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  النجاعة القضائية ب�ن قانون التنظيم القضا�ي ا��ديد

  وواقع ا"!اكم باملغرب

 الدكتورة نرجس الب�وري

  أستاذة ب�لية العلوم القانونية و�جتماعية بفاس

 

  م'&ص

   

وما إصالح منظومة  �عد تحقيق  العدالة مطلبا أساسيا  لبناء دولة ا�ق والقانون،  

الذي حث ع34  ضرورة إعادة النظر .-  ل,ذا الورش الكب'& العدالة إال نقطة $نطالق

التنظيم القضاHي للمملكة نظرا لعدم اBCDامھ مع التحوالت امل>سارعة ال:9 عرف,ا 

العالم  وVشTتھ باإلجراءات واملساطر القضائية  التقليدية  أمام اM�اكم وال:9 تكرس 

قانون املنظم  للتنظيم البطء ع34 مستوى التقا9XY، مما استوجب معھ تحديث ال

القضاHي والذى تضمن مجموعة من املستجدات نجد من بي_^ا ما لھ صلة بتعز[ز 

نجاعة وفعالية العدالة، وhو موضوع الورقة البحثية حيث تم التطرق ل>cdيص 

، ثم kليات 38.15منظومة نجاعة عمل اM�اكم .- ظل قانون التنظيم القضاHي رقم 

 .ة hذه العدالة ع34 ضوء التجارب املقارنةا�ديثة .- Vعز[ز نجاع
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 مقدمة

ال يختلف اثنان ع34 أن تحقيق العدالة hو تحدي حقيقي يواجھ مختلف دول 

العالم لrونھ �شrل دعامة أساسية لتوطيد الديمقراطية ا�قة، وأن واقع,ا بrل بلد 

للبلد �عد مظ,ر من مظاhر تقدمھ أو تخلفھ، وعامل مؤثر .- التطور $قتصادي 

والتقدم $جتماv- ملواطنيھ وضمانة أساسية لتحقيق الديمقراطية، ومن تم فاM�كمة 

Vعد مرآة ملنظومة العدالة باعتبارhا املرفق ال:9 يتم فy^ا تwxيل وتفعيل مختلف 

  .}صالحات ال:V 9عرف,ا hذه املنظومة

القضاHي والتنظيم القضاHي للمملكة hو أحد اM�ددات الناظمة لقواعد العمل 

�عت�& hذا �خ'& �رضية ال:9 من تأليف وتنظيم واختصاصات وتفت{ش للمحاكم، كما 

يتم داخل,ا تwxيل مختلف hذه }صالحات، ومن أhم,ا النجاعة القضائية ملا ل,ا من 

�سن تطبيق قواعد س'&  9Xاكمة العادلة، والضمان �سا��Mتأث'& ع34 ضمانات ا

ماية ا�ر[ات املكفولة دستور[ا ومراعاة ما يتوجب من العدالة، وضمان ل��قوق وح

1تكر�س ضمانات إصدار �حrام داخل أجل معقول 

. 

و�اعتبار البت داخل أجل معقول من ب'ن أhم العناصر ال:9 يTتغy^ا املتقاض'ن 

والعنصر �سا�9X .- تحقيق النجاعة القضائية، فإننا سنعا� ضمن hذا البحث 

 .قضاHي �آلية لتحقيق النجاعة القضائيةو�شrل مستفيض الزمن ال

و.- hذا السياق، يقال بخصوص �جل املعقول أن العدالة املتأخرة �- عدالة تم 

إنrارhا، والزمن القضاHي يقوم بدور أسا�9X بال�سبة للمتقاض'ن بحكم ا�قيقة ال:9 

عطاء تفرض نفس,ا و�- أن فكرة الوقت جزء من العدالة، ألن العدالة لم Vعد Vع�9 إ

ا�قوق أل��ا�^ا فقط، بل وأن يتم .- الوقت املناسب، بحيث إن �ل متقا9XY يrون 

  . غايتھ ا�صول ع34 عدالة  م{سرة وسر�عة ت�ت�9 بصدور حكم داخل أجل معقول 

                                                           
اململكة املغر"ية، ا! لس �ع� للسلطة القضائية، دور�ة الرئ�س املنتدب للمجلس �ع� للسلطة القضائية  -1

  .2021د*سم()  29حول النجاعة القضائية، 
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لكن hذا �جل ال ي�ب�- النظر إليھ من زاو[ة أن ع34 اM�كمة أن تصدر ا�كم 

وقت وا�اجة للسرعة .- إ�^اء الwxاعات �سرعة، ألن hذا ال �ستقيم ألن قيمة ال

أصبحت تقوم وجو�ا ع34 عدم التأخر .- حسم القضايا ملا قد يrون ل,ذا التأخ'& من 

2آثار سلبية ع34 حقوق املتقاض'ن أو حر[ا�^م

         . 

.- hذا }طار ، ون>يجة لإلصالحات ال:9 عرف�^ا منظومة العدالة .- hذا اBMال 

ف,وم ا�ا£- إال �عد ف¢&ة ا�ماية، حيث �ان املغرب قبل ذلك وال:9 لم تتجسد بامل

يطبق مبادئ الشر�عة }سالمية وقواعد الفقھ }سالمي، لكن �عد $ستقالل عمل 

املغرب ع34 إصالح املنظومة القضائية، وإذا ما قارنا ب'ن �مس واليوم نجد أن اململكة 

املولود اBديد وhو القانون رقم  قطعت خطوات كب'&ة لن �سع املقال لذكرhا، لكن

املنظم للتنظيم القضاHي، والذي لم �عد يواكب  1974الذي حل محل ظ,'&  38.15

التحوالت واملستجدات سواء ع34  املستو['ن ال>شر�ع واملؤسساVي، حيث أن دستور 

رتقى بمجموعة من ا�قوق إ£3 مصاف حقوق دستور[ة، ونص ع34 قواعد ا  2011

وال:9 من بي_^ا نجد ا�ق .- اM�اكمة العادلة وا�صول ع34 ا�كم س'& العدالة، 

3داخل أجل معقول 

 . 

ون>يجة لإلرادة السياسية للمملكة دعا امللك إ£3 وضع ميثاق جديد إلصالح 

،دعا من خاللھ ا�rومة إ£3 بلورة مخطط  2009غشت  20منظومة العدالة بتار[خ 

، وال:9 �انت من ب'ن أhم مخرجاتھ 4عدالةمتrامل تمخض عنھ ميثاق إصالح منظومة ال

.- ال,دف الرئ{¨9X الرا�ع، $رتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتوف'& عدالة قر[بة وفعالة 

                                                           

 
ع� Bل A@ص ا?<ق :9 محاكمة عادلة و:9 حكم يصدر داخل أجل " من اح2ام الدستور  120ينص الفصل  -3

  "معقول 
اململكة املغر"ية، الPيئة العليا لN<وار الوطKL حول إصالح منظومة العدالة، ميثاق إصالح منظومة العدالة،  -4

 .2013يوليوز 
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من خالل تطو[ر التنظيم القضاHي وتTسيط املساطر وتجو[د اcدمات القضائية 

5وVس,يل ولوج املتقاض'ن إ£3 اM�اكم

. 

سة .- �ون hذا �خ'& مشروع مقدم مر ع�& وعh 34ذا ت�&ز أhمية موضوع الدرا

ميثاق "سنوات من }صالحات و$س¢&اتيجيات وال�&امج، لعل أhم,ا .- السنوات �خ'&ة 

وال:9 تختلف مع,ا $نتظارات من حقبة إ£3 حقبة، حيث إذا " إصالح منظومة العدالة

y^ا، فإن اليوم  hو وجود محكمة ير[د الولوج إل �1965انت انتظارات املتقا9XY سنة  

نتحدث عن تطلعات أك�& �^م تصر[ف العدالة بفعالية ونجاعة وجودة بما يضمن 

حقوق املتقاض'ن وقواعد س'& العدالة من خالل الدور الذي أصبح يطلع إليھ التنظيم 

 .القضاHي املستجد .- التماس سبل $نتصاف الفعال

&hا س�& أغوار hذا وع34 ضوء ذلك ، س�نطلق من إشrالية محور[ة نحاول ع�

املوضوع من خالل الوقوف ع34 مستجدات التنظيم القضاHي فيما لھ صلة بالنجاعة 

القضائية و إبراز kليات ا�ديثة لتعز[ز مقومات النجاعة القضائية والبت داخل 

  .أجل معقول 

تجليات 5عز3ز آلية تدب�0 الزمن القضا�ي لتحقيق النجاعة : ا"!ور *ول 

  القضائية 

hذا الشق من البحث س�شتغل ع34 رصد واقع البت داخل أجل معقول من خالل  .-

محاكم اململكة مس¢&شدين باألرقام و}حصائيات الصادرة عن وزارة العدل، مو®�'ن 

آجال البت .- عالق�^ا بالنجاعة القضائية، وتجليات نجاعة أداء محاكم اململكة وكيف 

) أوال(دى تأث'&hا ع34 البت داخل أجل معقول يتم $شتغال ع34 النجاعة القضائية وم

ع34 نتطرق .- الشق الثاDي ألhم مستجدات Vعز[ز أداء نجاعة اM�اكم من خالل قانون 

من قانون التنظيم القضاHي م�&ز[ن أhم مظاhر النجاعة ال:9 تؤثر .- الزمن  38.15

  ).ثانيا( القضاHي

                                                           
الوطKL حول إصالح منظومة العدالة، ميثاق إصالح منظومة العدالة،  اململكة املغر"ية، الPيئة العليا لN<وار -5

 .140ص 2013يوليوز 
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 واقع الزمن القضا�ي بمحاكم اململكة : أوال

رق .- البداية إ£3 أhم الضمانات القانونية ال:9 تم تكر�س,ا فيما لھ صلة بالبت س�تط

ع34 ان نتطرق لنجاعة أداء عمل اM�اكم من خالل قانون ) 1(داخل أجل معقول 

  ).3(ثم  نجاعة أداء عمل,ا ع34 ضوء تقار[ر وزارة العدل ) 2(التنظيم القضاHي 

 البت داخل أجل معقول  مدى تحقيق <طار القانو>ي لضمانات –  1

، خصوصا ع34 مستوى 6قبل اcوض .- تفاصيل مستجدات التنظيم القضاHي

تصر[ف العدالة، ومسألة الزمن القضاHي كعامل رئ{¨9X .- تحقيق النجاعة القضائية، 

نجد أنھ تم تخصيص مجموعة من النصوص للبت داخل أجل معقول، حيث بالرجوع 

يقدم ".. منھ نجده ينص ع34 أنھ  9لسياسية .- املادة للع,د الدو£- ل��قوق املدنية وا

املوقوف أو املعتقل ب�^مة جزائية، سر�عا إ£3 أحد القضاة أو أحد املوظف'ن اcMول'ن 

قانونا مباشرة الوظائف القضائية، و[rون من حقھ أن يحاكم خالل م,لة معقولة أو 

7أن يفرج عنھ

�مر[كية �قوق وأيضا ما تم التنصيص عليھ ضمن $تفاقية  "

^ا خالل " $Dسان لrل °cص ا�ق .- محاكمة تتوفر فy^ا الضمانات الrافية وتج̄ر

 
ً
 وفقا

ً
وقت معقول محكمة مختصة مستقلة غ'& متح'wة �انت قد أسست سابقا

8للقانون 

عليھ ضمن $تفاقية �ور�ية  ، و.- نفس السياق نجد ما تم التنصيص"

لrل °cص ا�ق .- أن " م_^ا  �6ساسية .- الفصل �ماية حقوق $Dسان وا�ر[ات 

V9سمع دعواه hيئة محكمة بصورة عادلة وعلنية خالل م,لة معقولة

و�الرجوع  "

لrل °cص ا�ق .- محاكمة " ،نجد أنھ ينص ع34 أن  120ألحrام الدستور .- فصلھ 

                                                           
يوليوز  14( 1443ذو ا?Z ة   14 - 7108املتعلق بالتنظيم القضاXي ا? ر�دة الرسمية عدد  38.15القانون رقم  -6

2022.( 
 . تماعية والثقافيةمن العPد الدو[9 ا?@اص با?<قوق \قتصادية و\ج) 9(املادة التاسعة  -7
 .من \تفاقية �مر�كية ?<قوق \_سان 8املادة  -8
 . \تفاقية �ور"ية ?<ماية حقوق \_سان وا?<ر�ات 6املادة  -9
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10عادلة، و.- حكم يصدر داخل أجل معقول 

حيث ارتقى املشرع �^ذا ا�ق من " 

اف حق عادي إ£3 حق دستوري، وجعلھ من الضمانات الدستور[ة لعموم مص

املتقاض'ن، إضافة إ£3 ما تم التنصيص عليھ .- القانون التنظي9³ املتعلق بالنظام 

يحرص القا9XY ع34 البت .- "منھ ال:9 نصت أنھ   45 �سا�9X للقضاة .- املادة

11بمقتXµ´ نصوص خاصةالقضايا داخل أجل معقول، مع مراعاة kجال اM�ددة 

 "

وغ'&hا من النصوص القانونية، حيث يظ,ر أن hذا املوضوع أخد ح'wا كب'&ا سواء ع34 

منھ  37مستوى الدو£- أو الوط�9  ، و�الرجوع لقانون التنظيم القضاHي من خالل املادة 

تطبق املساطر أمام اM�اكم وتنفذ }جراءات بما " الفقرة �خ'&ة نجدhا  تنص أنھ

12شروط اM�اكمة العادلة واح¢&ام حقوق الدفاع .- جميع مراحل التقا9XY يضمن

 ،

13و�ما يحقق البت .- القضايا وصدور �حrام داخل أجل معقول 

 " 

  نجاعة أداء عمل ا"!اكم من خالل قانون التنظيم القضا�ي املستجد -2

تبطة إن ا�ديث عن أداء اM�اكم يقودنا .- البداية الستحضار أhم املفاhيم املر 

14ب>سي'& العدالة ببالدنا وhو مف,وم النجاعة القضائية

حيث يرتبط hذا �خ'& ، 

                                                           
يوليو  30( 1432شعبان  28مكرر بتار�خ  5964من أح2ام الدستور، ا? ر�دة الرسمية عدد  120يراجع الفصل  -10

 .3600، ص )2011
، ص )2016أبر�ل  14( 1437رجب  6بتار�خ  6456من النظام �ساKfg للقضاة، ا? ر�دة الرسمية عدد  45املادة  -11

3160. 
، وqذه .ا?<ديث عن مسطرة التقا9l Kfm املسار kجراXي الواجب اتباعھ من أجل اقتضاء ا?<قوق أمام القضاء -12

 .؛ و�tتKs بصدور حكم وتنفيذه...املسطرة تنطلق ع() الدعوى 
 .املتعلق بالتنظيم القضاXي 38.15من القانون رقم  37جع مقتضيات املادة يرا -13
مفPوم النجاعة القضائية ينطوي ع� عدة مضامxن تنفذ إ[ عمق kش2االت الKv تواجھ منظومة العدالة،  -14

 .وذلك بالنظر إ[ ارتباطPا |ش2ل وثيق با?@دمات الKv يقدمPا مرفق العدالة ومدى جودتھ

 20ضمن ا!<اور �ساسية الKv جاء �~ا نص ا?@طاب املل2ي السامي بمناسبة ثورة امللك والشعب بتار�خ و9l من   -

  :9 نطاق املنظور \س�)اتي�9 إلصالح القضاء محور الرفع من النجاعة القضائية 2009غشت 

 لة النجاعة القضائية Bانت 9l  الPدف الرئ��Kf الرا|ع  ضمن  ميثاق إصالح منظومة العدا  -

اململكة املغر"ية، ميثاق إصالح منومة العدالة،  الPيئة العليا لN<وار الوطKL حول إصالح منظومة العدالة، يوليوز 

2013. 
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بالتدب'& املب�9 ع34 مقومات ا�rامة القضائية، حيث لم Dعد أمام Vسي'& عشواHي 

ي�ت�9 ب_^اية السنة، وإنما أصبح املسؤول القضاHي مسؤول عن ال�&امج اcMطط ل,ا 

نصب املسؤولية، �ل hذا .- إطار ر�ط املسؤولية وال:9 ع34 أساس,ا يتم ال¢&°· مل

باM�اسبة و.- حدود }مrانيات املتوفرة واملرصودة باقتصاد وفعالية .- تدب'& الشأن 

القضاHي من أجل تحقيق النجاعة القضائية .- التنظيم القضاHي ا�ا£- من خالل 

م القضاHي لسنة املستجدات ال:9 أVى �^ا وال:9 لم تكن متواجدة ضمن ظ,'& التنظي

 21وقد تم التنصيص ع34 أداء نجاعة اM�اكم .- مواضع متعددة م_^ا مقتضيات املادة 

تطبيقا ملقتضيات القانون التنظي9³ لقانون املالية، و.- إطار $ح¢&ام " ... وال:9 تنص   

التام ملبدأ استقالل السلطة القضائية واختصاص,ا، و�رامج نجاعة أداء اM�اكم، 

أhداف �ل برنامج، ومؤشرات القياس املرتبطة �^ا، وذلك بت�سيق وثيق مع  وتحدد

15اBMلس �ع34 للسلطة القضائية واملسؤول'ن القضائي'ن و}دار['ن باM�اكم

. " 

وVعليقا عh 34ذا النص يبدو لنا أن نجاعة أداء اM�اكم أصبح ال¢wام ملقى ع34 عاتق 

لطة القضائية، حيث أن hذه �خ'&ة مرتبطة �ل من وزارة العدل واBMلس �ع34 للس

بأرقام وإحصائيات يتم التعامل مع,ا من خالل تطو[ر املؤشر داخل �ل معطى، إضافة 

دراسة " ... من نفس القانون  33إ£3 ما تم التنصيص عليھ ضمن مقتضيات املادة 

.. الطرق الكفيلة بالرفع من نجاعة �داء باM�كمة وتحديث أساليب العمل �^ا
16

" ،

حيث أن اBمعية العامة للمحكمة من ب'ن املسائل ال:9 س{تم مناقش�^ا �- طرق الرفع 

من نجاعة أداء اM�اكم والطرق ا�ديثة ال:9 يمكن استعمال,ا لتحديث أساليب العمل 

 . وتطو[رhا ليتم $رتقاء بنجاعة أداء اM�اكم

وhو التدب'& ع34 أساس  قد جاء بمستجدات جديدة أال 38.15املالحظ أن القانون 

النتائج، و�- ع34 مستو[ات متعددة سواء Vعلق �مر بتصفية �حrام والقرارات 

                                                           
  14 -7108املتعلق بالتنظيم القضاXي ا? ر�دة الرسمية عدد  38.15القانون رقم من  21راجع مقتضيات املادة ي -15

 ).2022يوليوز  14( 1443ذو ا?Z ة 
  14 -7108املتعلق بالتنظيم القضاXي ا? ر�دة الرسمية عدد  38.15القانون رقم من  33راجع مقتضيات املادة ي -16

  ).2022يوليوز  14( 1443ذو ا?Z ة 
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القضائية، ذلك ألن ال,دف الذي Vس3¹ إليھ أي منظومة عدالة hو $رتقاء بنظام 

العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، باعتبارhا سلوك أ�سر للمساطر القانونية .- 

لك بالبت داخل أجل معقول من خالل مجموعة من التداب'& ال:9 ترمي أسرع kجال وذ

إV 3£س,يل ولوج املتقاض'ن للمحاكم، وVسر�ع معاBة امللفات وتجو[د �حrام 

 .وتنفيذhا، و�التا£- الرفع من فعالية ونجاعة القضاء

  N5&يص واقع نجاعة أداء ا"!اكم عLM ضوء تقار3ر وزارة العدل -3

17عناصر النجاعة القضائية وخصوصا البت داخل أجل معقول إن ا�ديث عن أhم 

 ،

cdVيص واقع البت .- القضايا ببالدنا من خالل }حصائيات الصادرة يجرنا أوال إ3£ 

بال�سبة  2021، حيث بالرجوع ل,ذه �خ'&ة نجد أنھ خالل سنة 18عن وزارة العدل

كما  164911ما مجموعھ للمحكمة $بتدائية املدنية تم BCVيل ع34 املستوى املدDي 

أما  192690أما بال�سبة للرائج املدDي  155755بلغ عدد اr�Mوم م_^ا ما يقارب 

 . 36935بال�سبة للمخلف 

.- hذا }طار ،  يبدو لنا من خالل مالحظتنا ل,ذه �رقام أن عدد القضايا اcMلفة �- 

سنة أو س�ت'ن أو  أرقام ®cمة أي أن hناك أناس ¼Bلوا ملفا�^م ومر عBCV 34يل,ا

ثالثة أو أك½&، و بالرجوع لإلحصائيات املرتبطة باM�كمة $بتدائية بفاس، نجد أن 

و�لغ عدد   53435وحكم م_^ا  58566ملف والرائج م_^ا  51615املBCل املدDي بلغ 

وhو رقم صغ'& مقارنة باM�كمة $بتدائية املدنية بالدار البيضاء،  5131اcMلف فy^ا 

حيث أنھ  1448239ع لإلحصاء العام، نجد أن محاكم اململكة ¼Bلت قرابة و�الرجو 

وhو رقم يفوق ما تم BCVيلھ خالل سنة  1719989ما زالت قرابة  2021خالل سنة 

، حيث �عود السTب ل¢&اكم عدد اcMلف BMموعة من السنوات، وما يفسر hذا  2021

                                                           
ال يقتصر البت داخل أجل معقول ع� وجود مسطرة للتقاKfm، بل يجب أن ت2ون qذه املسطرة سر�عة وم�سرة  -17

 .ح2ام داخل أجل معقول غx) معقدة، أي ما *عرف بصدور \ 
الtشاط ، يراجع  املوقع الرس�K  2021اململكة املغر"ية، وزارة العدل، الtشاط العام للمحاكم العادية لسنة  -18

 .. - Ministère de la Justiceالعام للمحاكم
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أي أن  1472018ات �شأ�^ا قرابة أيضا hو أن عدد القضايا ال:9 تم صدور أحrام وقرار 

محاكم اململكة ع34 مستوى التخصص املدDي حكمت أك½& مما ¼Bلت أي أ�^ا تجاوزت 

 . D%  100سبة 

 38.15و.- hذا السياق يبدو أن ما تم التأكيد عليھ و}شارة إليھ ضمن القانون رقم 

وزارة العدل  واملتعلق بالتنظيم القضاHي hو عمل كرسھ الواقع العم4-، حيث أصبحت

ت�شر برسم �ل سنة تقر[را مفصال حول Dسبة القضايا املBCلة والرائجة واr�Mومة 

واcMلفة، كما أ�^ا تحدد .- تقر[ر نجاعة �داء، �رقام و}حصائيات ال:9 ي�ب�- 

19الوصول إلy^ا برسم �ل سنة مالية

. 

نية الرفع من hذه وعند ا�ديث عن نجاعة عمل اM�اكم، فإننا نتحدث عن مدى إمrا 

املؤشر ح:´ يق¢&ب من الصفر وhو ما ال يمكن تصوره ع34 اعتبار أن الكث'& من 

20القضايا ال دخل للقضاء .- التحكم .- أجل,ا نظرا لتعدد الفاعل'ن

.- منظومة  

ومن شأن اختالل أي ج,از عن الغايات املو�لة إليھ أن يؤثر ع34 س'& العدالة العدالة، 

ن عملية }صالح ال ي�ب�- النظر إلy^ا من زاو[ة أن قانون التنظيم كrل، و�التا£- فإ

21القضاHي hو حل ألزمة الزمن القضاHي

أو تحقيق النجاعة ع34 مستوى العمل  

 .القضاHي

  

                                                           
�عز�ز املوقع \لك�)و_ي  2022اململكة املغر"ية، وزارة \قتصاد واملالية مشار�ع نجاعة �داء لقطاع العدل سنة  -19

 . (finances.gov.ma)اململكة املغر"ية -وزارة \قتصاد و املالية املغر"ية  -نجاعة أداء التدبx) العمومي 
لعدالة أو يقصد بالفاعلxن ضمن qذا البحث Bل متدخل :9 منظومة العدالة من متقاضxن أو مجموع م�K ا -20

 .وغq(xا من الفاعلxن...مؤسسات سواء ح2ومية أو غx) ح2ومية نقابات مPنية 
ا?<كم بالتبليغ، أو ا_ع2اسات تجذر kشارة أن معظم املشاBل الKv تكرس البطء :9 التقا9l Kfm مرتبطة إما  -21

إضافة إ[ ا_ع2اسات ع� زمن التقاKfm أو ا_ع2اسات ا?<كم |عدم القبول ع� زمن التقاKfm |عدم \ختصاص 

وا_ع2اسات آجال $در الوقت ب�ن ك��ة تأجيل ا��لسات وتأخر النطق با��كم التنفيذ ع� الزمن القضاXي، و

 9lو Kfmتكرس البطء :9 التقا Kvر الqم مظاqا أPلB ة(xذه �خq لتبقى Kfmأجل التقا ا?@()ة املعيبة املنجزة ع�

  ون املسطرة املدنية،خارج موضوع التنظيم القضاXي ومرتبطة بقان
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  التنظيم القضا�ي مستجدات 5عز3ز النجاعة القضائية من خالل : ثانيا

لقضائية من خالل قانون سن�&ز من خالل hذا اM�ور ألhم مظاhر تكر�س النجاعة ا

ثم إ£3 �قسام املتخصصة ) 1(التنظيم القضاHي، س�تطرق إ£3 اcر[طة القضائية 

ع34 أن نتطرق إ£3 اBلسات التنقلية ) 2(كتوجھ جديد لتقر[ب العدالة للمتقاض'ن 

 ).4(ثم إ£3 ترجمة الوثائق ) 3(كنوع من أنواع تقر[ب العدالة للمتقاض'ن 

 ئية توسيع ا�&ر3طة القضا -1

، ال يمكن أن يتم إال بتوف'& مرافق 22إن ا�ديث عن تقر[ب العدالة من املتقاض'ن

عند ا�ديث  38.15يمكن ال�Bوء إلy^ا، وhو ما تم التطرق إليھ .- بداية القانون رقم 

من نفس  2عن اcر[طة القضائية، حيث ثم التنصيص ضمن مقتضيات املادة 

وزع اM�اكم ع34 ال¢&اب الوط�9 بمرسوم �عد تحدد اcر[طة القضائية وت" القانون 

استطالع رأي اBMلس �ع34 للسلطة القضائية وال,يئات امل,نية املعنية، مع مراعاة 

¾Bم القضايا واملعطيات اBغرافية والديموغرافية و$جتماعية، وكذا التقسيم 

 . }داري للمملكة عند $قتضاء

حيث بالرجوع إ£3 " عطيات $قتصادية واملاليةوترا3v بال�سبة للمحاكم التجار[ة امل

بلغ عدد محاكم املرسوم املنظم لتوز�ع خرائط اM�اكم ع34 مستوى ر�وع اململكة 

محكمة است¿ناف �عد إDشاء محكمة است¿ناف  23سوم �خ'& $ست¿ناف حسب املر 

، 2017محكمة است¿ناف .- املرسوم السابق الصادر سنة  22، �عدما �انت 23جديدة

                                                           
22-  يقصد باملتقاq 9: Kfmذا البحث الفرد أو املواطن مستخدم العدالة أو ال�@ص الذي يرغب :9 الوصول إ[

qو نفس \صطالح املستعمل ضمن أح2ام الدستور :9 الباب السا|ع املتعلق بحقوق املتقاضxن وقواعد "العدالة 

 .سx) العدالة
 2 -  7079املتعلق بالتنظيم القضاXي، ا? ر�دة الرسمية عدد ) 2022ف()اير  25 (صادر  2.22.61مرسوم رقم  -23

وثم �غيx) الفصل الثالث، حيث أن عدد محاكم \ست�ناف أصبح . 2284، الصفحة )2022أبر�ل  4(  1443رمضان 

 .محكمة) 23(محدد :9  ثالث وعشر�ن 
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محاكم 10، و�لغ عدد اM�اكم التجار[ة  24و�لغ عدد اM�اكم }دار[ة Vسع محاكم
25

 

مركز قا9XY املقيم، وhذا �رقام تظ,ر بجالء  85وارتفع عدد مراكز القا9XY املقيم إ3£ 

التحسن امل��وظ الذي عرفتھ الب�ية التحتية ال:9 تم استعراض,ا ع34 مستوى توز�ع 

بحت موسعة ع34 مستوى مختلف ر�وع اململكة، اcر[طة القضائية، حيث أص

 1974وخاصة إذا ما تمت مقارنة hذا العدد من اM�اكم بما �ان عليھ �مر سنة 

محكمة ابتدائية سنة  30محكمة ابتدائية عوض  84أن عدد اM�اكم حاليا hو ،حيث 

محكمة است¿ناف  23، كما أصبحنا نتحدث عن 1965محكمة سنة  45، وعوض 1974

، 1974محاكم سنة ) 9(وVسعة 1965محاكم است¿ناف خالل سنة ) 3(ثالثة  عوض

hذا دون ا�ديث عن اM�اكم املتخصصة من محاكم تجار[ة ومحاكم إدار[ة، وانتقال 

 9XY9 خالل سنة  4250إ£-  1964خالل سنة ) 100(عدد القضاة من مائة قاXYقا

و�-  2022ي سنة م��ق قضاH 250و 2020م��ق قضاHي خالل سنة  150مع  2021

أرقام تو®· بامللموس أن تقر[ب العدالة من املتقاض'ن أصبحت من أولو[ات إصالح 

  .منظومة العدالة

  إحداث أقسام متخصصة لتقر3ب العدالة من املتقاض�ن -2

ن�Á مشرع التنظيم القضاHي توج,ھ اBديد من خالل التنصيص ع34 إحداث أقسام 

من القانون أن  5نصت مقتضيات املادة  متخصصة داخل اM�اكم $بتدائية، حيث

، حيث نصت الفقرة 26من مبادئ التنظيم القضاHي ع34 اعتماد �قسام املتخصصة

�خ'&ة من نفس القانون أن التعي'ن .- اM�اكم و�قسام �عتمد ع34 مبدأ التخصص، 

ية اM�اكم $بتدائ" من قانون التنظيم القضاHي تنص ع34 أن  43و�الرجوع للمادة 

                                                           
 2 -  7079التنظيم القضاXي، ا? ر�دة الرسمية عدد املتعلق ب) 2022ف()اير  25( صادر  2.22.61مرسوم رقم  -24

 .2287الصفحة ). 2022أبر�ل  4(  1443رمضان 
 2 -  7079املتعلق بالتنظيم القضاXي، ا? ر�دة الرسمية عدد ) 2022ف()اير  25( صادر  2.22.61مرسوم رقم  -25

 .2285الصفحة ). 2022أبر�ل  4(  1443رمضان 
*عتمد التنظيم القضاXي أيضا ع� مبدأ القضاء املتخصص، السيما " ""تنص  38.15من القانون  5املادة   -26

 .."بالtسبة للمحاكم و�قسام املتخصصة 
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ذات الوالية العامة املشتملة ع34 أقسام متخصصة .- القضاء التجاري وأقسام 

و أن تأليف  اM�اكم $بتدائية ذات الوالية العامة  "متخصصة .- القضاء }داري 

، حيث يتم إDشاء 27أصبح �شتمل ع34 أقسام القضاء التجاري وأقسام القضاء }داري 

من  44نصوص عليھ ضمن مقتضيات املادة hذه �قسام بمقتXµ´ مرسوم كما hو م

ت�شأ بمرسوم �قسام املتخصصة .- القضاء التجاري و�قسام " نفس القانون 

املتخصصة .- القضاء }داري باM�اكم $بتدائية املعنية �عد استطالع رأي اBMلس 

,ا �ع34 للسلطة القضائية وال,يئات امل,نية املعنية، يحدد مقرhا ودوائر اختصاص

اM�4-، كما أن القضاة املعين'ن ضمن hذه �قسام س{تم مراعاة  مبدأ التخصص 

 46عند Vعيي_^م ضمن hذه �قسام وhو ما تم التأكيد عليھ ضمن مقتضيات املادة 

وكذا القضاة املنتدبون .- .... من ب'ن قضاة اM�كمة $بتدائية"  من نفس القانون 

املتخصصة .- القضاء التجاري، واملفوضون قضايا صعو�ات املقاولة باألقسام 

وhذا .." امللكيون للدفاع عن ا�ق والقانون باألقسام املتخصصة .- القضاء }داري 

للم��ق'ن القضائي'ن  44النh �Áو ما تم اعتماده .- املع,د العا£- للقضاء  ضمن الفوج  

ع34 مستوى  ، حيث أصبح .- السنة الثانية من التrو[ن �عتمد ع34 مبدأ التخصص

، وhذا التوجھ hو مطلب أسا�9X تم التعب'& عنھ 28القضاء التجاري والقضاء }داري 

ضمن الكث'& من الندوات وسيقدم خدمات ملرتفقي العدالة .- �عض املناطق ال:9 ال 

حيث أن منطق إDشاء محكمة سيrلف الدولة م'wانية  يوجد �^ا محاكم متخصصة،

 w',مة ع34 مستوى البناية وتجc® شر[ة والتنظيميةTا�^ا باإلضافة إ£3 املوارد ال

والتدب'&ية، مع العلم أن عدد القضايا قد ال يتجاوز ا�د �دDى لعدد القضايا ال:9 

ي�ب�- البت فy^ا، وأن عدد القضايا �- ال:9 تحدد hل يمكن وضع محكمة من عدمھ، 

لدار البيضاء فع34 سTيل املثال ال يمكن ا�ديث عن عدم وجود محكمة تجار[ة با

ملف   66000ما يقارب  2020كقطب اقتصادي، حيث بلغ عدد القضايا املBCلة سنة 

                                                           
 ".يرا�9 تخصص القضاة عند �عيي�~م :9 ا!<اكم و�قسام املتخصصة" ونصت نفس املادة :9 الفقرة �خx)ة  -27
 أرض الواقع تم ت��يلPا ع� مستوى قانون التنظيم القضاXييظPر أن الكثx) من املمارسات الفض� املوجودة ع� 28 . 
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،  كما ال يمكن ا�ديث عن وضع محكمة تجار[ة بمدينة ورززات 29وhو رقم جد ®cم 

 .ب'ن املدDي والزجري  3360ع34 اعتبار أن عدد القضايا املBCلة باM�كمة كrل hو 

باملBCل واr�Mوم �عطي القائم'ن ع34 الشأن القضاHي وضع  و�التا£- فإن ر�ط اM�اكم 

تصور حول وضع اcر[طة القضائية واملدن ال:9 تحتاج,ا اM�اكم أو �قسام 

 .املتخصصة وhو توجھ سديد للمشرع املغر�ي

  ا��لسات التنقلية وتقر3ب العدالة -3

,وم تقر[ب العدالة من املستجدات ال:9 أVى �^ا قانون التنظيم القضاHي وال:9 تكرس ملف

يمكن حيث ." 38.15من قانون  3من املتقاض'ن ما تنص عليھ مقتضيات املادة 

-4�M30للمحاكم عقد جلسات تنقلية ضمن دوائر اختصاص,ا ا

وقد أتاح hذا القانون " 

من خالل املقتh ´Xµذه }مrانية .- حاالت استÂنائية، وعند ا�ديث عن غرف قضاء 

بجلسات تنقليھ بإحدى اBماعات الواقعة بدائرة اختصاص القرب و[مكن ل,ا القيام 

 . اM�كمة ال¢&ابية وhو تأكيد ع34 التوجھ السابق

واملالحظ .- hذا الصدد أنھ تم تحو[ل أقسام قضاء القرب كما hو متعارف علy^ا .- 

إ£3 غرف عوض أقسام، إضافة إ£3 إمrانية إحداث غرف م��قة بمحاكم  1974ظ,'& 

ة، لكنھ لم يحدد الغاية م_^ا أو �سباب ال:9 ع34 أساس,ا يمكن إحداث الدرجة الثاني

 .hذه الغرف

  ترجمة الوثائق للبت XY أجل معقول  -4

أVى قانون التنظيم القضاHي اBديد بمسألة م,مة و�- ترجمة الوثائق، وال:9 �انت        

ملستوى، تكرس البطء ع34 مستوى التقا9XY،  حيث �ان hناك فراغ Vشر�¹- عh 34ذا ا

و�انت الوثائق باللغة �جنTية تضع القا9XY و�طراف .- أحد السياقات و�- hل 

                                                           
الtشاط العام ، راجع  املوقع الرس�K  2021اململكة املغر"ية، وزارة العدل، الtشاط العام للمحاكم العادية لسنة  -29

 . - Ministère de la Justiceللمحاكم
يمكن للمحاكم عقد جلسات تنقلية ضمن دوائر " :9 فقر ~ا الثانية   3تنص املادة  38.15املادة من القانون  -30

 "اختصاصاqا ا!<�9 
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ال¢&جمة ضرور[ة وhل ي�ب�- أن تrون مصاحبة لrل إجراء، إذ أن �عض �طراف وألجل 

تأخ'& البت يتم الدفع بضرورة ترجمة الوثائق وhو ما يجعل اM�كمة Vستجيب ل,ذا 

rلفة}جراء الذي يتطلب وقت وت . 

ومن أجل ت{س'& hذه املسألة تم النص ع34 أن اللغة العر�ية �صل، من خالل املادة    

ظل اللغة العر�ية لغة التقا9XY واملرافعات وصياغة ت"  من قانون التنظيم القضاHي 14

وتأVي .- الفقرة " �حrام القضائية أمام اM�اكم، مع تفعيل الطا�ع الرس9³ لألماز�غية

rي تنص ع34 أنھ يمكن تقديم الوثائق واملس>ندات للمحكمة وإرفاق الوثائق الثانية ل

" من نفس القانون  14ب¢&جم�^ا باللغة العر�ية، حيث تنص الفقرة الثانية من املادة 

تقدم الوثائق واملس>ندات للمحكمة باللغة العر�ية، و.- حالة }دالء �^ا بلغة أجنTية، 

ب¢&جمة إ£3 اللغة العر�ية مصادق ع34 ��تھ من قبل يمكن للمحكمة أن تطلب إرفاق,ا 

ترجمان محلف كما يمكن للمحكمة وألطراف الwxاع أو الش,ود $ستعانة أثناء 

اBلسات ب¢&جمان محلف Vعينھ اM�كمة أو تrلف °cصا بال¢&جمة �عد أن يؤدي 

وhو خالف للوضع السابق الذي �ان يفرض ضرورة ترجمة  مختلف " اليم'ن أمام,ا

وhذا ما �ان الوثائق �غض النظر عن طبيع�^ا أو إمrانية إثارة املسألة والدعوى سار[ة  

  .يضيع الزمن القضاHي ع34 املتقاض'ن

\ليات ا�!ديثة XY  5عز3ز النجاعة القضائية عLM ضوء التجارب :ا"!ور الثا>ي 

 املقارنة

[ف العدالة، من سنعا� ضمن hذا الشق الثاDي من الدراسة kليات ا�ديثة لتصر 

خالل التطرق للتوجy^ات الصادرة عن �عض املؤسسات فيما لھ صلة بنجاعة أداء 

اM�اكم و�الضبط ما يرتبط بتحس'ن وضعية البت داخل أجل معقول، وتقر[ب 

أما .- الشق الثاDي فسنعا� أحد املواضيع ال:V 9عت�& ) أوال(العدالة من املتقاض'ن

ملشا�ل ال:9 تواجھ العمل غ'& الروتي�9 وhو التحول ا�ل BMموعة من املعضالت وا

 ).ثانيا( الرق9³ لإلدارة القضائية 
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 kليات ا�ديثة لتصر[ف العدالة بفعالية ونجاعة: أوال

ال شك أن kليات املرتبطة بتصر[ف العدالة �- كث'&ة ومتنوعة، رغم ذلك نجد أن 

ات ال:9 يمكن بواسط�^ا Vعز[ز قانون التنظيم القضاHي قد استحدث مجموعة من kلي

 . النجاعة القضائية والبت داخل أجل معقول 

.- hذا }طار سنحاول التطرق إ£3 �عض التوصيات الفض34 ع34 املستوى الدو£- فيما 

ع34 أن نتطرق لبعض املمارسات .- تفعيل ) 1(لھ مالھ صلة بالبت داخل أجل معقول 

 ).2(البت داخل أجل معقول 

  ) البت داخل أجل معقول (�0 الزمن القضا�ي عLM مستوى تدب -1

Vعت�& مسطرة التقا9XY املسار }جراHي الواجب اتباعھ من أجل اقتضاء ا�قوق أمام 

السلطة القضائية؛ وhذه املسطرة تنطلق ع�& الدعوى، وت�ت�9 بصدور حكم وتنفيذه 

̂انية البت XY القضايا [سرعداخل أجل معقول، و ة من ألجل الوصول إ_L حقيقة إم

ب'ن متطلبات السرعة .- حسم الwxاعات واح¢&ام حقوق ي�ب�- التوفيق   ...عدمھ

الدفاع وما يمليھ القانون وقواعد العدالة، وhو من �مور الصعبة للغاية، بل 

؛ درجة 5عقد القضية :و�ستحيل .- �عض القضايا، وhذا راجع إ£3 العوامل التالية

 . مسطرة التقاjkl الفاعل�ن XY ؛ دور أطراف الefاع سلوك

ل,ذا سنعتمد ع34 إحدى الدراسات ال:9 أنجز�^ا ال�Bنة �ور�ية للنجاعة القضائية 

حول كيفية تدب'& الزمن القضاHي وكيف تدعم ال�Bنة �ورو�ية لفعالية العدالة 

31التا�عة BMلس أورو�ا الدول �عضاء .- املنظمة .- تحس'ن فعالية أنظم�^ا القضائية

 

أجل ضمان اح¢&ام,ا وتلبية انتظارات املتقاض'ن،  واق¢&حت ال�Bنة أن  وجود�^ا من

32يتوفر النظام القضاHي ع34

: 

                                                           
31  - commission européenne pour l’efficacité de la justice(cepej) , lignes directrices révisées 
du centre SATURN pour la gestion du temps judiciaire, du temps judicaire (3 éme révision) 
Strasbourg 3 et 4 décembre 2018 p : 3 
32   - commission européenne pour l’efficacité de la justice (cepej) , lignes directrices 
révisées du centre SATURN pour la gestion du temps judiciaire, Strasbourg le 12 décembre 
2014. p :15 
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 ضرورة توفر الشفافية والefاmة -

لعل أول إجراء ي�ب�- اح¢&امھ من املتقا9XY أن يrون مساhم .- تدب'& الزمن القضاHي، 

'ن الوصول cMتلف وأن تrون مدة }جراءات قابلة للت�بؤ، وع34 إمrانية املتقاض

 .}جراءات املتعلقة بالقضية ومد�^ا ع34 حسب نوع �ل قضية

بالرجوع إ£3 قانون املسطرة املدنية، نجد أنھ ينص ع34 أن التقا9XY ي�ب�- أن يrون 

من قانون ) 5(بحسن نية وhو ما تم التنصيص عليھ ضمن مقتضيات املادة اcامسة 

Hي نجد أنھ تم التنصيص ع34 ضرورة ممارسة ، و�الرجوع لقانون التنظيم القضا33م .م

34القضاة وموظفي كتابة الضبط عمل,م بwxاhة

.  

وما يمكن BCVيلھ ع34 نظام }جراءات القانونية املعمول �^ا hو أن Vعدد الفاعل'ن .- 

املنظومة يجعل التحكم .- املدة الزمنية صعبا ، وخاصة .- غياب حسن النية 

hذه التوصية ي�ب�- إيالء $hتمام لتخليق املنظومة والتقا9XY �سوء نية، ولتwxيل 

 .القضائية كما hو منصوص عليھ ضمن ميثاق إصالح منظومة العدالة

 تحديد املدة املثالية -

ي�ب�- أن تrون مدة }جراءات مثالية، ذلك أن املص��ة العامة تقت9Xµ أال تrون مدة 

rاالت يجب أال ت�ون قص'&ة ألنھ .- �عض }جراءات طو[لة للغاية، و.- �عض ا

�35حيان قد تؤدي ا£3 تقييد حق املتقاض'ن .- ال�Bوء للعدالة

.  

                                                           
 .يجب ع� Bل متقاKfm ممارسة حقوقھ طبقا لقواعد حسن النية -33
ستقالل وتجرد يمارس القضاة مPامPم با" من قانون التنظيم القضاXي  38.15من القانون رقم  35تنص املادة  -34

ونزاqة واستقامة ضمانا مساواة ا? ميع أمام القضاء، و�تولون حماية حقوق �A@اص وا? ماعات وحر�ا ~م 

يمارس موظفو كتابة الضبط مPامPم  .من الدستور  117وأم�~م القضاXي، وتطبيق القانون طبقا ألح2ام الفصل 

 ".بتجرد ونزاqة واستقامة
35  - 35  - commission européenne pour l’efficacité de la justice(cepej) , lignes directrices pour 
une meilleure intégration de l’usager dans les systèmes judiciaires document adopté par la 
cepej lors 36 éme réunion plénière les 16 et 17 Juin 2021 p : 5 
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يجب أال يتأثر �سلوك املتقاض'ن، حيث يجب أن : إدارة الوقت XY <جراءات القضائية

يrون �شrل محايد وموضوv- مع ضرورة أن تrون املدة }جمالية لإلجراءات مناسبة 

  ._^ائية بما يتوافق مع �hداف ال:9 �س3¹ إلy^ا املتقاض'نمن بداي�^ا إ£3 الن>يجة ال

 k نجد أن املنظومة }جرائية املعمول �^ا تحدد �عض ´Xµذا املقتh 3£جال و�الرجوع إ

ع34 مستوى �عض }جراءات، لكن .- الغالب ما تحدد السلطة التقدير[ة املمنوحة 

ال محددة ي�ب�- $ل¢wام للقا9XY مدى جاhز[ة القضية من عدمھ، إذ ل{س hناك آج

ب'ن وضع املقال $فتتاÆ- و�'ن وضع املذكرة اBوابية حيث أن تار[خ اBلسات يحدده 

القا9XY، و�ع'ن �جل دون تحديد قانون }جراءات ا�د �قXÇ´ و�دDى ب'ن اBلسة 

  .وجلسة

ف أما بخصوص سلوك �طراف، ف,ناك مجموعة من املمارسات ال:9 يتدخل فy^ا أطرا

القضية لتغي'& مسار الدعوى، وDستحضر .- hذا الصدد نقطة Vغي'& اM�امي، حيث 

أن اM�امي اBديد يطلب م,لة للدفاع، فيما نجد ترجمة الوثائق و التأخ'& ع34 

مستوى إعداد ا�c&ة ال:9 قد ال تنجز أحيانا، مما يضطر معھ إV 3£غ'& اcب'& أو منحھ 

موقف املشرع .- تنظيم آجال مختلف إجراءات  عدم وجاhة ودقةم,لة، و�التا£- 

وجود آجال طو3لة أو  غياب تحديد آجال لبعض <جراءات؛ .- التقا9XY سواء

  .لبعض <جراءات،

 [عض املمارسات XY تفعيل البت داخل أجل معقول  -2

 :ضرورة التخطيط وجمع البيانات -

ط، وذلك بتحديد يجب تخطيط مختلف }جراءات سواء ع34 املستوى العام أو املتوس

مدة مختلف القضايا و}جراءات حسب نوعية القضايا وطبيع�^ا بداية بالتحض'& 

 3vللقضية ،حيث يتم اف¢&اض مختلف }جراءات ال:9 س{سلك,ا امللف �عد تبليغ املد

عليھ، وذلك باستقبال اM�ام'ن ووضع مخطط لوضع املذكرات والتعقيب وإمrانية 

ا، �ل hذا .- إطار Vشار�ي ب'ن اM�امي والقا9XY واملفوض $ستعانة بخ�&اء من عدم,
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القضاHي واcب'& و$تفاق عh 34ذه املراحل سيعزز روح املسؤولية لrل فاعل بما hو 

 .مو�ول إليھ

لذلك يبقى للمتقاض'ن أ�ق .- أن يتم اس>شار�^م واشعارhم �شأن إدارة طول 

ر[خ وتقديم اBدول الزم�9 Bميع }جراءات القانونية، واملشاركة .- تحديد التوا

مراحل }جراءات القضائية، إضافة إ£3 ضرورة مراقبة طول }جراءات القانونية خالل 

، وhذا النظام ي�ب�- أن يجعل من املمكن تقديم )نظام داخ4-(نظام جمع املعلومات 

بيانات إحصائية مفصلة �سرعة عن طول }جراءات ع34 املستوى العام وتحديد 

� .االت ال:9 �عت�& أجال البت فy^ا غ'& معقول للتدخل وتÈ�يح $ختالالتا

وع34 اM�كمة اcMتصة .- امللف أن Vعمل عBCV 34يل مراحل اM�اكمة ومختلف 

املعلومات املتعلقة بمراحل س'& امللف، وأن تrون متاحة M�كمة $ست¿ناف عند 

رة .- امللف M�اكم $ست¿ناف است¿ناف القضية و[�ب�- أن Vسمح املعلومات املتوف

باح>ساب إجما£- الوقت الذي يقضيھ امللف .- اM�كمة واcطوات ال:9 قطع,ا، و.- 

وغ'&hا من ... $ست¿ناف كذلك ومثال ع34 ذلك اف¢&اض إمrانية الطعن بالنقض

  .$حتماالت hذه املراحل ي�ب�- بواسط�^ا تنظيم مراحل القضية

دأت اM�اكم Vعمل ع34 مراقبة }جراءات القضائية ال:9 وتجدر }شارة أنھ عمليا ب

Vعرف,ا �عض امللفات وال:9 يطول أجل,ا داخل اM�اكم، حيث بدأ مراقبة اBMلس �ع34 

للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة إما عن طر[ق تقديم شrاية إh 3£ات'ن 

كماملؤسست'ن أو من خالل خاليا الرصد املوضوعة داخل اM�ا
36

. 

