilis,… due à l’exposition 

permanente au sang, en plus des risques radioactifs,  chimiques, physiques à 

cause de la position debout pour une longue durée. 

 La reconnaissance de SM le Roi Mohammed VI pendant le discours 

de trône 2020 que les professionnels de santé sont la première force à lutter 

contre la pandémie Covidienne. Un témoignage de haute valeur et de grande 

ampleur reçu avec fierté et appréciation de la part des professionnels de santé. 

             Bien que ces motifs soient valables, le Maroc doit suivre le chemin 

pris par les autres pays développés qui valorisent leurs ressources humaines 

sanitaires pour avoir un rendement efficace, les  donner une nouvelle haleine 

aux esprits, les motiver continuellement pour une prise en charge adéquate des 

citoyens malades. 
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