 املرونة XY إدارة وقت <جراءات   -

ي�ب�- تكييف إدارة وقت }جراءات القانونية والقضائية مع متطلبات }جراءات امل��ة 

توÉ- ا�ذر عند وضع حدود زمنية .- ال>شر�عات والنصوص العامة �خرى حيث 

                                                           
لسلطة القضائية، دور�ة الرئ�س املنتدب للمجلس �ع� للسلطة القضائية اململكة املغر"ية، ا! لس �ع� ل -36

  .2021د*سم()  29حول النجاعة القضائية، 

 .إيالء القضايا املزمنة عناية خاصة للوقوف ع� أسباب تأخx) البت وإيجاد حلول لPا -
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القانون ع34 يجب مراعاة $ختالفات، وعند تحديد املواعيد ي�ب�- $ل¢wام �^ا إذا نص 

أنواع معينة من القضايا ل,ا طا�ع �ولو[ة أو تتطلب حال عاجال، في�ب�- تفس'& hذه 

القاعدة العامة بطر[قة معقولة .- ضوء ال,دف الذي من أجلھ منح الطا�ع $ستBÊا£- 

 .أو �ولية

  التعاون املسؤول مع جميع *طراف -

ف الفاعل'ن .- املنظومة باعتبار أن .- hذا الصدد البد من التعاون املسؤول ب'ن مختل

ومن شأن اختالل ... العدالة يتدخل .- عمل,ا القا9XY و�اتب الضبط واM�امي واcب'& 

أي ج,از عن الغايات املو�ولة إليھ أن يؤثر ع34 س'& العدالة كrل، و�التا£- فإن عملية 

لy^ا من زاو[ة }صالح ال ي�ب�- النظر إلy^ا من زاو[ة املتقا9XY بل يجب أن ينظر إ

 .مختلف الفاعل'ن بمنظومة العدالة

 <دارة ا��يدة للوقت XY <جراءات التنفيذية -

يجب إزالة أو Vعديل القواعد القانونية بما يتالءم مع مبادئ }جراءات القضائية 

$ل¢wام باملساhمة .- }دارة اBيدة للوقت وال:9 تقع مع ضرورة لتحس'ن س'& العدالة 

 .مختلف الفاعل'ن ضمن منظومة العدالةع34 عاتق 

  إضافة إ£3 تضم'ن طول }جراءات ال:V 9سلك,ا  القضايا .- بيانات اM�كمة 

وت>بع,ا من خالل ¼Bل إحصاHي تتوفر فيھ معلومات �افية �شأن مدد القضايا 

بحسب �نواع اcMتلفة للقضايا، ومدة جميع مراحل القضية مع ضرورة تحقيق 

الدوائر القضائية، حيث تل¢wم ال,يئات القضائية بمراقبة مدى  �hداف بمختلف

$متثال للم,ل الزمنية اM�ددة املتفق علy^ا مع �طراف، وإذا ما تمت مالحظة 

انحرافات عن املعاي'& و�hداف املتعلقة بمدد }جراءات يجب اتخاذ إجراءات سر�عة 

ف¢&ات اcمول أثناء }جراءات  ملعاBة أسباب hذه التناقضات، كما ي�ب�- مراقبة

القضائية الطو[لة للغاية، وBdVيع استخدام التكنلوجيا ا�ديثة .- اM�اكم خصوصا 

 .ع34 مستوى إدارة القضايا وذلك بتقليص مدة }جراءات القانونية والقضائية
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ومن hنا يجب ترت{ب املسؤولية كrل، حيث أن �ل من VسTب بفعل أو تقص'& .- تأخ'&  

ية ي�ب�- مساءلتھ مع وجوب اح¢&ام املعاي'& و�hداف اM�ددة إلدارة الوقت مع القض

وجوب استدراك $نحرافات عن اBدول الزم�9 املتفق عليھ .- حدhا �دDى 

  .و$قتصار ع34 ا�االت ال:9 تrون ل,ا ما ي�&رhا �عد موافقة جميع �طراف

  )ة العقار3ة للمبا>ي السياس( تقر3ب العدالة من املتقاض�ن :  ثانيا

مرتبطة بداية بضرورة ) اM�اكم(الشك أن السياسية العقار[ة للمباDي القضائية 

cdVيص وضعية البناية من الناحية الكمية عن طر[ق معطيات وأرقام لتحديد حال�^ا 

 -الوصول للمعلومة  -التج,'wات �ساسية والرقمية( ع34 ضوء $ل¢wامات القانونية 

 -املوقع اBغرا.- للمب�´  - الصيانة  –الÈ�ة  –النظافة  -املتعلقة باملعاق'ن التج,'wات 

 -�ماكن اcMصصة للمتقاض'ن �ماكن kمنة اcاصة ببعض الفئات مثل �طفال

ومن امل,م ر�ط السياسة العقار[ة ) السالمة من ا�رائق وغ'&hا من التج,'wات -الش,ود

  .اق التنمية ا�ضر[ة املتوسطة والطو[لة �مدللمباDي القضائية  بالنظر .- آف

والسياسة العقار[ة للبناية �- مرتبطة ومتصلة �شrل أسا�9X بوضعية اcر[طة 

القضائية كما تب'ن .- الشق �ول من الدراسة .- معرفة الكثافة السrانية و¾Bم 

الة بجودة اM�كمة وتدفق القضايا واملوقع اBغرا.-، مما سيعزز إمrانية الوصول للعد

  .وفعالية دون فوارق أو تفاوت ع34 مستوى تصر[ف العدالة

تم $شتغال عh 34ذا الورش حيث أن ما تم التطرق لھ .- البداية حول أhمية تقر[ب 

العدالة من املتقاض'ن من خالل خر[طة قضائية فعالة وناجعة تل9Ë حاجيات 

ملا تم وضعھ من إصالحات  املتقاض'ن،  وhذا املوضوع لم �عد يؤرق منظومة العدالة

عh 34ذا املستوى حيث أن $س>ثمار .- الب�ية التحتية hو املدخل الرئ{¨9X ل¢wيل 

  .مقومات النجاعة القضائية

ومن �وراش ال:9 ي�ب�- $hتمام �^ا كذلك إتاحة مختلف املعلومات املتعلقة بالوصول 

ن قابلة للتحديد بوضوح من إ£3 بنايات اM�اكم لعموم املتقاض'ن، حيث ي�ب�- أن تrو 

الفضاء العام اcارÌ- من خالل hندس�^ا املعمار[ة ال:9 ي�ب�- أن تراv- اcصوصية 
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القضائية لبناية اM�كمة، ومن املفيد أيضا للمتقاض'ن أن يجدوا ع34 املوقع 

}لك¢&وDي للمحكمة مختلف املعلومات ال:9 تتعلق بمrان اM�كمة ووسائل النقل، 

مل، وتوز�ع قاعات اM�كمة، ومواعيد اBلسات، وما إ£3 ذلك من وساعات الع

  .معلومات

بناية (من جانب آخر ال ي�ب�- أن يrون لدى املواطن الذي يدخل إ£3 مrان العدالة 

انطباع بأنھ يدخل إ£3 عالم مج,ول، حيث يجب ع34 املتقا9XY $س>شعار ) اM�كمة

  .باالطمئنان من خالل وضع مناطق لالستقبال

  التحول الرقjv آلية مساعدة للبت داخل أجل معقول : الثاث

ع34 أن ) 1(س�تطرق .- الشق �ول لواقع التحول الرق9³ وأhميتھ .- تصر[ف العدالة 

  ).2(نتطرق .- الشق الثاDي أhم منجزات التحول الرق9³ ودورhا .- التداب'& التقليدية 

  واقع التحول الرقjv وأmميتھ XY تصر3ف العدالة  -1

�تحو[ل اللغة العادية إ£3 لغة «عد التحول الرق9³ تلك $لية ال:9 يمكن بواسط�^ا 

رمز[ة
37

واللغة العادية Vستوي أن تrون كتابة أو صورة أو صوت أو توقيع إ£3 غ'&hا "

من املعلومات ال:9 نتعامل �^ا يوميا و.- الواقع املعاش، ذلك النقل الالمادي ل,ذه اللغة 

، �^دف 38ك¢&ونية حيث يتم ترجم�^ا وف,م,ا باستعمال الرموز العادية إ£3 دعامة إل

V39س,يل الوصول للعدالة والقانون، وتقر[ب العدالة من املتقاض'ن

. 

                                                           
37  - Jean-Paul Jean, Intelligence artificielle et systèmes judiciaires la justice dite prédictive, 
conseil d’Europe CEPEJ, Marrakech 3 avril 2018 P    : 16. 

 .يظPر جليا من أن أول تحدي سيواجھ التحول الرق�q Kو تحدي نقل اللغة العادية إ[ اللغة الرمز�ة -38
خر�طة قضائية قر�بة من  التقر�ب الذي نراqن عليھ اليوم ال يtب¥9 فPمھ باملعL¤ الفز�اXي أو املادي ع() وضع -39

املتقاضxن جغرافيا، بل التقر�ب الذي ن¦تغيھ من التحول الرق�q Kو التقر�ب \ف�)اKfm الذي يمكن من خاللھ 

للمتقاضxن ومجموع م�K العدالة من إم2انية ت§بع ملفا ~م دون ا?<اجة لالنتقال للمحكمة؛ومن إم2انية ا?<صول 

 .الطا|ع املادي للمساطر نحو الطا|ع الالمادي لإلجراءات القضائية ع� خدما ~م عن |عد واف�)اضيا ب��ع
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فالتحول الرق9³ �ساعدنا .- العمل غ'& الروتي�9 يتعلق بحل املشا�ل حيث أنھ عمل 

مل يتضمن إيجاد حلول للمشا�ل ف,و يندرج ضمن زمرة العمل غ'& الروتي�9، فع

القا9XY واM�امي ع34 سTيل املثال يندرج ضمن زمرة العمل غ'& الروتي�9 و�الضبط 

ضمن زمرة حل املشا�ل، و�التا£- من املس>بعد أن نتحدث عن قا9XY يحكم �حrام 

بطر[قة إلك¢&ونية أو حاسوب �ستطيع ا�كم بطر[قة إلك¢&ونية م,ما بلغ ¾Bم 

-Ìالتطور التكنلو. 

ف�9 �عمال الذي يمكن اتباع,ا بقواعد معينة و[تم تكرارhا  ة*عمال الروتيxيأما 

مرارا وتكرار وال تدخل .- زمرة حل املشا�ل hذا اBMال يمكن أن نوظف فيھ تكنلوجيا 

توز�ع القضايا بطر[قة  -تبادل املذكرات - أداء مصار[ف الصندوق (املعلومات مثال 

 ) .�خر و�نفس اcطوات وغ'&hا من �عمال ال:V 9عاد يوم تلو - الك¢&ونية

وhناك مجاالت يمكن أن يتداخل فy^ا العمل الروتي�9 مع العمل غ'& الروتي�9، مثال 

لتوز�ع القضايا hو عمل روتي�9 يتكرر لذلك استعملنا برمجية Vعتمد ع34 توز�ع 

القضايا �شrل اعتباطي، لكن .- �عض القضايا، يمكن لرئ{س اM�كمة أن �غ'& .- 

جية ألسباب يراhا منطقية من قبيل أن القا9XY الذي تم إعطاؤه قضية قرارات ال�&م

 معينة ل{س لھ تخصص مستفيض، أو لعائق مع'ن عاق القا9XY الذي تم Vعينھ

بطر[قة إلك¢&ونية مما �ستدv- أن تحول تلك القضية لقا9XY آخر، و�التا£- فا�دود 

  .لعنصر الTشري الفاصلة ب'ن العمل الروتي�9 وغ'& الروتي�V 9ستدv- تدخل ا

 .أmم منجزات التحول الرقjv ودورmا XY تجاوز أساليب التدب�0 التقليدية   -2

عرف املغرب إنجاز وإنجاح ورش التحديث والرقمنة وذلك بتwxيل مجموعة من  

اcMططات و$س¢&اتيجيات ال:9 سبق التخطيط ل,ا، حيث ُيمكن استحضار مجموعة 

كنولوجيا املعلوميات ل>س,يل الوصول إ£3 من }نجازات ال:V 9س�^دف استخدام ت

، وال:9 40العدالة، وال:9 تم التنصيص علy^ا ضمن مخرجات إصالح منظومة العدالة

                                                           
اململكة املغر"ية، الPيئة العليا لN<وار الوطKL حول إصالح منظومة العدالة، ميثاق إصالح منظومة العدالة،  -40

 .2013يوليوز 
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نصت .- ال,دف الرئ{¨9X السادس ع34 ضرورة تحديث }دارة القضائية وVعز[ز 

 .حrام�^ا ومن ب'ن hذه }صالحات ال:9 تم تwxيل,ا

الل حوسبة �افة إجراءات تدب'& القضايا من خ: ما لھ صلة بالبxية التحتية •

وساج  1تطو[ر نظام إدارة القضايا املدنية املس³´ ساج -وصناعة القرار القضاHي

تدب'& اBلسات والتبليغات إ£3  -.- نظام إدارة القضايا املدنية والقضايا الزجر[ة  2

برمجيات  –تwxيل تطبيق تدب'& صناديق حسابات اM�اكم  -مرحلة التنفيذ 

 ...الح>ساب التعو[ض املتعلق بحوادث الس'&

ع�& منصات إلك¢&ونية �^م : بخصوص تطو3ر التداول الالمادي للمعلومات •

41منصة اM�امي للتبادل }لك¢&وDي مع اM�اكم- التبادل }لك¢&وDي

بوابة املفوض -

42القضاHي

43وفضاء السادة العدول  - 

44فضاء الشrاية }لك¢&ونية -

وال:9 تمكن  

 .'ن من وضع شrايا�^م وت>بع,ا عن �عداملتقاض

45نتحدث عن اM�اكمة عن �عد: فيما يتعلق بالر|ط السم}X البصري ل'�لسات •

. 

خدمة ت>بع مآل امللفات والقضايا ع�& $طالع ع34 : فيما لھ صلة با�&دمات •

46جداول اBلسات اليومية متضمنة مآل امللفات

خدمة الشباك }لك¢&وDي -

                                                           
ل2ل محامي من التوفر ع� مكتب  يتعلق �مر qنا بمنصة ا!<امي للتبادل kلك�)و_ي، حيث أ©~ا �عطي kم2انية -41

اف�)اKfm لتدبx) القضايا، يمكن الرجوع للموقع الذي أعدتھ وزارة العدل ا?@اص بمنصة ا!<امي للتبادل 

 .https://portailavocat.justice.gov.ma: \لك�)و_ي مع ا!<اكم ع� الرابط التا[9
 :يمكن \طالع ع� املوقع الذي أعدتھ وزارة العدل ا?@اص بالسادة املفوضxن القضائيxن ع� الرابط التا[9 -42

http://ehuissier.justice.gov.ma. 
  :يمكن \طالع ع� املوقع الذي أعدتھ وزارة العدل ا?@اص بالسادة العدول بالرجوع إ[ الرابط التا[9  -43

https://eadoul.justice.gov.ma. 
يمكن \طالع ع� املوقع الذي أعدتھ النيابة العامة لوضع وت§بع الش2ايات بطر�قة إلك�)ونية ع� الرابط  -44

 . http://www.pmp.ma:83:التا[9
املاKfm كخيار اس�)اتي�9 زاوج فيھ بxن استمرار�ة ا!<اكم :9 أداء من شPر أبر�ل  27أعطيت انطالقª~ا يوم  -45

واجبا ~ا وال��اما ~ا الدستور�ة والقانونية وا?<قوقية و"xن ا?<رص ع� حماية »<ة وسالمة ا? ميع :9 ظل ظرفية 

  .»<ية عاملية است¬نائية
 . /http://www.mahakim.ma:ملوقع اململكة املغر"ية، وزارة العدل، خدمة ت§بع امللفات القضائية، رابط ا -46
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47لطلب الBCل العد£-

48خدمة الBCل التجاري $لك¢&وDي - 

خدمة اcر[طة   - 

49القضائية

. 

لكن رغم hذه }صالحات، hناك مجموعة من العراقيل تواجھ hذه التحوالت    

الرقمية أhم,ا مشrل تwxيل وVعميم مختلف hذه �وراش ع34 مختلف ر�وع 

نص{ب م,م محاكم اململكة، حيث hناك تفاوت ع34 مستوى التwxيل ب'ن محاكم ل,ا 

 . من hذا التحول 

أما بخصوص إكراه تحديث املنظومة القانونية، فيعود ذلك لبطء الBÊلة ال>شر�عية 

باألساس وسرعة التحوالت ال:9 �عرف,ا العالم ع34 املستوى التكنولوÌ-، باإلضافة إ3£ 

 $متيازات ال:9 تقدم,ا hذه التقنيات ع34 مستوى السرعة والفعالية مما يجعل,ا خيار

اس¢&اتيÏ-، لكن }رادة السياسية للدولة وحدhا ال تكفي .- غياب $نخراط اBدي 

والفعcM -4تلف الفاعل'ن .- منظومة العدالة واملرتبط �سلوك مجموع م9Ð العدالة .- 

التعامل مع hذه التحوالت وغياب $نخراط اBدي ل,ؤالء الفاعل'ن إلنجاح hذا 

  .الورش

50اcMطط التوجي�9 للتحول الرق9³«تم إخراج  وس'&ا ع34 ن�Á }صالح

وhو أول » 

خر[طة طر[ق مكتو�ة تم مع,ا تحديد مستقبل التحول الرق9³، وذلك وفق أhداف 

اس¢&اتيجية �^م الوصول إ£3 عدالة فعالة وشفافة من أجل وضع املرتفق'ن .- صلب 

& العدالة أhداف التحول الرق9³ من أجل حماية حقوق املتقاض'ن، وضمان قواعد س'

  .2024بجعل الذ�اء $صطناv- .- خدمة �من القضاHي كما حددت برامجھ .- أفق 

                                                           
 اململكة املغر"ية، وزارة العدل، الشباك \لك�)و_ي لطلب ال ل العد[9، رابط املوقع -47

https://casierjudiciaire.justice.gov.m. 
  :اململكة املغر"ية وزارة العدل، خدمة ال ل التجاري، رابط املوقع -48

http://www.mahakim.ma/Ar/Services/. 
 : اململكة املغر"ية، وزارة العدل، خدمة ا?@ر�طة القضائية، رابط املوقع -49

http://www.mahakim.ma/Ar/CarteJudiciaire. 
، مtشور باملوقع 2020اململكة املغر"ية وزارة العدل، ا!@طط التوجيKs للتحول الرق�K للعدالة باملغرب، يونيو  -50

https://www.justice.gov.ma/2020يوليوز  2\طالع بتار�خ  تم. 
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و�التا£- فإن املسؤولون عن القرار القضاHي بالبالد واعون بضرورة $نتقال نحو 

التحول الرق9³ باعتباره kلية ال:9 يمكن بواسط�^ا حل املشا�ل املرتبطة بتقر[ب 

  .العدالة املتقاض'ن

  مةخات

يبدو لنا من خالل hذا البحث أن العدالة ببالدنا قد قفزت خطوة كب'&ة لألمام مقارنة 

بما �ان عليھ الوضع سابقا ،  حيث تم العمل بج,د ج,يد ع34 تحس'ن موقع,ا ع�& 

من التنظيم  38.15مجموعة من }صالحات يبقى آخرhا مستجدات القانون رقم 

كم وال:9 �انت Vشتغل بظ,'& الذي  لم �عد القضاHي وال:9 حددت hيrلة عمل اM�ا

يواكب التطورات ال:9 عرف�^ا منظومة العدالة، وال:9 ل,ا وقع مباشر ع34 حقوق 

  .املتقاض'ن وقواعد س'& العدالة

، يمكن القول 38.15أما بخصوص تكر�س مقومات النجاعة القضائية .- إطار قانون 

رة إ£3 ذلك، إال أن ما تم التطرق إليھ أن }صالح تم .- مواضع متعددة كما سبق }شا

.- الشق الثاDي ي�ب�- معھ القول أن منظومة }صالح ي�ب�- النظر إلy^ا أفقيا حيث 

الزالت مجموع من النصوص القانونية املرتبطة بقواعد س'& العدالة تحتاج إ3£ 

  .تصو[ب وتحديث مع غ'&hا مع النصوص املستحدثة 

لبت داخل أجل معقول يواجھ مختلف �نظمة إضافة إ£3 ذلك فإن إشrالية ا

القضائية م,ما �انت حداث�^ا العتبارات متعددة يبقى أhم,ا التوفيق ب'ن متطلبات 

السرعة .- حسم الwxاعات واح¢&ام حقوق الدفاع وما يمليھ القانون وقواعد العدالة 

لتالية، أمر صعب للغاية، بل و�ستحيل .- �عض القضايا، وhذا راجع إ£3 العوامل ا

، دور الفاعل�ن XY مسطرة التقاjkl ؛ سلوك أطراف الefاع ؛ درجة 5عقد القضية 

كما أن البطء .- التقا9XY، بالرغم من اعتباره سلبية تطبع أي نظام قضاHي، إال أنھ قد 

يrون م�&را .- حاالت Vستدعيھ قواعد العدالة واح¢&ام حقوق الدفاع؛ إضافة إ3£ 

ظام }جراHي املعمول بھ أمام اM�اكم، إذ أنھ يوصف باملعقد العيوب ال:9 ي>سم �^ا الن

؛ وال يزال العمل بمساطر وإجراءات قضائية تقليدية ومعقدة؛ إضافة 
ً
والصارم أحيانا



28 

إ£3 التcÑم امل¢wايد .- عدد القضايا الذي أ®�ت Vش,ده اM�اكم، ثم الغياب التام 

لكيدي والتعسف .- استعمال آلليات قانونية ووا®�ة ملواج,ة ظاhرة التقا9XY ا

 ،9XYرة البطء .- التقاhم لتجاوز ظاh9 و�X¨}9؛ كما أن املق¢&ح الرئXYق .- التقا�ا

ألن hذا �خ'&، . >~{ مقتضيات قانون املسطرة املدنية املذكور بقانون جديدhو 

، فال شك أن Dسبة م,مة من }كراhات 1974إذا ما تم بموجبھ تجاوز سلبيات قانون 

 أدDى من السرعة .- تصر[ف  ال:9
ً
VسTب البطء ست¢wول ال محالة لrي نضمن حدا

  .القضايا ع34 �قل

و.- ختام hذا البحث يمكن القول أن التنظيم القضاHي hيأ $رضية ال:9 ال يمكن 

بواسط�^ا معاBة املشا�ل املرتبطة بالنجاعة القضائية وال:9 تتضمن ال محالة تجاوز 

  . قا9XY بما ي>ناسب وضمان حقوق الدفاعمعيقات البطء .- الت
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  دراسة مقارنة: *نظمة *ساسية ا�&اصة بموظفي <دارات العمومية

  فر>سا –املغرب 

 

 ل��ا
	� الب�اي

  طالب باحث |سلك الدكتوراه، مخ() الدراسات 

  القانونية والسياسية لدول البحر �بيض املتوسط،

 ناظور ال2لية املتعددة التخصصات بال

  مقدمة           

يرمز اصطالح الوظيفة العمومية إ£3 معان متعددة، يصعب مع,ا تحديد 

Vعر[ف دقيق وشامل، فقوان'ن الوظيفة العمومية وأنظم�^ا لم تأت بأي Vعر[ف .- hذا 

الشأن، إال أنھ يمكن القول بأن الوظيفة العمومية م,نة تتصف بالدوام و$ستقرار 

بداية حياتھ الوظيفية و[بقى فy^ا ح:´ بلوغ سن املعاش، حيث  يلتحق �^ا املوظف .-

و�التا£- فإ�^ا Vع�& عن . يزداد مرتبة و[رتفع مستواه .- السلم }داري تدر[جيا و�استمرار

ال�شاط الذي يمارسھ املوظف .- خدمة الدولة أو اBماعات اM�لية .- ظل نظام 

51تھ باإلدارةقانوDي يحدد حقوق hذا املوظف وواجباتھ وعالق

.  

تتأرÓ· أنظمة الوظيفة العمومية العاملية .- �خذ ب'ن نظام'ن رئ{سي'ن 

ونظام  Système d’emploi للوظيفة العمومية وhو نظام ال>شغيل أو نظام الوظيف 

 9Ðدمة الدائمة أو نظام املسار املc، فالنظام �ول يقوم عSystème de carrière 34ا

محددة إلنجاز م,ام معينة وملدد محددة، دون ضمان أي  أساس التعي'ن .- وظائف

52مسار م9Ð أو حياة إدار[ة للموظف

أما نظام اcدمة الدائمة فy^دف إ£3 ضمان . 

                                                           
51- ،Kfgشر املغر"ية ،قانون الوظيفة العمومية التا'عةبوعالم السنوtن السبع-دار الxالدار البيضاء، طبعة -ع

 .7. ، ص2013
ت، عدد مزدوج .م.إ.م.، منموذج ال�5قية 34 الدرجة: تدب�� املسار امل01 للموظف العموميعبد ا?@الق عالوي، -52

78-79 ،  

  .133. ، ص2008أبر�ل –يناير 
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$ستقرار امل9Ð للموظف من خالل آلية ال¢&سيم .- إحدى درجات أو أطر }دارة، كما 

نھ تحديد }دارة �شrل انھ يقره ضمن وضعية قانونية ونظامية، �مر الذي ي¢&تب ع

انفرادي �قوق وواجبات املوظف مع إمrانية Vغي'& املقتضيات القانونية والتنظيمية 

إضافة إ£3 �ون hذا النظام يقوم ع34 الفصل ب'ن الدرجة . املرتبطة بحياتھ }دار[ة

"الوظيفة"واملنصب أو 
53

وتأخذ �^ذا النظام جل بلدان أور�ا الغر�ية، وع34 رأس,ا  

                                                                                                                                                     

�عمل لتوظيف و�سيx) موظف°~ا ضمن نفس  *عت() نظام الوظيفة العمومية املفتوحة من منظور خاص مقاولة-

الشروط املعمول �~ا :9 املقاوالت التجار�ة والصناعية بالقطاع ا?@اص، حيث يوظف العون عن طر�ق عقد يفتقر 

إ[ ضمانات تتعلق أساسا باستمرار�ة ودوام العمل، حيث يمكن لإلدارة وضع حد ملPام املوظف إما بوقفھ عن 

  . يتوفر ع� املؤqالت الالزمة للقيام بالعمل املطلوبالعمل أو باعتباره أصبح ال

فضال عن ذلك ال يمكن �عديل وضعية املوظف داخل kدارة طاملا الزال *شغل الوظيفة الKv أسندت إليھ منذ 

بالطبع يمكن أن ينص العقد ع� تحف�x أو ترقية مالية، لكن ال يمكن أن يتضمن شغل وظيفة جديدة دون  .البداية

Bونھ *سمح للموظفxن بمغادرة kدارة والرجوع إل°~ا، كما يج�x " باملفتوح"عقد جديد يتصف qذا النظام إبرام 

و�عت() qذا من عيوب  .لإلدارة \ستعانة :9 أي ?<ظة باملوظفxن املتوفر�ن ع� كفاءات تتعلق بالوظائف الشاغرة

  .دائمxن متمرسxنqذا النظام Bونھ ال *ستطيع أن يوفر لإلدارة العمومية موظفxن 

  :انظر–و�أخذ �~ذا النظام، الواليات املتحدة �مر�كية وسو�سرا واملكسيك إضافة إ[ البلدان \ش�)اكية 
Ben Salah (T.), droit de la fonction publique, collection droit-sciences économiques, 
Masson-Paris-Milan-Barcelone-Bonn, 1992, p. 14. 

إصالح النظام Aسا?<0 العام للوظيفة العمومية وتطو8ر منظومة تدب�� املوارد ال:شر8ة ?@الق عالوي، عبد ا-53

 .107-102، ص 2010غشت –يوليوز  93ت، عدد .م.إ.م.، مباإلدارة العمومية

مPمة محددة ال يتم التوظيف ملمارسة وظيفة أو ) نظام املسار امل�K(:9 نظام الوظيفة العمومية ذات الطا|ع املغلق -

بدقة، فقد تلk 9¥دارة الوظيفة الB Kvان *شغلPا املوظف، لكنھ ال يفقد عملھ ووظيفتھ بل ينقل إ[ أخرى و�ستمر 

  .:9 عملھ

فتوظيف �عوان ضمن qذا النظام يؤدي إ[ إدماجPم ووضعPم ضمن مجموعات محدودة :9 إطار اضطالعPم 

متغx)ة �سمح لPم بال�)9² أثناء مسارqم امل�K و\ستفادة من ز�ادة بمPام متماثلة، ووظائف متعددة ع� مستو�ات 

  :أنظر -منتظمة ألجرqم
-Ben Salah (T.), droit de la fonction publique, op.cit., p. 15. 

- ،Kfg5. ، مرجع سابق، صقانون الوظيفة العمومية التا'عةبوعالم السنو.  



31 

، إضافة إ£3 املغرب الذي أقر بنظام املسار امل9Ð �اختيار أسا�9X 54نيا وفرDسابر[طا

55للوظيفة العمومية الوطنية

.  

 9Xذا النظام �سا�h إن إرساء الوظيفة العمومية الوطنية ارتبط بصدور

العام الذي وحد الوظيفة العمومية من خالل ÔCD عدد كب'& من �نظمة �ساسية 

.- ف¢&ة ا�ماية، كما أنھ أعطى hو[ة للوظيفة وحدد طبيع�^ا متأثرا ال:9 عرف,ا املغرب 

أكتو�ر  13.- ذلك بأحrام النظام �سا�9X العام للموظف'ن بفرDسا الصادر بتار[خ 

الذي اعتمد نظام املسار امل9Ð �أداة للعقلنة والوصول إ£3 تحس'ن مردودية وأداء  1946

العمومية من خالل وضع شروط تتعلق  املوظف'ن وتحقيق فعالية ونجاعة الوظيفة

باملؤhالت والكفاءات ال:9 يتم التأكد م_^ا من خالل ال�Bوء إ£3 آليات ومساطر محددة 

56عند التوظيف

.  

إال أن تطبيق hذا النص املؤطر للوظيفة العمومية املغر�ية ووجھ .- البداية 

يل عليھ من ضعف بمجموعة من العوائق املوروثة عن املرحلة $ستعمار[ة، بما يح

  تأhيل العنصر الTشري، وVعدد مفرط وغ'& 

م�&ر .- فئات املوظف'ن، لذلك فإن تفعيل أبرز مضام'ن hذا النظام �سا�9X العام، 

، ولم يدخل 1963س{تأخر إ£3 غاية اعتماد إصالح �طر الذي تم إقراره ابتداء من سنة 

.1967إ£3 ح'w التطبيق سوى .- سنة 
57

  

�طر من ج,ة تTسيط الب�يات }دار[ة من خالل تص�يف  وقد راhن إصالح

الوظائف �غاية تجميع,ا .- أطر متجاDسة، وأقل عددا، ومن ج,ة أخرى عل تحديد 

                                                           
54-Ben Salah (T.), droit de la fonction publique, op.cit., p. 15. 

إصالح النظام Aسا?<0 العام للوظيفة العمومية وتطو8ر منظومة تدب�� املوارد ال:شر8ة عبد ا?@الق عالوي، -55

  .102. ، مرجع سابق، ص باإلدارة العمومية
ل:شر8ة إصالح النظام Aسا?<0 العام للوظيفة العمومية وتطو8ر منظومة تدب�� املوارد اعبد ا?@الق عالوي، -56

  .102. ، مرجع سابق، ص باإلدارة العمومية
، Bلية لنيل الدكتوراه 34 القانون العام تدب�� املوارد ال:شر8ة بالوظيفة العمومية، أطروحةدمحم اشtيفخ، - 57

  .112.ص. 2018-2017:جامعة دمحم �ول بوجدة، السنة ا? امعية -العلوم القانونية و\قتصادية و\جتماعية 
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 ·شروط وا®�ة إلعادة إدماج املوظف'ن .- التص�يف اBديد �شrل يوازن ب'ن مصا

أن تقوم  غ'& أنھ �ان من الصعب جدا .املوظف'ن، ومصا· }دارة ع34 حد سواء

}دارات بتفعيل hذا }صالح .- اح¢&ام تام لروحھ، �سTب املطالب امل��ة cMتلف 

فئات املوظف'ن الراغب'ن جميعا .- ترت{ب أفضل، ع34 أساس إدماج يأخذ �ع'ن $عتبار 

  .فقط الوضعية }دار[ة ال:9 �ان املوظف �شغل,ا قبل }صالح

كن إلصالح �طر تجسيد مراميھ، و�الرغم من �ل ما يمكن أن يقال فقد أم

حيث تحقق تTسيط ال,يا�ل من خالل تقليص ال,يا�ل من خالل تقليص عدد �نظمة 

اcصوصية �شrل م��وظ، ياإلضافة إ£3 توحيد }جراءات }دار[ة السيما من خالل 

التوظيفات ال:9 أصبحت مب�ية فقط عل مستوى التأhيل والكفاءة، انطالقا من 

لة بال�سبة Bميع املوظف'ن، وس{تعزز hذا }صالح من خالل إصالحات معاي'& متماث

2010وإصالح  2005الحقة، أhم,ا إصالح 
58

 39حيث أصبح املوظفون يخضعون ل . 

 ،9Xنظاما بال�سبة  21نظاما بال�سبة لألنظمة �ساسية املش¢&كة، و 11نظام أسا�

ية اcصوصية فأصبح لألنظمة �ساسية اcاصة، أما بال�سبة لألنظمة �ساس

7عددhا 
، غ'& أننا Dع¢&ض عh 34ذا التص�يف الذي أخذت بھ وزارة $نتقال الرق9³ 59

وإصالح }دارة، خصوصا فيما يتصل ب>سمية �نظمة اcصوصية باcاصة و�نظمة 

  .املستقلة باcصوصية، hذا ماسنأVي ع34 تTيانھ من خالل تحليلنا ل,ذا املوضوع

 –Vشر�عية (ساسية تختلف من حيث طبيع�^ا القانونية إن hذه �نظمة � 

، كما ت>باين من حيث عالق�^ا، ودرجة ارتباط,ا بالنظام �سا�9X العام )تنظيمية

ف�9 تخلق أوضاعا متمايزة، وتكرس أحيانا تفاوتات صارخة ب'ن . للوظيفة العمومية

  .فئات متماثلة من املوظف'ن العمومي'ن

                                                           
مرجع ، لنيل الدكتوراه 34 القانون العام تدب�� املوارد ال:شر8ة بالوظيفة العمومية، أطروحةاشtيفخ، دمحم - 58

  .124- 118. سابق، ص
59 -Kدارة، املوقع الرس�k وإصالح Kأنظر إحصاء وزارة \نتقال الرق�: 

https://www.mmsp.gov.ma -    2022يناير  22: تار�خ الولوج         .  
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ا وطبيعيا إذا تم $كتفاء بقراءة ظاhر[ة ومجردة إن hذا ا�كم يبدو ��يح

لبعض �نظمة �ساسية اcصوصية واملستقلة، لكن تراكم رصيد ال �س�^ان بھ من 

*نظمة *ساسية ا�&اصة " $ج�^ادات القضائية والفق,ية املقارنة املؤطرة ملوضوع

ختبار ��ة ا�كم ع34 ، بات من الالزم $حتrام إلy^ا ال "بموظفي <دارات العمومية

ضوÕ^ا، فقد يتم الوصول إ£3 نتائج أخرى أو ع34 �قل مراجعة hذا ا�كم .- اتجاه 

  .تلي{نھ

mل استطاع : إذن لفحص hذا ا�كم يتوجب }جابة عن }شrالية التالية

املشرع الوظيفي املغر�ي أن يحذو حذو نظ�0ه الفر>�XY jk إقرار أنظمة أساسية 

ادئ العامة ال�j جاء ��ا النظام *سا�jk العام للوظيفة خاصة 5ستجيب للمب

وذلك انطالقا من أسئلة فرعية تت�cص . العمومية وتتالءم مع مختلف مقتضياتھ؟

  : فيما ي4-

hل �سري النظام �سا�9X العام للوظيفة العمومية ع34 جميع موظفي  �

  الدولة؟ أم أنھ �س>ث�9 �عض الفئات من نطاق تطبيقھ؟ ؛

وhل تمكن  د باألنظمة �ساسية اcاصة، اcصوصية واملستقلة؟ما املقصو  �

 املشرع الوظيفي من تحديد مف,وم,ا؟ وضبط معاي'& تص�يف,ا؟؛

hل تتمتع جميع �نظمة �ساسية املتعلقة بمختلف فئات املوظف'ن بنفس  �

 ؟؛)تنظيمية –Vشر�عية ( الطبيعة القانونية 

�ساسية اcصوصية الصادرة  hل تم اح¢&ام مبدأ الشرعية ضمن �نظمة �

  .بموجب مراسيم تنظيمية؟

إن طبيعة املوضوع Vستدv- اعتماد منBÁيات متنوعة من أجل محاولة 

}حاطة بمختلف ال>ساؤالت املطروحة، ومن أجل ذلك تم توظيف مجموعة من 

  :املنا×�  من أhم,ا
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الوظيفة  الذي من البدي�9 أن يفرض نفسھ، �ون موضوع نظام: املن�� القانو>ي

  .  العمومية فرع من فروع القانون }داري، ومقار�تھ تحتاج نBÁا قانونيا

XMس�^دف تحليل : املن�� التحليV الذي من خاللھ س{تم اعتماد دراسة عملية تطبيقية

�عض �نظمة �ساسية اcصوصية واستخالص مدى خضوع,ا وال¢wام,ا با�دود 

  .عام للوظيفة العموميةاملرسومة ل,ا ضمن النظام �سا�9X ال

حيث س{تم اعتماد $ج�^ادات القضائية و$تجاhات الفق,ية : املن�� املقارن 

الفرDسية املتعلقة بموضوع البحث نظرا Bود�^ا وجرأ�^ا .- التعاطي مع املراسيم 

  .الصادرة عن السلطة التنفيذية، خاصة تلك املتعلقة باألنظمة �ساسية اcصوصية

h 34ذه املنا×� ومن أجل }حاطة بصلب املوضوع، س{تم }جابة عن اعتمادا ع

ال>ساؤالت اM�ور[ة ل,ذا البحث، من خالل مبحث'ن ن>ناول .- �ول م_^ما بالتحليل 

نطاق تطبيق مقتضيات النظام �سا�9X العام للوظيفة العمومية، والبحث .- مدى 

نظمة �ساسية cMتلف فئات محدوديتھ، ع34 أن نتطرق .- املبحث الثاDي ملف,وم � 

املوظف'ن، تص�يف,ا، طبيع�^ا القانونية، مدى خضوع,ا ل��دود املرسومة ل,ا من طرف 

  .  النظام �سا�9X العام للوظيفة العمومية

نطاق تطبيق مقتضيات النظام *سا�jk العام للوظيفة : املبحث *ول 

  العمومية

Vستدv- تطبيقھ ع34 مجموع  ع34 الرغم من أن طبيعة النظام �سا�9X العام

�عوان املساhم'ن .- الس'& العادي للمرافق العمومية �غض النظر عن وضعي�^م، إال 

أن املمارسة قد تثTت عكس ذلك تماما، �ون نطاق تطبيق hذا النظام العام ي>سم 

و�س>ث�9 �عض ) فقرة أو£3(، ف,و يقتصر ع34 موظفي الدولة D60سTيا باM�دودية

  ).فقرة ثانية(عة ألنظمة أساسية  خاصة من تطبيقھ الفئات اcاض

L_موظفي الدولة: الفقرة *و LMالعام ع jkاقتصار تطبيق النظام *سا�  

                                                           
60- Boujemaa (R.), le fonctionnaire marocain, Al-Madariss, Casablanca, 1983, p.43. 
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�سري النظام �سا�9X العام للوظيفة باملغرب فقط ع34 موظفي الدولة، 

و�س>ث�´ من نطاق تطبيقھ �عوان املتعاقدون اcاضعون لقواعد القانون العام، 

عدون واملؤقتون، و�س>ث�´ كذلك �عوان اcاضعون لقواعد القانون اcاص واملسا

العاملون باملرافق العمومية $قتصادية والتجار[ة خالفا ل�Bزائر، ال:9 �سمح نظام,ا 

املتعلق بالوظيفة العمومية بامتداد أحrامھ ل>شمل hؤالء �عوان العامل'ن �^ذه 

61املرافق

.  

اد املصا· واملؤسسات العمومية ذات الصبغة و�ال�سبة لفرDسا، فإن أفر 

$قتصادية والتجار[ة، ال يخضعون للنظام العام للموظف'ن، ف,ؤالء تحكم,م قواعد 

من النظام  1القسم ( 1983يوليوز  13القانون اcاص، ومع ذلك بالرجوع لقانون 

موظف  يالحظ بأن أحrامھ Vشمل العامل'ن �^ذه املصا· املتوفر[ن ع34 صفة) العام

فقط
، وال:9 تنطبق ع34 املدير واM�اسب العمومي تبعا ملا استقر عليھ $ج�^اد 62

63القضاHي الفر9X¨D، والذي تTناه $ج�^اد القضاHي املغر�ي

، واس>بعد 64.- قراراتھ 

النظام �سا�9X العام للوظيفة العمومية باملغرب من نطاق تطبيقھ موظفي اBماعات 

الوظيفي'ن ل�Bزائري والتو9X¨D اللذين أدرجا hذه الفئة من اM�لية خالفا للنظام'ن 

                                                           
61-Ibid. 
62- Article 5 de la loi n°83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires –loi dite loi le pors, disponible 
 sur:https://wwwlegifrance.gouv.fr/affichtexte.dopcidtexte=JORFTEXT000000504704. 
Site accessible dès le 01/01/2022. 

  .22. مرجع سابق، ص النظام Aسا?<0 العام،: املوظفون العموميون باملغربعبد القادر باينة، -63
مtشور ) 253حكم رقم (:9 قضية بوجبار عبد الكر�م  1963يناير  14قرار الغرفة kدار�ة للمجلس �ع� بتار�خ -64

أن "، إذ اعت() ا! لس �ع� :q 9ذا ا?<كم 99. :9 مجموعة قرارات الغرفة kدار�ة بالفر_سية، ا? زء الثالث، ص

  " xن بظxP) واملنفذ لقرارات ا! لس kداري لھ صفة املوظفاملدير العام للصندوق الوطKL للضمان \جتما�9 املع

مجموعة اح2ام الغرفة kدار�ة  278قرار  Lingelser:9 قضية  1963ماي  20قرار الغرفة kدار�ة بتار�خ -

  . 283. بالفر_سية، ا? زء الثالث، ص

يخضع لقواعد \ختصاص  ا?<كم أن ا!<اسب بمكتب بن عمx) و"ن موfg¤ إذ اعت() ا! لس �ع� :q 9ذا

  . واملسطرة املقررة للموظفxن العموميxن

  .23.، ص48مرجع سابق، kحالة  النظام Aسا?<0 العام،: املوظفون العموميون باملغربأورده عبد القادر باينة، 
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، لكن رغم hذا $ستÂناء، فقد شمل مجال تطبيق النظام العام للوظيفة 65املوظف'ن

العمومية عددا كب'&ا من موظفي اBماعات اM�لية، املوضوع'ن رhن }شارة، و[تعلق 

1997B,ات .- إطار نظام �مر بموظفي الدولة امل��ق'ن بالواليات و�قاليم وا
66

. 

127وقد نصت املادة 
67

املتعلق باB,ات  111.14من القانون التنظي9³ رقم  

ع34 أن يخضع موظفو إدارة اBماعات ال¢&ابية لنظام خاص ع34 أن يحدد hذا النظام 

�سا�9X املذ�ور، مع مراعاة خصوصيات الوظائف باBماعات ال¢&ابية، ع34 وجھ 

بات املوظف'ن بإدارة اB,ة ومجموعا�^ا ومجموعات اcصوص، حقوق وواج

اBماعات ال¢&ابية والقواعد املطبقة ع34 وضعي�^م النظامية ونظام أجورhم، ع34 

غرار ما hو معمول بھ .- النظام �سا�9X للوظيفة العمومية، وقد صرح اBMلس 

966/2015الدستوري بمطابقة hذه املادة للدستور .- قراره 
68

ھ .- بمناسبة بت 

وحيث إن "املتعلق باB,ات بإدارجھ ملا ي4-  111.14دستور[ة القانون التنظي9³ 

النظام *سا�jk ا�&اص بموظفي إدارة ا��ماعات ال�0ابية، املشار إليھ XY الفقرة 

املذكورة، سي�ناول تحديد حقوق وواجبات mؤالء املوظف�ن  127*خ�0ة من املادة 

mووضعي��م النظامية ونظام أجور jkالنظام *سا� XY و معمول بھm غرار ما LMم ع

العام للوظيفة العمومية، فإنھ بذلك س�سن قواعد تماثل XY طبيع��ا القواعد 

العامة الواردة XY النظام *سا�jk العام للوظيفة العمومية وتطال XY مداmا 

 الضمانات *ساسية املمنوحة للموظف�ن، مما يجعل mذا النظام من mذه الوج�ة،

من الدستور، مع احتفاظ السلطة  71مندرجا XY مجال القانون، طبقا للفصل 

                                                           
65-Boujemaa (R.), le fonctionnaire marocain, op. cit., p. 43. 
66-Rousset (M.) et Garagnon (J.), Droit administratif marocain, Revue mis à jour par 
Rousset (M.) et Benabdallah (M.A.),REMALD,collection thèmes actuels, 19,2017, p. 523. 

 1-15-83متعلق با? Pات، صادر �مر ب§نفيذه الظxP) الشر�ف رقم  111- 14من القانون تنظي�K  127املادة -67

  .6585.، ص)2015يوليو  23( 1436شوال  6بتار�خ  6380عدد . ر.، ج)2015يوليو  7( 1436رمضان  20بتار�خ 
رمضان  22بتار�خ  6376عدد  .ر.، ج)2015يونيو  30( 1436رمضان  13د صادر :9 .م 966-15، قرار رقم .د.م-68

  .6423 .، ص)2015يوليو  9( 1436
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التنظيمية بصالحية إصدار أنظمة خاصة لفئات معينة من موظفي إدارة 

  - إذا اقت��k *مر ذلك–ا��ماعات ال�0ابية بموجب مراسيم 

من القانون التنظيjv  127وحيث إنھ، تأس�سا عLM ما سبق، فإن املادة 

  ".ا���ات مطابقة للدستور املتعلق ب

 84-53أما .- فرDسا فتخضع hذه الفئة من املوظف'ن ألحrام القانون رقم 

املتضمن للتداب'& النظامية املتعلقة بالوظيفة العمومية  1984يناير  26الصادر بتار[خ 

ال¢&ابية، الذي تم Vعديلھ .- مناسبات عديدة، وقد تم تحديد املبادئ الك�&ى ل,ذا 

72أس{سيا ع34 مبدأ }دارة ا�رة ل�Bماعات ال¢&ابية الواردة ضمن املادة القانون ت
69

 .

وتتم'h wذه الوظيفة بطا�ع,ا السيا�9X الذي يرمي إ£3 التدب'& الالممركز للموارد 

الTشر[ة ال:V 9ستفيد من نفس الضمانات املمنوحة ملوظفي الدولة تطبيقا ملبدأ 

70املساواة

.  

ض فئات املوظف�ن من تطبيق النظام *سا�jk است�ناء [ع: الفقرة الثانية

 العام

ال يطبق النظام �سا�9X العام للوظيفة العمومية ع34 رجال القضاء 

والعسكر['ن التا�ع'ن للقوات املس��ة امللكية، وال عh 34يئة املتصرف'ن بوزارة 

71الداخلية

.  

نوطة وتتوفر hذه الفئات ع34 أنظمة أساسية خاصة، نظرا لطبيعة امل,ام امل

�^ا، وأhمية $ستÂناءات لبعض املبادئ املنصوص علy^ا ضمن أنظم�^ا، السيما املنع 

، وتنظم hذه �نظمة �ساسية عادة بظ,ائر ال9XØء الذي 72الذي يطال حق }ضراب

                                                           
69-Auby (J.M.) et Auby (J.B.), droit de la fonction publique: Fonction publique de l’état, 

fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, op. cit., p.58. 
70- Colin (F.), droit de la fonction publique, L.G.D.J, Montchrestien, paris, 2010 ,p.33. 

لقانون �ساKfg العام للوظيفة يحتوي ع� ا 1.58.008من الظxP) الشر�ف رقم  4الفصل -71

 .  914.،ص)  1958أبر�ل  11( 1377رمضان 21بتار�خ  2372عدد.ر.العمومية،ج
72-Rousset (M.) et Garagnon (J.), Droit administratif marocain, Revue mis à jour par 
Rousset (M.) et Benabdallah (M.A.), op. cit., p. 523. 
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يم'hwا أك½& عن باÙ- الفئات �خرى من املوظف'ن ال:9 تنظم أنظم�^ا �ساسية 

النظام �سا�9X للقضاة، الذي تم تحديده بمقتXµ´ ، وhذا ما ينطبق ع34 73بمراسيم

106-13القانون التنظي9³ رقم 
74

وع34 النظام �سا�9X للعسكر['ن الذي حدد  

1.15.80بمقتضاه الظ,'& الشر[ف 
75

hيئة  وع34 2015اغسطس  4الصادر .-  

1-63-038املتصرف'ن بوزارة الداخلية حيث تم التنصيص عليھ بظ,'& رقم 
76

الصادر  

  .1963مارس بفاتح 

و�ال�سبة لفرDسا فقد اس>ث�´ النظام �سا�9X العام لوظيفة العمومية لــ 

  :من نطاق تطبيق,ما �عض فئات املوظف'ن، و[تعلق �مر ب 1959ونظ'&ه لــ  1946

موظفي اBMالس ال�&ملانية، الذين �عت�&ون موظف'ن تا�ع'ن للدولة لكن  -

M9 مو�ول إ£3 مكتب اXلس املع�9تحديد نظام,م �سا�B. 

 .1958دجن�&  22القضاة، وتم تحديد نظام,م �سا�9X باألمر ال>شر�¹- لـ  -

املتضمن للنظام �سا�9X  1972يوليوز  13العسكر['ن، من خالل قانون  -

77ل,ذه الفئة

.  

                                                           
دار تو"قال للtشر، الدار النظام Aسا?<0 العام، :املوظفون العموميون باملغربينة، عبد القادر با:أنظر -73

 ،  .50.ص. 2002البيضاء، الطبعة �و[
- 41املتعلق بالنظام �ساKfg للقضاة، صادر �مر ب§نفيذه الظxP) الشر�ف رقم  106-13القانون التنظي�K رقم -74

́خرة  14بتار�خ  16-1 ). 2016أبر�ل  14( 1437رجب  6، بتار�خ 6456عدد . ر.، ج)2016مارس  24( 1437من جمادى 

  .3160. ص
|شأن النظام �ساKfg ا?@اص ) 2015أغسطس  4( 1436من شوال  18صادر :9  1- 15-80ظxP) شر�ف رقم -75

بالقضاة العسكر�xن و"النظام �ساKfg ا?@اص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكت¶K الضبط وµسن 

  .7805.، ص)2015س¦تم()  24( 1436ذو ا?Z ة  10بتار�خ  6398عدد . ر.خاصة، جأح2ام 
|شأن النظام �ساKfg ا?@صو·Kf ) 1963مارس  1( 1382من شوال  5صادر :9  1-63-038ظxP) شر�ف رقم -76

  .574. ، ص)1963مارس  15( 1382شوال  19بتار�خ  2629عدد . ر.للمتصرفxن بوزارة الداخلية، ج
77- COLIN (A.), Droit Administratif,Dalloz,7e édition,2000, p.322. 
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وخالفا لفرDسا فإن وضع نظام أسا�9X ملوظفي إدارVي مجلس النواب ومجلس 

ا�rومة أو أعضاء مجلس النواب أو  املس>شار[ن باملغرب hو من اختصاص رئ{س

مجلس املس>شار[ن، وال يمكن تخو[ل hذا ا�ق ملكتب اBMلس املع�9، وhذا ما أكده 

52-95اBMلس الدستوري املغر�ي من خالل قراره 
78

 1995يناير  3الصادر بتار[خ  

 7من النظام الداخBM -4لس النواب اM�ال إليھ بتار[خ  39بخصوص ما تضمنتھ املادة 

ما تضمنتھ mذه املادة من تخو3ل مكتب مجلس "، حيث صرح بأن 1994دجن�& 

النواب حق وضع مق�0ح قانون يتعلق بالنظام *سا�jk ا�&اص بموظفي املصا�� 

<دار3ة للمجلس أو مق�0حات 5عديلھ وما يقتضيھ من تقديم ذلك "�لس النواب 

̂ام الفصل�ن  LM أن اق�0احات القوان�ن من الدستور ال�j تنص ع 56و 51مخالف ألح

و5عديال �ا، مشار�ع �انت أو مق�0حات، حق خاص للوز3ر *ول من ج�ة، وألعضاء 

مجلس النواب بوصف�م نوابا من ج�ة أخرى، ول�س ملكتب مجلس النواب من حيث 

 ."mو وال لغ�0ه من *ج�زة النيابية أي صالحية m XYذا الصدد

  محاولة للرصد والتصxيف: نظمة *ساسية<طار املفاmيjv لأل : املبحث الثا>ي

إ£3 جانب النظام �سا�9X العام للوظيفة العمومية، يخضع املوظفون املغار�ة 

إ£3 مجموعة من �نظمة �ساسية، و[مكن Vعر[ف النظام �سا�9X اcاص بأنھ 

79مجموعة من املقتضيات التنظيمية القابلة للتطبيق ع34 موظف

.  

cاص �^يئة أو إطار عمل ي�ت9³ إليھ املوظف، و[مكن و�ذلك يرتبط النظام ا

. أن يتضمن النظام �سا�9X قواعد مش¢&كة ب'ن الكث'& من ال,يئات أو أطر العمل

و[م'w الفقھ الفر9X¨D .- إطار hذه �نظمة ب'ن �نظمة اcصوصية و�نظمة 

  .اcاصة، كما �BCل وجود أنظمة مستقلة

                                                           
 1415شعبان  23بتار�خ  4291عدد . ر.، ج)1995يناير  3( 1415صادر :9 فاتح شعبان  52-95، قرار رقم .د.م-78

  .1962. ، ص)1995يناير  25(
79-Auby (J.M.) et Auby (J.B.), droit de la fonction publique: Fonction publique de l’état, 

fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, op. cit., p.244. 
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ق�9 نرى أنھ من املفيد إبداء مالحظة ع34 وقبل اcوض .- hذا التمي'w الف

التص�يف املعتمد من طرف السلطة ا�rومية املrلفة بالوظيفة العمومية باملغرب، 

وال:9 تم'w ب'ن �نظمة �ساسية اcاصة باألطر املش¢&كة ب'ن الوزارات، و�'ن �نظمة 

ظمة اcصوصية، و�نظمة اcاصة بموظفي �عض }دارات العمومية، و�ن

9Ðاصة بموظفي الغرف امل,نية، واملؤسسات العمومية ذات الطا�ع املc�80ساسية ا

 .

ففي بحثنا عن أساس hذا التمي'w لم ي>ب'ن لنا وجود أي معيار دقيق يمكن أن يحدد 

 ·Óذه �نظمة �ساسية، أي أن �مر يتعلق ع34 �رh خصوصيات �ل نوع من

صدر القانوDي للنظام اcصو9XÛ، أك½& مما hو بتص�يف حد�9X، قائم جزئيا ع34 امل

بل و[مكن . تص�يف عل9³ ينطلق من وجود تماثالت، أو اختالفات ب'ن hذه �نظمة

املستعمل .- hذا }طار من أجل تمي'w �عض " النظام اcصو9XÛ"القول أن Vعب'& 

طبق أصناف املوظف'ن، غ'& مناسب، ألن �مر يتعلق .- الواقع بأنظمة مستقلة ال ي

  .علy^ا النظام �سا�9X العام للوظيفة العمومية

ملصا· " �نظمة اcصوصية"بدليل أن القانون .- حد ذاتھ، يفرد Vعب'& 

وhيئات من منطلق �و�^ا ت�ت9³ مبدئيا ل,ذا النظام، ولك_^ا قابلة ألن تتضمن مقتضيات 

81مخالفة لبعض أحrامھ

�^ا ل{ست ول{س ألنظمة �ش'& صراحة إ£3 أ  ).فقرة أو3£( 

خاضعة لھ باملطلق، و[حددhا .- رجال القضاء، والعسكر['ن التا�ع'ن للقوات املس��ة 

82امللكية، وhيئة متصر.- وزارة الداخلية

  ).فقرة ثانية( 

  L_نظمة ا�&صوصية: الفقرة *و*  

يمكن التمي'w .- إطار hذه �نظمة اcصوصية ب'ن �نظمة اcصوصية 

  )ثانيا(نائية و$ستÂ) أوال(العادية 

                                                           
�نظمة �ساسية ملوظفي kدارات العمومية، املوقع الرس�K لوزارة \نتقال الرق�K وإصالح kدارة، مرجع - 80

  .سابق
  .لقانون �ساKfg العام للوظيفة العموميةيحتوي ع� ا 1.58.008من الظxP) الشر�ف رقم  4الفصل - 81
  .يحتوي ع� القانون �ساKfg العام للوظيفة العمومية 1.58.008من الظxP) الشر�ف رقم  5الفصل - 82
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  *نظمة ا�&صوصية العادية: أوال

ال يث'& مف,وم �نظمة اcصوصية العادية أي إشrال، ف�9 عبارة عن أنظمة 

متطابقة تماما مع النظام �سا�9X العام، hدف,ا تطبيق مقتضياتھ بصورة مفصلة 

83ومالئمة مع خصوصيات �ل وظيفة، وأفراد ال,يئة التا�ع'ن ل,ا

كما hو الشأن . 

بال�سبة لتحديد الدرجات ضمن �ل hيئة، وعدد الرتب اcاصة بrل درجة، ومسطرة 

ال¢&قية .- الرتبة والدرجة �ع34، وكذلك كيفيات الولوج للوظيفة، وما يتعلق باملسار 

، و[نطبق hذا التص�يف ع34 أغلب 84امل9Ð، وال¢&Ù- وا�ركية واملسطرة التأديTية

وظفي }دارات العمومية، ال:9 ال تتضمن أي استÂناء �نظمة �ساسية املطبقة ع34 م

  .ع34 مبدأ أو أك½& من املبادئ ال:9 أقرhا النظام �سا�9X العام

من النظام �سا�9X العام للوظيفة العمومية، املعدل بقانون  5و[نص الفصل 

85، ع34 أن تطبيق hذا النظام س{تخذ بمراسيم تتضمن أنظمة أساسية خاصة2011

 .

Dصوصية العادية بمراسيم �عد اس>شارة مجلس و.- فرcسا تصدر hذه �نظمة ا

الدولة، لكن عندما يتعلق �مر �^يئات تضم وظائف سامية يتم التعي'ن فy^ا بمرسوم 

86لرئ{س اBم,ور[ة حيث يتم التداول .- hذه املراسيم بمجلس الوزراء

.  

جود صنف متم'w مع }شارة إ£3 أن النظام الفرh -. 9X¨Dذا اBMال �BCل و 

ألنظمة اcصوصية العادية ذات الضمان ال>شر�¹-، و[تعلق �مر ببعض ال,يئات 

امل,نية ال:9 ظ,ر أنھ من �سا�9X بال�سبة ل,ا التنصيص ع34 ضمانات إضافية، كما hو 

 6قانون (ا�ال بال�سبة لنظام قضاة اM�اكم }دار[ة، وقضاة $ست¿ناف }دار[ة 

يضمن ل,م حصانة ضد النقل بمع�´ ا�ق .- عدم نقل,م ح:´ .-  الذي) 1986يناير 

حالة ال¢&قية إال بموافق�^م طبقا للمادة �و£3 من hذا القانون، الذي ينص كذلك ع34 

                                                           
83-FORGES (J.M.), Droit De La Fonction Publique, Droit Fondamental, collection 
dirigée par Stéphanie Rials, Presses universitaires de France, p.102. 
84-Colin (F.), droit de la fonction publique,  op. cit., p. 38. 
85-Rousset (M.) et Garagnon (J.), Droit administratif marocain, Revue mis à jour par 
Rousset (M.) et Benabdallah (M.A.), op. cit., p. 525. 
86-Colin (A.), droit administratif, op. cit., p. 322 . 
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إDشاء اBMلس �ع34 للمحاكم }دار[ة ومحاكم }ست¿ناف }دار[ة، الذي يرأسھ نائب 

يات م,مة فيما يتعلق باملسار امل9Ð رئ{س مجلس الدولة، و[مارس hذا اBMلس صالح

87ل,ؤالء القضاة وكذلك ما يرتبط بمسطرة تأديÜ^م

ولقد أدخل املشرع Vغي'&ا م,ما ع34 . 

وضعية hؤالء القضاة بإ�^اء ارتباط,م بإدارة وزارة الداخلية، وقياسا عh 34ذا 

صاص مبدأ ينص ع34 أن إدارة hذه ال,يئة Vعود الخت 1987دجن�&  31استحدث قانون 

�88مانة العامة BMلس الدولة

.  

  *نظمة ا�&صوصية ¢ست�نائية: ثانيا      

89نصت الفقرة الثانية من الفصل الرا�ع

ع34 سTيل  1958ف�&اير  24من ظ,'&  

أساسية خصوصية يمك£�ا أن "ا�صر ع34 فئات املوظف'ن الذين يخضعون ألنظمة 

�jk ال�j ال تتفق وال�eامات تلك تأ5ي بمخالفات لبعض مقتضيات mذا النظام *سا

و[تعلق �مر بأعضاء السلك الدبلوما�9X والقنص4- ورجال " ال�يئات أو املصا��

التعليم وال,يئات املrلفة بالتفت{ش العام للمالية وموظفي hيئة كتابة الضبط بقطاع 

 العدل وأعوان الشرطة وإدارة الBCون ورجال املطا.Ý وأعوان املص��ة العامة بإدارة

اBمارك والضرائب غ'& املباشرة واملف>ش'ن واملراقب'ن وا�راس بالبحر[ة التجار[ة 

  .وضباط املواDئ وموظفي املنارات وموظفي املياه والغابات

مع }شارة إ£3 مشrل قانوDي، يثور حول تحديد اB,ة اcMتصة .- تحديد 

تعلق بالسلطة محتو[ات �نظمة �ساسية اcصوصية $ستÂنائية، ف,ل �مر ي

ال>شر�عية أم السلطة التنفيذية؟ وذلك ع34 أساس أن تحديد الضمانات املمنوحة 

للموظف'ن تدخل .- مجال ال>شر�ع، .- ح'ن أن معظم �نظمة �ساسية تصدر 

                                                           
87-Ben Salah (T.), droit de la fonction publique,  op. cit., p. 60-61. 
88-article 3 de la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux  
administratif, disponible sur :  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichText.do?idSectionTA=LEGISCTA000006095920&cid
Texte=JORFTEXT000000874489&date Texte=19941227,  
site accessible dès le 21mars 2022. 

يحتوي ع� القانون �ساKfg العام للوظيفة العمومية، مرجع  1.58.008ن الظxP) الشر�ف رقم م 4الفصل -89

  .سابق
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بمراسيم و�التا£- ال يجب أن تمس hذه �نظمة �ساسية املنظمة بمراسيم، 

1958ف�&اير  24ن الواردة .- ظ,'& الضمانات �ساسية املمنوحة للموظف'
90

.  

لكن املالحظ hو أن معظم �نظمة �ساسية لم تصدر بقانون، وhذا ما يطرح 

وتوجد عدة تفس'&ات ل,ذا �مر من قبيل أن �نظمة . مشكال حول شرعي�^ا

اcصوصية ال تتضمن أي Vعارض مع النظام �سا�9X، أو ع34 �قل مع أية ضمانة 

، إذ يكفي ع34 سTيل 91س'& ال يصمد أمام تحليل النصوص القانونيةأساسية وhو تف

املثال }شارة إ£3 النظام �سا�9X اcاص بموظفي وزارة اcارجية والتعاون فيما 

92منھ 60تضمنتھ املادة 

وال:9 تنص ع34 ضرورة حصول العون الدبلوما�9X القنص4-  

93شrليات مبالغ فy^اع34 إذن مسبق من وز[ر الشؤون اcارجية والتعاون، و�

للزواج  

                                                           
  .51.مرجع سابق، ص النظام Aسا?<0 العام،: املوظفون العموميون باملغربعبد القادر باينة، -90

91- Rousset (M.) et Garagnon (J.), Droit administratif marocain, Revue mis à jour par 
Rousset (M.) et Benabdallah (M.A.),REMALD,collection thèmes actuels, 19,2017, p. 526. 

́خرة  23صادر :9  2-11-204من املرسوم  رقم  60املادة -92 بتغيx) وتتميم ) 2011ماي  27( 1432من جمادى 

النظام �ساKfg ا?@اص بموظفي |شأن ) 2004دسم()  29( 1425ذي القعدة  16بتار�خ  2- 04-534املرسوم رقم 

 .2988. ص). 2011يونيو  20( 1432رجب  17بتار�خ  5953عدد . ر.وزارة الشؤون ا?@ارجية والتعاون، ج
، فإنھ يخضع ! موعة من الش2ليات، م�~ا ا?<صول ع� إذن بالtسبة لزواج العون الدبلوماKfg والقنص�9 -93

kدارة املركز�ة عن طر�ق ال§سلسل ب أن يصل qذا kذن إ[ مسبق من وز�ر الشؤون ا?@ارجية والتعاون، و�ج

  .kداري قبل ثالثة أشPر من التار�خ املقرر لإلجراءات القانونية لعقد القران

أما بالtسبة لزواج العون الدبلوماKfg والقنص�9 من A@ص من جtسية أجن¦ية يتطلب قرار خاصا لوز�ر الشؤون 

ست¬نائية وµعد دراسة طلب املعKL باألمر من طرف ? نة محدثة لPذا الغرض ا?@ارجية والتعاون ت()ره ظروف ا

  :تتألف من

  رئ�س قسم \متيازات وا?<صانات بصفتھ عضوا؛-

                وارد ال¦شر�ة بصفتھ رXسا؛مدير امل-

        رئ�س قسم الشؤون القانونية بصفتھ عضوا؛-

  .ممثل املف§شية العامة بصفتھ عضوا-

  .لرئ�س ينوب عنھ رئ�س قسم املوظفxن أما �عضاء فينوب ع�~م نوا�~م املعتادون وإذا �عذر حضور ا

وتتداول الN نة املشار إل°~ا بناء ع� ما لد¹~ا من مس§ندات، و�مك�~ا أن تطلب أية وثيقة تراqا مفيدة، كما يمك�~ا 

الN نة :9 طلب املعKL باألمر  kنصات إ[ املعKL باألمر وإ[ Bل A@ص آخر ترى فائدة :9 \ستماع إليھ، وت¦ث

بالتصو�ت و:9 حالة �ساوي �صوات ير«º ا? انب الذي يtت�K إليھ الرئ�س، وµعد \طالع ع� رأي الN نة، يصدر 

الوز�ر قراره بقبول أو رفض الطلب و�تم إشعار العون املعKL داخل أجل ثالثة أشPر الKv ي�9 تار�خ إيداعھ لطلب 
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خصوصا عندما يتعلق �مر بالزواج من أجنTية أو أجن9Ë، وhذا ما يمثل مساسا بدون 

  .شك ل{س فقط بال�سبة لضمانة أساسية بل بحر[ة فردية

ونفس ال9XØء، يمكن أن يقال أيضا عن املنع من ا�ق النقا�ي، ومن $نتماء 

من حق أسا�9X منصوص  حرماناأو باألحرى السيا�9X والذي �شrل hو kخر تض{يقا، 

، كما hو الشأن بال�سبة ملوظفي ال,يئة الوطنية للوقاية املدنية فلقد 94عليھ دستور[ا

تم التنصيص ع34 منع hؤالء من $نخراط .- أي منظمة سياسية أو نقابية ضمن 

 2. 99. 1266من املرسوم رقم  36املادة 
ئة بمثابة النظام �سا�9X اcاص بال,ي95

الوطنية للوقاية املدنية مع السماح ل,م ب>شكيل جمعية �ماية مصا�,م املادية 

96واملعنو[ة

و[مكن BCVيل ا�رمان من نفس ا�ق بال�سبة للنظام �سا�9X اcاص . 

ممارسة "�^يئة موظفي إدارة الBCون وإعادة }دماج الذي يمنع hؤالء املوظف'ن من 

                                                                                                                                                     

-204من املرسوم  61و 60ا �جل *عت() الطلب مقبوال طبقا ملا qو منصوص عليھ :9 املواد الزواج، وعند انª~اء qذ

11-2 . 
حر�ات \جتماع والتجمPر والتظاqر السل�K وتأس�س : "عل أن 2011من دستور فاتح يوليوز  29ينص الفصل  -94

  ".qذه ا?<ر�ات ا? معيات، و\نتماء النقاµي والسياKfg مضمونة، و�حدد القانون شروط ممارسة

ال يمكن أن يوضع حد ملمارسة qذه ا?<ر�ات إال "بأنھ  1996س¦تم()  13وورد ضمن الفصل التاسع من دستور -

 ".بمقت¼f¤ القانون 
|شأن النظام �ساKfg ا?@اص ) 2000ماي  10( 1421صفر  6صادر :9  2-99-1266من املرسوم رقم  36املادة -95

́خر  17بتار�خ  4814عدد . ر.ج بالPيئة الوطنية للوقاية املدنية،  .2044. ، ص)2000يوليو  20(ر"يع 
الصادر  2. 16. 814الذي يق¼Kf باملصادقة ع� املرسوم بقانون  20. 17|عد املصادقة ع� مشروع القانون رقم  -96

لوقاية املدنية املتعلق بإخضاع العاملxن باملدير�ة العامة ل) 2016ش§ن()  30املوافق لـ ( 1437من ذي ا?Z ة  9:28 

 لقواعد \نضباط العسكري، وذلك من اجل خلق جو من \نضباط داخل الPيئة و�نص املرسوم بقانون ع�

استفادة qؤالء املوظفxن من الضمانات �ساسية املنصوص عل°~ا :9 الظxP) الشر�ف الصادر ب§نفيذ القانون 

́ن بظxP) املتعلق بالضمانات �ساسية املمنوحة للعسكر�xن، فضال  عن تخو�لPم نظاما أساسيا خاصا �~م يحدد 

بمثابة النظام �ساKfg ا?@اص بموظفي ) 2018يوليوز  24( 1439ذي القعدة  10الصادر :9  1. 17. 70شر�ف رقم 

الثانية  الوقاية املدنية و�طباء العاملxن باملدير�ة العامة للوقاية املدنية واملصا?º ا?@ارجية التا|عة لPا طبقا للمادة

إ[ املنع الذي يطال موظفي qذه الPيئة من تأس�س qيئات  58من املرسوم بقانون املشار إليھ، وأشارت املادة 

سياسية أو منظمات نقابية أو \نخراط ف°~ا، وكذلك املنع من ممارسة حق kضراب، لكن qذا التض�يق أصبح مع 

2ال خاصة وان النظام �ساKfg أصبح يتحدد بنص ذي طا|ع النظام �ساKfg ا? ديد لPذه الPيئة ال يطرح أي إش

 .�شر�¾9
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القيام بأي شrل من أشrال التظاhر أو $حتجاج أي Dشاط نقا�ي، كما يمنع علy^م 

اBماv- الذي من شأنھ }خالل بقواعد $نضباط والس'& العادي للعمل باملؤسسات 

97الBCنية

.  

�س'& النظام �سا�9X اcاص بموظفي البحر[ة التجار[ة الذي  3ßو.- نفس املن

Ù&¢ذف من جدول ال��سمح بتوقيع عقو�ات }نذار والتو�يخ، وا 9Ëو$نتقال التأدي ،-

9Ëلس التأديBM98ع34 نفقة املع�9 باألمر، مباشرة بدون اس>شارة ا

.  

بمثابة النظام  1962يوليوز  24الصادر بتار[خ  2.62.341كذلك املرسوم رقم 

التأدي9Ë املطبق ع34 أعوان الفيالق غ'& الضباط املنتم'ن إلدارة اBمارك، الذي يؤكد 

نفس اBزاءات الواردة .- النظام �سا�9X العام مضافا  من خالل فصلھ الثاDي ع34

إلy^ا عقو�ات التنقيط من فئة رقم واحد إ£3 ثالثة أرقام مع Vعديل عقو�ة }نذار 

99وجعل,ا من فئة رقم واحد إ£3 ثالث أرقام

.  

و�قراءة متأنية ل,ذا النظام التأدي9Ë املطبق عh 34ؤالء �عوان يتÑ· من 

. الضمانات التأديTية، فباستÂناء الفقرة �خ'&ة من الفصل الرا�عالوhلة �و£3 غياب 

وال:9 ألزمت }دارة بضرورة استدالء العون املتا�ع، وذلك من خالل استفسار يوجھ لھ 

�غاية إشعاره بامل�سوب لھ وإتاحة الفرصة لTسط أوجھ الدفاع .- حدود ما �سمح بھ 

�ل املقتضيات املنصوص عل¤�ا "3 أن $ستفسار، والفصل الثامن الذي جاء فيھ ع4

 j¥العام للوظيفة العمومية باست�ناء ما يتعلق بالنظام التأدي jkالنظام *سا� XY

                                                           
|شأن النظام �ساKfg ) 2016أبر�ل  29( 1437من رجب  21صادر :9  2-16-88رقم من املرسوم  37املادة -97

. ، ص)2016يونيو  9( 1437رمضان  3بتار�خ  6472عدد . ر.ا?@اص �~يئة موظفي إدارة ال ون وإعادة kدماج، ج

4352. 
بمثابة النظام �ساKfg ) 1977أكتو"ر  4( 1397من شوال  20صادر :9  2-77-515من املرسوم رقم   24املادة -98

 .2928. ، ص)1977أكتو"ر   12( 1397شوال  28بتار�خ  3389عدد . ر.ا?@اص بموظفي البحر�ة التجار�ة، ج
، نون Aسا?<0 للوظيفة العموميةمن القا 73دراسة حول الفقرة الرا'عة من الفصل سعيد او لعرµي، -99

 .73. ، ص2002. أبر�ل–، مارس 43، عدد .ت.م.إ.م.م
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تبقى مطبقة برم��ا عLM فئة أعوان الفيالق غ�0 الضباط املنتم�ن إلدارة ا��مارك 

100ال يوجد فصل آخر يتحدث عن الضمانات التأديTية ،"والضرائب غ�0 املباشرة

 .  

عملت ع34 تقليص  -من زاو[ة الفاعلية العقابية –بالرغم من أن إرادة املشرع ف

الضمانات القانونية .- القانون التأدي9Ë بال�سبة ألعوان الفيالق غ'& الضباط، فإ�^ا لم 

ت¢&جم hذه ال�سبة بكيفية دقيقة، إذ و�الرجوع إ£3 الفصل �ول يتÑ· بأنھ اس>ث�´ من 

من النظام �سا�9X العام للوظيفة العمومية،  75و 73و 66و 65التطبيق فقط املواد 

، 71، 70، 69، 68، 67(بما يفيد ضمنيا أنھ أبقى ع34 فصول القانون التأدي9Ë العام 

حق  –، وملا �انت hذه املواد تتحدث عن الضمانات التأديTية )مكرر  75، 74، 72

فإن مقتXµ´  -التأدي9Ë $ضطالع ع34 امللف، وحق الدفاع، وحق املثول أمام اBMلس

hذا من . الفصل �ول من hذا املرسوم غ'& م�BCم مع ما ورد .- الفصل الثامن منھ

ج,ة، كما أن }دارة ملزمة بمراعاة مجموعة من املبادئ املتعلقة بالتأديب كضرورة 

التناسب والشرعية، وكذا مبدأ التعليل وقاعدة وحدة اBزاء، ومراعاة قواعد العدل 

101فو}نصا

.  

وقد اعت�& الفقھ الفر9X¨D أن �عض �نظمة اcصوصية يمكن تمثل استÂناء 

ع34 �عض أحrام النظام �سا�9X العام للوظيفة العمومية �عد رأي اBMلس �ع34 

ا�!اجيات ا�&اصة "للوظيفة العمومية للدولة، حينما ال تتالءم hذه املقتضيات مع 

من قانون  10طبقا للمادة " من أعضا»�ا أداؤmا ��ذه ال�يئات، أو مع امل�ام ال�j يxتظر 

1984يناير  11
102

.  

                                                           
، Xختصاص التأدي0U والضمانات املمنوحة للموظف ا��مرSي، دراسة تحليلية 34 دمحم بوكطب، حسن ب2اوي -100

 ديدة، مطبعة املعارف ا? ،2017خر�ف -2016، صيف 10-9، العدد النظام Aسا?<0، مجلة القضاء Zداري 

 .49. ص، 2017الر"اط،
، Xختصاص التأدي0U والضمانات املمنوحة للموظف ا��مرSي، دراسة تحليلية 34 دمحم بوكطب، حسن ب2اوي  -101

 .49.مرجع سابق، صالنظام Aسا?<0، مجلة القضاء Zداري، 
102-Ben Salah (T.), droit de la fonction publique,  op. cit., p. 62. 
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و[تعلق �مر بثالثة أنظمة أساسية استÂنائية، Vشمل أفراد ال,يئات املوظفة 

hيئة }دار['ن املدني'ن اM�دد نظام,ا �سا�9X (عن طر[ق املدرسة الوطنية لإلدارة 

، وhيئات املدرس'ن )2009دجن�&  23واملعدل بمرسوم  1999نون�&  16بمرسوم 

م,ندسون، م,ندسون (والعامل'ن .- مجال البحث، وال,يئات ذات الطبيعة التقنية 

...)معمار[ون 
103

.  

مجلس الدولة، مجلس (إضافة إ£3 �عض hيئات املوظف'ن السام'ن 

واM�ددين ) ا�سابات، hيئات السلك الدبلوما�9X والقنص4-، السلطات اM�لية

وقد و®· مجلس الدولة  1959، و1946للوظيفة العمومية لــ ضمن النظام'ن العام'ن 

الفر9X¨D املقصود �^يئات التدر�س، وhيئات التقني'ن، مصرحا بإمrانية إطالق اسم 

مدرس'ن ع34 املوظف'ن الذين ترتبط م,ام,م بالتدر�س م,ما �انت الوزارات اM�لق'ن 

تذة فقط، واس>ث�´ مجلس �^ا، وأن مصط�· مدرس'ن ال يمكن حصره .- املعلم'ن و�سا

الدولة �فراد الذين �شrلون الدعم اللوجس>يrي للمؤسسات التعليمية، أما .- ما 

  .يتعلق بال,يئات التقنية، فصرح بأ�^ا Vشمل وظائف خاصة ومتنوعة

 ،w'ا وظائف تبدي قدرا �افيا من التمhفاألمر إذن يتعلق �^يئات يمارس أعضاؤ

النظام �سا�9X العام للوظيفة العمومية، وhذه ح:´ يمكن استÂناؤhا من أحrام 

$ستÂناءات ال تمنح سوى بال�سبة للمقتضيات ال:9 ال تتالءم مع ا�اجيات اcاصة 

ل,ذه ال,يئات، أو امل,ام ال:9 يف¢&ض .- أعضاء hذه ال,يئات أن يضطلعوا �^ا، وhذا ما 

بأفراد الشرطة تم تأكيده .- عدة مناسبات من طرف مجلس الدولة، فيما يتعلق 

104و}دار['ن املدني'ن

وتصدر hذه �نظمة �ساسية $ستÂنائية بمراسيم �عد . 

105اس>شارة مجلس الدولة

.  

                                                           
103-Colin (F.), droit de la fonction publique,  op. cit., p. 38. 
104-Forges (J.M.), droit de la fonction publique, droit fondamental, op. cit.,  
p. 102 et 103. 
105-Colin (F.), droit de la fonction publique,  op. cit., p. 38. 
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بالرجوع إ£3 قرارات الحقة BMلس الدولة س{تÑ· بأن ال,يئة القضائية العليا  

 مارست رقابة صارمة ع34 املقتضيات املستÂناة، وألغت مجموعة من املراسيم امل>سمة

بمخالفة الدستور عن طر[ق دعوى }لغاء �سTب تجاوز السلطة اM�الة إلy^ا، وتم 

البت فy^ا وفق القواعد املألوفة ، حيث اعت�&ت بأن إDشاء شعبة للتأمينات 

، .- إطار )للتأhيل املش¢&ك، التعو[ض املقتصر عh 34يئة �طباء فقط($جتماعية، 

�طباء، يف9Xµ إ£3 خلق نظام قضاHي جديد، ال  اBMلس اB,وي للتأديب التا�ع لنقابة

يمكن إحداثھ إال بموجب قانون، وتأس{سا عh 34ذا صرح مجلس الدولة بأن املرسوم 

-vذه الشعبة غ'& شرh شأD106الذي أ

.  

بإلغاء القرار الصادر عن وز[ر  1980يناير  18وقXµ´ .- قراره الصادر بتار[خ 

�سTب تجاوز السلطة، والذي  1978وز يولي 31الشؤون اcارجية الصادر بتار[خ 

القا9XY  1978ماي  3بمقتضاه رفض الوز[ر التظلم $ستعطا.- ضد القرار املؤرخ ب 

  .برفض منح رخصة إلبرام عقد زواج مع آDسة من أصل ب�Bيrي

" ، احتفظ1958أكتو|ر  4من دستور  34حيث أن الفصل "معلال قراره بأنھ 

بالضمانات *ساسية املمنوحة للموظف�ن  للقانون بتحديد القواعد املتعلقة

وXY غياب نص ذي طبيعة 5شر�عية يتطرق إ_L زواج " املدني�ن والعسكر�3ن للدولة

 69- 222من املرسوم رقم  70و  68املوظف�ن الدبلوماسي�ن والقنصلي�ن، فاملواد 

 ال�j تتضمن قيودا عLM مبدأ حر3ة  ¢ختيار بالxسبة 1969مارس  6الصادر بتار3خ 

"ل�اتھ الفئة XY اختيار أزواج�م، صادرة عن سلطة غ�0 مختصة
107

.  

و�التا£- يتÑ· بأن القا9XY اس>ند إ£3 عدم شرعية املقتضيات التنظيمية 

  .الواردة .- املرسوم املشار إليھ، و�التا£- التصر[ح �عدم شرعيتھ

  *نظمة ا�&اصة و*نظمة املستقلة : الفقرة الثانية

                                                           
106- Colin (A.), droit administratif, op. cit., p. 141-142. 
107-C.E, n°14397, du 18 janvier 1980, disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichjuriAdmin.do ?oldAction=rechJuriAdmin&idtexte=CE
TATEXT000007663126&fastreqld=580060258& fast pos=2,  
site accessible dès le 18/02/2022. 
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ية توجد أنظمة أخرى تتحدد .- �نظمة اcاصة، بجانب �نظمة اcصوص

ال:9 ترتبط إ£3 حد كب'& بالنظام �سا�9X العام للوظيفة العمومية، وتتضمن 

، وأنظمة مستقلة عنھ وال عالقة ل,ا بھ ح:´ ولو تضمنت )أوال(استÂناءات عنھ

 ).ثانيا(مقتضيات مماثلة لبعض أحrامھ 

  *نظمة ا�&اصة: أوال

لوظيفة العمومية للدولة بفرDسا أنظمة خاصة، تضم hيئات توجد .- إطار ا

108من املوظف'ن يقرر القانون بال�سبة ل,م، منع أو تض{يق حق }ضراب

وذلك �^دف  

( ا�فاظ ع34 النظام العام، و[خضع ل,ذه �نظمة اcاصة موظفو �من الوط�9

اقب'ن اBو['ن ، وأيضا hيئة املر )1995يناير  2، ثم قانون 1948ش>ن�&  28قانون 

، وكذلك موظفو املصا· اcارجية )-ا�د �دDى من اcدمة- 1989دجن�&  31قانون (

باإلضافة إ£3 موظفي مصا· ) 1958غشت  �6مر ال>شر�¹- لــ (إلدارة الBCون 

، و.- املقابل �ستفيد hؤالء )1968يوليوز  31قانون ($تصال بوزارة الداخلة 

109ة تتعلق بالتوقيت والز[ادة .- �جراملوظفون من ظروف عمل مرن

.  

و[مكن القول أن hذا النوع من �نظمة موجود باملغرب أيضا، وhو �سري 

باcصوص ع34 أعوان الشرطة، وإدارة الBCون، ورجال املطا.Ý، لكن ما يم'h wذه 

�نظمة .- املغرب ع_^ا .- فرDسا �- أن مصدرhا .- فرDسا يتحدد دوما .- نص ذي طا�ع 

  .، ب{نما مصدرhا .- املغرب نص تنظي1109³�V-¹شر 

و[rون ا�رمان من حق }ضراب بال�سبة ل,ذه ال,يئات مÈ�و�ا بتض{يق .- 

الضمانات املسطر[ة املمنوحة ل,ا، خصوصا ما يتعلق بالطا�ع ا�ضوري للمسطرة 

، لذلك فإن حدث وأن شارك موظف منتم إ£3 إحدى 111التأديTية وضمان حق الدفاع

                                                           
108-Ben Salah (T.), droit de la fonction publique,  op. cit., p. 63. 
109-Colin (F.), droit de la fonction publique,  op. cit., p. 42. 
110-Forges (J.M.), droit de la fonction publique, droit fondamental, op. cit., p. 103. 
111-Ben Salah (T.), droit de la fonction publique,  op. cit., p. 63. 
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ت .- إضراب رغم وجود منع، فإنھ �عاقب من غ'& �خذ �ع'ن $عتبار hذه ال,يئا

  .الضمانات التأديTية

  *نظمة املستقلة: ثانيا

ال تخضع �عض hيئات الوظيفة العمومية للنظام �سا�9X العام للوظيفة 

وVعزى hذه $ستقاللية " أنظمة مستقلة"العمومية، وVستفيد من أنظمة مسماة 

يتعلق �ول بتطبيق حكم دستوري والثاDي للمتطلبات اcاصة  M�ددين رئ{س'ن،

112لبعض املرافق العمومية

، وقد حدد 113وتصدر hذه �نظمة بموجب قوان'ن خاصة 

114الفصل الرا�ع

  .�عض,ا 1958ف�&اير  24من ظ,'&  

تتضمن hذه �نظمة املستقلة استÂناءات ع34 �عض املبادئ ال:9 نص علy^ا 

للوظيفة العمومية، خصوصا ا�ق .- $نتماء النقا�ي، الذي  النظام �سا�9X العام

وتنطبق hذه �نظمة .- املغرب . �عت�& محرما ع34 املوظف'ن اcاضع'ن ل,ذه �نظمة

  :ع34

  رجال القضاء •

، ورغبة 115نظرا لطبيعة امل,ام املنوطة �^م ف,م يخضعون لنظام أسا�9X خاص

فإن نظام,م �سا�9X ع34 عكس باÙ- .- ا�فاظ ع34 خصوصية م,ن�^م واستقالل,ا، 

من دستور فاتح يوليوز  112طبقا للفصل  املوظف'ن kخر[ن، يحدد بقانون تنظي9³

2011
117، �عدما �ان يحدد سابقا بقانون 116

كما أن Vعيي_^م يتم من قبل امللك  

118بظ,'&

.  

                                                           
112-Ibid, p. 57. 
113-Colin (F.), droit de la fonction publique,  op. cit., p. 39. 

 Kfg العام للوظيفة العمومية، مرجعيحتوي ع� القانون �سا 1.58.008من الظxP) الشر�ف رقم  4الفصل -114

  .سابق
  .49.جع سابق، صمر  املوظفون العموميون باملغرب، النظام Aسا?<0 العام،عبد القادر باينة، -115
، صادر �مر ب§نفيذه الظxP) الشر�ف )2011فاتح يوليو ( 1432من رجب  28من دستور اململكة لـ  112الفصل -116

يوليوز  30( 1432شعبان  28مكرر بتار�خ  5964عدد . ر.، ج)2011يوليوز  29( 1432شعبان  27بتار�خ  1-1- 91رقم 
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املتعلق بالنظام �سا�9X للقضاة  106-13و[حدد القانون التنظي9³ رقم 

ا�&اصة بتأليف السلك القضا�ي وحقوق القضاة وواجبا �م  املقتضيات"

"ووضعيا �م والضمانات املمنوحة ل�م
119

و�س,ر اBMلس �ع34 للسلطة القضائية  

ع34 ضمان استقاللية  2011الذي تمت دس¢&تھ بموجب أحrام دستور فاتح يوليوز 

ختلف جوانبھ، السلطة القضائية وذلك بإشرافھ ع34 متا�عة املسار امل9Ð للقا9XY بم

  .منذ بدايتھ إ£3 غاية إ�^اء م,امھ، وكذا مساءلتھ تأديTيا

كما �شمل hذا النظام �سا�9X القضاة بجميع أنواع,م بمن فy^م قضاة 

اM�اكم }دار[ة، �سTب الرغبة .- ا�فاظ ع34 وحدة القضاء وتفادي �ل منافسة، أو 

                                                                                                                                                     

2011( ،  

  .3600. ص
  : قت¼f¤ بموجبتم التنصيص ع� qذا امل-117

، صادر �مر ب§نفيذه الظxP) الشر�ف )1972فاتح مارس ( 1392محرم  14دستور اململكة لــ  من 45فصل ال •

مارس  15( 1392محرم  28بتار�خ  3098عدد . ر.، ج)1972مارس  10( 1392محرم  23بتار�خ  72-1- 061

  .626. ، ص)1972

، صادر �مر ب§نفيذه الظxP) )1992س¦تم() 4( 1413ول ر"يع �  6من دستور اململكة املراجع ل  45الفصل  •

́خر  11بتار�خ  1-92—155الشر�ف ، بتار�خ  4172عدد.ر.، ج)1992أكتو"ر  9(  1413من ر"يع 

́خر 16   .1247.، ص)1992أكتو"ر  14( 1413ر"يع 

�مر ب§نفيذه  ، صادر)1996س¦تم() 19( 1417من ر"يع �ول  28من دستور اململكة املراجع ل  46الفصل  •

 4420عدد .ر.، ج)1996أكتو"ر7(1417من جمادى �و[  23بتار�خ  1-92-157الظxP) الشر�ف رقم 

  .1247.، ص)1996أكتو"ر10( 1417جمادى �و[  23بتار�خ 
يوليوز  24( 1390جمادى �و[  20من دستور اململكة لـ  77وقد تم التأكيد ع� املقت¼f¤ من خالل الفصل -118

. ر.، ج)1970يوليوز  31( 139جمادى �و[  27بتار�خ  1-7-177صادر �مر ب§نفيذه الظxP) الشر�ف رقم  ،)1970

  .1930. ، ص)1970فاتح غشت ( 1390جمادى �و[  28مكرر بتار�خ  3013عدد 

س¦تم()  13من دستور  84و  1992س¦تم()  4من دستور  82والفصل  1972من دستور فاتح مارس  78والفصل  

  .2011من دستور فاتح يوليوز  57والفصل  1996

دجن()  14( 1382رجب  17، صادر �مر ب§نفيذه الظxP) الشر�ف لـ 1962دجن()  7من دستور  84بخالف الفصل  

والذي نص ع� أن �عيxن . 2993.، ص)1962دجن()  19( 1382رجب  22مكرر بتار�خ  2616عدد . ر.، ج)1962

  .2يالقضاة يتم بموجب مرسوم مل
  .املتعلق بالنظام �ساKfg للقضاة 106- 13من القانون التنظي�K رقم  1املادة -119
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قضاة بنظام مستقل، .- ، و[كمن ال,دف �سا�9X من تمتع ال120تcÑم .- ال,يئات

121حماية استقالل,م، ح'ن نصت �افة الدسات'& املغر�ية

ع34 أن قضاة �حrام ال  

 ،9XYعز[ز ملركز القاV -� القانون، فحصانة النقل ´Xµعزلون إال بمقت�ينقلون وال 

وحماية لھ من الضغوط ال:9 يمكن أن تمارس عليھ، عن طر[ق النقل إ£3 منصب 

122آخر

.  

ع34 أن النظام  64ينص الدستور الفر9X¨D .- فصلھ و.- نفس السياق 

، حيث أقر hذا النظام ضمانات �123سا�9X للقضاة يتخذ بموجب قانون تنظي9³

hامة Vسمح بتعز[ز مبدأ $ستقاللية املرتبط بممارس�^م مل,ام,م القضائية، كما أن 

مية استفاد�^م من نظام أسا�9X محدد بقانون تنظي9³ يخضع لرقابة دستور[ة إلزا

سابقة
124

�شrل ضمانة Vعزز استقاللي�^م بصفة عامة وأم_^م الوظيفي بصفة خاصة  

125.- إطار الفصل ب'ن السلط

.  

و.- إطار مبدأ ا�فاظ ع34 وحدة hيئة القضاء، ي�ت9³ قضاة �حrام وقضاة 

النيابة العامة لنفس ال,يأة، لك_^م يخضعون لقواعد نظامية مختلفة، فقضاة �حrام 

غ'& أ�^م يخضعون لتقييد أثناء ممارس�^م . [تطلب نقل,م، إبداء موافق�^مال �عزلون و 

                                                           
120-Bellasri (F.), Le statut des magistrats chargés des contentieux administratifs le cas 

du Maroc, Remald n°36, janvier-février 2001, p 27.  
  :الصيغة ضمن الفصول ´تية وقد تم التأكيد ع� qذا املقت¼f¤ و"نفس-121

  .1962دجن()  7من دستور اململكة ل  85الفصل -

  .1970من دستور اململكة لـفاتح غشت  78الفصل -

  .1972من دستور اململكة لفاتح مارس  79الفصل -

  .1992س¦تم()  4من دستور اململكة املراجع ل  83الفصل -

  .1996 س¦تم() 13من دستور اململكة املراجع ل  85الفصل -

  .2011من دستور اململكة لفاتح يوليوز  108الفصل -
  .13. ، ص2000غشت –يوليوز  33ت، عدد .م.إ.م.، متأمالت حول استقالل القضاء 34 املغربدمحم عياط، -122
املتضمن للقانون التنظي�K املتعلق بالنظام �ساKfg للقضاة، واملعدل  1958دجن()  �22مر ال§شر�¾9 لــ -123

  :انظر. |شأن توظيف وت2و�ن ومسؤولية القضاة 2007مارس  5التنظي�K لــ بالقانون 
Colin (F.), droit de la fonction publique,  op. cit., p. 40. 
124- Colin (F.), droit de la fonction publique,  op. cit., p. 40. 
125-Ben Salah (T.), droit de la fonction publique,  op. cit., p. 57 et 58. 
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�ر[ا�^م، ف,م �ستفيدون من ا�ق النقا�ي، لك_^م ممنوعون من ممارسة حق 

126}ضراب

بخالف القضاة باملغرب الذين يمنع علy^م $نخراط .- منظمات نقابية  

46بموجب املادة 
127

  .من النظام �سا�9X للقضاة 

 3ون التا[عون للقوات املس'!ة امللكيةالعسكر  •

�ستفيد اB{ش من نظام مستقل يحدده قانون، نظرا cصوصيات امل,ام ال:9 

تقوم �^ا hذه الفئة من املوظف'ن تتعلق أساسا بالدفاع الوط�9، حيث ال يخضع رجال 

 ، وال لنظام رواتب1958ف�&اير  24القوات املس��ة امللكية لألحrام الواردة .- ظ,'& 

128التقاعد املدنية، بل يطبق علy^م نظام رواتب التقاعد العسكر[ة

.  

1-56-138وقد تم إحداث القوات امللكية املس��ة بظ,'& شر[ف رقم 
129

 

، و[خضع ضباط,ا لنظام أسا�9X صادر بظ,'& 1956يونيو  25الصادر بتار[خ 

130شر[ف

، أما قضا�^ا العسكر[ون وكتاب و مستكتبو ضبط اM�كمة 1-12-50رقم  

^م نظامان أساسيان صادران بظ,'& شر[ف رقم  و[تعلق  1-15-80العسكر[ة فيحت̄و

                                                           
126-Colin (F.), droit de la fonction publique,  op. cit., p. 40. 

  .املتعلق بالنظام �ساKfg للقضاة السابق الذكر 106-13من القانون التنظي�K  46املادة -127

  :وقد تم التأكيد ع� qذا املقت¼f¤ و"نفس الصيغة ضمن الفصول ´تية-

  .1962) دجن( 7من دستور اململكة لــ  85الفصل -

  .1970من دستور اململكة لفاتح غشت  78الفصل -

  .1972من دستور اململكة لــفاتح مارس  79الفصل -

  .1992س¦تم()  4من دستور اململكة لــ  83الفصل -

  .1996س¦تم()  13من دستور اململكة لــ  85الفصل -

  .2011من دستور اململكة لــفاتح يوليوز  108الفصل -
 .50 .مرجع سابق، ص النظام Aسا?<0 العام،: املوظفون العموميون باملغربة، عبد القادر باين-128
|شأن إحداث القوات امللكية ) 1956يونيو  25( 1375من ذي القعدة  16صادر :9  1-56-138ظxP) شر�ف رقم -129

  .1179.، ص)1956يوليوز  20( 1375ذي ا?Z ة  11بتار�خ  2282عدد . ر.املسN<ة، ج
́خرة  29صادر :9  1-12-50ظxP) شر�ف رقم -130 |شأن النظام �ساKfg ا?@اص ) 2013ماي  10( 1434جمادى 

  .4104.، ص)2013ماي  16( 1434رجب  5بتار�خ  6152عدد . ر.بضباط القوات املسN<ة امللكية، ج
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بالنظام �سا�9X اcاص بالقضاة العسكر['ن و�النظام �سا�9X اcاص بالضباط 

  .كتاب الضبط وضباط الصف مستكت9Ë الضبط

01-12و[تمتع العسكر[ون بضمانات تم تحديدhا من خالل القانون 
، الذي 131

والعسكر['ن ) ضباط، ضباط صف(ھ، �ل من العسكر['ن الرسمي'ن يخضع ملقتضيات

)ضباط صف وجنود(املتعاقدين 
132

يجوز للعسكر�3ن العامل�ن ¢نخراط XY "، كما 

أي جمعية [عد ا�!صول مسبقا عLM <ذن الكتا�ي الذي °سلمھ رئ�س أر�ان ا�!رب 

"العامة للقوات املس'!ة امللكية
دولة إزاء ما ، إضافة إ£3 تمتع,م بحماية ال133

 �ديدات أو متا[عات أو ت��مات أو ضرب أو سب أو قذف أو إmانة، "يتعرضون لھ من 

"بمناسبة مزاولة م�ام�م أو أثناء القيام ��ا أو [عدmا
134

مع استفاد�^م من ضمانات . 

135تأديTية وقضائية

.  

ورغم استفادة العسكر['ن من hذه ا�قوق وا�ماية املنصوص علy^ا ضمن 

ن، إال أن hذا �خ'& ضيق �شrل كب'& مجال ا�ر[ات �ساسية بال�سبة hذا القانو 

ل,ذه الفئة، حيث تم منع,م من }ضراب عن العمل أو إحداث hيئات سياسية 

ونقابية، أو $نخراط .- �حزاب السياسية أو النقابات أو .- أي hيئة أخرى ذات طا�ع 

136سيا�9X أو نقا�ي أو دي�9

.  

لفر9X¨D إ£3 العسكر['ن من خالل العديد من أحrامھ، ال:9 وقد أشار الدستور ا

، 13كرست العالقة العضو[ة ب'ن السلطة التنفيذية وhاتھ الفئة، فطبقا ألحrام املادة 

يتو£3 رئ{س اBم,ور[ة التعي'ن .- الوظائف العسكر[ة و[رأس القوات املس��ة 

ما يمكن للوز[ر �ول ، ك15واBMالس وال�Bان العليا للدفاع الوط�9 طبقا للمادة 

                                                           
األمر بتنفیذه  المتعلق بالضمانات األساسیة الممنوحة للعسكریین للقوات المسلحة الملكیة، صادر 01- 12القانون رقم - 131

ذو القعدة  7، بتاریخ 6085عدد . ر.، ج)2012سبتمبر  4( 1433شوال  16بتاریخ  1- 12- 33الظھیر الشریف رقم 
  .5190. ص) 2012شتنبر  24( 1433

  .المتعلق بالضمانات األساسیة الممنوحة للعسكریین للقوات المسلحة الملكیة 01-12القانون رقم من  2المادة - 132
  .المتعلق بالضمانات األساسیة الممنوحة للعسكریین للقوات المسلحة الملكیة 01-12القانون رقم ن م 6المادة - 133
  .المتعلق بالضمانات األساسیة الممنوحة للعسكریین للقوات المسلحة الملكیة 01-12القانون رقم من  7المادة - 134
  .نوحة للعسكریین للقوات المسلحة الملكیةالمتعلق بالضمانات األساسیة المم 01- 12القانون رقم من  11المادة - 135
  .المتعلق بالضمانات األساسیة الممنوحة للعسكریین للقوات المسلحة الملكیة 01-12القانون رقم من  5المادة - 136
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، وVعو[ض رئ{س اBم,ور[ة .- 13التعي'ن .- الوظائف العسكر[ة مع مراعاة املادة 

21طبقا للمادة  15رئاسة اBMالس وال�Bان املنصوص علy^ا .- املادة 
137

.  

الضمانات "وخول الدستور الفر9X¨D للسلطة ال>شر�عية صالحية تحديد 

املبادئ *ساسية لل�ي^لة " وكذلك" �3ن للدولة*ساسية املرتبطة باملوظف�ن العسكر 

j±و�^ذا فإن القواعد النظامية املتعلقة �^ؤالء تندرج ضمن . "العامة للدفاع الوط

املتضمن للنظام العام  1972يوليوز  13مجال القانون، وhذا ما يؤكده إصدار قانون 

دد �شrل ، ف,ذا �خ'& ج2005مارس  24، والذي تم cCDھ بقانون 138للعسكر['ن

م��وظ شروط $لتحاق بالوظائف العسكر[ة، ز[ادة ع34 اس�^دافھ للعسكر['ن 

املتعاقدين و�- إشارة إ£3 إرادة لتوحيد نظام العسكر['ن وتأhيل,م م,نيا، كما كرس 

hذا النظام العام ا�قوق املدنية والسياسية املمنوحة ل,ؤالء خاصة فيما يتعلق 

�خطار، وإلغاء الرقابة ال>سلسلية ع34 $نضمام  بالضمانة املرتبطة با�ماية من

 ،9Xزب سيا��ل�Bمعيات، لكنھ حافظ ع34 منع حق }ضراب وحق $نضمام 

، وكذلك التعب'& عن kراء 139و$نخراط .- منظمات عسكر[ة ذات طا�ع نقا�ي

140واملعتقدات

. 

  وظفو إدار5ي مجل�jk ال0²ملان •

ن من نظام مستقل يحدده قانون، وقد �ستفيد موظفو إدارVي مجلس ال�&ملا

480-02صرح اBMلس الدستوري .- hذا الشأن  ضمن قراره رقم 
141

القانون ": بأن 

بتحديد النظام *سا�jk ا�&اص بموظفي إدارة مجلس النواب الذي  32-89رقم 

يرمي القانون املعروض عLM ا"�لس الدستوري تتميمھ و5غي�0ه، °ش^ل قانونا من 

من ج�ة، يؤكد انتماء *عوان النظامي�ن بإدارة مجلس النواب إ_L نوع خاص، ف�و 

                                                           
137-Ben Salah (T.), droit de la fonction publique, op. cit., p. 55-56. 
138-Ibid. 
139-Colin (F.), droit de la fonction publique,  op. cit., p. 39-40. 
140-Ben Salah (T.), droit de la fonction publique,  op. cit., p. 52. 

́خرة  6صادر :9  480-2002، قرار رقم .د.م-141 بتار�خ فاتح  5037ر عدد .، ج )2002أغسطس  15( 1423جمادى 

  .2593.، ص)2002دسم()  9( 1423رجب 
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، وفقا ملف�وم الفصل الثا>ي من "موظف�ن عمومي�ن"الوظيفة العمومية بوصف�م 

النظام *سا�jk للوظيفة العمومية، و�عمل من ج�ة أخرى، باملوازاة مع mذا 

ؤالء املوظف�ن بإدارة ¢نتماء، عLM ا�!فاظ عLM ا�&صوصية القانونية والنظامية ل�

  ".مجلس النواب

من النظام  39وقد صرح القا9XY الدستوري أيضا بأن ما تضمنتھ املادة 

مخالف  1994دجن�&  7الداخBM -4لس النواب اM�ال ع34 اBMلس الدستوري بتار[خ 

للدستور، .- تخو[لھ ملكتب مجلس النواب صالحية وضع مق¢&ح قانون يتعلق بالنظام 

cاص بموظفي املصا· }دار[ة للمجلس أو مق¢&حات Vعديلھ، معت�&ا أن �سا�9X ا

املقتh -. ´Xµذه املادة حق خالص للوز[ر �ول وألعضاء مجلس النواب، بوصف,م 

142نوابا، دون مكتب مجلس النواب أو غ'&ه من �ج,زة النيابية

.  

 و[تحدد النظام �سا�9X اcاص بموظفات وموظفي مجلس النواب بالقانون 

25-13رقم 
143

والنظام �سا�9X اcاص بموظفات وموظفي مجلس املس>شار[ن  

30-13بالقانون 
144

.  

وتطبق عLM موظفات وموظفي ا"�لس، ما لم تتعارض مع مقتضيات mذا "

̂ام النظام العام للوظيفة العمومية XY �ل ما لم يرد [شأنھ نص m XYذا  القانون، أح

                                                           
142- ،Kعمل القا^<0 الدستوري باملغرب، دراسة سوسيو قضائيةمناعبد الرحيم املنار اسلي� `a شوراتtم ،

  .253. ، ص2006سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، الطبعة �و[  65، عدد .ت.م.إ.م.م
|شأن النظام �ساKfg ا?@اص بموظفات وموظفي مجلس النواب، صادر �مر ب§نفيذه الظxP)  25-13قانون -143

́خر  10خ بتار� 1.10-13-10الشر�ف رقم  جمادى �و[  9بتار�خ  6136عدد . ر.، ج)2013ف()اير  21( 1434ر"يع 

  .2638.، ص)2013مارس  21( 1434
|شأن النظام �ساKfg ا?@اص بموظفات وموظفي مجلس املس§شار�ن، صادر �مر ب§نفيذه  30-13قانون -144

 16بتار�خ  6138عدد . ر.، ج)2013ارس م 13( 1434بتار�خ فاتح جمادى �و[  1-13-48الظxP) الشر�ف رقم 

   .2949.، ص)2013مارس  28( 1434جمادى �و[
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"القانون 
145

�ياد .- ممارسة م,ام,م و�الكتمان امل9Ð فيما يجب علy^م $ل¢wام با كما .

146يتعلق باألعمال واملعلومات ال:9 اطلعوا علy^ا أ ثناء ممارسة م,ام,م

.  

و�ستفيد موظفو اBMالس ال�&ملانية بفرDسا من نظام أسا�9X خاص تم 

 تحديده 

1958نون�&  17من �مر ال>شر�¹- ل  8باملادة 
، حيث تنص hذه املادة ع34 أن 147

"وظف�ن املنتم�ن ملصا�� ا"�الس ال0²ملانية mم موظفون تا[عون للدولةامل"
148

.  

 9Xؤالء املوظف'ن سيخضعون للنظام �سا�h كم بداية بأن�فقد يوh -Æذا ا

العام للوظيفة العمومية للدولة، إال أن نفس املادة س>نص مباشرة .- ما يتعلق �^ؤالء 

" ن من طرف مكتب ا"�لس املع±jالنظام *سا�jk ونظام التقاعد يتحددا"بأن 

املنتم'ن إليھ، دون Dشرhما باBر[دة الرسمية، و[تم توظيف hذه الفئة من خالل 

149مباراة ووفقا لشروط يتم تحديدhا من طرف �ج,زة اcMتصة املنتمية للمجلس

.  

وتتمتع hذه الفئة من املوظف'ن باستقالل تام، �عزى لطبيعة عمل,م املرتبط 

�عية، كما أ�^م �ستفيدون من ممارسة حر[ة التجمع وا�ق النقا�ي إال بالسلطة ال>شر 

  أ�^م ممنوعون من

150حق }ضراب وملزمون من ج,ة با�ياد السيا�9X التام

و�عت�& القا9XY }داري . 

151املؤhل للتصدي للwxاعات املتعلقة بالوضعية الفردية ل,ؤالء املوظف'ن

.  

                                                           
 2املادة -املتعلق النظام �ساKfg ا?@اص بموظفات وموظفي مجلس النواب 25-13من القانون  2فق  2املادة -145

  .نالنظام �ساKfg ا?@اص بموظفات وموظفي مجلس املس§شار�املتعلق ب 30-13من القانون  2فق 
من  3املادة -املتعلق النظام �ساKfg ا?@اص بموظفات وموظفي مجلس النواب 25-13من القانون  3املادة -146

  .النظام �ساKfg ا?@اص بموظفات وموظفي مجلس املس§شار�ناملتعلق ب 30-13القانون 
147-Auby (J.M.) et Auby (J.B.), droit de la fonction publique: Fonction publique de 

l’état, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, op. cit., p.51. 
148 -Article 8 du Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement 
des assemblées parlementaires, J.O.R.F.18 novembre 1958, p.10335.  
149-Ben Salah (T.), droit de la fonction publique, op. cit., p. 58. 
150-Colin (F.), droit de la fonction publique,  op. cit., p. 41. 
151-Auby (J.M.) et Auby (J.B.), droit de la fonction publique: Fonction publique de 

l’état, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, op. cit., p.52. 
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  mيئة املتصرف�ن بوزارة الداخلية •

h يئة املتصرف'ن بوزارة الداخلية لنظام خاص، حدد .- البداية بظ,'& تخضع

، وتضم hذه 152، الذي أدخلت عليھ عدة Vعديالت منذ hذا التار[خ1963فاتح مارس 

ال,يئة سلrي املتصرف'ن املساعدين واملتصرف'ن وع34 الوظيفة السامية للمتصرف 

153املمتاز

ظام العام للوظيفة كما يخضع hؤالء �عوان من حيث املبدأ للن . 

154العمومية

باستÂناء التقييد الذي يتضمنھ نظام,م اcاص فيما يتعلق بمنع حق  

}ضراب وا�ق النقا�ي، مع إمrانية التكتل داخل جمعية �ماية مصا�,م املعنو[ة 

155واملادية

وقد تضمن hذا النظام اcاص مقتضيات تتعلق �^يئة رجال السلطة، . 

                                                           
يتعلق باختصاصات ) 1977ي()اير  15(-1397صفر  25صادر :9  1-75- 1168ظxP) شر�ف بمثابة قانون رقم -152

  .767. ، ص)1977مارس  16( 1397ر"يع �ول   25بتار�خ  3359عدد . ر. العامل، ج

 1-63-038غيx) الظxP) الشر�ف رقم بت) 1977ي()اير  16( 1397صفر   26صادر :9  1-75-198ظxP) شر�ف رقم -

بمثابة النظام  �ساKfg ا?@صو·Kf للمتصرفxن بوزارة الداخلية، ) 1963فاتح مارس ( 1382شوال  5الصادر :9 

  .794. ، ص)1977مارس  16(  1397ر"يع \ول  25بتار�خ  3359عدد . ر.ج

 1-63-038ب§تميم الظxP) الشر�ف رقم ) 1981يناير  15( 1401ر"يع �ول  8صادر :9  2-80- 611مرسوم رقم -

. ر.|شأن النظام �ساKfg ا?@صو·Kf للمتصرفxن بوزراة الداخلية، ج) 1963فاتح مارس ( 1382شوال  5الصادر :9 

́خر  12بتار�خ  3564عدد    .179. ، ص)1981ي()اير  18( 1401ر"يع 

بتغيx) وتتميم الظxP) الشر�ف رقم  ) 1987يناير  2( 1407صادر :9 فاتح جمادى �و[  2-85-262مرسوم رقم -

:9 شأن النظام �ساKfg ا?@اص بمتصر:9 وزارة ) 1963فاتح مارس ( 1382شوال  5الصادر :9  63-1- 038

 .401.، ص)1987ابر�ل  15(  1407شعبان  16بتار�خ  3885عدد . ر.الداخلية، ج

 Rousset (M.) et Garagnon (J.), Droit administratif marocain, Revue mis à jour par 
Rousset (M.) et Benabdallah (M.A.), op. cit., p. 140. 

  .|شأن النظام �ساKfg ا?@صو·Kf للمتصرفxن بوزارة الداخلية 1-63-038من الظxP) الشر�ف رقم  1فصل ال-153
و·Kf |شأن النظام �ساKfg ا?@ص 1963الصادر :9 فاتح مارس  1.63.038أحال الظxP) الشر�ف رقم -154

من النظام �ساKfg  75و 74و 72و 71و 70و 69و 67و 66ع� الفصول  16للمتصرفxن بوزارة الداخلية :9 فصلھ 

وما  37ع� الفصل  17العام للوظيفة العمومية فيما يتعلق بالعقو"ات التأدي¦ية، وكذلك أحال من خالل فصلھ 

ية فيما يتعلق باألوضاع الKv ترتب ف°~ا qيئة من النظام �ساKfg العام للوظيفة العموم 63يليھ ع� الفصل 

ع� مقتضيات  1963املتصرفxن بجميع أسالكPا، أما فيما يتعلق با?@روج من العمل فقد أحال ظxP) فاتح مارس 

  .من النظام �ساKfg العام للوظيفة العمومية 85باست¬ناء الفصل  87وما يليھ إ[ الفصل  76الفصل 
|شأن النظام �ساKfg ا?@صو·Kf للمتصرفxن بوزارة  1- 63-038) الشر�ف رقم من الظxP 1فق  15الفصل -155

  .الداخلية
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تتمتع بنظام خاص محدد بالظ,'&  2008يوليوز  31نذ حيث أصبحت hذه الفئة م

1- 08- 67الشر[ف رقم 
156

املتعلق  1-63- 036الذي لم ي�ÔC الظ,'& الشر[ف رقم  

.- �لھ، بل احتفظ  1963بالنظام اcاص بمتصر.- وزارة الداخلية لفاتح مارس 

157بأجزاء م,مة منھ، بما فy^ا اBزء املتعلق بالضمانات املمنوحة لرجال السلطة

 .  

أكتو�ر  24وقد صاحب hذا الظ,'& إصدار مجموعة من املراسيم بتار[خ 

08-02-531، من بي_^ا املرسوم رقم 2008
158

املتعلق بتحديد تدرج �رقام $ستداللية  

اcMصصة لعمال العماالت و�قاليم واملتصرف'ن املمتاز[ن واملتصرف'ن، واملتصرف'ن 

2-08- 532رقم املساعدين بوزارة الداخلية واملرسوم 
159

�شأن تحديد شروط }دماج  

الصادر  1-08- 67وإعادة ترت{ب رجال السلطة بموجب أحrام الظ,'& الشر[ف رقم 

، اM�دد للتعو[ضات واملنافع اcMولة 2-08-533، واملرسوم 2008يوليوز  31بتار[خ 

160للوالة والعمال

.  

يوليوز  31ق ل إن hذا الظ,'& الشر[ف الذي اتخذه امللك .- التار[خ املواف

واملتعلق برجال السلطة، أحدث ®Bة إعالمية أثارhا أحد أعضاء ا�rومة .-  2008

شأن hذا }صدار، حيث اعت�& بأن hذا الظ,'& غ'& دستوري وأن امللك توغل .- مجال 

الضمانات *ساسية املمنوحة للموظف�ن "القانون، الذي يختص بال>شر�ع .- ميدان 

                                                           
. |شأن qيئة رجال السلطة ج) 2008يوليوز  31( 1429من رجب  27صادر :9 تار�خ  1- 08- 67ظxP) شر�ف رقم -156

  .3880. ، ص)2008أكتو"ر  27( 1429شوال  27بتار�خ  5677عدد . ر
  .579.، مرجع سابق، ص)2017-1994(دراسات وeعاليق : ري املغرdيا�cلس الدستو ي¿9 حلوي، -157
 2-63- 047بتغيx) وتتميم املرسوم رقم ) 2008أكتو"ر  24( 1429من شوال  24صادر :9  2-08-531مرسوم رقم -158

بتحديد تدرج �رقام \ستداللية ا!@صصة لعمال العماالت و�قاليم ) 1963مارس  2( 1382شوال  6بتار�خ 

 1429شوال  27بتار�خ  5677عدد . ر.تصرفxن املمتاز�ن واملتصرفxن واملتصرفxن املساعدين بوزارة الداخلية، جوامل

  .3884. ، ص)2008أكتو"ر  27(
بتحديد شروط kدماج وإعادة ترت�ب ) 2008أكتو"ر  24( 1429من شوال  24صادر :9  2-08-532مرسوم رقم -159

:9 ) 2008يوليو  31( 1429من رجب  27الصادر :9  1-08- 37شر�ف رقم رجال السلطة بموجب أح2ام الظxP) ال

    .3888. ، ص)2008أكتو"ر  27( 1429شوال  27بتار�خ  5677عدد . ر.شأن رجال السلطة، ج
160-Rousset (M.) et Garagnon (J.), Droit administratif marocain, Revue mis à jour par 

Rousset (M.) et Benabdallah (M.A.), op. cit., p. 149.  
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من دستور اململكة املراجع .- التار[خ املوافق  46، طبقا للفصل "املدني�ن والعسكر�3ن

1996ل 
161

.  

من ج,تھ اعت�& �ستاذ م{شيل رو�9X بأن إصدار hذا النظام �سا�9X اBديد 

 13املتعلق برجال السلطة بظ,'& أس,م .- التفس'& الواسع ألحrام الدستور املراجع ل 

املتعلق'ن �سلطة التعي'ن .-  30و 29، خاصة فيما يتصل بالفصل'ن 1996سTتم�& 

الوظائف املدنية والعسكر[ة اcMولة للملك الذي يمارس بمقتXµ´ ظ,ائر السلطات 

اcMولة لھ صراحة بنص الدستور، حيث يرى �ستاذ م{شيل رو�9X بأن سلطة التعي'ن 

ال تتضمن سلطة وضع قواعد  30بقرارات فردية اcMولة للملك بناء ع34 الفصل 

أو تنظيمية متعلقة بالنظام �سا�9X ملوظفي الدولة، �ون hذا $ختصاص Vشر�عية 

�عود للمشرع، لكن ح:´ مع اف¢&اض بأن سلطة التعي'ن Vشمل ضمنيا سلطة التنظيم 

من طبيعة Vشر�عية، فإن hذا ال �ستقيم والسلطة اcMولة للملك صراحة بنص 

162الدستور 

.  

الصادر  1-08- 67لشر[ف رقم ب{نما يرى �ستاذ يحá´ حلوي بأن الظ,'& ا

 1.63.038.- شأن رجال السلطة لم ي�ÔC الظ,'& الشر[ف  2008يوليوز  31بتار[خ 

 الصادر .- 

�شأن النظام �سا�9X اcصو9XÛ للمتصرف'ن بوزارة الداخلية، .-  1963فاتح مارس 

ع ، وأن الفر �24لھ بل ÔCD املقتضيات اcMالفة ألحrامھ طبقا ملا نصت عليھ املادة 

أحال �عضا " الواجبات"الثاDي من الفصل الثاDي من ظ,'& رجال السلطة املعنون ب 

5سري "ال:9 تنص ع34 أنھ  10طبقا للمادة  1963من الواجبات ع34 ظ,'& فاتح مارس 

 15و 14عLM رجال السلطة املقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة م£�ا الفصول 

، "1963الصادر XY فاتح مارس  1-63- 038من الظ��0 السالف الذكر رقم  17و 16و

                                                           
، مطبعة املعارف ا? ديدة الر"اط، )2017-1994(دراسات وeعاليق : ا�cلس الدستوري املغرdيي¿9 حلوي،  -161

 ،  .579.ص.2017الطبعة �و[
162-Rousset (M.) et Garagnon (J.), Droit administratif marocain, Revue mis à jour par 
Rousset (M.) et Benabdallah (M.A.), op. cit., p. 145. 
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و�ستخلص �ستاذ يحá´ حلوي بأن ظ,'& رجال السلطة احتفظ باBزء املتعلق 

بالضمانات املمنوحة لرجال السلطة املتضمنة بظ,'& فاتح مارس �شأن النظام 

�سا�9X اcصو9XÛ للمتصرف'ن بوزارة الداخلية علما بأن من ب'ن ما يختص القانون 

 1996سTتم�&  13من دستور اململكة املراجع ل  46فيھ طبقا للفصل بال>شر�ع 

مفاده أن الظ,'&  ،"الضمانات *ساسية املمنوحة للموظف�ن املدني�ن والعسكر�3ن"

اح¢&م اBMال اcاص بال�&ملان، مراعاة ملا يدخل ضمن مجال القانون، و[ذhب �ستاذ 

مrانية تدخل امللك بال>شر�ع .- مجال يحá´ حلوي إ£3 أك½& من hذا من خالل إثباتھ إل 

القانون وال �عد hذا مخالفة دستور[ة، إذ يمكنھ أن يتدخل بظ,ائر شر[فة .- مجال 

163القانون الذي يبدو .- الظاhر حكرا ع34 ال�&ملان

 .  

فبالرغم من وجاhة الطرح'ن معا، البد من إبداء �عض املالحظات حول 

ر hذا الظ,'&، فقد تم اتخاذ الظ,'& kنف �سس القانونية ال:9 اعتمدت .- إصدا

164الذكر طبقا للفصل'ن

 1996سTتم�&  13من الدستور اململكة املراجع من  30و 29 

4والفصل 
165

بمثابة النظام �سا�9X العام للوظيفة  1958ف�&اير  24من ظ,'&  

 العمومية، فبال�سبة للفصل'ن املذ�ور[ن ال يمكن $س>ناد علy^ما لت�&ير اس>بعاد

املسطرة العادية لل>شر�ع كما تم توضيح ذلك من طرف �ستاذ م{شيل رو�9X، أما 

بال�سبة للفصل الرا�ع من النظام �سا�9X العام للوظيفة العمومية، والذي �س>ث�9 

رجال القضاء والعسكر['ن التا�ع'ن للقوات املس��ة امللكية وhيئة املتصرف'ن بوزارة 

تعارض مع نص الدستور الذي احتفظ ضمن فصلھ الداخلية من مجال تطبيقھ ف,و ي

46
166

للقانون بال>شر�ع .- �ل ما يتعلق باألنظمة �ساسية للوظيفة العمومية، بما  

  .فy^ا نظام رجال السلطة

                                                           
  .588-587.، مرجع سابق، ص)2017-1994(دراسات وeعاليق : ا�cلس الدستوري املغرdيي¿9 حلوي، -163
  .1996س¦تم()  13من دستور اململكة املراجع لــ  30و 29الفصلxن -164
  .العموميةيحتوي ع� القانون �ساKfg العام للوظيفة  1.58.008من الظxP) الشر�ف رقم  4الفصل -165
  .1996س¦تم()  13من دستور اململكة املراجع لــ  46الفصل -166
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فإذا �ان من املمكن تقبل اتخاذ النظام �سا�9X اcصو9XÛ للمتصرف'ن 

ففي "تم'wت �غياب ال�&ملان .- ف¢&ة انتقالية  1963بوزارة الداخلية بظ,'& فاتح مارس 

"mذه ا�!الة، امللك يحل محل ال0²ملان والظ��0 محل القانون 
، فإنھ ال يمكن تقبل 167

املرجعية ال:9 تم $س>ناد علy^ا الس>بعاد ال�&ملان وا�rومة من hذه املسطرة خصوصا 

  .1996سTتم�&  13وأن hذه املؤسسات الدستور[ة Vعرف استقرارا .- ظل دستور 

، سيصبح ال�&ملان مختصا بصفة حصر[ة Xµ2011´ دستور فاتح يوليوز و�مقت

168ملمارسة سلطة ال>شر�ع، وسن �ل القوان'ن

لكن املمارسة ستؤكد من جديد بأن . 

امللك يتدخل بال>شر�ع .- مجال القانون من خالل إصداره للظ,'& الشر[ف رقم 

1.17.70
169

�9X اcاص بموظفي بمثابة النظام �سا 2018يوليو  24الصادر بتار[خ  

الوقاية املدنية و�طباء، العامل'ن باملدير[ة العامة للوقاية املدنية واملصا· اcارجية 

التا�عة ل,ا، وhذا ما يز�ي الطرح الذي اتجھ إليھ �ستاذ يß- حلوي بrون امللك يتدخل 

170بظ,ائر شر[فة .- مجال القانون الذي يبدو .- الظاhر حكرا ع34 ال�&ملان

.  

خالفا ملا �ان متوقعا، ال يطبق النظام �سا�9X العام ع34 جميع املوظف'ن التا�ع'ن         

للدولة، رغم �ونھ }طار اM�دد للقواعد القانونية والتنظيمية املتعلقة بالتوظيف 

واملسار امل9Ð للموظف، ف,و �س>ث�9 من نطاق تطبيقھ، رجال القضاء والعسكر['ن 

 4امللكية وhيئة املتصرف'ن بوزارة الداخلية، طبقا للفصل  التا�ع'ن للقوات املس��ة

من النظام �سا�9X العام، إضافة إ£3 موظفي اBماعات اM�لية، الذين سيخضعون 

                                                           
�� 34 القانون العام املغرdيدمحم أشرBي،  -167fالظ ،  .70. ص. 1983، دار الثقافة، الطبعة �و[
 R M R J، ا! لة املغر"ية لألنظمة القانونية والسياسية، الرقابة عgh دستور8ة الظfائر الشر8فةدمحم الساكت، -168

P 2018، دجن() 15، العدد.  
|شأن النظام �ساKfg ا?@اص ) 2018يوليو  24( 1439من ذي القعدة  10صادر :9  1-17-70ظxP) شر�ف رقم -169

عدد . ر.بموظفي الوقاية املدنية و�طباء العاملxن باملدير�ة العامة للوقاية املدنية واملصا?º ا?@ارجية التا|عة �~ا، ج

  .4987. ، ص)2018يوليو  26( 1439القعدة ذي  12بتار�خ  6694
  .588.، مرجع سابق، ص)2017-1994(دراسات وeعاليق : ا�cلس الدستوري املغرdيي¿9 حلوي، -170
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 111.14من القانون التنظي9³ رقم  127لنظام خاص سيحدد بقانون طبقا للمادة 

  .املتعلق باB,ات

ب الفقھ من تحديد مختلف لقد استطاع املشرع الوظيفي الفر9X¨D إ£3 جان

�نظمة �ساسية املتصلة بمجال الوظيفة العمومية، حيث م'w ب'ن �نظمة 

اcصوصية واcاصة واملستقلة، وس3¹ من ج,تھ لrي ال تrون مقتضيات hذه 

�نظمة متعارضة وأحrام النظام �سا�9X للوظيفة العمومية، خاصة عندما يتعلق 

خالفا للمشرع الوظيفي املغر�ي الذي . راسيم تنظيمية�مر بأنظمة صادرة بموجب م

لم �ستطع التحديد الدقيق ل,ذه �نظمة، ال:9 تضمنت مجموعة من املقتضيات ال:9 

  . تث'& شrا .- شرعي�^ا، خاصة تلك �نظمة �ساسية الصادرة بموجب مراسيم

تعلق إن الدستور املغر�ي أو�ل إ£3 رئ{س ا�rومة جميع $ختصاصات فيما ي

بتفعيل النظام �سا�9X العام، ال:9 غالبا ما يتم تفو[ض,ا إ£3 الوزراء �ل .- القطاع 

 9Xذا النظام �سا�h امrلف بھ، إال أن املمارسة أكدت بأن امللك تدخل .- أجرأة أحrامل

العام .- محطات عديدة، حيث أصدر مجموعة من �نظمة �ساسية اcصوصية 

بموجب مراسيم ملكية بناء ع34 السلطة التنظيمية اcMولة  و�عض التداب'& التنظيمية

، كما توغل بال>شر�ع .- مجال الضمانات �ساسية 1962دجن�&  7لھ بموجب دستور 

املتعلق  1963املمنوحة للموظف'ن املدني'ن والعسكر['ن، بإصداره لظ,'& فاتح مارس 

ياب ال�&ملان، وإصداره بالنظام اcاص بمتصر.- وزارة الداخلية .- ف¢&ة تم'wت �غ

يوليوز  24املتعلق بالنظام �سا�9X لرجال السلطة وظ,'&  2008يوليوز  31لظ,'& 

بمثابة النظام �سا�9X اcاص بموظفي الوقاية املدنية و�طباء العامل'ن  2018

  .باملدير[ة للوقاية املدنية واملصا· اcارجية التا�عة ل,ا، .- ظل برملان قائم

املتعلق بالدستور ، والذي أو�ل من  2011يونيو  17ب امللrي ل فرغم اcطا

خاللھ امللك إ£3 ال�&ملان سلطة حصر[ة بال>شر�ع وسن �ل القوان'ن، إال أن املمارسة 

أبت إال أن تحتفظ ل,ذه املؤسسة امللكية بالتدخل .- مجاالت خص الدستور القانون 

رغم أن الدسات'& املغر�ية نصت منذ  بال>شر�ع فy^ا من بي_^ا مجال الوظيفة العمومية،
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، ع34 إدراج الضمانات �ساسية 1962دجن�&  7أول دستور للمملكة الصادر بتار[خ 

املمنوحة للموظف'ن املدني'ن والعسكر['ن، ضمن امليادين ال:9 يختص القانون 

، الذي أدرج hذه 1958أكتو�ر  4بال>شر�ع فy^ا، ع34 غرار الدستور الفر9X¨D لــ 

، و�التا£- فإن �ل ما يتعلق باملساس �^ذه الضمانات يجب 34نات ضمن فصلھ الضما

أن يصدر بموجب قانون، غ'& أن معظم $نظمة �ساسية اcصوصية لم تصدر 

بقانون، مما يطرح مشكال حول شرعي�^ا، و.- مدى تقيد السلطة التنظيمية �عدم 

  . املساس �^ذه الضمانات ضمن hذه �نظمة

بدء الشرعية اتÑ· جليا، من خالل تدب'& ا�rومة BMال الوظيفة إن ان�^اك م

العمومية إبان جائحة �ورونا، والذي تم'w بمجموعة من اcMالفات ل,ذا املبدئ 

ع�&املساس بضمانات أساسية تتصل باملوظف، ع�& إصدار ا�rومة مناش'& ومقررات 

التوظيف، كذلك إلغاء تنظيمية تتعلق باألساس بتأجيل ال¢&قيات وإلغاء مبار[ات 

مخالفة بذلك مبدأ تراتTية القواعد القانونية . العطلة السنو[ة ملوظفي قطاع الÈ�ة

عن طر[ق Vعطيل نصوص Vشر�عية، وسن مقتضيات تدخل ضمن مجال القانون .- 

 .نصوص تنظيمية

  



65 

  قائمة املراجع واملصادر

  بالعر|ية �

 املراجع: أوال

 لفات املتخصصةاملؤ . 1                         

، دار الثقافة، الطبعة �و£3، الظ��XY 0 القانون العام املغر�يدمحم أشر�ي،  �

1983.  

، النظام *سا�jk العام: املوظفون العموميون باملغربعبد القادر باينة،  �

 .2002دار تو�قال لل�شر، الدار البيضاء، الطبعة �و3£، 

j الدستوري باملغرب، دراسة منا�µ عمل القاklعبد الرحيم املنار اسلي9³،  �

سلسلة مؤلفات وأعمال  65، عدد .ت.م.إ.م.م�شورات م سوسيو قضائية،

  .2006جامعية، الطبعة �و3£ 

�  ،9Xدار ال�شر املغر�يةقانون الوظيفة العمومية التا[عةبوعالم السنو� ،-

 .2013الدار البيضاء، طبعة -ع'ن السبع

، )2017-1994(سات و5عاليق درا: ا"�لس الدستوري املغر�ييß- حلوي،  �

  .579.ص.2017مطبعة املعارف اBديدة الر�اط، الطبعة �و3£، 

 الرسائل و¢طروحات .2

لنيل  تدب�0 املوارد ال¶شر3ة بالوظيفة العمومية، أطروحةدمحم اش�يفخ،  - �

، �لية العلوم القانونية و$قتصادية و$جتماعية الدكتوراه XY القانون العام

  .2018-2017:�ول بوجدة، السنة اBامعيةجامعة دمحم  -

  املقاالت .3

 33ت، عدد .م.إ.م.، متأمالت حول استقالل القضاء XY املغربدمحم عياط،  �

.2000غشت –يوليوز 
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من القانون  73دراسة  حول الفقرة الرا[عة من الفصل  سعيد او لعر�ي،  �

.2002. أبر[ل–، مارس 43، عدد .ت.م.إ.م.، م*سا�jk للوظيفة العمومية
 

�  ،9X¨�دراسة تحليلية : "القانون والتنظيم XY الدستور املغر�يموالي hشام إدر

أبر[ل  –، يناير 73-72مزدوج .، عدد .ت.م.إ.م.، م"XY املف�وم و¢ختصاص

2007.
 

نموذج ال�0قية XY : تدب�0 املسار امل·j للموظف العموميعبد اcالق عالوي،  �

.2008أبر[ل –يناير  ،79-78ت، عدد مزدوج .م.إ.م.، مالدرجة
 

إصالح النظام *سا�jk العام للوظيفة العمومية وتطو3ر عبد اcالق عالوي،  �

يوليوز  93ت، عدد .م.إ.م.، ممنظومة تدب�0 املوارد ال¶شر3ة باإلدارة العمومية

.2010غشت –
 

، م�شور مؤلف جماv-، دستور3ة القواعد القانونية وترات¶ي��ايß- حلوي،  �

الب�ية والوظائف، م�شورات مجلة : وري باملغربتطور القضاء الدست

.2011،"املعارف القانونية والقضائية"ا�قوق، سلسلة 
 

¢ختصاص التأدي¥j والضمانات املمنوحة دمحم بو كطب، حسن بrاوي،  �

دراسة تحليلية .- النظام �سا�9X، مجلة القضاء  للموظف ا��مر�ي،

مطبعة املعارف اBديدة، ، 2017خر[ف -2016، صيف 10- 9}داري، العدد 

.2017الر�اط، 
 

، اBMلة املغر�ية الرقابة عLM دستور3ة الظ�ائر الشر3فةدمحم الساكت،  �

 .2018، دجن�& 15، العدد R M R J Pلألنظمة القانونية والسياسية، 
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  املصادر: ثانيا

 النصوص القانونية �

 الدسات�0. 1                

 17، صادر �مر ب>نفيذه الظ,'& الشر[ف لـ 1962دجن�&  7دستور اململكة ل  �

 1382رجب  22مكرر بتار[خ  2616عدد . ر.، ج)1962دجن�&  14( 1382رجب 

  .2993.، ص)1962دجن�&  19(

، صادر �مر )1970يوليوز  24( 1390جمادى �و£3  20دستور اململكة لـ  �

 31(139جمادى �و£3  27بتار[خ  1-7-177ب>نفيذه الظ,'& الشر[ف رقم 

فاتح ( 1390جمادى �و£3  28مكرر بتار[خ  3013عدد . ر.، ج)1970يوليوز 

  .1930. ، ص)1970غشت 

، صادر �مر ب>نفيذه )1972فاتح مارس ( 1392محرم  14دستور اململكة لــ  �

. ر.، ج)1972مارس  10( 1392محرم  23بتار[خ  1-72-061الظ,'& الشر[ف 

  .626. ، ص)1972مارس  15( 1392محرم  28بتار[خ  3098عدد 

، صادر �مر )1992سTتم�& 4( 1413ر�يع �ول  6دستور اململكة املراجع ل  �

 9( 1413من ر�يع kخر  11بتار[خ  1- 92—155ب>نفيذه الظ,'& الشر[ف

أكتو�ر  14( 1413ر�يع kخر 16، بتار[خ  4172عدد.ر.، ج)1992أكتو�ر 

  .1247.، ص)1992

، صادر )1996سTتم�& 19( 1417من ر�يع �ول  28دستور اململكة املراجع ل  �

من جمادى �و£3  23بتار[خ  1- 92-�157مر ب>نفيذه الظ,'& الشر[ف رقم 

( 1417جمادى �و£3  23بتار[خ  4420عدد .ر.، ج)1996أكتو�ر7(1417

  .1247.، ص)1996أكتو�ر10

ب>نفيذه ، صادر �مر )2011فاتح يوليو ( 1432من رجب  28دستور اململكة لـ  �

، )2011يوليوز  29( 1432شعبان  27بتار[خ  1- 1-91الظ,'& الشر[ف رقم 
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. ، ص)2011يوليوز  30( 1432شعبان  28مكرر بتار[خ  5964عدد . ر.ج

3600.  

 ظ�ائر شر3ف .2

يونيو  25( 1375من ذي القعدة  16صادر .-  1-56-138ظ,'& شر[ف رقم  �

ذي  11بتار[خ  2282عدد . ر.�شأن إحداث القوات امللكية املس��ة، ج) 1956

 .1179.، ص)1956يوليوز  20( 1375اBãة 

يحتوي ع34 القانون �سا�9X العام للوظيفة  1.58.008ظ,'& الشر[ف رقم  �

، ) 1958أبر[ل  11( 1377رمضان 21بتار[خ  2372عدد.ر.العمومية،ج

 .  914.ص

) 1963مارس  1( 1382من شوال  5صادر .-  1-63-038ظ,'& شر[ف رقم - �

عدد . ر.شأن النظام �سا�9X اcصو9XÛ للمتصرف'ن بوزارة الداخلية، ج�

 .574. ، ص)1963مارس  15( 1382شوال  19بتار[خ  2629

 15(-1397صفر  25صادر .-  1-75-1168ظ,'& شر[ف بمثابة قانون رقم  �

ر�يع   25بتار[خ  3359عدد . ر. يتعلق باختصاصات العامل، ج) 1977ي�&اير 

  .767. ، ص)1977مارس  16( �1397ول 

) 1977ي�&اير  16( 1397صفر   26صادر .-  1-75-198ظ,'& شر[ف رقم  �

فاتح مارس ( 1382شوال  5الصادر .-  1-63-038بتغي'& الظ,'& الشر[ف رقم 

. ر.بمثابة النظام  �سا�9X اcصو9XÛ للمتصرف'ن بوزارة الداخلية، ج) 1963

 .794. ، ص)1977مارس  16(  1397ر�يع $ول  25بتار[خ  3359عدد 

يوليوز  31( 1429من رجب  27صادر .- تار[خ  1-08-67ظ,'& شر[ف رقم  �

 27( 1429شوال  27بتار[خ  5677عدد . ر. �شأن hيئة رجال السلطة ج) 2008

  .3880. ، ص)2008أكتو�ر 
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) 2013ماي  10( 1434جمادى kخرة  29صادر .-  1-12-50ظ,'& شر[ف رقم  �

Xاص بضباط القوات املس��ة امللكية، ج�شأن النظام �سا�cعدد . ر.9 ا

  .4104.، ص)2013ماي  16( 1434رجب  5بتار[خ  6152

) 2015أغسطس  4( 1436من شوال  18صادر .-  1-15-80ظ,'& شر[ف رقم  �

�شأن النظام �سا�9X اcاص بالقضاة العسكر['ن و�النظام �سا�9X اcاص 

9Ë الضبط و�سن أحrام بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكت

، )2015سTتم�&  24( 1436ذو اBãة  10بتار[خ  6398عدد . ر.خاصة، ج

 .7805.ص

يوليو  24( 1439من ذي القعدة  10صادر .-  1-17-70ظ,'& شر[ف رقم  �

�شأن النظام �سا�9X اcاص بموظفي الوقاية املدنية و�طباء ) 2018

. ر.واملصا· اcارجية التا�عة �^ا، ج العامل'ن باملدير[ة العامة للوقاية املدنية

  .4987. ، ص)2018يوليو  26( 1439ذي القعدة  12بتار[خ  6694عدد 

 قوان�ن تنظيمية .3

متعلق باB,ات، صادر �مر ب>نفيذه الظ,'&  111- 14القانون تنظي9³  �

عدد . ر.، ج)2015يوليو  7( 1436رمضان  20بتار[خ  1-15-83الشر[ف رقم 

 .6585.، ص)2015يوليو  23( 1436ال شو  6بتار[خ  6380

املتعلق بالنظام �سا�9X للقضاة، صادر �مر  106-13القانون التنظي9³ رقم  �

 24( 1437من جمادى kخرة  14بتار[خ  1-16-41ب>نفيذه الظ,'& الشر[ف رقم 

. ص). 2016أبر[ل  14( 1437رجب  6، بتار[خ 6456عدد . ر.، ج)2016مارس 

3160. 

 القوان�ن .4

املتعلق بالضمانات �ساسية املمنوحة للعسكر['ن  01-12انون رقم الق �

 1- 12-33للقوات املس��ة امللكية، صادر �مر ب>نفيذه الظ,'& الشر[ف رقم 
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ذو  7، بتار[خ 6085عدد . ر.، ج)2012سTتم�&  4( 1433شوال  16بتار[خ 

 .  5190. ص) 2012ش>ن�&  24( 1433القعدة 

�سا�9X اcاص بموظفات وموظفي مجلس  �شأن النظام 25- 13قانون  �

ر�يع  10بتار[خ  1.10-13- 10النواب، صادر �مر ب>نفيذه الظ,'& الشر[ف رقم 

 1434جمادى �و£3  9بتار[خ  6136عدد . ر.، ج)2013ف�&اير  k1434 )21خر 

  .2638.، ص)2013مارس  21(

س �شأن النظام �سا�9X اcاص بموظفات وموظفي مجل 30- 13قانون  �

بتار[خ فاتح  1-13-48املس>شار[ن، صادر �مر ب>نفيذه الظ,'& الشر[ف رقم 

جمادى  16بتار[خ  6138عدد . ر.، ج)2013مارس  13( 1434جمادى �و3£ 

  .2949.، ص)2013مارس  28( �1434و3£ 

 املراسيم .5

) 1975دجن�&  23( 1395من ذي اBãة  20صادر .-  2-75- 879املرسوم رقم  �

. ر.ظام �سا�9X اcاص بموظفي املدير[ة العامة لألمن الوط�9، جبمثابة  الن

 .3535. ، ص)1975دجن�&  31( 1395ذي اBãة  28بتار[خ  3296عدد 

بمثابة ) 1977أكتو�ر  4( 1397من شوال  20صادر .-  2-77- 515املرسوم رقم  �

بتار[خ  3389عدد . ر.النظام �سا�9X اcاص بموظفي البحر[ة التجار[ة، ج

 .2928. ، ص)1977أكتو�ر   12( 1397شوال  28

ب>تميم ) 1981يناير  15( 1401ر�يع �ول  8صادر .-  2- 80-611مرسوم رقم  �

) 1963فاتح مارس ( 1382شوال  5الصادر .-  1-63-038الظ,'& الشر[ف رقم 

عدد . ر.�شأن النظام �سا�9X اcصو9XÛ للمتصرف'ن بوزراة الداخلية، ج

  .179. ، ص)1981ي�&اير  k1401 )18خر  ر�يع 12بتار[خ  3564

) 1987يناير  2( 1407صادر .- فاتح جمادى �و£3  2-85-262مرسوم رقم - �

 1382شوال  5الصادر .-  1- 63-038بتغي'& وتتميم الظ,'& الشر[ف رقم  
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.- شأن النظام �سا�9X اcاص بمتصر.- وزارة ) 1963فاتح مارس (

، )1987ابر[ل  15(  1407شعبان  16خ بتار[ 3885عدد . ر.الداخلية، ج

 .401.ص

�شأن ) 2000ماي  10( 1421صفر  6صادر .-  2-99-1266املرسوم رقم  �

 4814عدد . ر.النظام �سا�9X اcاص بال,يئة الوطنية للوقاية املدنية، ج

 .2044. ، ص)2000يوليو  20(ر�يع kخر  17بتار[خ 

) 2008أكتو�ر  24( 1429من شوال  24صادر .-  2- 08- 531مرسوم رقم  �

) 1963مارس  2( 1382شوال  6بتار[خ  2-63-047بتغي'& وتتميم املرسوم رقم 

بتحديد تدرج �رقام $ستداللية اcMصصة لعمال العماالت و�قاليم 

واملتصرف'ن املمتاز[ن واملتصرف'ن واملتصرف'ن املساعدين بوزارة الداخلية، 

  .3884. ، ص)2008أكتو�ر  27( 1429شوال  27بتار[خ  5677عدد . ر.ج

) 2008أكتو�ر  24( 1429من شوال  24صادر .-  2- 08- 532مرسوم رقم  �

بتحديد شروط }دماج وإعادة ترت{ب رجال السلطة بموجب أحrام الظ,'& 

.- ) 2008يوليو  31( 1429من رجب  27الصادر .-  1-08-37الشر[ف رقم 

أكتو�ر  27( 1429شوال  27بتار[خ  5677عدد . ر.شأن رجال السلطة، ج

   .3888. ، ص)2008

ماي  27( 1432من جمادى kخرة  23صادر .-  2-11-204املرسوم رقم  �

 1425ذي القعدة  16بتار[خ  2-04- 534بتغي'& وتتميم املرسوم رقم ) 2011

�شأن النظام �سا�9X اcاص بموظفي وزارة الشؤون ) 2004دسم�&  29(

). 2011يونيو  20( 1432رجب  17بتار[خ  5953عدد . ر.اcارجية والتعاون، ج

  .2988. ص
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�شأن ) 2016أبر[ل  29( 1437من رجب  21صادر .-  2-16-88املرسوم رقم  �

. ر.النظام �سا�9X اcاص �^يئة موظفي إدارة الBCون وإعادة }دماج، ج

  ).2016يونيو  9( 1437رمضان  3بتار[خ  6472عدد 

  �ي¢ج��اد القضا�ي الدستوري املغر  �

 قرارات ا"�لس الدستوري. 1               

عدد . ر.، ج)1995يناير  3( 1415صادر .- فاتح شعبان  52-95، قرار رقم .د.م �

  .1962. ، ص)1995يناير  25( 1415شعبان  23بتار[خ  4291

، )2015يونيو  30( 1436رمضان  13د صادر .- .م 966-15، قرار رقم .د.م �

  .6423. ، ص)2015يوليو  9( 1436مضان ر  22بتار[خ  6376عدد . ر.ج

  مواقع الك�0ونية •

 :أنظر إحصاء وزارة $نتقال الرق9³ وإصالح }دارة، املوقع الرس9³ �

https://www.mmsp.gov.ma -             

 بالفر>سية �

  ملراجعا: أوال

 املؤلفات العامة .1

� COLIN (A.), Droit Administratif,Dalloz,7
e

 édition,2000 

� Rousset (M.) et Garagnon (J.), Droit administratif marocain, Revue 

mis à jour par Rousset (M.) et Benabdallah 

(M.A.),REMALD,collection thèmes actuels, 19,2017. 
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  املؤلفات ا�&اصة  .2

� FORGES (J.M.), Droit De La Fonction Publique, Droit 

Fondamental, collection dirigée par Stéphanie Rials, Presses 

universitaires de France.  

� Boujemaa (R.), le fonctionnaire marocain, Al-Madariss, 
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� AUBY (J.M.) et AUBY (J.B.), Droit de La fonction Publique: 

Fonction Publique de L’état, Fonction Publique Territoriale, 

Fonction Publique Hospitalière, , 6
ème

 édition, Dalloz, Paris, 1983. 

� BEN SALAH (T.), Droit de La Fonction Publique, collection droit-

sciences économique,Masson-Paris-Milan-Barcelone-Bonn,1992. 

� COLIN (F.), Droit de La Fonction Publique, L.G.D.J, Montchrestien, 

paris, 2010. 

 املقاالت .3

� Bellasri (F.), Le statut des magistrats chargés des contentieux 

administratifs le cas du Maroc, Remald n°36, janvier-février 2001. 

انونيةالنصوص الق: ثانيا                                                                         

        قوان�ن .1

� Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au 

fonctionnement des assemblées parlementaires, J.O.R.F.18 

novembre 1958, p.10335. 

� la loi n°83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires –loi dite loi le pors, disponible 

o sur:https://wwwlegifrance.gouv.fr/affichtexte.dopcidtexte=J

ORFTEXT000000504704. 
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� la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du 

contentieux  administratif, disponible sur :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichText.do?idSectionTA=LEGISCT

A000006095920&cidTexte=JORFTEXT000000874489&date 

Texte=19941227,  

  اج��ادات ا"�لس الدستوري الفر>�jk و¢ج��ادات القضائية: ثالثا

1. jk�<اج��ادات ا"�لس الدستوري الفر 

� CC, décision n°60-2L du 29 Janvier 1960, disponible sur : 

https://www.conseil constitutionnel.fr. 

� CC,décision n° 60-8L du 14 octobre 1960, disponible 

sur :http://www.conseil.constitutionel.fr. 

� CC,décision n°75-83 du 17 avril 1975, disponible sur 

http://www.conseil-constitutionnel.fr. 

2. jk�<اج��ادات مجلس الدولة الفر  

� C.E, n°14397, du 18 janvier 1980, disponible sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichjuriAdmin.do ?oldAction=rechJ

uriAdmin&idtexte=CETATEXT000007663126&fastreqld=580060258& fast 

pos=2,  

  مواقع الك�0ونية •

� https://www.conseil.constitutionel.fr .الرس9³ للمجلس  املوقع

9X¨Dالدستوري الفر                    . 

� https://www.legifrance.gouv.fr سDفروB  . موقع 



75 

 Codificationالسياسة ا�يوّ�ة والتكو�د 

 19و)صالحات العسكر�ة #" البالد التو�سية خالل النصف الثا�ي من القرن 

 دمحم ال
ش�� راز��

املع!د العا�� للعلوم ��سانية بجندو�ة: أستاذ تار�خ مساعد  

مة
ّ

  :املقد

نحاول أن ن"بّ!ن خالل �ذا البحث عالقة املدّونة القانونّية لتأس�س ا���ش       

ا�5ديث 23 البالد التو,سّية خالل نصف الثا,ي من القرن التاسع عشر بحرص 

 Biopoliticsالسلطة ع89 السياسات ا�5يو6ّة 
2، وCروز تقنيات انضباطّية جديدة1

 .

Eّندين وجزء من ا�Eة قيد وعالقة ذلك بنفور اLMا���ش خالل الف NOP,تمع التو�

الدرس، و�ذا ما سا�م، إ8Z جانب عوامل أخرى، 23 فشل سياسات Uصالح واستعمار 

  .1881البالد التو,سية سنة 

                                                           
1 Biopolitics - La biopolitique : مصطلح اعتمد علیھ میشال فوكوMichel Foucault  لفھم عالقات الممارسة

  :أنظر. ماعیّینالسیاسیّة للسلطة بأجساد الفاعلین االجت
Michel Foucault, naissance de la biopolitique : cours au collège de France (1978-1979), 

Paris, Gallimard-Seuil-Ehess,2004.  
2

� �� ت�ّبع التحّوالت والتغّ��ات ع� الّزمن وف�م  �: ، أنظر"مالمح التغّ��ات"من *طروحات ال%$ اعتمدت !ذا املن

 
ّ
ر�عةق، وائل حال

ّ
كيان أحمد حازم يح>;، دار املدار : ، ترجمة وقّدم لھالنظرّ�ة واملمارسة والتحّوالت: الش

و!ذا الكالم ينطبق أيضا عMN عمل *ستاذة سلوى !وIدي و*ستاذ . 108 -107.، صE2018سالمي، ب��وت، 

� انتقاء النماذج التفس��ّية من أجل ف�م ظوا!ر�Zغّ�� "عاّمة ومن أجل تبّ�ن وف�م  م�دي جراد حيث اعتمدوا من

آل "، مع عملّية اختيار نماذج لبعض القّياد مثل ..."شبكة عالقات القّياد _جتماعية والسياسية من ف^�ة إ\M أخرى 

و\�
ّ
أعوان الدولة بتو'س خالل الف! ت�ن ا��ديثة سلوى ال�وIدي وامل�دي جراد، : أنظر"...آل بن خليفة"و" اfgل

دار / مخ� تارIخ اقتصاد املتوّسط ومجتمعاتھ -، iلية العلوم hEسانية و_جتماعيةالقّياد 0ي.ل: واملعاصرة

  217 - 175.ص+ 11.ص+ 5وEحالة عدد  6.، ص2019املس��ة، توhس، 

 pqفوا مصط
ّ
للتعب�� عMN الرغبة �� فرض الّنفوذ، " الّضبط"ونالحظ أّن التقارIر *منّية وتقارIر اfrلس البلدي وظ

امللف . 56الصندوق عدد *رشيف الوطy$ التوwxh$، السلسلة التارIخّية، : أنظر". عدم الّضبط وكv�ة ال�رج" مثل

  )1860أفرIل  8/ 1276رمضان  17( 67951عدد الوثيقة .. 621عدد 
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ل ا���ش وسيلة للتحديث 23 البالد التو,سية خالل القرن       
ّ
̂ان 23  19�ل مث مثلما 

̂ان طر6قا م3عدد كب!L من البلدان   ختصرة إلفشال Uصالحات؟؟ أم أّنھ 

  )طار امل-,+": التكو�د والقوننة .1

̂اف!ن راي29          �و العصر الذ�Ng : "19متحّدثا عن القرن  Kevin Reillyيقول 

رحت فيھ 
ُ
للدراسات التار6خية، و�و عصر دراسة التطّور وjصول، وأّول عصر ط

"من عصر إ8Z عصرالفكرة القائلة باحتمال oغّ!L الطبيعة الmشر6ّة ذاklا 
4

عاشت  .

البالد التو,سّية أزمة خانقة اقتصادّيا واجتماعّيا وسياسّيا خالل النصف الثا,ي من 

وحاولت الدولة التعامل مع �ذه الظرفّيات بتأس�س ا�Eالس اقتداء 23 . 19القرن 

ومن ضمن �ذه ا�Eالس نجد مجلس الضبطّية . ذلك بجtود Uصالحات العثمانّية

)1860(
وقد اخLMنا مدينة تو,س كموقع للدراسة لyوkxا ). 1858(ا�Eلس البلدي ، و 5

ل �مزة وصل حضار6ّة وجغرافّية مtّمة، ومyانا مtّما لتبّ!ن طبيعة ر�انات الفاعل!ن 
ّ
ُتمث

z6جتماعّ!ن

.  

                                                           
3

ي دمحم جمال باروت، املركز العر|: ، تحرIرا�?<ش والسياسة 78 مرحلة التحّول الديمقراطي 78 الوطن العر4ي  

  .2019قطر، /لألبحاث ودراسة السياسات، ب��وت
4

  ،�Nاف�ن رايiضارة من خالل موضوعات: الغرب والعالم��!دى عبد / عبد الو!اب املس��ي : ، ترجمةتار�خ ا

، جانفي 97السميع �fازي، اfrلس الوطy$ للثقافة والفنون و�داب، ال�وIت، سلسلة عالم املعرفة، العدد 

  67.ص ، اfgزء الثاhي،1986
5

ّسست �� ) شرطة(أمنّية  مؤسسة !و الضبطّية مجلس 
ُ
 حفظ *من"اfrلس  !ذا ، وم�ّمة1860يوليوز  20أ

سّ�; أحيانا �� الوثائق الضبطّية با�gاضرة، انظر، توhس مدينة أي "املدينة، أسوار داخل
ُ
Zتوفيق �شروش، : و

رضا بن  ;310، ص)1999ة و_جتماعية، مركز الدراسات والبحوث _قتصادي: توhس( موسوعة مدينة تو'س

رطة وأمن ا��اضرة من خالل قانون ووثائق مجلس الضبطّية رجب، 
ّ

، ش�ادة الكفاءة �� )1864 -1860(الش

  ).مرقونة. (1992البحث، تحت إشراف *ستاذ عبد ا�gميد *رقش، iلية العلوم hEسانية و_جتماعّية بتوhس، 

Houssein Boujarra, « Histoire des mouvements sociaux et usages des archives: Le cas de la 
Tunisie des années soixante du 19e siècle, » in Les archives, la société et les sciences 

humaines, Textes réunis et présentes par: K. Bendana-Kchir, H. El-Annabi, H, Belaid, H. 
Jallab, M. Jebahi, Cahiers du C.E.R.E.S, Série Histoire n21, Tunis, (2012): p.351-69. 

6

    �ان البالد التوhسّية عاّمة" مدينة توhس مركزا محورIّا"Zعت
ّ
: أخبار التو'سي�نلطفي ع�wx;، : أنظر. لس�

  321.، ص2019، مسكيلياhي لل�شر والتوز�ع، توhس، مراجعات 78 سردّيات Pنتماء وNصول 
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ال~N ترّ{|ت 23 البالد  Codification" التyو6د القانو,ي"نالحظ أّن س!Lورة           

Lمان" التو,سّية ع�j دtاء ) 1857" (عtواجس لدى الفق�وا�Eالس والدستور خلقت 

كبح جماح ”فالتyو6د القانو,ي ُ�سmّب أّوال . واملفت!ن �سmب ثالثة أسباب أساسّية

!ن ”و “اج�kادات القضاة الفردّية
ّ
 -الفقtاء/العلماء–Uطاحة بطراز من الفقtاء املستقل

والتقليص من دور الفقtاء  “يثة وجود�ماللذين ال تتقّبل أو تحتمل أي دولة حد

اس"بدz ”وثانيا سmّب التyو6د  “وسطاء فقtّي!ن 23 العملّية القضائّية،”باعتبار�م 

إّن مجّرد القيام بخلق ”بميyان!�مات قانونّية ثابتة، وثالثا  “مليyان!�مات التأو6ل jصلّية

̂ان لھ أثر إبطال أو oعطيل العرف الذي لم يكن ن 
ّ
̂ان  فقھ مق� متنّوعا فقط، وإّنما 

 أيضا ضرور6ّا لضمان تنفيذ القانون �سالسة
7

“.  

من الوا�� أّن إصالحات مرحلة التنظيمات 23 ”ُ�ش!L أل�Lت حورا,ي إ8Z أّنھ 

zم�Lاطور6ّة العثمانّية وUصالحات املماثلة 23 مصر وكذلك 23 تو,س لو استمّرت حّ~� 

̂انت سُتدّمر قّوة ة وصيغة العمل السيا�NO ال~kx  Nاي�kا املنطقّية 
ّ
الوجtاء املستقل

yل ومركز6ّة ترتبط 
ّ

̂ان �دف Uصالحات تأس�س إدارة موّحدة الش تجعلtا ممكنة، إذا 

مباشرة بyّل مواطن وoعمل تبعا ملباد�kا العقالنّية ا�|اّصة 23 العدالة وُتطّبق بال"ساوي 

8وسياسات الوجtاء Uصالح العثما,ي”أل�Lت حورا,ي، : أنظر“ .ع89 ا��ميع

 “.  

و6ُحيل اس"بدال قوان!ن قديمة بأخرى جديدة إ8Z فقدان فاعل!ن اجتماعّي!ن ملyان�kم 

و23 �ذا Uطار �ش!L حس!ن ع29 . وشبكة عالقاklم ونفوذ�م لصا�� فاعل!ن آخر6ن

                                                           
7

ق، و  
ّ
، 2016طارق عثمان، مركز نماء للبحوث والدراسات، ب��وت، / طا!ر عامر: ، ترجمةما7S الشر�عة؟ائل حال

  .93 -92.ص
8

د Nول  
ّ
: ، تحرIر)1918 - 1789(طال[ع \صالح وتبّدل العالقات مع أوروYا : الشرق Nوسط ا��ديث، اT?ل

، )2016مدارات لألبحاث وال�شر، : مصر(صقر،  أسعد: ماري وIلسون، ترجمة/ فيليب خوري/ أل�ت حوراhي

  143، 161 -126.ص
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القانون 23 الدول ا�5ديثة عنصر اسLMاتي�2ّ خاص، خصوصا ألّنھ �عمل ”��رمة أّن 

.|يارات واملمكنات القديمة واس"بدال أخرى جديدة �kاع89 تدم!L ا�
9

“.  

إ8Z توافق ب!ن الباي ووز6ره وقنصل  1864ُ�ش!L دمحم ب!Lم ا�|امس خالل أحداث ثورة 

مثل ابن أ�ي الضياف وL!Cم (ع89 إبطال ا�Eالس، عكس إرادة رجال Uصالح  فر,سا

zصطفاف 23 نازلة عtد  وقد أشرنا لنفس �ذا. وقنصل إنجلLMا) ا�|امس وخ!L الدين

10ال~N أخضعنا�ا للبحث 23 �ذا العمل) j)1861مان 

د ابن أ�ي الضياف �ذا . 
ّ

و6ؤك

رح، حيث ُ�ش!L إ8Z حوار ب!ن قنصل فر,سا مع الباي 23 خضّم الثورة 
ّ
، )1864(الط

مخاطبا دمحم الصادق باي  1864أفر6ل  29حيث يقول القنصل شارل دو بوفال يوم 

، )Constitution(ع89 لسان zم�Lاطور أن ُتبطل الyو,ست�توسيون  جئت أطلب منك”

أي عtد jمان ألّنھ أنتج ضرورة لبالدك ولنفسك، وzم�Lاطور �شت�N أن تyون حاكما 

2311 نفسك وحاكما 23 بالدك

“.  

وقد أعقب إلغاء ا�Eالس وإيقاف الدستور رجوع النظام القضا ي 23 البالد التو,سّية، 

£kة”و “القتل دون محاكمة”باي، إ8Z حسب رغبة ال
ّ

مصادرة ”و “zعتقال بالش

̂انت مناقضة لقوان!ن ا�Eالس وعtد jمان  “jموال، ّل �ذه املمارسات  ̂و

12والدستور 

أعاد عtد jمان للواجtة الّصراع ع89 احتyار الّنفوذ ب!ن القنصل . 

دّعم لإلصالحات وا Richard Woodال�Lيطا,ي ر6"شارد وود 
ُ
لقنصل الفر,NOP امل

                                                           
9

، مرجع مذiور، \سالم والسيدة وحكم القانون 78 مصر ا��ديثة: ُمساءلة العلمانّيةحس�ن عf� �Nرمة،  

 :نقال عن. 90.ص

Talal Asad, “Conscripts of civilization,” in Dialectical Anthropology: Essays in Honor of 

Stanly Diamond, Volume 1 of Civilization in crisis, ed. Christine Ward Gailey, 
(Gainesville: University Press of Florida, 1992): p>335 

10

ع�N بن الطا!ر الشنو��، : تحقيق، ، اfrلد الثاhيصفوة Pعتبار بمستودع Nمصار وNقطاردمحم ب��م ا�gامس،  

  473 - 462.، ص1999طاج، ب�ت ا�gكمة، قر 
11

، تحقيق fgنة من وزارة الشؤون إتحاف أ0ل الزمان بأخبار ملوك تو'س وعcد Nمانأحمد بن أ|ي الضياف،  

  .172.، 5، اfgزء 2004الثقافّية، الدار العر�ّية للكتاب، الطبعة الثانية، 
12

، 2002مكتبة عالء الّدين، صفاقس،  ،1921 -1857: النظام القضا[ي 78 البالد التو'سّيةالش�باhي ب�بلغيث،  

  .224 -201.ص
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Roches Léon صالحات بتو,سU ل لرأي بالده املعارض ملسار
ّ
مث

ُ
�ش!L : أنظر. امل

العالقات الثقافّية و)يديولوجّية ب4ن الشرق والغرب #" البالد التو�سّية التلي29، 

. 651، 641، مرجع مذ^ور، ا��زء الثا,ي، )1880 -1830(خالل القرن التاسع عشر 

̂ان الصراع 3 2 البالد التو,سية شديدا ب!ن قنصل فر,سا وقنصل إنجلLMا وقد 

zقتصاد وا�Eتمع 23 القرن التاسع ”جمال بن طا�ر، : أنظر. اقتصادّيا وسياسّيا

 عشر
13

“.  

 19فرض منطق Uصالحات 23 البالد التو,سية خالل النصف الثا,ي من القرن         

يا جديدا ل¦5كم،
ّ

و�ذا املنطق يفLMض فاعل!ن  ع89 الفاعل!ن zجتماعي!ن تمش

...) انتقاء املوظف!ن/ الب!Lوقراطية/ zختصاص(اجتماعي!ن جدد وإدارة ومؤسسات 

وقوان!ن ُمستحدثة oعتمد أساسا ع89 متغّ!L املtارات وzمyانيات الفردّية ومنطق 

Uدارة ا�5ديثة ع89 حساب معاي!L سابقة مثل الشرف والوالية الصا�5ة والعائلة 

14نة zقتصادية، ولtذا نالحظ انقطاعا ,شأ مع �ذه Uصالحاتواملyا

فمنطق الدولة . 

ا�5ديثة ومؤسساklا فرض نفسھ 23 البالد التو,سية خالل النصف الثا,ي من القرن 

19
15

̈خر jورو�ي املتقّدم حضار6ا وتكنولوجّيا استفّزت . حيث أّن صدمة اك"شاف 

أس�س ا�Eالس نفسtا ع89 و©2 الفاعل!ن ، فقد فرضت Uصالحات وت"رجال Uصالح"

                                                           
13

ار�خ، ا�?زء الثا'ي 
ّ
خليفة الشاطر، : ، إشرافمن العcد العر4ي \سالمي إkl حرjات \صالح: تو'س عi  الت

  .275، 286 - 265.، ص)2007مركز الدراسات والبحوث _قتصادّية و_جتماعّية، : توhس(
14 Asma Larif-Béatrix, Edification étatique en environnement culturel: Le personnel 

politico-administratif dans la Tunisie contemporaine, Publisud- O.P.U, Paris, 1988, p.61-89 
15

 "iصالحات مجّرد ...ان ما يطلق عليھ إصالحات القرن التاسع عشر !و الذي خلق ب�ية الدولةE لم تكن تلك

، -م�ما iانت درجة أ!مي��ا-سات ال%$ غّ��ت القانون والتعليم وEدارة وغ��!ا من *مور املماثلة مجموعة من السيا

قصور وائل حالق، : أنظر". بل رعت hشأة الدولة ال%$ وضع��ا بدور!ا موضع تطبيق �� مراحل تطّور!ا ا�rتلفة

، 2019العر�ية لألبحاث وال�شر، ب��وت، عمرو عثمان، الشبكة : ، ترجمةمنop 78 نقد العلم ا��داnي: Pسmشراق

  .189 -188.ص
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j¬|اص يوائمون "zجتماعّي!ن، فسياق وإكرا�ات الواقع »2 مªشأ �و تحّول و

بات التطّور zجتما©2
ّ
"ثقاف�kم بمتطل

16

.  

  :19تكو�د وقوننة ا�A@ش التو�<=> خالل النصف الثا�ي من القرن  .2

,ي من القرن التاسع عشر أخضعت الدولة التو,سّية بداية من النصف الثا          

أورد اE|طوط ا5Eفوظ بدار الكتب القومية . امليدان العسكري إ8Z إصالحات كث!Lة

Uيالة التو,سية " عساكر"أن  "املصباح املسفر #" ترت@ب ثبوت العسكر"بتو,س 

تحت "وتمتّد مّدة التجنيد . تنقسم إ8Z قسم!ن، قسم بتو,س والثا,ي بمدينة سوسة

لكمال "ية أعوام، ُيكمل العسكري ثمانية أعوام أخرى ولكن 23 بلد ثمان" الّسالح

وغاية التجنيد، حسب . و6ُجّند ^ّل من لھ من العمر ب!ن العشر6ن والثالث!ن". عمرانھ

ة"نظر الدولة، �و 
ّ
و�و فر6ضة ...حفظ jديان وjبدان وإقامة الدولة وحماية املل

"^ور كفاية ع89 ^ّل مسلم قادر، بالغ السّن املذ
17

نالحظ �نا س°2 الدولة إ8Z شرعنة . 

التجنيد ع�L موق�kا 23 إطار دي±Nّ ع�L محاولة فtم العسكر6ة من منظور حماية 

يات الشرعّية، وCالتا2Z ف�N واجب دي±N ُمذنب تاركھ
ّ
  .الyل

ُ�عّ!ن عدد املطلوب من ^ّل مدينة . تخضع عملية اختيار ا�Eّندين إ8Z القرعة           

|تار6ن سلفا من �ذه املدينةحسب عدد 
ُ
Eوتقوم الدولة، . ا�|ارج!ن من العسكر ا

عسكرّي إضا2ّ3 ِعَوض من يخرج ملرض أو  24و 12خالل عملية القرعة، باختيار ما ب!ن 

5ّرر من . وفاة أو فرار
ُ
Eسماء اj ّل�} Lم مطالبون بالقرعة ع��وتختار الدولة من 

، وُتقام "ع89 حسب عمرانھ و,سmتھ) جtة(ل يyون jخذ من ^ّل عم"قبل أعواkxا، و

̂ان من أ�ل املدينة،   ^ّل من 
ّ
القرعة 23 أك�L بلدة 23 ^ّل جtة، وال يدخل 23 القرعة إال

18وُمقيم �kا

ُتقام القرعة 23 شtر مارس من ^ّل عام، وµُشرف ع89 القرعة عسكري . 

                                                           
16

روان القصاص، : ترجمة. ملاذا stيمن الغرب اليوم؟ أنماط التار�خ وما تكشفھ لنا عن املستقبلإيان مور�س،  

  .737.ص، 2018مركز نماء للبحوث والدراسات، ب� وت، 
17

  4.، ص1860، ، مطبعة ا�gفصّية، توhساملصباح املسفر 78 ترت<ب ثبوت العسكر 
18

  5 - 4.نفس املصدر، ص 
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لم وzشتغال بھ مّمن ، ومعھ فقيھ ملناقشة ^ّل من يّد©2 الع"فما فوقھ"برتبة قائمقام 

طب�ب "، يتواجد أيضا )الفقtاء وطلبة العلم معفّيون من القرعة(تختاره القرعة 

̂اتب لتحر6ر jسماء، و"الختبار أ�ل العلل يوزCا·NO أو مالزم أو شاوش نجيب "، و

"لتوصيل العسكر إ8Z املyان الذي ُ�عّ!ن لھ
19

�ؤالء .  8Zة، "و6ُضاف إtعامل البلد أو ا��

بط املوّجھ لضرب القرعة من العسكر ال~o  Nعّيªت لھ تلك ا��tة، والعالم والّضا

) كذا(ومسايخtا ) كذا(علماkºا ) سائر: كذا(والyاتب وقاNO¹ البلد وُمفت¸kا وساير 

، وµشرف ع89 ^ّل ا�5اضر6ن عامل البلد ملعرفتھ املسّبقة بأ�ل املyان، و6جب "وأعياkxا

tون ضابط القرعة من عسكر ا��yةأن ي
20

.  

لتود�ع أ�لtم وقضاء مصا�t5م "يوما  15ُ�عطى لyّل من وقعت عل¸kم القرعة أجل 

"من فّر م¼kم خالل �ذا jجل فما أ�عده من الّنجاة"، و"وترت�ب أحوالtم
21

.  

، ومن فّر �عد "من غ!L قرعة"من kºرب قبل القيام بالقرعة ُيثmّت 23 ا�|دمة           

ط عقوCة ع89 ^ّل ". ُيزاُد لھ سنة 23 ا�|دمة"يھ خروج اسمھ 23 القرعة و6ُقبض عل
ّ
سل

ُ
oو

̂ان من jغنياء فعليھ أن يدفع  ر6االت  108من أخفى أحد الtارC!ن من القرعة، فإن 

̂ان من الفقراء فُ�¿�ن )يأخذ املال من أخ�L الدولة بمyان اختفاء الtارب( ، وإن 

̂انت امرأة، ̂ان رجال وCدار عدل إن  ̂ان  شtران بالكّراكة إن  " من ذوي jقدار"وإن 

. سواء ذو وجا�ة ديªية أو والئّية أو ,سب فُ�¿�ن من قبل عامل املyان شtرا واحدا

̂ان أحد أعوان الدولة بمساعدة �ارب من ا��ندّية  ، فيتّم عزلھ من )العامل مثال(وإن 

يأخذ�ا من أخ�L عتھ (ر6ال  200وظيفھ و6ُطرد من عملھ وµُ¿�ن أر�عة أشtر و6دفع 

با للقرعة ) خاّصة jصا�ع(ومن يقطع عضوا من أعضاء جسده ). دّل عليھو 
ّ
تجن

فُيوّجھ مباشرة وµُعّ!ن بدون قرعة وµُستخدم 23 أماكن مناسبة سواء 23 املطبخ أو 23 

دورات املياه، و6ُمّدد 23 مّدة تجنيده سªت!ن و6ُمنع من ال"سر6ح أو الراحة خالل مّدة 

                                                           
19

  6.نفس املصدر، ص  
20

  6.نفس املصدر، ص 
21

  7.نفس املصدر، ص 
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89 قبيح عملھ من العاّمة ُ�غّرم من jلف إ8Z ر6ال إ8Z من أعانھ ع"، و"خدمة العسكر"

"وµُ¿�ن من العام إ8Z الشtر6ن...املائت!ن
22

 .  

أرCاب املراتب "�س"ث±�  من القرعة العسكر6ة عدد من الفئات zجتماعّية و�م           

، وأعوان الدولة "العلمّية من املفاoي والقضاة ونّوا�kم 23 جميع جtات العمالة

إ8Z . ، وأعوان الدولة oشتملtم القرعة 23 حالة عزلtم من خططtم اE|زنّية"دّرس!نوامل

ن!ن واملشرف!ن عo 89سي!L ا�5ياة اليومية للمساجد، 
ّ
جانب jئّمة وا�|طباء واملؤذ

23بلوع السّن العسكري "وطلبة العلم بخالف من لم يحفظ القرآن قبل 

وµُس"ث±� من . 

" من حاد عن طر6ق سلفھ"23 حال اقتفاء أثر آباء�م، و القرعة أيضا أبناء رجال الّدين

سنة، وجميع  16سنة، ومن لم يبلغ  75، إ8Z جانب من بلغ سّنھ 24يدخل القرعة

كذا ^ّل أرملة "ال ُيؤخذ من �ؤالء العاجز6ن ابن أو أخ قائم �kم، و"العاجز6ن واملر�O¹ و

ّل من �و قائم ب"لtا ولد قائم بمع�ش�kا ول�س لtا غ!Lه مع�شة يتامى أو صmية ، ̂و

̂ان لھ أب أو صtر"صغار و وتّت�Â ^ّل �ذه التفاصيل 23 مجلس القرعة ". ولو 

25العسكر6ّة

وµُعاد 23 ^ّل سنة الّنظر 23 من ثmت مرضھ ووحدتھ وطلبھ للعلم 23 . 

من لم ُتصادفھ القرعة 23 مّدة السّن العسكري ح~� يبلغ سّنھ "القرعة السابقة، و

، بل ُيدّون اسمھ 23 العسكر "ب �عد ذلك �Eلس جمعّية القرعةثالث!ن سنة ال ُيجل

 2
ّ

95Eتھ(اª26و6ُقيم بھ ثمانية سنوات) عسكر مدي

.  

̂ان ذا ثورة يمكن أن         �سمح القانون العسكري التو,NOP بتقنية العوض، فمن 

يدفع ملن ُ�عّوضھ 23 العسكر6ّة �شروط و»2 عدم سماح الدولة بدفع العّقار وjرض 

كما أّنھ يجب أن يyون . ابل التعو6ض، والتعو6ض املسموح بھ �و ما2Z فقطمق

عاوض بھ من ا��tة املعّدة للعوض"
ُ
عّوِض سليما من ^ّل مرض "امل

ُ
، وأن يyون امل

                                                           
22

  7.نفس املصدر، ص 
23

  9.نفس املصدر، ص 
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 يyون من العسكر الذي أتّم خدمتھ أو من خرج من العسكر �سmب 
ّ
وعا�ة، وأال

"بالنقائص والرذائل معلوم الوطن واملسكن غ!L مشtور "عقوCة، وأن يyون 
27

.  

3.  
ُ

سI,دف
ُ
  إنتاج سياسات )ذالل: العسكري والعقوJة وا�Aسد امل

اشتمل ا���ش التو,NOP ع89 سياسات حيو6ّة قاسية مّما سا�م 23 نفور ا��نود        

فقد ورد 23 الفصل الثا,ي من . من Uصالحات وأ�ّمtا القتل والعقوCة ا��سدية

ش من أم!L ومأمور أن �سمع و6ُطيع فيما صدر لھ ع89 ا���"القانون العسكري أّن 

"ول�س لھ أن �سأل 23 السmب
املوضوع!ن "، وإن �رب جندي من ا�|دمة العسكر6ّة 28

ومحّل jمانة املªسوب لآلالي من الtارC!ن ) الفرق العسكر6ّة(23 أحد ¨اليات 

أشtر أو  6ة املقبوض عل¸kم أو العصاة إن �رب أحد�م مّرة ثانية قّل مكثھ 23 ا�|دم

�رب قبل الوصول إ8Z املyان املعّ!ن لھ يحكم عليھ بالقتل"
29

إن ارتكب أحد "و. 

jسارى مفسدة أو تجاسر �عصيان ا5Eافظ!ن عليھ ُيحكم عليھ بالقتل، وكذا إن 

"تحّقق عصيانھ لضابط البلد
30

و6ُحكم ع89 ^ّل عسكرّي �رّب مّرت!ن من الّ¿�ن . 

"عقوCة لھ"مّرت!ن �عشرة سنوات 
31

قت الدولة 23 قوان!ن التجّسس والوشاية . 
ّ
ودق

5ارCة وتحّقق "العسكر6ّة، فمن 
ُ
Eمن أشار ع89 أحد العساكر بالفرار لطرف الدولة ا

"ذلك ُيحكم ع89 املش!L املذ^ور باإلعدام
إّن تحّقق منھ التجّسس ليفيد العدّو "، و32

إن ارتكب "، و"املال والصنعةبما يراه وµسمعھ عليھ باإلعدام وال ُيرا©2 23 ذلك الرتبة و 

5ا ُيحكم عليھ بالقتل
ّ

�ا kxب لأل�ا2Z حال ^ونھ مس¦L!أحد العساكر وغ"
من "، و33

إن قصد أحد العساكر أو "، و"ُيحكم عليھ بالقتل...تجاسر ب¼kب بلد من غ!L أمر محّرر 
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̂ان 23 مالھ أو نفسھ أو عيالھ ُيح �ا2Z 23 بلد j قات العساكر أحد
ّ
̂ان من متعل كم من 

والغارة ) من العساكر(ُيباع باملزاد أثاث من قتل بجناية الّ¼kب "، و"ع89 القاصد بالقتل

وحرق اE|ازن وjرزاق والسلب وقتل املسلوب، و6ُصرف ثمنھ ع89 مصا�� 

̂انوا 23 "، و"املرستانات ̂ان من الضباط الصغار وjنفار العسكر6ة أو مّمن  من 

 j ألحد 
ّ
ُيجازي السارق بأن ُيلmسوه ...�ا2Z بقصد السرقةخدمة العرNO¹ ودخل محال

 ج2ّ9 لفظة 
ّ
ثيابھ مقلوCة و6ُحّملوه جميع ما سرقھ إن أمكنھ حملھ و6ُكتب 23 ورقة بخط

ق 23 عنقھ و6ُطاف بھ حول املyان الذي سرق منھ م5ÅوCا با��ماعة 
ّ
�ذا سارق، وoعل

�̂انت من العساكر، ثّم ُيطاف بھ ع89 زمر العساكر القايم!ن بأس¦5 kم مّرت!ن، وإن 

 8Zد الّزور إ�jشياء ال~N ُسرقت ال سmيل �5ملtا ُيؤoى بالسارق �عد طوافھ مثل شا

، "ساعات ليyون ذلك ع�Lة لغ!Lه 3املyان الذي بھ jشياء املسروقة و6ُوقف عل¸kا مّدة 

م أو خلع باب، ُيطاف بھ "و
ّ
̂ان السارق اوّصل ملطلوCھ �ُسل  4أشواط و6ُوقف  3إن 

5ا ُيحكم عليھ بالقيد : "191فصل ". عاتسا
ّ

 8إن سرق السارق حال ^ونھ مس¦

الضابط الذي ال يمنع أنفاره من السرقة مع القدرة ع89 ذلك ولم تكن لھ "، و"أعوان

قدرة غ!L أّنھ لم يخ�L الّضابط الذي فوقھ بالكيفّية الواقعة ُيحكم عليھ بالعزل 

رقة وتحّقق ذلك منھ ُيحكم عليھ الضابط الذي ارتكب الس"، و"أشtر 3وµ¿�ن 

 عن رتmتھ وطرده ^لّيا من ¨الي وµُشاع ذلك عنھ بأّنھ ال سmيل الستخدامھ 23 
ّ
با�5ط

̂ان ارتyابھ للسرقة مع من دونھ 23 ...العسكر6ة مستقبال وأنھ محروم من املعاش وإن 

̂ان ذلك مع أحد jنفار الع 10الرتبة ُيحكم عليھ بالقيد مّدة  ̂ان سن!ن، وإن  سكر6ة و

من أفسد ·NOء من : "200فصل ". �و الذي ذ�ب بھ للسرقة ُيحكم عليھ باإلعدام

، "أشtر و6ضمن ما oسmّب 23 إفساده 5ا�5نطة أو الدقيق لتyاسلھ أو إ�مالھ ُيحmس 

، "أمثال ما سرقھ 4ا��ّزار السارق 23 الوزن ُيحكم عليھ بالقيد عام!ن �عدما ُ�غرم "و

إن دّق طابور "، و"يحكم عليھ بالقيد مّدة عام!ن...يل والوزنمرتكب السرقة 23 الك"و

العموم ولم يقف ^ّل فرد من أفراد العساكر أو ا�|دمة 23 محّل مأمور6ّتھ ُيحmس 23 

أشtر وµُعزل من رتmتھ أو خدمتھ فإن تكّرر منھ ذلك ُيحmس  j3و8Z شtر و23 الثانية 
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ع89 أحد الضّباط العظام ُيحكم إن وقع عصيان عصيان باّتفاق جماعة "، و"عام!ن

"ع89 من حّرك العصيان بالقتل
34

 .  

وقد أّسست القوان!ن العسكر6ة لوسائل عنف عديدة تجاه ا��نود �5ظة تطبيق         

 بالّرصاص 23 "فtرب العسكري . العقوCة
ّ
الذي استوجب القتل قانونا ال يمكن قتلھ إال

"ميدان ا��زاء 23 مقابلة العسكر
35

من حكم عليھ بالقيد 23 السلسلة  ُ�ستخدم"و. 

ة 23 القالع
ّ
أقدام وثقل  5فتyون طول السلسة . ال~N 23 طرفtا كرة 23 ا�|دمات الشاق

تاء و 8أرطال ونصف، وµستخدمtا ع89 �ذه ا�5الة  7الكرة 
ّ

23  10ساعات 23 أّيام الش

5بوس!ن و6لزم أن يyون محّل إقامتھ 23 ^ل وقت �عيد عن ساير محال اE. أّيام الصيف

ولباسھ مخالف للعسكر من اللون والشyل وy6ون م¿�ونا إن لم تكن لھ خدمة 23 

"ا�|ارج
36

 .  

فت الدولة سياسات حيو6ّة أخرى تجاه ا��نود وأ�ّمtا عند التحقيق مع         
ّ
ووظ

يجب ع89 املباشر سؤال : "فإن �رب عسكري وقبض عليھ للتحقيق معھ. العساكر

̂ان ساكنا بھ وقت نزولھ ا�Eرم عن اسمھ ولقبھ ومس قط رأسھ والبلد الذي 

يجب ع89 املباشر أن يلقي ع89 ا�Eرم ما وقف عليھ من القرائن ال~N "، "العسكر

مّما يؤ6ّد وقوع ...) أي من شtادة الشtود والتجّسس عj 89خبار(اك"س£kا من ا�|ارج 

̂ان ت ا��ر6مة الواقعة ا��ر6مة من ا�Eرم و6بعث ع89 اعLMافھ واقراره با��ر6مة، وإن 

̂اء ف¸kا فع89 املباشر اس"نطاق ^ّل م¼kم ع89 انفراده و6قّيد تقار6ر�م  ب!ن أفراد و�م شر

̂اغد واحد ثّم يمض¸kا املباشر والyاتب وا�Eرم يجب ع89 رئ�س "، و"متفّرقة 23 

ا�Eلس أن ال ُيفاÆÇ ا�Eرم بما ُيوحشھ و6ُوجب نفرتھ من jسئلة املفجعة، بل ُيالطفھ 

ن روعھ
ّ

يجب ع89 املباشر أن يجري ا��زاء اy5Eوم بھ "، و"وقت اس"نطاقھ حّ~� �سك

ف
ّ
أي (يyون ا��زاء ع89 املوارد الفرار6ّة "و" ع89 ا�Eرم 23 أسرع وقت من غ!L توق
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jّول م¼kا Uعدام، والثا,ي �و أن ُيقّيد ا�Eرم 23 سلسلة : أوجھ 4ع89 ) الtروب والفرار

يد، والثالث �و أن �ستخدم ا�Eرم 23 ا�|دمات الرذيلة 23 طرفtا كرة من حد

37السافلة، والرا�ع �سوغ إجراء جرايھ بما ُيناسب جر6متھ

.  

ة وخاّصة العساكر           
ّ
وحّددت الدولة jشyال اE|تلفة لعقوCة jعمال الشاق

 ملقّيدين بالكرة ا�5ديدّية أو املقّيدين بالسلسلة ا�5ديدّية فقط، و»2 العقو 
ّ

. Cة jخف

أجرا إن استخدموا 23 )...بالسلسلة(يجب أيضا ع89 السّر عسكر أن �عّ!ن للمقّيدين "

خدمة يyون مساو6ا لنصف أجر املثل، فيعطي jجر و6ّدخر لھ الثلث الثا,ي والثلث 

أي (يلزم تفّقد�م أحيانا "، و"الثالث يصرف ع89 من لم يمكن استخدامھ م¼kم

ة والنظر 23 أخال) املقّيدين
ّ
̂اف قtم وخدماklم فإن ظtر جعل الكشف والتجّسس ع89 

̂اklم فمن �ستحّق Uطالق م¼kم ُيطلق من القيد رحمة �5الھ وال يyون ذلك إال  حر

إن اّتفقت جماعة من اy5Eوم عل¸kم بالقيد املذ^ور ع89 "، و"بمعرفة السر عسكر

خّفف جزاء النفر اL�|E الtروب وأoى أحد�م ُمخ�Lا الّضابط باإلّتفاق الواقع بي¼kم يُ 

بض عليھ ُيضاعف مّدة جزايھ فيقّيده قيدا ثانيا 
ُ
ومن تصّدا م¼kم للtروب أو �رب وق

ة ) السافلة واملtينة(zفراد اy5Eوم عل¸kم با�|دمات السفيلة "، و"مثل jّول 
ّ
الشاق

ان ̂و...بناء ع89 �رو�kم ال يقّيدوا بل يخدموا 23 القصبات والقالع مطلوj 2Éرجل

تا بقيد خال من الكرة
ّ
يجب تمي!��م عن العسكر وjفراد اy5Eوم عل¸kم ...ا�5كم مؤق

�م من ا5Eبوس!نL!م عن مخالطة غtم ومنعkم ...بقيد الكرة 23 لون ثيا�kºوإعطا

ا�Eرم!ن اy5Eوم عل¸kم با�|دمات "، و"املعاش مثل العساكر من خ�� وأرّز وغ!Lه

أقسام فيyون ^ل  6نفرا منقسمة ع89  72عة قدر�ا السفيلة يرّتبوا جماعات ^ل جما

جماعات والنظام الالزم ملعاشtم  4وال يyون بمyان واحد أكLÊ من ...نفرا 12قسم 

�ا2Z 3خدم�kم ...وملأوا�م وألmس�kمj جر الرايج ب!نj اعĈان ...أر من حسªت س!Lتھ و

عسكري ومسكھ ، وإن �رب "حقيق بالرحمة لطاعتھ وخدمتھ �ستد©2 تخلية سmيلھ
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 100ُيجازى بالقابض عطّية من السر عسكر قدر�ا "وقبض عليھ عسكري آخر 

38قرش

 .  

الوجھ jّول الtروب للديار : أوجھ 4ا��رائم املستوجب فاعلtا قيد الكرة ع89 "و        

jجنmّية، الثا,ي الtروب بأثواب غ!Lه ألحد املمالك ا5Eروسة، الثالث إن تكّرر �روCھ 

مالك ا5Eروسة أو لوحظ من الtارب الtروب ثانيا �عد القبض عليھ، الرا�ع ألحد امل

̂انت مدة من حكم عليھ القيد بالكرة "، و"الtروب من ا�|دمات السفيلة  10إن 

̂ان �ذا jمر مقّررا تyون �ذه املدة ملن �رب ومعھ غ!Lه أو �رب من  أعوام متمادية و

الtارب الذي صدر ا�5كم عليھ "، و"عا�|دمة أو �رب من العرNO¹ أو من أحد القال 

ّصصت للمحyوم!ن عل¸kم بالقيد املذ^ور ثا,ي 
ُ

بقيد الكرة الكرة ُيلmس jثواب ال~N خ

يوم صدور ا�5كم عليھ، و6ُرسل مليدان إجراء الرسوم العسكر6ة ال�سا الثياب 

دان اE|صوص بھ و23 رجلھ القيد الذي 23 طرفھ الكرة املتقّدمة الذكر حال ^ون املي

املذ^ور عامرا بالعساكر فيطوف الtارب املذ^ور ع89 تلك ا�5الة مقّرط العين!ن ثم 

ُيؤoى بھ نحو البلك الذي �و منھ ثم إ8Z آاليھ ثّم ُيقرأ عليھ صورة ا�5كم الصادر 23 

ة ُيفعل بھ كما تقّدم غ!L أن "، و"حّقھ
ّ
الtارب الذي ُحكم عليھ با�|دمة السفيلة الشاق

إن أطلق "، و"عند وصولtم للقلعة املعّينة �m5س الtارب"...، و"ن!نيyون مكشوف العي

أحد اy5Eوم!ن عل¸kم بقيد الكرة عند انقضاء مّدتھ ُ�عطى ورقة ممضية ومختومة 

شعر بخالصھ من القيد
ُ
o...ومة وطنھ بyان �عيد عن مقّر حyأّنھ �سكن بمC24و 

ر6"، و"ساعة
ُ
د إطالقھ نظرا �|تام املّدة النفر الذي حكم عليھ با�|دمات السفيلة وأ

شعر بذلك وCأّنھ ينقاد لرأي الدولة مدة 
ُ
o أعوام  8أو ُعو23 رحمة �5الھ ُ�عطى ورقة

يجب قراءة �ذا "، و"وCأّنھ يقوم با�|دمة املستخدم �kا و6رسل لآلالي الذي �عّينھ

القانون 23 أول جمعة من ^ل شtر 23 مواجtة العساكر 23 ^ل آالي و23 ^ل قطعة 
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، و6جب قراءة �ذا القانون أيضا ع89 اy5Eوم عل¸kم قيد الكرة أو ا�|دمات "ر6ّةعسك

tينة(السفيلة 
ُ
"23 أول جمعة 23 ^ل شtر) امل

39

 .  

منظومة العقوCة لدى العسكر تبدأ من مرحلة التلمذة 23 مكتب ا�5رب بباردو          

أيام 23  8ن وأبرز �ذه العقوCات »2 الّ¿�ن مثل حالة دمحم بن ع29 الغر�ي {�

النوم 23 ب�ت التعليم "أيام أخرى �سmب  4و{�ن " ألجل الو{Ë املستمّر " "ا�m5س"

NOP,ب عدم  4، وُ{�ن دمحم بن أحمد الورديا,ي "الفرmاعتنايھ بنفسھ"أيام �س" ،

و23 " علم ا�5ساب"أّيام مرت!ن إلحرازه عالمة صفر 23  4وُعوقب الصادق بن خليل 

أقّل من خمسة 23 علم "هللا بن سعيد يوم!ن لنيلھ عالمة و{�ن عبد ". علم املساحة"

"ا�5ساب
40

وُتقّدم لنا املدّونة املصدر6ّة ُنفور التالميذ من املدرسة ا�5رCّية �سmب . 

قساوة النظام العسكري مثل �روب التلميذ الصادق بن مل!ن وزميلھ الصادق 

41الصطنبو2Z مكتب باردو ا�5ر�ي

ة �ذا Uِشyالية، فقد وتناولت وثيقة أرشيفية مtّم . 

ف 23 سراح يوم ا��معة، "
ّ
̂ان تخل أخ�L أم!L آالي ناظر املكتب أن أحد التالميذ 

NOP,رب لدار القنصل الفرtف فخاف من ا�5كم العسكري القانو,ي، ف
ّ
فأخ�L . فتخل

القنصل املذ^ور jم!L آالي املذ^ور بذلك فأرسل لھ جوابا 23 العفو عنھ �ذه املّدة، 
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را بالقانون العثماhي والفرwxh$ورد �� أحد وثائق *رش
ّ
ب تأث

ّ
. يف التوwxh$ أن قانون العسكر �� Eيالة التوhسّية ُرت

ما يرتكبھ اfgندي من اfgرائم وما يلزمھ من العقو�ات عMN : "فقد اشتمل القانون الفرwxh$ عقو�ات عديدة لfqنود

. تارك عّستھ و!رب م��ا خوفا ُيقتل: 1 فصل. ذلك عMN مقت�w; القوان�ن الفراhساوIّة، وذلك �� وقت ا�gرب وغ��ه

فون بحمل امل�ّمات عMN الكرطونات ثّم ¡�ملو �ا وIفّرطون ف��ا يلزم�م القتل: 3فصل 
ّ
ال�ارب إ\M : 12فصل . امل�ل

الذي ُيخادع اململكة وأ!ل�ا ليفسد!ا : 21. القاتل غ��ه ُيقتل: 13. العدّو وIرجع با�rار�ة عMN صديقھ مع العدّو يقتل

أي (الكب�� : 119. الطايفة املتفقة عMN ال�روب تقتل: 23. الطايفة املتفقة عMN خدع امللك وفساده تقتل: 22. تلُيق

: أنظر". الصغ�� إذا ضرب من أك� منھ يقتل: 120. إذا ضرب من دونھ ¤£fن عام) صاحب الرتبة الرفيعة

  45وثيقة / 78، وثيقة 552: ، ملف144: *رشيف الوطy$ التوwxh$، السلسلة التارIخية، الصندوق 
40

   137 - 131، وثيقة 1018: ، ملف183: *رشيف الوطy$ التوwxh$، السلسلة التارIخية، الصندوق  
41

  141، وثيقة 1017: ، ملف183: *رشيف الوطy$ التوwxh$، السلسلة التارIخية، الصندوق  
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ي أخ�L عليھ وª6ّبھ ع9
ّ
8 جميع التالميذ أنھ مtما �رب 2Z أحد من تالميذ املكتب فإ,

"ليحكم عليھ بأشّد حyومة...سّيدنا
42

 .  

فyل تلميذ . oعّرض كث!L من التالميذ لعقوCات عديدة �سmب إحراز�م معّدالت سّ�ئة

ضْن 23 و6ُرْم "ُيمنع من السفر إ8Z عائلتھ 23 شtر رمضان ) 5(يyون معّدلھ العام أقّل من 

ل من أخذ أقل من ". داخل املكتب ومن ". ال ي"سّرح 23 مدة ثالثة أشtر"23 املعدل ) 8(̂و

را 
ّ

العقوCات ا��ار6ة 23 املكتب "و. ال يبقى ي"سّرح 23 مدة ثالثة أشtر"oسّرح ورجع متأخ

ثالثا . ثانيا الرCط 23 ب�ت ا�5كم. أوال الرCط 23 داخل املكتب: عدد�ا سبعة ع89 ما يأoي

خامسا ). {�ن 23 شyل حفرة تحت jرض(را�عا الرCط 23 الداموس . رCط 23 ا�m5سال

ان 
ّ
yاك(فyوسمة(والنواشن ) سالح حاد(السبلطات ) افتj23 مدة معّينة) الشعارات و .

ان السبلطات والنواشن ع89 الّدايم
ّ
yا�|روج من املكتب: سا�عا. سادسا ف"

43

وتقّدم . 

̂ان يتعّرض للعقوCة لنا الوثائق حالة تلميذ كث!Lا ُ{�ن التلميذ الشاذ2Z بن ع29 . ما 

ألجل ترك "، و{�ن يوم!ن )"مائدة الفطور (ألجل كLÊة الكالم 23 ب�ت الصفرة "يوما 

ألجل شرب "، و6وم!ن "ألجل ال5Âك o 23عليم العسكري "، و{�ن يوم!ن "مح�Lتھ

ان
ّ

o 23عليم  ألجل اللعب"، و6وم!ن "ألجل القباحة 23 امل¿�د"، و6وم!ن "الدخ

ف عن الصالة"، و6وم!ن "الفر,ساوي 
ّ
و�ذا . ألجل عدم سماعھ الكالم"و6وم " تخل

44مّرة 23 فLMة تقّل عن أر�عة سنوات 67التلميذ ُعوقب بال¿�ن ألجل عّدة مخالفات 

 .  

                                                           
42

  112، وثيقة 1017: ، ملف183: *رشيف الوطy$ التوwxh$، السلسلة التارIخية، الصندوق  
43

  )47، 35، 34فصل ( 88، وثيقة 1017: ، ملف183: *رشيف الوطy$ التوwxh$، السلسلة التارIخية، الصندوق  
44

 1859جوIلية  31( 40، وثيقة 1017: ، ملف183: *رشيف الوطy$ التوwxh$، السلسلة التارIخية، الصندوق  

  )1863أوت  16و
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 :ا�Qاتمة

  

ُتخ�Lنا وثائق jرشيف الوط±N التو,NOP عن oعّدد حاالت �روب ا�Eّندين من ا�|دمة 

ة، وخاّصة مشاركة عدد كب!L من العساكر z 23نتفاضات الشعبّية وأ�ّمtا العسكر6ّ 

1864ثورة 
45

�ذا Uطار، �عد ترك!� Uصالحات وخاصة م¼kا .  23 ،NÎtي"ساءل خالد ف

|ص " 19العسكر6ّة 23 مصر خالل القرن 
ّ

Ïو ال�م فيھ؟ أ
ّ

من يمتلك ا��سد و6تحك

يھ وتّتد©2 ملكّيتھ بأشyال جديدة؟ أم الساكن فيھ؟ أم »2 الدولة ال~N تضع يد�ا عل

»2 ا��ماعة ال~N ا��ماعة ال~N �ع�ش معtا الÏ|ص راعية لھ ومدافعة عن عرضھ 

وشرفھ وجسده حّ~� �عد املوت؟ أم �و هللا الذي و�ب لإل,سان جسده ^ود�عة حّ~� 

"يمكنھ إقامة الشرا ع وطاعتھ 23 �ذه الدنيا
46

.  

ان مدينة تو,س من ت
ّ
yمنّية؟ملاذا توّجس سjصالحات البلدّية وUالس و�E47أس�س ا

   

سعت الّسلطة التو,سّية مع إصالحات ا��ندّية أن تفرض �ندسة اجتماعّية 

ان البالد وخاّصة مدينة تو,س
ّ
yان البالد . وجغرافّية جديدة ع89 س

ّ
yتوّجس س

ع�L  التو,سّية من Uصالحات �سmب رغبة الدولة 23 مراقبة الزمان واملyان وjبدان

إنتاج مدّونة قانونّية مت�نة وواسعة وoسليحtا بمجموعة من املؤّسسات مثل البلدّية 

ان �واجس الدولة ). 1861(والدستور ) 1860(والشرطة ) 1858(
ّ
yلم يتقّبل الس

                                                           
45

، دار iلمات )1870 -1855(البالد التو'سية والّصراع عkz عcد Nمان : ور�تانإيالة وإمi اطدمحم ال¦ش�� راز¥�،   

  2021لل�شر والتوز�ع، مصر، 
46

شرIف يوhس، دار الكتب والوثائق : ، ترجمةالطّب والقانون 78 مصر ا��ديثة: ا�?سد وا��داثةخالد ف��$،  

  31.ص، 2006مركز تارIخ مصر املعاصر، : القومّية
47

ك والرIبة الكب��ة ال%$ قابل §�ا أ!ل مصر تأس�س ج�از الشرطة �� ُ¤ش�� *ستاذ  
ّ

خالد ف��$ إ\M حالة ال�شك

وZعّقد وZشّعب ) رجال الشرطة(، وذلك �س¦ب Zغّ�� طرIقة التحقيق و�روز فاعل�ن اجتماعّي�ن جدد 19القرن 

انوأح�ام�ا من ا�g" الشر�عة"س��ورة إصدار *ح�ام، والتوّجس من إم�انّية إقصاء 
ّ
  :أنظر. ياة اليومّية للس�

Khaled Fahmi, “The Police and the People in Nineteenth-Century Egypt,” Die Welt des 

Islams 3 (Nov. 1999), p. 340- 377.  
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 8Z8 رقابة والنعمة إZصالحات إU ال، حيث تحّولت�Eسان وا,z �!املركز6ّة 23 تحي

دمحم : ^ّل رجل الباشا"ملعطيات مع أطروحة خالد فNÎt عن ت"شابك ُمجمل �ذه ا. نقمة

̂انوا ينظرون بر6بة إ8Z عدد " ع29 وج�شھ وCناء مصر ا�5ديثة حيث أبرز أّن املصر6!ن 

مtّم من مؤسسات الدولة ومن ضم¼kا ا���ش الذي ألصقت بھ إلصاقا عملية تحديث 

.مصر
48

5ديثة ومقاوم�kم كما الحظ الباحث رفض املصر6ّ!ن ألساليب التجنيد ا� 

ستحدثة، فالtروب من التجنيد �و 
ُ
شyلة ال~N "آللّيات املراقبة والّضبط امل

ُ
لّب امل

ح!ن : واجtت دمحم ع29 وأجtزتھ العسكر6ّة
ّ
فالباشا لم ين�Ñ مطلقا 23 إقناع الفال

ففور ان"شار العلم �سياسة التجنيد ا��ديدة 23 الر6ف استخدم ...بااللتحاق با���ش

حون م
ّ
."ختلف الطرق للtرب من وجھ رجال الباشاالفال

49

يمكن لنا تفtّم توّجس  فال 

الفاعل zجتما©2 من املنظومة العقابّية والرقابّية ا��ديدة للدولة ال~N صاحبت 

وتأس�س ا�Eالس إال من خالل فtم إرادة وتوق مؤّسسة الدولة  19إصالحات القرن 

.ابإ8Z السيطرة واحتyار الّنفوذ واملراقبة والعق
50

  

ساعدنا �ذا البحث عن فtم سmب مtّم لفشل Uصالحات 23 البالد التو,سية خالل 

ٍإسقاط نموذج الدولة املركز6ّة ذات السيادة ع89 نمط ا�Eتمع التو,NOP : 19القرن 

                                                           
48

شرIف يوhس، الطبعة ا�gامسة، : ، ترجمةدمحم ع7z وج<شھ وYناء مصر ا��ديثة: jّل رجال الباشاخالد ف��$،   

  .430 - 415.، ص)2015الشروق، دار : مصر(
49

  .162 -161نفس املرجع،  
50

املركز : الدوحة(نص�� مروة، : ، ترجمة)1992 -1989(دروس 78 الكوليج دو فرا'س : عن الدولةبيار بورديو،  

 .246.، ص)2016العر|ي لألبحاث ودراسة السياسات، 

ان مدينة توhس من *ج�زة ال
ّ
دت عن Eصالحات وأ!ّم�ا ج�از سا!مت عّدة عوامل �� تجذير خوف س�

ّ
%$ تول

الضبطّية، حيث fّ£hل عددا كب��ا من التقارIر *منّية ال%$ تتحّدث عن عمليات التعذيب �� الّ£fون وخاّصة 

  :أنظر مثال. Zعذيب املّ��م�ن عند اس�نطاق�م واستجوا§�م

� 602د ، امللف عد55*رشيف الوطy$ التوwxh$، السلسلة التارIخية، الصندوق عدد  ، رقم 15، امللف الف̈ر

 ).1863أبرIل  6/ 1279شّوال  16( 71893الوثيقة 

فعل "ول�ذا نالحظ أّن قانون ع�د *مان وما أعقبتھ من تأس�س اfrالس Zشابكت فيھ ممارسة املراقبة و

  : أنظر". _س�نطاق �عنصر العقاب

  .77.، ص)1990مركز Eنماء القومي، : ب��وت(د، ع�N مقل: ، ترجمةوالدة ال�?ن: املراقبة والعقاب م�شال فوiو،
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وقد . بالقّوة، حيث سعت الدولة إ8Z فرض عملّية تyو6د وقوننة عنيفة وج�Lّية وجزر6ّة

قال �Óم العنف الذي oعّرض لھ ا��ندي خالل  حياتھ تبّ!ن لنا من خالل �ذا امل

 .اليومّية
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 أوجھ القصور ا��و�ر�ة �� عملية تقن�ن القواعد ال�شر�عية

 

   مقدمة عامة                                                        

«Codifier  n’est plus civiliser, codifier est une façon de légiférer», Gérard 

Cornu  

  "            لم �عد التقن�ن حضار�ا ، التقن�ن �و طر�قة لل�شر�ع" 

.- فر+سا بتأييد واسع  la codification du droitتقن�ن القانون  يحظى  مدلول       

، كما يت=> ذلك من حيث   quasi-mythiqueشبھ أسطوريالنطاق، إن لم يكن 

، الIJ كرستا 223والدراسات 222، والوثائق221تاملضمون، ووجوده .- العديد من املقاال 

                                                           
221 Par exemple, Voir : Bruno .Oppetit, Essai sur la codification ,PUF, coll. Droit ,éthique 
,société ,Presse universitaires de France ,1998. 
https://doi.org/10.3917/puf.oppet.1998.01] Accédé  le 2/05/2020 ]  
 Marc .Suel ,Essais sur la codification à droit constant ,Précédents, Débuts ,Réalisation 
,éd.des journaux officiels,3ème éd,1999 . 
 Marc .Billiau, «  La doctrine et les codes » Quelques réflexions d’un civiliste français, Les 
cahiers de droit , 46 (1-2),pp. 445-461. 
https://doi.org/10.7202/043848ar] Accédé  le 2/05/2020 ] 
222 La codification , Colloque organisé à Toulouse les 27 et 28 octobre 1995, sous la dir.de  
Bernard. Beignier, Dalloz, coll, Thèmes et commentaire ,1996 ; Revue française 
d’administration publique n°82, 1997,pp, 165-166 . 
 Rémy Cabrillac , Les enjeux de la codification en France, Les cahiers de droit , 46 (1-
2),pp.533-545 . 
https://doi.org/10.7202/043852ar ] Accédé  le 16/02/2019 ] 
223 Jean .Gaudemet , « La codification ,ses formes et ses fins », Revue juridique et politique, 
Indépendance et coopération, 1986, p. 240  
 Frédéric .Zenati , « Les notions de code et de codification :Contribution à la définition du 
droit écrit /,in Mélanges Christian Mouly , Tome 1, Litec,1998, p.217 . 
 Stéphane .Guy, « Une utopie :la codification » ,RFDC, 1996 , p.273. 
Gilles.Taormina, « La codification est-elle encore utile ? Éléments pour une méthodologie 
historique » ,R.R J ,  2002 ,p.21 . 
 Rémy .Cabrillac, « Le symbolisme des codes »,in L’avenir du droit , Mélanges en 
hommage à François Terré ? Dalloz,-PUF- Juris–classeur ,1999,p. 211.    
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، .- املقابل ال زال تطو�ر التقن�ن .- املغرب Lعيدا ، le droit codifié القانون املقKن

 .و ا+عدام الدراسات و الوثائق الST IJتم بھ  �224ناك قلة من املقاالت

 العقال+يب.- املقابل ، يحضا التقن�ن .- فر+سا بم[انة كب�\ة و الدليل عXY ذلك، وصف 

rationnel   la ،ل الولوجaس  accessible  وميةaو من إحدى الوسائل لتحقيق املفaف ،

 un remède.- القاعدة الd IJش[ل أحد عناصر دولة القانون و لiس عالج مfgزاdي

miracle  
  pullulement،إذ توn> نتائج التقن�ن مع اklق .- الثبات مثال ،ان�شار 225

 " Terréحسب السيد . ف إليھ  ان�شار القواعداملدونات ، الذي ينضا
،  إذا rان  من 226

املف|\ض أن نجد .- وضوح القانون م�wة،فإن التقن�ن، �سلط الضوء عXY الت=sم 

 . املعياري، أك~\ مما �سا�م .- محار{تھ بفعالية

                                                           
224 Oufir , Hassan El, La codification du droit Marocain, Revue juridique et politique : 
indépendance et coopération, V.40 , 1986, p.391-401. «Assurer  au  droit en vigueur la 
stabilité et la cohérence à travers une œuvre de systématisation , tel est l’un des objectifs de 
la codification . Ce concept juridique est-il totalement d’essence occidentale ? Si ce concept 
à été transposé dans le contexte juridique marocain à partir de 1912 , à travers le mouvement 
des réformes juridique opérées par les autorités du Protectorat , puis après l’indépendance , à 
travers les différentes législations adoptées ou modifiées en fonction de l’évolution de la 
société »  
 Fouzi .Rherrousse, Quel modèle de codification pour le droit Marocain ? Conférence sur les 
mutations sociales et enjeux de la réforme du droit et de la justice à la lumière de la 
constitution du Royaume, 6-7 juin 2013. 
 Fouzi .Rherrousse, Quelques remarques sur la codification de la loi sur l’eau, 
Académie.edu. 
https://www.academia.edu] Accédé  le 20/02/2021 ] 
225 Sophie. Lamouroux, La codification ou la démocratisation du droit , Presse universitaires 
de France , Revue française de droit constitutionnel, 2001/4 n° 48 , pp.802 . 
   https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2001-4-page-
801.gtm]Accédé  le 14/05/2019] 
226 François .Terré, Légiférer. Les trois unités ?,in Jean Foyer auteur et législateur. Leges 
tulit, jura docuit .Écrits en hommage à Jean Foyer, PUF, 1997,pp.171-182 . 
René Savatier, L’inflation législative et l’indigestion du corps social, Dalloz, 1977,p.47 . 
« L’indigestion devient chronique dans les codes eux-mêmes ». 
Philippe .Malaurie , « Les enjeux de la codification », Actualité juridique de droit 
administratif ,1997,n ° 9,pp.642-644. 
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ن فإ à droit constant.- الواقع؛ عندما يتم العمل بتقنية مع اklق .- الثبات           

،   reproduire l’inflation juridique" إنتاج الت=sم القانو+ي"التقن�ن �عيد فقط 

 Nitschو�و ما كتبھ السيد 
227

.  

للتقن�ن،  les malfaçons originale.- أسوء اklاالت، تتطلب العيوب اklقيقية           

ابل الحظ .- املق. 228تز�د من تفاقم الت=sم   toilettageقوان�ن جديدة لالستمالة 

أن التقن�ن مع اklق .- الثبات �سلط الضوء أيضا عXY أوجھ ، Libechaberالسيد 

العيب . 229القصور املوجودة .- املادة املقننة،و��fع عXY سد�ا .- أسرع وقت ممكن

. اflديد، �و أن التقن�ن الذي بال[اد تم إجراءه سw�ُال  Lسيل من القوان�ن اflديدة 

230بأن dعاقب �حداث القانونية لم يمنحھ �ستfgال من جانبھ    Ripertت�بأ

�مر   ، 

إ�X أي حد سوف تتمكن طرق التقن�ن من    الذي يتطلب معاflة �ش[الية املركز�ة

تكر�س الولوج املادي واحتواء�ا للت=sم ال�شر��- .- ظل الفجوات الIJ تحملaا؟ 

) . املبحث �ول  (   - املغرب�kة تار�خية عن طرق التقن�ن .   وعليھ سiتم عرض أفضل

   نظام التقن�ن الفر+��I املز�ن بالفجوات و�قل ديمقراطية كما سiتم مناقشة

  ).املبحث الثا+ي(

  0/ة تار�خية عن طرق التقن�ن �� املغرب        :املبحث "ول                      

عل إيجا�ي لدى السلطات والتنظيمية  رد ف ال�شر�عيةلطاملا ش[ل تقن�ن القواعد       

 lesنزع التجسيد املاديالعامة ، Lغية dسaيل الولوج إ�X القانون ، رغم ظaور وسائل 

modes de diffusion dématérialisés،   لتكر�س Xس�d فإن �ناك طرق التقن�ن

، إذ قامت سلطات اklماية بإحداث تركيبة حديثة لaذه )املطلب �ول (الولوج املادي 

 )  .املطلب الثا+ي(املغرب الطرق .- 

                                                           
227  Nicolas Nitsch, «  l’inflation est ses conséquence juridique », APD, 1982, p.175.  
228 Nicolas Molfessis , « Deux figures législatives en vogue :L’abrogation par mégarde et la 
résurrection fortuite » , RTD civ, 2001, p.692. 
229 Libechber.Rémy , « Sur l’effet novatoire de la codification à droit constant », RTDciv, 
1997, p.780. 
230  Ripert Georges, Le déclin du droit études sur la législation contemporaine ,Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, Paris ,1949, p.161. 
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 محدودية طرق التقن�ن �� تكر�س الولوج املادي            :املطلب �ول 

التقن�ن سوف ي[ون �ساسية �- أن   l’idée contemporaineالفكرة  املعاصرة        

 Xدد الولوج إ�S� م ال�شر��-، الذيs=الضرر الناجم عن الت Xافيا للتصدي إ�r

231القانون 

l’accès au droit .  مSTاص القانون إعداد توقعاsو{التا�- يكفل أل�

  .                           القانونية

وضع النظام .- كتلة "، إن الaدف من التقن�ن �و Braibantحسب  السيد           

ال �عذر أحد [ ، الستعادة الصيغة القديمةبما ي�يح أفضل ولوج إ�X القانون  ،معيار�ة

232"واملواطن�ن  ، ولتوف�\ أك�\ قدر من �من القانو+ي  للمقاوالت ]قانون بجaلھ لل

  . 

   :.- �ذا الصدد سوف يتم تناول التقن�ن بدون dعديل و التقن�ن اflامع

  يطلق عليھ   la codification non modificativeالتقن�ن بدون dعديل   �ول        

، ال ي�تكر بل ينظم النصوص   « à droit constant  «مع اklق .- الثبات" أيضا

املكتو{ة و املوجودة  أي الIJ دخلت ح�w التنفيذ Lعد تمام املوافقة عل�Sا و +شرت 

و ال يقتصر �مر عXY تجميع النصوص فحسب . 233رسميا من قبل السلطات العامة

شaد  املغرب �ذا النوع �خ�\ من . 234بل يتم تكييفaا وفقا لعدد مع�ن من املبادئ

قن�ن عXY س�يل املثال مدونة اklقوق العي�ية ، +عم تم إعادة تقديمaا من زاو�ة الت

، بالتأكيد تم إجراء  1915235مختلفة مع اklفاظ عXY مع � ال�شر�ع القديم لسنة 

، لكن ظل املضمون  بدون  L1915عض التغي�\ات والتعديالت الصغ�\ة عXY قانون 

 .dغي�\

                                                           
231 Nicolas .Molfessis, « Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité 
juridique »,Revue trimestrielle de droit civil , Dalloz , 2000,pp.186-187. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs02246933 ] Accédé  le 22/02/2020 ] 
232 Rémy Cabrillac, Les codifications , Droit ,éthique société Paris, ,2002,p.68. 
233 Sophie. Lamouroux, La codification ou la démocratisation du droit , op.cit , p.803. 
234 Idem. 
235 Dahir du 02/06/1915 (2 juin 1915) Fixant la législation applicable aux immeubles 
immatriculée, B.O n°137 du 07/06/1915 (7 juin 1915) 
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�Sدف �ذا   codification compilationن�ن اflامع  التق باإلضافة إ�X ذلك �ناك      

، تم اعتماده .- املغرب، عXY س�يل �236خ�\  إ�d Xسaيل الولوج إ�X القانون و توحيده

بانتظام مدونات .- ش[ل مجموعة من النصوص   REMALDاملثال  ت�شر مجلة 

 30-07رقم القانونية تتعلق بموضوع أو قطاع مع�ن، عXY س�يل املثال مشروع قانون 

 .املتعلق بمدونة التعم�\ املغر{ية

،عرف التقن�ن اflامع شaرة .-  املغرب بداية اklماية الفر+سية      
أسس¤Sا معا�دة . 237

و الIJ يمكن dعر�فaا أ¦Sا صفقة ب�ن الدول �ور{ية الr IJانت 1912مارس  30فاس ل 

ا rان يرغب .- وضع يديھ ، تحديدا ب�ن فر+سا و أملانيا كال�م" القوى "dس¨� آنذاك  

سوف تفوز فر+سا .- . 238عXY �ذا السوق الرا©ع الذي تمثلھ �م�\اطور�ة الشر�فة

الSªاية ، و لكن عXY حساب ال|wام محدد و �و �ل|wام ب|\ميم العدالة و القانون .- بلد 

البلد .- " أن   François –Paul Blanc،�نا  ال أوافق رأي السيد 239.- قمة  الفو»��،

، بحيث عرف النظام ال�شر�ع املغر�ي .- مس�\ة  en pleine anarchie" قمة الفو»��

dش[لھ خالل الف|\ات التار�خية السابقة عن مرحلة خضوع املغرب لنظام اklماية نوعا 

من �ستقرار الذي rان سائدا .- ا�fتمع املغر�ي خالل �ذه الف|\ات ، إذ +ستطيع 

غر�ي .- مرحلة ما قبل خضوع املغرب لنظام اklماية القول بأن النظام ال�شر��- امل

�ستعمار�ة الفر+سية و �سبانية عرف تطورا نوعيا .- مرجعياتھ و مضامينھ، أثر 

بكيفية مباشرة عXY أسلوب اklكم .- البالد و طر�قة تدب�\ اklياة السياسية 

عية الدي�ية ، حيث تم�w نظامھ ال�شر��- باعتماد املرج240و�قتصادية و�جتماعية

                                                           
236 Idem. 
237  François-Paul Blanc, Le caractère composite du droit marocain : La réception ,en 1913 , 
du droit protectoral dans le respect de la tradition  juridique, Revue juridique de l’Océan 
indien, Association « Droit dans l’Océan indien » (Lex OI), 2005, Le rayonnement du droit 
français dans le monde, p.32. 
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02549621] Accédé  le 14/01/2020 ]          
238 Idem.. 
239 Idem. 

240

� بالغرب أصولھ التارخية و مرجعياتھ الدستورة دراسة تأصيلية  و    �عبد إللھ فونت&% ، العمل ال!شر�

        38. ، ص 2002، س م م م ،  1تطبيقية ، ج 
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، إ�X جانب �ع|\اف بالقوة امللزمة لألعراف �241سالمية مصدرا أساسيا لل�شر�ع

242ا�kلية

.  

.- اklقيقة ، املغرب  لم يكن .- قمة الفو»�� بقدرما عرف جمود النظام         

ال�شر��- �سالمي و لiس الشر�عة �سالمية  و �و حال جل الدول العر{ية و 

لية التقن�ن املعاصرة أعطت م�wة لل�شر�عات الوضعية .- ضمان �سالمية، إن عم

 XYفاظ عkا لSªتوافق مضامي XYرص عklقة وضع القاعدة، وا�طر -. I®ام +سf¯+ا

وحدة النظام ال�شر��- الوض�- داخل الدولة، و القضاء عXY التضارب .- منطوقaا 

جتماعية والسياسية و وأح[امaا املتعلقة ب�نظيم مجاالت اklياة �قتصادية و � 

ثم إن ال|\اث الفق±I .- املنظومة ال�شر�عية �سالمية لم يحظ بنفس ��تمام .غ�\�ا 

dعود جذوره  إ�X  و بنفس القدر .- عملية التقن�ن مع العلم أن بدايات التقن�ن

243حامورا�ي

  Hammourabi   و سليمان القانو+ي Soliman Al kanouni 
،  rان 244

                                                           
241

                                                                                                                                                                           نفس املرجع   
242

�ء ?سالم، إذ أصبح معيار التمي&: ب&ن 8عراف 6� الت" Aعد مB ت 8عراف صبغة خاصةEو مدى اك!سI طبيق

مطابقPQا أو مخالفPQا لقواعد و مبادئ الشر�عة ?سالمية، فما اتفق معNا تم تطبيقھ و ما خالفNا تم العدول عنھ ، و 

مع ذلك ، فإن ^لR:ام [Pذا املعيار من أجل التمي&: ]ان ZسEيا ، فثمة مجموعة من 8عراف الUV بقيت قائمة و ملR:م 

د الشر�عة ?سالمية و مقاصدIا ، من ذلك ما يذكره ،8ستاذ عالل الفاUbc من أن [Pا و لم تكن متفقة مع قواع

أسوأ 8عراف الUV ]انت سائدة 6� Bعض املناطق العرفية ما ]ان يتصل باملرأة ، فقد ]انت Iذه 8خ&%ة بال حرمة وال 

عية 6� مسائل الزواج و الطالق  و كرامة، ولم يكن pعتد برأPoا فضال عن املعاملة الدونية املنافية lmقوقNا الشر 

   انظر."  . كذلك 8عراف املتعلقة بالقضايا اtmنائية و السيما طرقة معاملة اtuرم و غرIا

� بالغرب أصولھ التارخية و مرجعياتھ الدستورة دراسة تأصيلية  و تطبيقية ،  �عبد ^لھ فونت&% ، العمل ال!شر�

، املطبعة العاملية ،  1فاصيل انظر عالل الفاUbc ، النقد الذاxي ، الطبعة للمزد من الت. 52مرجع سابق ، ص

   . القاIرة

https://ebook.univeyes.com ]Accédé 12/01/2019 ]     
243 Le code de Hammourabi est un texte juridique babylonien daté d’environ 1750 av. J.C. , 
à ce jour le plus complet des codes de lois connus de la Mésopotamie antique. IL a  été 
redécouvert en 1901-1902 à Suse en Iran, gravé sur une stèle de 2,25 mètres de haut 
comportant la quasi-totalité du texte en écriture cunéiforme et en langue akkadienne. 
https://fr.wikipedia.org] Accédé  le 12/01/2019 ] 
244 Bernard. Botiveau, Loi islamique et droit dans les sociétés Arabes, Aix-en-Provence, 
Collection Hommes et sociétés, 1993, pp.139-140 ; « le terme qununi du droit positif, Il 
comporte deux éléments essentiels, qui caractériseront la logique des codification ultérieures 
dans les sociétés islamiques   
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  Soliman le législateurمان املشرع �س¨� أيضا  سلي
،أو سليمان 245

 و نابليون       Soliman magnifiqueالرا©ع
246

 

Xنات .- القانون  من ب�ن �عمال �و�iة للقانون للتقنf²سالمي املراجعة املمن�

.- اflانب املتعلق   �recension systématique du droit islamiqueسالمي

، و 247)1876-1869(سنة la mejelle turqueات .- ا�fلة ال|\كية باملمتل[ات و�ل|wام

، �ات�ن املراجعت�ن تأسستا عXY املذ�ب 1875248ما ب�ن   Murshidكيفaا املرشد 

 hanéfiteاklنفي
، �مت العقود و �ل|wامات و املسطرة املدنية ، تم تنظيمaما وفق 249

 XYأقسام، و أقسام فرعية ع Xزئة إ�fيف الكتب ا��س�يل املثال نجد .- املرشد ، تص

من  1054املمتل[ات ، عقد البيع ، عقد �يجار ، الشركة، التعaد، كما تضمن املرشد  

250املواد املرقمة

. 

 �Bernard . Botiveauنتقاد �و�- موجھ إ�X �ذه �عمال حسب السيد      
251   XYع

تقنيات ذات الصنف الرغم من جaود التص�يف الذي تم عرضھ ال يمكن مقارنتھ بال

 I��+و مذ�ب �مام مالك دراسة مقارنة   .الفر I��+إال أن الذي يدرس القانون الفر

، وقد وضع �ستاذ 252مثال ، يجد أن الفق�aن،متفقان .- dسع�ن .- املائة من �ح[ام

من علماء �ز�ر وخر�´- اklقوق الفر+سية، كتابا تحت عنوان ) عبد هللا حس�ن(

،.- ثالثة أسفار أث�ت فيھ عن طر�ق املقابلة الفعلية ب�ن الفق�aن "شر�عيةاملقارنات ال�"

التوافق الغالب ف�Sما، بل استمداد القانون الفر+��I من املذ�ب املال[ي .- dسعة 

                                                           
245 Idem. 
246 Le code civil des Français appelé usuellement « Code civil »(souvent abrégé en 
« C.civ. » ou « CC »), « Code Napoléon » ou encore « Code napoléonien », est un code 
juridique qui regroupe les lois relatives au droit civil français, c'est-à-dire l’ensemble des 
règles qui déterminent le statut des personnes (Livre Ier ) , celui des biens (Livre II) et celui 
des relations entre les personnes privées (Livre III et IV ). 
https://fr.wikipedia.org] Accédé  le 11/05/2018 ] 
247 Bernard. Botiveau, Loi islamique et droit dans les sociétés Arabes, op.cit, pp.139-140. 
248 Idem. 
249 Idem. 
250 Idem 
251 Idem. 

252

   عالل الفاUbc، النقد الذاxي، مرجع سابق  
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أعشاره؛ألن مذ�ب مالك �و الذي rان معموال بھ وقت �حتالل العر�ي .- اسبانيا 

عروفا .- وقت لم يكن .- فر+سا غ�\ أعراف ، وألنھ املذ�ب الذي rان مدونا م253وفر+سا

ومن أمثلة . 254مختلفة ال dستمد من القانون الروما+ي إال القليل .- Lعض أقاليمaا

أن البيع ينعقد و يلزم بمجرد �يجاب و القبول، و أن امللكية  255التوافق ب�ن الفق�aن

، و أن موت أحد  عاما 18ت�تقل للموrل بمجرد dعاقد الوكيل، و أن البلوغ الشرµ- �و 

املتعاقدين ال يبطل العقد إال إذا rان أحد الطرف�ن مkوظا فيھ rالشركة و الوrالة 

وإيجار العمل ، وأن من نتائج حكم إلغاء العقد أن عديم ��لية لiس ملزما برد ما 

كذلك يتفق . قبضھ من الطرف ·خر إال إذا صون بھ مالھ و إال فال رجوع عليھ

ماية عديم ��لية و .- نظام الوصاية ، و.- أسباب عدم ��لية ،إ�X ال�شر�عان .- ح

 .غ�\ ذلك 

و املد�ش �و أن Lعض ما خالف فيھ القانون الفر+��I الفقھ �سالمي لم �عد موطن 

، فنجد .- القانون الروI�¹ ما يخالف املدارس  256الثقة من كث�\ من املشرع�ن اليوم

مع ما أخذ بھ املسلمون من عaد Lعيد rا�kافظة الغر{ية .- كث�\ من النقط و يتفق 

للمرأة عs� XYصي¤Sا املدنية بصفة rاملة ، و �ع|\اف لaا ببقاء اسمaا دون �ل|wام  

 .باالن�ساب لزوجaا وحمل اسمھ 

 إحداث سلطات ا�/ماية تركيبة حديثة من التقن7نات �� املغرب    :املطلب الثا2ي 

اية الفر+سية عXY املغرب بإحداث تركيبة حديثة  من بالفعل قامت اklم           

 La politique"السياسة ال�\بر�ة لفر+سا" التقنiنات بما rان �س¨� .- ذلك الوقت

berbère de la France
، .- محاولة ملنح القبائل ال�\بر�ة قانون متم�w عن قانون  257

ر�ة .- القبائل العر{ية، تتمثل �ذه السياسة .- تجميع �عراف ال�\ب

                                                           
253

                                                                                                                                                                                  نفس املرجع 
254

                                                                                                                                                                                 نفس املرجع 
                                                                                                                                                                                  نفس املرجع255

256

                                                                                                                                                         نفس املرجع 
257Rherrousse, Quel modèle de codification pour le droit Marocain ?op.cit. 
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، ووضع قائمة   compiler les coutumes berbères dans des recueilsمجموعات

،�ناك مجموعة من �عراف رأت النور .- املغرب 258للقبائل الIJ خضعت لaذه �عراف

 Adolphe Hanoteauو الدول املغار{ية أشaر�ا  عرف 
 Aristide-Horaceوعرف  259

Letourneux  
 .ئلجمعتا rل أعراف القبا.260

Sºدف حماية الثقافة بالتا�-   l’action du protectoratتم تمديد سياسة اklماية  

 1913املقيم العام  لفر+سا،  ثورة ثقافية حقيقية سنة Lyauteyسوف يفرض اKfl\ال 
، قام  الوكيل العام �kكمة   Landry، بمساعدة مس�شاره القانو+ي السيد261

قليلة بإعداد مسودات مدونات تخضع مباشرة �ست¼ناف بالر{اط .- غضون أسابيع 

و�مت باslصوص   262لتقييم flنة املس�شار�ن القانوني�ن تنعقد من طرف املقيم

 .droit berbèreالقانون ال�\بري  

                                                           
258Idem. 
259 Othman .Salhi, Adolphe Hanoteau (X 1832 , 1814-1897) : une passion pour le monde 
berbère, Bulletin de  la SABIX , 2019, p. 64. 
https://doi.org/10.4000/sabix.2560] Accédé  le 14/02/2018 ] 
260 M.A.Battandier, Aristide-Horace Letourneux, Bulletin de la société Botanique de France, 
n °37 :3,  1890, , pp.116-121,  
https://doi.org/10.1080/00378941.1890.10831511] Accédé  le 192/01/2019 ] 
261 François-Paul Blanc, Le caractère composite du droit marocain : La réception  ,en 1913 , 
du droit protectoral dans le respect de la tradition  juridique, op.cit,p.33. 
262  Idem. « Le dahir de Moulay Youssef et le décret de Raymond Poincaré relatifs " à 
l’organisation judiciaire du protectorat français du Maroc" », R.F.M.D., n°6, 1998,pp.103-
104 ;Cette commission était composée de L .Renault , professeur de droit , membre de 
l’institut et jurisconsulte au ministère des affaires étrangères ; Herbaux , conseiller  
à la Cour de cassation ; S. Berge , conseiller à la Cour d’appel au Paris ; Boulloche, 
directeur des affaires civiles du ministère de la Justice ; Romieu , conseiller d’État ; 
M.Grunebaum- Ballin , président du conseil de préfecture 
 de la Seine ; J. Labbé, avocat aux Conseils ; Chardenet, maître des requêtes au Conseil 
d’État ; Collavet, auditeur  
 au Conseil d’État ; A.de Geouffre de la Pradelle, professeur de droit ; G.Teissier , 
Professeur à l’école des sciences politiques ; Gauthier , consul de France , chef de bureau de 
la Tunisie au département ;Cruchon-Dupeyrat, 
 consul général de France, chef du bureau du Maroc  au département ; Kammerer, consul de 
France , rédacteur  
à la direction des affaires politiques et commerciales au département .Ont également pris 
part aux délibérations , 
  Saint-Aulaire , ministre plénipotentiaire, délégué à la Résidence générale de France au 
Maroc et P. Tirard, secrétaire général du Protectorat .       
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      \�aالصادر .- 1914263دجن�\  11وعليھ سي[ون العمل �ول �و ظ \�aوآخره  الظ ،

264املعروف باسم الظ�a\ ال�\بري  1930ماي  16

. 

لقد قامت سلطات اklماية بحماية القانون العر.- ال�\بري Lش[ل مضاعف، من     

، لكن أيضا من خالل جعل القضاة   JMAAخالل �ع|\اف Lسلطة اflماعة 

 I��iالعديد من املسائل العرفية باعتباره املصدر الرئ XYالفر+سيون يطبقون العرف ع

265.القضائية إ�X �ذا العرف كما أشارت العديد من �ج¤Sادات. للقانون 

  

.-  قانون  la codification – modificationالتقن�ن املعدل  أيضا عرف املغرب 

، تب �  1925غشت  1املياه، ، Lعد سبع�ن سنة تقر{ا من استمرار الظ�a\  الصادر .- 

املتعلق باملاء سوف يكسر  10- 95املغرب القانون املتعلق باملياه، يطلق عليھ قانون 

�ذا التقليد القانو+ي ، و لكن بأي ثمن؟ عXY املشرع املغر�ي  أن يختار  10- 95انون ق

 10-95، .- اklقيقة ن�سب إ�X قانون 266بحكمة ب�ن طر�ق اklكمة و طر�ق اflرأة

جميع الفضائل الIJ يرغب النص القانو+ي .- اklصول عل�Sا، قانون حماية املاء �و 

ا ال �ع I أنھ خال من الثغرات عXY س�يل قانون إصال¾-  .- نص موحد،  لكن �ذ

املثال، تجا�ل املشرع النظام القانو+ي klقوق امللكية و استخدام املياه، +عم يمكننا أن 

+عتقد Lش[ل شرµ- أن العرف �و الذي ينظم �ذه املياه ألن الفالحون يfئون إليھ .- 

العر.- منھ، لكن حالة حدوث نزاع بيSªم،مما ي|\تب عXY ذلك صعو{ة تقن�ن اflانب 

التقن�ن مع ذلك �نفصال مع القانون ، مثال ¾- لaذا النوع من  10-�95عت�\ قانون 

Lعد عشر�ن سنة من ضمان �ستمرار�ة سوف �عدل بقانون . القديم لم يكن قط�-

�و ·خر لم ينفصل Lش[ل مطلق عن الظ�a\  2016أغسطس 15الصادر .-  15-36

التقن�ن باملع � اklقيقي نجد  إلضافة إ�X ذلكبا .  1925غشت  1الصادر .- 

267للمصط>

.  

                                                           
263 Dahir du 11 septembre 1914 (20 chaoual 1332). 
264 Dahir du 16 mai 1930 nommé " Dahir berbère " par les protégés de la France coloniale. 
265 Fouzi .Rherrousse, Quel modèle de codification pour le droit Marocain ? op.cit. 
266Ibidem. 
267Ibidem.. 
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ال يمكن إن[ار أن عملية التقن�ن الd IJشaد�ا فر+سا حاليا جد متطورة و متقدمة      

رغم أوجھ القصور الذي يحملھ فaو مستمر و�تحسن، مقارنة مع جل الدول العر{ية 

ع �سف و ذلك راجع �fموعة و�سالمية  الIJ تكتفي  باالست�ساخ مع ترجمة رديئة م

من �عتبارات سبق أن تم �شارة إل�Sا، وعليھ يصعب  اklديث عن التقن�ن .- املغرب 

بالش[ل الذي شaدتھ فر+سا، رغم أنھ يحمل نقائص متعددة  إال أنھ �ستجيب إلرادة 

حقيقية، يالحظ .- املغرب dشر�عات اklماية ومرجعية وضعية مستوردة، بحيث تم 

اء عل�Sا مع الfوء إ�X تتميمaا وإصالحaا و تجديد�ا  بما يالئم  الوضع اflديد كما �بق

سيق الذكر أعاله ، و{التا�- تم إقامة نوع من القطيعة مع التنظيمات اslارجة عن 

268الفضاء الغ�\ مقKن 

و بما أن النموذج القانو+ي الفر+��I �و مصدر إلaام املشرع  ، 

خ�\ فكر التقن�ن  عXY س�يل املثال ، dعود القوان�ن �و�X املغر�ي، فقد تب � �ذا � 

 \�aماية مع ظklف|\ة ا Xماية   1914املتعلقة باملاء إ�klشأن امللك العام .- منطقة ا -.

الذي سيوسع امللك العام   1919نون�\  8، ثم ظ�a\ 269الفر+سية لإلم�\اطور�ة الشر�فة

فaو من ب�ن �عمال �شمل .- ف|\ة  1925غشت  1، أما عن الظ�a\  الصادر .- 270املا©ي

اklماية،إنھ يحتوي عXY أح[ام مقننة تنظم امللك العام املا©ي .- استقاللية تامة عن 

الIJ �- عمل dشر��-  271نجد أيضا مدونة الغابات. امل[ونات �خرى للملك العام املا©ي 

273، ومدونة �ل|wامات و العقودsn272م

 ." \�aو أخص بالذكر ، "التقن�ن بموجب ظ

 .    املشار إليھ أعاله 1925غشت  1الظ�a\ الصادر .- 

                                                           
268 Le premier code de la route marocain entre en vigueur en 1953 , en 2005 , le décret 
ministériel n° 2- 04-748 
 rend la ceinture de sécurité obligatoire et interdit l’usage du téléphone au volant sous peine 
d’amende allant de 100 dirhams a 200 dirhams, Le 1er  janvier 2010 une réforme du code de 
la route , le 1er  octobre 2012 , la réforme du code de la route entre en vigueur , voir  Décret 
n ° 2-10-420 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des 
dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux règles de la circulation 
routière  
269 Dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public (B.O.10 juillet 1914). 
270 Le dahir du 1er juillet 1914 modifié par le dahir du 8 novembre 1919 comprend les 
marécages dans le domaine public. 
271 Le dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l’exploitation des 
forêts, (B.O. 29 octobre 1917).  
272 Bedhri. Mohmmed, Droit de l’environnement, Hilal ,Oujda , 2010, p.32. 
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  نظام التقن�ن الفرFGH2 مز�ن بالفجوات وأقل ديمقراطية          :املبحث الثا2ي

إعداد التوقعات إذا rان  يخفي القانون الوض�- عدة Âغرات من حيث                   

تضمن الولوج ، الIJ يف|\ض أ¦Sا  l’élaboration des prévision juridique القانونية

( ، فإن نظام التقن�ن �و ·خر مز�ن بالفجوات املادي والثقا.-  أل�sاص القانون 

 ).املطلب الثا+ي( ، و أقل ديمقراطية )املطلب �ول 

 نظام التقن�ن مز�ن بالفجوات   :املطلب الثا2ي

، أحيانا comiqueا منعطفا �زلياالتقن�ن .- فر+ستأخذ اflاذبية الIJ أثار�ا         

والدليل عXY ذلك �و التصر�حات الIJ أد�Sº Xا عضو مجلس الشيوخ الفر+��I ، أثناء 

 .M، والIJ نقلaا السيد  274 1999دجن�\ 16الصادر .-  1071 -99مناقشة القانون رقم

Jamin  
إذا تم استكمال ال�\نامج اkl[ومي، سوف ن[ون البلد الوحيد .- العالم "  275

، و�ذا �ع I أنھ من ·ن فصاعدا لن يقوم أي الذي يتوفر عXY  نظام تقن�ن شامل

، بال�سبة 276مشرع، .- أي بلد، بإجراء أد+ى إصالح دون الرجوع إ�X ما فعلھ الفر+سيون 

، وأن الذي  psychanalyse "للتحليل النف��I" إن �ذا مجرد وجaة نظر  Jaminللسيد 

 Xي" �ش�\ إ�dنون الدي[ارflا " la folie cartésienne  حات املث�\ة للشفقة�ذه التصر�

navrants   ساطةL ديرة  ببعض ��تمام"ب[لfl277، ا

...  

وننÄ> جميع  ،من املؤلف  s¯+plaisanteر   Perfideخونة لنكن "                 

 nonاملتقاض�ن عXY التÅÆÇ أن اslطأ .- القانون عندما �عارضون نصا غ�\ مقKن

                                                                                                                                                     
273Le Code des obligations et des contrats est la codification du droit des contrats au Maroc, 
Il repose sur du 12 août 1913, promulgué le 12 septembre 1913 sous le règne de Moulay 
Youssef, pendant la période du Protectorat française dans l’Empire chérifien, tel que 
modifié et complété de 1917 à 2014.voir  Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des 
obligations et des contrats (B.O.12) septembre 1913. 
274 La loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du gouvernement à procéder 
par ordonnances à l’adoption de la partie législative de certains codes . 
https://solidarites-sante.gouv.fr] Accédé  le 2/01/2019 ] 
275 Christophe. Jamin, « La codification massive, RTD ,2000, p.185. 
276 Emile .Zuccarellu et Patrice Gélard ,Débats ,compte rendu intégral, op.cit. 
277 Jamin. Christophe, « La codification massive »,op.cit, p.185 
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codifié "
 des platesوترك ا�fال لقوة التحمل العالية .- التعو�ذات. 278

incantations
 .  les faits matérielsلال�تمام باklقائق املادية   279

يالحظ أنھ تم تنفيذ تقن�ن القانون .- فر+سا  Lش[ل دوري من قبل السلطات 

نقول  rل  املشار إليھ أعاله 1999السياسية .- أواخر ال�سعي�يات، منذ صدور قانون 

' relancée'تحسن "التقن�ن مرة أن 
، و أن املدونات املوضوعة للمواطن�ن  280

عمل ، لكن ما يمكن مالحظتھ أن   281والشرrات يجب أن تتجاوز اklدود الب�\وقراطية

 .التقن�ن rان مستمرا و  ال نظن أنھ rان يتجھ إ�X الدوام

التقن�ن بموجب "، بما �عرف  282ة الثانية تأdي أوال مرحلة ما Lعد اklرب العاملي             

codification par décret"  �وامر
" التقن�ن �داري " فضال عن'   283

284

 codification 

administrative . دف ت�سيط القانون وت�سيط اعتماد املدونات، مع ذلك، إنSº ،

ية غ�\ اعتماده لiس مجرد إجراء شكY-، �ناك العديد من �سباب الIJ تجعل العمل

بالرغم من ذلك فقد حدث عXY س�يل املثال اعتماد  مدونة . محببة من طرف ال�\ملان

، ) 1978(، و مدونة التنظيم القضا©ي)1973(، مدونة الشغل )1953( الkÄة العامة

                                                           
278 Idem. 
279  Idem. Jean--Éric Schoettl, Loi habilitant le gouvernement à procéder par voie 
d’ordonnances à l’adoption de certains codes ,AJDA , 2000, p.31. 
https://fiches.dalloz-etudiant.fr ] Accédé  le 6/01/2019 ] 
« La codification sert le rayonnement du droit français .Il n’est pas indifférent de relever à 
ce sujet que l’achèvement du programme arrêté en 1989 ».   
280 Guy .Braibant, « Le gouvernement relance la codification »,  in LPA  , n°184 ,15 
septembre 1999, p.3. 
281 Jean-Marc Sauvé, Les 25 ans de la relance de la codification, colloque organisé par 
l’institut français des sciences administratives(IFSA), Conseil d’État, Mardi 13 octobre 
2015, p.4. 
https://wwwconseil-etat.fr   ] Accédé  le 5/07/2019 ] 
282  Marc. Suel,  « Les premières codification à droit constant ,1901-1948 »,Droits 
,n°26 ,1998 ,pp.19-20.   
283 Fabrice .Melleray, Codification , loi et règlement, Cahiers du conseil constitutionnel N° 
19, (Dossier : Loi et règlements) Janvier 2006. 
https://www.conseil-constitutionnel.fr ] Accédé  le 1/07/2019 ] 
284 Dominique .le Ninivin, « Les discordances de la codification par décret »,JCP ,1980 ,I 
,p ,2982. 
 Roger. Saint-Alary, « Les codifications administratives et le progrès du droit en France », 
Revue juridique et politique, Indépendance et coopération 1986,pp .738-739.  
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 إعداداستمرت �ذه القوان�ن ا�kددة ، لف|\ة زمنية معينة .- التعا�ش، إ�X جانب 

يجري العمل Sºا ع�\ ، غالبا ما  تدر�جيا reproduisaitاkl[ومة ملدونة است�¯S¤sا  

 Tranches "مراحل"
285

. 

 des أوجھ قصور كب�\ة، رغم أنھ يحمل  التقن�ن بأوامر ترÈÉ حتمايبدو أن                

défauts substantiels  ، مخيفةcriants " : التضارب الشديدrles malencontreuse 

discordances  -."الض È¯� des abrogations"(م I أو اflز©ي للنصوص القديمةاال

implicites ou partielles des textes anciens ( ا منaان انتعاشr غالبا ما   ،

وتتفاقم أحيانا Lس�ب . "بالفجوات agrémentéالعشوائية .- مدونات جديدة، مز�نة  

 يجوز +¯È املقتضيات ، الIJ لaا قيمة تنظيمية ، بالطبع ال ال�شر املبكر لaذه املدونات

و{التا�- ما دام أنھ لم  286".القانونية إال Lعد اklصول عXY موافقة من ال�\ملان نفسھ

املقتضيات لم dست�¯È  عXY نحو دقيق rانت املصطkات "�ع|\ض عXY ذلك، فإن 

287"مما حتم عXY القا»�I، الرجوع  إ�X القانون �صY- القانونية بال فائدة،

la  loi 

d’origine . 

لaذه   la force juridique( القوة القانونية(.- استعراض  ال�سابق، يبدوا  أن           

288املدونات غ�\   واknة .- كث�\ من �حيان

   incertaine حسب مالحظة ،

   Ninivinالسيد
الذي ال يمكن  ال�شكيك .- أ�ميتھ -�من القانو+ي "فإن  289

 " .قد تم تخفيف مفعولھ تدر�جيا، ال يزال تطو�ره Lعيدا، ف- �ساسية

                                                           
285 Furent encore adoptés , notamment, Le code forestier,  le code minier , le code des ports 
maritimes, le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le code des communes , 
le code de la construction et de l’habitation.  
286  Jean-Claud .Groshens, « La codification par décret des lois et règlements »,Dalloz ,1958 
,pp.159-160. 
287 Guy.Braibant, « Codifier pour mieux réformer », in LPA 21 Novembre 1997,n°140 ,p.5. 
288 Jean-Claud .Groshens , « La codification par décret des lois et règlements, op.cit, p .163. 
289 Dominique . le Ninivin , « Les discordances de la codification par décret »,op.cit, 2982.   
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ذكر .- +¯sتھ ( و�و آخر رئiس لfنة العليا للتقن�ن،    M.Kahnبال�سبة  للسيد           

يمكن التفك�\ Lعد تجر{ة استمرت أر�ع�ن عاما .- أن التقن�ن الذي "ما يY- ، ) القديمة 

 ." �و عموما فاشل 1948تم  العمل بھ منذ سنة 

حوا�- أر�ع�ن مدونة  1988290و  1948ناحية الكمية، اعتماد ما ب�ن مع ذلك تم من ال   
، رغم أنھ dع~\ العمل بالتقن�ن )اقتصادية ، اجتماعية،إدار�ة(.- مختلف ا�fاالت 291

التقن�ن للمرة »  « relancée"تحسن"  L ،creuseعد �ذه الف|\ة اflوفاء 1980سنة 

إ�X حد ما من رئiس الوزراء ‘  ’gargarisant' مغرورة'، و تم بمبادرة �1989292و�X سنة 

ال�¯sة (، ونائب رئiس الfنة العليا للتقن�ن .-   M .Michel Rocardآنذاك السيد 

    Guy. Braibant.، ومس�شار الدولة السيد )اflديدة
إعادة إطالق "  293

294"التقن�ن

 « La relance de la codification  « ة أوجھ القصور .- التقن�نflملعا

 codification à droitاري، Lعد ذلك أسند عمل التقن�ن مع اklق .- الثبات  �د

constant  �¨عديل" أو ما �سd 295"التقن�ن بدون

  La codification non modificative  

كما سبق �شارة إ�X ال�\ملان، الذي يدرس محتوى املشار�ع الIJ أعدSTا الfنة العليا 

 des codesمر ذلك، و��ت Lشأن اعتماد مدونات جديدة ، و�عدلaا إذا لزم � 296للتقن�ن

nouveaux   باتÊائيا و بS¦se prononçait finalement et systématiquement  . 

                                                           
290 Sophie. Lamouroux, La codification ou la démocratisation du droit , op.cit , p.805. 
291 Nicolas Bonnal, Luc Machard,(Rapporteur général adjoint de la commission supérieure 
de codification) codification et simplification du droit », Les cahiers de la fonction publique 
et de l’administration, n°220 , février 2003, p.11. 
292 Guy Braibant et Rémy Schwartz, Commission supérieure de codification, Quatorzième 
rapport annuel 2003, Rapport d’activité de la commission supérieure de codification. 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr ] Accédé  le 23/01/2019 ] 
 « Pour répondre aux nécessités d’une meilleure accessibilité et l’intelligibilité du droit , Le 
gouvernement a relancé en 1989 le processus de codification ».  
293 Conseil d’État, Les 25 ans de la relance de la codification, Colloque organisé par 
l’Institut français des sciences administratives (IFSA), Mardi  13 octobre 2015. 
https://www.conseil-etat.fr  ] Accédé  le14/01/2019 ] 
294 Sophie. Lamouroux, La codification ou la démocratisation du droit , op.cit , p.805 
295 Ibidem, p.803. 
296 Dont l’origine lointaine remonte au décret n°48-800 du10 mai1948 (JO13 mai 1948,p 
.4627).Sur cette commission. créée quant à elle par le décrit n°89-647 du 12 septembre 
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، املدونة العامة 297و{التا�-   نالحظ عXY س�يل املثال ، وجود مدونة ا�kاكم املالية   

لكن �ذه . 300نة املس¤Sلك، أو مدو  299،مدونة امللكية الفكر�ة 298لfماعات ال|\ابية

املسطرة rانت طو�لة ومر�قة، بحيث تم اعتماد عدد قليل من املدونات Sºذه الطر�قة 

rلaا "وعليھ، فإن الن�يجة لم تكن .- مستوى التوقعات واaflة املسئولة  . 301.- الSªاية

عدم ال�\ملان و "  Molfessisالسيد  ironiseانتقد و s¯Lر�ة   »   tout désigné «"  معينة

rان ال�\ملان مشغوال جدا Lسن قوان�ن .فعالية الfنة العليا أو جمود مجلس الدولة 

، مما سا�م بالفعل .-  à droit constantو تباطأ .- التقن�ن مع اklق .- الثبات  الغد

"ح�J قبل مناقش¤Sا  caducsجعل مشار�ع املدونات متناثرة
302

.  

مناسبة، منح 1999دجن�\  16أعاله الصادر .- ش[ل القانون املشار إليھ                

rان . ا�fلس الدستوري الaدف ذي القيمة الدستور�ة للولوجية ومفaومية القانون 

وص لk[ومة بتقن�ن النصيرمي إ�d Xسر�ع العملية من خالل السماح 

                                                                                                                                                     

,1989 (qui abroge celui de 1948.JO 13 septembre 1989,p.11560) et présidée par le premier 
ministre , 
 Guy Braibant et Rémy Schwartz, Commission supérieure de codification, Quatorzième 
rapport annuel 2003,Rapport d’activité de la commission supérieure de codification , op.cit. 
297 La loi  organique n° 94 -1132 du 27 décembre 1994 relative à certaines disposition 
législative des livres Ier et II du code des juridictions financières ,(J.O.R.F.du 28 décembre 
1994, p18522).et la loi n ° 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie législative des 
livres Ier et II du code . 
298 La loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des 
collectivité territoriales publiées au journal officiel du 24  février  1996[ Voir le site ! [ 
https://www.legifrance.gouv.fr] Accédé  le 17/02/2019 ] 
299 La loi   n° 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie 
législative ) (Extraits) (Arrêts de promulgation n° 900 DRCL du 24 août  1992). [ Voir le 
site ! [ 
https://www.legifrance.gouv.fr] Accédé  le 5/08/2017 ] 
300 La loi n°93-84 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie législative) 
publiée au Journal officiel du 27 juillet 1993] Voir le site ! ]. 
https://www.legifrance.gouv.fr] Accédé  le 5/08/2017 ] 
301 Guy. .Braibant, « Le gouvernement relance la codification »,op. cit, p.3.  
302 Nicolas .Molfessis, « Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité 
juridique op.cit, pp.186-187. 
Olivi .Dufour, « La codification , Victime des lenteurs du parlement »,LPA 21 
novembre1997,n°140,p.4 ; « selon le plan pluriannuel établi par la commission, ce chantier 
devait s’achever en l’an 2000 , Une échéance qui, au vu de l’état d’avancement des travaux , 
s’avère illusoire ». 
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 38املادة (عن طر�ق مراسيم   à droit constantمع اklق .- الثبات  éparpillerاملتناثرة

فتح ا�fال ملوجة ثالثة من التقن�ن ، ال تزال مستمرة ح�J �ذا ،�مر )من الدستور 

دجن�\  16بحيث صرح ا�fلس الدستوري الفر+��I .- قراره الصادر .- الوقت، 

املرتبطة بتميم dسع مدونات عن طر�ق أوامر dستجيب  غاية املصkة العامة،أن 1999

، وذلك من خالل ولوجية القانون ومفaوميتھللaدف ذي القيمة الدستور�ة للمع ذلك، 

وحيث .- املقام الثا+ي،أن �ستfgال �و .- عداد الت�\يرات الIJ يمكن :"اklيÊية التالية

من الدستور، واklالة �ذه أن اkl[ومة قدمت  38أن تث�\�ا اkl[ومة لfوء إ�X املادة 

IJ ترتبط ب�تميم املدونات إ�X ال�\ملان التوضيحات الضرور�ة،مذكرة باملصkة العامة ال

ال�سع املشار إل�Sا .- املادة �و�X، والذي rان �ش[ل عائقا من شأنھ عرقلة جدول 

أعمال ال�\ملان، و أن �ذه الغاية dستجيب مع ذلك للaدف ذي القيمة الدستور�ة 

303"لولوجية القانون ومفaوميتھ

. 

فضلت تقنiنا أقل ذلك أل¦Sا تجدر �شارة أنھ إذا أيدت اkl[ومة �ذا اklل أخ�\ا ، ف 

 l’absence totale de codificationمن الغياب التام للتقن�ن   ديمقراطية
304

.        

  تقن�ن أقل ديمقراطية    :املطلب الثا2ي 

305 1999دجن�\ 16تلقى جزء كب�\ من الفقھ القانو+ي  Lسوء القانون الصادر .-      

 ، 

؛ال سيما أن النتائج القانون الفر+��I مستقبل تقن�ن  rhypothéquerاد أن �Sدد

 les+عرف اslبث : �ولية كشفت عن درجة كب�\ة من اليأس .- �نتقادات �ولية

                                                           
303 « Considérant ,en deuxième lieu ,que l’urgence est au nombre des justifications que le 
gouvernement peut invoquer 
 pour recourir à l’article 38 de la constitution ; qu’en l’espèce, le gouvernement à apporté au 
parlement les précisions nécessaires en rappelant l’intérêt général qui s’attache à 
l’achèvement des neuf codes mentionnés à l’article 1er , auquel faisait obstacle 
l’encombrement de l’ordre du jour parlementaire ;que cette finalité répond au demeurant à 
l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi », décision 
n°99-421 D.C , précitée , rendue le 16 décembre 1999.  
304 Nicolas Bonnal, Luc Machard,(Rapporteur général adjoint de la commission supérieure 
de codification quatorzième rapport annuel ) , codification et simplification du droit »,op.cit, 
p.5. 
305 Nicolas .Molfessis, « Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité 
juridique, op.cit,pp. 186-187 
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scories اعتمدت مؤخرا IJالت 306و العيوب .- املدونات الfل +شرة من ا�r حملت ،

وعاء  ، عيوب من جميع �نواعالقانونية  مجموعاSTا �سبوعية، الشaر�ة أو الفصلية

 .، وأ¦Sا بدون جدوى   désespérémentمن الوردي، الIJ بدا .- dعداد�ا الشامل اليأس 

              IJالرغم من جميع �عمال  ال XYومات املتعاقبة املواصلة ، ع]klأمام إصرار ا

، .- حقيقة  �ذه  pessimisteيمكن للمرء أن يفكر بطر�قة م�شائمة  307.باشرSTا

Lعض املسئول�ن اkl[ومي�ن،  أو  militantisme، و.- أن قتال  السياسة اkl[ومية

،  optimiste ينظر إليھ بأسلوب ال �عكس التفاؤل    magistrats piloteمرشد القضاة 

مع ذلك، ال ي�بÍ- إلقاء rل I�Ìء عXY عملية التقن�ن ،ألنھ �ستجيب إلرادة حقيقية، 

 .أن �ستمر لiست rافية إليقافھ بل يجب  -التقن�ن–ح�J عيو{ھ 

 �codification à droitذه العيوب .- التقن�ن مع اklق .- الثبات         

constant ش[ل مفصل، قمنا ب|\دادL ع�ن �عتبار وقاموا بتعداد�اL  أخذ�ا الفقھ،

  les matières codifiéesالبداية محفوفة با�sاطر  لتحديد مواد التقن�ن : البعض مSªا

بالكمال   dangereuse illusionة  وو�م خط�\، إنھ �عطي صورة خاطئ
308

complétude    فراط� ،abus   È¯+تقنية �حالة ال�شر�عية، و -.

ي[اد ي[ون أفضل �خطاء من مدونة ألخرى،   recopiage des textesالنصوص

                                                           
306 Spécialement à propos du code de commerce adopte le 23 octobre 2021. 
https://www.legifrnce.gouv.fr] Accédé  le 30/11/2021 ] 
307 A ce jour .plus d’une dizaine de nouveaux codes ont vu le jour par voie d’ordonnances , 
au gré des habilitations successives :Code de l’éducation , Code de justice administrative , 
Code de la route, Code de commerce, Code monétaire, et financier, Code de l’action sociale 
et de familles ,Code du patrimoine, Code de la recherche ,Code de l’environnement ,Code 
de la défense ,Code de l’artisanat  
 Guy. Braibant et Aude .Zaradny, « L’action de la commission supérieure de codification », 
AJDA ,2004, pp.1856-1857. 
Guy Braibant (ancien vice-président de la commission supérieure de codification , depuis sa 
création en 1989, jusqu’à la fin de l’année 2005).Inlassable défenseur de sa tâche. Estime 
avec son coauteur (assistante de la commission supérieure de codification)que le bilan de la 
commission supérieure de codification est « positif »Rapp. Nicolas Bonnal ( Rapporteur 
général adjoint de la commission supérieure de codification), «;codification et simplification 
du droit  , op.cit , pp.4-5. 
308 Guy Braibant et A. ZAradny, «  L’action de la commission  supérieure de codification », 
op.cit , p.1856. 
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استقرار عموما، �ذا يزعزع  املتنوعة الd IJغرق مواضيع القانون .- �ضطراب؛

عXY الرغم من أن . 309و يز�د من dعقيد القاعدة   la stabilité du droitالقانون 

قضاتنا يحرصون كما +علم عXY انقاد توقعات �فراد، واعتبار �ذا اslبث  الغيا وال 

 .مفعول لھ

 laموجaة إ�X الطر�قة املعاصرة للتقن�نلكن ال تزال �ناك انتقادات أك~\ موضوعية  

méthode contemporaine de codification  : ذا التطور لم يكن مرضيا سياسيا وال�

قانونيا من الناحية السياسية يمكن اعتبار �ذا بمثابة خطوة إ�X الوراء عن 

» «  recul de la démocratie"الديمقراطية
310

 à droit(.- التقن�ن مع اklق .- الثبات  ، 

constat ou   أو بموجب �وامرpar voie d’ordonnances  . 

 �dessaisissement volontaireل فعال dستلزم العملية التنازل �رادي لل�\ملان              

du parlement   ل الصالحية�يصاحبھ تخو ،pouvoir octroyés  ومة]kبمع �  ل

إ�X توف�\ نصوص   –؟ إذ ترمي الfنة العليا للتقن�ن  :à son bras arméتقو�ة  ذراعaا   

 XYا لضمان اح|\ام تدرج القواعد،   التعديالت"مقننة،عaا تقديم�سي[ون  ضرور IJال

 .والتماسك .- صياغة النصوص وكذا التجميع و�+¯fام  لضمان دولة القانون 

صراحة عXY سلطة  اkl[ومة   .-  2003يوليوز  2كذلك نص القانون الصادر .-  

311صراحتا" عدم الثبات" التقن�ن عن طر�ق أوامر مع اklق .-

،par voie 

d’ordonnances à droit « inconstant » expressément    أن سلطة I مما �ع ، 

 dles limitesعديل نصوص القانون، لم dعد dعا+ي ح�J من اklدود النظر�ة

théoriques   أث�\ت  سنة IJ1999ال . 

                                                           
309Nicolas Bonnal, Luc Machard,(Rapporteur général adjoint de la commission supérieure 
de codification) codification et simplification du droit », op.cit , p.12. 
310 Ibidem  ,p.5.  
311Nicolas .Molfessis, « Une nouvelle forme de codification :La codification 
dynamique »,Revue trimestrielle de droit civil, 2004,p,159. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02247524] Accédé  le 25/05/2019 ] 
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، دورا جيدا للتذك�\ la doctrine constitutionalisteلعب الفقھ الدستوري          

من الدستور، و ق��Î ا�fلس الدستوري أن اklاجة إ�X تقن�ن قانوننا ت�\ر  38ادة بامل

312الطعن قانونيا 

 l’urgence qu’il y a à codifier notre droit y justifier 

juridiquement le recours  .  

أknت السياسة القانونية اflيدة و rأ¦Sا فرصة،بحيث rان السيد          

M.Molfessis  اء،محقaال�\ملان يوجد ملنح (...)�ل قياسنا  أن  " ا .- مساءلة ضم�\ الفق

، تكنوقراطية محضة، اklق .-  �légitimitéيئة ح[ومية خالية من أية شرعية 

؟ �ل تذكرنا الaدف من �من القانو+ي ح�J ·ن،  فaو دائما التحرر من القانون نفسھ

، من خالل dعز�ز الرقابة عXY �ذه  l’amélioration de la loiيرمي إ�X تحس�ن القانون 

القوان�ن املصادق عل�Sا والd IJسري بأثر رج�- Lش[ل صر�ح (  outrancesالتجاوزات 

Èlالتنازل عنھ؟  ..." إ wا، لكن لم يوضع لنج�Sºعيو XY313وع

.  

  l’amélioration de la sécurité juridiqueإذا كنا +عتقد أن تحس�ن �من القانو+ي

فكرة الطموح اklقيقي للسلطات العامة لصاl> أمور القانون، طموح يتطلب يمر ع�\ 

، من املؤكد أنھ ي�بf�d -Íيع التقن�ن نظرا الرتباط ظaوره بتأث�\ 314أيضا التواضع 

و   l’humanisme juridiqueالتيارات الرئiسية املن�ثقة عن �+سانية القانونية

315ن مفaوم القانون الطبي�-و الفقھ املدافع ع  rationalismeالعقالنية

  

jusnaturalisme    لكن من خالل تحس�ن طرقھ. 

                                                           
312 Jean--Éric Schoettl ,Loi habilitant à procéder par voie d’ordonnances à l’adoption de 
certains codes, op.cit, p.33. 
313 Nicolas ..Molfessis, « Une nouvelle forme de codification :La codification dynamique », 
op.cit , pp.193-194. 
314 François. Terré, La codification, European  Review of privat law,  Volume 1, 1993, pp, 
31-46. 
Christophe. .Jamin, « Circulaire du 30 mai 1996 relative à la codification des textes 
législatifs et réglementaires »,Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz, 1996,p.732, 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02246369] Accédé  le 11/04/2019 ] 
315 François. Terré, La codification ,European  Review of privat law, op.cit , p.31.   
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: عXY ما يY- 2019.- املقابل أكدت الfة العليا للتقن�ن .- تقر�ر�ا الصادر سنة          

،ي�بÍ- �ستفادة  2020مع مراعاة التعديالت الIJ تتطلSÏا إدارة �زمة الkÄية لسنة "

 .  recodificationو إعادة التقن�ن   codificationلتقن�ن من استمرار Lعض أعمال ا
التقن�ن بات مستمرا و أنھ يتجھ إ�X الدوام أمال .- تجاوز أوجھ ، و بالتا�- +ست�تج أن 316

 .القصور الd IJشوب �ذه العملية 

.- املغرب  نجد غياب +س®I لالنتقادات الفقaية املوجھ إ�X عملية التقن�ن من جaة        

ة إ�X شتات النصوص القانونية املتعلقة بحماية البiئة، عXY س�يل املثال؛ إضاف

املتعلق بحماية و  11-03؛ القانون رقم  317املنظم الستغالل املقالع 08- 01القانون رقم 

 28-00املتعلق بم[افحة تلوث الaواء؛القانون  13-03؛ القانون رقم 318استصالح البiئة

ماي  12الصادر .-  12 -03؛ القانون رقم  319لص مSªااملتعلق بتدب�\ النفايات و التخ

 .  ، قانون املاء املشار إليھ سابقا320املتعلق بدراسة �ثر عXY البiئة 2003

تجا�ل املشرع املغر�ي تجميع �ذه القوان�ن .- مدونة واحدة ح�J ي�س � تحقيق أك�\  

 .قدر من الولوج املادي

  خاتمة عامة

ست�تج أنھ .- املغرب  يصعب اklديث أن �ناك إرادة حقيقية انطالقا مما سبق +          

من قبل السلطات العامة لتطو�ر عملية التقن�ن بطر�قة مغر{ية Lعيدة عن التنظيمات 

اslارجية من جaة أو�X تم �بقاء عd XYشر�عات اklماية لتنظيم rل املسائل 

                                                           
316 Commission supérieure de  codification, Trentième rapport annuel 2019 . 
www.legifrance.gouv.fr. ] Accédé  le 11/01/2020 ] 
317 Loi n°08-01 relative à l’exploitation des carrières promulguée par le dahir n° 1-02-130 du 
1 rabii II 1423 (13 juin 2002) (B.O.n°5036 du 5 Septembre 2002,p.908. 
318 Dahir n° 1-03 -59 du 10 rebii I 1424 (12 mai 2003) portant promulgation de la loi n° 11-
03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, B.O du 10 rabii I 1424 
(12/5/2003), p.500. 
319 La loi n°28 – 00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination promulguée par le 
dahir n°1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 Novembre 2006).B.O .n° 5480 du 7 décembre 
2006). 
320 La loi n°12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement promulguée par le dahir 
n°1-03-60 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) , B.O n°5118 du 19/06/2003, p.507. 
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مستورد مفروض   �le droit occidentalقتصادية املعاصرة،  فالقانون الغر�ي 

la société marocaineمست�¯È من قبل اklماية عXY مجتمع مغر�ي
بحيث �ناك  321

أوال انخراطھ .- النظام القانو+ي : س�بان يلقيان الضوء عXY انتصار القانون املستورد

 الدو�- املعاصر،منذ أن تكرس من قبل قواعد العوملة،

 le droitلقانون الدو�- �تفاÐ-  الس�ب الثا+ي ال يمكن للمغرب أن  يتخلص من ا

international conventionnel 
 ses racinesجذوره القانونية من اklماية 322

juridiques protectorales  ذا التطورaوعليھ يكمن نجاح القانون �ور�ي  323أعده ل ،

لقانون  la réception imposé.- اklقيقة لالستقبال املفروض 1913املفروض .- سنة 

،  و مع ذلك 324ل|wامات و العقود سiتم .-  إطار اح|\ام التقاليد القانونية املغر{ية�

Xإعادة تقن�ن  "املغرب بحاجة إ�" » re-codifier  «  نھiقوان. 

                                                           
321 François-Paul Blanc, Le caractère composite du droit marocain : La réception ,en 1913 , 
du droit protectoral dans le respect de la tradition  juridique, op.cit, p.32. 
322 Idem. 
323 Idem. 
324 Idem. 



115 

Bibliographie 

1 Ouvrages spéciaux  colloques-rapports  

✔ Bernard. Botiveau, Loi islamique et droit dans les sociétés Arabes, Aix-

en-Provence, Collection Hommes et sociétés, 1993, pp.139-140 . 

✔ Fouzi .Rherrousse, Quel modèle de codification pour le droit 

Marocain ? Conférence sur les mutations sociales et enjeux de la réforme du 

droit et de la justice à la lumière de la constitution du Royaume, 6-7 juin 

2013. 

✔  Mohmmed,Bedhri  Droit de l’environnement, Hilal ,Oujda , 2010, 

p.32. 

✔ Nicolas Bonnal, Luc Machard,(Rapporteur général adjoint de la 

commission supérieure de codification) codification et simplification du 

droit », Les cahiers de la fonction publique et de l’administration, n°220 , 

février 2003, p.11. 

✔ La codification , Colloque organisé à Toulouse les 27 et 28 octobre 

1995, sous la dir.de  Bernard. Beignier, Dalloz, coll, Thèmes et commentaire 

,1996 ; Revue française d’administration publique n°82, 1997,pp, 165-166 .    

✔ Ripert Georges, Le déclin du droit études sur la législation 

contemporaine ,Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris ,1949, 

p.161. 

2     Articles de revue –chroniques- contributions à des mélanges- Recueils 

✔ Christophe. Jamin, « La codification massive, RTD ,2000, p.185. 

✔ Dominique .le Ninivin, « Les discordances de la codification par 

décret »,JCP ,1980 ,I ,p ,2982. 



116 

✔ François. Terré, La codification, European  Review of privat law,  

Volume 1, 1993, pp, 31-46. François .Terré, Légiférer. Les trois unités ?,in 

Jean Foyer auteur et législateur. Leges tulit, jura docuit .Écrits en hommage à 

Jean Foyer, PUF, 1997,pp.171-182 . 

✔ Frédéric .Zenati , « Les notions de code et de codification :Contribution 

à la définition du droit écrit /,in Mélanges Christian Mouly , Tome 1, 

Litec,1998, p.217 . 

✔ Gilles.Taormina, « La codification est-elle encore utile ? Éléments pour 

une méthodologie historique » ,R.R J ,  2002 ,p.21 . 

✔ Guy.Braibant, « Codifier pour mieux réformer », in LPA 21 Novembre 

1997,n°140 ,p.5. 

✔ Guy .Braibant, « Le gouvernement relance la codification »,  in LPA  , 

n°184 ,15 septembre 1999, p.3. 

✔ Guy. Braibant et Aude .Zaradny, « L’action de la commission 

supérieure de codification », AJDA ,2004, pp.1856-1857. 

✔ Jean-Claud .Groshens, « La codification par décret des lois et 

règlements »,Dalloz ,1958 ,pp.159-160. 

✔ Jean .Gaudemet , « La codification ,ses formes et ses fins », Revue 

juridique et politique, Indépendance et coopération, 1986, p. 240 . 

✔ Marc. Suel,  « Les premières codification à droit constant ,1901-

1948 »,Droits ,n°26 ,1998 ,pp.19-20.   

✔ Marc .Suel ,Essais sur la codification à droit constant ,Précédents, 

Débuts ,Réalisation ,éd.des journaux officiels,3ème éd,1999 . 



117 

✔ Nicolas Nitsch, «  l’inflation est ses conséquence juridique », APD, 

1982, p.175.  

✔ Nicolas Molfessis , « Deux figures législatives en vogue :L’abrogation 

par mégarde et la résurrection fortuite » , RTD civ, 2001, p.692. 

✔ Libechber.Rémy , « Sur l’effet novatoire de la codification à droit 

constant », RTDciv, 1997, p.780. 

✔   Oufir , Hassan El, La codification du droit Marocain, Revue juridique 

et politique : indépendance et coopération, V.40 , 1986, p.391-401.  

✔ Olivi .Dufour, « La codification , Victime des lenteurs du 

parlement »,LPA 21 n  

✔ Philippe .Malaurie , « Les enjeux de la codification », Actualité 

juridique de droit administratif ,1997,n ° 9,pp.642-644. 

✔ Rémy .Cabrillac, « Le symbolisme des codes »,in L’avenir du droit , 

Mélanges en hommage à François Terré ? Dalloz,-PUF- Juris–classeur 

,1999,p. 211.  

✔ Rémy Cabrillac, Les codifications , Droit ,éthique société Paris, 

,2002,p.68. 

✔ René Savatier, L’inflation législative et l’indigestion du corps social, 

Dalloz, 1977,p.47 . « L’indigestion devient chronique dans les codes eux-

mêmes ». 

✔ Roger. Saint-Alary, « Les codifications administratives et le progrès du 

droit en France », Revue juridique et politique, Indépendance et coopération 

1986,pp .738-739.  

✔ Stéphane .Guy, « Une utopie :la codification » ,RFDC, 1996 , p.273. 
3 Principaux texte juridiques cités 



118 

-  juridiques nationaux  

            Maroc  

 
● Dahir  
✔ Dahir n° 1-03 -59 du 10 rebii I 1424 (12 mai 2003) portant promulgation de la loi n° 
11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, B.O du 10 rabii I 
1424 (12/5/2003), p.500. 
✔ Dahir du 02/06/1915 (2 juin 1915) Fixant la législation applicable aux immeubles 
immatriculée, B.O n°137 du 07/06/1915 (7 juin 1915). 
✔ Le dahir de Moulay Youssef et le décret de Raymond Poincaré relatifs " à 
l’organisation judiciaire du protectorat français du Maroc" », R.F.M.D., n°6, 1998,pp.103-
104 .  
✔ Dahir du 11 septembre 1914 (20 chaoual 1332). 
✔ Dahir du 16 mai 1930 nommé " Dahir berbère " par les protégés de la France 
coloniale. 
✔ Dahir du 7 chaabane 1332 (1

er

 juillet 1914) sur le domaine public (B.O.10 juillet 
1914). 
✔ Le dahir du 1

er

 juillet 1914 modifié par le dahir du 8 novembre 1919 comprend les 
marécages dans le domaine public. 
✔ Le dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l’exploitation des 
forêts, (B.O. 29 octobre 1917).  
✔ Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O.12) 
septembre 1913. 
● Lois organique  
✔ La loi  organique n° 94 -1132 du 27 décembre 1994 relative à certaines disposition 
législative des livres Ier et II du code des juridictions financières ,(J.O.R.F.du 28 décembre 
1994, p18522). 
● Lois ordinaire  

✔ Loi n°08-01 relative à l’exploitation des carrières promulguée par le dahir n° 1-02-
130 du 1 rabii II 1423 (13 juin 2002) (B.O.n°5036 du 5 Septembre 2002,p.908. 
✔ La loi n°28 – 00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination promulguée 
par le dahir n°1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 Novembre 2006).B.O .n° 5480 du 7 
décembre 2006). 
✔ La loi n°12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement promulguée par le 
dahir n°1-03-60 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) , B.O n°5118 du 19/06/2003, p.507. 
● Décrets   

✔ Décret n ° 2-10-420 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application 
des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux règles de la 
circulation routière  
✔ Décret n°48-800 du10 mai1948 (JO13 mai 1948,p .4627). 
             Sources internet  
        1 Articles de revue –chroniques- contributions à des mélanges-       Recueils 
✔ Christophe. .Jamin, « Circulaire du 30 mai 1996 relative à la codification des textes 
législatifs et réglementaires »,Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz, 1996,p.732, 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02246369] Accédé  le 11/04/2019 ]  



119 

✔ Bruno .Oppetit, Essai sur la codification ,PUF, coll. Droit ,éthique ,société ,Presse 
universitaires de France ,1998. 
https://doi.org/10.3917/puf.oppet.1998.01] Accédé  le 2/05/2020 ]  
✔ Fabrice .Melleray, Codification , Loi et règlement, Cahiers du conseil constitutionnel 
N° 19, (Dossier : Loi et règlements) Janvier 2006. 
https://www.conseil-constitutionnel.fr ] Accédé  le 1/07/2019 ] 
✔ Fouzi .Rherrousse, Quelques remarques sur la codification de la loi sur l’eau, 
Académie.edu. 
https://www.academia.edu] Accédé  le 20/02/2021 ] 
✔ François-Paul Blanc, Le caractère composite du droit marocain : La réception ,en 
1913 , du droit protectoral dans le respect de la tradition  juridique, Revue juridique de 
l’Océan indien, Association « Droit dans l’Océan indien » (Lex OI), 2005, Le rayonnement du 
droit français dans le monde, p.32. 
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02549621] Accédé  le 14/01/2020 ]          
✔ Marc .Billiau, «  La doctrine et les codes » Quelques réflexions d’un civiliste français, 
Les cahiers de droit , 46 (1-2),pp. 445-461. 
https://doi.org/10.7202/043848ar] Accédé  le 2/05/2020 ] 
✔ M.A.Battandier, Aristide-Horace Letourneux, Bulletin de la société Botanique de 
France, n °37 :3,  1890, , pp.116-121,  
https://doi.org/10.1080/00378941.1890.10831511] Accédé  le 192/01/2019 ] 
✔ Nicolas .Molfessis, « Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité 
juridique »,Revue trimestrielle de droit civil , Dalloz , 2000,pp.186-187. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs02246933 ] Accédé  le 22/02/2020 ] 
✔ Nicolas .Molfessis, « Une nouvelle forme de codification :La codification 
dynamique »,Revue trimestrielle de droit civil, 2004,p,159. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02247524] Accédé  le 25/05/2019 ] 
✔ Othman .Salhi, Adolphe Hanoteau (X 1832 , 1814-1897) : une passion pour le monde 
berbère, Bulletin de  la SABIX , 2019, p. 64. 
https://doi.org/10.4000/sabix.2560] Accédé  le 14/02/2018 ] 
✔ Rémy Cabrillac , Les enjeux de la codification en France, Les cahiers de droit , 46 (1-
2),pp.533-545 . 
https://doi.org/10.7202/043852ar ] Accédé  le 16/02/2019 ] 
✔ Sophie. Lamouroux, La codification ou la démocratisation du droit , Presse 
universitaires de France , Revue française de droit constitutionnel, 2001/4 n° 48 , 
pp.801.824. 
   https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2001-4-page-
801.gtm]Accédé  le 14/05/2019] 
 
 
 
2       colloques-rapports  
✔ Conseil d’État, Les 25 ans de la relance de la codification, Colloque organisé par 
l’Institut français des sciences administratives (IFSA), Mardi  13 octobre 2015. 
https://www.conseil-etat.fr  ] Accédé  le14/01/2019 ] 
✔ Commission supérieure de  codification, Trentième rapport annuel 2019 . 
www.legifrance.gouv.fr. ] Accédé  le 11/01/2020 ] 



120 

✔ Guy Braibant et Rémy Schwartz, Commission supérieure de codification, 
Quatorzième rapport annuel 2003, Rapport d’activité de la commission supérieure de 
codification. 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr ] Accédé  le 23/01/2019 ] 
 
            3 Principaux textes juridiques cités 
-   Instrument juridiques nationaux  

 
France  
✔ La loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des 
collectivité territoriales publiées au journal officiel du 24  février  1996[ Voir le site ! [ 
https://www.legifrance.gouv.fr] Accédé  le 17/02/2019 ] 
✔ La loi   n° 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle 
(partie législative ) (Extraits) (Arrêts de promulgation n° 900 DRCL du 24 août  1992). [ Voir 
le site ! [ 
https://www.legifrance.gouv.fr] Accédé  le 5/08/2017 ] 
✔ La loi n°93-84 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie 
législative) publiée au Journal officiel du 27 juillet 1993] Voir le site ! ]. 
https://www.legifrance.gouv.fr] Accédé  le 5/08/2017 ] 
✔ La loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du gouvernement à 
procéder par ordonnances à l’adoption de la partie législative de certains codes . 
https://solidarites-sante.gouv.fr] Accédé  le 2/01/2019 ] 

                                                                                                                   مراجع باللغة العر{ية

   

  امةالكتب الع ●

         عالل الفاI�¹ ، النقد الذاdي، الطبعة �و�X ، املطبعة العاملية ، القا�رة        ●

   https://ebook.univeyes.com12/02/  2019وflت  

   �طروحات

��- باملغرب أصولھ التار�خية ومرجعياتھ الدستور�ة عبد �لھ فونت�\، العمل ال�شر 

 ..2002، س م م م ،  1دراسة تأصيلية وتطبيقية ، ج 

 

  

  

  



121 

 تطور الالترك�M Vداري وإشSالية توز�ع Pختصاصات �� التجرLة Mدار�ة املغرLية

 مقارLة قانونية

 فيد التمسما�ي

باحث �� سلك الدكتوراة �� القانون العام   

�قوق  -بد املالك السعديجامعة ع�طنجة -!لية ا  

 

ش[ل نظام الالتمركز أو الالترك�w �داري .- املغرب خيارا اس|\اتيجيا، ور�انا       

مفصليا .- تنمية وح[امة تدب�\ الشأن ال|\ا�ي، Sºدف مواجaة مختلف التحديات 

�ة السياسية و�قتصادية و�جتماعية انطالقا من الوحدات �دار�ة بالقر 

، و�ستجابة ملطامح وتطلعات املواطن�ن، وقد ظل نظام الالترك�w �داري 325واملدينة

منذ �ستقالل مرجعية ثابتة، و�عدا حاضرا .- اslطب امللكية، الIJ تضمنت مساع 

حقيقية لتحديث �دارة ا�kلية، حيث ش[لت خطب امللك الراحل دمحم اslامس 

كز �داري، تل¤Sا Lعد ذلك خطب امللك الراحل املنطلق .- التأسiس لنظام الالتمر 

اklسن الثا+ي، الذي طاملا أكد عXY ضرورة �س�ثمار .- منظومة �صالح �داري ع�\ 

مدخل إصالح نظام الالتمركز �داري، مع ضرورة ر{طھ بإصالح نظام الالمركز�ة 

ية إضافة إ�X ما �دار�ة، خصوصا .- ظل ا+عقاد املناظرات الوطنية لfماعات ال|\اب

326.حملتھ مضام�ن ا�sططات �قتصادية

 

وسارت .- نفس السياق خطب امللك دمحم السادس، حيث أكدت عXY ضرورة كسب         

ر�ان إصالح نظام الالترك�w �داري وجعلھ من القضايا ذات �ولو�ة، بالنظر إ�fÒ Xم 

                                                           
325 Driss BASRI : « La Décentralisation au Maroc-DE LA Commune à la Région », 
Collection             Edification d’Un Etat Moderne,1994, Page 65. 
326 Mehdi EL ALAOUI : « 60 ans de Gestion du Service Public Local au Maroc-
Elements de Réflexion à l’aune des réformes de la Décentralisation et de la 
Déconcentration », Revue Organisations et Territoires, N°4, Septembre 2019, 
ISSN : 2508-9188, Disponible en ligne sur le Lien : 

.toires/article/view/14791/9814Terri-https://revues.imist.ma/index.php/Organisation 
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ت التدب�\ ال|\ا�ي، الIJ وقفت �ختالالت الIJ غدت dعرفaا �دارة العمومية ومستو�ا

دون شك، كfÇر ع~\ة أمام rل ا�afودات �صالحية الr IJانت تصب .- اتجاه عقلنة 

الفعل العمومي الوط I وا�Yk- وdعز�ز سياسة القرب ال|\ا�ي، وتجو�د اslدمات 

 . العمومية ا�kلية

          -. wضور املكثف ملطلب إصالح نظام الالترك�klطاب املل[ي، برزت  ومع �ذا اslا

بالفعل الدعوة إ�X بناء تصور جديد لنظام الالترك�w، �ستحضر بالدرجة �و�X ضرورة 

�عتماد عXY آليات املقار{ة اklديثة .- التدب�\، من قبيل اkl[امة والعقالنية وال|\شيد 

327.والفعالية والنجاعة والتقييم، .- س�يل تحقيق العدالة ا�fالية

 

أن �طار القانو+ي الناظم لالترك�w �داري منذ �ستقالل لم �ستطع مواكبة  كما        

 XYة ع�ان يكرس �يمنة �دارة املركزr ة، طاملا�ة �دار�صالح الذي عرفتھ الالمركز�

املصاl> الالممركزة، وعدم مالءمة الالتمركز �داري مع ب�يات و�ياrل الالمركز�ة 

والتناسق و�+¯fام أيضا ب�ن �دارات املركز�ة  ، وضعف الت�سيق�328دار�ة

-Ykاملستوى ا� XYالالممركزة .- تدب�\ مختلف املشار�ع وال�\امج ع <lوقد عانت  ،واملصا

السياسة العمومية من غياب التوز�ع العادل للموارد ال�شر�ة والكفاءات عموديا ب�ن 

مما عرقل  ،ت واملصاl> الالممركزةاملركز و�دارة ال|\ابية، وأفقيا عXY مستوى �دارا

 .إ�X حد كب�\ مسارات التنمية املندمجة واملستدامة

وعليھ، فإن الSªوض بالالتمركز �داري �ستدµ- وضع اس|\اتيجية شمولية تأخذ       

Lع�ن �عتبار حاجيات املواطن، حسب �ولو�ات �كيدة للدولة .- ميدان التنمية 

والرفع من فعالية �دارة وجودة خدماSTا، Lش[ل يمكن من  �قتصادية و�جتماعية،

                                                           
327

امليثاق الوط|U لعدم الR%ك&: ?داري ورIان السياسة اtmديدة " مقتطف من أرضية الندوة الوطنية حول  

̂جتماعية "لتنظيم إدارة الدولة قتصادية و ، املنظمة من طرف جامعة دمحم 8ول بوجدة، ]لية العلوم القانونية ̂و

  : :/http://droit.ump.ma/fr/event .، متاح ع�� الرابط التا��2019أبرل  19بتارخ 
328 Mohamed Amine BENABDELLAH : "Propos sur la Décentralisation 
Territoriale au Maroc", Dans Petit J « Collectivités Locales, Mélange en L’honneur 
de Jaques MOREAU, Edition Economica, 2003, pp 19-33.  
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ضمان املشاركة الفعالة وتÓÔ املناخ املالئم التخاذ القرار، والتواصل ب�ن �دارة 

-Ykاملستوى ا� XYسيق ب�ن مختلف املتدخل�ن ع�329.املركز�ة واملصاl> الالممركزة، والت

  

يقتI�Î التحديد الدقيق لدور �دارات عXY أن إصالح نظام الالترك�w �داري       

املركز�ة، وحصر صالحياSTا .- القيام بمaام التأط�\ والتصور والتوجيھ وتقييم ومراقبة 

أداء �دارات الالممركزة، فضال عن تحض�\ وإعداد النصوص ال�شر�عية والتنظيمية 

أن يقوم  ا+¯fاما مع مبدأ التفر�ع، كما �ستوجب تحديد الدور ا�kوري الذي يمكن

 XYالالممركزة ع <lسيق أ+شطة املصا�بھ السادة الوالة و العمال، عXY مستوى ت

املستوى �قلي¨I واaflوي، بما يكفل تحقيق الت[امل و�+¯fام والتناغم 

الدولة، و �ستجيب ملتطلبات مختلف  و�لتقائية، ملنطق ومنf²ية اشتغال أجaزة

اد التصاميم اaflو�ة إلعداد ال|\اب و{رامج مبادرات اflماعات ال|\ابية بخصوص إعد

التنمية اaflو�ة، والت�سيق أيضا ب�ن أ+شطة و{رامج املؤسسات العمومية وأ+شطة 

املصاl> الالممركزة للدولة عXY املستوى ال|\ا�ي، املرتبطة بتدب�\ السياسات العمومية 

 .ذات البعد ال|\ا�ي و تحقيق نجاعة التدب�\ الالممركز لالس�ثمار

.- �ذا السياق، سنعمل عXY مالمسة تطور تجر{ة الالترك�w �داري .- املغرب من         

خالل املقار{ة املنf²ية التالية، ع�\ تب I قراءة قانونية ونقدية، مع ال|\ك�w عXY أبرز 

ا�kطات �ساسية الIJ وسمت �ذا التطور عXY مستوى النصوص القانونية املؤطرة 

 :لaذه العملية

 .تطور الالترك�w �داري عXY مستوى خطاب املؤسسة امللكية -أوال 

تطور توز�ع �ختصاصات ب�ن �دارة املركز�ة واملصاl> الالممركزة للدولة من  -ثانيا

  .1993أكتو{ر  20خالل تجر{ة مرسوم 

                                                           
329

، أطروحة لنيل دكتوراة الدولة 6� القانون العام، "عدم الR%ك&: 6� إطار ?صالح ?داري " عبد العزز الNواري،  

̂جتماعية، الر�اط قتصادية و -2005أكدال، السنة اtmامعية -جامعة دمحم ا�mامس، ]لية العلوم القانونية ̂و

 .151، ص 2006

 



124 

املتعلق ب�نظيم القطاعات الوزار�ة والالتمركز  2005دجن�\  2تجر{ة مرسوم  -ثالثا

 .�داري 

 .بمثابة امليثاق الوط I لالتمركز �داري  2018دجن�\  26مرسوم  - راLعا

 :تطور الالترك�w �داري عXY مستوى خطاب املؤسسة امللكية -أوال 

حظي أسلوب الالترك�w �داري با�تمام كب�\ .- الفكر �داري اklس I، حيث أكد       

XYسن الثا+ي .- العديد من خطبھ عklضرورة توز�ع املسؤوليات وعدم  امللك الراحل ا

، كما أكد .- عدة مناسبات عXY الر{ط ب�ن الالمركز�ة 330حصر�ا .- العاصمة

الالمركز�ة ثقافة، وعدم ال|\ك�w عقلية، وال بد من توفر عالقة "والالترك�w، معت�\ا 

، كما أنھ و .- إطار التطور نحو التوجھ إ�X 331"وطيدة بيSªما لتحقيق التنمية املستدامة

إعادة توز�ع �ختصاصات ب�ن املركز و ب�ن ما �و محL ،-Yعث امللك اklسن الثا+ي 

لذا دعونا باستمرار : "... يقول ف�Sا 1983نون�\  19رسالة إ�X وز�ره .- الداخلية بتار�خ 

وزراءنا عXY الصعيد املركزي، أن ي�شئوا مندو{يات جaو�ة مكثفة قدر املستطاع، و أن 

، مؤكدا .- 332"صالحياSTا، دونما إخالل بالس�\ الطبي�- لإلدارةيوسعوا بما يكفي من 

ترعرعت و أنا :                   "مناسبة الحقة عXY قناعاتھ حول موضوع الالمركز�ة بقولھ 

معتقدا أن الديموقراطية اklقيقية �- Sºا، م�شبع بروح الالمركز�ة، مؤمنا 

وقراطية محلية، فلن توجد أبدا الديموقراطية ا�kلية، و إذا لم تكن �ناك ديم

333".ديموقراطية وطنية STيمن عل�Sا، و تطبعaا بطاLع اflد و �ل|wام و �ح|\ام
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6� القانون العام، "الالتمركز ?داري باملغرب ومتطلبات التحديث"عماد أبر]ان،  %Rرسالة لنيل دبلوم املاس ،

̂جتماعية، وجدة، السنة اtmامعية  قتصادية و  .65، ص 2011-2010جامعة دمحم 8ول، ]لية العلوم القانونية ̂و
331

 ،�، رسالة لنيل دكتوراة الدولة 6� القانون العام، جامعة دمحم ا�mامس، "املغربعدم الR%ك&: ?داري ب"دمحم الرا�

̂جتماعية، الر�اط قتصادية و  .97، ص 2001-2000أكدال، السنة اtmامعية -]لية العلوم القانونية               ̂و
332

اص عن املناظرة الوطنية ، سلسلة نصوص ووثائق، عدد خ25اtuلة املغر�ية لإلدارة اluلية والتنمية، العدد 

 .219الساBعة ل�tماعات اluلية، ص 
333

مقتطف من خطاب امللك الراحل اlmسن بمناسبة أشغال املناظرة الوطنية ا�mامسة ل�tماعات اluلية بتارخ  

 .1992أبرل  12
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.- نفس �تجاه وإن rان بوت�\ة أسرع فرض¤Sا العديد من العوامل واملتغ�\ات،        

و{مجرد توليھ العرش، صرح امللك دمحم السادس أمام أعضاء اkl[ومة ومسؤو�- 

flات والواليات والعماالت و�قاليم واملنتخب�ن قائالاa" : وال بد .- �ذا �طار، من

dعميق الالمركز�ة مع تطبيق سياسة مالئمة لعدم التمركز �داري، اعتبارا لألثر الaام 

334".الذي لھ .- إنجاح الالمركز�ة

 

dعميمھ .- جميع  إن الالتمركز �داري، كمقوم من مقومات اkl[امة ال|\ابية بجب        

و.- �ذا : " القطاعات، حسب رؤ�ة امللك دمحم السادس الIJ تبدو بوضوح .- قولھ

الصدد، يتع�ن علينا إعطاء نفس جديد ملسار الالمركز�ة واaflو�ة، والعمل عXY أن 

يصبح التدب�\ الالممركز، بوصفھ الزمة slيار الالمركز�ة، وقاعدة أساسية .- جميع 

335".، ومقوما ضرور�ا لk[امة ال|\ابية اflيدةالقطاعات العمومية

 

أنھ قد آن �وان للعمل عd XYسر�ع مسلسل "، اعت�\ امللك 2006و.- ¦Sاية سنة       

336".الالتمركز وتوسيع صالحياتھ، باعتباره الزمة ضرور�ة ملواكبة اaflو�ة املوسعة

  

ري Lش[ل واn> وصر�ح .- كما تأكد اقتناع املؤسسة امللكية بخيار الالترك�w �دا     

، 2008خطاب امللك بمناسبة الذكرى الثالثة والثالث�ن للمس�\ة اslضراء .- نون�\ 

كما ¦Sيب باkl[ومة إ�X إعداد ميثاق وط I لعدم التمركز، يتو×X : "...حيث جاء فيھ

إقامة نظام فعال إلدارة ال ممركزة، �ش[ل قطيعة حقيقية مع املركز�ة املتfÇرة، نظام 

د مقار{ة ترابية، و�قوم عXY نقل صالحيات مركز�ة للمصاl> اslارجية وانتظامaا �عتم

337"..- أقطاب تقنية جaو�ة

  

                                                           
  .955، ص 1999، القسم الثاZي، املطبعة امللكية، الر�اط، 44انبعاث أمة، اtmزء 334

335  Michel ROUSSET, Mohammed Amine BEN ABDELLAH : « Actualité du 
Droit administratif 2003-2009 », El Maarif al Jadida, 2010, page 23.  

336

مقتطف من نص ا�mطاب املل�ي املوجھ إ�� املشارك&ن 6� امللتقى الوط|U بأ]ادير حول اtmماعات اluلية بتارخ  

   .2006دجن�%  12
337

 .74، ص 2004، القسم الثاZي، املطبعة امللكية، الر�اط، 53اtmزء انبعاث أمة،  
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خيار الالتمركز �و خيار اس|\اتي´- "، ذكر امللك أن 2009و.- خطاب العرش لسنة    

338".غ�\ قابل للمراجعة

 

مركز�ة الذي ش[ل نقلة نوعية عXY مستوى الال  2011كذلك، و�عد دستور       

ال dعت�\ خيار الديمقراطية ا�kلية، مجرد "والالتمركز، أكدت املؤسسة امللكية أ¦Sا 

إعالن نوايا فحسب، بل إنھ أضL ،XØعد تجر{ة المركز�ة طو�لة منذ �ستقالل، .- 

الستiنيات من القرن املا»�I، واقعا دستور�ا ملموسا، تجسده مبادئ الدستور 

�ة املتقدمة �ساس الذي يقوم عليھ التنظيم ال|\ا�ي اflديد، الIJ جعلت من اaflو 

انخراط املغرب املستمر .- مسلسل نظام الالمركز�ة  "...، كما أكد امللك أن 339"للمملكة

ال|\ابية يتجXY، عXY اslصوص، .- التوسيع التدر�´- �fال اختصاصات وتدخالت 

فضل، إذ لم �عد مس�ساغا اflماعات ال|\ابية، لتSªض بأدوار�ا التنمو�ة عXY الوجھ � 

اليوم، من منظور اkl[امة ال|\ابية اflيدة، أن يحتكر املستوى املركزي مسؤولية 

340".تحديد �س|\اتيجيات التنمو�ة، الd IJس¤Sدف املستوى ال|\ا�ي

  

فالغاية مSªا واحدة، �- تمك�ن "...، أكد امللك أن2016أكتو{ر  14أيضا، و.- خطاب      

مصاklھ، .- أحسن الظروف و·جال، وت�سيط املساطر، وتقر�ب  املواطن من قضاء

أما إذا rان من الضروري معاflة rل امللفات، عXY . املرافق واslدمات �ساسية منھ

مستوى �دارة املركز�ة بالر{اط، فما جدوى الالمركز�ة واaflو�ة، والالتمركز �داري، 

341".املا»�I الذي +عمل عXY ترسيخھ، منذ ثماني�يات القرن 

 

كما انتقلت املؤسسة امللكية إ�X السرعة القصوى إلخراج ميثاق الالتمركز �داري،     

للمجالس املنتخبة وخاصة عXY مستوى اaflات لتحمل مسؤولي¤Sا "...من خالل دعوSTا 

                                                           
338

 .21، ص 2010، الطبعة 8و�� 225اtuلة املغر�ية لإلدارة اluلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق، العدد  
339 

 بالواليات الدولة 6� ال!شر�ع قادة مؤسسة مؤتمر 6� املشارك&ن إ�� املوجNة امللكية الرسالة نص من مقتطف

62013� فاتح يوليوز  بمراكش املنعقد 8مركية املتحدة.  
340

 املدن ملنظمة الراBع املؤتمر 6� املشارك&ن إ�� امللك جاللة وجNNا الUV السامية الرسالة نص من مقتطف 

  .2013أكتو�ر  2بتارخ  الر�اط 6� املنعقد املتحدة اluلية وا�lmومات
341

 .مقتطف من خطاب امللك 6� افتتاح الدورة 8و�� من السنة ال!شر�عية 8و�� من الوالية ال!شر�عية العاشرة 
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.- تدب�\ شؤون rل منطقة، واتخاذ املبادرات للتجاوب مع ساكن¤Sا و�ستجابة ملطالSÏا 

كما ندعو إلخراج ميثاق متقدم لالتمركز �داري، الذي طاملا دعونا إ�X  املشروعة،

إ�X  2018، ليعود .- منتصف سنة 342" اعتماده وتحديد برنامج زم I دقيق لتطبيقھ 

ال يمكن توف�\ فرص الشغل، أو إيجاد "...التأكيد Lش[ل واn> وصر�ح عXY أنھ 

نوعية .- مجاالت �س�ثمار،  منظومة اجتماعية عصر�ة والئقة، إال بإحداث نقلة

I الوط -Ùودعم القطاع �نتا . XYصوص، العمل، عslا XYذه الغاية، فإنھ يتع�ن، عaول

إصدار ميثاق الالتمركز �داري، داخل أجل ال : أولaا: إنجاح ثالثة أوراش أساسية

، يتعدى ¦Sاية شaر أكتو{ر املقبل، بما ي�يح للمسؤول�ن ا�kلي�ن، اتخاذ القرارات

وتنفيذ برامج التنمية �قتصادية و�جتماعية، .- ا+¯fام وت[امل مع اaflو�ة 

ليتم بذلك إصدار امليثاق الوط I لالتمركز �داري قبل ¦Sاية سنة .  343." املتقدمة

، 344، كتتو�ج ملسار إصال¾- طو�ل عXY درب تكر�س وترسيخ الالترك�w �داري 2018

> الدولة الالممركزة، والعمل عXY تأ�يلaا، �رتقاء بمصاl" حيث نص عXY وجوب 

وتطو�ر أداSÚا، قصد تمكيSªا من القيام باملaام املوrولة إل�Sا، ضمانا klسن س�\ املرافق 

، مع توز�ع �ختصاصات ب�ن �دارات 345"العمومية وجودة اslدمة العمومية املقدمة 

346.عالقات بيSªمااملركز�ة واملصاl> الالممركزة للدولة والقواعد املنظمة لل

      

تطور توز�ع �ختصاصات ب�ن �دارة املركز�ة واملصاl> الالممركزة للدولة من  -ثانيا

  1993أكتو{ر  20خالل تجر{ة مرسوم 

                                                           
342

 ال!شر�عية الوالية من الثانية ال!شر�عية السنة من 8و�� الدورة افتتاح 6� املل�ي ا�mطاب نص من مقتطف 

 .2017أكتو�ر  613�  العاشرة
343

ليوز يو  29باlmسيمة 6�  ا�mضراء للمس&%ة 39 الذكرى  بمناسبة 8مة إ�� ملوجھا املل�ي ا�mطاب نص من مقتطف 

2018. 
344

بمثابة ميثاق وط|U  2018دpسم�%  26املوافق ل  1440من ر�يع �خر  18الصادر 6�  618- 17-2املرسوم رقم  

 .لالتمركز ?داري 
345

 .املادة السادسة من امليثاق الوط|U لالتمركز ?داري  
346

 .الباب الراBع من امليثاق 
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أول نص تنظي¨I عام يؤطر سياسة عدم التمركز  1993أكتو{ر  �20عد مرسوم       

أسس مبدإ توز�ع  �داري، حيث ش[ل قفزة نوعية .- �ذا ا�fال، بحيث وضع

�ختصاص ما ب�ن �دارة املركز�ة واملصاl> اslارجية، وكذا مبدأ تفو�ض سلطات 

، كما أن أ�م ما جاء 347و�قاليم الوزراء إ�X رؤساء املصاl> اslارجية وعمال العماالت

، �و ال�ساؤل حول املaام -.- إطار الس�- لتوضيح توز�ع �ختصاصات -بھ املرسوم، 

  348.�لaا للمصاl> اslارجيةاملمكن تحو 

عXY تحديد توز�ع �ختصاصات و  1993أكتو{ر  20وعليھ، فقد عمل مرسوم      

، بحيث تختص �و�X بمaمة 349الوسائل ب�ن �دارة املركز�ة و املصاl> اslارجية

التخطيط و التوجيھ و التنظيم و �دارة عXY املستوى الوط I، .- ح�ن تضطلع 

و جميع القرارات  ب�نفيذ سياسة اkl[ومةaا عXY املستوى ا�Yk- املصاl> التاLعة ل

الصادرة عن السلطات ا�sتصة .- إطار أح[ام النصوص ال�شر�عية و التنظيمية 

اflاري Sºا العمل، و بذلك، يجوز للوزراء أن يفوضوا إ�X رؤساء املصاl> التاLعة لaم و 

.- نطاق اختصاصاSTم، كما إ�X العمال التصرف بأنفسaم، ضمن اklدود الداخلة 

يمكن لaم dعي�ن رؤساء املصاl> اslارجية آمر�ن نوابا لصرف النفقات، فيما يتعلق 

  350.بجميع أو Lعض �عتمادات املوضوعة ر�ن تصرفaم

                                                           
347

يجوز للوزراء أن يفوضوا :" علق بالالترك&: ?داري ع�� أنھاملت 1993أكتو�ر  20نصت املادة الثالثة من مرسوم  

إ�� رؤساء املصا�m ا�mارجية التاBعة لNم وإ�� العمال، التصرف باسمNم ضمن اlmدود الداخلة 6� نطاق 

اختصاصNم، ومكن xعي&ن رؤساء املصا�m ا�mارجية آمرن نوابا لصرف النفقات فيما يتعلق بجميع أو Bعض 

  ".وضوعة رIن تصرفNم̂عتمادات امل
348  Mohamed EL YAAGOUBI : « La déconcentration administrative à la lumière 
de Décret du 20 octobre 1993 », REMALD, N°32, 2001, page 45.  
349 Hassan Chahidi OUAZZANI : « Déconcentration et Décentralisation : pour 
quelle équation », Imprimerie Najah El Jadida, 1996, Page 62.  

350

، م�شورات وزارة الوظيفة العمومية و?صالح "دراسة 6� الالترك&: ?داري "عبد العزز الشرقاوي وآخرون، 

?داري و�رنامج 8مم املتحدة للتنمية، ال�%نامج الوط|U لتحديث ?دارة وتطور القدرات التدب&%ية ?دارة، سلسلة 

 .23، ص 2000، دار القلم، السنة 9الدراسات، رقم التقارر و 
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 20كذلك، و بجانب النص عXY عملية توز�ع �ختصاصات، نجد أن مرسوم       

سياسة الالتمركز، إذ أنھ و طبقا للمادة قد وضع إطارا مؤسساتيا لتنفيذ  1993أكتو{ر 

الراLعة من املرسوم، فإنھ تحدث لدى الوز�ر �ول flنة دائمة لالترك�w �داري تق|\ح 

 wومة املتعلقة الالترك�]klع تنفيذ�ا، سياسة اLا إعداد جردو تتاaامaميع  و من مfl

�سيق ب�ن دوائر أعمال �دارة الIJ يمكن تفو�ض �مضاء ف�Sا، و السaر عXY الت

والتوفيق ب�ن  مة،�ختصاص اflغرا.- للمصاl> اslارجية التاLعة لإلدارات العا

و املaام املسندة إل�Sا، و اklرص عXY التوفيق ب�ن نقل �ختصاصات إ�X  تقسيمaا

، كما 351املصاl> اslارجية، و نقل الوسائل الالزمة لتنفيذ�ا كيفما rانت طبيع¤Sا

اث flنة تقنية للعمالة أو �قليم، مع تحديد تركيب¤Sا و حرص املرسوم عXY إحد

 352.اختصاصاSTا

وعليھ، فقد جاء املرسوم Lعدة مقتضيات إيجابية وضعت �سس القانونية      

لسياسة عدم ال|\ك�w �داري، ووزعت املسؤوليات ب�ن الfنة التقنية للعمالة أو 

�ول، ووفقت ب�ن جميع �طراف �قليم، والfنة الدائمة ا�kدثة لدى الوز�ر 

 اkl[ومية والوزار�ة، و{�ن املصاl> اslارجية، ح�J ت[ون تلك السياسة موضوع وفاق

ب�ن �دارة املركز�ة و�دارة الالمركز�ة، كما عمل املرسوم عXY خلق وإرساء ثنائية 

ار مؤسساتية بإم[ا¦Sا إعداد سياسة حقيقية لالتمركز �داري، تأخذ Lع�ن �عتب

 353.املنظور الوط I و�حتياجات ا�kلية

عXY أنھ من جaة أخرى، ومن خالل التقييم املوضوµ- ملقتضيات املرسوم، نصا      

وممارسة، فإنھ يمكن القول عXY أنھ لم يضع حال واقعيا وملموسا ملش[ل الت�سيق 

                                                           
351

 ،Ub��لية" عبد هللا ?درluة ا، اtuلة املغر�ية لإلدارة اluلية والتنمية، "منطلقات من أجل إصالح الب�يات ?دار

 .315، ص 2006، السنة 52العدد 
352

 .1993أكتو�ر  20املادة السادسة من مرسوم  
353

 ، أطروحة لنيل الدكتوراة 6� القانون العام، جامعة دمحم ا�mامس،"داري باملغربأسس ?صالح ? "آمنة حطان، 

̂جتماعية، أكدال قتصادية و  .322، ص 2009- 2008الر�اط، السنة اtmامعية -]لية العلوم القانونية ̂و
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، بل ترك وتوز�ع �ختصاصات ب�ن املصاl> اslارجية، ولم يخفف من املركز�ة �دار�ة

 354.ذلك للتفك�\ والتمعن والدراسة، و.- الSªاية، تتوقف �مور عXY رغبات الوزراء

فعXY س�يل املثال ال اklصر، ومن خالل �ختصاصات املمنوحة لإلدارة املركز�ة،       

يت=> أن دور املصاl> اslارجية ينحصر .- تنفيذ السياسة اkl[ومية وجميع القرارات 

أي �امش إلبداع سياسات ت�¯fم وخصوصيات ا�fال محليا أو  والتوج�Sات، دون 

اتخاذ القرار، ذلك أن �ختصاصات التدب�\ية للوزراء تمنح لaم �ستمرار .- تحمل 

إذ أن املصاl> اslارجية ال dسيطر قانونا عXY  ،355 مسؤولية القرارات املتخذة باسمaم

قة سياسة الالتمركز .- املغرب، .- أعمالaا، و �ذه الوضعية من شأ¦Sا أن تؤدي إ�X إعا

الوقت الذي يفرض فيھ التطور �جتماµ- و �قتصادي اتخاذ القرارات عXY الصعيد 

-Ykيط  ،356ا�kانطالقا من ا� -Ykال لتدب�\ الشأن العام ا�fد من فتح ا��ذلك أن املز

لك املمارسة، أو الaامش، �سaل العمل �داري و املمارسة �دار�ة أك~\ عندما ت[ون ت

بناء عXY قاعدة قانونية صلبة و دائمة و مستقرة .- الزمان و امل[ان، و لiس عXY أساس 

،كما أن الfنة التقنية ا�kلية ال تقوم إال بتقديم  357التفو�ض .- السلطة أو التوقيع

اق|\احات إ�X الfنة الدائمة، و �- اق|\احات غ�\ ملزمة، و يتحدد مص�\�ا عXY ضوء 

مما يفرغ أعمالaا من rل قوة قانونية أو  ،358 الوزارات املعنية بتلك �ق|\احات قرارات

                                                           
354

 ،Ub��لية" عبد هللا ?درluة ا .314، مرجع سابق، ص "منطلقات من أجل إصالح الب�يات ?دار
355

، أطروحة لنيل دكتوراة الدولة 6� القانون العام، "عدم الR%ك&: 6� إطار ?صالح ?داري "عبد العزز الNواري، 

̂جتماعية، الر�اط قتصادية و -2005أكدال، السنة اtmامعية -جامعة دمحم ا�mامس، ]لية العلوم القانونية ̂و

  .151، ص 2006
356            Ali SEDJARI : « Etat et Administration- Tradition à la modernité », 
Edition Guessous, Rabat, 1994, page   101.  

357

، اtuلة املغر�ية لإلدارة "منطلقات أولية إلعادة تنظيم الب�يات ?دارة وعدم الR%ك&: باملغرب"عبد الغ|U اعب&:ة، 

 .133، ص 2002، سلسلة مواضيع الساعة، 32اluلية والتنمية، العدد 
358

، أطروحة لنيل الدكتوراة 6� القانون العام، جامعة دمحم "الالمركزة من ال!سي&% ?داري إ�� التنمية"عزز مفتاح، 

̂جتماعية، الر�اط قتصادية و ، ص 2001-2000أكدال، السنة اtmامعية - ا�mامس، ]لية العلوم القانونية ̂و

378. 
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فائدة عملية، .- الوقت الذي rان يف|\ض فيھ أن ت[ون fÒر الزاو�ة .- �ذه املنظومة، 

  .اعتبارا إلدراكaا لإلكرا�ات ا�kلية و قدرSTا عXY صياغة أجو{ة عSªا

داركaا، فقد تم التأكيد الحقا عXY أن البعد ولتال.- �ذه الوضعية ومحاولة ت       

 I�Îال تمركزا شامال وأفقيا، و�ذه املقار{ة تقت I ة �ع�املش|\ك لعمل القطاعات الوزار

الرفع من مستوى مشاركة املصاl> الالممركزة .- تنفيذ مبادئ السياسات العمومية، 

حقيق التفاعل ل[و¦Sا سياسات ي�بÍ- أن تنجز بطر�قة مش|\كة، و{التا�- يتع�ن ت

�يجا�ي ب�ن مختلف املصاl> املمركزة عXY مستوى اaflة و�قليم، و�و ما تم تأكيده 

XYشور وزاري يحث ع�ضمان وحدة التمثيلية القطاعية عXY " من خالل إصدار م

 املستوى ال|\ا�ي،  و ذلك بإدماج املصاl> الالممركزة التاLعة لنفس القطاع .- ب�ية

مع إحداث ... dعددت �ذه املصاl> عXY مستوى نفس ا�fال ال|\ا�ي إدار�ة واحدة، rلما

مصاl> ال ممركزة مش|\كة ب�ن وزارت�ن أو أك~\، rلما اقتضت الضرورة dعز�ز ا+¯fام 

تدخالت �دارات عل مستوى اaflة أو العمالة، للتقليص من املرافق و الت�سيق فيما 

 359".بيSªا

ملتعلق ب�نظيم القطاعات الوزار�ة والالتمركز ا 2005دجن�\  2تجر{ة مرسوم  -ثالثا 

 .�داري 

، rآلية قانونية يف|\ض أن تجيب عن أوجھ 2005دجن�\  2جاء إصدار مرسوم       

، وdعطي دفعة جديدة .- مسار 1993أكتو{ر  20القصور الIJ طرحaا تطبيق مرسوم 

�ن ما �و الالتمركز �داري من خالل توز�ع أفضل وأك~\ وضوحا لالختصاصات ب

مركزي وما �و محY-، مع تقو�ة آليات اتخاذ القرار و�وامشھ لدى املصاl> الالممركزة، 

 .من أجل خدمة عمومية أفضل، تراµ- عوامل اflودة والوقت والت[لفة

وعليھ، فإن قراءة مقتضيات املرسوم تفيد .- الوقوف عXY نقطة أساسية، تتمثل       

صاصات �دارة املركز�ة عXY اس�بدال صيغة .- rونھ قد عمل عند تحديده الخت

                                                           
359

حول تحديد قواعد تنظيم  2003بتارخ فاتح أبرل  2عدد  م�شور السيد وزر تحديث القطاعات العامة 

 .القطاعات الوزارة والالتمركز ?داري 
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توجيھ ومراقبة "بصيغة " التنظيم العام للمصاl> التاLعة لaا وتحديد برامج عملaا، "

<lارجية للوزارات من وضعية التبعية "عمل �ذه املصاslا <lمما يفيد انتقال املصا ،

راقبة .- مرسوم ، إ�X وضعية اslضوع للتوجيھ وامل1993املطلقة وال[املة .- مرسوم 

 .، و�و تطور وإن rان +س�يا، إال أنھ يحيل عXY تقدم ملموس عXY �ذا املستوى 2005

، نجد أنھ قد واصل اخ|wال مaام 1993، مثلھ مثل مرسوم 2005غ�\ أن مرسوم    

، مما "تنفيذ سياسة اkl[ومة وجميع القرارات والتوج�Sات "املصاl> الالممركزة .- 

�w �داري لم يرق Lعد إ�X املستوى الذي تحدد فيھ اختصاصات يفaم معھ أن الالترك

انطالقا من جعل الالترك�w �داري �و القاعدة  �دارة املركز�ة عXY س�يل اklصر،

،كما تم ال|\ك�w عXY �دارة ال|\ابية، إذ تم اخ|wال  360العامة لتوز�ع �ختصاصات

طة الدولة عXY مستوى �قليم أو مفaوم الالترك�w .- العامل باعتباره ا�fسد لسل

  361.العمالة، و السا�ر عXY تطبيق القوان�ن و القواعد التنظيمية

كذلك، فقد وضع املرسوم إطارا مؤسساتيا لتنفيذ سياسة الالتمركز ، تتمثل .-        

النص عXY إحداث flنة تنظيم الaياrل �دار�ة والالتمركز �داري لدى السلطة 

دراسة التصاميم  ، مع ت[ليفaا بمaمة362فة بتحديث القطاعات العامةاkl[ومية امل[ل

املدير�ة لالتمركز �داري واملصادقة عل�Sا، وصالحية تقديم اق|\احات لتوز�ع 

�ختصاصات والوسائل، ب�ن املصاl> املركز�ة واملدير�ات اaflو�ة واملدير�ات �قليمية 

 363.واملصاl> امل[ونة لaا

                                                           
360

6� "الواقع وآفاق ?صالح -أسلوب الالترك&: ?داري باملغرب"عبد السالم أقديد،  %Rبحث لنيل دبلوم املاس ،

الك السعدي، ال�لية املتعددة التخصصات، القانون العام، شعبة القانون ?داري وتدب&% التنمية، جامعة عبد امل

 .106، ص 2015-2014تطوان، السنة اtmامعية 
361

 .51، ص 1994، دار املناIل للطباعة وال�شر، الر�اط، "الدولة و?دارة ب&ن التقليد والتحديث"ع�� سدجاري، 
362

 .2005دجن�%  20من مرسوم  11املادة  
363

 .من املرسوم املذ]ور  12املادة  
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 1993مقارنة Lسلفھ الصادر سنة  2005م من تقدم مرسوم دجن�\ عXY أنھ بالرغ     

عXY مستوى توز�ع �ختصاصات والصالحيات، إال أن نتائجھ بقيت محدودة، إذ لم 

-Yا فيما يa364يقدم �ضافة املرجوة منھ نظرا لعدة اعتبارات يمكن إجمال :  

جزاءات رغم تضمن املرسوم لتوار�خ محددة لتفعيلھ، لكSªا غ�\ مقرونة ب ●

معينة، و�و ما جعل منھ إطارا نظر�ا لم �سا�م .- توز�ع �ختصاصات ب�ن �دارات 

 .املركز�ة واملصاl> اslارجية

لم يراع املرسوم خصوصيات Lعض القطاعات الوزار�ة خالل تحديده  ●

ألصناف الب�يات �دار�ة، و�و ما يطرح مش[ل dعدد وت=sم الوحدات �دار�ة .- �ذه 

 .القطاعات

لم يول املرسوم أ�مية ملش[ل الت�سيق، سواء ب�ن �دارة املركز�ة  ●

 .واملصاl> اslارجية، أو ب�ن �ذه �خ�\ة فيما بيSªا

 .بمثابة ميثاق وط I لالتمركز �داري  2018دجن�\  26مرسوم  -راLعا       

قة ت[املية، �عت�\ الالتمركز �داري الزمة أو رافعة للنظام الالمركزي وتر{طھ بھ عال     

الI�Üء الذي استلزم إعطاءه نفسا جديدا، ودعمھ ل[ي يواكب �ذا النظام و ي�¯fم مع 

وكذا  2011، و�و ما ترجمتھ �صالحات الدستور�ة لسنة 365املفaوم اklديث للتنمية

، وإصدار 2005دجن�\  2اslطب امللكية املتكررة، مما سرع من وت�\ة مراجعة مرسوم 

، وإصدار 2018ش�ن�\  �25داري تمت املصادقة عليھ .- ميثاق وط I لالتمركز 

 2018.366دجن�\  26املرسوم املتعلق بھ .- 

                                                           
 .108، مرجع سابق، ص "الواقع وآفاق ?صالح - أسلوب الالترك&: ?داري باملغرب"الم أقديد،عبد الس364
365

، الشركة املغر�ية لتوز�ع الكتاب، "ا�lmامة وأخوا¡Pا، مقار�ة 6� املفNوم ورIان الطموح املغر ي" جفري،سعيد  

 .151، ص 2010الدار البيضاء، الطبعة 8و��، 
366

بمثابة ميثاق وط|U لالتمركز ) 2018دجن�%  26( 1440ر�يع �خر  18لصادر بتارخ ا 618-17- 2املرسوم رقم  

 .?داري 
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�ذا، وقد طرح ضعف �طار املادي لعدم ال|\ك�w �داري عدة dساؤالت، حول          

مدى فعالية �طار القانو+ي الذي ال زال .- الكث�\ من نصوصھ جامدا ال �ساير 

، 367املنظومة القانونية العتيقة ا�- وجب التفك�\ Lعمق .- تجاوز �ذهاملستجدات، و{الت

وعليھ، فقد ش[ل إصدار ميثاق عدم ال|\ك�w مطلبا مkا �sتلف الفعاليات 

السياسية، ومسألة ضرور�ة لkد من تنازع �ختصاص و لدعم الشراكة ب�ن 

يد عXY أن أي مشروع ، مع التأك368اflماعات ال|\ابية و الaيئات �دار�ة غ�\ املمركزة

 مرتبط Lعدم ال|\ك�w �داري، يجب أن يراµ- إعادة توز�ع �ختصاصات ب�ن املستو��ن

-Yk369املركزي و ا� ،I ع الوطLام ذات الطاaة إال امل�و مراعاة أن ال تزاول �دارة املركز ،

 370.أو تلك الIJ ال يمكن تفو�ض ممارس¤Sا للمصاl> الالممركزة بحكم القانون 

.- �ذا الشأن، فقد rان من الالزم والضروري مراجعة إش[الية توز�ع        

�ختصاصات ب�ن �دارة املركز�ة واملصاl> الالممركزة، كر�ان أساI�¹ لتفعيل 

الالترك�w �داري، و�و نفس ما ينطبق عXY مستوى الالمركز�ة، حيث عرفت مش[لة 

ة و�يئاSTا اdساعا وdعقيدا، بالرغم تداخل �ختصاصات ب�ن الدولة واflماعات ال|\ابي

، لعدة أسباب يمكن تحديد�ا 371من توا�- صدور القوان�ن املنظمة لfماعات ال|\ابية

بصفة عامة .- اعتماد�ا الصيغ العامة املوجودة .- القوان�ن املؤطرة الختصاصات 

اflماعات ال|\ابية، �مر الذي جعل من الصعب وضع حد فاصل ب�ن تدخالت 

                                                           
367

، م�شورات اtuلة "منطلقات أولية إلعادة تنظيم الب�يات ?دارة وعدم الR%ك&: ?داري "عبد الغ|U اعب&:ة، 

̂ختصاصات ب&ن الدولة واtmماع"املغر�ية لإلدارة اluلية والتنمية،  .135، ص 2001، 32، عدد "ات اluليةتوز�ع 
368

، مجلة طنج¢س، العدد "رجل السلطة من ?دارة السياسية إ�� تدب&% التنمية اluلية"عبد الواحد مبعوث، 

 .86، ص 2004الراBع، طنجة، 
369    Mustapha FIKRI : « La bonne Gouvernance administrative au Maroc », Edition 
Espace Art et Culture, 2005, P.107. 

370

  .197، مرجع سابق، ص "عدم الR%ك&: 6� إطار ?صالح ?داري " عبد العزز الNواري، 
371

 ،U£لية"حسن بنخluماعات اtm̂ختصاصات ب&ن الدولة وا ، م�شورات املديرة العامة ل�tماعات "توز�ع 

 .74ص  ،2006اluلية، مطبعة النجاح اtmديدة، الدار البيضاء، الطبعة 8و��، 
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ات �ذه اflماعات وتلك املوrولة للدولة ومؤسساSTا و�يئاSTا، حيث ال يمكن ومسؤولي

            372.مع �ذه الصيغ واملقت��Î العام لالختصاصات، وضع حد لتدخالSTا

كذلك، +ش�\ .- �ذا الصدد إ�X عدم مسايرة الالتمركز �داري لالمركز�ة           

، 373رات املركز�ة .- تفو�ض سلطاSTاالفعلية، وما ي�تج عنھ من تذبذب Lعض �دا

حيث أن قصور النص القانو+ي .- التأسiس لنظام غ�\ ممركز مكمل لالمركز�ة 

�دار�ة rان عامال محبطا لaذه �خ�\ة، كما dس�ب .- إبقاء العبء عXY �دارات 

  374.املركز�ة، ولم يرفع من فعالية التدب�\ ا�Yk- وتقر�ب �دارة

تبارا �fموعة من املتغ�\ات واملستجدات الIJ عرفaا املغرب عXY عدة وعليھ، واع        

 IJان من الضروري إقرار إطار قانو+ي جديد يتجاوز النواقص الr ات، فقد�مستو

يخص العمل باملرسوم�ن السابق�ن، خصوصا عXY  أبانت عSªا التجر{ة العملية فيما

ن تتم عXY مستواه عملية مستوى �طار امل[ا+ي و اw�kl اflغرا.- الذي يجب أ

الالتمركز �داري، و الذي انتقل من العماالت و �قاليم إ�X ال|\ك�w بصفة أساسية 

عXY مستوى اaflة، مع تقو�ة املؤسسة املعaود إل�Sا باإلشراف عXY �ذه العملية، ممثلة 

، ح�J يتم �نتقال بالالتمركز �داري من مجرد 375.- مؤسسة الوا�- أو العامل

و�ضات قطاعية و تقنية و عمودية، إ�X مستوى جعلھ مبدأ عاما ل�شاط الدولة، و تف

سياسة الالتمركز "�و ما نص عليھ املرسوم Lش[ل واn> و صر�ح ح�ن اعت�\ أن 

 :376  �داري تقوم عXY املرتكز�ن �ساسي�ن التالي�ن

                                                           
372

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا "00.78ا�lmامة اluلية ع�� ضوء امليثاق اtmما¤� اtmديد "مليكة و]اس، 

̂جتماعية، الدار البيضاء،  قتصادية و املعمقة 6� القانون العام، جامعة اlmسن الثاZي، ]لية العلوم القانونية ̂و

 .65، ص 2004-2003السنة اtmامعية 
373

، م�شورات اtuلة املغر�ية لإلدارة "2011اNtmوة املتقدمة 6� الدستور املغر ي اtmديد لسنة "النح��، نادية 

 .23، ص 2012دجن�% -، نون�%107اluلية والتنمية، عدد 
374

، م�شورات "نحو ترسيخ الديموقراطية وكسب رIان التنمية –?دارة الR%ابية باملغرب "موالي دمحم البوعزاوي، 

 .63، ص 2015، مطبعة 8منية، دجن�% 9علوم القانونية، سلسلة البحث 8]ادي¦U، رقم مجلة ال
375

 .35إ��  26الباب ا�mامس من املرسوم الذي يضم املواد من  
376

 .بمثابة ميثاق وط|U لالتمركز ?داري  2018دجن�%  26املادة ا�mامسة من مرسوم  
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مركز اaflة باعتبار�ا الفضاء ال|\ا�ي املالئم لبلورة السياسة الوطنية لالت ●

، بما يجعلaا �377داري، بالنظر ملا تحتلھ من صدارة .- التنظيم �داري للمملكة

مستوى بي�يا لتدب�\ العالقة ب�ن �دارات املركز�ة للدولة و{�ن تمثيلياSTا عXY املستوى 

 .ال|\ا�ي

الدور ا�kوري لوا�- اaflة، باعتباره ممثال للسلطة املركز�ة عXY املستوى  ●

�سيق أ+شطة املصاl> الالممركزة، والسaر عXY حسن س�\�ا ومراقب¤Sا، اaflوي، .- ت

تحت سلطة الوزراء املعني�ن، بما يحقق النجاعة والفعالية و�لتقائية املطلو{ة .- 

 ". تنفيذ السياسات العمومية عXY مستوى اaflة وت�بعaا

�ن �دارة ليعيد النظر .- العالقة القائمة ب 2018دجن�\  26لقد جاء مرسوم      

املركز�ة واملصاl> الالممركزة التاLعة لaا، من خالل رفع السقف .- توز�ع 

�ختصاصات اعتمادا عXY مبدإ التفر�ع بدل التفو�ض، و�و مبدأ عام لتنظيم 

العليا ملزمة أو من السلطة  مؤسساdي �عطي �سبقية للقاعدة عXY القمة، بمع � أن

، مما 378القيام بمaامaا لضمان استقالل حقيقيواجSÏا مساعدة السلطة �د+ى .- 

يقتI�Î معھ تفعيل امليثاق الوط I لالتمركز �داري Lش[ل تدر�´- وفق خارطة طر�ق 

 379.واknة و{إرادة راsÉة

.- �ذا الشأن، واستكماال لورش تفعيل مقتضيات امليثاق، أصدر رئiس اkl[ومة      

امليثاق الوط I "أوn> من خاللھ أن ، 380م�شورا حول موضوع تwKيل الالتمركز �داري 

                                                           
377

 ،pعت�% الالتمركز ?داري ملصا�m الدولة ": وط|U لالتمركز ?داري  أكدت املادة الثالثة من املرسوم بمثابة ميثاق 

  ." ...تنظيما إدارا مواكبا للتنظيم الR%ا ي الالمتمركز للمملكة، القائم ع�� اNtmوة املتقدمة
378

أشغال ، "تجلياتھ وإسNاماتھ 6� الديموقراطية وا�lmامة اtmيدة والتنمية الEشرة- إش�الية التفر�ع«نجيب بادمحم  

، م�شورات وزارة الداخلية، الر�اط، 2007أكتو�ر  31و 29املناظرة الدولية واملغار�ية املنعقدة بمراكش ما ب&ن 

 .18، ص 2007
379

، مجلة البوغاز للدراسات القانونية "ميثاق الالتمركز ?داري ب&ن الفعالية واluدودية"خليل اللواح، 

 .59-58، ص2019، يوليوز 1والقضائية، العدد
380

 .2020أكتو�ر  27بتارخ  2020/ 17م�شور السيد رئ¢س ا�lmومة عدد  
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، �ش[ل رافعة أساسية إلنجاح اaflو�ة 2018دجن�\  26لالتمركز �داري، الصادر يوم 

 <lة واملصا�املتقدمة، ألنھ يؤسس لنظام إداري يؤطر العالقات ب�ن �دارة املركز

زة للدولة الالممركزة من جaة، و�حدد القواعد املنظمة للعالقات ب�ن املصاl> الالممرك

و{�ن مختلف الفاعل�ن عXY املستوى ال|\ا�ي من جaة أخرى، من خالل وضع ·ليات 

  ".ال�شر�عية والتنظيمية الكفيلة ب|\سيخ اkl[امة ال|\ابية الناجعة
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 :الئحة املراجع

 مراجع باللغة العر{ية - أوال

 :اslطب والرسائل امللكية

ل املناظرة الوطنية اslامسة خطاب امللك الراحل اklسن بمناسبة أشغا �

 .1992أبر�ل  12لfماعات ا�kلية بتار�خ 

اslطاب املل[ي املوجھ إ�X املشارك�ن .- امللتقى الوط I بأrادير حول اflماعات  �

 . 2006دجن�\  12ا�kلية بتار�خ 

 الدولة .- ال�شر�ع قادة مؤسسة مؤتمر .- املشارك�ن إ�X املوجaة امللكية الرسالة �

 .2013.- فاتح يوليوز  بمراكش املنعقد �مر�كية دةاملتح بالواليات

 ملنظمة الراLع املؤتمر .- املشارك�ن إ�X امللك جاللة وجaaا الIJ السامية الرسالة �

 .2013أكتو{ر  2بتار�خ  الر{اط .- املنعقد املتحدة ا�kلية واkl[ومات املدن

خطاب امللك .- افتتاح الدورة �و�X من السنة ال�شر�عية �و�X من الوالية  �

 .ال�شر�عية العاشرة

 الوالية من الثانية ال�شر�عية السنة من �و�X الدورة افتتاح .- املل[ي اslطاب  �

 .2017أكتو{ر  13.-  العاشرة ال�شر�عية

 اslضراء للمس�\ة 39 الذكرى  بمناسبة �مة إ�X املوجھ املل[ي اslطاب  �

 .2018يوليوز  29مة .- باklسي

 : الكتب

، دار املنا�ل للطباعة "الدولة و�دارة ب�ن التقليد والتحديث"عY- سدجاري، �

 .1994وال�شر، الر{اط، 

 .1999، القسم الثا+ي، املطبعة امللكية، الر{اط، 44انبعاث أمة، اflزء  �

 .2004، القسم الثا+ي، املطبعة امللكية، الر{اط، 53انبعاث أمة، اflزء  �

، "اkl[امة وأخواSTا، مقار{ة .- املفaوم ور�ان الطموح املغر�ي" سعيد جفري، �

 ،X2010الشركة املغر{ية لتوز�ع الكتاب، الدار البيضاء، الطبعة �و�. 
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 : �طروحات والرسائل

، أطروحة لنيل "عدم ال|\ك�w .- إطار �صالح �داري "عبد العز�ز الaواري،  �

العام، جامعة دمحم اslامس، rلية العلوم القانونية  دكتوراة الدولة .- القانون 

 .2006- 2005أكدال، السنة اflامعية - و�قتصادية و�جتماعية، الر{اط

� ،-Ùداري باملغرب"دمحم الرا� wرسالة لنيل دكتوراة الدولة .- "عدم ال|\ك� ،

القانون العام، جامعة دمحم اslامس، rلية العلوم القانونية   و�قتصادية 

 .2001-2000أكدال، السنة اflامعية -و�جتماعية، الر{اط

، أطروحة لنيل الدكتوراة .- "أسس �صالح �داري باملغرب"آمنة حطان، �
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   ^م غيابيا �� ا��ناياتخصوصية محاكمة امل]  

 محفوض $#يو. د                                                                                           

 أستاذ باحث ب�لية العلوم القانونية و�قتصادية و�جتماعية بوجدة

 

 :تم_يد

  

بنفسھ أو من الثابت أن حضور امل¤Sم أمام قضاء اklكم للدفاع عن نفسھ 

مؤازرا بمحام، يؤكد حقھ .- الدفاع، وإذا rان حضور امل¤Sم املتاLع .- حالة اعتقال ال 

يطرح أي إش[ال عXY العموم، ل[ونھ يوجد .- ال¯fن ر�ن إشارة ا�kكمة تحضره 

فإن �مر مختلف بال�سبة للم¤Sم الذي يوجد . 381النيابة العامة لfلسة دون استدعاء

الواقع العمY- فرض مجموعة من املعيقات تحول دون حضور  .- حالة سراح، إذ أن

 .امل¤Sم أمام ا�kكمة، مما يجعل القضاء يحاكمھ غيابيا

وdعت�\ ا�kاكمة غيابية واklكم الصادر ف�Sا كذلك، إذا تمت بدون حضور امل¤Sم 

بأن  382.- جلسة بحث ومناقشة القضية ولم يتمكن من إبداء دفاعھ، أو كما قيل

ر اklكم غيابيا �و dغيiب امل¤Sم عن اflلسة الIJ سمعت ف�Sا ا�kكمة مناط اعتبا

أقوال الشaود أو قدمت ف�Sا النيابة العامة ملتمساSTا أو أدلة بمرافع¤Sا، ولم �ستطع 

 .امل¤Sم الدفاع عن نفسھ Lغض النظر عن حضوره باÐ- اflلسات

                                                           
381

يمكن 6� القضايا اtmنحية إحضار املPQم املعتقل ل�tلسة بدون سابق '': ج ع�� أنھ.م.من ق 312/3نصت املادة  

 .استدعاء وإصدار حكم حضوري 6� حقھ

اtmلسة، ووجدت أسبابا خط&%ة ال يمكن معNا  غ&% أنھ إذا ]ان املPQم 6� وضعية ¨lية يتعذر عليھ ف§Pا حضور 

تأجيل اlmكم 6� القضية، فإن اluكمة ت�لف بمقت»ªb مقرر خاص ومعلل أحد أعضا©Pا بمساعدة ]اتب الضبط ، 

 .''الس!نطاق املPQم 6� امل�ان الذي يوجد بھ
382

ال¬Pضة العر�ية، الطبعة دار : للمزد من املعلومات أنظر طارق سرور، اluاكمة الغيابية 6� مواد اtmنايات 

 .وما BعدIا 69، القاIرة، ص 82008و��، 
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ة امل¤Sم غيابيا .- وإذا rان �مر ال يطرح الكث�\ من �ش[االت بال�سبة �kاكم

اflنح، ذلك أنھ م�J تم إصدار حكم غيا�ي .- حقھ، فإنھ يبقى لھ حق الطعن بالتعرض 

أمام نفس ا�kكمة الd IJعيد محاكمتھ من جديد، و�و ما �عت�\ ضمانة للم¤Sم .- 

أضف إ�X ذلك أن ما يم�w اklكم الغيا�ي .- . الدفاع عن نفسھ أمام قضاء اklكم

وللم¤Sم حق التعرض  383ج.م.من ق 391تبليغھ طبقا ألح[ام املادة اflنح، rونھ يتم 

عXY �ذا اklكم أو التنازل عن ذلك و�صبح اklكم Lعد مرور أجل الطعن ¦Sائيا .- حقھ 

 .وقابال للتنفيذ

لكن �مر مختلف تماما بال�سبة �kاكمة امل¤Sم غيابيا .- اflنايات، إذ أن 

حوكم امل¤Sم حضور�ا، فإذا تخلف امل¤Sم عن اklضور اklكم ال يصبح ¦Sائيا ف�Sا إال إذا 

flلسة ا�kاكمة أمام غرفة اflنايات، عXY الرغم من توصلھ باالستدعاء املوجھ إليھ 

klضور �ذه اflلسة .- الساعة والتار�خ ا�kدد لaا، وrان امل¤Sم قبل ذلك .- حالة 

لالستدعاء باملثول  سراح نظرا لتوفره عXY الضمانات القانونية لkضور ولم �ستجب

املسلم إليھ، أو الذ بالفرار من وجھ العدالة Lعد أن rان مقبوضا عليھ وdعذر القبض 

 IJعذر تنفيذ �ذا �مر حسب �فادة الdعد �مر باستقدامھ وL عد ذلك، أوL عليھ

، ففي �ذه اklاالت يحاكم 384وردت بالشaادة الIJ تفيد عدم العثور عليھ Lعنوانھ

أفرد لaا قانون  "املسطرة الغيابية"��Î مسطرة خاصة يطلق عل�Sا اسم امل¤Sم بمقت

، والIJ اdسمت إجراءاSTا بنوع من القسوة 454إ�X  443املسطرة اflنائية املواد من 

و+عتقد أ¦Sا تجد م�\ر dشر�عaا عXY �ذا النحو .- خطورة امل¤Sم الذي يمتنع . وال�شدد

واري والفرار بدل مواجaة ا�fتمع بقر�نة عن اklضور أمام ا�kكمة، و�fأ إ�X الت

ال�\اءة الIJ كفلaا لھ القانون .- أس¨� درجاتھ، و{ذلك فaو يقيم قر�نة مخالفة dستمد 
                                                           

383

يبلغ منطوق اlmكم الصادر غيابيا إ�� علم الطرف املتغيب طبق الكيفيات املنصوص '': نصت Iذه املادة ع�� أنھ 

 .''ة أياممن قانون املسطرة املدنية، ونص 6� التبليغ ع�� أن أجل التعرض Iو عشر  39و 38و 37عل§Pا 6� الفصول 
384

إذا xعذر القبض ع�� املPQم Bعد ?حالة أو إذا الذ بالفرار Bعد القبض '' : ج بأنھ.م.من ق 443/1جاء 6� املادة  

̂ستدعاء باملثول  عليھ أو إذا ]ان 6� حالة ?فراج املؤقت أو الوضع تحت املراقبة القضائية، ولم pستجب إ�� 

 .''أو املس!شار املنتدب من طرفھ يصدر أمرا بإجراء املسطرة الغيابيةاملسلم إليھ، فإن رئ¢س غرفة اtmنايات 
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واقعي¤Sا من ت[و�ن قناعة ضده عXY أنھ ارتكب اflر�مة موضوع ا�kاكمة، وإال ملا flأ 

ره Lعد حضوره أو لعصيان تنفيذ �مر باklضور أمام القضاء بالتخلف عنھ، أو فرا

 . إلقاء القبض عليھ

و�ذا ما يطرح ال�ساؤل حول كيفية التعامل مع الوضع؟ وكيف تتم محاكمة 

امل¤Sم طبقا إلجراءات املسطرة الغيابية؟ وإ�X أي حد استطاع القانون املسطري أو 

 قانون الش[ل حماية حق امل¤Sم .- الدفاع رغم غيابھ عن ا�kاكمة؟ 

زه من خالل تحديد إجراءات ومرتكزات محاكمة امل¤Sم ذلك ما سنحاول إبرا

الفقرة (غيابيا .- اflنايات .- إطار املسطرة الغيابية و�وامر الIJ تتخذ .- إطار�ا 

Xقوق )�و�kا لaاكمة، ومدى اح|\امkا �ذه ا�aتطرح IJار �ش[االت الaوإظ ،

دفاع أمام قضاء اklكم والضمانات الIJ نص عل�Sا القانون klماية حق امل¤Sم .- ال

  ).الفقرة الثانية(

`aإجراءات محاكمة امل]^م غيابيا �� ا��نايات: الفقرة "و: 

إذا rانت القاعدة العامة تقI�Î بضرورة مثول امل¤Sم �sصيا أمام الغرفة 

اflنائية قصد التحقيق معھ حول امل�سوب إليھ ومحاكمتھ عXY ذلك، إال أنھ خالفا 

ر امل¤Sم إ�X ا�kاكمة .- حالة إذا dعذر القبض عليھ Lعد لaذا �صل قد ال يحض

�حالة، أو إذا الذ بالفرار Lعد القبض عليھ، أو إذا rان .- حالة السراح املؤقت أو 

�مر . الوضع تحت املراقبة القضائية، ولم �ستجب إ�X �ستدعاء باملثول املسلم إليھ

الغيابية الIJ تقI�Î بمحاكمة امل¤Sم الذي دفع املشرع املغر�ي إ�X تطبيق املسطرة 

 .غيابيا، وفق إجراءات دقيقة

فبعد ثبوت تخلف امل¤Sم .- اklاالت املشار إل�Sا، فإن رئiس غرفة اflنايات أو 

املس�شار املنتدب من طرفھ يصدر أمرا يقI�Î بإجراء املسطرة الغيابية .- حق امل¤Sم 

والتكييف القانو+ي لfناية املتاLع Sºا، املتغيب، يتضمن �ذا �مر �و�ة امل¤Sم وأوصافھ 

وإنذاره ب[ونھ يتع�ن عليھ أن يحضر أمام ا�kكمة �kاكمتھ داخل أجل ثمانية أيام، 

عقل 
ُ
d|\تب عن ذلك إيقافھ عن مزاولة حقوقھ املدنية و�وإال اعت�\ عاص للقانون، و
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خالل نفس  أمالكھ خالل مدة التحقيق الغيا�ي، وُ�منع عليھ رفع أية دعوى قضائية

املدة، وُ�صرح بأنھ سيحاكم رغم dغيبھ، وأنھ يتع�ن عr XYل �sص أن يدل عXY امل[ان 

 .385الذي يوجد فيھ، مع �شارة إ�X �مر بإلقاء القبض عليھ

ونظرا لتعذر تبليغ امل¤Sم klضور جلسة ا�kاكمة، و.- إطار محاولة تبليغھ أمر 

حھ أجل ثمانية أيام لkضور تحت طائلة إجراء املسطرة الغيابية املتخذ .- حقھ ومن

تفعيل مقتضيات املسطرة الغيابية، فإن �مر بإجراء �ذه املسطرة �علق بباب آخر 

مسكن ُعرف للم¤Sم، وإذا لم ُ�عرف لھ �ذا املسكن فإنھ �علق بباب محكمة �ست¼ناف 

الدائرة الIJ مصدرة �مر، ذلك باإلضافة إ�X إرسال +¯sة منھ إ�X مدير أمالك الدولة ب

rان يوجد Sºا آخر مسكن للم¤Sم، أو إ�X مدير أمالك الدولة بامل[ان الذي تنعقد فيھ 

 .386ا�kاكمة اflنائية عند عدم معرفة �ذا املسكن

وكذلك .- إطار محاولة تبليغ أمر إجراء املسطرة الغيابية الصادر .- حق امل¤Sم 

مر يتم إذاعتھ ثالث مرات داخل أجل وث�يھ عن التواري عن أنظار العدالة، فإن �ذا � 

  .387ثمانية أيام بواسطة �ذاعة الوطنية

وإذا لم يحضر امل¤Sم داخل أجل ثمانية أيام املمنوح لھ .- �مر الصادر بإجراء 

املسطرة الغيابية، فإن غرفة اflنايات dشرع .- محاكمتھ غيابيا و{دون حضور أي 

عاجزا ¦Sائيا عن اklضور، أن يقدم بواسطة  محام عنھ، غ�\ أنھ يمكن للم¤Sم إذا rان

، فإن قبل¤Sا ا�kكمة أمكSªا 388الغ�\ إشعار للمحكمة باألسباب الIJ تحول دون حضوره
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 .ج.م.من ق 443املادة 
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 .ج.م.من ق 444املادة  
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عالوة '': ج الUV جاء ف§Pا.م.من ق 445يصدر 8مر الذي يذاع 6� ?ذاعة الوطنية ع�� الش�ل الذي حددتھ املادة  

صدر عن غرفة » :انية أيام ?عالن التا�� بواسطة ?ذاعة الوطنيةع�� ما تقدم، يذاع ثالث مرات داخل أجل ثم

̂ست±ناف بـ الذي ]ان يوجد مسكنھ ) الNوة(فالن » أمر بإجراء املسطرة الغيابية ضد ... اtmنايات لدى محكمة 

أية سلطة قضائية أو يتع&ن ع�� فالن أن يقدم نفسھ حاال إ�� «» ... وأوصاف املPQم فالن ²�»...واملPQم بـ... 8خ&% بـ

 .''«السلطات »وتحتم ع�� ]ل �³ص pعرف امل�ان الذي يوجد بھ املPQم أن pعلم بذلك نفس ».شرطية
388

 .ج.م.من ق 446املادة  
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إرجاء محاكمة امل¤Sم إ�X تار�خ الحق، كما تأمر عند �قتضاء برفع العقل عن أمالكھ 

 .389ألجل تحدده

للمحاكمة ولم يقدم أي عذر  أما إذا استمر امل¤Sم .- حالة الفرار ورفض املثول 

ي�\ر غيابھ، أو قدمھ ولم تقبلھ ا�kكمة لعدم جديتھ، فإن ا�kكمة dشرع .- محاكمة 

وتنطلق �ذه ا�kاكمة بتالوة rاتب الضبط اklاضر ضمن الaيئة . امل¤Sم غيابيا

Xكمة إ�kستمع ا�d القضائية �مر باإلحالة و�مر بإجراء املسطرة الغيابية، و�عد ذلك 

الطرف املد+ي إن وجد، وإ�X ملتمسات النيابة العامة، وت�ت .- القضية مع اح|\ام 

�جراءات املذrورة أعاله، تحت طائلة بطالن �جراء الذي تم إغفالھ وإعادتھ 

 .390و�جراءات الالحقة لھ من جديد

وإذا صدر قرار الغرفة اflنائية وق��Î بإدانة امل¤Sم املتغيب بناء عXY ا�kاكمة 

الIJ ا+عقدت لھ، فإن أمالكھ تبقى تحت العقل، و�مكن طيلة العقل فرض نفقات 

، كما ي�شر .- أقرب 391لزوجھ وألصولھ وفروعھ ول[ل �sص تجب نفقتھ عXY امل¤Sم

باflر�دة الرسمية بمس�X من النيابة العامة لدى محكمة  �392جل قرار �دانة

القرار بباب آخر مسكن عرف �ست¼ناف الIJ أصدرت القرار، و�تم كذلك dعليق 

للم¤Sم، وإذا لم �عرف لھ �ذا املسكن، فإنھ �علق بباب ا�kكمة اflنائية مصدرة 

القرار، ذلك باإلضافة إ�X إرسال +¯sة منھ إ�X مدير أمالك الدولة بالدائرة الr IJان 

يوجد Sºا آخر مسكن للم¤Sم، أو إ�X مدير أمالك الدولة بم[ان ا�kكمة اflنائية 

و�صبح حي�ئذ التجر�د من جميع . رة القرار عند عدم معرفة �ذا املسكنمصد

، إ�X ح�ن dسليم �ذا �خ�\ 393اklقوق املنصوص عل�Sا قانونا سار�ة .- حق امل¤Sم
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لنفسھ أو إلقاء القبض عليھ قبل سقوط عقو{تھ بالتقادم، ففي �ذه اklالة يتم 

 .394املسطرة الغيابيةسقوط اklكم و�جراءات املتخذة منذ �مر بإجراء 

وعXY اعتبار أن القرار الصادر .- حق امل¤Sم ي[ون غيابيا، فإنھ ال يحق الطعن 

فيھ باالست¼ناف إال من طرف النيابة العامة والطرف املد+ي فيما يتعلق بحقوقھ 

، ولiس للم¤Sم أن �سلك أي طر�ق للطعن كيفما rان نوعھ .- اklكم الصادر 395املدنية

لغيابية، ذلك أن املشرع فتح لھ بابا آخرا وجعل �ذا اklكم rأن لم بمقت��Î املسطرة ا

يكن .- حالة dسليم امل¤Sم لنفسھ أو إلقاء القبض عليھ، إذ dعاد محاكمتھ من جديد 

أمام ا�kكمة املصدرة للقرار، وإذا ظaر من الضروري إجراء تحقيق تكميY-، فإن غرفة 

وم بھ، وتمنح لھ .- س�يل ذلك جميع اflنايات dع�ن مس�شارا من ضمن أعضاSÚا ليق

 .396الصالحيات املمنوحة لقا»�I التحقيق للبحث والتحقيق .- القضية

I±ذ�ب رأي فق�يقا عليھ .-  397وiم من الطعن �عت�\ تضS¤أن حرمان امل Xإ�

الضمانات املسطر�ة، وأن املأمول أساسا من اklكم الغيا�ي خاصة إذا ق��Î باإلدانة، 

عليھ ليقدم نفسھ إ�X العدالة ل[ي يحاكم من جديد وفقا �و كسر عناد ا�k[وم 

 .للمسطرة العادية

غ�\ أننا نرى خالف �ذا التوجھ، عXY اعتبار أن حرمان امل¤Sم من الطعن .- �ذه 

اklالة �عد ضمانة لھ .- الوصول إ�X حكم عادل يأخذ بقر�نة ال�\اءة، خاصة وأن 

-يھ �عت�\ اklكم الغيا�ي rأن لم يكن القانون عند dسليم امل¤Sم لنفسھ أو القبض عل

، ألنھ إذا سمحنا للم¤Sم بالطعن باالست¼ناف .- اklكم الصادر .- -كما سبق القول 

 XYو�و أمر يضره، ع ،I�«حقھ غيابيا، فإننا ن[ون قد حرمناه من إحدى درجات التقا

kأن لم يكن وإعادة ا�r كم الصادرklاكمة خالف �مر الذي قرره القانون باعتبار ا
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 .371، ص 2املرجع السابق، ج : عبد الواحد العل¦U، شروح 6� القانون اtmديد املتعلق باملسطرة اtmنائية 
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كما أن اعتماد �ذا �جراء بدال من الطعن بالتعرض كما �و اklال .- . من جديد

اflنح، �عد بدوره ضمانة إضافية، ألن إعادة محاكمة امل¤Sم من جديد Lعد صدور 

اklكم .- حقھ بمقت��Î املسطرة الغيابية غ�\ مقيد بأجل للطعن أو توصل باklكم، 

ح[ام dعرف الكث�\ من املشاrل من قبيل أن يتوصل خاصة إذا علمنا أن عملية تبليغ � 

عن امل¤Sم �sص آخر، و{التا�- يصبح اklكم ¦Sائيا .- حقھ ر{ما دون أن �علم بھ Lعد 

 .انقضاء أجل التعرض

ومن جانب آخر، إذا حضر ا�k[وم عليھ غيابيا وُحكم من جديد بال�\اءة أو 

|\تبة عن ا�kاكمة الغيابية ما لم �عفاء من العقاب، فإنھ يحكم عليھ باملصار�ف امل

 I�«ذلك يمكن للمحكمة أن تأمر بتعليق قرار�ا القا XYادة ع�نايات، وزflعفھ غرفة اd

بال�\اءة أو إعفاء امل¤Sم بنفس الكيفية الIJ سلك¤Sا .- dعليق و+شر املسطرة الغيابية .- 

لبية الkl IJقت ، وذلك من أجل رد �عتبار إ�X امل¤Sم وتخفيفا من ·ثار الس398حقھ

  .Lسمعتھ جراء +شر �و�تھ وال¤Sمة امل�سو{ة إليھ بالتعليق و�ذاعة

 :إشSاالت محاكمة امل]^م غيابيا �� ا��نايات: الفقرة الثانية

عXY الرغم من وضوح إجراءات املسطرة الغيابية حسب املشار إليھ .- العنصر 

واقعية وقانونية خالل عملية �ول، إال أن �ذه �جراءات غالبا ما تصطدم بصعو{ات 

التطبيق، والIJ قد تختلف من محكمة إ�X أخرى .- إطار استقراء النصوص اflنائية 

ذات الصلة، سواء �جرائية مSªا أو املوضوعية، كحالة ا�kاكمة الIJ ي[ون امل¤Sم ف�Sا 

حدثا، حيث أن غرفة اflنايات عند النظر .- قضايا �حداث dعقد جلساSTا دون 

مراعاة slصوصية اklدث، فإذا لم يحضر  399ج.م.من ق 479نية طبقا للمادة عال 

                                                           
398

  .ج.م.قمن  454املادة  
399

  .يحكم 6� ]ل قضية ع�� حدة من غ&% حضور با¶� �³8اص املتاBع&ن'': نصت Iذه املادة ع�� أنھ 
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 .اlmرة اluروسة والقضاة والطرف املدZي الذي يتقدم بمطالبھ باtmلسة
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اklدث �sصيا مع ممثلھ القانو+ي إلجراءات ا�kاكمة اflنائية إما ل[ونھ يوجد .- 

حالة فرار أو dعذر إلقاء القبض عليھ Lعد �حالة عXY غرفة اflنايات لألحداث، أو الذ 

ل يطرح Lشأن تطبيق إجراءات املسطرة الغيابية فإن ال�ساؤ . بالفرار Lعد القبض عليھ

.- حقھ .- ظل تكر�س اklماية slصوصية �حداث املتاLع�ن وسر�ة �جراءات 

واملناقشات املتعلقة Sºم، ومنع +شر أي بيان عن جلسات الaيئات القضائية اslاصة 

 بالنظر .- قضايا�م بأية وسيلة من وسائل ال�شر؟

ن املسطرة اflنائية، خاصة الفقرة �خ�\ة من املادة بالرجوع إ�X مقتضيات قانو 

 433، فإننا نجد�ا تحيل بخصوص محاكمة �حداث .- اflنايات عXY املواد من 430

 Xنايات، إذ جاء .- �ذه الفقرة بأنھ 454إ�flمحاكمة الرشداء .- ا XYت�ت : "املطبقة ع

وما  416و 316واد من الغرفة .- جلسة سر�ة، وفقا للمسطرة املنصوص عل�Sا .- امل

 Xا إ�Sاملشرع أن .."من �ذا القانون  457يل� XYان عr شر��-، ماd و�و ما +عت�\ه خلل ،

�سمح بإعمال إجراءات املسطرة الغيابية .- حق �حداث، الIJ تضرب .- الصميم 

جميع القواعد اslاصة الIJ سطرت �kاكمة �حداث مراعاة لنفسي¤Sم وصغر سSªم، 

 wم ملا تتم�S¤م ب[ونھ مبحوث عنھ والS¤وإذاعة اسم امل \�aشd بھ املسطرة الغيابية من

 .إÈl...امل�سو{ة إليھ

باإلضافة إ�X ذلك، فإن تفعيل املسطرة الغيابية أفرز صعو{ات قانونية تم 

استقراؤ�ا من خالل الواقع العمY- داخل غرف اflنايات، وذلك من قبيل اklكم 

ة �بتدائية واست¼ناف �ذا اklكم من طرف النيابة العامة أو غيابيا عXY امل¤Sم .- املرحل

من  451الطرف املد+ي اللذين يتمتعان حصرا بحق الطعن .- �ذا اklكم طبقا للمادة 

ج، و�و الطعن الذي ي|\تب عنھ +شر الدعوى وما �ست�بعھ من ضرورة إعادة .م.ق

ا قد يفرز تناقضا .- إجراءات ا�kاكمة من جديد .- املرحلة �ست¼نافية، و�و م

إجراءات ا�kاكمة، خاصة إذا خلصت غرفة اflنايات �ست¼نافية إ�X اklكم بال�\اءة 

                                                                                                                                                     

يمكن للرئ¢س أن يأمر 6� ]ل وقت باlºZاب اlmدث من البحث واملناقشات ]ليا أو جزئيا، وصدر اlmكم 

 .''بمحضره ما لم تقرر اluكمة خالف ذلك
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كما أن ذلك يدفعنا إ�X ال�ساؤل حول ما إذا rان لغرفة . أو �عفاء من العقاب

 - و�- تنظر .- �ست¼ناف املرفوع إل�Sا من طرف النيابة العامة-اflنايات �ست¼نافية 

 .- �مر بإجراءات املسطرة الغيابية من جديد؟اklق 

أمام خلو املواد املنظمة للمسطرة الغيابية بأية إشارة إ�X جواز تطبيق �ذه 

املسطرة أمام غرفة اflنايات �ست¼نافية وrانت مقتصرة .- ذلك عXY غرفة اflنايات 

بية ح�J أمام �بتدائية، فإن ا�kاكم انقسمت حول ذلك إ�X من طبقت املسطرة الغيا

 XYاكم معتمدة عkعض ا�L م بذلك
ّ
سِل

ُ
d نايات �ست¼نافية، .- ح�ن لمflغرفة ا

مسطرة القيم للبحث عن امل¤Sم وتبليغھ، وما زاد .- استمرار �ذا التباين �و ما عرفتھ 

محكمة النقض من تناقض .- قراراSTا بخصوص املسطرة الواجب إتباعaا أمام غرفة 

ية .- حق م¤Sم لم يحضر �sصيا للمحاكمة، ذلك أن محكمة اflنايات �ست¼ناف

ذلك أن الطاعنة تو�عت بجنايIJ ال|wو�ر .- وثيقة '': إ�X أنھ 400النقض ذ�بت .- قرار لaا

رسمية واستعمالaا، وأحيلت عXY غرفة اflنايات �بتدائية الIJ أصدرت .- حقaا قرار 

ھ النيابة العامة والطرف املد+ي وصدر حضور�ا بت�\ئ¤Sا مSªما، و�و القرار الذي استأنفت

.- حقaا قرار عن غرفة اflنايات �ست¼نافية ق��Î بإلغاء القرار املذrور وأدا¦Sا Sºما 

، Lعدما )در�م 10000س�ت�ن ح�سا موقوف التنفيذ وdعو�ض (وعاقSÏا بالعقو{ة أعاله 

ن املقتضيات بالرغم من أ. قامت ا�kكمة مصدرتھ بإجراء املسطرة الغيابية .- حقaا

وما Lعد�ا من قانون املسطرة اflنائية،  443املتعلقة Sºذه املسطرة الواردة .- املادة 

dعود لصالحية غرفة اflنايات �بتدائية، ولiس .- املواد املتعلقة Lغرفة اflنايات 

 .�ست¼نافية، ما �عطي لaا صالحية إصدار �مر بإجراء املسطرة الغيابية .- حق امل¤Sم

بإجراء املسطرة ) املطعون .- قرار�ا(ث إن قيام غرفة اflنايات �ست¼نافية وحي

الغيابية .- حق الطاعنة رغم عدم وجود نص قانو+ي �عطي لaا صالحية �مر Sºا، �عت�\ 

                                                           
400

وIو ما سبق أن . 11955/6/4/2010، 6� امللف اtmنا«ي عدد 10/11/2012صادر بتارخ  1073/4ار عدد قر  

6� امللف اtmنا«ي عدد 09/09/2009صادر بتارخ  4/ 1155قضت بھ محكمة النقض بمقت»ªb القرار عدد  ،

16783 -6-4-2007. 
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مسا بإجراءات املسطرة اflنائية، وذلك بإضافة إجراء غ�\ منصوص عليھ .- 

 .''للنقض و�بطال املقتضيات املتعلقة Sºا، مما �عرض قرار�ا

و{ناء عXY �ذا �ج¤Sاد، غ�\ت Lعض ا�kاكم من توجaaا واس�بعدت تطبيق 

املسطرة الغيابية أمام غرف اflنايات �ست¼نافية، وعوض¤Sا بمسطرة القيم 

َسلم بھ محكمة النقض نفسaا .- قرار آخر 401القضا©ي
ُ
d و�و �جراء الذي لم ،

القيم وأن املسطرة الغيابية �- واجبة  ، وقضت باس�بعاد تطبيق مسطرة402الحق

.- شأن وسيلة النقض املثارة تلقائيا '': التطبيق من طرف �ذه الغرفة، ملا قضت بأنھ

من قانون املسطرة  443من طرف محكمة النقض املتخذة من خرق مقتضيات املادة 

¤Sم Lعد إذا dعذر القبض عXY امل >>حيث أنھ بمقت��Î املادة املذrورة أعاله. اflنائية

�حالة أو إذا الذ بالفرار Lعد إلقاء القبض عليھ أو إذا rان .- حالة �فراج املؤقت أو 

الوضع تحت املراقبة القضائية، ولم �ستجب إ�X �ستدعاء باملثول املسلم إليھ، فإن 

رئiس غرفة اflنايات أو املس�شار املنتدب من طرفھ يصدر أمرا بإجراء املسطرة 

 .<<الغيابية

 غرفة اflنايات �ست¼نافيةحيث يتجXY من تنصيصات القرار املطعون فيھ أن و 

فتخلف الطاعن عن  L21/05/2012عد إدراج امللف Lعدة جلسات آخر�ا جلسة 

اklضور لaا، وأفيد عنھ بأنھ سبق وأن نصب .- حقھ قيم للبحث عنھ، وأسفرت 

 .تحديد الن�يجة عXY أن امل¤Sم املبحوث عنھ يوجد بجبال صاغرو دون 

وحيث إن ا�kكمة ملا طبقت مسطرة القيم دون تطبيق املسطرة الغيابية مع 

ج وعرضت .م.من ق 443العلم أنھ متاLع بجناية ت[ون قد خرقت مقتضيات املادة 

 .''قرار�ا للنقض و�بطال

                                                           
401

̂ست±ناف بورزازات مثال  ، مقال ''الغيا ي وإش�االتھ 6� املادة اtmنائيةالقرار ''أورده عمر املورف، . محكمة 

� .http://www.fsjes-agadir.info/portal/الغيا ي-القرار: م�شور باألنR%ن¢ت ع�� الرابط التا�
402

15201/6/3/2012، 6� امللف اtmنا«ي رقم 02/01/2013صادر بتارخ  24/3قرار عدد  . 
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اس�نادا إ�X �ذه القرارات املتناقضة، أعتقد أن محكمة النقض أصابت روح 

إليھ .- القرار �خ�\ القا»�I بتطبيق املسطرة الغيابية أمام غرفة القانون .- ما ذ�بت 

اflنايات �ست¼نافية ولiس مسطرة القيم، عXY اعتبار أن اklكم الصادر بقيم ي[ون 

قابال للطعن بالتعرض و�و إجراء غ�\ مسموح بھ إذا dعلق �مر بجناية، كما أن 

�Jي�س � اح�ساب أجل الطعن �ح[ام الصادرة غيابيا بقيم تخضع للتبليغ ح... ،

و{ذلك ي[ون �ج¤Sاد �خ�\ �kكمة النقض قد مأل فراغا dشر�عيا بخصوص تطبيق 

وقد أدرك املشرع املغر�ي مؤخرا . املسطرة الغيابية أمام الغرف اflنائية �ست¼نافية

�ذا الفراغ ال�شر��-، مما دفعھ إ�X إدراج تطبيق املسطرة الغيابية أمام غرفة 

lنائية، من اflح .- مسودة مشروع قانون املسطرة ا�ش[ل صرL نايات �ست¼نافيةf

تطبق مسطرة '': الIJ جاء ف�Sا 457خالل ما ورد .- الفقرت�ن �خ�\ت�ن من املادة 

من طرف  454إ�X  443التخلف عن اklضور .- اflنايات املنصوص عل�Sا .- املواد من 

 .غرفة اflنايات �ست¼نافية

، إذا rانت مسطرة التخلف عن اklضور .- اflنايات قد أجر�ت خالل غ�\ أنھ

املرحلة �بتدائية، فإن إجراءاSTا تظل سار�ة خالل املرحلة �ست¼نافية و�كتفي رئiس 

 .''غرفة اflنايات �ست¼نافية بإعادة استدعاء امل¤Sم بآخر عنوان معروف لھ

دور قرار غيا�ي .- حق امل¤Sم ومن �ش[االت املطروحة كذلك .- �ذا �طار، ص

 -مثال-عن غرفة اflنايات �بتدائية بناء عXY تطبيق املسطرة الغيابية .- حقھ، يدينھ 

 403من أجل ال¤Sم امل�سو{ة إليھ وعقابھ Lستة سنوات fÉنا، وتقدمت النيابة العامة

بالطعن فيھ باالست¼ناف .- شق الدعوى العمومية لوجود أسباب لذلك الطعن، 

امللف عXY غرفة اflنايات �ست¼نافية، وخالل بحث �ذه �خ�\ة للقضية يقدم  وأحيل

                                                           
403

̂ست±نافية أن   Zش&% إ�� طعن النيابة العامة فقط، ل�ونھ Iو الطعن الذي pعطي الصالحية لغرفة اtmنايات 

تؤد اlmكم املستأنف أو xعدلھ أو تلغيھ إما لفائدة املPQم أو ضده، ع�� خالف است±ناف الطرف املدZي أو املسؤول 

 .̂ست±نافية ع�� مصا�m املستأنف املدنية فقط عن اlmقوق املدنية الذي يقصر نظر غرفة اtmنايات
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ففي �ذه اklالة ما �و التعامل �مثل والسليم . امل¤Sم نفسھ أو يتم إلقاء القبض عليھ

 الذي يجب �خذ بھ .- مواجaتھ؟

فتقديم امل¤Sم لنفسھ أو إلقاء القبض عليھ �ست�بع اعتقالھ وسقوط حكم 

الصادر عن غرفة اflنايات �بتدائية والقا»�L Iستة سنوات fÉنا ضده، �دانة 

 XYع I�«ا، إعماال ملبدأ التقاaا أمام�وذلك من أجل إعادة محاكمتھ من جديد حضور

درجت�ن و�و املبدأ �ك~\ ا+¯fاما مع مبدأ ا�kاكمة العادلة، وdعمل النيابة العامة 

ألول جلسة �kاكمتھ من جديد أمام غرفة عXY إعادة فتح ملف جديد للم¤Sم وإحضاره 

اflنايات �بتدائية، Lعد سقوط القرار و�جراءات املتخذة بموجب املسطرة الغيابية 

 .ج.م.من ق 453/3بقوة القانون اس�ناد إ�X املادة 

و�ذا يدفعنا إ�d Xساؤل آخر حول كيفية التعامل مع القرار اflنا©ي �ست¼نا.- 

لقرار �بتدا©ي الثا+ي الذي حضر فيھ امل¤Sم؟ و�عيد السؤال م�J ق��Î بحكم مغاير ل

طرح نفسھ أيضا م�J تم الطعن .- القرار اflنا©ي �ست¼نا.- بالنقض من طرف النيابة 

العامة، وتم اعتقال امل¤Sم وإعادة محاكمتھ من جديد حضور�ا، فلو نتج عن ا�kاكمة 

النقض برفض طلب النقض ضد اflديدة مثال قرار ب�\اءة امل¤Sم، وقضت محكمة 

 القرار القا»�I باإلدانة و�صبح باتا، فأي من القرار�ن املتناقض�ن يجب �خذ بھ؟ 

نرى من وجaة نظرنا أنھ م�J تم الطعن باالست¼ناف من طرف النيابة العامة .- 

القرار اflنا©ي �بتدا©ي موضوع املسطرة الغيابية، وفتح لھ امللف أمام غرفة اflنايات 

ج الIJ .م.من ق 453ست¼نافية وحضر لaا امل¤Sم، فإنھ ال|wاما بمقتضيات املادة � 

dستوجب إلغاء جميع آثار �ذا اklكم ومحاكمة امل¤Sم من جديد، ي�بÍ- تأخ�\ البت .- 

الطعن إ�X ح�ن صدور قرار جديد عن غرفة اflنايات �بتدائية الIJ يحاكم أمامaا 

، فإن اklكم 404ديد Lعد حضور أو إحضار امل¤Sمامل¤Sم حضور�ا، فإذا صدر قرار ج

                                                           
404

ي�ب´� إيقاف البت 6� طعن النيابة العامة إ�� ح&ن صدور قرار جديد بحضور املPQم، لوجود فرضية فرار املPQم  

̂بتدائية أثناء إعادة اluاكمة، مما قد يحول دون صدور حكم ثاZي 6� حقھ، و6� Iذه اlmالة  أمام غرفة اtmنايات 

̂ست±نافية، أما إذا صدر حكم نرى  بمواصلة نظر الطعن الذي تقدمت بھ النيابة العامة أمام غرفة اtmنايات 
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املطعون فيھ يصبح rأن لم يكن، مما �ستوجب عXY غرفة اflنايات �ست¼نافية 

اklكم برفض طعن النيابة العامة، rونھ أصبح غ�\ ذي موضوع، وذلك تجنبا للتناقض 

 إذ أنھ من املمكن أن تصدر غرفة اflنايات. الذي قد يحصل .- قرارات الغرفت�ن

�بتدائية قرار بت�\ئة امل¤Sم إذا أد�X �ذا �خ�\ بأدلة dستوجب ذلك، .- ح�ن أن غرفة 

اflنايات �ست¼نافية الIJ تنظر .- القضية بناء عXY است¼ناف النيابة العامة للقرار 

�ول الصادر باإلدانة Lعد تطبيق املسطرة الغيابية قد تقI�Î بتأييد �ذا القرار، مما 

قرار�ن متناقض�ن ضد نفس امل¤Sم و.- نفس الوقا©ع، أحد�ا ق��Î باإلدانة يجعلنا أمام 

لذا يبقى مق|\حنا حول تأخ�\ البت .- الدعوى بال�سبة الست¼ناف . و·خر بال�\اءة

النيابة العامة إ�X ح�ن البت .- امللف ابتدائيا وصدور قرار جديد لkكم برفض طعن 

ع، �و أقرب إ�X الصواب، خاصة وأنھ يبقى النيابة العامة ل[ونھ أصبح غ�\ ذي موضو 

للنيابة العامة اklق .- است¼ناف القرار الثا+ي الذي صدر بحضور امل¤Sم، و�و �مر 

 .الذي قد ال يطرح أي إش[ال أو تناقض .- القرارات

يت=> من الو�لة �و�X  405ج.م.من ق 453كما أنھ بالرجوع إ�X مقتضيات املادة 

غيابيا لنفسھ أو إلقاء القبض عليھ Lعد صدور القرار ضده أن dسليم ا�k[وم عليھ 

تطبيقا للمسطرة الغيابية، �ستلزم اعتقالھ وإعادة محاكمتھ .- �ذه اklالة، وذلك 

دون تحديد طبيعة منطوق �ذا القرار ما إذا rان �ستلزم أن ي[ون قد ق��Î بالعقو{ة 

�حوال ح�J .- حالة �عفاء السالبة لkر�ة النافذة، أم أن �مر معمول بھ .- جميع 

مما يدفعنا إ�X ال�ساؤل عن إم[انية تنفيذ �عتقال ضد م¤Sم صدر .- حقھ . أو ال�\اءة

 قرار غيا�ي بال�\اءة؟ 

قبل ''بالتمعن .- الفقرة �و�X من املادة املذrورة نالحظ أ¦Sا أوردت عبارة 

العقو{ة، بمع � أن اعتقال  ، مما يفaم مSªا أن التقادم يkق''بالتقادم عقو{تھسقوط 

                                                                                                                                                     

جديد بحضور املPQم فإن مقR%حنا أعاله حول إلغاء جميع آثار اlmكم 8ول ومحاكمة املPQم من جديد، يبقى جدير 

 .باالعتبار
405

وم عليھ غيابيا نفسھ للtºن، أو إذا قبض عليھ قبل سقوط إذا سلم ا�lu: "جاء 6� الفقرة 8و�� من املادة 

 ".أعاله 443عقو�تھ بالتقادم، يقع اعتقالھ بموجب 8مر املنصوص عليھ 6� املادة 
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 XYكم الصادر بناء عklان اr وء إليھ إذاfالة يتم الklم وإعادة محاكمتھ .- �ذه اS¤امل

املسطرة الغيابية قد ق��Î باإلدانة والعقو{ة، أما .- حالة اklكم باإلعفاء أو ال�\اءة، 

�ذه اklالة ي�بÍ-  و.-. فإنھ ال يتم اعتقالھ ترجيحا لقر�نة ال�\اءة باعتبار�ا �صل فيھ

عXY النيابة العامة باعتبار�ا املسؤولة عXY تنفيذ �ح[ام اflنائية، أن تقوم تلقائيا 

بإصدار أمر بإلغاء مفعول إجراءات املسطرة الغيابية، تجنبا العتقال م¤Sم صدر 

 .اklكم ب�\اءتھ من امل�سوب إليھ

مل¤Sم بجناية الذي ختاما يت=> مما سبق أن املشرع املغر�ي نص عXY محاكمة ا

 IJعذر احضاره وفق إجراءات املسطرة الغيابية، و�- �جراءات الd ضور أوklرفض ا

يجب عXY القا»�I اflنا©ي و�و ينظر .- القضية املعروضة عليھ اح|\امaا وتطبيقaا 

اح|\اما klق امل¤Sم .- الدفاع عن نفسھ أمام قضاء اklكم، ومع ذلك نجد أن �ذه 

dع|\�Sا الكث�\ من �ش[االت عXY النحو الذي سبق  -رة الغيابيةاملسط-�جراءات 

 .تفصيلھ، مما يقتI�Î تدخل املشرع ملعاS¤flا واflواب عSªا

 

 


